
 
 

 . בבית צמיחהחורףמבחן זני עגבניית 
 
 

 :חוקרים שותפים
 

 .מועצת הצמחים,  מדריך גדול ירקות– שלמה אילני
 .פ דרום" מו– ליאנה גנות, דוד שמואל, רמי גולן, חנה יחזקאל

 .משרד החקלאות, מ"שה– גיא רשף
 

 :מבוא
כמדי .  מות  ובבתי  רשתבחמ,    דונם  של  עגבניות  מאכל  לשוק  המקומי7,000  -באזור  הבשור  גדלים  כ

  בתנאי  אקלים  קשים  המשפיעים  באופן  שלילי  על  הצמחים  ובעיקר חורףנתקלים  המגדלים  ב,  שנה

על  פי איכות  הפרות  ו  כמות  לבחינת  ,קרמדי  שנה  נערך  מבחן  זנים  לחנטה  ב.  על  הפריחה  והחנטה

 .דרישות השוק המקומי

 
 :שיטות וחומרים
 .בשורחוות ה, פ דרום"מו: מקום עריכת הניסוי

דפנות  ,גג פוליאתילן, "אוורור גג"דגם , "אלכס פלג"של חברת , עם אוורור גגחממת : סוג המבנה

 'מ 50 רשת צד
 .דונם ברוטו= שטח המבנה ,  ווילונות פוליאתילן שנסגרו בהתאם לתנאים בחורף

 עם חיפוי פלסטיק שקוף ששימש גם לחיפוי, מחרשת אתים וחיטוי, כמקובל באזור: הכנת שטח

 .הגמלון לכל אורך הגדול
מ בין " ס50, מ בין שורות הצמד" ס20, שתילה בצמדים,  בין מרכזי הערוגות'מ 1.85 :הצבה

  . צמחים בדונם מבנה2,162. הצמחים בשורה
 .הולנדית: שיטת הדליה
 . כמקובל באזור-דישון ראש . לא היה צורך בדישון יסוד, לאור בדיקות קרקע:  השקיה ודישון

 15.09.06: ילהמועד שת
 24.12.06: תחילת קטיף

 . קטיפים עם שקילות24כ בוצעו " סה03.06.07: קטיף אחרון בניסוי
 מכל חזרה .התצפית בשתי חזרות, הניסוי בארבע חזרות. הצבה באקראיות גמורה: אופי הניסוי

 . של הזרע שימש כזן בקורת1402הזן .  צמחים לשקילות10נדגמו פרות של 
פעם  בשבועיים  נספרו .    גדלים  כמצוין  בטבלאותחמישהמוינו    לנשקלו  ו,  נספרו    הפרותבכל  קטיף

 .הצמחים בכל חזרה
 .הדגימה נלקחה מפרות ראויים לשיווק. אחת לשבועיים נדגמו פרות לבדיקות איכות

 .צ" מ20 –צ ויומיים נוספים ב " מ12 – יום ב 12העגבניות שנקטפו הושהו 
 : הבאים לאחר הסימולציה נבדקו הפרמטרים

 . אחוז פרי רקוב–' רקבונות עוקץ ורקבונות עג,  אחוז פירות שנסדקו–סדוקים 



לפי תחושה ידנית  ) 40 –מתחת ל ( רך ,  )40-50( גמיש ,  )50מעל (  אחוז פרי מוצק –מוצקות 

 .HO1טיפוס ) המספרים בסוגריים(בהתאמה לדורומטר 
 . אחוז הפירות בעלי כתמי צבע–כתמי צבע 

 . אחוז הפירות שצבעם נמוך יותר–צבע חריגי 
  .40%סידוקים   , 10%כתמי צבע  ,  50% מוצקות  –ציון האיכות לפרי שנקטף בבודד מורכב מ 

 
י החברות " כפי שנמסרו ע, עם העמידויות בתצפית ובניסויהשתתפו הזנים שרשימתלהלן 

 :מייצרות/המשווקות

 ניסוי

החברה  עמידויות
  הזןס"מ/שם מייצרת/המשווקת

V, F-1, F-2, ToMV, N*, FCRR (הרה) 40664 גדרה 

V, F-1, F-2, ToMV, N*, FCRR 41966 גדרה 

Tm,V,F1,F2,CR,N,C5,Oi אלפידה אפעל 

VF1F2NTm  7588 ב זרעים.א

VF1F2NTm  7587 ב זרעים.א

Tm,V,F1,F2,CR,N  יערה הזרע

Tm,F1,F2,Ty  ספיר הזרע

VF1F2NTm  (בקורת) 1402 הזרע

TmVF2FrNLtOiC5 1126 טופ זרעים 

V,Tm,F1,Cr,C5 לוגיסטיקה   סולי
73408 

Tm,V,F1,F2,N 214 ן'מילצ 

 תצפית

V, F1, F2, (N), TMV, Cr 592/2 גנסיס 

V,F-1,F-2,ToMV,N*,FCRR 40665 גדרה 

V, F-1, F-2, ToMV, N*, FCRR, TYLCV*  61921 גדרה

V, F-2, ToMV, N*, FCRR 1911 גדרה 

V, F-1, F-2, ToMV, N*, FCRR, TYLCV*  62920 גדרה

F-1, F-2, F-3, ToMV, N*, V 61928 גדרה 

V, F-1, F-2, ToMV, N* 40396 גדרה 

V, F-1, F-2, F-3, ToMV, N*, FCRR 62210 גדרה 

VF1F2NTswvTm  6722 ב זרעים.א



החברה  עמידויות
  הזןס"מ/שם מייצרת/המשווקת

VF1F2NTm  7586 ב זרעים.א

Tm,F1,F2,Ty,V,Sm  3227 הזרע

V,F1-2,N,TMV 518 תרסיס 

V, F, Tm, N, TYLCV 7105 נירית 

V, F, Tm, N 7026 נירית 
 

 תוצאות

  אותיות ."Student t"    בשיטתJUMP""  בתוכנת  5%תוצאות  היבול  עברו  ניתוח  מובהקות  של  

 שונות לצד המספר מעידות על 
הגודל .    לא  היה  הבדל  מובהק  באותו  מדד–המספרים  כאשר  אין  אותיות  לצד  .  הבדל  מובהק

, מ" מ67-82הגודל בין . Lמ  נחשב  לפרי בגודל "  מ62-67הגודל  ,  מ    נחשב  לפרי  בררה"  מ62-מתחת  ל

 ". ענק"מ נחשב לגודל " מ82מעל . XLנחשב לפרי בגודל 

 
  יבול חודש דצמבר– זנים בניסוי - 1טבלה 

 

זן
214    E0.37  CD184A25 B3AB33ABCD31  CD8
1126   DE0.73    E158A24 B22A37  CD16   D1
1402AB1.49   DE171ABC12 B22AB34ABCD27   D4
7587AB1.48  CD182 BC10 B9AB29AB39 BCD13
7588AB1.63 BC194  C4 B12ABC27A42 BCD16

41966    E0.39    E157AB20A48 BC19   D13   D0
BCD1.10 B203 BC10 B19ABC26  CD15AB30 קריאולו 73408

A1.70A229 BC6 B6  C12ABCD33A42אלפידה 
ABC1.36  CD184 BC10 B14AB35 BCD23 BCD18הרה 40664 

A1.64 BC196 BC7 B12ABC23ABC32ABC26יערה
CD0.99 B209  C0 B8ABC28AB36ABC28  ספיר

גדול מ-82 %% 82 - %77 77 - 72

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

% 72 - %67 67 - 62(ג"ר לפרי) (טון/דונם) 

 
 

 . הצטיינו ביבול הכללי המשווק ובכירות הזן1402יערה ו , אלפידה, 7488 הזנים
 . הניבו את היבול הנמוך והאפיל 1126 ו 41966, 214הזנים 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  יבול חודש דצמבר– זנים בתצפית - 2טבלה 
 

ם) זן
דונ

ון/
(ט

י) 
פר
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"ר
(ג
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 - 

67
 %

67
 - 
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 %
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 - 

77
 %

77
 - 

82
 %

%
 82

מ-
ל 
דו
ג

5181.30188915283018
19111.26165122642192
32271.8623501163053
67221.4318325783029
70261.49233111123045
71053.3423576171852
75861.0817572244243
403961.6719997252534
406650.4116719316358
619211.05161151746210
619281.72165132636231
622100.6815626952130
629201.10184620184313
592/21.21158182145107

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

 
 
 

  .7105 במיוחד בזן , בלטו ביבול הכללי  המשווק40396 ו 3227, 7105הזנים 
 . הניבו את היבול הנמוך ביותר62210 ו 62920, 61921, 40665, 7586הזנים 

 
 



  יבול חודש ינואר– זנים בניסוי - 3טבלה 
 

זן
214 BCD1.99  CDE206ABC14 BCD10 BCD18 B27 BCDEF32
1126  CD1.64     F176 BC13 BC15A33AB35       GH4
1402ABCD2.10     F174ABC15 B19AB31 BC24     FGH11
7587  CD1.67   DEF194 BC13   DE4ABCD21A44   EFG19
7588ABC2.11  CDE206 BC7 BCD10ABC28 B28  CDE27

41966  CD1.72      G150A24A30A33  C11       H2
CD1.64ABC217ABC16    E0  CD17 B27ABC41  קריאולו 73408

AB2.43AB231 BC6 BCDE10   D9 B29AB46אלפידה 
D1.60    EF189AB17 BC15 BCD19 B28   DEF21   הרה 40664 

A2.45 BCD211 BC6 BC15  CD16 B28ABCD35יערה
AB2.39A235  C6  CDE9   D12 B26A47ספיר

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

גדול מ-82 %% 82 - %77 77 - 72 % 72 - %67 67 - 62(ג"ר לפרי) (טון/דונם) 

 
 

 הניבו את היבול הכללי המשווק הגבוה מבין הזנים 214 ו 1402, 7588, אלפידה, ספיר, הזנים יערה
 .יערה נבדל באופן מובהק לטובה משאר הזניםכאשר הזן , 

 . הניבו את היבול המשווק הנמוך1126ו , 7587, קריאולו, 40664הזנים  
 
 
 
 
 

  יבול חודש ינואר– זנים בתצפית - 4טבלה 
 

ם) זן
דונ
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י) 
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"ר
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 %
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 - 

82
 %

%
 82

מ-
ל 
דו
ג

5181.98163163025244
19111.921712418262012
32271.382201111142935
67221.8823309142453
70262.2525136131664
71053.8425267152646
75862.21171201240243
403962.61209712232731
406652.4618469373710
619211.98181439232510
619281.99162172922302
622101.6716592549142
629202.46202512243227
592/21.30142353118123

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

 
 
 

 .נואר היה יבול כללי משווק גבוה בחודש י62920 ו 40665, 40396, 7586, 7105, 7026לזנים 
 .הניבו את היבול הנמוך, 592/2 ו  62210, 3227לזנים 



 
 
 
 

  יבול חודש פברואר– זנים בניסוי – 5טבלה 
 

זן
214 BCD5.34  CD215A15  C10   DEF13        E16  BC46
1126   D4.11    E177A16 B15A24      DE20      DE24
1402 BCD5.20   DE190 B7 B15  CDEF17ABCD25    CD36
7587ABC5.75 BC220 B4  C5  CDEF16A29  BC46
7588AB6.21 BC226 B4  C5ABCD18AB27  BC45

41966 BCD4.93    E167A17A23AB24    CDE21        E15
BCD5.11A263 B5  C6     F11         E15A62 קריאולו 73408

A6.85A265 B5  C5    EF11ABC16A64אלפידה 
ABC6.08  CD208 B7  C9ABC21   BCD26    CD37הרה 40664 

CD4.89 BC230 B1  C5 BCDE18   BCD23AB54  יערה
A7.06AB245 B5  C6      DEF12     CDE20AB57ספיר

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

גדול מ-82 %% 82 - %77 77 - 72 % 72 - %67 67 - 62(ג"ר לפרי) (טון/דונם) 

 
 

 . הצטיינו ביבול הכללי המשווק7587 ו 7588, קריאולו, אלפידה, הרה, הזנים ספיר
 .ברואר הניבו את היבול הנמוך בחודש פ41966 ו 1126, הזנים יערה

 
 
 

  יבול חודש פברואר– זנים בתצפית – 6טבלה 
 

ם) זן
דונ

ון/
(ט

י) 
פר
 ל
"ר
(ג

62
 - 

67
 %

67
 - 

72
 %
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 - 
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 %
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 - 

82
 %

%
 82

מ-
ל 
דו
ג

5185.881841121212523
19115.00201811202634
32276.0322656162648
67223.3622246152054
70265.31229610161850
71057.55243312152248
75865.72181138273121
403966.9521969172048
406656.501771514232623
619215.161791411212627
619286.19181916242921
622106.251701816252417
629207.891911213202431
592/26.101562325231514

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

 
 

 . הצטיינו ביבול הכללי המשווק7105 ו 40665, 40396, 62920הזנים 
 . הניבו את היבול הנמוך בחודש פברואר61921 ו 7026, 6722, 1911הזנים 



 
  יבול חודש מרץ– זנים בניסוי – 7טבלה 

 

זן
214AB6.94  B211  CDE11  C8 BC19AB19 B43
1126      D5.23    EFG168AB18AB21A25AB18    EF18
1402    CD5.35      FG156A23AB21AB24 B16    EF16
7587ABCD6.05    EFG167ABC17AB21AB24AB21    EF17
7588  BCD5.88   DEF174ABC17AB19ABC22A23    E19

41966ABCD6.14       G155A23A24AB24AB19     F10
BCD5.86A248     F1  C8   D11AB20A61  קריאולו 73408

ABC6.61 B218    EF6  C9ABC20AB21 B44אלפידה 
ABC6.47   DE174 BCD13AB19A25AB20   DE23הרה 40664 

ABCD6.29  CD189   DE9 B16A25AB20  CD31יערה
A7.10  C193 BCD14 B17  C18AB18  C32ספיר

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

גדול מ-82 %% 82 - %77 77 - 72 % 72 - %67 67 - 62(ג"ר לפרי) (טון/דונם) 

 
 

 .יערה וספיר הצטיינו ביבול הכללי המשווק בחודש מרץ, הרה, אלפידה, 41966, 7587, 214הזנים 
 . הניבו את היבול הנמוך1402 ו 1126הזנים 

 
 

  יבול חודש מרץ– זנים בתצפית – 8טבלה 
 

ם) זן
דונ

ון/
(ט

י) 
פר
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%
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ג

5185.101483023211313
19116.501711423232020
32275.771861413232129
67225.561871213222628
70266.472021216141940
71055.911781817281126
75866.26149193030147
403965.951622519201818
406656.301542326261510
619216.03148312720129
619285.67139323018119
622105.6612849261385
629207.41147362621107
592/25.3411948281762

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

 
 
 

 .ו ביבול המשווק בחודש מרץ הצטיינ1911 ו 7026, 7586, 40665, 62920הזנים 
 . הניבו את היבול הנמוך592/2 ו 62210, 61928, 6722, 518הזנים 

 
 
 



 
 
 

  יבול חודש אפריל– זנים בניסוי – 9טבלה 
 

זן
214AB6.84 BC150  CD29 BCD32  CDE20 B14  C6
1126  C5.45    E122A59  CD30     F9   D1   DE1
1402  C5.41   DE130 BC39A43    EF15  CD3    E0
7587 BC6.28   DE131 BC39ABC39 BCDE21   D2    E0
7588ABC6.47  CD139 BC40ABCD33   DE17 BCD8   DE1

41966A7.57    E126AB47ABC34    EF16   D2    E0
A7.58A191    E5   D23ABCD25A27A20קריאולו 73408

AB7.59A187    E5   D21A32A27 B15אלפידה 
AB7.12 BC146   D21ABC39ABC27 B12   DE1הרה 40664 

AB7.19 B154   DE19ABCD33AB28 B15  C5יערה
AB7.53 B151  CD26AB42   DE18BC10  CD4ספיר

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

גדול מ-82 %% 82 - %77 77 - 72 % 72 - %67 67 - 62(ג"ר לפרי) (טון/דונם) 

 
 

 .יערה וספיר הניבו את היבול הגבוה בחודש אפריל, הרה, אלפידה, קריאולה, 41966 7, 214הזנים 
 . הניבו את היבול הנמוך1126 ו 1402הזנים 

 
 

  יבול חודש אפריל– זנים בתצפית – 10טבלה 
 

ם) זן
דונ

ון/
(ט

י) 
פר
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"ר
(ג
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5186.2312651331132
19116.2213242332051
32275.63147303419134
67226.7513347351360
70266.291672621132316
71056.50155223422194
75866.6111852361210
403966.1611148381130
406656.831225536800
619215.631225537800
619284.721067919001
622105.32104943111
629206.391097124400
592/24.481028416000

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

 
 
 

 . הצטיינו ביבול הכללי המשווק62920 ו 40396, 40665, 7586, 7105, 6722הזנים 
 . הניבו את היבול הנמוך בחודש אפריל3227 ו 61928, 62210, 592/2הזנים 

 



 
 
 

  יבול חודש מאי– זנים בניסוי – 11טבלה 
 

זן
214  CD6.35 BC147  C31 BC29 BC23 BC13  C4
1126   D5.49   D128A52AB33   D13   D2  C0
1402 BC7.11  CD135 BC36AB34 BC23  CD8  C0
7587 BCD6.48   D126AB48ABC32  CD15   D5  C1
7588ABC7.33 BC146  C29 BC29 BC22 B16  C4

41966 BCD6.46   D118A59ABC32   D8   D1  C0
A8.61A189   D9   D19 B25A25A22קריאולו 73408

ABC7.26A178   D7  CD24A34A25 B10אלפידה 
BC6.95  CD134 BC35A38 BC21   D4  C0 הרה 40664 

ABC7.28 B155  CD23 BC30 BC22 B16 B10יערה
AB7.81 BC146  C25AB34 BC23 BC12 BC5ספיר

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

גדול מ-82 %% 82 - %77 77 - 72 % 72 - %67 67 - 62(ג"ר לפרי) (טון/דונם) 

 
 

 .יערה  וספיר הצטיינו ביבול המשווק, אלפידה, קריאולו, 7588, 1402הזנים 
  הניבו יבול נמוך7587 ו 1126, 214הזנים 

 
 

  יבול חודש מאי– זנים בתצפית – 12טבלה 
 

ם) זן
דונ

ון/
(ט

י) 
פר
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"ר
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62
 - 

67
 %

67
 - 

72
 %

72
 - 

77
 %

77
 - 

82
 %

%
 82

מ-
ל 
דו
ג

5189.29147272824147
19117.3213532422140
32276.89175925232518
67226.0713543321583
70264.061761724201624
71057.19168202724209
75865.631186129730
403964.8012253281620
406658.3112640391820
619216.0612551371200
619285.591175730930
622106.151067520400
629206.2711461261020
592/25.351165535910

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

 
 
 

 . הצטיינו ביבול הגבוה המשווק40665, 7105, 1911, 518הזנים 
 . הניבו יבול נמוך592/2, 40396, 7026הזנים 

 



 
 
 

  יבול חודש יוני– זנים בניסוי – 13טבלה 
 

זן
214AB1.41AB128ABC49 B28  CD17 BCDE6   D0
1126AB1.58 B121AB58AB30   DE10  CDE3   D0
1402A1.92 B119AB49AB31  CD15 BCDE4  CD1
7587 B1.29AB128 BCD40A45   D14   DE2   D0
7588AB1.79AB140  CDE29AB35 BCD19A15  CD2

41966AB1.74A212A63AB36    E0    E0   D0
AB1.55AB151   DE29 B28AB29ABCD9 BC4קריאולו 73408

AB1.73AB159    E13 B28A39AB13 B7אלפידה 
B1.28AB124 BCD40AB40 BCD18   DE2   D0 הרה 40664 

AB1.79AB156   DE22 B29 BC26ABCD10A12יערה
AB1.46AB137 BCD39AB35   DE12ABC11  CD2ספיר

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

גדול מ-82 %% 82 - %77 77 - 72 % 72 - %67 67 - 62(ג"ר לפרי) (טון/דונם) 

 
 

 . הצטיינו ביבול גבוה7588, יערה, אלפידה, 1402הזנים 
 .הרה וספיר הגיעו ליבול נמוך, 7587הזנים 

 
 

  יבול חודש יוני–ים בתצפית  זנ– 14טבלה 
 

ם) זן
דונ

ון/
(ט

י) 
פר
 ל
"ר
(ג

62
 - 

67
 %

67
 - 

72
 %

72
 - 

77
 %

77
 - 

82
 %

%
 82

מ-
ל 
דו
ג

5182.39144234317144
19111.229742322600
32271.0113340282156
67221.5412544411050
70261.0412351221970
71051.4114439331864
75861.371215439800
403960.7913150232260
406651.471194744900
619211.541175537702
619281.101176820750
622101.621057723000
629201.0711956311400
592/20.831076931000

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזיםיבול משווק

 
 

 . הצטיינו ביבול משווק גבוה62210 ו 518זנים 
 . הניבו יבול נמוך592/2 ו 62920, 61928, 40396, 7026, 3227זנים 

 
 



 
 
 

  יבול כללי ומשווק לכל העונה– זנים בניסוי – 15טבלה 
 

זן
214 BC29.4  CD29.1  CD1

1126   D25.6    E24.2A6

1402  C29.1   D28.6 BC2

7587  C29.3   D29.0  CD1

7588 B31.6 BC31.4  CD1

41966 BC29.6   D28.9 B3

B31.6 BC31.5  CD0 קריאולו 73408

A34.3A34.2  CD0אלפידה

BC30.9 BCD30.9   D0 הרה 40664 

B31.7 B31.5  CD0 יערה 
A34.5A34.3  CD0ספיר 

(%) בררהמשווק (טון/דונם)כללי (טון/דונם)

 
 
 
 
 
 

  סיכום התפלגות גודל פרי משווק – זנים בניסוי – 16טבלה 
 

זן
214 BC22    E18 BC19  CDE17 BC23

1126A34 BCD23ABC21    E14     F8

1402 B25AB27AB22   DE15    EF11

7587 B24   DE21ABC20 BC20   DE15

7588 BC19   DE20AB22AB21  CD18

41966A35A30ABC20     F10     F5

E8     F13 BC19AB22A38    קריאולו 73408

E6     F14ABC22A24A34    אלפידה

BC19 BC25A24  CD18   DE15 הרה 40664 

DE12   DE20AB22ABC21 B25   יערה 
CD16  CD23  C17  CD18 B26  ספיר 

התפלגות הפרות למקטעי גודל (מ"מ) באחוזים
גדול מ-82 % 62 - 67 %67 - 72 %72 - 77 %77 - 82 %

 
 
 
 
 



 במהלך העונה) ר"ג( גודל פרי ממוצע -זנים בניסוי  - 17טבלה 
 

זן
214  CD184  CDE206  CD215  B211 BC150 BC147AB128
1126    E158     F176    E177    EFG168    E122   D128 B121
1402   DE171     F174   DE190      FG156   DE130  CD135 B119
7587  CD182   DEF194 BC220    EFG167   DE131   D126AB128
7588 BC194  CDE206 BC226   DEF174  CD139 BC146AB140

41966    E157      G150    E167       G155    E126   D118A212
B203ABC217A263A248A191A189AB151 קריאולו 73408

A229AB231A265 B218A187A178AB159אלפידה
CD184    EF189  CD208   DE174 BC146  CD134AB124  הרה 40664 

BC196 BCD211 BC230  CD189 B154 B155AB156 יערה 
B209A235AB245  C193 B151 BC146AB137 ספיר 

יונימאיאפריל מרץפברוארינוארדצמבר

 
 
 
 
 
 

  יבול כללי ומשווק לכל העונה– זנים בתצפית – 18טבלה 
 

גדול מ-82 %% 82 - %77 77 - %72 72 - %67 62-67(%) בררהמשווק (טון/דונם)כללי (טון/דונם)זן

51832.532.212627211610

191129.529.402426241411

322728.928.611418192227

672226.726.602521151623

702627.126.911415151937

710535.835.701519201927

758629.828.93332423146

4039629.828.932821181419

4066532.832.32302720158

6192127.827.41322919128
6192827.927.04402516146

6221029.327.4651171894
6292033.432.633721161412

592/2 26.624.6849261564

התפלגות הפרות למקטעי גודל באחוזים

 
 
 
 



 במהלך העונה) ר"ג( גודל פרי ממוצע - תצפיתזנים ב - 19 טבלה
 

יונימאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברזן

518188163184148126147144

191116517120117113213597

3227235220226186147175133

6722183233222187133135125

7026233251229202167176123

7105235252243178155168144

7586175171181149118118121

40396199209219162111122131

40665167184177154122126119

61921161181179148122125117
61928165162181139106117117

62210156165170128104106105
62920184202191147109114119

592/2 158142156119102116107 
 
 
 
 
 
 
 

  תוצאות בדיקות איכות עונתית– זנים בניסוי – 20טבלה 
 

זן
חברת 
ש.ת.רקובש.ת.רךש.ת.גמישש.ת.מוצקש.ת.סדוקיםזרעים

כתמי 
ש.ת.צבע

חריגי 
ש.ת.צבע

ציון 
ש.ת.איכות

(עד 10)%%%%%%%

0.30.3103.2423.5484.217261.991.90.50.376 הזרע  יערה 
0.30.391.6391.2520.5122.121.141.70.30.204 גדרה 41966
0.00111.2304.9585.2164.51110.4-0.10.697 טופ זרעים1126

0.0082.6390.7532132104.1195.7-0.20.325 סולי  לוגיסטיקה  73408 
0.90.6103.1405.4503.8162.482.592.9-0.30.488 הזרע  (בקורת) 1402 
0.30.331.1322.8652.7123.651.793.5-1.50.203 גדרה  (הרה) 40664 

0.0020.6266.1715.9135.311.131.6-1.60.775 א.ב זרעים7588
0.0041.9264.8706.5313.6154.3146.2-2.30.714 הזרע  ספיר 
0.60.321212.2773242.830.321.3-2.80.48 א.ב זרעים7587

0.0041.7135833.62713.521.261.1-30.243 אפעל  אלפידה 
0030.8112.9852.9202.881.4162.3-3.80.358 מילצ'ן 214

 
 
 
 
 



  תוצאות בדיקות איכות עונתית– זנים בתצפית – 21טבלה 
 

ציון איכותחריגי צבעכתמי צבערקוברךגמישמוצקסדוקיםחברת זרעיםזן
(עד 10)%%%%%%%

1.22352263342.6 גדרה 62210
0.011494027121.3 גדרה 1911

0.011404910470.6 גדרה 62920
0.0546507390.6 גדרה 40665
0.0245532913-0.2 גדרה 61921
1.314394781318-0.3 א.ב זרעים6722

0.01032586114-0.8 גדרה 40396
0.6434621324-1 א.ב זרעים7586
0.0331669519-1.4 תרסיס 518

0.0123761327-2.3 גנסיס  592/2 
0.012178822-2.5 גדרה 61928

0.0215843859-3.4 הזרע  1057-04 
0.01118834313-3.8 נירית 7105

 
 
 



 : סיכום–זנים בניסוי 
 

, 1402, ספיר, יערה, אלפידה, קריאולו, 7588בכל מהלך הניסוי בלטו ביבול הכללי הזנים  –יבולים 
40664 .  

 .ספיר ויערה בלטו גם בלטו גם בגודל הפרי, אלפידה, הזנים קריאולו
 

 איכות טובה 7588, יערה, לוגיסטיקה, 41966, 1126מבין הזנים בניסוי נראה כי לזנים  –איכות 
ציוני האיכות הנמוכים נובעים בעיקר מאחוזי ). אחוז פרי רך ( יותר המתבטאת בעיקר בחיי מדף 

 .48%פרי רך גבוהים מאוד מעל 
 
 
 

 : סיכום–זנים בתצפית 
 

, 6722, 61928, 61921, 592/2והזנים . 62920, 40665, 7105, 518ביבול הכללי בלטו הזנים  –יבולים 
 .בו יבול נמוך הני7026

 
  אשר שימש 1402-נצפו זנים שחיי המדף שלהם טובים יותר מאלו של  ה, בתצפית הזנים –איכות 

 היות וזנים אלה  היו רק בתצפית מומלץ לבחון אותם 1911 – ו 62210הזנים הם . כזן ביקורת
 . חזרות4 –בשנה הבאה ב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניספחים
 ערכו במהלך העונהמצורפים שני דפים של הערכות זנים שנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17/12/2006 – הערכת זנים שנערכה ב – 1ניספח 
 
 
הערותזן

צמח חזק, צמח מעט סגור, פרי רגולרי ויפה, מוצק ואדום40664

צמח חזק, צימוח פתוח, אפיל, תפרחות מרובות פרות, פרי קטן, מעט מצולע41966

צמח חזק, צימוח מאוזן, פרי רגולרי מעט עמוק וגדול מאוד, אדום חלשאלפידה 

צמח חזק וגבוה, צימוח פתוח, פרי מעט מצולע, אדום יפה7588

צמח חזק וקומפקטי, צימוח מאוזן, פרי רגולרי מעט מצולע, מוצק ואדום 1402

צמח גבוה מאוד, עלווה בהירה, צימוח פתוח, פרי רגולרי, ללא כתפיים, מוצק , אדום יפהספיר 

צמח חזק וקומפקטי, צימוח מעט סגור, אפיל, ריבוי פרי בתפרחות, מעט מצולע214

צמח חזק ומעט גבוה, עלווה חזקה, פרי מוצק ומעט פחוס, אדום ויפה, פרי ראשון באשכול – סירה עם תפריערה 

צמח חזק, צימוח פתוח, עוקץ ארוך ומדובלל, מעט מצולע, בעיית עוקץ? לא רגולרילוגיסטיקה 

צמח מאוזן וקומפקטי, צבע אדום יפה, פרי רגולרי ומעט מצולע, בכיר.7587

צמח חזק וקומפקטי, צימוח סגור, לא מוצק, אדום יפה, מעט מצולע ומעט לא רגולרי1126

צמח קומפקטי, צימוח סגור, ריבוי פרות על האשכול, פרי מצולע, אדום, פרי חלול ולא יפה592/2 

צמח גבוה, צימוח מעט סגור, פרי מעט מצולע, אדום, מעט פחוס62920

צימוח חזק וסגור, פרי מעט מצולע ומעט פחוס, אדום, בעיית מוצקות61928

צמח חזק, צימוח מאוזן, פרי רגולרי, מעט מצולע ומעט פחוס, אפיל40665

צמח חזק, צימוח מעט פתוח, פרי גדול ומצולע, אדום עם כתפיים, מעט פחוס40996

צמח חזק וקומפקטי, צימוח מאוזן, פרי רגולרי, מעט כתפיים, נטייה לפחיסות61921

צמח קומפקטי, חזק, צימוח פתוח, פרי רגולרי, מעט כתפיים, מעט פחוס1911

צמח חזק, צימוח סגור, פרי מעט מצולע, רגולרי62210

קומפקטי, צימוח סגור, ריבוי פרות בתפרחות, מוצק, מעט מצולע, אדום בהיר518

צמח חזק, צימוח סגור, פרי אדום, מוצק, מעט פחוס, מעט כתפיים1057-04 

צמח חזק, צימוח סגור, אדום יפה, רגולרי, מוצק7586

צמח קומפקטי, צימוח מאוזן, פרי גדול, מוצק, מעט מצולע, מעט פחוס, פסי צבע7026

צמח לא גבוה, צימוח מעט סגור, אפיל, רגולרי, מעט מצולע, אדום יפה6722

צימוח בינוני, צמח פתוח, פרי גדול ורגולרי, אדום יפה, מעט לא מוצק7105

צמח גבוה, צימוח בינוני ופתוח, אשכול מסודר, פרי אדום מוצק ורגולרי7481

צמח קומפקטי, צימוח פתוח, בעיית חנטה בחם, אשכול מסודר וקומפקטי, פרי רגולרימיטל 

צמח חזק, צימוח מאוזן, בעיית חנטה בחם, אשכול מסודר, פרי מעט מצולעפיתון 

צמח חזק ומאוזן, פרי רגולרי ומוצק, עוקץ סגור, אשכול מסודראיכרם 

אשכול פלם גדול, צמח גבוה, צימוח פתוח, אשכול מסודר, פרי עמוק ומעט מצולע, פרי קוניפרייד 

אשכול פלם גדול, צמח גבוה, צימוח סגור, אשכול מסודר, פרי מצולע ולא רגולרי2771

אשכול לארג' +, לא מסודר בהתחלה, בעיית חנטה בחם, צמח קומפקטי, צימוח פתוח, פרי רגולריאלה 

צמח בינוני בגובה, חזק, צימוח סגור מאוד, אשכול מדיום מסודר, פרי רגולרי, מעט בעיות חנטה בחם62219

אשכול מדיום, צימוח חזק, לא גבוה, מאוזן, אשכול לא מאוזן, פיצולי שדרה מידי פעם425

צמח בינוני, צימוח חזק ומעט סגור, אשכול מדיום מסודר, מעט בעיות חם, פרי רגולרימיסטי 

צמח קומפקטי, רגיש לקר, צימוח פתוח, אשכול מדיום, מעט בעיות חנטה בחם, מעט אשכולות לא מאוזנים62216

אשכול פלם, פרי מאורך, פרי קוני, פרי מצולע ולא רגולרי, אשכול מסודר, צמח גבוה מאוד, נחלש בקר62209

צימוח בינוני בגובה, צמח חזק, אשכול פלם, פרי קוני מעט מצולע ולא רגולרי, אשכול מסודר62201

אשכול מדיום, צימוח בגובה בינוני, צמח חזק ופתוח, אשכול מסודר, פרי רגולרי, מעט בעיות חנטה בחם.7481
 
 
 



 18/03/2007 – הערכת זנים שנערכה ב – 2ניספח 
 
 
הערותזן

צימוח בינוני, פרי יפה רגולרי, פגיעות קלות בחורף, מוצקות טובה40664

צימוח חלש במיוחד בחורף, פרי עם מעט פיטם, לימוני, יבול רב41966

צימוח חזק, פרי גדול, מאבד קצת צורה בכניסה לחורף, חלילות ומצועותאלפידה 

צימוח נחלש בחורף, פיטם לימוני, גודל הולך וקטן, מוצקות בינונית7588

צימוח טוב, פרי רגולרי, מוצקות טובה, שומר על גודל בטמפ' נמוכה, תפרחות גדולות1402

צימוח חלש נוף כלורותי, פרי גדולספיר 

צימוח חזק, פרי גדול לא רגולרי, מצולע, עם הכניסה לחורף פיטמי חזק214

צימוח חזק, פרי מעט מצולע, חלק מהפרי סירתי (מתאים יותר לקיץ)יערה 

צימוח חזק,יבול כבד, פרי גדול מאוד ,מוצקות טובה, פרי מעט מאורך בכניסה לחורף, מעט פיטםלוגיסטיקה 

צימוח בינוני, פרי מעט שטוח, מוצקות טובה7587

נוף חזק, פרי לא רגולרי, מעט מצולע בכניסה לחורף, מוצקות בינונית1126

צימוח בינוני, פרי לא איכותי, חלול ומצולע592/2 

נוף דליל, פרי לימוני, בחורף מוצקות טובה62920

צימוח בינוני, בכניסה לחורף פרי מאורך לימוני[61928

צימוח חזק פרי לימוני (פיטם) בכניסה לחורף40665

צמח חזק, פרי איכותי, לא סובל בחורף, מוצקות טובה40996

צימוח דליל, פרי מאורך ולימוני בכניה לחורף61921

צימוח טוב, פרי איכותי לא סובל בחורף, יפה, קצת חלול1911

צימוח טוב, פרי קטן אשכול מסודר62210

צימוח בינוני פרי שטוח ומצולע, לא איכותי, כתפיים ירוקות518

צמח חזק, פרי בגודל בינוני, לימוני בחורף, לא איכותי1057-04 

נוף דליל עם הכניסה לחורף, פרי מאורך ולימוני, מוצקות בינונית, מעט חלול7586

סובל ממחסורים, פרי רגולרי, פרי עם אונות מעט סירתי, חוסר אחידות, חלול7026

צימוח חזק, מוצקות טובה בכניסה לחורף, פרי מאורך ולימוני6722

צימוח חלש, סובל בקור, פרי לא רגולרי, נעט לימוני7105

 
 
 
 
 

 כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד


