
?האם יש צורך בחקלאות מותאמת אישית בהרכבת אבטיחים

הקטוףהשפעה על איכות הפרי 

סיגל', לופוביץ'צדני , טוביה-שרון אלקלעי, אלי פליק

פרסמן-זערורמירב , שריד-פופובסקי

מרכז וולקני-מנהל המחקר החקלאי, המחלקה לאחסון



Non grafted

Grafted

לא מורכב

מורכב



מורכבלא מורכב

השפעת חיצונית של כנת דלעת על גודל וצורת הפרי



?שלישייה? אחיות/אחים



במהלך החמש השנים האחרונות  

בקניית  40%-ישנה ירידה של כ

אבטיחים



?כיצד בוחרים אבטיח טוב וטעים



!!!פברוטייאנו'לוצנשמע כמו 







(4)

(5) (6)

(1) (2)

(7)

(3)

(8)

בעיות איכות פנימיות בפרי מורכב

היסדקות(4);ציפההתמוטטות(3);רביםזרעים,פנימיסידוק(2);[מוקדםקטיף]בשללא(1)

(8);שחוריםגרעינים(7);וירוסוכתמיסיביות(6);עבהקליפהודופןאחידהלאהבשלה(5);הליבה

[סיביותמעט,לבניםגרעיניםמעט,ואחידהאדומהציפה]מצוינתאיכות



המטרה העיקרית
להבין את הגורמים לירידה באיכות פרי האבטיח המורכב

גידול שילובי כנות ורוכבים זהים באזורים שונים בארץ במהלך שתי עונות  

צ"מ22-ימים בכ4ובדיקת איכות הפרי לאחר , גידול

זההצימוחאוןבעלותכנות

(מיניתבין)דלעתכנות

(מיניתתוך)אבטיחכנות



+100: נווה יער

-130: עדן

-400: קליה

יזרעם

בית הגדי



(3-1)טעם (3-1)מרקם )%(סוכר במרכז גורם

אין הבדליםאין הבדליםאין הבדליםכנה

אין הבדליםאין הבדלים**0.03רוכב

***0.007***0.003****0.0001אזור גידול

**0.02אין הבדליםאין הבדליםאזור גידולXכנה 

אין הבדליםאין הבדליםאין הבדליםאזור גידולXרוכב 

,  והשפעות הגומלין ביניהם, הכנה והרוכב, להערכת השפעת אזור הגידולפקטוריאליניתוח 

5%ברמת מובהקות של , צ"מ22-ימים ב4על איכות פרי האבטיח לאחר 

:הניסויאזור

יזרעם,הגדיבית,עדןחוות,יערנווה

הויה-ולהמקסימה–רוכב

53006,שמשון,גד–כנות



Cויטמין נוגדי חמצוןליקופן(3-1)טעם (3-1)מרקם )%(סוכר אזור/רוכב-כנה

א12.8א3.5א49.3א2.5א2.3א12.8שטח פתוח, קליה/פאשון-דלעת

א12.4א3.5א43.5אב2.3א2.3א12.3מנהרה, קליה/פאשון-דלעת

ב9.5ב2.3א40.3ב2.0א2.2ב11.8עדן/פאשון-דלעת

א9.7א3.7א61.3א2.2א2.2א12.7נווה יער/1262-אבטיח

א10.4ב2.0ב37.9ב2.0א2.1ב11.6עדן/1262-אבטיח

ניתוח השוואתי של ממוצעי מדדי –השפעת אזורי גידול על איכות פרי האבטיח המורכב 

צ"מ22-ימים בכ4האיכות הפרי כעבור 



.מצוות11למזלכם יש לכם רק 
לא תרכיבו אבטיח על דלעת-והאחרונה



. כל כך כבדות האבנים

לפחות היה נותן לי על  

דיסק

,  אך על פי חוקי התורה, מינית-הרכבת האבטיח על כנת דלעת נחשבת להרכבה בין

ַתי-ֶאת:19, יטויקרא )ואסורה לגידול ' כלאיים'הרכבה שכזאת נקראת  רּוֻחקֹּ מֹּ שְׁ ָך  ...תִּ דְׁ שָׂ
ם-לֹּא יִּ אָׂ לְׁ ַרע כִּ זְׁ ...(תִּ



צ  "מ21-ימים ב4על איכות פרי לאחר , רוכב זהים ואזורי גידול שונים/השפעת שילובי כנה

(פירות לטיפול8-ממוצע ל)

נעיםלאמאדפציח=3;פציח=2;רך=1:מרקם

מאדטוב=3;טוב=2;גרוע=1:טעם

5%שלברמהסטטיסטיתנבדליםאינםדומהבאותהמלוויםערכים*

(3-1)טעם (3-1)מרקם )%(סוכר רוכב/כנה

עדןנווה יער

ג10.8*אב126211.6-לא מורכב

אב11.7א1262-31812.9אבטיח 

בג11.4אב1262-16112.6אבטיח 

א12.1א1262-81912.9אבטיח 

בג11.4אב1262-11412.5אבטיח 

אב11.5ב126211.3-דלעת שמשון



צ  "מ21-ימים ב4על איכות פרי לאחר , רוכב זהים ואזורי גידול שונים/השפעת שילובי כנה

(פירות לטיפול8-ממוצע ל)

נעיםלאמאדפציח=3;פציח=2;רך=1:מרקם

מאדטוב=3;טוב=2;גרוע=1:טעם

5%שלברמהסטטיסטיתנבדליםאינםדומהבאותהמלוויםערכים*

(3-1)טעם (3-1)מרקם )%(סוכר רוכב/כנה

עדןנווה יער

ב1.9א12622.1-לא מורכב

אב2.1א1262-3182.0אבטיח 

אב2.1א1262-1612.2אבטיח 

אב2.2א1262-8192.1אבטיח 

אב2.2א1262-1142.1אבטיח 

א2.5א12622.3-דלעת שמשון



צ  "מ21-ימים ב4על איכות פרי לאחר , רוכב זהים ואזורי גידול שונים/השפעת שילובי כנה

(פירות לטיפול8-ממוצע ל)

נעיםלאמאדפציח=3;פציח=2;רך=1:מרקם

מאדטוב=3;טוב=2;גרוע=1:טעם

5%שלברמהסטטיסטיתנבדליםאינםדומהבאותהמלוויםערכים*

(3-1)טעם (3-1)מרקם )%(סוכר רוכב/כנה

עדןנווה יער

ב1.8א12622.0-לא מורכב

אב2.0א1262-3182.2אבטיח 

אב2.1א1262-1612.1אבטיח 

א2.2א1262-8192.3אבטיח 

אב2.1א1262-1142.2אבטיח 

ב1.7א12622.0-דלעת שמשון



C3ויטמין 2נוגדי חמצון1ליקופן(3-1)טעם (3-1)מרקם )%(מ .מ.כטיפול

א9.7א3.7א61.3א2.2א2.2א12.7יערנווה/.א.כ-1262

א10.4ב2.0ב37.9ב2.0א2.1ב11.6שאןבית/.א.כ-1262

כולשלהאיכותמדדי.צ"מ21-בימים4לאחראיכותמדדילמספרביחסגידולאזוריביןהשוואה

.(אבטיחכנת–.א.כ)אזורלכוליחדיוקובצוהמורכביםהטיפולים



,ההשקיה,הקרקעסוג)הגידולבאזורכתלות,בעיקר,רוכב-כנהמיחסימושפעתהפריאיכות1.

?"(אישיתמורכבתחקלאות)""אישיתמותאמתהרכבה"–('וכוהאווירמזג

(יבולגם)הפריאיכותאתמשפרת–חולותבקרקעותחיוניתהרכבה2.

בריאותבקרקעותבהרכבהצורךאין3.

אבטיחבכנותלשימושפוטנציאל4.

וירוסיםלמניעתחרקיםנגדרשתותתחתגידול5.

פציחמעטומרקםסוכר10.5%-מגבוההסוכררמת–סלקטיביקטיף6.

מסקנות הן הנקודות שבהן נמאס לך לחשוב



?  ועם מה למרכיב? להרכיב או לא להרכיב

זו השאלה


