
 

 

 
 
 

, חוות  הבשור  תצפית מועדי פריחה בקורנית מו"פ  דרו
 
 

, דוד שמואל, יפת אהרו מו"פ דרו .  , יהור לש : מירי טרגרמ         חוקרי שותפי
                        הלל מנור ממ"ר תבליני , ש"המ . 

                        נתיב דודאי המחלקה לתר"ב, נווה יער . 
                        דני מור עי הבשור . 

                                      אייבי שולח תבליני . 
 
 

מבוא: 

  
יער, נבדקה התנהגות הפריחה של מס' זני   במסגרת טיפוח מתקד של זני קורנית בנווה

באיזור הבשור במטרה לאתר  זני המאחרי בפריחת על מנת ל"הרוויח" צימוח וגטטיבי. 
 
 
 

חומרי ושיטות: 
 

: 26 (ח),    8 (ע),    10 (א),    מוריה,    39 (ח),    23 (ח).  הזני שנבחנו ה
שתילי דפוס (חישתיל) נשתלו במנהרה עבירה ב 18 בנובמבר 98' . 

 
עומד שתילה  25 שתיל למטר ערוגה ( בכול ערוגה 6 שורות 7 שתילי למטר ר ). 

 
תבנית ניסוי בלוקי באקראי ב 3 חזרות, אור חלקה 1 מטר . 

 
פריחה מועד הפריחה נקבע לפי זמ הופעת פקעי הפריחה. 

              בהמש התצפית בחנו את מידת התחדשות הצימוח לאחר קציר וכ את שיעור הפריחה             
              בגל השני. 

 
 
 

תוצאות: 
  

פריחה 
 

טבלה מס' 1: מועד התחלת הפריחה 
 
 

ימי  משתילה  מועד תחילת הפריחה:   : ש הז
 58  16/01/99 39 (ח) 
 105  04/03/99 10 (א) 
 105  04/03/99 23 (ח) 
 120  15/03/99 8 (ע) 
 124  19/03/99  מוריה 
 133  28/03/99 26 (ח) 

 
בז מוריה החלה בתחילת פברואר פריחה במספר שתילי בייתר הצמחי החלה הפריחה רק 

 . במחצית מר
נית לראות שהזני המאחרי בפריחה ה 8 (ע),  מוריה, 26 (ח). 

, בי הזני המקדימי בפריחה 39 (ח) לבי המאחרי (טבלה 1).  נצפו הבדלי של כחודשיי
יש לציי כרקע להקדמה הכוללת במועדי הפריחה, את החור הח ששרר בשנה זו. 



 

 

 
 

טבלה מס' 2:  הערכת התחדשות הצימוח והפריחה בגל השני. 
 
 

מצב פריחה ב "גל 2". 5  פורח מאוד,   1  לא פורח  התחדשות הצימוח לאחר הקציר הראשו  ז 
 3.5 יפה בכל 3 החלקות  26 (ח) 
 2 יפה בכל 3 החלקות  8 (ע) 
 3 יפה, קצת התייבשות  10 (א) 

 3.5 חלשה, הרבה התייבשויות ב 3 החלקות  מוריה
 3.5 חלשה, הרבה התייבשויות ב 3 החלקות  39 (ח) 
 1.5 יפה בכל 3 החלקות  23 (ח) 

 
 
 

התחדשות צימוח התחדשות הצימוח של הזני לאחר הקציר הראשו לא היתה אחידה, 
                              בזני 39(ח) , מוריה ו  10(א) היתה תמותת צמחי ולכ עומד השתילי         

                              בקצירי הבאי אינו מלא. 
 

נצפו הבדלי בי הגל הראשו לשני, היו זני  שהגיעו  מוקד בגל הראשו     מצב פריחה ב"גל 2"
                                   ל100% פריחה ובגל 2 כמעט ולא פרחו כגו ז 23(ח) . 

 
נית לראות כי ז 8(ע) מוביל מבחינת יבול ג בכל אחד מהקצירי בנפרד ואילו ז 39(ח) בעל יבול 

 . נמו לאור כל הקצירי
 
 
 
 
 

 . בקצירי השוני ציור מס' 1: יבול ממוצע ק"ג למ"ר מנהרה 
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סיכו ומסקנות: 

 
פריחה:  מתו 6 הזני שנבחנו הז שפרח מאוחר ביותר הינו ז 26(ח). פריחה לאחר 133 יו   

              משתילה. 
              הז מוריה וז 8 פרחו א ה פריחה מאוחרת (טבלה 1). 

 
יבול: כפי שנית לראות מגר היבול (ציור מס' 1) ז 8(ע) מוביל ביבול המצטבר וג בכל אחד   

          מהקצירי בנפרד. הזני שנתנו יבול גבוה באופ מובהק ה ז 8(ע) 23(ח) ו 26(ח) ואילו   
          הז בעל היבול הנמו ביותר הוא ז 39(ח). 

 
. הזני 39(ח),     התחדשות צימוח: לאחר הקציר הראשו התחדשות הצימוח היתה שונה בי הזני
                              מוריה ו 10(א) התחדשו באופ חלקי, על כ עומד השתילי בקצירי הנוספי   

                              היה מופחת (טבלה 2). 
 

 . בניסוי זה ראינו כי הזני 8(ע), 23(ח) ו 26(ח) הניבו יבול גבוה מובהק יחסית לזני האחרי
. נראה כי היבול הנמו לא  הזני 10, מוריה ו 39(ח) הניבו יבול נמו באופ מובהק מהראשוני
נובע בלבד מהעובדה כי זני אלו סבלו מהתחדשות לקויה לאחר קציר, שכ ג בקציר הראשו 

התאפינו הזני 39(ח) והז מוריה ביבולי הנמוכי ביותר. 
 

על מנת לבסס ממצאי אלו רצוי לחזור על ניסוי זה בעתיד. 
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ציור 1: קורנית - ייבול ממוצע (ק"ג למטר ערוגה) בקצירים שונים

16.8.99
4.6.99
27.4.99

c

a

a
a

b

d

c



נושא  מועדי  הפריחה  סוכם    ונמצא  ב "דו"ח  קורנית"  בתיקיית  תבלינים  989 ( ופורסם  בחוברת  סיכום  עונת  הת

נתונים  אלו (יבולים  והתחדשות)  משלימים  את  התמונה  עליה   דווח  בדו"ח 

משקל

טבלת ייבול ממוצע למטר מרבע שק"ג/מ"רזןחלקהתאריך

106.227.4.994.6.99 (א)ע 27/04/99
106.23.6 (א)103.6 (א)ע 04/06/99
236.53.3 (ח)102.1 (א)ע 16/08/99
265.74 (ח)236.5 (ח)ע 27/04/99
392.61.8 (ח)233.3 (ח)ע 04/06/99
87.24.4 (ע)233.8 (ח)ע 16/08/99
3.91.7רגיל265.7 (ח)ע 27/04/99
264.0 (ח)ע 04/06/99
263.3 (ח)ע 16/08/99
טבלת ייבול ממוצע למטר ערוגה392.6 (ח)ע 27/04/99

391.827.4.994.6.99 (ח)ע 04/06/99
103.62.1 (א)391.7 (ח)ע 16/08/99
233.81.9 (ח)87.2 (ע)ע 27/04/99
263.32.3 (ח)84.4 (ע)ע 04/06/99
391.51 (ח)83.7 (ע)ע 16/08/99
84.22.6 (ע)3.9רגילע 27/04/99
2.31רגיל1.7רגילע 04/06/99
3.1רגילע 16/08/99
3.8ממוצע כוללממוצע כולל

.zipxew.zipxew.zipxew.zipxew



תבלינים  98'  , כאן  מופיע  רק  נושא  היבולים.

 שתילים

16.8.99
2.1
3.8
3.3
1.7
3.7
3.1

16.8.99
1.2
2.2
1.9
1

2.2
1.8



התחדשות  הצימוח  לאחר  הקציר   ומצב  הפריחה  ב"גל  2"

מצב  הפריחה  ב"גל 2"  (5- פורח  מאוד , 1- לא  פורח)התחדשות הצימוח לאחר הקציר הראשון

3.5יפה  בכל  3  החלקות 26 (ח)
2יפה  בכל  3  החלקות8 (ע)

3יפה , קצת  התיבשויות10 (א)
3.5חלשה , הרבה  התיבשויות  ב -3 החלקותרגיל

3.5חלשה , הרבה  התיבשויות  ב -3 החלקות39 (ח)
1.5יפה  בכל  3  החלקות23 (ח)



ייבול ממוצע לחלקה (ק"ג למטר ערוגה)בקצירים השונים
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נושא  מועדי  הפריחה  סוכם    ונמצא  ב "דו"ח  קורנית"  בתיקיית  תבלינים  989 ( ופורסם  בחוברת  סיכום  עונת  ה

נתונים  אלו (יבולים  והתחדשות)  משלימים  את  התמונה  עליה   דווח  בדו"ח 

משקל

ק"ג/מ"רזןחלקהתאריך

266.1 (ח)27/04/991
86.6 (ע)27/04/992
105.56 (א)27/04/993
2.95רגיל27/04/994
392.76 (ח)27/04/995
236.9 (ח)27/04/996
106.28 (א)27/04/997
236.07 (ח)27/04/998
265.5 (ח)27/04/999
392.39 (ח)27/04/9910
86.9 (ע)27/04/9911
5.25רגיל27/04/9912
392.7 (ח)27/04/9913
3.58רגיל27/04/9914
88 (ע)27/04/9915
236.65 (ח)27/04/9916
265.5 (ח)27/04/9917
106.84 (א)27/04/9918
263.42 (ח)04/06/991
83.88 (ע)04/06/992
103.86 (א)04/06/993
1.93רגיל04/06/994
391.98 (ח)04/06/995
233.76 (ח)04/06/996
103.72 (א)04/06/997
232.88 (ח)04/06/998
264.08 (ח)04/06/999
391.57 (ח)04/06/9910
84.79 (ע)04/06/9911
1.7רגיל04/06/9912
391.76 (ח)04/06/9913
1.42רגיל04/06/9914
84.67 (ע)04/06/9915
233.3 (ח)04/06/9916
264.38 (ח)04/06/9917
103.35 (א)04/06/9918
264.51 (ח)16/08/991
84.27 (ע)16/08/992
102.08 (א)16/08/993

.zipxew.zipxew.zipxew.zipxew

תבלינים  98'  , כאן  מופיע  רק  נושא  היבולים.



3.54רגיל16/08/994
391.59 (ח)16/08/995
234.71 (ח)16/08/996
102.26 (א)16/08/997
233.77 (ח)16/08/998
263.1 (ח)16/08/999
391.06 (ח)16/08/9910
83.17 (ע)16/08/9911
2.95רגיל16/08/9912
392.43 (ח)16/08/9913
2.95רגיל16/08/9914
83.54 (ע)16/08/9915
232.94 (ח)16/08/9916
262.3 (ח)16/08/9917
101.99 (א)16/08/9918

26 (ח)1
8 (ע)2
10 (א)3
רגיל4

39 (ח)5
23 (ח)6
10 (א)7
23 (ח)8
26 (ח)9
39 (ח)10
8 (ע)11
רגיל12

39 (ח)13
רגיל14

8 (ע)15
23 (ח)16
26 (ח)17
10 (א)18
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	îöá ôøéçä á"âì 2"-ðöôå äáãìéí áéï äâì äøàùåï ìùðé, äéå æðéí  ùäâéòå  îå÷ãí áâì äøàùåï
	ì-100% ôøéçä åáâì 2 ëîòè åìà ôøçå ëâåï æï 23(ç) .


