
בחינת זני תות שדה

בתעלות תלויות

.  ליאור אברהם, מוחמד אבו טועמה, שבתאי כהן, עירית דורי: שותפים



:מבוא

  שיטת גידול תות שדה בתעלות תלויות פותחה
.  1997בחוות הבשור משנת 

  עומד הצמחים בשיטת גידול זו כפול משיטת
וכן גם ( אין שבילים)הגידול המקובלת בקרקע 

.היבול

הנגיעות במחלות  , הפרי אינו נוגע בקרקע ולכן
ושכיחות הריסוסים מופחתת וחיי המדף טובים 

.יותר

  בשיטת גידול זו מקבלים הבכרה של היבול
הנובעת משימוש בשתילי גוש ומנפח מצע  

.קטן הגורם להקדמה בהנבה



מבוא

  תנאי הגידול בתות התלוי שונים באופן משמעותי

מתנאי הגידול בקרקע ולכן גם הזנים המתאימים  

.לגידול בשיטה זו שונים

  בשנים האחרונות טופחו זני תות שדה חדשים

.נדרשת התאמתם לשיטת גידול זו

איתור זנים בעלי יבול ואיכות :מטרת הניסוי

גבוהים אשר מתאימים לגידול בשיטת התות 

.התלוי ויעשירו את סל  הזנים המצוי היום



:שיטות וחומרים

10ונבחנו בו 24/9/20-הניסוי נשתל ב

.חזרות4-זנים ב

קטיף הפירות התבצע פעמיים בשבוע  .

פ הקטגוריות  "אחרי כל קטיף מוין הפרי ע

,  עיוותים, סידוקים, פרי איכותי: הבאות

פרי נגוע בקימחון ופרי  , (פרי רקוב)בררה 

.בכל קטגוריה נספרו ונשקלו הפירות. קטן



:זנים ומטפחים

מקור שתיליםמטפחזן

אורי פטקיןניר דאירוקי

אורי פטקיןניר דאי415

פטקיןאורי ניר דאי472

פטקיןאורי ניר דאי270

פטקיןאורי אפי יוסףדניאל

פטקיןאורי אפי יוסף1705

פטקיןאורי אפי יוסף1873

פטקיןאורי אפי יוסף1909

פטקיןאורי רונן ביטון6056

פטקיןאורי רונן ביטון6061

בגלל בעיות עם השתילים הוחלט כבר בתחילת  1705בזן 

.הניסוי להפסיק שקילות ולעשות רק בדיקות איכות





השפעת הזן על היבול המצטבר
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השפעת הזן על היבול המצטבר
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השפעת הזן על משקל הפרי הממוצע
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השפעת הזן על התפלגות איכות היבול
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בפריTSSהשפעת הזן על רמות  
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חיי מדף

1 גרוע1 אדום בהיר1 ירוק רעננן

5 מעולה5 אדום כהה5 חום יבש

מופע כלליצבע פריעלי גביעאחוז לחץאחוז רקוביםזן
27026.359.12.53.52.75

41529.139.322.52.5

47220.052.61.54.753

170530.056.81.752.753

187319.919.024.754

190911.341.024.53.75

605625.743.82.754.53.25

606136.137.11.254.53.25

0.046.62.2554.5דניאל 

21.447.72.7533רוקי 

5הוכנס לקירור , נארז בנספקים4/4/21-פרי איכותי שנקטף ב

שבוע לאחר הקטיף  . צ"מ20-ימים ב2כ "צ ואח"מ4-ימים ב

. נבדקה איכות הפרי



:סיכום
 הוא  החל       , חודשים6קטיף הפירות נמשך כמעט

שבועות לאחר השתילה והסתיים   5.5-כ1/11/20
.18/4/21-ב

 גלי הנבה כאשר בשבועיים  2היו ברב הזנים
האחרונים של דצמבר כמעט ולא נקטף פרי בכל  

.  של הנבה לאורך רב הקטיףרצף . הזנים

  ודניאל הניבו  1873, 1909: הבכיריםהזנים
טון לדום של פרי  1.6-2.3בחודשים נובמבר ודצמבר 

415, 6056: איכותי ואילו הזנים האפילים ביותר
טון לדונם של פרי  0.5-0.75ורוקי הניבו רק   

.איכותי

 רק בסוף ינואר התחיל     )אפיל מאד 6056הזן
(.להניב יבול משמעותי



:סיכום

 באפריל היה גבוה ברב הזנים  18היבול הסופי עד
הזנים  (. 20/1חסר קטיף )טון לדונם 8.9-11.7

הניבו את היבול הגבוה  472-ו415, 1873, 1909
ואילו הזן רוקי הניב  ( טון לדונם10.7-11.7)ביותר 

.   טון לדונם8.9יבול נמוך בהשוואה לזנים האחרים 

  בתחילת העונה ובסופה הפרי ברב בזנים היה קטן
אך (. 1909לא כולל ( )גרם10-20)באופן יחסי 

במרכז העונה מאמצע דצמבר עד תחילת מרץ הפרי  
(.גרם15-50)היה גדול יותר בכל הזנים 

 בפרי גדול  הצטיינו 6056-ו415, 1909הזנים
,  יחסית בהשוואה לזנים אחרים ואילו הזנים דניאל

.קטן יחסיתבעל פרי רוקי היו 6061



:סיכום

 היה     אחוז הפרי האיכותי בעונה זו בזנים השונים

(. 84-94%)גבוה ונע בין 

 הצטיינו באחוז פרי  ודניאל 1873, 6056, 1909הזנים

ורוקי  472הזנים ואילו ( 92-94%)איכותי גבוה יחסית 

(. 84-85%)בעלי אחוז נמוך יחסית של פרי איכותי היו 

 (. 3-7%)עיוותים היא לפסילת הפרי הסיבה העיקרית

ברב  (. 6%)חוץ מהזן רוקי , סידוקים כמעט לא היו

חוץ מהזן  ( 0-3%)הזנים היה אחוז נמוך של קימחון 

(    0-3%)קטן באחוזים נמוכים פרי (. 7%)472

.ובררה לא היה בכלל



:סיכום
 רמותTSS)במהלך (תכולת מוצקים מומסים

(. 6.6-8.8)טובות יחסית עונה זו ברב הזנים היו 

במרכז החורף בחודשים ינואר ופברואר ברב  

עקב עומס  TSS-הברמות הזנים הייתה ירידה 

.  פרי גבוה

 רמות ה1909בזן-TSS  נמוכות בכל  היו

(.6.1-7.6)הבדיקות 

  בבדיקת חיי מדף שבוצעה בתחילת אפריל הזנים

שנבדקו שבוע לאחר הקטיף היו  1873-דניאל ו

(.5מתוך 4-4.5)במופע כללי הטוב ביותר 

 לא  היו  ( יבול ואיכות)בזן רוקי התוצאות השנה

.גבוהות' טובות כנראה בגלל רגישותו לטמפ



...תודה ל

על עזרתם במימון הניסוי

ולשותפי בעזרה בביצוע



!תודה על ההקשבה


