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  תקציר

אה להקמתו של ענף בסדר גודל של שהבי ,ענף הרימונים נמצא כיום לאחר שיאה של נטיעה רחבה

צריכת הרימון הולכת וגדלה בעולם בשל תכונותיו הבריאותיות של הפרי ופיתוח . עשרים אלף דונםכ

כלית מפני שהם להרכב הזנים במטעים המסחריים חשיבות כל .נולוגיות לפריטה וגידול של הפריטכ

מטרת העבודה היא לאתר את הזנים . מועד השיווק ועוד, איכות הפרי, הקובעים את רמת היבול

, כמיץ, ה כפרי טרי שלם או גרגריםזנים שיתאימו לצריכ: המתאימים ביותר למטרות הייצור השונות

ל נבדקות "ת הנלכל אחת מהמטרו. חמרי טבע בעלי פעילות רפואית וכדומה, כמזון לבעלי חיים, יין

במסגרת התוכנית הקמנו חלקות . שידרשו זנים שונים למטרות שונות ,תכונות אחרות וסביר להניח

מאוסף נוה   שבהם נבחנים זנים, רימון באתרים גיאוגרפיים שונים מדרום הערבה ועד גבול הצפון

את הזנים באופן זה ניתן לאתר לכל מקום ולכל מטרה . גוריון- יער ומאוסף אוניברסיטת בן

וססו חלקות המבחן באתרים בחמש שנות המחקר ב. המתאימים והטובים ביותר ולהמליץ עליהם

מתוך הזנים המוקדמים נמצאו . והתקבלו נתוני פרי משנות הפוריות הראשונות של העציםהשונים 

המבשילים בחודשים אוגוסט עד ', עמק'ו P.G.128-29', יונאי-שני'מתאימים לגידול הזנים 

 ,כמו כן. בשלב זה לא נמצאו זנים מתאימים לשיווק פרי טרי מאוניברסיטת בן גוריון. ובראוקט

מה לאזורים המתאי ,פ ערבה דרומית וסומנו עצים להמשך השבחה"הוקמה חלקת השבחה במו

 אשר כולל סקר נתונים שפורסמו בעולם, בוצע סקר שווקים מקיף, בנוסף .צחיחים וחמים במיוחד

. פורסמהו יווק רימוניםפוטנציאל לשה הוגדרבהן , במערב אירופה וביפןשתה שנע ,עבודת שטחו

ו תנאי אחסון וזנים חדשים ואותר חסון פרי של זנים מסחריים קיימיםבמקביל נעשו בדיקות א

ונמצאו  ל זני רימון חדשיםאותרו בעיות אחסון לטווח קצר וארוך ש. פרי טרי הולמים לצרכי ייצוא

שבועות המספיק לייצוא  4-5לטווח של והפחתה של נזקי צינה ופטריות סון פתרונות הולמים לאח

 . ושיווק באירופה

  

  תוכן עניינים

  2 'עמ            מבוא

  4' עמ        פירוט הניסויים והתוצאות

  17' עמ            וסכום דיון

  19 ' עמ            פרסומים

  אין          רשימת ספרות

  PDFנספחים בקבצי  2+  20 'עמ            נספחים

 

)רקע מדעי ומטרות המחקר( מבוא  

התעניינות זו באה לידי ביטוי בעלייה . התעניינות הולכת וגוברת בפירות הרימון קיימתבארץ ובעולם 

וגוברת לתכונות הסיבות לכך הן רבות ונעוצות במודעות ההולכת . דרמטית בצריכה ובביקוש לפרי

להגנה כנגד מחלות , מונעי חמצוןהבריאותיות הבולטות של פרי הרימון כמו תכולת 

עלייה ברמת החיים ה , בנוסף. שונים כנגד מיקרואורגניזמיםו הגנה כנגד סרטן, תקרדיווסקולאריו

בישראל יש מגוון . פותחת שווקים חדשים לפרי הרימון במזרח אירופה ובמדינות כדוגמת סין ורוסיה

ים זנים צבעוניים מוקדמים ברימון קיימ .רחב ביותר של זני רימון הנושאים פירות איכותיים ביותר

 ון השימושים בפרי הרימון הוא רחבמגו. ובעלי זרע רך ופותחו מכונות לפריטה וסחיטה של הפרי
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למעשה כל חלקיו של פרי הרימון . רפואה וקוסמטיקה, גרגרים פרוטים, מיץ, וכולל צריכה כפרי טרי

גדל בישראל מימי קדם והוא  הרימון. הם ברי שימוש לאדם החל מהגרגרים וכלה בקליפה ובזרעים

יש יתרון גדול בפיתוח ענף הרימון בישראל ולייצור זנים , לפיכך. מותאם היטב לגידול בתנאי הארץ

בארץ היקף מטעי הרימון . איכותיים יותר ומותאמים לדרישות השונות של הצרכנים בארץ ובעולם

ערכות ול מרשים זה מחייב היגיד. דונם 20,000-בכמוערך ו עלה באופן דרמטי בשנים האחרונות

הכולל זנים מקומיים ומיובאים , קיים בארץ אוסף זנים גדול .טונות 40,000-מיוחדת בכדי לשווק כ

ברימון הן הבשלה התכונות המבוקשות . נוה יער פרויקט השבחה של רימוןב ובעשור האחרון החל

. מידות טבעית למחלות ומזיקיםזרע רך וע, חיצוני ופנימי אדום חזק צבע, מוקדמת ומאוחרת בעונה

 ,ומולקולאריותטכניקות זיהוי כימיות ב הכלאות בין זנים ונעזריםעל  ימון מתבססיםבפיתוח זני ר

 לזכויות מטפחים נרשמועד עתה . בעלי חשיבות מסחרית שתכליתן היא זיהוי מרכיבים כימיים

 ,'נרדע'והזן נהל המחקר החקלאי מ יעל יד ,בנוה יער שמקורם ,'כאמל'ו' עמק'', יונאי-שני' הזנים

חלק ניכר מהזנים המסחריים המקור של . וריוןג-ןבוניברסיטת אעל ידי  ,תורכמניסטןבו שמקור

) ועוד' וונדרפול'טיפוס  P.G.116-17 ,P.G.100-1, "עכו"המכונה  P.G.128-29(המגודלים היום בישראל 

 ,מספר טיפוסים חדשים של רימוןדיקה בב נמצאים, כיום. בעבודת הסלקציה שנעשתה בנוה יערהוא 

ריים ויש להם פוטנציאל אשר מרחיבים את מגוון הזנים המסח, שמקורם בהשבחה ובאינטרודוקציה

בצבע פנימי וחיצוני אדום חזק , הטיפוסים החדשים מצטיינים בהקדמה. כזנים מובילים מסחרי

 'עמק'', יונאי-שני'הזנים . ינייםצה ותכולת פוליפנולים אופיחומ/ובטעם טוב המבוסס על יחס סוכר

 ,החדשים שנמצאו הזנים. הפצה מסחרית בארץ ובחצי הכדור הדרומיבהליכי נמצאים  'כאמל'ו

, התאמה לאיסום, הכוללים התאמה לגידול באזורים שונים ,מחייבים המשך בחינה בנושאים רבים

ללמוד לעומק את יתרונותיהם בכוונתנו . בחינת איכויות המיץ והתאמה לגידול אינטנסיבי, לפריטה

עד עתה נעשו . היחסיים השונים של הזנים החדשים כולל האספקטים הרפואיים והכימיים שלהם

מחקרי שוק מעטים בלבד אשר התבססו בעיקר על חומר שפורסם על ידי גורמים שונים ולא מסקרי 

 ובעולם ולדעת אתבארץ  םלכן חשוב להכיר וללמוד את שווקי היעד הפוטנציאליי. שוק יזומים

העונה  ,אפשר סינון ופיתוח של זני רימון עם מגוון תכונותי הז מקיףמחקר . דרישותיהם המיוחדות

   .במטרה להציב את ישראל בעמדת מפתח בייצור ושיווק רימונים ,על דרישות השוק העולמי

  מטרות המחקר

  .הרימון בנגב ובעמק יזרעאל אפיון הורטיקולטורי וכימי של זני רימון מצטיינים מתוך אוסף זני  .א

 םהאופטימאליימבחינת מועדי השיווק וביפן של דרישות שוק הרימונים באירופה  רההגד  .ב

 .והעדפות הצרכנים בארצות היעד השונות

בחינה ובירור של זני הרימון המצטיינים והמקדימים בסביבות גידול שונות ומועדי הקטיף של כל   .ג

 .אחד

פריטת , תעשיית מיץ, פרי טרי לייצוא: ביותר לייעודים שונים ברור של זני רימון המתאימים  .ד

 .הפקת חומרי טבע מועילים, גרגרים

 .בחינת כושר השתמרותם של זני רימון חדשים לאחר הקטיף  .ה

 .זיהוי זנים אפילים להארכת טווח השיווק של הרימון ולהורדת עלויות האחסון  .ו
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  פירוט הניסויים שבוצעו והתוצאות שהתקבלו

  ואפיון הורטיקולטורי של טיפוסי רימון  ברור  .א

נמצאים אוספים מגוונים ושונים של טיפוסי רימון  גוריון- בןבמרכז מחקר נוה יער ובאוניברסיטת 

זאב ' פרופ. איכות מיץ וגודל פרי, צבע, המראים שונות רחבה ביותר של תכונות כגון מועדי הבשלה

שמוצאם בזנים שהובאו לארץ , וריוןג- זנים מהאוסף של אוניברסיטת בן 5וייסמן בחר 

חלק מזנים אלה נמצאים בהליכי רישום על . SP5-ו SP1 ,SP2 ,SP3 ,SP4: הזנים הם. תורכמניסטןמ

. ולפיכך נמסרו לחלקות הניסוי תחת חתימה על התחייבות אי הפצה, גוריון-ידי אוניברסיטת בן

ר "ד. גוריון-הזנים של אוניברסיטת בן לא קבלו את, גופים שלא ניאותו לחתום על התחייבות מעין זו

שחלקם כבר נמצאים בגידול מסחרי ואחרים , של נוה יער קדורון הולנד בחר זנים מהאוסף הוותי

האחרונים נמסרו בחתימה על התחייבות אי (שלא נוסו עדיין בגידול חצי מסחרי  ,ממטע ההשבחה

וזן ' יונאי-שני'והזן  P.G.101-2 ,P.G.116-17 ,P.G.128-29: בכל מטעי הניסוי נמצאים הזנים). הפצה

וכן הזנים החדשים של מנהל המחקר החקלאי  המשתנה בין חלקות הניסוי בהתאם למיקומן, נוסף

חלקות הניסוי ניטעו במרכזי מחקר ואצל מגדלים פרטיים באזורים  ).מפורט להלן( 'כאמל'ו' עמק'

  .שונים בארץ

  :שהתקבלווהתוצאות  שנטעולהלן פרוט מטעי הניסוי 

המטע נטוע על גדודיות . ניטעו ייחורים ישירות בשטח. 25/2/07-המטע ניטע ב. מרכז מחקר נוה יער .1

ההשקיה . העצים עוצבו על גזע בודד. עצים 5חזרות של  4מבנה הניסוי . מטר 4x5במרווח נטיעה 

, SP1 ,SP2 ,SP3 ,SP4 ,SP5 ,P.G.101-2 ,P.G.116-17: הזנים שניטעו הם. במים באיכות מי שתיה

P.G.128-29' ,שבין עצי  ,התברר 2009בקיץ  .)1תמונה ( המטע התפתח יפה .'כאמל'ו' עמק', 'יונאי-שני

באביב . ולכן יש פחות עצים ניסויים לזן זה, )לא מוכר בנוה יער, זן חסר ערך( ע זן זרוטנ ,SP1הזן 

 . מזוהה SP1-העצים הורכבו ב 2009

קליפה עם  פרי גדול, )אמצע אוגוסט ותחילת ספטמבר( דםמוקבשילו ה' עמק'ו SP1 הזנים 2008בקיץ 

הזן . אך טעמו ירוד' עמק'רך משל  SP1הזרע של . מתוק וזרע רך, גרגר אדום, בצבע אדום על ורוד

, אדום על אדום-קליפה בצבע ורוד כההפרי בינוני גדול עם , הבשיל בתחילת ספטמבר 'יונאי-שני'

צבע פרי גדול ב' יונאי- ישנ'הבשיל יחד עם  SP4הזן . מתוק ות נמוכה וטעםעצי, גרגר אדום, ראה יפהמ

לא יפה והזרעים לא רכים ואדום בהיר לא אחיד  ריפה אולם צבע הגרג, חיצוני ורוד אדום על ורוד

, הבשיל באמצע ספטמבר פרי בינוני גדול בצבע אדום על ורוד P.G.128-29הזן . עץהרבה  יםרישאומ

הבשיל בתחילת אוקטובר פרי גדול בצבע אדום  SP5הזן . כהה אדום רך וטעם מתוקגרגר ורוד , יפה

הבשילו ' כאמל'ו SP2 ,SP3 ,P.G.116-17 ,P.G.101-2הזנים . חמצמץ וזרע רך, גרגר אדום לבן, על ורוד

, פרי בורוד כהה עז אדום עד בורדו עם גרגר גדול אדום SP2באמצע אוקטובר פרי גדול מאד לזן 

, גרגר לבן או לבן ורוד חמוץ וזרע קשה, פרי בצבע ורוד כהה על ורוד SP3לזן . ים וזרע רךחמצמץ טע

גרגר אדום מעט כהה חמצמץ , יפה, פרי ורוד כהה עז עד בורדו P.G.116-17לזן . שנראה פסול למסחר

. וניתחמצמץ מתוק ועציות בינ, גרגר אדום, יפה, פרי אדום על כתום P.G.101-2לזן . ועציות בינונית

זהו פרי של עצים צעירים . חמצמץ מתוק וזרע די רך, אדום, פרי בצבע בורדו עם גרגר גדול' כאמל'לזן 

. ולפיכך הבשיל מאוחר יותר בכמה שבועות מהצפוי מעצים בוגרים ולעיתים צבע הגרגר אינו בשיאו

מרוכזות  2ה בתמונ. 2009-2010שקבל חיזוק בשנים , נתונים אלה נתנו מושג על פוטנציאל הפרי

  .תמונות הפרי של הזנים הנטועים בחלקה

הפרי , )23/8(מוקדם בעונה הבשילו  ',עמק'ו SP1הזנים . הניב המטע יבול מסחרי ראשון 2009בקיץ 

אך טעמו ' עמק'רך משל  SP1הזרע של . מתוק וזרע רך, גרגר אדום, קליפה בצבע אדום על ורוד, גדול

טעמו מתוק , גרגר אדום לבן, אדום יפה, פרי גדול SP4לזן  .אחידהפרי מצולע וצבע הגרגר לא , ירוד
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קליפה בצבע ורוד  בעלי, בנוה יער יםמוכר P.G.128-29-ו' יונאי- שני' ניםהז. אך הזרע קשה מאד, טעים

והניבו השנה פרי איכותי  מתוקטעם , עציות נמוכה, גרגר אדום, מראה יפה, אדום על אדום-כהה

לא צבעוני עם גרגר לבן וזרע קשה והוא זן , חילת אוקטובר והניב פרי גדולהבשיל בת SP3הזן  .מאד

כמוהם בעל טעם חמצמץ , P.G.116-17-ו' כאמל'בשיל בתקופת הזנים ה, SP5איתו הבשיל הזן . פסול

מוכרים  P.G.116-17-ו' כאמל'הזנים . אך נופל מהם בצבעים ובגודל, עולה עליהם בזרע הרך, מתוק

הזן . חמצמץ טעים, עציות זרע בינונית, גרגר אדום, בצבע אדום כהה, פרי גדול הניבו, בנוה יער

זרע רך , אדום עם גרגר יפה אדום, בעל פרי גדול SP2אחריהם הבשיל הזן . סבל מסדקים' כאמל'

הבשיל אחרון מבין הזנים , זן מסחרי מוכר', וונדרפול'הוא טיפוס  P.G.101-2הזן . וטעם חמוץ

ים מועדי הקטיף היו עדיין מעט מאוחר. גרגר אדום וזרע קשה, אדום יפה, דולעם פרי ג, בחלקה

מובאים נתוני היבול  1בטבלה . אך איכות הפרי היתה בהתאם למוכר, מהמוכר לזנים אלה בנוה יער

  .2009 ואיכות הפרי מקיץ

ל איכות ע שהשפיעו, חורף מועט שעות קור וקיץ חםלאחר , הניב המטע יבול מסחרי שני 2010בקיץ 

, מצולע, הפרי בינוני, )1/8(מוקדם בעונה  הבשיל SP1 הזן. וגם בנוה יער הפרי באתרים רבים בארץ

אך , זהו זן בכיר. עפיץ לא טעים וזרע בעציות בינוניתמתוק , גרגר אדום, קליפה בצבע אדום על ורוד

גרגר , יפה, הה עד אדוםורוד כ, הפרי בינוני גדול, )16/8(הבשיל מוקדם ' עמק'הזן . איכותו נמוכה

גרגר אדום , אדום יפה, פרי גדול 1/9- הבשיל ב SP4זן ה .זן טוב. עם מעט עפיצות וזרע רך מתוק, אדום

, 1/9-הבשילו גם הם ב P.G.128-29-ו' יונאי-שני' הזנים. אך הזרע קשה מאד, טעמו מתוק טעים, לבן

, זנים מוכרים. מתוק טעםו זרע רך, אדום גרגר ,אדום על ורוד כתום-פרי בינוני גדול בצבע ורוד כהה

גרגר אדום , בצבע אדום כהה, הניבו פרי גדול, 20/9-הבשילו ב P.G.116-17-ו' כאמל'הזנים . טובים

אם כי השנה איכות הגרגר , טובים, זנים מוכרים. והטעם חמצמץ טעים, עציות זרע בינונית, לבן

זרע , אדום עם גרגר אדום בהיר ולבן, י גדולבעל פר SP2איתם הבשיל הזן . היתה נמוכה מהמוכר

והניב  5/10-בהבשיל  SP3הזן . איכותו נופלת מזו של שני הקודמים. בינוני רך וטעם חמוץ או חמצמץ

צבעו , 5/10-הבשיל גם הוא ב, SP5הזן . רע קשה והוא זן פסוללא צבעוני עם גרגר לבן וז, פרי גדול

' וונדרפול'הבשיל עם . הזרע רך וטעמו חמצמץ, עם בסיס לבןהגרגר אדום , ורוד אדום על ורוד כתום

גרגר , אדום על כתום, הפרי גדול, איתם הבשיל, P.G.101-2הזן  .לו יתרון עליוופרט לזרע הרך אין 

והשנה איכות , זן מסחרי מוכר', וונדרפול'זהו טיפוס . והטעם חמצמץ זרע קשהה, ובסיסו לבןאדום 

  .2010מובאים נתוני היבול ואיכות הפרי מקיץ  2טבלה ב. גרגר נמוכה מהמוכר לזן

הוא בעל ' עמק'למשל הזן . שונים בין זני הרימון השונים התצפיות מראות מאפייני גדילה וצימוח

הם ) 1SPלדוגמא ( SPחלק מהזנים מסדרת . צימוח קומפקטי והלבלובים החדשים צבעוניים במיוחד

תופעה זו נצפתה כבר . ן משמעותית מיתר הזנים הנבחניםזנים מאוד מרוסנים וגודל העצים הוא קט

לעומת ) השקיה במים מליחים, תנאי מדבר(בעבר אולם לא היה ברור חלקם של תנאי הממשק 

מראים בברור שהנטיה לגודל עץ קטן  בנוה יער וגם מחלקות אחרותהממצאים . הנטיה הגנטית

  .)'ד 1תמונה ( מקורה בגנטיקה של העצים מהזנים הללו

אך עדיין מוקדם , נותנים מושג על פוטנציאל הפרישל הניבה הראשונות  הנתונים מהשלוש השנים

בכדי להיות ) לפחות ארבע שנים(לקבוע את מלוא הערכתם כזנים מסחריים ויש להמתין מספר שנים 

ער שהזנים המוכרים מנוה י, כבר בשלב זה ניתן לומר. גודל פרי וכדומה, מסוגלים לסכם נתוני יבול

  . פסול למסחר SP3הזן לא נמצא זן העולה עליהם בשלב זה ו SPבין הזנים מסדרת , מתאימים למסחר
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   ; 8/9/09' יונאי
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יונאי- שני'. ג ;8/9/08. ב ;10/7/07. א. מטע הרימונים בנוה יער

  .8/9/09' עמק'ו) ימין( 

  זני הרימון במטע נוה יער

  

מטע הרימונים בנוה יער. 1תמונה 

 SP1. ד               

  

זני הרימון במטע נוה יער. 2תמונה 
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  )2007נטיעת ( 2009תאור פרי של זני הרימון בחלקת המבחן בנוה יער בשנת היבול ו. 1בלה ט

  

  

  )2007נטיעת ( 2010תאור פרי של זני הרימון בחלקת המבחן בנוה יער בשנת היבול ו. 2טבלה 

  

  

ניטעו שתילים שהושרשו בעציצים . 25/7/07-המטע ניטע ב). ציון שמר ויצחק דוד( פ רמת נגב"מו .2

מטר על יריעות פלריג שחורות להקטנת אידוי  4x6המטע נטוע במרווח נטיעה . יחורים מעוציםמי

או על , כעץ רב גזעי, העצים עוצבו בגביע. עצים 4חזרות של  4מבנה הניסוי . ומניעת המלחה מוגברת

. מ"דצ 4.2למים מליחים  2008-תוקים ושונתה בההשקיה בנטיעה היתה במים מ. גזע יחיד נמוך מאד

' Evergreen 2'ו 'Evergreen 1'', יונאי-שני, 'P.G.101-2 ,P.G.116-17 ,P.G.128-29: הזנים שניטעו הם

המטע מתפתח יפה . 'עמק'ו' כאמל'ם ניטעו בחלקו זו הזני 2009ובקיץ ) זנים ירוקי עד ממוצא הודי(

הושארו פירות , היו מועטות 2009-הפריחה והחניטה ב. הוסר 2008הפרי בקיץ ובסתיו ). 3תמונה (

המטע עדיין  אך, יפההמטע פרח  2010-ב. ת הפריולא נבדקה איכו בודדים בגלל היות המטע עורלה

זן

תאריך 

קטיף

יבול  

.S.E±ק" ג/עץ

משקל 

פרי  

.S.E±גרם

משקל  

גרגר  

קליפהגרם צורה צבע 

עובי  

טעם עציות הזרע צבע גרגרקליפה

SP123/89.70.9352.73.90.38 ורוד אדום על 

פחוס או 

מעט פחוס 

בינוני 

דק

אדום מעט לבן עד  

אדום כהה

פציח , נשאר 

תפל מעט עפיץעץ

SP218/1017.03.4601.320.70.48

אדום עד אדום כהה 

ורוד  בינונימעט פחוס על 

הה  אדום -אדום מעט כ

חמוץרךבסיס לבן

SP34/1020.71.7399.88.60.37חמצמץקשהלבןעבהפחוס ורוד על צהוב

SP42/912.40.6431.06.20.35 ורוד אדום לבןעבהמעט פחוס ורוד אדום על 

קשה, גדול, 

מתוקפציח 

SP54/1013.52.8431.114.50.42

ורוד אדום על ורוד 

מתוק חמצמץרךאדום מעט לבןבינוניפחוס כתום

23/810.90.8377.09.50.45עמק 

ורוד אדום על ורוד 

כתום

מעוגל 

אדום עבהמעט לב

פציח , נשאר 

מעט עץ

מתוק מעט חמצמץ 

שרידי עפיצות

P.G.128-2913/911.50.7353.915.20.33

ורוד כהה מאד 

מתוקקצת פציח אדום מעט כההבינונימעוגל לבאדום על מעט ורוד 

13/919.22.5430.88.60.34שני-יונאי 

ורוד כהה אדום על 

בינוניפחוס מעט ורוד כתום

אדום מעט כהה עד  

מתוקקצת פציח כהה

P.G.116-177/1019.80.9519.019.90.44

ורוד כהה עז אדום 

כהה 

מעוגל 

עבהמעט פחוס 

אדום עד אדום מעט  

חמצמץפציח כהה בסיס לבן

P.G.101-225/1021.91.6558.119.00.48אדום על מעט כתום

מעוגל 

אדום בסיס לבןבינונימעט פחוס 

נשאר הרבה 

חמצמץ מתוקעץ

7/1010.70.6599.212.10.45כאמל 

הה על ורוד  אדום כ

עבהפחוס עד בורדו 

אדום מעט כהה בסיס  

חמצמץפציח לבן

זן

תאריך 

קטיף

יבול 

.S.E±ק" ג/עץ

משקל 

פרי 

.S.E±גרם 

משקל 

גרגר 

צורה צבע קליפה גרם 

עובי 

טעם עציותצבע גרגרקליפה 

SP11/817.51.8268.711.70.33

ורוד עד אדום על 

ורוד

מעוגל מעט 

דקפחוס 

אדום כהה 

מעט בסיס לבן 

בינוני , 

מתוק עפיץנשאר עץ

SP220/924.82.2430.917.10.42אדום על ורוד

מעוגל מעט 

אדום בהיר לבן בינוני פחוס 

רך עד 

בינוני 

חמוץ או 

חמצמץ

SP35/1020.81.8329.832.00.37

ורוד- ורוד כהה על 

חמוץ מרירקשה לבן בינוני פחוס צהוב כתום 

SP41/924.61.5409.135.40.34 מתוקקשה אדום בסיס לבן בינוני מעט פחוס אדום על כתום

SP55/1011.21.8433.914.40.44

ורוד אדום על ורוד 

חמצמץרךאדום בסיס לבן בינוני פחוס כתום 

16/827.52.6428.626.90.35עמק

ורוד כהה עד אדום 

רךאדום בינוני מעוגלעל ורוד כתום 

מתוק מעט 

עפיצות

P.G.128-291/931.65.0303.925.30.30

ורוד עז אדום על 

מתוקרךאדום בינוני עגול לב ורוד כתום 

1/933.53.7327.834.00.31שני - יונאי 

ורוד כהה אדום על 

ורוד כתום 

מעט פחוס 

או פחוס 

בינוני 

מתוקרךאדום דק

P.G.116-1720/925.43.4404.625.40.37

ורוד אדום כהה עז 

כמעט בורדו 

פחוס או 

מעט פחוס 

בינוני 

אדום לבן עבה 

בינוני , 

חמצמץפציח 

P.G.101-25/1055.75.0443.935.60.41 אדום על כתום

מעוגל מעט 

פחוס 

בינוני 

חמצמץבינוני אדום בסיס לבן עבה 

20/915.41.4511.532.50.40כאמל

ורוד אדום כהה עז 

אדום לבן עבה פחוס עד בורדו 

בינוני , 

חמצמץנשאר עץ
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כל הפירות שהושארו כויסו בשקיות 

' יונאי-שני'ו P.G.128-29בזנים האדומים המוקדמים 

השקיות פגעו מאד בצבע הקליפה ובצבע הגרגר ובשל הפגיעה הניכרת באיכותו הפרי לא הועבר 

הזן . 3תוצאות בדיקות איכות הפרי מובאות בטבלה 

אדום לבן בטעם מתוק  הגרגר היה

צבע ירוד מאד , והניב פרי גדול מאד כתום עם נקודות אדומות

בהשפעת השקית ככל  צבע הפרי הירוד בזן השני הוא

 עדיין אין תוצאות. הוא ככל הנראה תוצאה מהחום ששרר במקום

שנים בכדי להגיע למסקנות זה ויש לבדקם עוד מספר 

  .2009פ רמת נגב במאי 

  )2007נטיעת ( 2010בשנת  פ רמת נגב

  

ניטעו שתילונים . 2007המטע ניטע באביב 

. הנטיעה נעשתה בתעלות קומפוסט

למרות שסופק חומר . לא אחיד מבחינת החזרות

מספר  גוריון של- בן חזרות מזני אוניברסיטת

, SP1 ,SP2 ,SP3: הזנים שניטעו הם

ה לצערנו הנטיע, כאמור. 'יונאי

 .בחלקה שונה מהתכנון המקורי

 2009בשנת  .'בנספח א מובאים

עובי  

צבע גרגרקליפה

עציות  

טעם הזרע 

עבה 

קשהאדום לבן 

מתוק 

חמצמץ

לבן ונקודה עבה 

חמצמץקשהאדומה
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כל הפירות שהושארו כויסו בשקיות  .פירות לעץ לצורך התרשמות מאיכות הפרי 6

בזנים האדומים המוקדמים . ניר חומות לצורך הפחתת ריסוסי הגנת הצומח

השקיות פגעו מאד בצבע הקליפה ובצבע הגרגר ובשל הפגיעה הניכרת באיכותו הפרי לא הועבר 

תוצאות בדיקות איכות הפרי מובאות בטבלה . הניבועדין לא ' כאמל'ו' עמק

הגרגר היה, ורוד כהה עז יפה, הניב פרי גדול מאד, 12/9-

P.G.101 והניב פרי גדול מאד כתום עם נקודות אדומות 3/10-נקטף ב

צבע הפרי הירוד בזן השני הוא. מתוק, גרגר אדום לבן, ביחס למצופה מהזן

הוא ככל הנראה תוצאה מהחום ששרר במקום, צבע הגרגר הלא מלא

זה ויש לבדקם עוד מספר  ת להצביע על פוטנציאל הזנים באזור

פ רמת נגב במאי "מטע הרימונים במו .3תמונה 

  

פ רמת נגב"זני הרימון בחלקת המבחן במו תאור פרי של

  

המטע ניטע באביב . )ויסמן זאב' בפיקוח של פרופ, משה זהר

הנטיעה נעשתה בתעלות קומפוסט. שהושרשו בעציצים וחוסרים הושלמו בייחורים ישירות בשטח

לא אחיד מבחינת החזרותמבנה הניסוי . מטר 3המטע נטוע במרווח נטיעה 

חזרות מזני אוניברסיטת 2-4-ני נוה יער ומזחזרות  1-2נטעו בפועל 

הזנים שניטעו הם). מ"דצ 0.4(ההשקיה במים מתוקים . לחזרה

P.G.101 ,P.G.116-17 ,P.G.118-19,P.G.128-29 יונאי-שני'ו

בחלקה שונה מהתכנון המקורי ומבנה הניסוי החוקר הראשיהתכנון של בחלקה זו לא נעשתה לפי 

מובאיםויסמן  .ז' פרופ מאת 2006-2008לשנים על החלקה 

 

משקל  

פרי  

גרם 

משקל  

גרגר  

צורהצבע קליפהגרם 

עובי  

קליפה

676.00.38

ורוד כהה מאד עז על 

מעט פחוסשרידי ורוד

עבה 

מאד

642.00.35

כתום עם נקודות ורודות 

עד ורוד אדום על כתום 

מעוגל מעט 

פחוס

עבה 

מאד

6הושארו רק ו ערלה

ניר חומות לצורך הפחתת ריסוסי הגנת הצומח

השקיות פגעו מאד בצבע הקליפה ובצבע הגרגר ובשל הפגיעה הניכרת באיכותו הפרי לא הועבר 

עמק'הזנים . לבדיקה

P.G.116-17 נקטף ב-

P.G.101-2הזן  .חמצמץ

ביחס למצופה מהזן

צבע הגרגר הלא מלא, הנראה

ת להצביע על פוטנציאל הזנים באזורשיכולו

 .כלשהן

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

תאור פרי של. 3טבלה 

משה זהר( נחל בוקרחוות  .3

שהושרשו בעציצים וחוסרים הושלמו בייחורים ישירות בשטח

המטע נטוע במרווח נטיעה 

נטעו בפועל  ודףריבוי בע

לחזרה עצים שלמשתנה 

SP4 ,SP5 ,P.G.101-2

בחלקה זו לא נעשתה לפי 

על החלקה  ותח"דותמצית ה

 .החלקה לא מומנה

זן 

תאריך

 קטיף

משקל  

פרי  

גרם 

P.G.116-1712/9676.0

P.G.101-212/9642.0
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. ושרשים בעציציםניטעו שתילונים מ

ההשקיה במי . המטע מעוצב על גזע יחיד

חזרות בזני  2- עצים בזנים מנוה יער ו

 פרי מספיקות לניסויים ויותמ

SP2 ,SP3 ,SP4 ,SP5 ,P.G.101-2 ,

' כאמל'ו' עמק'עם השלמת המסחור של הזנים 

פרסונליים במשק שונתה נויים 

העצים בשורה הפכו עצים  רשא

הניסוי הופסק וכל , בעקבות בקשת המשק

 . נעקרו

המטע צמח . הורד הפרי מהעצים

לא כל הפרי , אך בשל קשיים במשק

. 4בטבלה היבול ותאור הזנים שנקטפו והובאו לבדיקה מובאים 

גרגר הצבע , )מצולע(המראה , 

' יונאי- שני'הזן  .זן לא טוב. החמה פנימית

 ל כךלא כ ,צבע לא מלאבגרגר קטן 

 734הזן  .יקהבדשלא  הגיע ל 

גרגר אדום ה ,צבע יפה מאדה

, הפרי גדול, רנקטף בתחילת ספטמב

בנוה  מופע שלושונה מהמופע הזן היה 

במופע שונה , לא ניתן יהיה לבדוק האם מדובר בטעות בזן

שנקטף  SP3נים באותה תקופה נקטפו גם הז

, יפה, גדול מאד היה דומה לזן בנוה יער

מדובר בפרי  .זרע גדול וקשה

תמנת איכותם של כבר בשלב זה מס

  

  20/7/09. ב 
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ניטעו שתילונים מ. 11/7/07-המטע ניטע ב). הדר רון, דה קרון

המטע מעוצב על גזע יחיד. מטר 3.5x6 המטע נטוע על יריעות חיפוי במרווח נטיעה

עצים בזנים מנוה יער ו 10חזרות של  4מבנה הניסוי ). מים מושבים

מכל זן בכדי לאפשר קבלת כבשורות שלמות ל, גוריון

SP1 ,SP2: הזנים שניטעו הם .'הפקת חומרי טבע וכד

P.G.128 ,734 עם השלמת המסחור של הזנים  2008בחורף . 'יונאי-שני'ו

נויים בשל שי. ניטע מספר שתילים מצומצם של הזנים הללו בחלקה

שאכש ,זניםחזרות בכל אחד מה 2- והניסוי צומצם להתפיסה לגבי המטע 

בעקבות בקשת המשק, 2009בתום עונת , אולם. מסחריים על פי צרכי המשק

נעקרו גוריון והזנים המוגבלים בהפצה של נוה יער-הזנים של אוניברסיטת בן

הורד הפרי מהעצים, במטע מסחרי) עצים בני שנה(בשל היות הפרי עורלה 

אך בשל קשיים במשק, כל הזנים הניבו). 4תמונה (הניב יבול ראשון 

היבול ותאור הזנים שנקטפו והובאו לבדיקה מובאים . נקטף באופן שמתחייב מהניסוי

, פרי קטןה. דומה לזן בנוה יער, בסוף אוגוסט, נקטף ראשון

החמה פנימיתהיתה אחרי קרור , זרע רךה ,לא מספקים

גרגר קטן , בשניהם פרי יפה מאד. בתחילת ספטמבר, 

  P.G.128-29הבשיל איתו ).אפייני לעץ צעיר( איכות בינונית

ה, קטניםפירות הרבה  עם גודל בינוניהפרי ב. נקטף בתחילת ספטמבר

נקטף בתחילת ספטמב SP2הזן  .זן טוב מאד פרט לבעית הגודל. זרע רך

מופע הזן היה . טוב מאד פרט לצבע הגרגרפרי . מתוק והזרע רך

לא ניתן יהיה לבדוק האם מדובר בטעות בזן, מאחר שהמטע נעקר .

באותה תקופה נקטפו גם הז. או בהשפעת הסביבה על התבטאות הזן

דומה לזן בנוה יערשב SP4והזן , פסולו חסר צבע אך כמו בנוה יער היה

זרע גדול וקשהמצעית והרבה , קליפה עבה, לא לגמרי אדוםגרגר גדול 

כבר בשלב זה מס. שלצערנו לא נוכל לראות לאורך השנים, ראשון מעצים צעירים

    .הזנים לאזור כפר מנחם

 ; 2008קיץ . א מטע הרימונים בכפר מנחם .4תמונה 

דה קרוןיהו( כפר מנחם .4

המטע נטוע על יריעות חיפוי במרווח נטיעה

מים מושבים+ מי גשמים (מאגר 

גוריון-אוניברסיטת בן

הפקת חומרי טבע וכד, כמו איסוםשונים 

P.G.116-17 ,.G.128-29

ניטע מספר שתילים מצומצם של הזנים הללו בחלקה

התפיסה לגבי המטע 

מסחריים על פי צרכי המשק

הזנים של אוניברסיטת בן

בשל היות הפרי עורלה  2008בקיץ 

הניב יבול ראשון  2009היטב ובקיץ 

נקטף באופן שמתחייב מהניסוי

נקטף ראשון SP1הזן

לא מספקים )תפל( טעםהו

, נקטף בשני קטיפים

איכות בינוניתוה, עסיסי

נקטף בתחילת ספטמבר

זרע רך, טעים, כהה

מתוק והזרע רך, טעים, יפה

.יער ובחוות מתתיהו

או בהשפעת הסביבה על התבטאות הזן, בגיל צעיר

אך כמו בנוה יער היה, בוסר

גרגר גדול , טעים מאד

ראשון מעצים צעירים

הזנים לאזור כפר מנחם

  

תמונה 
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  )2007נטיעת (של זני הרימון בחלקה בכפר מנחם ) 2009קיץ (תאור פרי ראשון . 4טבלה 

  

  

. 2007 ניטעו שתילונים שהושרשו בקיץ. 2007המטע ניטע באמצע ספטמבר ). יוחי לב( חנניה בקעת .5

מבנה . במים מתוקים ההשקיה. העצים מעוצבים על גזע יחיד. מטר 4x6המטע נטוע במרווח נטיעה 

, SP1: הזנים שניטעו הם). לעיתים המספר שונה, מותאם לאורך השורות(עצים  5חזרות של  4הניסוי 

SP2 ,SP3 ,SP4 ,SP5 ,P.G.101-2 ,P.G.116-17 ,P.G.127-28 ,P.G.128-29 ,420 חסרים עצים . 'יונאי- שני'ו

מספר שתילים ', כאמל'ו' עמק'ועם השלמת המסחור של הזנים  2008הושלמו בחורף , SPמטיפוסי 

המטע  2009בשנת  .)5תמונה (המטע מתפתח יפה . מצומצם של הזנים הללו ניטע בחלקת המבחן

' ד/'ט 0.6-1.0 שנע בין, העצים הניבו יבול ראשון יפה 2010בקיץ . הניב פירות בודדים שלא נבדקו

הזן , מבין הזנים הצעירים. טונות בזנים האפילים 2.4-בזנים המוקדמים וכ' ד/'ט 1.5- כ, SPבזני 

, כאמור .הזנים בחלקהנבדק איכות הפרי של . טונות לדונם 0.4כאמל הניב 'עדין לא הניב והזן ' עמק'

הבשיל מוקדם  SP1ן הז .שנה חמה באופן שהשפיע על איכות הפרי של הרימון היתה 2010שנת 

זן . מתוק וזרע רך המשאיר הרבה עץ, גרגר ורוד כהה ולבן, בצבע אדום, מצולע, הפרי בינוני, )21/8(

אך מידת ההבשלה , קבוצת הזנים הבאה נקטפה באותו יום מסיבה טכנית. בכיר באיכות בינונית

אך , טעמו מתוק טעים, גרגר אדום לבן, אדום יפה, פרי גדול SP4לזן . היתה שונה בזנים השונים

גרגר , אדום-בצבע ורוד כהה פרי גדול' יונאי-שני'לזן . תכונה הפוסלת את הזן, הזרע קשה מאד

 גרגר ,אדום- פרי בינוני גדול בצבע ורוד P.G.128-29לזן  .הזן טוב אך לא במיטבו. מתוק וזרע, אדום

פרי  'כאמל'לזן  .א אינו במיטבוהזן הגיע בשל מאד וגם הו. רך בינוניזרע מתוק ו, אדום ורוד כהה

פרי דומה  P.G.116-17לזן . והטעם חמצמץ טעים, זרע רך, גרגר אדום לבן, כהה בצבע אדום, גדול

זרע בעציות בינונית והטעם , גרגר אדום לבן, בצבע ורוד כהה עז עד בורדו, גדול, מאד לזן הקודם

 SP2זן ל. השניעלה כל ' כאמל'והזן  השנה איכות הגרגר היתה נמוכה מהמוכר בשני הזנים. חמצמץ

איכותו נופלת מזו של . רך מתוק וזרע, לבןמעט ו עד אדום כהה עם גרגר אדום אדום, גדולבינוני פרי 

וזרע קשה  גרגר ורוד בהיר מאד, ורוד כהה עד אדום על כתום, הניב פרי גדול SP3הזן  .קודמיםה

הזרע רך וטעמו , לבן הגרגר אדום, רוד אדום על כתוםצבעו ו, פרי בינוני גדול SP5זן ל .והוא זן פסול

גרגר ה, אדום על כתום, הפרי גדול, 13/10-ב הבשיל, P.G.101-2הזן . עד חמוץ ואינו מענין חמצמץ

זה  נמוכה ', וונדרפול'איכות הפרי של טיפוס . מתוק הזרע קשה והטעם חמצמץ, אדום ובסיסו לבן

צבע הגרגר היה , פרי בינוני קטן בצבע סגול כהה עד שחור, 13/10- שנקטף ב, P.G.127-28לזן . השנה

והניב  13/10 -נקטף ב 420הזן . זהו זן שונה בשל צבעו והשווק שלו בעייתי. כמעט לבן וטעמו מתוק

זן

תאריך  

קטיף

קוטר פרי  

מ"ס

משקל 

גרגר  

צורהצבע קליפהגרם

עובי 

קליפה

צבע  

גרגר

עציות 

הזרע

טעם

תאור

SP125/810.0-11.50.38

אדום על ורוד  

דקפחוסכתום

ורוד עז  

רך מאדעד אדום

מתוק 

תפל

SP29/99.0-11.50.32

אדום על 

בינוניפחוס לבכתום

אדום 

בהיר לבן

,  רך מאד

נשאר עץ

מתוק 

טעים

SP49/911.0-12.50.33

ורוד אדום על  

ורוד כתום

פחוס או 

אדום לבןעבהמעט פחוס

, בינוני

נשאר עץ

מתוק 

טעים

26/810.0-11.50.31יונאי-שני

אדום על מעט  

אדוםבינוניפחוסכתום

,  פציח, רך

מתוקנשאר עץ

7346/98.5-10.00.34

אדום כהה 

עבהמעט פחוסבורדו

אדום 

רך מאדכהה

מתוק 

טעים
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 5בטבלה . אדום כהה על כתום עם גרגר אדום ובסיסו לבן וטעם חמוץ מדי לטעם הישראלי

  

30/7  

  )2007נטיעת 

  

 המטע נטוע במרווח. ניטעו שתילונים בעציצים

: הזנים שניטעו הם. ההשקיה במים מתוקים

P.G.128 ים חוסר. 'יונאי-שני'ו

בשנתו . 'כאמל'ו' עמק'עצים מהזנים 

, נמוכה מהרצויאוד וכשהתברר שכמות המים שניתנה 

העצים  2009במאי ). 6תמונה 

הפריחה היתה מאוחרת מהמקובל ולא ידוע האם הסיבה לכך היתה גיל העצים או 

כמות . פירות לעץ 10-15-הפירות דוללו ל

עובי  

טעםעציות הזרע צבע גרגרקליפה

ורוד כהה מאד בינוני 

בסיס לבן

פציח , רך , נשאר 

מתוקהרבה עץ

מתוקמעט פציח , רך אדום מעט לבןבינוני

מתוקקשה ורוד בהיר מאד עבה 

מתוקקשה אדום לבןעבה 

רך אדום לבןבינוני

חמצמץ 

עד חמוץ

מתוקבינוניורוד כהה אדום בינוני

בינוני

אדום מעט בהיר 

מתוקרך עד אדום 

אדום הרבה לבןעבה 

מעט קשה , 

נשאר הרבה עץ

חמצמץ 

עד מתוק

רך , נשאר עץאדום בסיס לבןעבה 

חמצמץ 

עד מתוק

עבה 

אדום מעט בסיס 

קשה לבן

חמצמץ 

מתוק

חמוץרך אדום בסיס לבןעבה 

בינוני 

קשה 

לבן ומעט ורוד 

מתוקפציח , נשאר עץסגול
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אדום כהה על כתום עם גרגר אדום ובסיסו לבן וטעם חמוץ מדי לטעם הישראלי

   .2010הפרי מקיץ  נתוני היבול ואיכות

7/09/עת חנניה מטע הרימונים בבק .5תמונה 

נטיעת (חנניה  י של זני הרימון בחלקה בבקעתתאור הפר

ניטעו שתילונים בעציצים. 5/8/07-המטע ניטע ב). יובל עגני

ההשקיה במים מתוקים. עצים 5של חזרות  4מבנה הניסוי 

SP4 ,SP5 ,P.G.101-2 ,P.G.116-17 ,P.G.118-19 ,P.G.128-29

עצים מהזנים  5חזרות של  4ניטעו  2009ביוני . 2008

אוד וכשהתברר שכמות המים שניתנה היתה איטית מ מטעהצמיחה ב

תמונה (תפתח יפה מתאימות והעצים התאוששו והמטע ה

הפריחה היתה מאוחרת מהמקובל ולא ידוע האם הסיבה לכך היתה גיל העצים או 

הפירות דוללו להחניטה היתה טובה ו. תנאי הסביבה או שילוב של השניים

יבול  

טון/ ד' 

משקל  

פרי  

גרם

משקל  

גרגר  

צורהצבע קליפהגרם

עובי  

קליפה

פחוס אדום על מעט כתום 0.62264.30.35

בינוני 

דק

0.98441.50.36

אדום עד אדום כהה 

בינוניפחוס על ורוד 

0.90370.70.55

ורוד כהה עד אדום 

על כתום 

פחוס או 

עבה מעט פחוס 

1.00432.70.40

אדום עד בורדו על 

עבה פחוס שרידי כתום 

בינוניפחוס ורוד אדום על כתום 0.78474.40.40

1.41307.30.34

ורוד אדום על רקע 

ורוד 

פחוס עד 

בינונימעוגל לב

1.52397.80.33

ורוד כהה אדום על 

בינוניפחוס שרידי ורוד כתום 

1.42438.20.37

ורוד כהה עז עד 

עבה פחוס בורדו על כתום 

0.42561.10.41

אדום כהה מאד על 

עבה פחוס שרידי כתום 

עבה מעט פחוס אדום על כתום 2.44652.80.41

עבה מעט פחוס אדום כהה על כתום 2.35690.10.54

סגול כהה שחור 309.10.38-

מעוגל 

מעט פחוס 

בינוני 

קשה 

אדום כהה על כתום עם גרגר אדום ובסיסו לבן וטעם חמוץ מדי לטעם הישראלי, פרי גדול

נתוני היבול ואיכות מובאים

 

תאור הפרהיבול ו. 5טבלה 

יובל עגני( חוות מתתיהו .6

מבנה הניסוי . מטר 4x5נטיעה 

SP1 ,SP2 ,SP3 ,SP4

2008-9הושלמו בחורף 

הצמיחה בהראשונה 

מתאימות והעצים התאוששו והמטע ה הנחיות ניתנו

הפריחה היתה מאוחרת מהמקובל ולא ידוע האם הסיבה לכך היתה גיל העצים או . התחילו לפרוח

תנאי הסביבה או שילוב של השניים

זן

תאריך  

קטיף

SP121/8

SP228/9

SP328/9

SP428/9

SP528/9

P.G.128-2928/9

28/9שני-יונאי

P.G.116-1728/9

28/9כאמל

P.G.101-213/10

42013/10

P.G.127-2813/10
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הפרי הבשיל מאוחר מאד ונחשף 

תופעה הידועה כקשורה , הפרי התבקע

  

  30.7.09. ב ;

זהה לזן הזר בנוה יער , נמצאו כזן זר

- שני'ו SP4, P.G.128-29הזנים . 

טעמו , גרגר אדום כהה, אדום יפה

, P.G.128-29-ו' יונאי-שני' ניםהז

והניבו  מתוקטעם , עציות נמוכה

ורוד כהה עם גרגר אדום בהיר עד 

. מופעו טוב יותר מאשר בחלקות האחרות אך גם כאן הוא זן פסול

הזן . זרע רך וטעם חמוץ, ורוד אדום עם גרגר אדום

עציות זרע בינונית וטעם מעט , 

גרגר אדום כהה , בצבע ורוד כהה עז

SP2 פה אדום עם גרגר י, פרי גדול

, אדום עם גרגר אדום ולבן, הניב פרי גדול מאד

  .במקומות אחרים' 

אך באפריל חל ארוע שגרם להתייבשות העלוה והצימוח 

צוות החווה מסביר זאת בקרה 

אך לא נמצאו , החוקרים סבורים שזו עלולה להיות השפעה של הדברת עשבים

אך רב העצים הבוגרים בחלקה 

הפריחה והחניטה . גם השנה הפריחה התחילה מאוחר מהצפוי

שתילים מהזן המזוהה הוכנו בנוה יער וניטעו 

הם צבע יפה אדום על לשני. 21

והבשלתם באזור , זנים טובים

, ורוד אדום על כתום, פרי גדול

, לקות האחרותכמו שנמצא בח

גרגר , בצבע ורוד עז אדום, הניב פרי בינוני
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הפרי הבשיל מאוחר מאד ונחשף . עץ בממוצע לזנים השונים/ג"ק 2-4הפרי שנשקלה בקטיף היתה 

הפרי התבקע). מ לפני תחילת הקטיף"מ 40-כ(לגשמי הסתו המוקדמים 

 . אך יש לבדוק אם אין השפעה גם של האזור

;26.5.09. א. מטע הרימונים בחוות מתתיהו .6נה תמו

נמצאו כזן זר SP1כל עצי הזן . 2009-מובאים נתוני איכות הפרי ב

. 2010שתילים מהזן המזוהה הוכנו בנוה יער וניטעו בחורף 

אדום יפה, פרי גדול SP4לזן . באמצע ספטמבר, וניםהבשילו ראש

הז. כמו שנמצא בחלקות האחרות, אך הזרע קשה מאד

עציות נמוכה, כהה גרגר אדום, מראה יפה, אדום-קליפה בצבע ורוד כהה

ורוד כהה עם גרגר אדום בהיר עד , הבשיל בתחילת נובמבר והניב פרי גדול SP3ן הז

מופעו טוב יותר מאשר בחלקות האחרות אך גם כאן הוא זן פסול. טעם חמצמץ וזרע קשה

SP5 ורוד אדום עם גרגר אדום, שהניב פרי בינוני גדול

, גרגר אדום כהה עם לבן, בצבע אדום כהה, יב פרי גדול

P.G.118 בצבע ורוד כהה עז, הבשיל יחד איתם והניב פרי בגודל בינוני

SP2לזן . הפרדות גרגרים לא כל כך טובה וטעם חמוץ

הניב פרי גדול מאד P.G.101-2הזן . זרע רך וטעם חמצמץ

' וונדרפול'עציות בינונית וטעם חמצמץ ונפל במראה הפרי והגרגר מהזן 

אך באפריל חל ארוע שגרם להתייבשות העלוה והצימוח , בשנה הנוכחית העצים התעוררו וצמחו יפה

צוות החווה מסביר זאת בקרה . הסיבה לארוע אינה ידועה בודאות. יר במרבית העצים במטע

החוקרים סבורים שזו עלולה להיות השפעה של הדברת עשבים

אך רב העצים הבוגרים בחלקה , מתו כתוצאה מפגיעה זומספר עצים קטנים 

גם השנה הפריחה התחילה מאוחר מהצפוי ,בות זאתבעק. התאוששו וצמחו יפה

  .התמשכו לתוך הקיץ והפרי על העצים דולל

שתילים מהזן המזוהה הוכנו בנוה יער וניטעו . 2010-מובאים נתוני היבול ואיכות הפרי ב

21/9-ב, הבשילו ראשונים' יונאי-שני'ו P.G.128-29הזנים 

זנים טובים. זרע רך' יונאי-שני'טעם מתוק ול, גרגר אדום

פרי גדול SP4לזן . ממשיכה את עונת הקטיף שלהם באזורים דרומיים יותר

כמו שנמצא בח, אך הזרע קשה מאד, טעמו מתוק טעים, יפה, כהה

הניב פרי בינוני P.G.116-17הזן . גרגריםתכונה הפוסלת אותו לזן מאכל 

הפרי שנשקלה בקטיף היתה 

לגשמי הסתו המוקדמים 

אך יש לבדוק אם אין השפעה גם של האזור, בגשמי הסתו

תמו

  

מובאים נתוני איכות הפרי ב 6בטבלה 

שתילים מהזן המזוהה הוכנו בנוה יער וניטעו בחורף . והם נעקרו

הבשילו ראש' יונאי

אך הזרע קשה מאד, מתוק טעים

קליפה בצבע ורוד כהה בעלי

הז .פרי איכותי מאד

טעם חמצמץ וזרע קשה, אדום

SP5איתו הבשיל הזן 

P.G.116-17 יב פרי גדולהנ

P.G.118-19הזן . חמוץ

הפרדות גרגרים לא כל כך טובה וטעם חמוץ, זרע רך, עם לבן

זרע רך וטעם חמצמץ, אדום כהה

עציות בינונית וטעם חמצמץ ונפל במראה הפרי והגרגר מהזן 

בשנה הנוכחית העצים התעוררו וצמחו יפה

יר במרבית העצים במטעהצע

החוקרים סבורים שזו עלולה להיות השפעה של הדברת עשבים .שהיתה בחלקה

מספר עצים קטנים . חיזוקים לכך

התאוששו וצמחו יפה

התמשכו לתוך הקיץ והפרי על העצים דולל

מובאים נתוני היבול ואיכות הפרי ב 7בטבלה 

הזנים . 2010בחורף 

גרגר אדום, רקע ורוד כתום

ממשיכה את עונת הקטיף שלהם באזורים דרומיים יותר

כההמעט גרגר אדום 

תכונה הפוסלת אותו לזן מאכל 
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ולא היה בשל עדיין ולכן לא , 28/9- הפרי נקטף ב .עציות זרע בינונית וטעם חמצמץ ,עם לבן אדום

רגר יפה אדום מעט כהה ורוד אדום עם ג, הניב פרי גדול, נקטף עם הקודם SP2הזן . הגיע למיטבו

אך יש לעקוב אחר ביצועיו לאורך שנים , הוא פחות צבעוני מקודמו. זרע רך וטעם מעט חמוץ, כהה

בצבע אדום כהה , והניב מעט פרי בגודל בינוני 14/10-הבשיל ב P.G.118-19הזן . ויתכן שיהיה בו ענין

 SP5הזן  .רי איכותי אך היבול נמוךהפ. זרע רך מאד וטעם חמצמץ, גרגר אדום כהה עם לבן, עד בורדו

 זרע רך וטעם, בהיר עד אדום כהה עם גרגר אדום ורוד כהה, והניב פרי בינוני גדול 20/10-נקטף ב

והפרי עדין  28/10-נקטף ב P.G.101-2הזן  .היתה שונות גדולה בין הפירות אך הזן הבשל מענין. חמוץ

  .לא הניבו עדיין' כאמל'ו' עמק'הזנים הוא זן פסול ולא נבדק השנה ו SP3הזן  .לא נבדק

הרעיון העומד מאחורי ההליך . השנה נערך ניסוי לבחינת השפעת כיוס פרי בשקיות על איכות הפרי

. כל הפרי על מספר עצים בשקית ניר חום בכל זן כויס. הוא הפחתת מכות שמש וריסוסי הדברה

י ובמספר זנים גם האטה של תוצאות הניסוי הראו פגיעה משמעותית בצבע הקליפה של הפר

לפגיעה בצבע הקליפה היתה השלכה גם על . בדרך כלל לא נצפתה השפעה על איכות הגרגר. ההבשלה

ונשמרו במקרר עד להעברתם למעבדה לבדיקת , הפירות שכויסו. עמידת הפרי בשמירה בקרור

  .בהשוואה לאלה שלא כויסו) צרבון(הראו החמות קשות יותר על הקליפה , האיכות

בדרך כלל קבל צבע טוב ואיכות , הפרי היה גדול ויפה, המטע בחוות מתתיהו בעל פוטנציאל יבול טוב

אולם כל הזנים הבשילו מאוחר יותר מאשר באזורי , ורים אחריםהגרגרים לא נפלה מאיכותם באז

היה מבוקע ועולה השאלה שנחשף לגשמים המוקדמים הפרי  ,כאמור לעיל, אולם. המבחן האחרים

עדיין מוקדם לקבוע את . אם למישהו מהזנים יכול להיות בתנאי הסביבה הקיימים יתרון לאזורה

במידה שקרה אכן פגעה בעצים , כמו כן. מלוא הערכתם כזנים מסחריים ויש להמתין מספר שנים

  .יש לשקול כדאיות המשך המחקר בחלקה במיקומה הנוכחי, וארועי קרה חלים שם באביב מדי שנה

  

  )2007נטיעת (של זני הרימון בחלקה בחוות מתתיהו ) 2009קיץ (תאור פרי ראשון  .6טבלה 

  

  

  

  

  

זן

תאריך 

קטיף 

משקל 

פרי 

גרם 

משקל 

גרגר 

צורהצבע קליפהגרם

עובי 

צבע גרגרקליפה

עציות 

טעםהזרע

SP25/11501.10.46

אדום על כתום עד 

אדום כהה בינוניפחוס אדום כהה מאד

רך, 

חמצמץפציח

SP35/11451.30.46דקפחוס ורוד כהה על כתום

אדום בהיר עד 

חמצמץקשהאדום 

SP419/10567.10.44פחוס ורוד עז-אדום כהה

בינוני 

אדום כהה דק

קשה 

מתוקמאד

SP55/11354.00.37חמוץרךאדום בינוניפחוס ורוד אדום על כתום

P.G.118-195/11292.00.44

ורוד כהה עז עד 

עבהפחוס בורדו

אדום כהה 

חמוץרךבסיס לבן 

P.G.128-2919/10446.00.44

אדום על ורוד 

מבריק

מעוגל 

מתוקרךאדום כהה בינונילב

ורוד אדום כהה19/10520.90.39שני-יונאי 

מעט 

רךאדום כהה עבהפחוס 

מתוק 

מעט תפל

P.G.116-175/11432.21.25עבהמעוגלאדום כהה

אדום כהה 

מעט חמוץבינוניבסיס לבן 

P.G.101-25/11719.50.45אדום על כתום

מעוגל 

ול עבהעד עג

אדום מעט 

חמצמץבינוניכהה בסיס לבן 
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  )2007נטיעת ( 2010יבול ואיכות פרי של זני הרימון בחלקה בחוות מתתיהו בשנת . 7טבלה 

  

הזנים מנוה יער כבר  ).ינסקי'תמיר טיקוצ, אבי סדובסקי, מוטי הררי(יטבתה , פ ערבה דרומית"מו .7

לפרי היה . בעיקר בשל תגובת הפרי לחום, קום זה והתגלו בעיות בהתאמתם לגידול מסחרינבחנו במ

במקום הבחינה המתוארת . למרות ההקדמה בהבשלה, צבע נחות ואיכותו הכללית אינה מספקת

שתילים של  1000- כ 2007לשם כך ניטעו בסוף פברואר . בחלקות האחרות אנו מנסים כאן גישה שונה

התקווה היא לשלב בין האופי ירוק העד שמקורו בזנים . כלאות שנעשו בנוה יערזריעי מכלוא מה

 .נוה יערשל הזנים הישראליים מ) בעיקר צבע חיצוני ופנימי של הפרי(ההודים לבין האיכויות 

למרות המעבר מתנאי . לתנאי הגידול של המקום המטרה היא לברר בין הזריעים כאלה שיתאימו

מרווח . השתילים נקלטומ 77%, והמעבר ממים מתוקים למים מליחים, ההגידול בנוה יער ליטבת

במים בטפטוף רציף ההשקיה . פלסטיק אטום המטע נטוע על יריעות חיפוי. מטר 5X  0.5הנטיעה 

במנות מים קטנות לעיתים תכופות ללא  עד הנטיעה היה השקיהבמוהגורם להמלחה . מליחים

. ההשקיה ורוב העצים שנפגעו מהמלחה התאוששו רכשהתגלה הדבר שונה משט. שטיפה מספקת

רובם  2009- ב. מטר ויותר 2חלקם הגיעו לגובה של  2007מהירה ובסתיו  היתהתפתחות העצים ה

בכוונה לאתר מתחילת יולי נבדקו כל העצים . מהם הניבו פרי 96%-ו מטר ויותר 3הגיעו לגובה של 

הפרי של כל העצים  נבדק 2009תחילת אוגוסט  יולי עדמסוף . אדוםופנימי פרי בעל צבע חיצוני 

, קשיות זרע, צבע פנימי, צבע חיצוני :ואיכות הפרי נרשמה בהתאם למדדים הבאיםלברור ראשוני 

שהניבו פרי עם צבע אדום  מכלואיםכל ה .פ התרשמות סוביקטיבית"עמידת העניין , הבשלה, טעם

 'יונאי- שני'ו P.G.128-29. עמם לא היה טובעניינים גם אם טסומנו כמ) 5(חיצוני או פנימי  מאד

אין אף זן המגיע בתקופה זו ו 4ופנימי  3קבלים ציון חיצוני של סמוכה היו מותיקה בחלקה ה

עצים בהם לפרי היה משהו מושך נרשמו כמעניינים גם אם לא . 5או פנימי של לצבע חיצוני ביטבתה 

מתוך ששת . מעניינים מאד 6-ניינים ומכלואים נרשמו מע 103 .עמדו בקריטריונים של הצבע

הטיפוסים המעניינים שאותרו עד עתה נמצאו שלושה טיפוסים בעלי צבע חיצוני אדום טוב וחמישה 

. תאריכי ההבשלה של הטיפוסים המעניינים הם בתחילת אוגוסט או במהלכו. בעלי צבע פנימי טוב

פוס ששילוב לא נמצא עדיין טי. יםחלק מהטיפוסים המעניינים היה בעל טעם מתוק והאחרים חמוצ

כל הטיפוסים . מתאים למעבר לגידול מסחרי) מראה וגודל, טעם, צבע פנימי, צבע חיצוני(תכונותיו 

, הבדיקהתוצאות  .נעשה מעקב יותר מעמיק אחרי הנותרים 2010הלא מעניינים נעקרו ובקיץ 

חיצוני  בעלי צבע 11מהם , םמכלואים מענייני 22הותירו  ,לתוצאות השנים הקודמות והשוואתן

בות שונות בעלי ענין מסי 11-ו )7תמונה ( 8/6והמענין ביותר הוא מכלוא , ופנימי אדום בתנאי הערבה

פ "מכלואים אלה יורבו וינטעו בחלקה חדשה במו. צבע פנימי אדום ועוד ,טעם מיוחד, כגון הבכרה

זן 

תאריך  

קטיף

יבול  

.S.E±ק"ג/ עץ

משקל  

.S.E±פרי גרם

משקל  

גרגר  

צורהצבע קליפהגרם

עובי  

צבע גרגרקליפה

עציות  

טעםהזרע 

SP228/915.32.2410.023.40.41דקפחוס ורוד אדום על כתום

אדום מעט כהה  

מעט חמוץרךמעט בסיס לבן 

SP428/918.51.8340.911.90.36אדום מעט כההדקפחוס ורוד אדום על כתום

קשה  

מתוקמאד

SP520/107.31.2457.637.90.49פחוס ורוד כהה על כתום

בינוני  

עבה

אדום בהיר לבן  

עד אדום כהה

רך,  

פציח

חמצמץ  

עד חמוץ

P.G.118-1914/102.10.9360.632.80.45

אדום כהה על שרידי  

ורוד עד בורדו 

מעוגל  

בינוני מעט  

אדום כהה בסיס  

לבן 

רך  

חמצמץמאד

P.G.128-2921/910.40.6293.918.70.34עגול לבאדום על שרידי כתום

בינוני  

עבה

אדום עד אדום  

מתוקבינוני כהה

ורוד אדום על כתום21/914.72.9361.410.10.32שני - יונאי 

מעט  

מתוקרךאדוםבינוני פחוס 

P.G.116-1728/97.40.5364.18.70.33

ורוד עז אדום על  

מעט כתום

מעוגל  

אדום בסיס לבן בינוני או מעט  

בינוני ,  

חמצמץפציח

P.G.101-228/1013.02.6486.028.3
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ומהקבוצה  ים לבחינה גם בנוה יעריועברו ייחור, מהקבוצה הראשונה. ערבה דרומית להמשך מבחן

הטיפוסים . עדיין לא ניתן לקבוע למי מהמכלואים פוטנציאל מסחרי .נה במטעי לב הנגביחהשניה לב

גנטי להמשך כחומר  ושמשי הערבה הקיצוניים בעלי הצבע הפנימי והחיצוני היפים למרות תנא

 .עבודת הכלאה

  

  )3/8/08(ביטבתה ) מימין( 'יונאי-שני' לזן בהשוואה) שמאל( 6/8מכלוא מפרי . 7תמונה 

  

 אפיון כימי של זני רימון שונים  .ב

) אוניברסיטת בן גוריון, ל"מיג(בחינת הרכב חומרי הטבע הפעילים נעשתה בשיתוף עם גורמים שונים 

בצענו סקר  2007עד . שממומנים בחלקם על ידי גורמים נוספים, אשר משתפים פעולה בפרויקטים

ה גלגית פוניקלין וחומצ, חומצה אלגית, ליפנולים הכוללים את החומרים פוניקלגיןמקיף של תכולת פו

איתרנו באוסף את הזנים בעלי התכולה הגבוהה ביותר של החומרים . וה יערזנים של רימונים מנ 27-ב

  . ל וכן זיהינו באיזו רקמת פרי נמצאים החומרים הללו"הנ

ם החולפות בפרופיל חומצות השומן הקבוצה באוניברסיטת בן גוריון התמקדה בשני

התוצאות מראות שחומצה . GC-MS-שהופק מזרעי רימון בעזרת שימוש ב ,והפיטוסטרואידים בשמן

מבין הטריאצילגליצרולים העיקרי הוא ). 83%-64%(לינולנית היא המרכיב העיקרי בחומצות השומן 

LnLnLn .3-4פי (מצאים בשמן של סויה כמו כן נמצאו פיטוסטרולים ברמה גבוהה יחסית לאלה שנ .(

נעשתה השוואה בין . סיטוסטרול ואחריו קמפסטרול וסיטגמסטרול- הפיטוסטרול העיקרי הוא בטה

מספר זני רימון והתוצאות מראות שהרכב החומרים בכל הזנים דומה אך היחסים הכמותיים בין 

יקים והיחס בין הפיק הגדול לדוגמא לחומצה לינולנית יש מספר פ. חומצות השומן השונות היו שונים

תוצאות עבודות . 8היה  Hבעוד שבזן  BG2 18ביותר של החומצה הלינולנית לפיק השני בגודלו היה בזן 

  . אלה פורסמו במאמרים

אשר אינם , כחלק מההכנות לאיתור של זני רימון בעלי תכונות המתאימות ליישומים ספציפיים

טבלה (דקנו תכולת שמן בזרעים של רימונים מזנים שונים ב, קשורים בצריכת פרי טרי לאכילה בלבד

שאפשר יהיה לגדלם במטרה להפיק שמן איכותי מזרעים , מטרת הניסויים הללו הייתה לאתר זנים). 8

. LR-NMRגוריון בטכנולוגית -תכולת השמן נבדקה באוניברסיטת בן. ולמוכרו כמוצר בפני עצמו

אלה הם נתונים . ולת השמן בזרעים של זנים שוניםהנתונים מראים על שונות משמעותית בתכ

אשר , חשובים ביותר לדעתנו וישמשו אותנו בעתיד להכלאות בין זנים נבחרים וכן להמלצות למגדלים

תוצאות של תכולת שמן בזרעים  לצערנו לא התקבלו. אלהיהיו מעוניינים לפתח התמחות בתחומים 

  .יוןגור-בן פים שהועברו לאוניברסיטתמזנים נוס
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  תכולת שמן בזרעים של זני רימון שונים .8טבלה 

  תאריך קטיף  מקור הזן  הזן
  תכולת השמן בזרע

  )אחוז מחומר יבש(

P.G.119-20  9.76  30.9.07  מרכז מחקר נוה יער  

P.G.106-7  14.70  30.9.07 מרכז מחקר נוה יער  

P.G.130-31  20.72  26.8.07 מרכז מחקר נוה יער  

P.G.128-29  20.31  26.8.07 קר נוה יערמרכז מח  

P.G.116-17  11.20  7.10.07 מרכז מחקר נוה יער  

  23.61  14.8.07  גוריון-אוניברסיטת בן  31

  13.47  22.8.07  גוריון-אוניברסיטת בן  10

  25.80  22.8.07  גוריון-אוניברסיטת בן  7/10

  26.54  22.8.07  גוריון-אוניברסיטת בן  8/5

  4.40  22.807  גוריון-אוניברסיטת בן  9/11

  

 

מבחינת מועדי השיווק האופטימליים והעדפות וביפן של דרישות שוק הרימונים באירופה  ההגדר  .ג

 ות היעד השונותהצרכנים בארצ

. בתחילת המחקר לא היה ברור לנו מהן בדיוק הדרישות של ארצות היעד לשיווק הרימון באירופה

אולם מחקר זה התבסס רק על , ם הרימוןאמנם נעשה מחקר שוק מקדים על ידי המדען הראשי בתחו

מחקר זה לא בדק את הדרישות הפרטניות בכל ארץ יעד ולא . אינפורמציה מהספרות ומהאינטרנט

הקניינים  ברור לנו שיש הבדלים גדולים ביןהיה מידע חלקי . ערך סקרים אצל קניינים גדולים

ידע כזה הינו קריטי בהתאמת . )גודל ,טעם, צבע(מהמדינות השונות ביחס לאיכות הפרי או תכונותיו 

רמי גולן , לאור האמור לעיל נערך ביקור באירופה על ידי יעל קחל. זני הגידול המרכזיים של הרימון

מנהל המחקר ים של רשומ אתרים באנגליה והולנד והוצגו זני רימונים חדשיםודורון הולנד במספר 

. )ב"מצ PDFקובץ ( 1'מובא בנספח ב של ביקור זה פירוט של הממצאים והמסקנות. החקלאי

התוצאה המיידית של ביקור זה היתה הגברת המודעות של חברות היבוא באירופה לזני הרימון 

החדשים באמצעות היכרות בלתי אמצעית עם הפרי וכן הבנה יותר טובה של העדפותיהם של קובעי 

' יונאי-שני'ו) "עכו"( P.G.128-29הזנים  .מדיניות הצריכה באירופה לגבי תכונות הזנים הרצויות

התברר לנו שאין משקל מיוחד לפרי . םים והקניינים מכירים אותם בשמראויים ומבוקשנמצאו 

 ,כמו כן התברר. רימון בממשק אורגני כיון שבלאו הכי הרימון נתפס כפרי בריאותי בעיני האנגלים

מהצריכה הוא של אנשים שרוב הציבור המערב אירופי אינו מכיר את הפרי בכלל וחלק ניכר 

  .שמכירים את הפרי מארצות המוצא שלהם

לשוק היפני של פרי  לא ישראלית לא נכנסה אף חברה ים האחרונותבמהלך השנ ,למיטב ידיעתנו

זהו . משך הזמן שיש להם רשות להשתמש בפטנט הפריטה ביפןיכולים בגלל האמריקאים לא . פרוט

לאמריקנים . ולהשתלט על השוק היפני כנסיישראליות לה שלתוכו יכולות חברות ,חלון הזדמנויות

הם יכולים . יש מגבלה רצינית של זמני אספקה ואין להם עדין מטעים מסחריים של פרי מוקדם

לישראל יש כבר מטעים מסחריים מניבים של פרי מוקדם . להכנס עם פרי פרוט רק בסוף ספטמבר

כשוק שצורך רימונים בעיקר  ,של השוק היפנילאור הפוטנציאל  .מתחילת ספטמבר אמצע אוגוסט

סיור ליפן . התחלנו להתעניין באפשרויות השיווק של רימונים לשוק זה ,כמיץ לצרכים רפואיים

של השגרירות הנספח הכלכלי , איתן קופרשטיין מר נרחב שלתוך סיוע  2009התקיים באוקטובר 

 PDFקובץ ( 2'במובאים בנספח   והמלצות מסקנות, אתרי הביקור, פרטים על הסיור. הישראלית ביפן
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בטווח המיידי מסתבר שיש פוטנציאל להסיר את הגבלת היבוא הקיימת היום של פרי טרי  .)ב"מצ

. ליפן על ידי פיתוח פרוטוקולים מתאימים להפטרות מזבוב הפירות בפירות הרימון הישראליים

שנמכר  רוב הפרי. נפרטויעדיפו פרי ששל רימון באופן כללי מסתבר שהיפנים צורכים מעט פרי טרי 

חות שניהלנו עם הגורמים סתכלות על הפרי בשווקים ומתוך שימה. ב"ומארה אירןביפן מיובא מ

עם יבוא של פרי כזה הן מבחינת איכות הפרי והן  תחרותלישראל יש בהחלט יכולת לה ,השונים

. בגרגרים פרוטים קפואים התעניינותיש התעניינות במיץ ו. מבחינת שליטה על מועדי האספקה

כמו כן השוק . חברה ישראלית כבר התקשרה בהסכמים בנושאים אלה עם גורמים פרטיים ביפן

עשויים לסייע  רביפן אש וצרו קשרים עם גורמים פוטנציאליםים לנו יותר וננהיפני והעדפותיו מוב

  .גורמים רשמיים המופקדים על הגנת הצומח :לדוגמא, ביבוא רימונים

  

  בחינת כושר השתמרותם של זני רימון חדשים לאחר הקטיףו ני רימון לפריטת גרגריםר זברו  .ד

תנאי , לבדיקה של איכויות פרי במשך השניםזנים חדשים מפרויקט ההשבחה של נוה יער נשלחו 

בשנת  .תיהם של רון פורת וויקטור רודובחיי מדף של פרי שלם וגרגרים פרוטים למעבדו, אחסון

כל . 3/71-ו 2/52, 2/63, 7/39, 7/30, 2/26', עמק, ')"עכו"( P.G.128-29', יונאי-שני' ניםנבדקו הז 2007

ח "כמו ומובאות בדוהזנים הללו נפרטו באמצעות המכונה שפותחה במכון וולקני והתוצאות סו

נוה מ זנים. 'מובאות בנספח דמחלקה לאחסון תוצאות אחסון הפרי מזנים אלה ב. 'גבנספח  מפורט

 דתומעבביי מדף של פרי שלם חותנאי אחסון , לבדיקה של איכויות פרי 2008ת בעונגם לחו שנ יער

סוכמו  התוצאות. 6/32-ו 7/39, 2/26, ")עכו(" P.G.128-29', יונאי-שני': הזנים הם .רון פורתשל 

והזן ' כאמל', 'עמק'הועברו הזנים  2009בשנת  .'דבנספח  תשל רון פור ח מפורט"ומובאות בדו

תוצאות השנה  .'פורט של רון פורת בנספח דח מ"התוצאות סוכמו ומובאות בדו. P.G.127-28ור השח

ניסויי האחסון ובחינת כושר השתמרות הפרי לאחר הקטיף . הזו עדין לא סוכמו והניסויים נמשכים

 של רון פורת מעבודות .החדשיםרימון וח וההשבחה של זני היהוו חלק אינטגראלי מתהליך הטיפ

כל וכן מאינפורמציה המגיעה מיצואנים מתברר ש של זני רימון בכירים בתחום האחסון 2008 בשנת

. מעלות צלסיוס 4-רגישים לאחסון ממושך ב 'יונאי-שני'ו) "עכו"( P.G.128-29 כולל הזנים המוקדמים

ל מיועדים לשיווק "למרות שהזנים הנ .יתכן מאוד שהדבר נובע מקליפה דקה המאפיינת זנים אלה

לתקופה של מספר שבועות  היש חשיבות רבה להעלאת היכולת לשמר זנים אל, יידי כפרי טרימ

מקיפים לשינוי תנאי  ור הממצאים הללו התחלנו בניסוייםלא .במיוחד כאשר מדובר ביצוא ,בקרור

כמו כן יושם ). צ"מ 12-ו צ"מ 8(על אחסון בטמפרטורות גבוהות יותר  אלה עם דגשהאחסון של זנים 

על הימנעות מטיפולים הפוגעים בקליפה כדוגמת הברשה לאחר הקטיף ומכות פיזיות בעת דגש 

כבר עתה מסתמן פתרון לבעיית הרגישות לקור של הזנים המוקדמים באמצעות העלאת  .הקטיף

טיפולים אנטי פטרייתיים שבוצעו בשנה זו הפחיתו באופן . צ"מ 10לסביבות טמפרטורת האחסון 

  . שאפיינה את הזנים הללו בשנים קודמות ,יקבון הכתרמשמעותי את בעיית ר

  

  השלכות על המשך המחקר וסיכום, מסקנות

חלקות עם מבנה זהה של זנים שהוקמו במספר אתרים גאורגרפיים שונים במדינת ישראל מאפשרות 

אמנם היבולים ברוב החלקות עדין מוקדמים ויש צורך . לנו לדעת מהם הזנים המיטביים לכל אזור

כיצד בצורה סבירה אולם ניתן כבר להעריך  ,מתין עוד מספר שנים לכניסת העצים לניבה מלאהלה

, )"עכו"( P.G.128-29הזנים . ומה תהיה איכות הפרי ברוב המקומות בהם ניטעו החלקות יגדלו העצים

 'עמק'ו 'כאמל'הזנים . נמצאו איכותיים בכל האזורים שנבחנו )'וונדרפול'(P.G.101-2 -ו 'יונאי-שני'

. כולל ברמת נגב ,הארץ אזוריאולם כבר עכשיו נראה שהם יתאימו לגידול ברוב  ,ניטעו מאוחר יותר
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לא נמצא בינתיים אף זן אחד  ,שנבחנו בחלקות הניסוי ,מבין הזנים של אוניברסיטת בן גוריון

סנת חלק מהזנים של אוניברסיטת בן גוריון מראים יכולת גדילה מרו. המתאים לגידול מסחרי

אזור רמת הנגב מתברר כאזור מתאים לגידול של רימונים אולם שם יש . בהשוואה לזנים הישראליים

  . צורך להגן על הפרי מפני מכות שמש ויהיה צורך לפתח שיטות חדשות לטפל בבעיות אלה

 .קיימת בעיה קשה של איכות פרי המתבטאת בעיקר בצבע פנימי נמוך באזור הערבה ובקעת הירדן

מספר מכלואי רימון בעלי צבע  ובערבה הדרומית אותרוה יער ות השבחה שנערכה במשותף בנבעבוד

 טיפוסים אלה אינם מתאימים עדין לגידול מסחרי אולם הם. פנימי וחיצוני טוב בתנאי הערבה

מפני  ,יש חשיבות רבה הפיתוח בערבה לפרויקט. יכולים לשמש כהורים לזני העתיד באזור זה

ת הצטברות הצבע בגרגרי הרימון קיימת גם באזורים יתוני השנה האחרונה שבעישמתברר על פי נ

אנו בהחלט מסוגלים להבחין . ומתחממים בתנאי האקלים ההולכים ,צפוניים של מדינת ישראל

שיהיה  ,בהבדלים גדולים ברגישות הצבע של הגרגר במכלואי רימון שונים לתנאי חום וסבורים

חלקות השבחה  .שות נמוכה יותר לחום במהלך השנים הקרובותביכולתנו לפתח זנים עם רגי

  . בערבה דרומית ובנוה יער מתקדמות של טיפוסים כאלה מתוכננות להינטע עוד השנה

למרות  הוא בחודשים אוגוסט ספטמבר צא רימונים מישראלחלון ההזדמנויות הטוב ביותר לי

השנה כבר הוחל  .תחילת ספטמברשכנראה יש דרישה מועטת לפרי באירופה בחדשים אוגוסט ו

שחודש  ,נראה לפי שעה. וה יער מסוף יולי באזורים מסוימים בישראלשפותחו בנ לייצא זני רימונים

מפני שבחודש זה  ,יו יש לכוון את היצוא של פרי מוקדם לאירופהלספטמבר הוא החודש העיקרי שא

יש לנו מספר  2009וכן בשנת  2008שנת ב .התחרות יחסית קטנה והמחירים סבירים לפרי איכותי

האלה כוללים את  הזנים. טובהעם איכות פרי  אוגוסט ספטמברזנים שהבשילו מוקדם בחודשים 

חלקות של הזנים  .מוסחרו ושוחררו לנטיעות בחלקות מסחריותש 'כאמל'ו 'עמק' ,'יונאי- שני' הזנים

בתקופת הביניים שבין סיום יכולות לייצר פרי אשר יגיע  הניטעות בצפון הארץ ל"המוקדמים הנ

שה ביבול יש לתת את הדעת מה נע. 'וונדרפול'העונה של הזנים המוקדמים ולתחילת העונה של הזן 

שניטעו הרבה מאוד מטעים חדשים במיוחד לאור העובדה  ,2010-2011 בשנים טונות 40,000צפוי של 

יש לנו . וא במוצרים ייחודייםהסיכוי של ישראל ה .ןהודו ואיר, מתחרות כדוגמת טורקיהבמדינות 

בעתיד יש לפתח זנים  .רכים זרעיםו וניצבעעלי פרי בזנים איכותיים בובמועדי הבשלה יתרון מסוים 

אינו גבוה ויתכן  סך כל הצריכה האירופאית.  בעלי תכולה יוצאת דופן של חמרי טבע בעלי ערך רפואי

היא קשה וככל שיגיע יותר פרי ממדינות  התחרות באירופה. שמחירי הרימון ירדו בשל עודפי יצור

 ,ל"הדבר מורגש כבר בעונת היצוא הנוכחית על ידי קניינים מחו. אחרות הדגש יושם על איכות הפרי

. 1: דרך ההתמודדות הטובה ביותר לדעתנו היא כדלקמן. שהורידו מחירים בשל צבע לא מספק

השילוב של  :מיוחד בזנים הישראלייםהדגיש את היש ל. מיתוג המוצרים הישראליים כפרי ייחודי

בעתיד יתכן ויהיו לנו גם זנים עם . גרגר רך וטעם מתוק עם חמיצות נמוכה, צבע אדום חזק ובולט

הקשר והשתלטות על השוק של  תהעמק. 2. תכולה גבוהה של חמרי טבע בעלי ערך רפואי גבוה

. )ישראליים בחצי הכדור הדרומי ייצור מותגים(הרימון באמצעות אספקה של רימון לאורך כל השנה 

פיתוח שווקים חדשים כדוגמת השוק היפני  .4. פיתוח זנים ישראליים מוקדמים ואיכותיים. 3

ניסיון להביא קניינים לחוזים . 5). אין היום אף חברה שיש לה שליטה בשוק זה(לגרגרים פרוטים 

  .ארוכי טווח עם מגדלים כאשר מדובר בנטיעה של מטעים חדשים

 

 

  .2006-2009ים על מימון מחקר זה בשנ של משרד החקלאותהחוקרים מודים מאד למדען הראשי 
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  'נספח א

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב , מאת זאב ויסמן 2008-9עד  2006-7תמצית דוחות לשנים 

  2006-7ח לשנת "דו

  הקדמה

בעשור האחרון גברה מידת ההתעניינות של קהיליית המדע והן של הצרכנים בנוגע לתכונות 

מספר רב של מחקרים מצביעים על תכולת פרי גבוהה של נוגדני חמצון . הבריאותיות של פרי הרימון

  . השאר למניעת סרטן ומחלות לבהאחראים בין 

פרויקט מחקר המתמקד בסלקציית זנים חדשים תועיל לפן החקלאי מצד אחד ולציבור הצרכנים 

ל מתמקד בהיבטי איכות פרי הרימון אשר נרכשו על ידי "המחקר הנ. המקומי והבינלאומי מצד שני

לווין ' הפרי של פרופ והובאו ארצה מאוסף מיני עצי 1998אוניברסיטת בן גוריון בנגב בשנת 

טיפוסי רימון התקבלו מבלי לדעת את התכונות ההורטיקולטוריות והפיסיולוגיות . בתורקמיניסטן

רימונים אלו נשתלו על ידינו במספר חלקות ברחבי הארץ נמצאים בתהליך של ברור רב שנתי . שלהם

  .מתקדם

וונדרפול : טיפוסים עיקריים יסקירת השוק המקומי של פירות הרימון בארץ מצביע על המצאות שנ

המבשיל בסוף ספטמבר , וונדרפול הינו טיפוס בעל פרי חמוץ מתוק בעל צבע אדום עז. וראש פרד

  .ראש פרד הינו טיפוס בעל פרי מתוק המבשיל בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר. ותחילת אוקטובר

ה התפשטות טיפוח העץ בהדרגה החל. בעל מספר רב של זנים, מוצא עץ הרימון הוא ממרכז אסיה

גידול עצי הרימון מניב פירות איכותיים באזורים . עולם וטופח בהצלחה במזרח התיכוןברחבי ה

  . קר מבטיחים פירות באיכות גבוהה קיץ יבש וחורף. צחיחים

ומחלקת ) צפונית לאשקלון ודרומית לאשדוד(במחקר הנוכחי נבדקו פירות הרימון מחלקת ניצנים 

  ).ור החוף הדרומימיש(מבטח -נווה

צבע וגודל פרי אשר יאפשרו , מטרת המחקר הנוכחי היא לזהות טיפוסים מצטיינים מבחינת טעם

אשר מבשילים מאוד מוקדם יחסית לזנים הנפוצים  רייה ואיכותית של פירות רימוניםאספקה ט

גודל , ם כלליחמיצות וטע, מתיקות, צבע חיצוני ופנימי, המדדים שנבדקו הם משקל פרי שלם. בישראל

  .pH-ו) TSS(בנוסף נבדקו כמות מוצקים מרחפים . וחוזק גרגר ותנובת פרי

  הפעלת המחקר

  :פ לשנה הראשונה בצענו את הפעילויות הבאות"על פי תכנית העבודה המאושרת של המו

שבררנו בששת השנים  ,ביותר םשל חמשת טיפוסי הרימונים המצטייני םגיזום והכנת ייחורי  .א

  .לקותינו השונותהאחרונות בח

אלו לחלקות המבחן וההשוואה של טיפוסי הרימונים שתכוננו להקמה ברחבי  םהעברת ייחורי  .ב

פ "לכל טיפוס לידי דורון הולנד מרכז המו 20טיפוסי רימונים אלו הועברו בקבוצות של  יייחור. ישראל

 .2007של פברואר  הבמחצית השניי

. פ"מונים המצטיינים שנקבעו בתכנית המוהקמת חלקת מבחן והשוואה של טיפוסי כל הרי  .ג

בחלקה זו נטעו בפברואר בהתאם לתכנית כל . החלקה הוקמה כמתוכנן בחוות נחל בוקר ברמת נגב

בוצעה כמתוכנן ישירות  םנטיעת הייחורי. הזנים שלנו וגם כל הזנים שבוררו בנווה יער והועברו אלינו

 .כל טיפוס ניטע בחמש חזרות בארבע בלוקים. בשטח

שנטעו  םמן הייחורי 90%- מעל ל. נערך מעקב מסודר ושיטתי אחרי התפתחות שתילי החלקה  .ד

או לא התפתחו /מעט השתילים שלא השרישו ו. 2007בפברואר השרישו והחלו ללבלב באמצע מרס 

נערך סיור ביחד עם  2007ביוני . כראוי הוחלפו משתילי מילואים שהכנו בבית הרשת שלנו בשקיות
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כל השתילים לבלבו באופן נמרץ ונראה שנקלטו היטב . החלקה נראתה טוב מאוד. וצוותו דורון הולנד

 .נמצא שכל השתילים המשיכו והתפתחו בקצב נמרץ ביותר 2007במעקב נוסף באוגוסט . בשטח

נגיעותם , פ בצענו המשך מעקב מסודר אחרי התפתחות פירות הרימונים"בהתאם למתוכנן במו  .ה

חלקות אלו משמשות אותנו בשנים ). ניצנים ונווה מבטח(העיקריות שלנו במזיקים בחלקות המקור 

 .האחרונות לברור של טיפוסי הרימון החדשים שלנו

קטפנו דגימות ראשונות מכל טיפוסי הרימון שלנו בחלקות  2007באוגוסט  1-בסוף יולי עד ל  .ו

ה מסוימת של במועד זה התקבלו תוצאות המראות על בשלות מלאה של קבוצ. המבחן הבוגרות

 .פ הנוכחי"טיפוסים כשבראשם חמשת הטיפוסים הנבחרים למו

הבדיקות . פירות הרימונים שנקטפו על פי מראה חיצוני בשטח הובאו לבדיקה שיטתית במעבדתנו  .ז

. ואחוז מיץ בגרגרים, גודל וחוזק גרעין, טעם, חומציות, .מ.מ.כ, צבע פנימי, כוללות צבע חיצוני

שבו והצביעו על השונות הרבה הקיימת בחומר הצמחי הנבחן וככלל הצביעו תוצאות הבדיקות הללו 

 .על הבשלתם המוקדמת של הטיפוסים הנבחרים מן השנים הקודמות

והבדיקות נמצאות כעת בסיום  2007לאוגוסט  23-של כל הטיפוסים בוצע ב) שני(קטיף פירות נוסף   .ח

 .הבדיקה

לידי רחל אמיר ודורון הולנד לבדיקה השוואתית  דוגמאות פרי מהטיפוסים הנבחרים שלנו הועברו  .ט

במקביל יתקבל הפרי הנבחר של נווה יער מדורון הולנד לבדיקה . במעבדתם ביחד עם הפרי שלהם

 .במעבדתנו

בצענו בדיקות של תכולת שמן בזרעי טיפוסי הרימונים , פ הנוכחית"מעבר לנדרש בתכנית המו  .י

השמן הופק מזרעי , )Low Resolution - NMR(תנו במערכת מתקדמת ולא הרסנית המופעלת במעבד

נקבעה איכות שמן הרימונים . PSE (Pressure Solvent Extraction)טיפוסי הרימון השונים במערכת 

הרכב ורמת , MALDI-Tof/MS -הרכב הטריגליצרידים ב, GC-MS-מבחינת הרכב החומצות השומניות ב

עי אנו אמורים לבצע השנה בדיקות שמן בזר). רוליםטוקופרולים ופיטוסט(החומרים נוגדי החמצון 

 .רימונים שיתקבלו מדורון הולנד

ב גם קטעים רלבנטיים מפטנט "מצ. ב מאמר שנשלח לאחרונה לפרסום בהקשר לשמן רימונים"מצ  .יא

 .על שמן רימונים שהוגש על ידי ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

ות לתרום ביחד עם עבודתם של השותפים מכלול עבודות ופעילויות המתוארות בדוח זה עשוי  .יב

 .י ולבניית מותג רימוני ארץ ישראלפ הנוכח"פ להשגת מטרת המו"האחרים במו

  הקמת חלקות מחקר

  חלקת רמת נגב

השטח מאופיין באדמת לס עם ממוצע . שנים בתחנת הניסיונות ברמת נגב 6-החלקה הוקמה לפני כ

. עצי הרימון בחלקה מושקים במים מליחים.  קר קיץ שרבי וחורף, מ"מ 100משקעים שנתי של עד 

עקב חילוקי דעות בין תחנת הניסיונות לבין אוניברסיטת בן גוריון בעלת הנכס האנטלקטואלי של 

חומר רב ערך נאסף על ידינו במשך . הרימונים שלנו מנעה מאתנו להמשיך בעבודת המחקר בחלקה הזו

מצים והכספים שהשקענו בנושא הרימונים באזור על מנת שלו להוריד את המא. שנים  מחלקה זו

  .   רמת נגב הקמנו חלקה חדשה בסמיכות מקום לתחנה ובו שתלנו את הטיפוסים המצטיינים

  חלקות במכונים למחקר שימושי

וחלקה ) טיפוסים מצטיינים( Cחלקה , 2007במכונים הוקמו שתי חלקות רימונים חדשות באמצע יולי 

D )ייחורים בחלקה  36, ייחורים מושרשים 54כ ניטעו "הס). טיפוסים נוספיםC ייחורים  18 -ו

  .על פי המפרט הבא Dמושרשים בחלקה 
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  טיפוסים מצטיינים משנים קודמות – Cחלקה 

  

  טיפוסים נוספים לצרכי מחקר – Dחלקה 

  

  

 אחוז הישרדות של כל השתילים הוא מעל. נכון להיום השתילים בחלקות נקלטו היטב ומלבלבים

  ).50% -קטן מ(המראה יכולת הישרדות נמוכה יחסית בריבוי ווגטטיבי  SP5פרט לטיפוס , 95%

 

  

                                                                                                     

  

  

  

  

  Dחלקה  –הקמת חלקת מחקר חדשה 

  

  חוות נחל בוקר

בחווה הוקמו שתי חלקות מבחן . ומנוהלת על ידי משה זוהר 40בשולי כביש חוות בודדים זו ממוקמת 

נשתלו טיפוסי ברור מצטיינים מן האוסף שלנו ומנווה יער על פי . 2007חדשות באמצע פברואר 

בנוסף לכך נשתלו טיפוסים מצטיינים ). Aחלקה (פ מונחה שיווק "המתכונת הבסיסית של תכנית מו

כאשר , שתילים 176כ נשתלו בחוות נחל בוקר "סה). Bחלקה (רור שונים נוספים המצויים בשלבי ב

  . שתילים B 90שתילים ובחלקה  86נשתלו  Aבחלקה 

  .להלן פירוט מצאי בכל חלקה

   

 צפון 4  3  2  1

sp1  sp2  sp3  sp4  

sp1  sp2  sp3  sp4  

sp1  sp2  sp3  sp4  

sp1  sp2  sp3  sp4  

sp1  sp2  sp3  sp4  

  116-17  101-2  118-19 שני 128-29

  116-17  101-2  118-19 שני 128-29

  116-17  101-2  118-19 שני 128-29

sp5  sp5  sp5  sp5  

 צפון 3  2  1

Her  Her  Her  

Won  Won  Won  

RP  RP  RP  

2\13  2\13  2\13  

2\8  2\8  2\8  

1\12  1\12  1\12  
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  טיפוסים מצטיינים משנים קודמות – Aחלקה 

 צפון

1 2 3 4 5 6 7 8 

128-28 SP1 118-19 SP4 SP2 SP3 101-2 SP2 

128-29 SP1 118-19 SP4 SP2 SP3 101-2 SP2 

128-29 SP1 118-19 SP4 SP2 SP3 101-2 SP2 

128-29 SP1 SP3 SP4 SP2 SP4 116-17   

SPS2 SP2 SP3 116-17 SP1 SP4 116-17   

SPS2 SP2 SP3 116-17 SP1 SP4 116-17   

SPS2 SP2 SP3 116-17 SP1 128-29     

SPS2 SP2 101-2 116-17 SP1 128-29     

SPS6 128-29 שני 116-17 101-2 שני     

SPS6 101-2 שני sp5 שני       

SPS6 101-2 שני sp5 שני       

SPS6 sps2 SPS6 SP1 שני     

SPS8 sps3 SPS6 SP1      

SPS8 sps4 SPS6     

SPS8   

  

  טיפוסים נוספים לצרכי מחקר נוספים – Bחלקה 

 צפון

9 10 11 12 13 14 15 

5/2 5/13 3/2 4/2 4/12 6/3 2/13 

5/2 5/13 3/2 4/2 4/12 6/3 2/13 

5/2 5/13 3/2 4/2 4/12 6/3 2/13 

5/2 5/13 3/2 4/2 4/12 6/3   

5/10 5/11 5/1 4/9 4/1 4/13   

5/10 5/11 5/1 4/9 4/1 4/13   

5/10 5/11 5/1 4/9 4/1     

5/10 5/11 5/1 4/9 4/1     

5/5 5/12 4/4 4/10 4/8     

5/5 5/12 4/4 4/10 4/8     

5/5 5/12 4/4 4/10       

5/5 5/12 4/4 4/10       

5/9 5/14 4/3 4/10       

5/9 5/14 4/3         

5/9 5/14 4/3         

5/9 5/14 4/3         

5/6 5/8           

5/6 5/8           

5/6 5/8           

5/6 5/8           

5/7             

5/7             

  

  

  

  .95%כל זני הרימונים הראו אחוזי הישרדות של לפחות 

  .נכון לסוף אוגוסט כל השתילים הושרשו והם גדלים במרץ. שתיל אשר לא שרד הוחלף
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  בחלקות השונות) הוריטיקולרי(נתוני גידול 

  בדיקות איכות לפרי הרימון

) פירות בכל קטיף 2(אשר נקטף מחלקת נווה מבטח וחלקת ניצנים בדיקות איכות לפרי הרימון 

  . בוצע באופן הבא 07\07\31בתאריך 

  

החצי הראשון שימש להערכת צבע . נשקל ונחתך לשניים, כל אחד מהפירות הרימון צולם כפרי שלם

סחיטה (י החצי השני שימש לקביעת אחוז מיץ טרי בחצי פר. ופריטת הגרגרים, צילום חצי פרי, פנימי

שעות וחושב אחוז  48למשך  C°70 -זרעים משני חצאי הפרי נוקו במי ברז ויובשו יחד ב). תמכאני

למיץ מיידית לאחר הפקתו ובסיום ) TSS(וכלל מוצקים מרחפים  pHנמדד , בנוסף. זרעים למשקל טרי

כות השמן הזרעים היבשים ישמשו להפקת שמן וניתוח אי. - C°20של ' הבדיקות אוחסן המיץ בטמפ

  .התקבלו עשרת הטיפוסים המצטיינים לכל חלקה, בהתאם לתוצאות הבדיקות. בהמשך

בוצע דירוג נוסף המתבסס על שקלול כל הפרמטרים הנבדקים והקניית משקל יחסי , בנוסף לדירוג זה

  . לכל אחד מהפרמטרים באופן הבא

  . גרם 350משקל מעל  – 5.      5עד  1חולק לשנתות של  –משקל פרי שלם 

  .גרם 350 - ל 300משקל בין  -  4                

  .גרם 300 -ל 250משקל בין  – 3                

  גרם 250 -ל 200משקל בין  – 2                          

  .גרם 200 -משקל נמוך מ – 1                

  .מיץ טרי 50%מעל  – 5.         5עד  1חולק לשנתות של  –אחוז מיץ טרי 

  .מיץ טרי 50% -ל 40%בין  – 4                

  .מיץ טרי 40% -ל 30%בין  – 3                

  .מיץ טרי 30% -ל 20%בין  – 2                

  .מיץ טרי 20% - מתחת ל – 1                

  .Brixיחידות  16 - מעל ל – 5.    5עד  1חולק לשנתות  –כלל מוצקים מורחפים 

  .Brixיחידות  16 -ל 14בין  – 4                          

  .Brixיחידות  14 -ל 12בין  – 3                      

  .Brixיחידות  12 -ל 10בין  – 2                           

  .Brixיחידות  10 -מתחת ל – 1                           

   

  מקרא  סקלה  פרמטר

  -  אדום כהה5 ירוק       –  1  5 עד 1  צבע חיצוני

   אדום כהה–  5 שקוף      –  1  5 עד 1  צבע פנימי

   לא חמוץ–  5 חמוץ      –  1  5 עד 1  חמיצות

   -  מתוק5 לא מתוק –  1  5 עד 1  מתיקות

   -  מעולה5 ירוד       –  1  5 עד 1  טעם כולל

   גדול–  5 קטן        –  1  5 עד 1  גודל גרגר

   רך–  5 קשה      –  1  5 עד 1  חוזק גרגר
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  חלקת ניצנים

עשרת הטיפוסים המצטיינים על פי . טיפוסים שונים אשר נקטפו בסוף יולי 63בחלקת ניצנים נבדקו 

  .ל פרמטר בנפרד מוצגים בטבלה הבאהכ

  

  

על פי ניתוח התוצאות של שקלול סך הפרמטרים השונים תוך התייחסות למשקלם היחסי , בנוסף

, 8/2ולאחריו בסדר יורד  6/13הטיפוס המצטיין הינו . מוצגים להלן עשרת הטיפוסים המצטיינים

מבין עשרת . 11/13וסים המצטיינים הוא ואחרון בעשרת הטיפ 9/12, 9/3, 9/14, 6/2, 9/9, 7/7, 9/10

נמצאים גם  9/3, 6/2נמצא כי הטיפוסים , הטיפוסים המצטיינים על פי שקלול סך הפרמטרים

נמצאים בקטגוריית  9/9, 8/2, 7/7, 9/14הטיפוסים , בקטגוריה הגבוהה ביותר מבחינת תנובת פרי

נמצאים בקטגוריית תנובת פרי  11/14, 9/12, 9/10, 6/13והטיפוסים , תנובת פרי בינונית עד גבוהה

  .נמוכה

  .מצורף למטה תמונות עשרת הטיפוסים הנבחרים לחלקת ניצנים

  

   

Weight Ext. color Int. color 
General 

taste 
Aril size 

Aril 

hardness 
% Juice Juice TSS 

7\2, 10\7, 

9\10, 11\2, 

9\7 

9\3, 11\8 

6\13, 7\6, 

7\7, 8\2, 

8\10, 10\4, 

11\8, 11\2, 

  6\12, 6\13 
9\14, 8\5 

 
 

9\9, 6\10, 

7\9, 6\11, 

11\14, 

9\11 

9\10, 8\6, 

8\5, 8\2, 

7\8, 7\6, 

7\10, 7\1, 

6\7, 6\5, 

6\4, 6\3, 

6\2, 6\13, 

11\12 

9\3, 6\, 7\1, 

7\8, 7\10, 

7\13, 8\5, 

8\12, 9\8, 

9\10, 9\12, 

9\13, 10\6, 

11\2 

7\7, 9\5, 9\9, 

9\12, 9\14, 

11\2 

6\2, 6\3, 6\7, 

6\11, 6\12, 6\13, 

7\2, 7\4, 7\5, 7\6, 

7\7, 7\8, 7\9, 

7\10, 8\2, 8\11, 

8\12, 8\13,8\16, 

9\13, 11\8, 11\9, 

11\13, 11\14 

6\4, 6\7, 

6\14, 7\10, 

9\3 

8\2, 7\10, 9\12, 

8\3, 8\13, 9\8, 

8\14, 8\12, 7\6, 

9\13, 6\7, 6\2, 

8\11, 8\10, 8\15, 

7\14, 8\16, 

11\14, 9\10, 7\7 

6\13 

9\8, 10\6, 

7\12, 11\9, 

11\13, 

6/13, 7\14, 

11\4, 6\12, 

8\6, 8\16, 

9\13, 8/14, 

11\8, 10\8, 

7/4, 8/2, 

11/13, 

7\7, 10\5, 

7\13, 11\5, 

6\15 

10\4, 9\9, 

9\8, 9\7, 

9\13, 8\3, 

8\16, 8\12, 

7\9, 7\5, 

7\2, 7\12, 

6\9, 6\12 

6\3, 6\4, 

6\5, 6\6, 

6\7, 6\2, 

7\5, 8\1, 

9\9, 9\11, 

9\14, 10\5, 

11/9 

6\2, 6\4, 6/13, 

7\2, 7\5, 7\9, 

7\12, 8\2, 

8\10, 9\3, 

9\10, 9\11, 

9\13, 11\9, 

11\13, 11\14, 

6\5, 6\6, 6\9, 

6\10, 6\15, 7\1, 

7\11, 7\12, 7\14, 

8\1, 8\3, 8\5, 8\6, 

8\10, 8\14, 9\5, 

9\6, 9\7, 9\8, 9\9, 

9\11, 9\12, 9\14, 

10\4, 10\7, 10\11, 

11\2, 11\3, 11\4, 

11\5, 11\12 

6\2, 6\8,  

6\15, 7\1, 

7\4, 7\5, 

7\7, 7\8, 

7\9, 7\11, 

7\13, 7\14, 

8\1, 8\2, 

8\3, 8\5, 

8\6, 8\10, 

8\11, 8\12, 

8\13, 8\14, 

8\16, 9\9, 

9\11, 9\12, 

9\14, 11\8, 

11\9, 11\12, 

11\13, 

11\14 

8\6, 6\12, 10\3, 

7\13, 6\6, 7\11, 

6\3, 6\9, 6\13, 

10\4, 9\11, 

11\13, 11\9, 9\3, 

9\5, 9\7, 10\6, 

7\1, 6\11, 7\5, 

6\15, 9\9, 6\10, 

7\2, 6\5, 7\4, 7\9, 

11\8, 8\1, 6\14 

 

6\9, 11\2, 

11\3, 8\12, 

8\2, 9\14, 8\1, 

6\2, 7\14, 

9\12, 6\7, 7\8, 

11\8, 11\14, 

7\6, 10\4, 6\3, 

7\10, 6\14, 

8\10, 8\16, 

11\13, 6\15, 

7\1, 7\11, 8\3, 

8\13, 9\8, 

6\12, 7\13, 

7\7, 7\12, 10\3 

 

 



26                                                            203-0781-09 
  

  חלקת נווה מבטח

עשרת הטיפוסים המצטיינים על פי . טיפוסים שונים אשר נקטפו בסוף יולי 31בחלקת ניצנים נבדקו 

  .כל פרמטר בנפרד מוצגים בטבלה הבאה

  

התוצאות של שקלול סך הפרמטרים השונים תוך התייחסות למשקלם היחסי על פי ניתוח , בנוסף

, 6/8, 7/5ולאחריו בסדר יורד  7/2הטיפוס המצטיין הינו . מוצגים להלן עשרת הטיפוסים המצטיינים

  . RPואחרון בעשרת המצטיינים הוא הטיפוס  5/2, 6/3, 7/3, 5/1, 8/5, 8/7

נמצא כי אין טיפוסים הנמצאים גם , לול סך הפרמטריםמבין עשרת הטיפוסים המצטיינים על פי שק

נמצאים בקטגוריית תנובת פרי  5/2, 5/1הטיפוסים , בקטגוריה הגבוהה ביותר מבחינת תנובת פרי

. נמצאים בקטגוריית תנובת פרי נמוכה 6/3, 7/3, 8/5, 8/7, 6/8, 7/5, 7/2והטיפוסים , בינונית עד גבוהה

RP יש לזכור כי הסיבה העיקרית . בת פרי כיוון שהוא חלק ממטע מסחריאינו נבדק עבור נתוני תנו

  .לתנובה הנמוכה לעשרת הטיפוסים המצטיינים היא הפקת ייחורים אינטנסיבית בשנה שעברה

  .מצורף למטה תמונות עשרת הטיפוסים הנבחרים לחלקת נווה מבטח

  

  

  

  

  

   

Superiority Weight Ext. 

 color 

Int. 

 color 

General 

 taste 

Aril 

 size 

Seed 

hardness 

% 

 Juice 

Juice  

TSS 

I 4\6, 5\2,  

6\3, 7\3, 

7\6 

2\2, 6\3, 

6\7, 7\2, 

7\3 

1\10, 8\6 

 

     

II 1\1, 3\2, 

5\3, 5\5, 

5\7, 6\8, 

7\2, 7\5, 

7\8, 8\6, 

8\7, RP 

HER, 1\5, 

1\10, 2\4, 

3\2, 5\5, 

6\8, 7\7, 

8\1, 8\2, 

8\5, 8\6 

2\8, 5\1,  

6\3, 6\7, 

6\8, 7\2, 

7\7, 8\1, 

8\2 

 

5\1, 5\2,  

7\2, 7\5, 

8\7 

 

5\8, 

RP, 

  

 

1\1, 3\2,  

7\2, 7\3, 

RP 

 

8\3, 6\8 

 

 

6\3, 8\3, 

3\2, 4\6, 

8\6, 8\5 

III 1\5, 2\2, 

5\1, 5\8, 

8\2, 8\5, 

HER 

RP, 1\2, 

2\8, 4\6, 

5\1, 5\2, 

5\3, 5\7, 

5\8, 7\5, 

7\6, 7\8, 

8\3, 8\7 

 

HER, 5\2, 

1\2, 1\5, 

2\2, 3\2, 

5\5, 5\8, 

8\3 

 

1\1, 

1\10, 

5\7, 6\8, 

8\1, 8\5, 

RP 

 

1\5, 

1\10, 

4\6, 

5\2, 

6\3, 

6\8, 

7\6, 

8\1, 

8\7, 

1\1, 

7\3, 

8\6, 

HER 

1\2, 2\4, 

5\3, 5\5, 

6\3, 7\8, 

8\6, 8\7, 

HER 

 

7\6, 3\2, 

7\8, 2\2, 

2\8, 4\6, 

7\5, 7\7, 

5\7, 8\6, 

1\1, 8\5, 

7\3, 5\3, 

RP, 7\2, 

1\10, 

5\1, 

HER, 

1\2 

 

7\3, 7\5, 

8\2, 2\2, 

5\3, 5\7,  

8\7, 

HER, 

7\7, 1\1, 

1\5, RP, 

5\5, 7\6, 

5\1, 7\2, 

6\8, 2\8, 

6\7, 7\8 
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.עשרת הטיפוסים הנבחרים לחלקת ניצנים

  

  בחרים לחלקת נווה מבטחעשרת הטיפוסים הנ
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  2007-8ח לשנת "דו

  הקדמה

התמקדנו באוניברסיטת בן גוריון בשני , בשנת העבודה השניה של תכנית המחקר בהתאם למתוכנן

  :כיוונים עיקריים

חלקה זו . שברמת נגב, מעקב אחרי התפתחות השתילים הנבחרים בחלקת הניסוי בחוות נחל בוקר. א

ג וחמישה טיפוסים מצטיינים .ב.מונים מצטיינים שבוררו מאוסף אכוללת את חמישה טיפוסי רי

האמורים לייצג תנאים , טיפוסים אלו נשתלו בחמש חלקות שונות ברחבי הארץ. מאוסף נווה יער

מטרת המעקב היא לאפיין ולהשוות את ביצועי טיפוסי הרימונים הנבחרים . סביבתיים משתנים

המעקב . ת ומוגדרות לגבי הטיפוסים המצטיינים בכל אזורעל מנת להגיע להמלצות ברורו, השונים

, מועד פריחה(התפתחות רפרודוקטיבית , אמור לכלול פרמטרים של גידול והתפתחות ווגטטיבית

  ).תכולה ואיכות שמן, קושי גרעינים, מיץ, טעם, צבע, גודל(איכות פרי , )התפתחות פרי ומועד הבשלה

ימונים מעצים בוגרים של טיפוסי הרימונים הנבחרים מחלקות מעקב ואיסוף נתונים של פירות ר. ב

פעולה זו תוכננה להעשות כשלב ביינים עד לקבלת פרי והבשלתו בחלקות . ניסוי קיימות וזמינות

ג הנבחרים .ב.העבודה בנושא זה מוקדה בחמשת טיפוסי א. ההשואתיות שנתשלו בשנה הראשונה

ג בניצנים ובנווה .ב.קמו בעבר על ידי המעבדה המאשהתקבלו בשתי חלקות רימונים בוגרות שהו

, קושי גרעין, מ.מ.כ, אחוז מיץ, טעם פרי, צבע פנימי, צבע חיצוני, משקל פרי: הבדיקות כללו. מבטח

  .      תכולה ואיכות שמן בגרעינים

  תיאור העבודה

  נחל בוקרהשואתית בחוות מעקב אחרי התפתחות טיפוסי הרימונים הנבחרים בחלקה הניסוי ה. א

כ נשתלו "בחלקת מבחן זו סה. ומנוהלת על ידי משה זוהר 40חוות בודדים זו ממוקמת בשולי כביש 

וגם עוד , )SP1, SP2, SP3, SP4, SP5(ג .ב.החלקה כוללת את חמשת טיפוסי ברור א. שתילים 86נשתלו 

. יפוסי רימון בסיסיג בנגב הדרומי מאותו אוסף ט.ב.שבוררו על ידי א) SPS8 - ו SPS6(שני טיפוסים 

הכללתם בחלקה זו היא במטרה לוודא או לשלול את החפיפה האפשרית לחמשת הטיפוסים (

-128(בחלקה זו נשתלו במקביל חמשה טיפוסים מצטיינים שבוררו בנוהה יער ). המצטיינים העיקרי

תאקלמו היטב במהלך השנה הראשונה כל השתילים ה). שני יונאי/130-31 ,116-17, 101-2, 118-19, 29

חלקת המבחן בחוות נחל  תיאור סכמתי של. והחלו בגידול נמרץ כפי שתואר בדוח של השנה הראשונה

    .הובא בדוח הקודם רמת נגב, בוקר

  תאור הורטיקולטורי כללי של העצים בחלקה נחל בוקר

מעקב שוטף אחר קצב צמיחת השתילים מראה כי השתילים גדלים ומתאקלמים היטב בסביבה 

אוגוסט נצפה קצב  -בחודשים מאי . דברית הצחיחה והמבודדת של חוות נחל בוקר באזור רמת נגבהמ

). ב"מצ, 1ראה איור (מ "ס 180 -וגובה שתיל ממוצע בכל החלקה הינו כ, מ לחודש"ס 20 - גידול של כ

עם שיא , החלה לפרוח בתחילת מאי, המכילה טיפוסים מגוון טיפוסים נבחרים רחב, ככלל החלקה

במקביל החל להופיע ). ב"מצ, 2ראה איור (תחילת חודש יוני  -פריחה ממוצע לכל החלקה בסוף מאי 

כאשר כבר בסוף יולי חלק מהטיפוסים המצטיינים היו מוכנים , פרי בשלבי הבשלה שונים בחודש יוני

(  דוללו השתילים בדילול ראשון, על מנת לאפשר לשתילים הצעירים להתפתח באופן תקין. לקטיף

אך השתילים פרחו שוב באופן אינטנסיבי ולכן בוצע דילול נוסף , התבצע בחודש אפריל) בעת הפריחה

  .  ודילול נוסף מאוחר יותר כשהיו היו כבר רימונים גדולים יחסית, )בעת הופעת הפרי(בחודש מאי 

עשבים וכן  בוצעו רק שני ריסוסי הדברת. בחוות נחל בוקר לא נצפו התקפות פיתופתולוגיות קשות 

  . 2008בוצעו שני ריסוסי נגד מזיקים באוגוסט 
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תאור גרפי של התפתחות ממוצעת של שתילי כל טיפוסי הרימונים השתולים בחלקת הניסוי בנחל 
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  .2008נתוני ממוצע גובה של כל אחד מטיפוסי הרימונים השתולים בחלקת נחל בוקר באוגוסט 
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  .במהלך השנה האחרונה בכל החודשים בחלקת הניסוי בנחל בוקר SP -מגמת גדילה של טיפוסי ה
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  . מעקב אחר מועדי הפריחה של כל טיפוסי הרימונים בחלקת נחל בוקר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

תחילת חודש  -עם שיא פריחה ממוצע בסוף מאי , אפריל -מרס עצי הרימונים בחלקה החלו ללבלב ב

כאשר כבר בסוף יולי חלק , במקביל החל להופיע פרי בשלבי הבשלה שונים בחודש יוני. יוני

  .מהטיפוסים מוכנים לקטיף

  ל כל טיפוס השתול בחלקת נחל בוקרתיאור ש

SP1 – לגובה ממוצע  2008קב של אוגוסט הם הגיעו במע. כל השתילים נראים חיוניים ומפותחים היטב

שיא גל הפריחה הראשון היה בתחילת . התעוררות הנצנים החלה באמצע חודש מרס. מ"ס 170של 

למרבה ההפתעה כבר בשנה זו התפתחו היטב הרבה רימונים על כל אחד מהעצים . 2008מאי 

ו בצבעם מכל בלט(הרימונים היו אדומים מאוד  2008בשבוע האחרון של חודש יולי . שבחלקה

משקלם הממוצע היה . נקטף מדגם של רימונים 2008בתחילת חודש אוגוסט ). הטיפוסים שבחלקה

ובעקבות כך בוצע דילול של הפרי להבטחת התפתחותם , כאמור היה יבול יחסית שופע(' גר 200

וק טעמם היה מת. צבעם הפנימי של הרימונים שנדגמו היה אדום עז). התקינה של העצים הצעירים

טיפוס זה בהחלט התבלט מבחינה הורטיקולטורית בשנה זו בחלקת . קושי הגרעין היה בינוני. וטוב

  .נחל בוקר

SP2 –  התעוררות הניצנים נצפתה . מ"ס 180היה  2008ממוצע הגובה של העצים במעקב של אוגוסט

התפתחו היטב מספר רימונים . 2008שיא גל הפריחה הראשון נצפה באמצע מאי . בחצי השני של מרס

בתחילת אוגוסט נקטפו מעצים אלו מספר רימונים אדומים במשקל ממוצע של . על כל אחד מן העצים

טיפוס זה נראה קצת . קושי הגרעין היה בינוני. טעמם היה מתוק. צבעם הפנימי היה אדום. 'גר 250

  .אך מבטיח גם כן בחלקת נחל בוקר SP1-שונה מ

SP3  - התעוררות הניצנים נצפתה . מ"ס 170היה  2008עקב של אוגוסט ממוצע הגובה של העצים במ

מספר קטן של רימונים . 2008שיא גל הפריחה הראשון נצפה באמצע מאי . בחצי השני של מרס

בתחילת אוגוסט נקטפו מעצים אלו מספר רימונים אדומים . התפתחו בשנה זו על כל אחד מן העצים

טעם הגרגרים היה . הגרעינים היו יחסית רכים. היה אדוםצבעם הפנימי . 'גר 250במשקל ממוצע של 

  . מתוק חמצמץ

 SP4 -  התעוררות הניצנים נצפתה . מ"ס 180היה  2008ממוצע הגובה של העצים במעקב של אוגוסט

מספר קטן של . 2008שיא גל הפריחה הראשון נצפה במחצית השניה של מאי . בחצי השני של מרס

בתחילת אוגוסט נקטפו מעצים אלו מספר רימונים אדומים . מהעצים רימונים התפתחו היטב על חלק

צבעם הפנימי היה . 'גר 200במשקל ממוצע של ) אך פחות בולטים משלושת הטיפוסים הקודמים(

  .וקושי הגרעינים היה בינוני, )כנראה שלא היו בשלים מספיק(טעמם היה חמצמץ . אדום חיוור
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SP5  -  התעוררות הניצנים נצפתה . מ"ס 160היה  2008של אוגוסט ממוצע הגובה של העצים במעקב

מספר מוגבל של רימונים . 2008שיא גל הפריחה הראשון נצפה לקראת סוף מאי . בחצי השני של מרס

בתחילת אוגוסט נקטפו מעצים אלו מספר רימונים אדומים חיוורים . התפתחו על כמה מן מן העצים

הגרעינים היו יחסית . י היה אדום חיוור טעמם היה חמצמץצבעם הפנימ. 'גר 200במשקל ממוצע של 

  . רכים

SPS6  -  התעוררות הנצנים החלה . מ"ס 170השתילים הגיעו במעקב של אוגוסט לגובה ממוצע של

בשנה זו התפתחו מספר יחסית רב של . שיא גל הפריחה הראשון היה בתחילת מאי. באמצע חודש מרס

בתחילת חודש . הרימונים היו אדומים מאוד 2008בסוף יולי . הרימונים על כל אחד מהעצים שבחלק

צבעם הפנימי של הרימונים היה . 'גר 250משקלם הממוצע היה . אוגוסט נקטף מדגם של רימונים

טיפוס זה דומה מאוד בתכונותיו . קושי הגרעין היה בינוני. טעמם היה מתוק וטוב. אדום עז

  .SP1 - ההורטיקולטוריות ל

SPS8 - התעוררות הניצנים נצפתה . מ"ס 180היה  2008ע הגובה של העצים במעקב של אוגוסט ממוצ

מספר מוגבל של . 2008שיא גל הפריחה הראשון נצפה לקראת סוף מאי . לקראת סוף חודש מרס

בתחילת אוגוסט נקטפו מעצים אלו מספר רימונים חיוורים . רימונים התפתחו על כמה מן מן העצים

. צבעם הפנימי היה אדום חיוור טעמם היה חמצמץ. 'גר 200- ע של הפרי היה כמשקל ממוצ. יחסית

  .הגרעינים היו יחסית רכים

לגובה ממוצע של  2008הם הגיעו במעקב של אוגוסט . כל השתילים נראים חיוניים ומפותחים - 128-29

בסוף מאי  שיא גל הפריחה הראשון היה. התעוררות הנצנים החלה לקראת סוף חודש מרס. מ"ס 170

אולם מרביתם היו , במעקב של חודש יולי היו מספר רימונים על מרבית העצים. 2008תחילת יוני  –

  . לכן הם לא נקטפו ונדגמו השנה. עדיין חסרי צבע מפותח

לגובה  2008הם הגיעו במעקב של אוגוסט . מרבית השתילים נראים חיוניים ומפותחים – 118-19

שיא גל . תחילת אפריל –ות הנצנים החלה לקראת חודש סוף חודש מרס התעורר. מ"ס 150ממוצע של 

במעקב של חודש יולי היו מספר . 2008תחילת יוני  –הפריחה הראשון היה לקראת סוף חודש מאי 

לכן הם לא נקטפו ונדגמו . אולם מרביתם היו עדיין חסרי צבע מפותח, רימונים על מרבית העצים

  .השנה

לגובה ממוצע של  2008הם הגיעו במעקב של אוגוסט . ראים חיוניים ומפותחיםכל השתילים נ – 101-2

שיא גל הפריחה הראשון היה לקראת . התעוררות הנצנים החלה לקראת תחילת אפריל. מ"ס 180

אולם מרביתם היו עדיין , במעקב של חודש יולי היו מספר רימונים על חלק העצים. 2008תחילת יוני 

  .הם לא נקטפו ונדגמו השנה לכן. חסרי צבע מפותח

לגובה ממוצע  2008הם הגיעו במעקב של אוגוסט . כל השתילים נראים חיוניים ומפותחים – 116-17

שיא גל הפריחה הראשון היה לקראת סוף . התעוררות הנצנים החלה באמצע חודש מרס. מ"ס 170של 

אולם מרביתם היו עדיין עם , יםבמעקב של חודש יולי היו מספר רימונים על כל העצ. 2008חודש מאי 

  .לכן הם לא נקטפו ונדגמו השנה. צבע חיוור יחסית

 2008הם הגיעו במעקב של אוגוסט . מרבית השתילים נראים חיוניים ומפותחים -)יונאי-שני( 130-31

שיא גל . תחילת אפריל –התעוררות הנצנים החלה לקראת סוף מרס . מ"ס 190לגובה ממוצע של 

אולם , במעקב של חודש יולי היו מספר רימונים על מרבית העצים. 2008ן היה ביוני הפריחה הראשו

  .לכן הם לא נקטפו ונדגמו השנה. מרביתם היו עדיין חסרי צבע מפותח
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רים מחלקות מעקב ואיסוף נתונים של פירות רימונים מעצים בוגרים של טיפוסי הרימונים הנבח .ב

  ניסוי קיימות וזמינות

  .  ג נקטפו מחלקות ניצנים ומנווה מבטח.ב.צים בוגרים של הטיפוסי המבוררים על ידי ארימונים מע

מניבים כמות פרי , העצים הבוגרים בחלקות אלו המתוחזקות בממשק הורטיקולטורי אינטנסיבי

המעקב אחרי איכות הפרי מוקד בחמשת טיפוסי הרימון הנכללים בתכנית המחקר . גדולה ואיכותית

, ראש פרד(הנטועים בחלקות אלו בנוסף לזני הבקורת המקובלים , )SP1, SP2, SP3, SP4, SP5(הנוכחית 

  )וונדרפול והרשקוביץ

ובתמונה התחתונה ) עם פרי אדום ובשל( SP1ב ניתן לראות בתמונות העליונות עצי "המצ, 1בתמונה 

  .   2008בסוף יולי ) פרי לא בשל(עץ ראש פרד 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יכות פרי של רימוניםבדיקות א

בדיקות איכות הפרי של הרימונים שנקטף בחלקת הבוגרות שלנו בניצנים ובנווה מבטח בוצע 

  : ולהלן תאור בסיסי של אופן הבדיקה, במתכונת שגיבשנו בעבודת הברור בחמש השנים האחרונות

  מקרא  סקלה  פרמטר
  אדום כהה -5ירוק        – 1  5עד  1  צבע חיצוני
  אדום כהה – 5שקוף       – 1  5עד  1  צבע פנימי
  מעולה - 5ירוד        – 1  5עד  1  טעם כולל

  

נשקל , המיץ מוצה ידנית במסחטה. פנימי וטעם כולל נמדדו, צבע חיצוני. כל פרי נשקל ונחצה לשניים

רע וחושב תכולת ז) צ"מ 70(יובשו בתנור , נוקו הזרעים, לאחר מכן נפרטו הפירות. וחושב תכולת מיץ

. מיידית לאחר הפקת המיץ) TSS(וכלל מוצקים מרחפים  pHנמדד , בנוסף. ב משקל פרי שלם"בפרי ע

, בהתאם לתוצאות הבדיקות. הזרעים היבשים ישמשו להפקת שמן וניתוח איכות השמן בהמשך

שוקללו הפרמטרים השונים יחסית למידת השפעתם על , בנוסף. חולקו הטיפוסים השונים לקטגוריות

 TSS -ו) 15%(תכולת מיץ , )35%(טעם כללי , )20%(צבע חיצוני , )15%(משקל פרי : ן באופן הבאהצרכ

  .המצטיינים ם לשקלול זה התקבלו עשרתבהתא). 15%(

  

מעקב רימונים : 1תמונה 
בחלקת  2008יולי  בסוף

  ניצנים
 SP1תמונות עליונות עצי 
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 תכולת מיץ טעם כולל צבע פנימי  צבע חיצוני  משקל  דירוג

I Grade5= >350g  Grade 5 Grade 5 Grade 5 Grade 5 = >50%   

II Grade 4=300-350g Grade 4 Grade 4 Grade 4 Grade 4=40-50%  

III Grade 3=250-300g Grade 3 Grade 3 Grade 3 Grade 3= 30-40% 

  

  .חולקו כמתואר בדוח לעיל 1-5ולקים לסקלה פרמטרים שאינם מח, על מנת לקבל סקלה אחידה

  

במטרה להיצמד למטרות התכנית הנוכחית מיקדנו את תשומת הלב המירבית לחמשת , השנה

טיפוסים אלו . שהם נשוא התכנית הנוכחית, )SP1, SP2,2, SP3, SP4, SP5(הטיפוסים המבוררים 

) חזרות 2(בדיקות איכות לפרי הרימון אשר נקטף מחלקת ניצנים . ב"המצ, 1מודגשים בטבלה 

. טיפוסי רימונים בחלקות האוסף הבוגרות שלנו 38השנה נבדקו . בוצע באופן הבא 08\07\30בתאריך 

  .30.7.08 -הרימונים נקטפו ב

  : 1טבלה 

הקיבוץ נעשה על פי הנתונים שנאספו . קיבוץ טיפוסי הרימונים המקדימים שנבדקו בחלקות הבוגרות

ראה (יטה שתוארה למעלה נתונים אלו שוקללו בהתאם לש. 30.7.08 -מבדיקת הרימונים שנקטפו ב

  . ורוכזו בטבלה זו, )למטה 2נתונים גולמיים בטבלה 

  

• SP – טיפוסים מבוררים  
 ראש פרד -RP, ונדרפול -Won, הרשקוביץ -Her –רימוני בקורת  •
• X/X – טיפוסי רימון מקדימים שטרם בוררו.  

Superiority Weight Ext. color Int. color General taste 
% 
Juice 

I 
 
 

10/13,11/1,11/2, 
11/5,6/10,9/10, 
SP5 

SP4, SP2, 
SP5, 
SP1, 7/11, 

10/13, 7/3, 7/7, 
Her 

SP1, SP4,  

7/7,  6/10, 
8/10, SP3, 
7/13, SP5, 

6/1, 
10/16, 
11/13, Her 

SP4, SP1, 7/7, 
SP3 

לא 
 נמצא

II 
SP1, SP4, 7/3, 

9/11 

11/2,11/5,  
SP3, 

10/8,7/16,9/12, 
RP,11/9,8/2, 
6/3,8/5,11/8, 
6/2 

7/11, 7/3, 
11/9, 
8/5, 11/16, 
11/7, 
Won, 9/10, 
9/12, 
11/8, SP2 

11/16, 11/2, 
 11/13,  
8/10 ,SP2, 
7/13,10/16,7/11, 
7/3,11/9,8/5 

לא 
 נמצא

III 

10/8, 11/16, 
11/7, 
7/16, 7/7, SP2, 
SP3, 8/8, 9/12, 

RP, Won 

6/10, 11/16, 
11/7, 8/3, 8/8, 
7/13, 7/5, 9/13, 
Won 

9/14, 9/11, 
10/13, 
11/5, 10/8, 
7/11, 
8/2, 7/3, 
RP 

6/1, 6/4, 11/7, 
SP5, 9/12, 11/8, 

6/2,8/2, Her, 
Won, RP 

11/1, 
SP1, 

7/7, 
RP, 
9/13, 
11/13, 
Won, 
SP2, 

7/13, 
10/16, 
7/3, 
6/1, 
11/7, 
11/8, 
7/5, 
SP3, 
SP2, 

10/13, 
6/3, 
SP5, 

10/8, 
7/16, 
Her 
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היחסי מוצגים על פי ניתוח התוצאות של שקלול סך הפרמטרים השונים תוך התייחסות למשקלם 

 SP1הטיפוס המצטיין הינו . להלן טיפוסי הרימון המקדימים והמצטיינים בחלקותינו הבוגרות

אחוזי  30.7.08עקב ביצוע הקטיף במועד מוקדם מאוד של . SP4 ,SP3 ,SP2 ,SP5ולאחריו בסדר יורד 

  ).אחוז 40 -ל 30בין ( IIIהמיץ שהצטבר בפירות לא עלה מעבר לסף שהוגדר כקבוצה 

איששו את ממצאי השנה הקודמת מאותן החלקות בהקשר  2008 -יש לציין גם שתוצאות הבדיקות ב

. אם כי הסדר היה שונה במקצת בתוך קבוצה זו, להצטיינותם של חמשת טיפוסי הרימונים המבוררים

ים יציבות באיכות הפרי כלומר העצים מפגינ, משמעית על עקביות בבדיקות- תוצאות אלו מצביעות חד

  .משנה לשנה

  

  :2טבלה 

הנתונים כבר . נתוני מדידת איכות פרי גולמיים של טיפוסי הרימונים שנבדקו מהחלקות הבוגרות

לאחר מכן על פי צבע , הטבלה ממוינת תחילה לפי משקל פרי. משוקללים לפי ממוצע של שתי בדיקות

  .חיצוני ולבסוף לפי טעם כולל

  

  

  

Plant 
fruit 

weight  
Outer 
color 

general 
taste 

Juice 
TSS  % juice 

11/2 5 3 1.5 2 2 

11/5 5 3 3.5 3 2 

9/10 5 3 3.5 2 2 

11/1 5 3 4 4 2 

10/13 5 4 3 3 2 

6/10 5 4 4 3 2 

9/14 5 4.5 3 3 2 

10/9 4 3.5 3.5 3 2 

7/3 4 4 3 2 2 

9/11 4 4 4 3 2 

SP1 4 4.5 5 4 3 

WON 3 1 1 3 2 

7/7 3 1 3 3 3 

8/3 3 2 1 3 3 

11/16 3 2 1 2 3 

11/7 3 3 2 2 3 

RP 3 3 2 3 3 

SP5 3 3 4 3 3 

7/16 3 3.5 1.5 3 3 

10/8 3 4 1 3 2 

9/12 3 4.5 3.5 2 3 

8/8 3 5 3.5 2 3 

9/13 2 2 3 3 3 

7/11 2 2 4 3 3 

6/1 2 3 1 4 3 

11/9 2 3.5 3 3 2 

7/5 2 4 3 2 2 

SP2 2 4 4 3 3 

SP4 2 4 5 3 3 

7/13 2 5 1 3 3 

HER 2 5 3.5 4 3 

11/8 2 5 3.5 4 3 

8/2 2 5 5 3 3 

10/16 1 1 2 3 2 

8/10 1 1 2.5 3 3 

6/3 1 4 1 2 2 

11/13 1 4 3.5 3 3 

SP3 1 5 4.5 3 3 
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  2008-9ח לשנת "דו

 מטרות העבודה

ד העיקרי של העבודה במעבדתנו הינו לברור את זני הרימונים המתאימים ביותר למיתוג רימוני היע

הזנים המשמשים לצרכי עבודה זו מבוססים על  שתי קבוצות . זנים 10 -ישראל מתוך סידרה של כ

  .ג.ב.נבחרות מאוסף רימוני נווה יער ומאוסף א

  :מטרות ספציפיות

  .המקדימים להבשיל איתור זני רימונים איכותיים. 1

  ).מרכז וגליל, נגב(איתור זני רימונים המתאימים לתנאי סביבה שונים . 2

  .זני הרימונים למזיקים ומחלות בתנאי סביבה משתניםעמידות של /ת הידע בהקשר לרגישותהעמק. 3

 .  עשמן ומוצרי טב, מיץ, פריטת גרגרים: לימוד התאמת זני הרימונים ליישומים תעשייתיים כגון. 4

  מבוא

  .רימונים –פ מונחה שיווק "בתכנית מו 2009פ שבצענו בשנת "הדוח הנוכחי מתאר את עבודת המו

דוח זה מתמקד בתוצאות המעקב לאורך כל עונת הגידול אחרי הצימוח וההתפתחות הווגטטיבית 

חל בוקר בחלקות נ 2007 - ג שנתלו ב.ב.והרפרודוקטיבית של עצי הרימונים מאוסף נווה יער ומאוסף א

בנוסף לכך מובאים נתונים רלבנטיים מחלקת האם הבוגרת  . בנגב ובחלקת כפר מנחם במרכז הארץ

מיקוד נוסף בוצע אחרי התפתחות הבשלת פרי ). מישור החוף(ג בניצנים .ב.של אוסף אימוני א

  .הרימונים של כל הזנים מתחילת חודש יולי עד אמצע חודש ספטמבר

הראשונית בהקשר לרגישות זני הרימונים למזיקים ומחלות באיזור הנגב  מתוארת גם עבודת האיפיון

  .והמרכז

עם התבגרות והתייצבות העצים הצעירים יחסית של הזנים שבניסוי צפויה להתקבל תמונה בהירה 

  .וסופית של תכונות הזנים והאינטראקציה שלהם עם תנאי הסביבה המשתנים

דיין להתמקד בעבודה על מטרה הרביעית של פיתוח בשלב הנוכחי המוקדם יחסית לא התאפשר ע

  .     יישומים תעשייתיים של זני הרימונים הנבחנים

  חלקות ושיטות העבודה

  וקרחלקת נחל ב

מבחינת . חלקה זו ממוקמת במרכז הנגב באיזור מדברי יבש. 2007החלקה נטעה בתחילת מרץ  

  .לא מצויים עצי רימוניםמ "ק 20 -ברדיוס של כ. טופוגרפית החלקה מבודדת יחסית

 :בחלקה זו נטועים

 ,שני 128-29 ,118-19 ,116-17 ,101-2 –זנים נבחרים מנווה יער . א

  ).כמפורט בדוחות השנים הקודמות( SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 –ג .ב.זנים נבחרים מא. ב

  נהלים אגרוטכניים בחלקה

. תבצעת במערכת של טפטוף טמוןההשקייה מ. מ"דס 1.2החלקה מושקית במים שפירים ברמה של 

ההשקייה . קוב לשנה בהתאם למקדם התאידות מקומי"מ 600 -החלקה מושקית בנפח מים של כ

  .ימים 2-4ניתנת באינטרוולים של 

הדישון מתחיל מיד עם . ג לדונם לשנה"ק 40,  20:20:20הדישון הבסיסי מבוסס על הפורמולציה של  

  .יותרשבועות מאוחר  12הלבלוב ומסתיים 

  .הרחקת העשביה נעשית ידנית
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לבקרת מזיקים ומחלות נעשים ריסוסים ספורים 

  :בשנה רק בעת הצורך בחומרים הבאים

 Dizictol 15% GR (Makhteshim Chemical Works Ltd.) 

+ Cofidor 200 SC (Bayer   

  .העצים נגזמים מדי שנה בחורף באופן חריף

דות ככלל לא נצפו בחלקה זו כל בעיות מיוח

  . מהקמתה

 .      2009תמונה של החלקה באביב  ב"מצ

  פתחות הווגטטיבית והרפרודוקטיביתשיטות הערכת ההת

שלושה פרמטרים עיקריים שימשו אותנו להערכת התפתחות , בהתאם למקובל בספרות המקצועית

   :כפי שווח על ידי, עצי זני כל הרימונים שניסוי

Fleckinger (1945) and Bleiholder, van den Boom, Langeluddeke & Status or BBCH (1989) 

  .ומועד חנטת הפירות, מועד פתיחת הפרחים, מועד הליבלוב של העלים הראשונים

  .לצורך מעקב אחרי פרמטרים אלו נעשו ביקורים תקופתיים שיטטתיים בחלקות

  מועד הליבלוב של העלים הראשוניים

. רת תרדמת החורף של עצי הרימונים מהזנים שבניסוימשמעות פרמטר זה היא קביעת מועד שבי

. בשלב העוקב לזה מופיעים העלים הראשונים. בשלב הראשוני הפקעים מקבלים גוון אדום ומתנפחים

  על ידי, כאמרו מעלה,אופן ושיטת מעקב זה שדווחה לראשונה

Fleckinger (1945) and Bleiholder, van den Boom, Langeluddeke & Status or BBCH (1989) 

   Melgarejo et al. (1997) . דווחה שוב בשנים האחרונות על ידי

  

 .מונים שנבדקו בחלקת נחל בוקרבלוב העלים הראשונים בזני הרילהמועד הממוצע של : 1טבלה 

Cultivars or Lines JAN FEB 

  IV I II III IV 

SP1      

SP2      

SP3      

SP4      

101-2      

116-17      

118-19      

128-29      

      שני

 שלישי ורביעי בחודש, שני, מציין את השבוע הראשון I, II, III and IV:ביאור

  

. ניתן לראות שישנה שונות רבה במועד ההתעוררות והליבלוב בין זני הרימונים השונים שנבחנו

 SP2, SP3 :המקדימים ביותר להתעורר מתרדמת החורף הם

  . 128-29, 116-17, 101-2 :חרים ביותר להתעורר בחלקה זו בשנה זו הםהמא

  מועד פתיחת הפרחים

 מועד זה קודד בספרות . זהו  מועד פתיחת מרבית כותרות הפרחים

F:61,  Fleckinger (1945) and BBCH (1989). 
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  . מועד ממוצע של התחלת פתיחת הפרחים בזני הרימונים שבחלקת נחל בוקר: 2טבלה 

Genotypes MAR APR 

  IV I II III IV 

SP1      

SP2      

SP3      

SP4      

101-2      

116-17      

118-19      

128-29      

      שני

 שלישי ורביעי בחודש, שני, מציין את השבוע הראשון I, II, III and IV  :ביאור

  

מועד התחלת הפריחה . ת הזנים השונים שנבדקוככלל ניתן לראות שישנה שונות רבה מבחינת פריח

ג שנבדקו במעקב זה התחילו לפרוח בשבוע האחרון של .ב.ארבעת זני הרימונים מא. נפרש לכדי חודש

חמשת זני נווה יער שנבדקו החלו לפרוח מהשבוע השני עד השבוע השלישי . מרץ ובראשון של אפריל

  .נטית הגבוהה בין שתי קבוצות זני רימונים אלונתון זה עשוי להצביע על שונות הג . של אפריל

  חנטת הפרי

שלב זה מאופיין גם כן בשינוי צבע בפרי . זה המועד שבו השחלה המופרית מתחילה לגדול ולהתפתח

  .חום- המתפתח מאדום לירוק

מראה ש מבחינת  3ריכוז נתוני הממוצעים של הערכת שלושת הפרמטרים שנאספו כמוצג בטבלה 

לא ניתן , אינדקס הפריחה באמצע מרץ ואינדקס החנטה בסוף מאי, ב באמצע פברואראינדקס הלבלו

כלומר ההבדלים . ג ונווה יער.ב.למצוא הבדלים משמעותיים בין הזנים השונים ובין קבוצות א

האיכותיים של מועד ההתעוררות והתחלת הפריחה אינם משפיעים על ההתנהגות הכמותית מבחינת 

  ).  31מאי (ם בחלקת נחל בוקר סוף האביב יבול של הזנים השוני

  

ואינדקס חנטת פרי , 19אינדקס פריחה במרץ , 16ריכוז נתוני אינדקס ליבלוב בפברואר : 3טבלה 

  .31במאי 

Genotypes 

  

February 16 March 19 May 31 

Blooming Index Flowering Index  Fruiting Index 

0 - 4 0 - 4 0 - 4 

SP1 1.52 1.42 2.1 

SP2 2.37 1.55 2.8 

SP3 1.71 1.43 2.1 

SP4 1.29 1.29 2.9 

101-2 1.14 0.71 2.3 

116-17 1.25 0.63 2.6 

118-19 2.33 1.00 2.3 

128-29 0.86 1.00 2.1 

 1.8 1.00 1.43 שני

 את הרמה הגבוהה 4מייצג את הרמה הנמוכה ביותר ו 0. 4עד  0 -האינדקס מבוסס על סולם מ :ביאור

  .הערכים הם ממוצעים של כל עץ מכל זן המצויים בחלקה. ביותר
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 .2009, 26אינדקס פריחה ואינדקס יבול בזני הרימונים בחלקת נחל בוקר ביולי : 4טבלה 

Fruiting Index 

(Yield) 
Flowering Index 

Genotype 

0-4 0-4 

1.0 2.6 SP1 

0.5 3.0 SP2 

2.0 3.0 SP3 

0.4 2.8 SP4 

0.3 2.9 101-2 

0.3 2.6 116-17 

0.3 2.0 118-19 

0.7 3.2 128-29 

 שני 2.9 1.1

את הרמה הגבוהה  4מייצג את הרמה הנמוכה ביותר ו 0. 4עד  0 -האינדקס מבוסס על סולם מ :ביאור

  .הערכים הם ממוצעים של כל עץ מכל זן המצויים בחלקה. ביותר

טנסיביות רבה במספר גלים חזקים בהשוואה לכל יוצא דופן ונוטה לפרוח באינ SP3ניתן לראות שהזן 

 . הזנים האחרים שנבדקו

  .ניתן לראות גם שמרבית הזנים בעלי פוטנציאל יבול דומה

  גובה העצים

הראה על שונות מסויימת מבחינת נמרצות הגידול , 2009מעקב אחרי גובה העצים בסוף חודש מאי 

עומס הפרי וגם מן האינטראקציה עם תנאי , שונות זו עשויה לנבוע מאופיים הגנטי. הווגטטיבי

  .הסביבה במרכז הנגב

  .31.5.09 -כפי שנמדד ב, ממוצע גובה העצים של כל זן: 5טבלה 

Genotypes Height (cm)
a
 

SP1 143 ±14.4 

SP2 177 ± 13.6 

SP3 168 ± 11.2 

SP4 170 ± 8.8 

101-2 185 ± 9.7 

116-17 164 ± 13.2 

118-19 118 ± 5.7 

128-29 158 ± 12.2 

 15.2 ± 194 שני

 .סטיית התקן + הערכים בטבלה הם ממוצעים של כל העצים בחלקה מכל זן :ביאור

  

  ).31.5.09 -ונות צולמו במהת(מראה אופייני של זני הרימונים שבחלקת נחל בוקר : 2תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

SP2 SP3 SP4 SP1 

101-2 116-17 118- 128-29 Shani 
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  הערכת נגיעות במזיקים ומחלות

י מחלה ובמיוחד אחרי רמת הנגיעות במזיקים נעשה בכל מעקב מסודר ושיטתי אחרי הופעת סימנ

  .החלקות

הן באיברים . לא נצפה אף גל משמעותי של התקפת מזיקים בנוף העצים –בחלקת נחל בוקר 

הנגיעות בכל החלקה היתה מועטת מאוד וחייבה רק כשני ריסוסים בכל מהלך . הווגטטיביים והן בפרי

  .תנאי היובש השוררים באיזור זה של הנגב ובידודה של החלקההדבר כנראה נובע משילוב של . העונה

לא נצפתה נגיעות  2009עד למחצית אוגוסט  -) ג.ב.חלקת האם הבוגרת של אוסף א(בחלקת ניצנים 

. אולם מן המחצית השניה של אוגוסט חלה פגיעה קשה ומשמעותית של מזיקים. משמעותית במזיקים

הנתונים ינותחו . דולה של זנים וטיפוסים המצויים בחלקהנאספו נתונים כמותיים לגבי סדרה ג

  .     במהלך התקופה הקרובה

  מועד הבשלה ואיכות פרי

לצורך מעקב אחרי מועד ההבשלה של הזנים השונים נעשה קטיף שיטטתי של פרי מהמחצית השניה 

  .ונבדקה סידרה של פרמטרים בסיסיים, של חודש יולי

 

  .26.7.09 -ל זני חלקת נחל בוקר בקטיף שבוצע בנתוני איכות הפרי ש: 6טבלה 

  
משקל 

 שלם
צבע 

 חיצוני
צבע 
  מ.מ.מיץ כ  חומציות מיץ  טעם כולל פנימי

קושי 
  גרעין

  (g) (1-5) (1-5) (1-5)  (pH) (Brix %) 
 

(1-5) 

SP1 98.78 5 4 4 3 12  1 

SP1 115.3 5 4 4 3 9.4 1 

SP1 132.69 5 4 4 3 10.5 1 

SP2 213.7 3 3 3 2 11.6 2 

SP2 149 4 3 3 2 10.6 2 

SP2 146.89 4 3 3 2 10.1 2 

SP3 194.81 4 2 2 2 10.6 2 

SP3 192.81 4 4 2 2 10.1 3 

SP3 206.18 4 3 2 2 8.4 2 

SP4 181.05 4 2 3 2 10.5 4 

SP4 217.27 4 2 3 2 9.9 3 

SP4 214.6 4 3 3 2 10.5 3 

SP5 - - - - - - - 

 3 12.3 2 2 2 4 236.52 שני

 3 10.4 2 4 4 4 114.73 שני

 3 10.9 3 3 4 4 222.1 שני

101-2 183.42 2 1 1 2 10.8 2 

101-2 183.39 2 1 1 2 8.8 3 

101-2 195.97 2 1 1 2 9.5 3 

116-17 160.48 4 3 1 2 7.4 3 

116-17 144.19 4 1 1 2 7.4 4 

116-17 142.94 3 2 1 2 7.9 3 

118-19 100.36 4 3 1 2 9.2 2 

118-19 111.87 3 3 1 2 9 3 

118-19 123.94 4 2 1 2 6.1 3 

128-29 144.02 4 4 4 2 11 4 

128-29 118.23 4 4 4 2 9.4 3 

128-29 137.53 4 4 3 2 9.8 3 

  

האיכות הנמוכה  1. 1-5הערכות צבע חיצוני ופנימי וטעם הפרי מבוססות על סולם דרגות  :ביאור

  .קשה במיוחד 5 - גרעין רך במיוחד ו 1, בבדיקות קושי הגרעין. ות הגבוהה ביותרהאיכ 5 - ו, ביותר
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  )26.7.09התמונות צולמו (מראה רימונים בנחל בוקר בסוף חודש יולי : 3תמונה 

  

  .13.9.09 -נתוני איכות הפרי של זני חלקת נחל בוקר בקטיף שבוצע ב: 7טבלה 

  
משקל 

 לטעם כול צבע פנימי צבע חיצוני שלם
חומציות  

  מ.מ.מיץ כ  מיץ
  קושי גרעין

  (g) (1-5) (1-5) (1-5)  (pH) (Brix %) (1-5) 

SP1 254.41 5 5 5 3 16.2 1 

SP1 270.22 5 5 5 3 15.7 1 

SP2 271.78 5 5 5 3 15.1 2 

SP2 286.21 5 5 5 2 11.4 2 

SP3 209.91 4 1 3 2 12.1 2 

SP3 406.07 5 3 3 3 14.8 3 

SP4 149.62 4 5 4 3 13.6 3 

SP4 337.33 5 5 4 2 8.6 3 

SP5 - - - - - - - 

101-2 372.69 4 3 2 3 15.5 - 

101-2 337.51 4 4 2 2 16.7 - 

116-17 271.63 5 5 2 2 16.2 - 

116-17 215.76 4 3 1 3 12.5 - 

118-19 219.9 5 5 2 2 14.5 - 

118-19 327.75 4 5 3 3 15 - 

128-29 158.73 5 5 5 2 15.6 - 

128-29 215.46 5 5 4 2 14.5 - 

 - 16.5 3 5 5 5 212.8 שני

 - 16.4 2 4 5 5 184.99 שני

 -  12.7 2  3  3  4   191.06  שני 

  

האיכות הנמוכה  1. 1-5הערכות צבע חיצוני ופנימי וטעם הפרי מבוססות על סולם דרגות  :ביאור

  .קשה במיוחד 5 - גרעין רך במיוחד ו 1, ושי הגרעיןבבדיקות ק. האיכות הגבוהה ביותר 5 - ו, ביותר

  . 19.7.09 -נתוני איכות הפרי של זני חלקת ניצנים בקטיף שבוצע ב: 8טבלה 

  
משקל 

 שלם
צבע 

 חיצוני
צבע 
 חומציות מיץ  טעם כולל פנימי

מיץ  
  מ.מ.כ

קושי 
  גרעין

  (g) (1-5) (1-5) (1-5)  (pH) (Brix %) (1-5) 

SP3 173.39 3 5 5 2 9.9 3 

SP3 210.11 3 5 5 2 8.9 4 

SP1 169.25 3 4 5 3 13.3 1 

SP1 195.95 3 4 5 3 13.2 1 

SP2 113.15 4 5 5 2 9.9 2 

SP2 131.99 3 5 5 2 10.3 2 

SP4 79.18 5 5 2 2 10.2 3 

SP4 69.68 5 3 2 2 10.2 4 

SP5 159.91 5 5 4 2 11.1 2 

SP5 136.3 5 5 4 2 11 3 

Won 167.52 2 2 1 3 8.6 3 

Won 179.21 2 1 1 3 9.2 4 

האיכות הנמוכה  1. 1-5הערכות צבע חיצוני ופנימי וטעם הפרי מבוססות על סולם דרגות  :ביאור

  .קשה במיוחד 5 - גרעין רך במיוחד ו 1, בבדיקות קושי הגרעין. האיכות הגבוהה ביותר 5 - ו, ביותר
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  . 13.9.09 -ים בקטיף שבוצע בנתוני איכות הפרי של זני חלקת ניצנ: 9טבלה 

 
משקל 

 טעם כולל צבע פנימי צבע חיצוני שלם
חומציות  

  מ.מ.מיץ כ  מיץ
  קושי גרעין

  (g) (1-5) (1-5) (1-5)  (pH) (Brix %) (1-5) 

SP4 223.53 5 5 5 2 16.5 2 

SP4 213.79 5 5 2 2 13 3 

SP4 157.51 4 5 5 2 14.6 2 

SP3 221.8 3 3 3 2 14.3 3 

SP3 189.57 3 3 2 2 13.6 3 

SP3 224.34 3 3 2 2 14.4 3 

SP! 348.73 5 5 4 3 16.5 1 

SP1 307.28 5 5 5 3 15.9 1 

SP1 210.99 5 5 5 2 17.5 1 

SP2 280.19 5 5 5 3 17 2 

SP2 204.83 5 5 5 2 16.4 3 

SP2 280.76 4 5 5 2 16.1 2 

SP5 177.95 5 5 5 3 16.9 3 

SP5 104.17 5 5 5 3 17.5 3 

Won 194.30 3 2 2 3 11.8 3 

Won 248.06 4 2 2 3 12.7 3 

האיכות הנמוכה  1. 1-5הערכות צבע חיצוני ופנימי וטעם הפרי מבוססות על סולם דרגות  :ביאור

 .קשה במיוחד 5 - גרעין רך במיוחד ו 1, בבדיקות קושי הגרעין. האיכות הגבוהה ביותר 5 - ו, ביותר

 

 . ימונים בחלקת ניצנים בסוף חודש אוגוסטמראה ר: 3תמונה 

  ידמסקנות והצעות לעת

  .קר בנגבבחלקת נחל בו מתפתחים היטב מבחינה ווגטטיביתכל זני הרימונים שבניסוי 

  .ג לבין זני נווה יער.ב.נמצאו הבדלים מבחינת מועד ההתעוררות מתרדמת החורף בין זני א

  .יאת היבול בן הזנים השוניםלא נמצאו הבדלים מבחינת פוטנציאל יצירת ונש

  .אחריםהלך כל עונת הגידול בהשוואה למתאפיין בגלי פריחה נמרצים ויוצאי דופן במ SP3הזן 

, פירות זן זה מאופיינים בצבע חיצוני ופנימי עז. נמצא המקדים ביותר מכל הזנים שנבדקו SP1הזן 

  .טעם טוב במיוחד וגרעין רך

  .דמה מסויימת בהבשלת הרימוניםנראה שתנאי מרכז הנגב גורמים להק

  .איכותי ואחיד רצוי להרחיק את גלי הפריחה המאוחרת, נראה שעל מנת להבטיח פרי מקדים

על מנת לבחון את הפרי לאחר , נדרש מעקב של עוד מספר עונות אחרי העצים הצעירים שבניסוי

  .בתנאים הסביבתיים המשתנים, התבגרות העצים והתייצבות תכונותיהם

  .לבחון דרכים ואמצעים לבקר את מועד התעוררות הזנים מתרדמת החורף מומלץ

  .מומלץ לבחון את התנהגות הזנים החדשים באיזורים וסביבות אקלימיות נוספים

  . מומלץ לבחון את התנהגות הזנים בתנאי איחסון מבוקרים

  .נים החדשיםפ של פיתוח יישומים ומוצרי לוואי תעשייתיים של זני הרימו"מומלץ להתחיל במו

  . מומלץ להתחיל בהליכים של מיתוג הזנים הייחודיים

  

 
   

SP1SP1SP2SP2



43                                                            203-0781-09 
  

   :'נספח ב

   PDF קובץשל היחידה לחקר שווקים ב ח"דו 1' ב

  2008  יולי, קחל יעלמאת , מישראל לרימונים היצוא שוקיבנושא         

  

   PDF ח של היחידה לחקר שווקים בקובץ"דו 2' ב

  ,13-19.10.2009מאת טל שלומי ודורון הולנד ,ומוצריהם רימונים ליצוא השוק פןלי סיור בנושא              
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  :'גנספח 

 בחינת יעילות הפריטה ואיכות הגרגרים של זני רימון בכירים חדשים
  2007עונת  –ניסויים ח "דו

  ויקטור רודוב' דררון פורת ו' דר: מאת

  מכון וולקני, חקלאימינהל המחקר ה, חקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיףהמחלקה ל

  

  רקע
ואי לכך התאמה לפריטה מכאנית שתאפשר שיווק עתידי של , הרימון הינו פרי קשה לקילוף

  .התוצרת כגרגרים פרוטים היא תנאי הכרחי בתהליך הפיתוח וההשבחה של זנים חדשים

קנו וכן בד, בחנו את יעילות הפריטה המכאנית של תשעה זנים מוקדמים חדשים, בעבודה הנוכחית

מידת קושי הגרעין , ההרכב הכימי של המיץ, את איכותם של הגרגרים הפרוטים מבחינת צבעם

  .וטעם הפרי

  

  המחקר מהלך
 - נקטפו ב 2/63 -ו 7/30, 2/26, 7/39, 3/71, 2/52, 1/4, 130, 128חדשים מהזנים הרימון  פירות

 25-30(נקטף תיבה אחת  מכל זן.  בנווה יער והועברו למחלקה לאחסון במכון וולקני 9.9.2007

צ "מ 20 - ולאחר מכן הוחזק ב, צ למשך שבוע"מ 5 -הפרי אוחסן ב, במכון וולקני).  פירות לזן

 .ימים נוספים 3למשך 

מכון , במכונת הפריטה במכון להנדסה חקלאית 20.9.2007 -פריטה מכאנית של הגרגרים נערכה ב

  .  וולקני

על מנת לאפשר חישוב ממוצעים ) פירות בקבוצה 7-9(הפירות מכל זן חולקו לשלוש קבוצות 

משקל , משקל גרגרים פרוטים מכאנית, משקל פרי ממוצע: הנתונים שנאספו כללו.  ושגיאות תקן

  .ויעילות הפריטה המכאנית, משקל הקליפה, הגרגרים שנשארו בפרי

תכולת  :צ נערכו הבדיקות הבאות"מ 4 -ימים נוספים של אחסון הגרגרים הפרוטים ב 3לאחר 

מידת הנזק שנגרם הערכת , מבחן טעימה, תכולת אנתוציאנינים במיץ, מ וחומצה במיץ"כמ

  .הגרעינים וקושי, )פציעה מכאנית( לגרגרים

  

  תוצאות
פירות זני הרימון החדשים נפרטו באופן מכאני במכונת הפריטה במכון להנדסה חקלאית במכון 

ם וקליפות הפרי שנשארו נאספו בשקיות נפרדות הגרגרים הפרוטי, לאחר מכן).  1איור (וולקני 

  ).2איור (לצורך המשך שקילות וחישובים של יעילות הפריטה 

  

  
  

פריטה מכאנית של זני פירות רימון בכירים חדשים במכונת הפריטה במכון להנדסה :  1איור 

  .  חקלאית במכון וולקני
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  .הפרדת הגרגרים הפרוטים וקליפות הפרי בשקיות נפרדות לצורך חישוב יעילות הפריטה:  2איור 

  

ולאחר מכן , שקלנו את המשקל הכולל של הפרי לפני הפריטה, לחישוב יעילות הפריטה המכאנית

ניתן  3באיור .  שקלנו בנפרד את הגרגרים הפרוטים בהשוואה לגרגרים שנשארו צמודים לקליפה

ואולם חלק מהגרגרים נשארו מחוברים , לראות כי לאחר הפריטה מרבית הגרגרים הופרדו מהפרי

  .לקליפה

  

 
  .מראה פרי רימון לאחר פריטה מכאנית:  3איור 

  

גרם עבור הפרי הקטן  270המשקל הממוצע של פירות זני הרימון הבכירים החדשים נע בין , כ"סה

  ).4איור ) (1/4זן (י הגדול ביותר גרם בפר 400ועד מעל ) 2/63זן (ביותר 

המשקל הכולל של הגרגרים היה מעט גדול יותר , ניתן לראות כי במרבית הזנים הנבחנים, כמו כן

בהם  7/30 -ו 2/52חריגים מכלל זה הינם הזנים ).  5איור (מאשר המשקל הכולל של קליפת הפרי 

 ).5איור (כמעט ולא היה שום הבדל בין משקל הקליפה והגרגרים 

חישוב אחוז הגרגרים הפרוטים מסך (בחינת יעילות הפריטה המכאנית של פירות הזנים השונים 

  ).6איור ( 89%עד  85הראתה כי יעילות הפריטה הייתה גבוהה בכל הזנים ונעה בין , )הגרגרים בפרי

ה שיעור הנזק שנגרם בעקבות הפריטה המכאנית לגרגרים של פירות הזנים השונים הי, יתרה מכך

  ).7איור ( 7/30 -ו 130וכמעט אפסי בזנים , נמוך מאוד

  

מ בכל "בחינת האיכות וההרכב הכימי של המיץ שהופק מהגרגרים הפרוטים הראה שאחוז הכמ

בזנים  0.22%אך לעומת זאת הייתה שונות באחוז החומצה שהיה בין , 14%הזנים היה בסביבות 

חומצה /מ"תוצאה מכך נצפו הבדלים ניכרים ביחס כמכ).  8איור ( 7/30בזן  0.75%עד  2/26 -ו 7/39

 2/26 -ו 7/39בזנים  55ובסביבות  7/30בזן  20 -אשר היה פחות מ, של הפרי") יחס ההבשלה("

  ).8איור (
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של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים .  משקל ממוצע של פירות זני רימון בכירים חדשים:  4איור 

  .כל זןפירות ל 20 -כ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בפירות זני רימון בכירים ) קליפה וגרגרים(משקל ממוצע של הפרי השלם וחלקיו השונים :  5איור 

  .פירות לכל זן 20 -של כ. ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים .  חדשים שונים
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± התוצאות הינן ממוצעים .  וניםיעילות פריטה מכאנית של זני רימון בכירים חדשים ש:  6איור 

  ).פירות 7-9כל חזרה הכילה (חזרות לכל זן  3של . ת.ש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בגרגרים פרוטים של זני  )אחוז דליפת אנתוציאנינים לתמיסה מימית(הערכת נזק מכאני :  7איור 

  .זן חזרות לכל 3של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים .  רימון בכירים חדשים שונים
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.  חומצה ויחס ההבשלה במיץ של זני רימון בכירים חדשים שונים, מ"תכולת כמ:  8איור 

  .חזרות לכל זן 4של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים 

  

  

איור (בדיקת תכולת האנתוציאנינים במיץ הראתה כי קיימים הבדלי ניכרים בין הזנים השונים 

 2/63 - ו 7/30, 2/52תכולת האנתוציאנינים הייתה גבוהה מאוד במיץ של הזנים , ך למשלכ).  9

  ).9איור ( 2/26 -ו 1/4ונמוכה יחסית בזנים 
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התוצאות הינן .  תכולת אנתוציאנינים במיץ של זני רימון בכירים חדשים שונים

ערכנו מבחני טעימה בקרב העובדים 

מהתוצאות שהתקבלו ).  10איור 

 2/63 - ו 7/30הזנים וכי , זנים החדשים היו טעימים ואכילים

שיש להפעיל על ) ביחידות של ניוטון

מנת למחוץ את הגרעינים המצויים בגרגרים של פירות זני הרימון הבכירים החדשים בהשוואה 

בחנו באותה , )2008נובמבר (בהמשך העונה 

התוצאות מראות שהגרעינים של 

כל הזנים הבכירים החדשים השונים היו רכים יחסית לגרעינים המצויים בגרגרים של רימון 

.(  

  .  עריכת מבחני טעימה של הגרגרים הפרוטים מזני רימון בכירים חדשים שונים
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תכולת אנתוציאנינים במיץ של זני רימון בכירים חדשים שונים

  .חזרות לכל זן 4של . 

ערכנו מבחני טעימה בקרב העובדים , צ"מ 4 -כעבור שלושה ימים של אחסון הגרגרים הפרוטים ב

איור (במחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיףבמרכז וולקני 

זנים החדשים היו טעימים ואכיליםה מרביתהגרגרים של 

 ).11איור (מיוחד בטעמם המועדף 

ביחידות של ניוטון(בחנו באמצעות מד כוח דיגיטאלי את מידת הכוח 

מנת למחוץ את הגרעינים המצויים בגרגרים של פירות זני הרימון הבכירים החדשים בהשוואה 

בהמשך העונה .  ותפוח עץ, רימון נוי, לגרעינים של הזן הרשקוביץ

התוצאות מראות שהגרעינים של . שיטה גם את קושי הגרעינים המצויים בגרגרים של הזן ונדרפול

כל הזנים הבכירים החדשים השונים היו רכים יחסית לגרעינים המצויים בגרגרים של רימון 

).12איור (רימון נוי או גרעין של תפוח , וונדרפול' הרשקוביץ

  

עריכת מבחני טעימה של הגרגרים הפרוטים מזני רימון בכירים חדשים שונים

128 130 1/4. 2/52. 3/71. 7/39. 2/26.

זן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

תכולת אנתוציאנינים במיץ של זני רימון בכירים חדשים שונים:  9איור 

. ת.ש± ממוצעים 

  

  

כעבור שלושה ימים של אחסון הגרגרים הפרוטים ב

במחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיףבמרכז וולקני 

הגרגרים של ניתן לראות ש

מיוחד בטעמם המועדף הצטיינו ב

  

בחנו באמצעות מד כוח דיגיטאלי את מידת הכוח , לבסוף

מנת למחוץ את הגרעינים המצויים בגרגרים של פירות זני הרימון הבכירים החדשים בהשוואה 

לגרעינים של הזן הרשקוביץ

שיטה גם את קושי הגרעינים המצויים בגרגרים של הזן ונדרפול

כל הזנים הבכירים החדשים השונים היו רכים יחסית לגרעינים המצויים בגרגרים של רימון 

הרשקוביץ'מהזנים 

  

  

  

עריכת מבחני טעימה של הגרגרים הפרוטים מזני רימון בכירים חדשים שונים:  10איור 

  

2/26. 7/30. 2/63.
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של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים .  מבחן טעימה של זני רימון בכירים חדשים שונים:  11איור 

  .מצוין=  10גרוע וציון =  0ציון .  טועמים שונים לכל זן 20הערכות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בחינת מוצקות הגרעינים של זני רימון בכירים חדשים שונים בהשוואה לגרעינים של :  12איור 

. 2007נבחן בנובמבר ' ונדרפול'הזן .  *רימון נוי וגרעין של תפוח', הרשקוביץ', 'ונדרפול'הזנים 

  .  חזרות 15של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים 
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  מסקנות

 ).85-89%בין (טה המכאנית היתה טובה בכל הזנים יעילות הפרי •

  .7/30 -ו 130והיה כמעט אפס בזנים , הנזק המכאני שנגרם היה מועט יחסית •

מצטיינים במראה חיצוני מרשים ותכולת אנתוציאנינים גבוהה  2/63 -ו 2/52, 7/30הזנים  •

  .מאוד

הצטיינו במיוחד הזנים ש. טעימים ואכילים  הגרגרים של כל רוב הזנים החדשים היו •

  .2/63 -ו 7/30במבחן הטעימה היו 

  . של כל הזנים החדשים הינם רכים יחסית גרעיניםה •

  

  סיכום
הינם בעבודה זו מתאימים לפריטה מכאנית ו והחדשים שנבחנ הרימון הבכירים פירות כל זני

 .וטעים.בעלי גרגר רך

  .ראה מרשים וטעם טובמ, בצבע אדום חזקבמיוחד מצטיינים  2/63 -ו 2/52, 7/30הזנים 

  

 

  ת תודהעהב
אהרון חופמן וחגי ברס מהמכון להנדסה , חיים אגוזי, בני רונן, ר זאב שמילוביץ"אנו מודים לד

חקלאית במרכז וולקני על שאפשרו לנו להשתמש במכונת הפריטה ועל תרומתם וסיועם למחקר 

ור מהמחלקה לחקר תוצרת ר יעקב וינוק"בתיה חורב וד, תודותינו לבתיה וייס, כמו כן.  זה

  .  חקלאית לאחר הקטיף במרכז וולקני על השתתפותם בביצוע הניסויים
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  :'נספח ד

  'יונאי-שני' -ו' עכו'בחינה ראשונית של כושר האחסון של זני הרימון המוקדמים 
  2007עונת  –ניסויים ח "דו

  רון פורת ובתיה וייס' דר: מאת

  מכון וולקני, מינהל המחקר החקלאי, המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית

  

  רקע
ניטעו בשנים האחרונות בהיקפים ) 130" (יונאי-שני' -ו) 128(' עכו'זני הרימון המוקדמים החדשים 

  .וזה עתה החלו להניב יבול מסחרי) דונם 3,000עד  2,000 -כ(משמעותיים ברחבי הארץ 

ואולם אחסון ביניים לצורך אגירת , יזני הרימון המוקדמים מיועדים לשיווק מייד, באופן עקרוני

ל דורשות שמירה על איכות הפרי במשך מספר שבועות "מלאים ותובלה ימית לשווקים שונים בחו

  .לאחר הקטיף

-שני' -ו' עכו'ערכנו בחינה ראשונית של כושר האחסון של פירות זני רימון החדשים , בעבודה זו

  .'יונאי

  

  המחקר מהלך
והועברו למחלקה , 9.9.2007 -נקטפו מחלקת התצפית בנווה יער ב" יונאי-שני' - ו' עכו'פירות רימון 

  .לאחסון תוצרת חקלאית במכון וולקני בבית דגן

Xtendונעטף בשקיות  0.2%הפרי נטבל בתכשיר ההדברה סקולר בריכוז , לאחר הקטיף
מסוג  ®

Easy-Tear.  

צ ושבוע נוסף של שהייה "מ 6 -ב שבועות אחסון 8בדיקות איכות פרי וכושר האחסון נערכו לאחר 

 התפתחות רקבון וצרבון, הפסד משקל, )צילום(מראה חיצוני ופנימי : צ וכללו"מ 20 -בחיי מדף ב

  .ומבחן טעימה

  

  תוצאות
  מראה הפרי

היה מעט ' יונאי-שני'כאשר הזן , מראה פירות הזנים החדשים היה מרשים מאוד, במועד הקטיף

  ).1יור א(' עכו'בהיר יותר מאשר הזן 

וכן הופיעו רקבונות , צבע הפרי דהה מעט, שבועות וחיי מדף 8כעבור אחסון ממושך של , אולם

  ).2איור (ופגמים 

  
 9.9.08 -הפרי נקטף ב.  במועד הקטיף' יונאי-שני' -ו' עכו'מראה פירות הזנים החדשים :  1איור 

  .וצולם למחרת

עכו‘

-שני‘

  במועד הקטיף 'יונאי-שני' -ו ‘עכו'מראה פירות 
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צ ושבוע "מ 6 -שבועות אחסון ב 8לאחר ' יונאי-שני' -ו' עכו'מראה פירות הזנים החדשים :  2איור 

  . צ"מ 20 -נוסף של שהייה בחיי מדף ב

  

  איבוד משקל והצטמקות

פירות הזנים החדשים שהיו עטופים בשקית נשמרו בצורה , מבחינת איבוד משקל והצטמקות

צ איבדו רק "מ 20 - צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 6 - ת אחסון בשבועו 8וכעבור , סבירה

תוצאות לא (כאשר מרבית הפסד המשקל התרחש במהלך השהייה בחי המדף , ממשקלם 6% -כ

  .שהפרי נראה תקין ולא הצטמק יתר על המידה 2ניתן להתרשם באיור , כ"סה).  מובאות

  

  התפתחות רקבונות

' עכו'בדיקה הנוכחית היתה שפירות זני הרימון המוקדמים החדשים הבעיה העיקרית שהתגלתה ב

  .ככל הנראה רגישים מאוד להתפתחותם של רקבונות ונזקי צינה' יונאי-שני' - ו

 20% -התפתח לאחר האחסון רקבון על פני כ, למרות שהפרי נטבל בפונגציד סקולר, כך למשל

  ).3איור (מהפירות 

אשר בהם מרבית הרקבונות מתפתחים באתרי פצע או על ' וונדרפול'בניגוד לפירות רימון , כמו כן

הרי שמרבית הרקבון בפירות הזנים המוקדמים החדשים הופיע , סדקים על פני קליפת הפרי

בידודים של גורם הרקבון מאזור העוקץ הוכיחו כי הרקבון נגרם על ידי ).  4איור (באזור הכתר 

  .הידוע כגורם הרקבון העיקרי בפירות רימון, )Butrytis cinerea(הפטרייה בוטריטיס 

  

  התפתחות נזקי צינה

ככל הנראה רגישים יותר לקור מאשר .'יונאי- שני' -ו' עכו'פירות זני הרימון הבכירים החדשים 

שהינה , צ"מ 6 - שכן הופיעו עליהם נזקי צינה רבים לאחר אחסון ב', וונדרפול'פירות הזן 

 6 - שבועות אחסון ב 8כעבור , כ"סה).  5איור (' וונדרפול'ת הטמפרטורה המומלצת לאחסון פירו

 15% -צ הופיעו נזקי צינה חיצוניים על פני כ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ

  ).  5איור (מהפירות של הזנים החדשים 

יור א) (pitting(נזקי הצינה החיצוניים מתבטאים בצורה של החמות ושקעים על פני קליפת הפרי 

נזקי הצינה גורמים גם להחמות פנימיות של המרקם , בנוסף לנזקים החיצוניים, כמו כן).  6

  ).6איור (הפנימי הלבן העוטף את הגרגרים 

  

  

  'יונאי-שני‘  'עכו‘

  לאחר חודשיים אחסון ושבוע בחיי מדף 'יונאי-שני' -ו ‘עכו'מראה פירות 
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  טעם הפרי

טעם הפרי שהיה תקין נשמר באופן סביר במהלך , מלבד הנזקים כתוצאה מרקבון ונזקי צינה

  )תוצאות לא מובאות(האחסון 

 
 6 -שבועות אחסון ב 8לאחר ' יונאי-שני' -ו' עכו'חות רקבון בפירות הזנים החדשים התפת:  3איור 

 -כ(תיבות  3של . ת.ש ±התוצאות הינן ממוצעים . צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ

  ).פירות בתיבה 20

  

  

 
  .'יונאי-שני' -ו' עכו'ני הרימון החדשים הופעת רקבון חום באזור העוקץ בפירות ז:  4איור 

  

  
 8לאחר ' יונאי- שני' -ו' עכו'התפתחות נזקי צינה חיצוניים בפירות הזנים החדשים :  5איור 

 ±התוצאות הינן ממוצעים . צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 6 -שבועות אחסון ב

  ).פירות בתיבה 20 -כ(תיבות  3של . ת.ש
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-שני' - ו' עכו'הופעת נזקי צינה פנימיים וחיצוניים על פני פירות זני הרימון החדשים :  6איור 

  .'יונאי

  

  סיכום ומסקנות
פחות ' יונאי-שני' -ו' עכו'תוצאות הבדיקה מראים כי פירות זני הרימון המוקדמים החדשים 

ובעיקר סובלים מבעיה של התפתחות ', דרפולוומ'עמידים בתנאי אחסון מאשר הזן העיקרי 

נצפתה בעיה פחותה יותר של דהיית צבע והתבהרות הפרי לאחר , כמו כן.  רקבונות ונזקי צינה

  .הקטיף

  

ראוי לציין את הופעתם של רקבונות רבים באזור העוקץ אשר , מבחינת התפתחות רקבונות

  .'וונדרפול'נדירים יחסית בפירות 

  

קי הצינה מתבטאים הן בהחמות פנימיות של המרקם הספוגי הלבן העוטף את הסימפטומים של נז

  .הגרגרים והן בהחמות ושקעים על פני קליפת הפרי

  

התוצאות שהתקבלו בבדיקה זו תואמות גם עדויות ראשוניות שהתקבלו לאחרונה מחברות 

הלך אחסון שהתלוננו על בעיות של התפתחות רקבונות באזור העוקץ ונזקי צינה במ, הייצוא

  .'יונאי-שני' -ו' עכו'ומשלוח של פירות 

רגישים אף הם להתפתחותם של נזקי ', ראש פרד,'ידוע זה מכבר שפירות זן בכיר אחר, כמו כן

  .צינה במהלך האחסון והשיווק

  

מצביעים על כך שלא ניתן לאחסן את , תוצאות הבדיקה וכל הנתונים שישנם בידנו עד כה, בסיכום

באותם תנאים כפי שמאחסנים פירות רימון ' יונאי-שני' -ו' עכו'מוקדמים החדשים פירות הזנים ה

  .וכי צריך למצוא את התנאים האופטימאליים לצורך משלוח ושיווק של זנים אלה', וונדרפול'

  

בעונה הבאה בכוונתנו לבחון את השפעת מועד הקטיף וטמפרטורות אחסון שונות על , לשם כך

  .לאחר הקטיף.'יונאי-שני' -ו' עכו'ת רימון  שמירת איכותם של פירו

נזקי 
צינה 

נזקי 
צינה 
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 בחינה האיכות וכושר האחסון של זני רימון בכירים חדשים
  2008עונת  –ח בדיקות "דו

  רון פורת ובתיה וייס' דר: מאת

  מכון וולקני, מינהל המחקר החקלאי, המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית

  

  רקע
בחנו בעבודה זו את איכותם וכושר , יםבמסגרת פרויקט ההשבחה של זני רימון בכירים חדש

  .  '6/32' - ו' 2/26', '7/39', 'שני', 'עכו'השתמרותם של פירות הזנים 

שבועות  8) 2 -ו, שבוע חיי מדף+ שבועיים אחסון ) 1: איכות הפרי נבדק בשני מועדים שונים

ארוך מאפשר ואילו המועד ה, המועד הקצר מדמה שיווק מיידי של הפרי. שבוע חיי מדף+ אחסון 

  .ל"תובלה ממושכת לשווקים בחו+ בחינת איכות הפרי לאחר תקופת אחסון 

  

  מהלך המחקר
והועברו למחרת הקטיף למחלקה , 2.9.2008 -זני רימון שונים נקטפו בחלקת ההשבחה בנווה יער ב

  .לאחסון תוצרת חקלאית במכון וולקני בבית דגן

Xtendות הפרי עבר מיון ידני ונארז בשקי, לאחר הקטיף
  .ג"ק 5בתיבות קרטון  Easy-Tearמסוג  ®

שבועות אחסון בטמפרטורות שונות  8 -בדיקות איכות פרי וכושר האחסון נערכו כעבור שבועיים ו

מראה : בדיקות איכות הפרי כללו.  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 - ו 6של 

מ וחומצה "תכולת כמ, צינה פנימיים וחיצוניים התפתחות רקבונות ונזקי, הפסד משקל, )צילום(

  .במיץ ומבחן טעימה

  

  תוצאות
  מראה הפרי

) 2.9.08(כפי שצולמו במועד הקטיף ' 2/26' -ו' 7/39', 'שני', 'עכו'מראה הפרי והגרגרים של הזנים 

  .  1מוצגים באיור 

 - ו' עכו'של הזנים  הגרגרים.  חלק ונקי מפגמים, עגול, במועד הקטיף הפרי היה מוצק, בסך הכול

  .היו אדומים יותר משאר הזנים' שני'

  
  

כפי שצולמו למחרת ' 262/' -ו' 397/', 'שני', 'עכו'מראה הפירות והגרגרים של הזנים :  1איור 

  הקטיף 

  

כה בעיקר בטמפרטורה הנמו, הבדיקות שערכנו הראו שכבר כעבור אחסון קצר של שבועיים בלבד

  ).2איור (בעיקר החמות של הקליפה והצטמקות הפרי , התגלו נזקים שונים, צ"מ 6של 

 2/26 7/39 שני עכו
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נתגלו כעבור שבועיים , שהינן ככל הנראה סימפטומים של נזק צינה, החמות על פני הקליפה

  ).3איור (' עכו'אך לא בפירות הזן ', 6/32' -ו' 2/26', '7/39', 'שני'בפירות הזנים 

  

  
לאחר שבועיים אחסון ' 326/' -ו' 262/', '397/', 'שני', 'עכו'מראה פירות הזנים :  2איור 

  . צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 - ו 6בטמפרטורות שונות של 

  

  

  
התמונות צולמו לאחר .  '326/' -ו' 262/', '397/', 'שני'החמות על פני הקליפה של הזנים : 3איור 

  . צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 6שבועיים אחסון בטמפרטורה נמוכה של 

 7/39 שני

2/26 
6/32 

 עכו

 צ"מ 10 צ"מ 6

 שני

 צ"מ 10 צ"מ 6

/397 

 צ"מ 10 צ"מ 6

/262 

 צ"מ 10 צ"מ 6

/326 

 צ"מ 10 צ"מ 6
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  .4-8שבועות מוצגים באיורים  8מראה פירות הזנים השונים כעבור אחסון ממושך של 

מהחמות בעקבות אחסון ניזוקו מאוד וסבלו ' 2/26' -ו' 7/39', 'שני'ניתן לראות כי פירות הזנים 

נשמרו היטב מבחינה ' עכו'פירות הזן ).  5-7איורים (צ "מ 6ממושך בטמפרטורה נמוכה של 

  ).8איור (נפגעו בשתי הטמפרטורות ' 6/32'ואילו פירות הזן , )4איור (חיצונית בשתי הטמפרטורות 

  

  
  

התמונות צולמו ביום .   כעבור אחסון ממושך' עכו'הזן מראה פנימי וחיצוני של פירות : 4איור 

עמודה (צ "מ 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  8ולאחר ) עמודה שמאלית(הקטיף 

  ).  עמודה ימנית(צ "מ 10או ) אמצעית

  

  

    

 )2.9.08( 0זמן 

 עכו

 )4.11.08(שבועות אחסון  8לאחר 

 צ"מ 10 צ"מ 6
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התמונות צולמו ביום .   שךכעבור אחסון ממו' שני'מראה פנימי וחיצוני של פירות הזן : 5איור 

עמודה (צ "מ 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  8ולאחר ) עמודה שמאלית(הקטיף 

  ).  עמודה ימנית(צ "מ 10או ) אמצעית

  

    

 )2.9.08( 0זמן 

 שני

 )4.11.08(שבועות אחסון  8לאחר 

 צ"מ 10 צ"מ 6
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התמונות צולמו ביום .   כעבור אחסון ממושך' 397/'מראה פנימי וחיצוני של פירות הזן : 6איור 

עמודה (צ "מ 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  8ולאחר ) עמודה שמאלית(הקטיף 

  ).  עמודה ימנית(צ "מ 10או ) אמצעית

  

  

    

 )2.9.08( 0זמן 

/397 

 )4.11.08(שבועות אחסון  8לאחר 

 צ"מ 10 צ"מ 6



61                                                            203-0781-09 
  

  

  

  
  

התמונות צולמו ביום .   כעבור אחסון ממושך' 262/'מראה פנימי וחיצוני של פירות הזן : 7איור 

עמודה (צ "מ 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  8אחר ול) עמודה שמאלית(הקטיף 

  ).  עמודה ימנית(צ "מ 10או ) אמצעית

  

    

 )2.9.08( 0זמן 

/262 

 )4.11.08(שבועות אחסון  8לאחר 

 צ"מ 10 צ"מ 6
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 8התמונות צולמו לאחר .   כעבור אחסון ממושך' 326/'מראה פנימי וחיצוני של פירות הזן : 8איור 

  ).  עמודה ימנית(צ "מ 10או ) מאליתעמודה ש(צ "מ 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של 

  

  

  איבוד משקל והצטמקות

) שבוע חיי מדף+ שבועיים אחסון (הפסד המשקל של פירות הזנים השונים  לאחר אחסון קצר 

  ).9איור (בהתאם לזן וטמפרטורת האחסון , 2-3%בין , היה מועט יחסית

-3היה בין ) שבוע חיי מדף+ שבועות אחסון  8(הפסד המשקל לאחר אחסון ממושך , לעומת זאת

כי בכל הזנים הפרי שאוחסן , ראוי לציין).  10איור (בהתאם לזן וטמפרטורת האחסון , 7%

וזאת ככל , צ"מ 10 -צ איבד יותר משקל מאשר פרי שאוחסן ב"מ 6בטמפרטורה הנמוכה של 

 - ו' 2/26, 'יםמבין פירות הזנים השונ).  10איור (הנראה כתוצאה מנזקי צינה שהופיעו על הקליפה 

  .איבדו משקל רב יותר משאר הזנים' 6/32'

    

/326 

 )4.11.08(שבועות אחסון  8לאחר 

 צ"מ 10 צ"מ 6



63                                                            203-0781-09 
  

  
לאחר שבועיים אחסון ' 326/' -ו' 262/', '397/', 'שני', 'עכו'הפסד משקל של פירות הזנים :  9איור 

התוצאות הינן .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6בטמפרטורות שונות של 

  .זרותח 10של . ת.ש± ממוצעים 

  

  

  
שבועות  8לאחר ' 326/' -ו' 262/', '397/', 'שני', 'עכו'הפסד משקל של פירות הזנים :  10איור 

.  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6אחסון בטמפרטורות שונות של 

  .חזרות 10של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים 
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  התפתחות רקבון

ירת איכותם של פירות רימון לאחר הקטיף הינו מניעת התפתחות אחת הבעיות העיקריות בשמ

  .רקבונות

בבדיקה הנוכחית מצאנו כי לאחר אחסון קצר של שבועיים בלבד כמעט ולא זוהו כלל רקבונות 

  ).תוצאות לא מובאות(באף אחד מהזנים הנבדקים 

שיעורים גבוהים התפתח בחלק מהזנים רקבון ב, שבועות 8כעבור אחסון ממושך של , לעומת זאת

מהפירות שאוחסנו בטמפרטורה  33%התפתח רקבון על פני ' 7/39'בזן , כך למשל).  11איור (מאוד 

בפרי  41-68%התפתח רקבון בשיעורים גבוהים של ' 6/32'ואילו בפירות הזן , צ"מ 10הגבוהה של 

רקבון נמוך מאוד של התפתח שיעור ' שני' -ו' עכו'בזנים ).  11איור (שאוחסן בטמפרטורות השונות 

  ).11איור (צ "מ 10 - שבועות אחסון ב 8בלבד לאחר  4%

 Butrytisעיקר הרקבונות היו מסוג עובש אפור הנגרם על ידי הפטרייה , כפי שניתן לראות בתמונות

cinerea  הרקבון החל להתפתח על , ברב המקרים).  6-8איורים (אשר התפתח בעיקר באזור הכתר

  ).12איור (משם התפשט לאזור הכתר וכלל הפרי , ל הכתרפני אחד השיניים ש

  

  
שבועות  8לאחר ' 326/' - ו' 262/', '397/', 'שני', 'עכו'התפתחות רקבון בפירות הזנים :  11איור 

.  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6אחסון בטמפרטורות שונות של 

  .יבות לטיפולת 3של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים 

  

  

  
  

הרקבון מתחיל להתפתח בקצות אחד השיניים של .  התפתחות רקבון באזור הכתר:  12איור 

  .הכתר ומשם בהדרגה אל כל הכתר והפרי
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  התפתחות נזקי צינה

  

בעיה נוספת בשמירת איכותם של פירות זני רימון בכירים לאחר הקטיף היא מניעת התפתחותם 

  .החמות פנימיות וחיצוניותשל נזקי צינה המתבטאים ב

והופיעו בהם נזקים כבר , מצאנו כי חלק מזני הרימון הבכירים רגישים מאוד לצינה, בעבודה זו

הופיעו לאחר שבועיים , בניסוי הנוכחי, לדוגמה).  13איור (לאחר אחסון קצר של שבועיים בלבד 

' 6/32'וכל פירות הזן ' 2/26' -ו '7/39', 'שני'בלבד החמות חיצוניות על פני כמחצית מפירות הזנים 

מפירות  30-40% -זוהו החמות פנימיות ב, כמו כן.  צ"מ 6אשר אוחסנו בטמפרטורה הנמוכה של 

כי במרבית , ראוי לציין, אם זאת).  13איור (צ "מ 6 - שאוחסנו ב' 6/32' -ו' 2/26', '7/39'הזנים 

  ).13איור (צ "מ 10 -ועיים אחסון בלא הופיעו נזקי צינה לאחר שב', 6/32'פרט לזן , המקרים

ואילו מראה פרי עם החמות פנימיות מוצג , 3מראה של פרי עם החמות חיצוניות מוצג באיור 

  .6 -ו 5באיורים 

  

  
לאחר שבועיים ' 326/' -ו' 262/', '397/', 'שני', 'עכו'התפתחות נזקי צינה בפירות הזנים :  13איור 

.  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6ון בטמפרטורות שונות של אחס

  .תיבות לטיפול 3של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים 
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  .שבועות 8הבעיה של נזקי צינה והחמות החמירה מאוד כעבור אחסון ממושך של 

 6ון בטמפרטורה נמוכה של שבועות אחס 8התפתחו כעבור ', עכו'כי מלבד פירות הזן , ניתן לראות

התפתחו נזקי , כמו כן).  14איור (מפירות הזנים השונים  90% -צ נזקי צינה חיצוניים על פני כ"מ

  ).14איור (צ "מ 10צינה גם בחלק מהפרי שאוחסן בטמפרטורה המתונה יותר של 

זמן  היה עמיד יחסית לצינה התפתחו נזקים והחמות אך ורק בפרי שאוחסן למשך' עכו'הזן 

נתגלו כרגישים מאוד ' 6/32'פירות הזן , לעומת זאת.  צ"מ 6ממושך בטמפרטורה הנמוכה של 

צ "מ 10והופיעו נזקים והחמות גם לאחר אחסון ממושך בטמפרטורה מתונה יחסית של , לצינה

  ).14איור (

  

  
שבועות  8לאחר ' 326/' - ו' 262/', '397/', 'שני', 'עכו'התפתחות נזקי צינה בפירות הזנים :  14איור 

.  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6אחסון בטמפרטורות שונות של 

  .תיבות לטיפול 3של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים 

  

  

  מ וחומצה במיץ"תכולת כמ

 14% - לעומת כ 16.5-17%הייתה בסביבות ' שני, 'ו' עכו'מ בזנים "תכולת הכמ, במועד הקטיף

 - היה כ' שני' -ו' עכו'תכולת החומצה במיץ של פירות הזנים , כמו כן).  15איור (בלבד ביתר הזנים 

יחס ההבשלה בפירות , בהתאמה לכך).  15איור (בלבד בשאר הזנים  0.25-0.3% -בהשוואה ל 0.6%

  ).15ר איו(בזנים האחרים  57עד  52 -בהשוואה ל 28היה ' שני' -ו' עכו'

מ והחומצה במיץ כמעט ולא "תכולת הכמ, הבדיקות שערכנו מראות כי בכל זני הרימון השונים

מ "ערכי הכמ, אי לכך).  15איור (שבועות  8השתנו כלל או ירדו רק מעט במהלך אחסון ממושך של 

  והחומצה ויחס ההבשלה של הפרי נשארו כמעט זהים לאלו שנמדדו בי
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שבועות  8לאחר ' 262/' -ו' 397/', 'שני', 'עכו'מ וחומצה במיץ פירות הזנים "תכולת כמ:  15איור 

.  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6אחסון בטמפרטורות שונות של 

  .חזרות 4של . ת.ש± התוצאות הינן ממוצעים 

  

  טעם הפרי

על פני ) 8-8.5ציון טעם בין (היה עדיף ' 6/32' -ו' שני', 'עכו'ם טעמם של פירות הזני, במועד הקטיף

  ).16איור ) (בלבד 7ציון טעם (' 2/26' -ו' 7/39'טעמם של הזנים 

תוצאות הבדיקה מראות כי הערכת טעם הפרי כמעט ולא השתנתה כלל כעבור אחסון קצר של 

  ).16איור (חיי מדף + שבועיים 

, נפגם מעט במהלך אחסון ממושך' 2/26' -ו' 7/39', 'שני'ים טעמם של פירות הזנ, לעומת זאת

).  17איור (צ אשר עודדה התפתחות נזקי צינה "מ 6בעיקר לאחר אחסון בטמפרטורה הנמוכה של 

' 6/32'טעמו של הזן ).  17איור (כמעט ולא נפגם כלל במהלך האחסון ' עכו'טעמם של פירות הזן 

  .של רקבונותלא נבחן עקב בעיה של התפתחות רבה 

ציון (צ נפגם מאוד "מ 6 -אשר אוחסנו למשך זמן ממושך ב' 2/26' -ו' 7/39'טעמם של פירות הזנים 

  ).17איור ) (4.5-5.5טעם בין 
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לאחר שבועיים אחסון ' 326/' -ו' 262/', '397/', 'שני', 'עכו'מבחן טעימה של פירות הזנים :  16איור 

התוצאות הינן .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6בטמפרטורות שונות של 

  .טועמים 10של . ת.ש± ממוצעים 

  

  

  
שבועות אחסון  8לאחר ' 262/' -ו' 397/', 'שני', 'עכו'מבחן טעימה של פירות הזנים :  17איור 

ת הינן התוצאו.  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6בטמפרטורות שונות של 

  .טועמים 10של . ת.ש± ממוצעים 
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  סיכום ומסקנות
  

הזן , תוצאות הבדיקה מראות כי מבין הזנים השונים שנבדקו – כושר השתמרות לאחר הקטיף

נשמרו באופן סביר בטמפרטורה של ' 2/26' -ו' 7/39', 'שני'הזנים , נשמר באופן הטוב ביותר' עכו'

  .ד במהלך האחסון בשתי הטמפרטורות השונותניזוק מאו' 6/32'ואילו הזן , צ"מ 10

  

מצאנו גם עתה שפירות רימון בכירים ניזוקים מהתפתחות רקבון , כפי שדיווחנו בעבר – רקבון

  ).11, 8איורים (' 6/32'הזן הרגיש ביותר להתפתחות רקבון כתר היה .  עובש אפור באזור הכתר

  

ל פירות זני רימון בכירים היא רגישותם אחת הבעיות העיקריות בשמירת איכותם ש – נזקי צינה

ניזוקו מהתפתחות פגמים והחמות בשתי ' 6/32'בעבודה זו מצאנו שפירות הזן .  לצינה

ואילו פירות שאר הזנים ניזוקו בעיקר בעקבות אחסון בטמפרטורה הנמוכה , טמפרטורות האחסון

  ).  13-14איורים (צ "מ 6של 

  

על פני הזנים ' 6/32' -ו' שני', 'עכו'ות מסוימת לזנים מבחני טעימה הצביעו על עדיפ – טעם

בעיקר בטמפרטורה , טעם הפרי נפגע מעט במהלך אחסון ממושך, כמו כן).  16איור (האחרים 

  ).17איור (צ "מ 6נמוכה של 

  

פירות הזנים , נשמרו באופן הטוב ביותר' עכו'תוצאות הבדיקה מראות כי פירות הזן , בסיכום

ניזוקו מאוד לאחר ' 6/32'ואילו  פירות הזן , צ"מ 10 -נשמרו באופן סביר ב' 2/26' - ו' 7/39', 'שני'

  .הקטיף

  

, הרכב כימי של המיץ וטעם הפרי, כולל כושר האחסון, בשכלול כל המדדים השונים, כ"בסה

שאר הזנים החדשים היו פחות .  'שני'הינו המועדף ביותר ואחריו הזן ' עכו'נראה כי הזן 

  .בעלי כושר השתמרות לקוי טעימים או

  

  

  



70                                                            203-0781-09 
  

  'עמק'בחינת האיכות וכושר ההשתמרות של פירות רימון 
  2009עונת  –דוח בדיקה 

  רון פורת ובתיה וייס' דר: מאת

  מכון וולקני, מינהל המחקר החקלאי, המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית

  

  רקע
ומקדים במועד הבשלתו , רך טעם טוב וגרגר, הינו בעל פירות גדולים בצבע אדום' עמק'הזן הבכיר 

ולאחרונה , מעורר עניין רב בקרב המגדלים' עמק'הזן ).  130" (יונאי-שני' -ו) 128(' עכו'את הזנים 

  .הוחל בהפצתו אצל שתלנים ומגדלים

  .לאחר הקטיף' עמק'בחנו את האיכות וכושר ההשתמרות של פירות רימון , בעבודה זו

  

  המחקר מהלך
והועברו למחלקה לאחסון , 16.9.09 -פו מחלקת התצפית בנווה יער בנקט' עמק'פירות רימון 

  .תוצרת חקלאית במכון וולקני בבית דגן

Xtendג עם או ללא שקיות "ק 5הפרי מוין ונארז בתיבות קרטון , לאחר הקטיף
®.  

ולאחר מכן הועבר לשבוע , צ"מ 13 -ו 10, 6שבועות בטמפרטורות שונות של  4הפרי אוחסן למשך 

  .פירות בתיבה 8-10 -כ, תיבות 3כל טיפול כלל . צ"מ 20 -של שהייה בחיי מדף בנוסף 

מראה חיצוני ופנימי : בדיקות איכות הפרי נערכו במועד הקטיף ולאחר תקופת האחסון וכללו

  .ומבחן טעימה מ וחומצה במיץ"תכולת כמ, התפתחות רקבון ונזקי צינה, הפסד משקל, )צילום(

  

  תוצאות
  מראה הפרי

  ).1איור (ורוד וגרגרים בצבע אדום -עם גוון חיצוני אדום, הפרי היה גדול ועגול, עד הקטיףבמו

  

  
  

  .וצולם למחרת 16.9.09 -הפרי נקטף ב.  מראה פנימי וחיצוני של פירות  במועד הקטיף:  1איור 

  

לאחר , אולם.  י נשמר עגול ויפהצ הפר"מ 20 -שבועות אחסון ושבוע נוסף בחיי מדף ב 4כעבור 

ואילו הפרי אשר נשמר , )החמות(צ הופיעו נזקי צינה "מ 6אחסון בטמפרטורה נמוכה של 

  ).2-3איורים (צ הצטמק מעט והיה מצולע "מ 13בטמפרטורה הגבוהה של 

  ).4איור (הגרגרים נשמרו אדומים בכל הטמפרטורות הנבחנות , מבחינת המראה הפנימי של הפרי
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 13 -ו 10, 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  4לאחר ' עמק'מראה תיבות פירות :  2איור 

  . צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ

  

  
צ "מ 13 -ו 10, 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  4לאחר ' עמק'מראה פירות :  3איור 

  . צ"מ 20 - ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב

  

  
 13 -ו 10, 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  4לאחר ' עמק'מראה פנימי של פירות :  4איור 

  . צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ

  

  איבוד משקל והצטמקות

שבועות אחסון הפרי ללא שקית הפרי איבד בממוצע  4ן לראות כי לאחר מבחינת איבוד משקל נית

  ).5איור (בלבד  2-3% -ואילו פרי שנארז בשקית איבד כ, ממשקלו 5-7% -כ

צ איבד משקל רב יותר מאשר פרי שאוחסן "מ 6פרי שאוחסן בטמפרטורה נמוכה של , כמו כן

שהתפתחו בטמפרטורה הנמוכה  וזאת כתוצאה מנזקי הצינה, צ"מ 10בטמפרטורה מתונה של 

  ).5איור (

  צ"מ 13  צ"מ 10  צ"מ 6

  צ"מ 13  צ"מ 10  צ"מ 6

  צ"מ 13  צ"מ 10  צ"מ 6
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 10, 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  4לאחר ' עמק'איבוד משקל בפירות רימון :  5איור 

 10של . ת.ש ±התוצאות הינן ממוצעים .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 13 - ו

  .חזרות

  

  התפתחות רקבונות

  .רגישים להתפתחות רקבונות באזור הכתר' 116' -ו.'יונאי-שני', 'עכו' פירות זני הרימון הבכירים

ניזוקים מהתפתחות רקבון עובש אפור ' עמק'מצאנו שגם פירות רימון מהזן החדש , בתצפית זו

  ).6איור (באזור הכתר 

איור (צ "מ 10 - רקבון בפירות שאוחסנו ב 11-13% -שבועות אחסון התפתחו כ 4לאחר , בסך הכול

לא השפיעה ואולי אף הפחיתה מעט את שיעור התפתחות הרקבון  XFעטיפת הפרי בשקית  ). 7

  ).7איור (

  
  .'עמק'הופעת רקבון כתר בפירות רימון :  6איור 

  

  
, 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  4לאחר ' עמק'התפתחות רקבון בפירות רימון :  7איור 

 3של . ת.ש ±התוצאות הינן ממוצעים .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 13 -ו 10

  .חזרות
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  התפתחות נזקי צינה

דבר , רגישים לצינה' עמק'נמצא שגם פירות הזן ', יונאי-שני' -ו' עכו'כמו זני הרימון הבכירים 

  ).8יור א(על פני קליפת הפרי ) pitting(שקיעה ותמותת תאים , המתבטא בהחמות

מהפרי שאוחסן  80-85% -הופיעו נזקי צינה חיצוניים על פני כ, שבועות אחסון 4לאחר 

מהפרי שאוחסן בטמפרטורה המתונה יותר של  20% -ועל פני כ, צ"מ 6בטמפרטורה הנמוכה של 

  ).9איור (צ כמעט ולא התפתחו נזקי צינה כלל "מ 13 - ב).  9איור (צ "מ 10

 50%עד  30% -וב, צ"מ 6 -מהפרי שאוחסן ב 80% -צינה פנימיים ב הופיעו נזקי, באופן דומה

צ לא התפתחו נזקי צינה פנימיים "מ 13 -בפרי שאוחסן ב).  10איור (צ "מ 10 -מהפרי שאוחסן ב

  ).10איור (כלל 

  

  
  .'עמק'נזקי צינה בפירות רימון :  8איור 

  

  
שבועות אחסון בטמפרטורות  4לאחר ' עמק'ה חיצוניים בפירות רימון התפתחות נזקי צינ:  9איור 

 ±התוצאות הינן ממוצעים .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 13 -ו 10, 6שונות של 

  .חזרות 3של . ת.ש

  

  
שבועות אחסון בטמפרטורות  4לאחר ' עמק'התפתחות נזקי צינה פנימיים בפירות רימון :  10איור 

 ±התוצאות הינן ממוצעים .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 13 -ו 10, 6שונות של 

  .חזרות 3של . ת.ש
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  מ וחומצה במיץ"תכולת כמ

ותכולת החומצה  14.1%היה ' עמק'מ ממוצעת במיץ פירות רימון "תכולת כמ, במועד הקטיף

  ).11איור ( 25הבשלה של הפרי היה יחס ה, בהתאמה לכך).  11איור ( 0.56%הממוצעת הייתה 

ויחס ההבשלה כמעט ולא השתנו במהלך האחסון באף , מ וחומצה במיץ"תכולת כמ, בסך הכול

  ).11איור (אחת מטמפרטורות האחסון השונות 

  

  
שבועות אחסון  4לאחר ' עמק'מ וחומצה במיץ של פירות רימון "תכולת כמ:  11איור 

התוצאות .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 13 -ו 10, 6מפרטורות שונות של בט

  .חזרות 3של . ת.ש ±הינן ממוצעים 

  

  טעם הפרי

 4וטעמו לא השתנה ולא נפגם לאחר , )8= ציון טעם (על ידי המעריכים כטעים הזן עמק הוגדר 

  ).12איור (שבועות אחסון בטמפרטורות השונות 
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שבועות אחסון  4במועד הקטיף ולאחר ' עמק'הערכת טעמם של פירות רימון :  12איור 

התוצאות .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 13 -ו 10, 6בטמפרטורות שונות של 

  .חזרות 10של . ת.ש ±הינן ממוצעים 

  

  סיכום ומסקנות
  

וניזוקים  רגישים לצינה' עמק'גם פירות הזן ', יונאי-שני' -ו' עכו'בדומה לזנים הבכירים האחרים 

  .רקבון כתרמהתפתחות 

  

הפרי , הצבע והטעם, מידת ההצטמקות, כגון מראה הפרי, מבחינת מדדי איכות אחרים, פרט לכך

  .שבועות בטמפרטורות שונות עם או ללא עטיפה בשקית אווירה מתואמת 4נשמר היטב במשך 

  

  .צ"מ 12היא ' עמק'טמפרטורת האחסון המומלצת לזן ', ייונא-שני' -ו' עכו'בדומה לזנים 

  

-שני' -ו' עכו'דומה לזה של הפירות הבכירים ' עמק'כושר השתמרות פירות הזן , בסך הכול

  .'יונאי

  

הבעיה של רגישות הפרי לצינה ניתנת לפתרון באופן פשוט וקל על ידי שמירת הפרי לאחר הקטיף 

  .צ"מ 12בטמפרטורה מתונה של 

והמשך פיתוח , פתרון בעיית התפתחות רקבון באזור הכתר מהווה בעיה חמורה יותר, זאת לעומת

מחייב מציאת פתרון ) כמו גם זני רימון בכירים אחרים(' עמק'והרחבת הנטיעות של הזן החדש 

  .הולם לבעיה זו
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  'כאמל'של פירות רימון  כושר האחסוןבחינת 
  2009עונת  – ח בדיקה"דו

  פורת ובתיה וייס רון' דר: מאת

  מכון וולקני, מינהל המחקר החקלאי, המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית

  

  רקע
בתחילה .  צבע אדום עז וטעם טוב, )גרם 500-700(ניחן בפירות גדולים מאוד ' כאמל'הזן החדש 

אולם בשנתיים האחרונות הוא הבשיל בסוף ספטמבר עד תחילת , נראה היה שהוא זן אפיל

  .'וונדרפול'הזן  לפני, אוקטובר

  .לאחר הקטיף' כאמל'בחנו את האיכות וכושר ההשתמרות של פירות רימון , בעבודה זו

  

  המחקר מהלך
והועברו למחלקה לאחסון , 13.10.09 -נקטפו מחלקת התצפית בנווה יער ב' כאמל'פירות רימון 

  .תוצרת חקלאית במכון וולקני בבית דגן

של תכשיר ההדברה  0.2% - נטבל ב, פרי עם סדקים ופצעיםהפרי עבר מיון להוצאת , לאחר הקטיף

Xtend ונארז בשקיות, סקולר
®
  .ג"ק 5בתיבות קרטון  

ולאחר מכן הועבר , צ"מ 10 -ו 6שבועות בטמפרטורות של  8 -ו 4הפרי אוחסן למשכים שונים של 

  .תיבהפירות ב 8 -כ, תיבות 3כל טיפול כלל .  צ"מ 20 - לשבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב

מראה חיצוני ופנימי : בדיקות איכות הפרי נערכו במועד הקטיף ולאחר תקופת האחסון וכללו

  .טעימה ומבחני, התפתחות רקבונות ונזקי צינה מעקב אחר, )צילום(

  

  

  תוצאות
  

  מראה הפרי

אך בעיקר סביב העוקץ , זיהינו פירות רבים עם סדקים בצידי הפרי, במהלך המיון לפני האחסון

ואי לכך ייתכן , לא נתקלנו בתופעה זו בחומרה כה רבה בזנים אחרים, מהניסיון שלנו).  1 איור(

  .'כאמל'שהרגישות לפיצוצים וסדקים באזור העוקץ הינה תכונה ייחודית לזן 

  

  
  

  .סדקים ופיצוצים סביב אזור העוקץ ובצידי הפרי:  1איור 

  הפריסדקים סביב העוקץ ובצידי 
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, ניתן לראות שהפרי שמר על צבעו החיצוני האדום העז, אחר הקטיףמבחינת השתמרות הפרי ל

הבעיה העיקרית ).  1איור (נשמר עגול ומוצק ולא ניזוק מבעיה של הצטמקות לאחר הקטיף , וכן

איור (שזיהינו מבחינת מראה הפרי הייתה התייבשות והופעת סימני רקבון בשיניים של הכתרים 

2.(  

  

שבועות  4ניתן לראות שצבע הגרגרים במועד הקטיף ולאחר , רימבחינת המראה הפנימי של הפ

  ).3איור (שבועות אחסון הגרגרים נהיו אדומים כהים  8אך כעבור , אחסון היה אדום בהיר

  

  

  
שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  8 - ו 4במועד הקטיף ולאחר ' כאמל'מראה פירות :  2איור 

  . צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6

  

  

  
שבועות אחסון בטמפרטורות  8 - ו 4במועד הקטיף ולאחר ' כאמל'מראה פנימי של פירות :  3איור 

  .צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6שונות של 
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  התפתחות רקבונות

וזן '' עמק' - ו' יונאי-שני', 'עכו'ת מצאנו שבדומה לפירות זני הרימון הבכירים בתצפית הנוכחי

רגישים להתפתחות רקבון עובש אפור באזור הכתר ' כאמל'גם פירות הזן ', 116'אמצע העונה 

  ).4איור (

  

שבועות אחסון  8וכעבור , מהפרי 18% -שבועות אחסון הופיע רקבון על פני כ 4לאחר , בסך הכול

שיעור הרקבון שהתפתח לאחר הקטיף היה ).  5איור (מהפרי  25% -רקבון כתר על פני כ הופיע

  ).5איור ) (צ"מ 10 -ו 6(דומה בשתי טמפרטורות האחסון השונות 

  

  

  
  

התמונה בצד שמאל מראה את תחילת .  'כאמל'הופעת רקבון כתר בפירות רימון מהזן :  4איור 

והתמונה בצד ימין מראה פרי בשלב רקבון מתקדם אשר התפשט , בשיניים של הכתר הנגיעות

  .וכיסה את כל שטח הפרי

  

  

  
  

שבועות אחסון בטמפרטורות  8 - ו 4לאחר ' כאמל'התפתחות רקבונות כתר בפירות הזן :  5איור 

 ±ממוצעים התוצאות הינן .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 -ו 6שונות של 

  .חזרות 3של . ת.ש
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  התפתחות נזקי צינה

רגישים ' כאמל'נמצא שגם פירות הזן ', עמק' -ו' יונאי-שני' 'עכו'בדומה לזני הרימון הבכירים 

איור (דבר המתבטא בעיקר בהחמות פנימיות של הרקמה הספוגית הלבנה סביב הגרגרים , לצינה

6.(  

ועוצמת ההחמות החמירה עם הארכת משך , גריםעיקר ההחמות זוהו ברקמה הלבנה מתחת לגר

  ).6איור (שבועות  8 -ל 4 -צ מ"מ 6האחסון בטמפרטורה נמוכה של 

  ).6איור (צ לא היו החמות "מ 10בפירות שאוחסנו בטמפרטורה המתונה של 

  

ניתן לראות כי כמעט ולא נצפו נזקי צינה חיצוניים על פני קליפת , מבחינת שיעור נזקי הצינה

  ).  7איור (צ "מ 6 -שבועות ב 8מהפרי שאוחסן למשך  12.5% -מלבד ב, הפרי

צ אך לא "מ 6נצפו החמות פנימיות בכל הפירות שאוחסנו בטמפרטורה הנמוכה של , לעומת זאת

  ).8איור (צ "מ 10בפירות שאוחסנו בטמפרטורה המתונה של 

  
  

שבועות אחסון  8 -ו 4לאחר ' כאמל'בפירות רימון ) פנימיות החמות(הופעת נזקי צינה :  6איור 

  .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 - ו 6בטמפרטורות שונות של 

  

  
שבועות אחסון  8 - ו 4לאחר ' כאמל'התפתחות נזקי צינה חיצוניים בפירות הזן :  7איור 

התוצאות הינן .  צ"מ 20 -שהייה בחיי מדף ב צ ושבוע נוסף של"מ 10 - ו 6בטמפרטורות שונות של 

  .חזרות 3של . ת.ש ±ממוצעים 

0

20

40

60

80

100

4שבועות 8שבועות

6מ"צ 10מ"צ

(%
) 

ם
יי

ונ
צ
חי

ה 
ינ

צ
י 
ק

נז

C°°°°6 C°°°°10 

  שבועות 4לאחר 

  שבועות 8לאחר 

  'כאמל'בזן ) החמות פנימיות(התפתחות נזקי צינה 



80                                                            203-0781-09 
  

  
שבועות אחסון  8 -ו 4לאחר ' כאמל'התפתחות נזקי צינה פנימיים בפירות הזן :  8איור 

התוצאות הינן .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 - ו 6בטמפרטורות שונות של 

  .רותחז 3של . ת.ש ±ממוצעים 

  

  טעם הפרי

וטעמו נשמר , )9= ציון טעם (על ידי המעריכים כטעים מאוד במועד הקטיף הוגדר  'כאמל'הזן 

בעקבות , לעומת זאת).  9איור (צ "מ 10היטב ולא נפגם במהלך האחסון בטמפרטורה המתונה של 

 6.8 -ו 7.0 - וציון הטעם ירד ל, צ חלה פגיעה בטעם הפרי"מ 6אחסון בטמפרטורה הנמוכה של 

צ הצטברו מעט טעמי "מ 6 -לאחר אחסון ב, כמו כן).  9איור (בהתאמה , שבועות 8 -ו 4כעבור 

  ).9איור (צ "מ 10לוואי בהשוואה לפרי שנבדק במועד הקטיף או אוחסן בטמפרטורה של 

  

  
שבועות אחסון  8 -ו 4במועד הקטיף ולאחר ' כאמל'הערכת טעמם של פירות הזן :  9איור 

התוצאות הינן .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף של שהייה בחיי מדף ב"מ 10 - ו 6ת שונות של בטמפרטורו

  .טועמים שונים 10 - של כ. ת.ש ±ממוצעים 
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  סיכום ומסקנות

וייתכן שזו תופעה ייחודית , פיצוצים וסדקים סביב העוקץבמהלך מיון הפרי זיהינו בעיה של  •

ווים כר נוח להדבקה על ידי פתוגנים מיותר לציין שסדקים ופצעים מה.  'כאמל'לזן 

 .והתפתחות רקבונות באחסון

' כאמל'מצאנו בעבודה זו שגם פירות הזן ', עמק' -ו' יונאי-שני', 'עכו'בדומה לזנים הבכירים  •

 .כתר נותרקבווניזוקים מהתפתחות  רגישים לצינה

  .צ"מ 10היא ' כאמל'טמפרטורת האחסון המומלצת לזן , עקב רגישות הפרי לצינה •

  

', עכו'הרימון הבכירים פירות יותר לזה של דומה ' כאמל'כושר השתמרות פירות הזן , בסך הכול

אשר הינו עמיד יותר לצינה ואינו ניזוק באופן ' וונדרפול'ולא לזן האפיל ', עמק' -ו 'יונאי-שני'

  .משמעותי מהתפתחות רקבונות כתר

, היה לשווק את הפרי בסמוך למועד הקטיףצריך י, יהפוך לזן מסחרי' כאמל' - במידה ו, אי לכך

 .והוא אינו מתאים לשימור באחסון ממושך

  



82                                                            203-0781-09 
  

  P.G.127-28של פירות רימון  האיכות וכושר ההשתמרותבחינת 
  2009עונת  –ח בדיקה "דו

  רון פורת ובתיה וייס' דר: מאת

  מכון וולקני, מינהל המחקר החקלאי, המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית

  

  רקע
פרי קטן , המתאפיין במועד קטיף מאוחר, הינו זן חדש ייחודי לישראל P.G.127-28ר רימון שחו

פירות רימון שחור מתאימים גם לצרכי קישוט ונוי וגם לצרכי .  וצבע קליפה סגול עז, יחסית

  .מאכל

  .בחנו את האיכות וכושר ההשתמרות של פירות רימון שחור לאחר הקטיף, בעבודה זו

  

  המחקר מהלך
והועברו למחלקה לאחסון , 2.11.09 -ימון שחור נקטפו מחלקת התצפית בנווה יער בפירות ר

  .תוצרת חקלאית במכון וולקני בבית דגן

Xtend חלק מהפרי הושאר כביקורת והחלק האחר נארז בשקיות, לאחר הקטיף
®
 5בתיבות קרטון  

  .ג"ק

חר מכן הועבר לשבוע נוסף ולא, צ"מ 10 - ו 6שבועות בטמפרטורות שונות של  8הפרי אוחסן למשך 

פירות  45כ "סה(פירות בתיבה  15 -כ, תיבות 3כל טיפול כלל .  צ"מ 20 - של שהייה בחיי מדף ב

  ).לטיפול

מראה חיצוני ופנימי : בדיקות איכות הפרי נערכו במועד הקטיף ולאחר תקופת האחסון וכללו

  .הטעימ ומבחני, התפתחות רקבונות ונזקי צינה מעקב אחר, )צילום(

  

  תוצאות
  מראה הפרי

שבועות אחסון הן  8ניתן לראות כי מבחינת המראה החיצוני הפרי נשמר היטב במהלך , בסך הכול

, כלומר).  1-2איורים (צ "מ 10צ והן בטמפרטורה מתונה יותר של "מ 6בטמפרטורה נמוכה של 

  .ולא נצפו רקבונות או נזקי קליפה ניכרים, הפרי לא הצטמק יתר על המידה

ניתן לראות כי פירות הביקורת הלא עטופים הצטמקו מעט יותר ונהיו מעט מצולעים , ו כןכמ

  ).3איור ( XFבהשוואה לפרי שנארז בשקיות אווירה מתואמת מסוג 

והגרגרים אף נהיו מעט , ניתן לראות כי הוא נשמר היטב, גם מבחינת המראה הפנימי של הפרי

הרקמה הספוגית והקרומים , כמו כן).  4איור ( אדומים יותר בהשוואה לצבעם במועד הקטיף

  ).4איור (העוטפים את הגרגרים נשארו לבנים ללא סימני החמות כלשהם 

  

  רקבונותהתפתחות 

  ).  5איור .(פירות רימון שחור לא ניזוקו באופן משמעותי מהתפתחות רקבון, כ"סה

 4-6% -התפתחו רקבונות בצ "מ 6דווקא בפרי שאוחסן בטמפרטורה נמוכה של , בבדיקה הנוכחית

לא השפיעה על  XFעטיפה בשקית , כמו כן).  5איור (צ "מ 10 -מהפרי לעומת כמעט אפס רקבונות ב

  ).5איור (התפתחות רקבונות לאחר הקטיף 

בניגוד לרקבונות כתר בזני רימון בכירים ורקבונות פצע וצד בזן וונדרפול הנגרמים על ידי פטריית 

  ).6איור (קבון ברימון שחור נגרם על ידי הפטרייה אספרגילוס עיקר הר, העובש האפור

נמצא שפירות רימון שחור רגישים מאוד , למרות שלא זוהתה בעיה משמעותית בהתפתחות רקבון

מהפרי שאוחסן  30-60% -זיהינו בעיה של עיפוש אבקנים ב, כ"סה.  לבעיה של עיפוש אבקנים

צ "מ 6פרי שאוחסן בטמפרטורה הנמוכה של מה 5-10% -צ אך רק ב"מ 10בטמפרטורה של 

  ).7-8איורים (
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  התפתחות נזקי צינה

פירות רימון שחור עמידים לצינה ולא זוהו כלל נזקי צינה פנימיים , בניגוד לזני הרימון הבכירים

  ).תוצאות לא מובאות(או חיצוניים באף אחד מהפירות שנבדקו 

  

  טעם הפרי

בעיקר , ונשמר היטב במהלך האחסון) 9= ציון טעם (טיף טעם הפרי היה טוב מאוד במועד הק

שבועות אחסון  8ציון טעם הפרי לאחר , כ"סה).  9איור (צ "מ 6בטמפרטורה הנמוכה של 

  ).9איור (בהתאמה , 7.5 -ו 8.3צ היה "מ 10 -ו 6בטמפרטורות השונות של 

זאת זוהו טעמי לוואי  אך לעומת, צ"מ 6 -כמעט ולא זוהו טעמי לוואי בפרי שאוחסן ב, כמו כן

  ).9איור (צ "מ 10 - בפרי שאוחסן ב

  

  סיכום ומסקנות
  

צבע חיצוני סגול כהה וצבע גרגרים , הפרי נשמר היטב ושמר על מראה מוצק ועגול –מראה הפרי 

  .אדום

  

  .אך רגיש לבעיה של עיפוש אבקנים, הפרי עמיד יחסית לרקבונות –התפתחות רקבון 

  

  .יד לצינההפרי עמ –רגישות לצינה 

  

  .צ"מ 6בעיקר בטמפרטורה נמוכה של , טעם הפרי נשמר היטב לאחר הקטיף –טעם 

  

אשר רגישים לצינה ולהתפתחות , יונאי ועמק-שני, כגון עכו, בניגוד לזני הרימון הבכירים, בסיכום

פירות רימון שחור הינם בעלי כושר אחסון טוב ועמידים יחסית לרקבונות ונזקי , רקבונות כתר

  .נהצי

, הבעיה העיקרית שנצפתה באחסון ממושך של פירות רימון שחור היתה עיפוש רב של אבקנים

  .צ"מ 10בעיקר בטמפרטורה של 

  

צ עם או ללא שקית אווירה "מ 6מומלץ לאחסן פירות רימון שחור בטמפרטורה נמוכה של , בעתיד

  .בהתאם למשך האחסון המבוקש, מתואמת

  .השימוש בפונגציד סקולאר לצורך מניעת רקבון ועיפוש אבקנים מוצע לבחון את יעילות, כמו כן

  

  .מומלץ להמשיך בפיתוח הזן והרחבת הנטיעות, מבחינת איכות הפרי וכושר השתמרותו
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 -ו 6שבועות אחסון בטמפרטורות של  8מראה תיבות רימון שחור במועד הקטיף ולאחר :  1איור 

והפרי בתמונות , הפרי בתמונות העליונות נארז ללא שקית. צ"מ 20 -וע חיי מדף בצ ושב"מ 10
  .XFהתחתונות נארז בשקיות 

  

  
 -ו 6שבועות אחסון בטמפרטורות של  8מראה פירות רימון שחור במועד הקטיף ולאחר :  2איור 

והפרי בתמונות , העליונות נארז ללא שקיתהפרי בתמונות . צ"מ 20 -צ ושבוע חיי מדף ב"מ 10
    .XFהתחתונות נארז בשקיות 

  צ"מ 10  צ"מ 6

  ביקורת

  XFשקית 

  ביקורת

  XFשקית 

  0זמן 

  צ"מ 10  צ"מ 6
  ביקורת

שקית 

  ביקורת

שקית 

  0זמן 
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צ ושבוע חיי "מ 10שבועות אחסון בטמפרטורה של  8מראה פירות רימון שחור לאחר :  3איור 

ואילו הפרי בתמונות מימין נארז , הפרי בתמונות בצד שמאל נארז ללא שקית. צ"מ 20 - מדף ב
  .XFבשקיות 

  

  
שבועות אחסון בטמפרטורות  8מראה פנימי של פירות רימון שחור במועד הקטיף ולאחר :  4איור 

והפרי , הפרי בתמונות העליונות נארז ללא שקית. צ"מ 20 -צ ושבוע חיי מדף ב"מ 10 -ו 6של 
  .XFבתמונות התחתונות נארז בשקיות 
    

  צ"מ 10  צ"מ 6

  ביקורת

  XFשקית 

  ביקורת

  XFשקית 

  0זמן 

  XFשקית   ביקורת

  XFשקית   ביקורת
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 -ו 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  8הופעת רקבונות בפירות רימון שחור לאחר  :  5איור 

  .חזרות 3של . ת.ש ±התוצאות הינן ממוצעים .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף בחיי מדף ב"מ 10
  

  

  
ל מראה פרי עם התמונה בצד שמא.  התפתחות רקבון בפירות רימון שחור לאחר הקטיף:  6איור 

  .והתמונה בצד ימין מראה את המופע של הפטרייה אספרגילוס שהתפתחה מאזור נגוע ברקבון, רקבון
  

  
 -ו 6שבועות אחסון בטמפרטורות שונות של  8עיפוש אבקנים בפירות רימון שחור לאחר  :  7איור 

  .חזרות 3של . ת.ש ±התוצאות הינן ממוצעים .  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף בחיי מדף ב"מ 10
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  .עיפוש אבקנים בפירות רימון שחור לאחר הקטיף:  8איור 

  

  

  
  

שבועות אחסון  8הערכת טעמם של פירות רימון שחור במועד הקטיף ולאחר  :  9איור 
 ±ם התוצאות הינן ממוצעי.  צ"מ 20 -צ ושבוע נוסף בחיי מדף ב"מ 10 - ו 6בטמפרטורות שונות של 

  .טועמים שונים 10 -של כ. ת.ש
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  : 2006-2009שנים ח ל"סיכום דו

  לייצוא" רימוני ארץ ישראל"פיתוח מותג 

  203-0781-09: מספר הנושא

  .ח תוך התייחסות לתוכנית העבודה"מטרות המחקר לתקופת הדו .1

זנים הפרי והושוו הביצועים של ה נבחן, ננו הוקמוהחלקות שתוכ. רוב מטרות המחקר הושגו

נערך סקר שווקים באירופה . אותרו בעיות באחסון זנים חדשים ונמצאו פתרונות הולמים. הנבחנים

השוק . מיתג חלקית את הזנים ואיתר את העדפות הצרכנים האירופאים, וביפן שהרחיב את הידע

  .אותרו נקודות התורפה ונקודות היתרון והוצבו מטרות לעתיד שניתן ליישמן, היפני נלמד

  .אותוהתוצרי הניסויים עיק .2

, מניים וישראליים והשוואתםכורתנטיעת זנים , הקמת חלקות באזורים גאוגרפיים שונים בישראל

ביצוע מחקר לאחסון של פרי טרי ופרי פרוט של זנים , איתור זני רימון מתאימים לאזורי הגידול

. קים באירופה ויפןסקר שוו, אנאליזה כימית של הרכב חומרים בעלי פוטנציאל רפואי, חדשים

אותרו כזנים המתאימים לגידול מסחרי  ברוב אזורי  P.G.128-29-ו' עמק', 'יונאי-שני', 'כאמל'הזנים 

שאפשרו הורדה  ,אותרה רגישות לקור ורקבונות כתר בזנים מוקדמים ופותחו שיטות אחסון. הארץ

וקדמים טעי רימונים מנושא ההקמה ופיתוח של מ. ל"לרמה המאפשרת יצוא לחו ל"של הפגעים הנ

 2009-הממצאים מ. ל"שיווק בחומשלב הנטיעה ועד ללפתרונות אגרוטכניים סבירים לייצוא הגיע 

ל נמצאו "דרישות השוק האירופי נלמדו והזנים הנ. ל"מראים עליה בשיווק הפרי המוקדם לחו

בנות השוק היפני בחיתוליו אולם נוצרו הקשרים והתו. מתאימים לצרכי השוק האירופאי

שיווק של גרגרים קפואים ליפן . המתאימות לפתיחת השוק היפני לפרי רימון טרי ופרוט מישראל

  .נמצא כאחד הנושאים המיידיים לפיתוח מיידי

האם הושגו מטרות המחקר לתקופת . מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו .3

 ?הדוח

 יש צורך להמשיך בגידול המטעים. מיםכמפורט בסעיפים הקוד ברובן הושגו המחקר מטרות

הרימונים של אוניברסיטת בן גוריון לא נמצאו . שהוקמו בכדי למצות את הידע בשנתיים הקרובות

סק כבר בשלבי הביניים של נבנו כהלכה ומימונן הופ מתאימים וחלקות המטע בנחל בוקר לא

עד הסוף ויתכן מאוד שיש  מני לא מוצהכורתהפוטנציאל של בחינת זנים ממוצא יתכן ו. המחקר

. ל"הישראליים בשווקי חו צורך להשקיע במיתוג הזניםיש . זנים מעניינים שלא נכללו בניסוי זה

גדול מבחינה תחרותית אולם  פיתוח זני רימון מוקדמים בחודשים אוגוסט ספטמבר מקנה יתרון

שיטות אחסון  יש להתמקד בהמשך פיתוח של. מצריך שיווק ויצור של פרי איכותי במיוחד

  .מתקדמות ושיטות של התמודדות עם בעיות של הגנת הפרי בעיקר בכיוון של תקופת האחסון

; שחלו במהלך העבודה) שיווקיים ואחרים, טכנולוגיים(או השינויים /הבעיות שנותרו לפתרון ו .4

 .התייחסות המשך המחקר לגביהן

רי הדברה וכן להמשיך ולפתח יש להתמקד בפיתוח של שיטות גידול עם כמות מופחתת של חמ

שיטות אחסון מתקדמות ושיטות של התמודדות עם בעיות של הגנת הפרי בעיקר בכיוון של תקופת 

הארכת משך האחסון האפקטיבי של רימונים מוקדמים יכולה לתרום רבות לחופש . האחסון

יש . טעי ניסוייש לאתר טיפוסים נוספים ממוצא טורקמני ולבחון אותם במ. הפעולה של המשווקים

בשלב זה אין בידינו פתרונות . לנסות ולהמשיך לפתח זנים שלהם צבע טוב גם בתנאי חום קיצוניים

גידול  .לגידול של רימונים בערבה אולם המשך ההשבחה באזור עשוי להוביל לפתרונות טובים

אליים בערבה ירחיב את עונת הרימונים ויתן לישראל הזדמנות לכסות מדפים עם מוצרים ישר
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יתר על כן פיתוח זנים לא רגישים לחום עשוי גם לפתור בעיות קשות של . לאורך מרבית חדשי השנה

ניתן . התפתחות צבע גם במטעי רימון בצפון שנבעו בחלקן משינויי אקלים קיצוניים בשנה האחרונה

ובלת הפרי לשווק פרי רימון טרי ליפן אם יבוצעו מחקרים שיראו הדברה של זבוב הפירות במהלך ה

גרגרים פרוטים קפואים . מטרה זו ניתנת להשגה בזמן סביר אם חברות השיווק ירתמו למהלך. ליפן

פיתוח של זנים מיוחדים למטרה זו העונים . ניתן לשווק מיידית ואכן הדבר נעשה בקנה מידה קטן

ת המחקר במהלך תקופ. על הדרישות וההעדפות היפניות יכולים ליצור נישה מהפכנית בתחום זה

התברר לנו שהשוק הדרום קוריאני הרבה יותר מפותח מהשוק היפני מבחינת היקף צריכת 

  .מקום ללמוד טוב יותר את השוק הזהש הרימונים ויתכן ובעתיד י 

 .עיון וימי הרצאות, פטנטים, בכתב פרסומים –ח "הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו .5

דוחות מסכמים  שני. ידה של חקר שווקיםמספר דוחות של היח סמורופתקופת המחקר  במהלך

דיווח וניתוח של ממצאי הביקור באירופה וביפן ועוד מחקרי ביניים נוספים על נתוני היצוא  כוללים

מספר ביקורי שטח על ידי שולחן הרימון בחלקות הניסוי והידע  בוצעו. מישראל בשנים האחרונות

בימי עיון  ידי דורון הולנד ורון פורת על הממצאים הוצגו גם. ובשטח בהרצאות הוצג שנרכש

 חלק מהנתונים הכולל .מיוחדים לענף הרימון שהתקיימו אחת לשנה בכל אחת משנות המחקר

מבחני איכות פרי ומועדי הבשלה יפורסמו בכתובים כאשר יושלמו הניסויים והממצאים , יבולים

  .ינותחו באופן סופי

  :ח"אני ממליץ לפרסם את הדו: ח"פרסום הדו. 6

  .לא לפרסום –חסוי )                  * בספריות ובאינטרנט(ללא הגבלה *רק בספריות                   * 


