
"  פרתנוקרפיים"גידול זני חציל 
, בבתי צמיחה

  ,בחורף
!בבקעת הירדן

  הצוות
מועצת הצמחים -אורי אדלר 

פ בקעת הירדן"מו אחיעם ומי'צ, ציפילביץאפרים , רמי גולן, זיוה גלעד
מ"שהשמשון עומר , יואל חדד, תמר אלון, דוד סילברמן

!ואיציק פוסלסקי אתיאללאביתר תודות גם 



!חדש דפון
  http://www.arava.co.il/haklaut/ פ בערבה"מו



זן קלסיק וריסוסי הורמונים

פרתנוקרפיים זנים



למה לא להמשיך לעולמים  
?עם הזן קלסיק

,יבול נמוך
,איכות בינונית 
,חיי מדף קצרים 

אדם רב כח 
והסיכון מריסוס הורמונים 

זנים 
יבול כללי 

ק"ג/מ"ר 

יבול באיכות 

יצוא ק"ג/מ"ר 

מספר פירות  

למ"ר ליצוא 

 ה 16.7  ד 6.7 גד 9.0 קלאסיק

 א 35.5 אב 11.01 אב 13.2 206

14OVB208 12.2 גד 27.5 אבג 10.1 אב 

 אב 34.7 א 11.6 א 13.8 טרוויאטה

1002 TAR 11.6 גד 27.7 אבג 9.9 אבג 

 ד 23.9 גד 8.8 בגד 10.8 0031

 אבג 31.2 אבג 10.5 אב 12.4 180

 גד 27.0 בג 9.4 אבג 11.5 362

 
2014-2015הירדן  פ בקעת"מו–מבחן זני חציל 



    2013-2014מבחן זני חציל 



  2012-2013מבחן זני חציל 



?אפשר להאריך את העונה 



"סוכה"



"הנמכה"



יש יותר יבול–הנמכה  1.
הצללה מפחיתה יבול אבל   , ללא הנמכה. 2

'מעלה את כמות סוג א

באביב' סוג ב יבול כללי באביב   
מוצלחשוף

3.64.2הנמכה

3.81.0קיטום

1.81.0רגיל

מוצלחשוף

10.711.1הנמכה

9.74.8קיטום

7.45.1רגיל



2014-15עומדים 
206זן 

צמחים 

למטר 

ערוגה

ענפים 

מודלים 

לצמח

שווה ערך  

למספר צמחים 

לדונם

שווה ערך  

למספר ענפים  

לדונם

2
212002400

312003600

4
224004800

324007200

ניתוח הגורם 

הראשי ליבול 

יבול 

ר"מ/ג"ק

צמחים 

למטר 

ערוגה

216.9 A

414.9 B
5%אותיות שונות מצביעות על הבדל מובהק ברמה של *

ענפים 

מודלים 

לצמח

215.3 A

316.5 A



הבוטריטיסהשפעה של מספר הענפים על 
!על מספר ענפים הבוטריטיסאו ההשפעה של 

ענפים חסרים% טיפול

ב 11ענפים X  2שתילים למטר 4

א 24ענפים X 3שתילים למטר  4

ב  9ענפים X 2שתילים למטר  2

ב 10ענפים X 3שתילים למטר  2



פחות ענפים–2015-16עומדים 
וטרוויאטה 206זנים  

צמחים 

למטר 

ערוגה

ענפים 

מודלים 

לצמח

שווה ערך  

למספר צמחים 

לדונם

שווה ערך  

למספר ענפים  

לדונם

2
212002400

312003600

3
218003600

318005400



!! 2015-2016תוצאות 
טרוויאטה

צמחים   2

למטר

צמחים   3

למטר

ענפים   2

לצמח

ענפים   3

לצמח

א 15.1ב 14.214.0513.2)ר"מ/ג"ק(משקל כללי 

א 12.2ב 11.911.210.9)ר"מ/ג"ק(' סוג א

א 2.9ב 2.25ב2.8א 2.3)ר"מ/ג"ק(' סוג ב

א 39.6ב 37.836.234.4מספר פירות

ב 308א 315310317)'ג(משקל פרי ממוצע 



!אין השפעה –206זן 
צמחים   2

למטר

צמחים   3

למטר

ענפים   2

לצמח

ענפים   3

לצמח

15.615.815.316.1)ר"מ/ג"ק(משקל כללי 

13.013.112.613.5)ר"מ/ג"ק(' סוג א

2.572.622.622.57)ר"מ/ג"ק(' סוג ב

36.537.936.537.9מספר פירות 

356346346357)'ג(משקל פרי ממוצע 



הבוטריטיסהשפעה של מספר הענפים על 
!בוטריטיסיש יותר –שלשה ענפים 

ענפים חסרים% טיפול

מספר צמחים  

למטר ערוגה

מספר ענפים 

לצמח

כ מספר "סה

ענפים למטר

בזן 

טרוויאטה

בזן

 206

ב 0ג 2240

ב 1בג 3261.3

א 10א 23610

א 8אב 3398



206כנות בזן  

חברהכנהטיפול

ביקורת ללא כנה1

חישתיל)חציל(אושרת 2

מכתשים)חציל( ספריטר3

זרעים. ב.א)עגבניה( מינואט4



!! 2015-2016תוצאות כנות  



....סיכום 
טרוויאטה–חצי מסחרי     206–מסחרי   :זנים1.
:עומדים2.
אין צורך ביותר–צמחים למטר   - 2   
יותר ענפים יותר סיכון למחלות–ענפים לצמח  -  2-3   
בתחילת האביב מעלה את היבולהנמכת הצמחים . 3
מוקדם באביב מורידה את היבול אך פריסת רשת צל . 4

משפרת את האיכות  
אך צריך    206לכנות חציל בזן יש תוספת יבול , לראשונה. 5

דישון  , השקייה, להמשיך לבדוק אותן שוב ולבדוק עומד
.ורגישות למחלות קרקע ועלים




