
בחינת זני מנגו ישראליים בחבל הבשור  

מכון וולקני–דוד סעדה , יובל כהן•

פ דרום"מו–ל "ליאנה גנות ז, (כושי)יצחק ציפורי , עירית דורי•

ם"שה–שי צעידי , דפנה זיו•



גידול מנגו בישראל

-ענף המנגו הינו ענף בצמיחה בהיקף של כ•

.טון60,000-דונם עם יבול שנתי של כ25,000

באיזוריבעבר היה גידול משמעותי של מנגו •

.בנגב המערבי ובערבה, השרון

גידול המנגו  , בעקבות מחלת עיוות התפרחות•

.אלהבאיזוריםהצטמצם 

מתמקד בבקעת ( 90%-כ)עיקר הענף היום •

.כנרות ובעמק המעיינות

בעקבות ההצלחה המסחרית יש התעניינות  •

נוספים  באיזוריםמחודשת בנטיעת מנגו גם 

.בנגב המערבי ובערבה–בארץ 



ישראל הינה בין המדינות הצפוניות ביותר בהם קיים גידול  •

.  מסחרי של מנגו

ומזג האוויר  , הטמפרטורות הנמוכות השוררות בחורף•

,  (תקופת הפריחה והחנטה)הבלתי יציב בעונת האביב 

אינם אידיאלים לגידול המנגו ולעיתים נפגעת פוריות  

.  העצים

הקיץ היבש והחם השורר במהלך התפתחות והבשלת  •

הפרי מאפשר יצירת פירות איכותיים הנקיים ממחלות  

.ומפגמים רבים

המנגו בישראל



פרויקט השבחת המנגו הישראלי  

,  מופע יפה, יצירת מגוון של זני מנגו ייחודיים בעלי פרי איכותי•

פוריות גבוהה וחיי מדף ארוכים שיתאימו לתנאי הגידול בישראל 

.  ולדרישות השוק האירופי

ולהתאים לדרישות  השווקמגוון הזנים מיועד להאריך את עונת •

.שוק שונות

ומחייב רישום הזנים  , הפרויקט הינו פרויקט באוריינטציה עסקית•

.תוך הגנה על האינטרסים של החקלאי הישראלי, ומסחורם



Set of new Israeli mango cultivars

טלי

שליעומראגם

נועהאורלי המלך דוד

טנגו

זני המנגו תוצרי פרויקט ההשבחה הישראלי





שלי
.  הפרי צבעוני ובעל צורה תפוחית•

ומובחלאם כי כשנקטף מוקדם , אפיל יחסיתזן •

יפהמקבל צבע אדום 

.גר500-600-הפרי בנגב המערבי כמשקל •

.טון לדונם4-4.5ממוצעים גבוהים של יבולים •

.שלוחיי המדף ויכולת האחסון הארוכים מאוד •

,  ארוכהבשל על העץ במשך תקופה שורד •

.מתאים במיוחד לקטיף סלקטיביולכן  

.'שלי'דונם 4000-בארץ נטועים קרוב ל•

בעבר חשבו  )' קנט'ו' טומי'תוצר הכלאה של •

(.  'קיט'שההורה הזכרי הוא 



עומר



עומר
,  זן של אמצע העונה•

,  צבעוני. בעל צורה ביצתית, מאדיפה •

אדום זוהר המכסה את כל -בשילוב סגול

.  מתוק ובשרני, וטעם עדין, שטח הקליפה

450-550-גודל הפרי בנגב המערבי כ•

.  גרם

עמיד מאוד למיון בבית האריזה  ' עומר'•

בשנים האחרונות מבוקש  . ולמשלוח הימי

מאוד בשווקים באירופה ומשווקים  

.מעוניינים להרחיב את עונת השיווק שלו

דונם  2,500-נטועים מזן זה ככיום •

.  הארץבצפון במשקים 



נועה



נועה
צורתו  . זן אפיל יחסית וצבעוני מאוד•

,  ביצתית מאורכת ומעט מעוקלת

700-900)גדול הפרי הפרי מוצק ומרשים •

ומאוחר יחסית בעונה  ( 'גר

אבל ' קיט'צורה מאורכת בדומה לבעל •

צבעים של אדום ירוק  צבעוני בשילוב 

.  וכתום

מתאים במיוחד  . ההבשלה אחידה מאוד•

.כפרי חתוך

.  'נועה'דונם 1000-נטועים כבארץ •



טלי



טלי
והוא  , צורתו דמוי לב מלא. זהו זן מקדים•

צבעו כתום אדום מרשים  . מעט שטוח

איכות הפנים טובה מאד והטעם  , ביופיו

מיצי חמוץ מתוק עם ארומה נעימה

.  העץ פורה', גר500-600משקלו •

אויר קר נוטים להתפתח פירות  במזג •

.קטניםפרתנוקרפיים

נטוע בארץ בהיקפים של כמה מאות  •

כפרי איכותי  ( בעיקר ליצוא)דונמים ונמכר 

.מוקדם מאוד

',מאיה'חופשית של תוצר הכלאה •



אורלי



אורלי

.מאודזן מקדים •

עם  , "שלי"יפה בעל צורה כדורית דמוי הפרי •

כתפיים ליד העוקץ  

.  כתום צהוב ואדום זוהרבצבע •

.  בשרני עשיר-חמוץ מתוק מיציהטעם •

-450-הפרי בתנאי בנגב המערבי כמשקל •

.'גר550

.נטועים כמה עשרות דונמים בבקעת כנרות•

.  'אטקינס-טומי'הכלאה חופשית של תוצר •



אגם



אגם
.מקדיםזהו זן •

בעל צורה דמוי לב משולש  , יפה מאודהפרי •

אסימטרי

.  הפרי אדום סגול עזצבע •

.  הפרי מצטיין עשיר עם מתיקות מיוחדתטעם •

".חמאתי", המרקם מיוחד

400-כ-בגודל סביר המערבי הפרי בנגב )•

באזורים  (. כי יש גם פירות קטניםאם )' גר

נמצא קטן  ( בקעת כנרות או הערבה)חמים 

.  מדי

.דונמים בבקעת כנרות50-נטועים כ•

.' שלי'תוצר הכלאה חופשית של •



טנגו



טנגו

פרי איכותי מאוד בעל צורה אסימטרית עם  •

.  מקור אופייני

בדרך כלל אדום בצד החשוף  , מאודצבעוני •

הציפה בצבע  . לשמש וצהבהב בצד השני

.צהוב לימוני

.  חמצמץ יותר מרוב הזנים. בטעמומצטיין •

. 'גר420בנגב המערבי בגודל ממוצע של •

נוטה להיות  ( בקעת כנרות)חמים באיזורים

.  קטן יותר באופן משמעותי

,  הדורש תמלוגי שתיל לנטיעתופטנטיזן •

.  שלא נטוע עדיין מסחרית בארץ



'דוד המלך'



'דוד המלך'

סוף ספטמבר ובמהלך  )זן אפיל •

(.  אוקטובר בנגב המערבי

בדרך כלל צדו  . צבעוניביצתי הפרי •

וצדו השני  , סגול-האחד אדום

.צהבהב

בתנאי  . חמצמץ-מיוחד מתוקהטעם •

-550-הנגב המערבי גודל הפרי כ

' גר650

בארץ  ' המלך דוד'הנטיעה של היקפי •

.דונם1000-מוערכים ב כ

הדורש תמלוגי שתיל  פטנטיזן •

.  לנטיעתו



קווים פוטנציאלים לבחינה מסחרית



מועדי ההבשלה והשיווק של זני המנגו הישראליים

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר

KeittTomy Atkins

Maya

Kent

Shelly

Tali

Orli Agam

Omer

Noa

Tango King David

זנים מאוחרים  

מאוד
זנים מוקדמים 

מאוד



ראשון לציון, מכון וולקני•

(  חוות זהר)וצפונית ( תחנת יאיר)ערבה תיכונה •

ערבה דרומית•

בקעת הירדן•

הנגב המערבי•

בקעת כנרות•

התאמת זני פרויקט ההשבחה לאזורים  

?נוספים בארץ

חצי מסחריות לבחינת זנים וקווים  חלקות 

הגידולאיזורימבטיחים בכל 



?מקומו של הנגב המערבי בענף הישראלי

האפלה•

.יתרון באמצע ובסוף העונה•

.  בחלק מהזנים הפירות גדולים יותר•

עם אמיתיתההצלחה מותנית בהתמודדות •

בעיית עיוות התפרחות



פיתוח מחדש של ענף המנגו בנגב הצפוני  

הישראליבסיס זני פרויקט ההשבחה על 

הזנים הישראלים המובילים וקווים מצטיינים  בחינת •

.  הבשורנוספים בתנאי 

כביקורת' טומי אטקינס'ו' קיט, 'מצטייניםקויים7, זנים8

עיוות החלקה מטופלת בהקפדה בטיפולים נגד •

מטעי  כמודל ליכולת השמירה על ומשמשת התפרחות 

.מהמחלהמנגו נקיים 

לבצע מספר נאלנואולם , 2014-החלקה הוקמה ב•

.סבבי הרכבות והשלמות



פיתוח מחדש של ענף המנגו בנגב הצפוני  

הישראליבסיס זני פרויקט ההשבחה על 

הזנים הישראלים המובילים וקווים מצטיינים  בחינת •

.  הבשורנוספים בתנאי 

כביקורת' טומי אטקינס'ו' קיט, 'מצטייניםקויים7, זנים8

עיוות החלקה מטופלת בהקפדה בטיפולים נגד •

מטעי  כמודל ליכולת השמירה על ומשמשת התפרחות 

.מהמחלהמנגו נקיים 

לבצע מספר נאלנואולם , 2014-החלקה הוקמה ב•

.סבבי הרכבות והשלמות



אחת מהמטרות המרכזיות בפרויקט היא לשמש כמודל לשמירה  •

.על חלקה נקייה מעיוות

.בשנים הראשונות לא זוהו בכלל תפרחות מעוותות•

בכמה 2021-בשנתיים האחרונות יש יותר נגיעות שהסתכמה ב•

.עשרות תפרחות

יש אתגר גדול בשמירה על רמת הנגיעות הנמוכה ובהורדתה  •

.בחלקה

עיוות התפרחות



2018-20בחינת הפירות בשנים 

-10)2019-ו2018בשנים הנבה ובחינת פירות ראשונה בוצעה •

(.  פירות לזן20

שנפרשו  )פירות לזן 40-60-נעשתה בחינה של כ2020-בשנים •

.פירות לזן20-25-ונטעמו כ( על פני כמה מועדי קטיף



2019-21בחינת הפירות בשנים 
201820192020

מועד קטיף  קטיף אחרוןקטיף ראשוןקטיף אחרוןקטיף ראשוןקטיף אחרוןקטיף ראשוןזן

אופטימאלי

'אוגאמצע -סוף יולי 24/7/1814/8/1812/8/1921/8/195/8/2016/9/20אגם

'אוגסוף -סוף יולי24/7/1824/7/1815/8/1928/8/1923/8/203/9/20אורלי

'תחילת ספט-סוף יולי24/7/1824/7/1812/8/1912/9/195/8/2023/9/20טלי

'ספט–אוגוסט 24/7/1826/8/1830/7/1921/8/1916/8/2027/9/20טנגו

'סוף ספט–' אוגאמצא 14/8/1814/9/1812/8/1925/8/1930/8/206/10/20נועה

'תחילת אוק-' ספט14/8/1814/8/1815/10/194/11/193/9/2030/9/20עומר

'אוקתחילת -'סוף אוג20/8/189/9/1812/8/1912/9/193/9/2021/10/20שלי

King David26/9/183/10/1822/9/194/11/1921/9/2025/10/20אוקט-'סוף ספט'

BD3/3420/8/1817/9/1828/8/1919/9/1926/8/2018/10/20ספט-'סוף אוג'

BD77/9821/8/1829/8/1825/8/1915/9/1912/8/2030/9/20אמצע ספט-'סוף אוג'

BD3/13226/8/1815/10/1831/10/194/11/1911/10/2025/10/20 אוקסוף -אמצע'

BD80/5824/7/185/8/185/8/1919/8/199/8/2021/10/20אוג'

BD4/5424/7/1814/9/1812/8/192/10/1913/9/2025/10/20אמצע ספט'

אוקטובר516/9/2028/10/2016/9/2028/10/2016/9/2028/10/20\יא

'אמצע ספט-'אוג65/8/2021/9/205/8/2021/9/205/8/2021/9/20\ג

סוף אוגוסט-סוף יולי24/7/1814/8/1812/8/194/9/195/8/206/10/20טומי אטקינס

'סוף אוק-אמצע10/10/1829/10/1828/8/1915/10/1925/10/2028/10/20קיט



נתוני חזות חיצונית
מספר  זן

פירות  

מאופייני)

(ם

משקל צורת הפרי

הפרי  

הממוצע

טווח  

משקלים

הגדרת  אחוז הכיסוי בקליפה

הצבעוניות

רמת 

פגמים  

חיצונים

חזות פגם עיקרי

חיצונית  

כללית סגולירוקצהובכתוםאדום

3.4עדשתיות405120-874401448343.43.5משולש\כדורי(18)40אגם

523453-57728700653.34.03.3משולש\כדורי3אורלי

טלי

445178-808372195293.63.5משולש\כדורי (20)49

עדשתיות  

3.3שחורת

טנגו

54(19)

אסימטרי עם , מאורך

449287-656392183294.03.93.9מקור

נועה

48(19)

אסימטרי עם , מאורך

759253-12972743512143.73.1מקור

עדשתיות  

,  בהירות

3.1כתמים

עומר

77(18)

אסימטרי עם , מאורך

3.8שריטות539209-758404005643.8מקור

3.7עדשתיות624356-873392387263.93.7משולש\כדורי(14)29שלי

King David
3.7מעט שריטות625242-876381515423.83.7מאורך\ביצתי(15)46

BD3/3461(25)3.5עדשתיות454165-733353549173.63.4מאורך

BD77/98
519311-682461424343.93.93.8משולש\כדורי(9)16

BD3/132

488350-6743425102383.03.0מאורך(6)20

עדשתיות  

3.0ושריטות

BD80/58
3.4שריטות498301-703471357283.53.6מאורך\ביצתי(27)46

5\יא
2.8עדשתיות900483-135671318723.03.1מאורך\ביצתי(8)25

3.1שריטות593180-86014331421193.63.3משולש\כדורי (20)667\ג

טומי  

3.4עדשתיות537132-1235301000603.73.5ביצתי(41)112אטקינס

קיט
2.2מעט שריטות921570-13102009802.52.6מאורך\ביצתי(13)15



נתוני איכות פנימית
מספר  זן

פירות  

שנטעמו

עצמת  

הפגמים  

הפנימיי

ם

איכות  פגם עיקרי

פנימית

TSS  איכות

הריח

עוצמת 

הריח

הערכת  מתיקותחמיצות

טעם

הערכת  הגדרת טעם

סיביות

הערכת  

מיציות

הערכת  

מרקם

אחידות  הגדרת מרקם

התרככו

ת הפרי

4.23.94.1ארומטי, ניטרלי3.117.92.82.73.33.23.7לי'מעט ג183.2אגם

מעט  , בשרני

2.3לי'ג

3.0צמיגי2.73.34.0ניטרלי34.04.014.53.73.03.72.02.0אורלי

3.218.03.23.72.93.33.23.83.54.03.92.22.3לי'מעט ג203.5טלי

2.7בשרני3.14.34.8ניטרלי, ארומטי3.714.94.22.53.73.04.2לי'ג193.9טנגו

2.2צמיגי\בשרני4.03.34.5אחר, ניטרלי3.615.43.31.72.62.83.0לי'ג193.8נועה

1.7בשרני3.04.13.8ארומטי3.117.63.63.32.14.03.4לי'ג183.4עומר

2.5קמחי\צמיגי4.13.44.5ניטרלי\ארומטי143.83.617.53.11.42.63.23.6שלי

King 

David153.52.9בשרני3.63.94.5ארומטי3.319.34.03.13.33.74.4לי'מעט ג

BD3/34254.03.916.13.73.03.03.03.53.0(צמיגי)בשרני 3.63.84.7ארומטי

BD77/9893.62.4(צמיגי)בשרני 4.13.94.4ניטרלי\ארומטי3.616.34.13.02.73.43.6לי'ג

BD3/13264.04.019.43.02.02.03.73.33.0(צמיגי)בשרני 3.72.74.3ניטרלי\ארומטי

BD80/58273.72.6צמיגי\בשרני3.73.84.5ניטרלי3.515.62.82.13.22.53.2לי'ג

582.5\יא

השחרה  , לי'ג

1.4לי'ג, בשרני3.04.12.9ניטרלי\ארומטי2.120.42.63.03.33.53.6פנימית

2.1בשרני3.04.13.7ארומטי2.916.03.52.82.73.33.7לי'ג6203.1\ג

טומי  

413.8אטקינס

או השחרה  לי 'ג

2.6בשרני2.94.04.4ארומטי, ניטרלי3.517.23.83.42.63.53.8פנימית

2.8בשרני2.84.24.0ארומטי3.220.93.53.12.84.24.5לי'מעט ג133.4קיט



פרוטוקול הסרת תפרחות מוקדמות בנגב 

המערבי 

.מאודלקבלת פרי אפיל באזור הבשור פותח פרוטוקול •

וכך  ' קיט'התפרחות המוקדמות בהפרוטוקול מבוסס על הסרת •

.מעודדים התפתחות תפרחות מאוחרת בסוף אפריל ובמאי

על התפרחות המאוחרות בתנאים חמים יותר  מקובל שהחנטה •

.  הינה יעילה יותר

הנוצרים על תפרחות אלו מבשילים רק בחודש נובמבר  פירות •

.  בדצמבר ואפילו בינוארוניתנים לשיווק במחירים גבוהים 



בחינת הפרוטוקול בכל הזנים והקווים בחלקה
הסרת התפרחות נעשתה בעת שיא הפריחה במועד המתאים  •

.ביותר לכל זן

.לכל זן הוערכה רמת הפריחה הטבעית ורמת הפריחה החוזרת•

כשהפרי היה מוכן לקטיף  , הפירות נקטפו במועד אחד לכל זן•

(.כשפירות ראשונים הבשילו ומרבית הפירות היו עדיין בוסר)

.נשקלו, נספרו, הפירות נקטפו•

נשמרו בטמפרטורת  ( טיפול פריחהXזן )פירות מכל טיפול 20•

25-מעלות עד שבירת צבע ואז הועברו להבשלה מלאה ב13

.מעלות



6\ג

השפעת הסרת תפרחות מוקדמות על רמת  

הפריחה החוזרת

טנגונועה

קיטעומר

פריחה טבעית

פריחה טבעית פריחה טבעית

פריחה טבעית

לאחר הסרת  

תפרחות

לאחר הסרת  

תפרחות

לאחר הסרת  

תפרחות

לאחר הסרת  

תפרחות



השפעת הסרת תפרחות מוקדמות על רמת  

הפריחה החוזרת



פריחה מאוחרתפריחה טבעית

הבדל במועד  

הקטיף

ימיםמשקל פרימשקל לעץמספר לעץמועד קטיףמשקל פרימשקל לעץמספר לעץמועד קטיףזן

9/8/2140170.3917/8/2152200.408טלי

9/8/2171300.4217/8/2176320.438אורלי

טומי  

17/8/2146250.5617/8/2164240.380אטקינס

617/8/2134190.5817/8/2192400.440\ג

9/8/2159210.369/8/2174230.320אגם

BD 80/589/8/2137170.469/8/2167270.390

17/8/2143180.412/9/2144.718.10.4116טנגו

BD 3/3414/9/2137.616.70.4814/9/2125.311.50.470

2/9/2140.525.40.6514/9/2129.918.50.6612נועה

2/9/2136.419.70.5514/9/2144.322.00.5012עומר

BD 77/982/9/2130.715.00.502/9/2143.822.40.510

king 

David20/9/2153.138.40.7820/9/2132.927.81.010

BD 3/13213/10/2156.918.60.3313/10/2186.628.10.320

513/10/2112.414.71.3013/10/2126.221.40.980\יא

Keitt26/10/2159.727.20.4526/10/2158.823.50.400

26/10/2184.832.80.4026/10/2159.422.10.400שלי

השפעת הסרת תפרחות על מועד הקטיף והיבול



של זני מנגו בנגב המערביהצפוייהעונת ההבשלה 

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר

KeittTomy Atkins

Maya
Kent

Shelly
Tali

Orli Agam
Omer

Noa
Tango King David

גידול מנגו בבקעת כנרות

גידול מנגו בנגב המערבי

KeittTomy Atkins

Maya
Kent

Shelly
Tali

Orli Agam
Omer

Tango King David



אסטרטגיות לגידול מנגו בנגב המערבי

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר

KeittTomy Atkins

Maya
Kent

Shelly
Tali

Orli Agam
Omer

Noa
Tango King David

גידול מנגו בבקעת כנרות

I :התמקדות בזני נישה איכותיים במיוחד תחרותיים בארץ ובעולם

Agam
Tango

גידול מנגו בנגב המערבי



אסטרטגיות לגידול מנגו בנגב המערבי

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר

KeittTomy Atkins

Maya
Kent

Shelly
Tali

Orli Agam
Omer

Noa
Tango King David

גידול מנגו בבקעת כנרות

II :התמקדות בזנים עיקריים להארכת עונות השיווק והיצוא שלהם

גידול מנגו בנגב המערבי

Shelly
Omer

Noa
King David



אסטרטגיות לגידול מנגו בנגב המערבי

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר

יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר

KeittTomy Atkins

Maya
Kent

Shelly
Tali

Orli Agam
Omer

Noa
Tango King David

גידול מנגו בבקעת כנרות

III : בפרוטוקול הסרת תפרחותבשמושהתמקדות בפרי צבעוני אפיל במיוחד

גידול מנגו בנגב המערבי

Shelly
Omer

Noa
King David



סיכום
לנגב המערבי פוטנציאל של גידול מנגו בהיקף של •

.כמה אלפי דונמים

וקווים מצטיינים נוספים תוצרי  , הזנים החדשים•

מוכרים  לא נבחנו וכמעט לא , פרויקט ההשבחה

.בתנאי האזור

בשילוב עם אזור  , אסטרטגיה נכונה לגידול מנגו בנגב•

.  יכולה להוות יתרון, הגידול המרכזי בצפון

כל גידול משמעותי של מנגו בנגב המערבי מחייב  •

של כלל האזור עם מחלת עיוות  , התמודדות יעילה

.  התפרחות




