
מפגש מגדלי אננס

26.6.19

:סדר יום

(מ"שה, רפרנט אננס)ליאור אברהם -עדכונים ודגשים11:10-11:40

(פ דרום"מו)עירית דורי -פ"סיכום ניסויים במו11:40-12:25

יעל מלר הראל-באננס" בלק ספוט"מחלת 12:30-13:00

(השירותים להגנת הצומח, מנהלת תחום פיטופתולוגיה)



,  עדכונים בענף

,דגשים בגידול

סיכום ניסויים למניעת  

פריחה טבעית

פ דרום"מו, מפגש מגדלים

26.6.19

, רפרנט אננס, ליאור אברהם
מ"שה



עדכונים בענף

.הרחבה משמעותית של שטחי הגידול והמגדלים•

.יש חשיבות לתכנון השיווק ולפריסתו לאורך השנה•

MD2הרחבה של שטחי •

הסטטוס קוו נשמר בינתיים-יבוא אננס •

עלייה בפריחה טבעית השנה לעומת שנה שעברה•

קידום הרישוי של חומרי הדברה לאננס•

מענק חומר ריבוי מנהלת ההשקעות•

פ דרום"המשך ניסויים במו•

חוברת לגידול אננס•



דגשים בגידול



התמודדות עם פגעי קרקע









!!!זה שורש בריא



דגשים לשיפור וייעול חיטוי קרקע 

חשיבות החימום•

דריפ-שימוש ביריעה שקופה עם תוספת אנטי•

פירוק מואץ של מתאם סודיום•

רוטציה בתכשירים  •

תנועת התכשירים עם המים•

מ"ס40פריסת שלוחות כל •



דגשים לשיפור ולשימור בריאות הקרקע

מחזורי גידולים•

תוספת חומר אורגני•

וביופומיגציההצנעה של זבל ירוק •

הקפדה על סניטציה•





חומר הריבוי בגידול אננס



צמח 

האננס

Pineapple best 
practice manual 

2009



Slips-נצרים  

Suckers-חוטרים 















נתיב העשרה-תצפית קילוף עלים תחתונים 



ריבוי מכתרים

Split crown technique for mass propagation 
of smooth Cayenne pineapple, 2011



ריבוי מחלקי גבעול

Advances in pineapple plant propagation 2017 



Chlorflurenol-י שימוש ב"עניצרוניםריבוי 

Advances in pineapple plant propagation 2017 



ריבוי בעזרת תרבית רקמה

Advances in pineapple plant propagation 2017 



לאחר השרשה והקשחה 



דגשים בנושא חומר הריבוי באננס

איסוף חומר הריבוי יעשה משטחים נקיים ככל שניתן•

(משקל)הקפדה על מיון לפי גודל •

חודשים3-אחסון במקום מוצל עד כ•

:מקובל לפני השתילה לטבול את הנצרים כנגד, בעולם•

(דורסן, ודומיוקונפידור)כנימה קמחית . 1

,  (אלייט)פיטופטורה-מחלות קרקע . 2

(  רידומיל)פיתיום 



ניסויים למניעת פריחה טבעית באננס

חנן בן שלום  , (מגדל)הרשטיקנועם , (פ דרום"מו)עירית דורי , (מ"שה)ליאור אברהם 

(מגדל)סיזלעידן , (מגדל)



מניעת פריחה טבעית  -סיכום ניסויים 

Aviglicyn"Retain "(valent bioscience)ריסוס מכוון של החומר •

ריסוסים בתדירות שבועית מסוף נובמבר5•

1%ביופילםמשטח + מ "ח150-750מינון •

:אתרי ניסוי

פ דרום"מו•

תלמי אליהו•

בית יצחק•

שדות ים•



קוויןזן-אחוז צמחים שהתמיינו לפריחה 
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קוויןזן -( גרם)משקל פרי ממוצע 
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MD2זן -אחוז צמחים שהתמיינו לפריחה 
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סיכום יתר התצפיות

מיקום אתר  

הניסוי
זן

גיל הצמחים  

בזמן 

הטיפול

הטיפול
אחוז פריחה 

טבעית

מובהקות  

סטטיסטית

חודשיםMD216תלמי אליהו
Retain 5005

מובהק
24.4ביקורת

בית יצחק

MD28חודשים
Retain 5000

תצפית בלבד
6ביקורת

חודשים8קווין
Retain 50066

84ביקורת

MD2שדות ים

חודשים16

Retain 50035

תצפית בלבד

Retain 15042

54ביקורת

חודשים8

Retain 5006

Retain 2006

Retain 15016

16ביקורת



?שאלות

ליאור אברהם

0506243972

Lior.avraham@gmail.com


