

רי בודדות רי בודדות רי בודדות רי בודדות ''''צצצצ


         בבית צמיחה בבקעת הירד בבית צמיחה בבקעת הירד בבית צמיחה בבקעת הירד בבית צמיחה בבקעת הירד� � � � מבח זנימבח זנימבח זנימבח זני    

        06/06/06/062005200520052005/ חור�  חור�  חור�  חור� 

  פ בקעת הירד" מו–אחיע� מאיר ,  זיוה גלעד
        .מ" שה
  משרד החקלאות– עומר זיאד, גיא רש�, יואל חדד, דויד סילברמ

  
  

        מבואמבואמבואמבוא

עקב . רי בודדות בבתי צמיחה ובשטח פתוח'בבקעת הירד מגדלי� עגבניות צ

� של בקעת הירד יש צור% לבדוק זני� באזור ולא נית לסמו% התנאי� המיוחדי

יו� , מזג אויר בבקעת הירד מתאפיי בטמפרטורות. על תוצאות  מאזורי� אחרי�

תנאי�  אלה גורמי� . בבקעת הירד  איכות מי� מעולה. גבוהות בסתיו,   ולילה

מאד  השימוש כתוצאה מקרקע ירודה נפו' , בנוס�. לצמיחה מופרזת וחנטה לקויה

גידול במצע מנותק גור� . במצעי� מנותקי� בהשוואה לאזורי גידול אחרי�

לתגובה שונה של זני� בהשוואה לגידול בקרקע חולית בה� נבדקי� הזני� 

  .באזורי� אחרי�

רי בודדות בבית צמיחה במצע מנותק בתנאי 'במחקר זה נבדקו זני עגבניות צ

  .בקעת הירד בגידול החורפי

  

        וחומרי�וחומרי�וחומרי�וחומרי�שיטות שיטות שיטות שיטות 

   .  מורכב על כנת רזיסטאר496בנוס� נבדק הז , שבעה זני�נבדקו 

 ש� הזש� הזש� הזש� הז ש� החברהש� החברהש� החברהש� החברה

 4605 הזרע

 4505 הזרע

 9174 נירית

 8274 נירית

 740 זרעי� גדרה

 496 זרעי� גדרה

 4502 הזרע 

 זרעי� גדרה

 מורכב 496

 על רזיסטאר

  

   

צמחי� נשתלו במבנה ה .' מ4.5גובה מרזב , בית צמיחה ב4/9/06
השתילה בוצעה ב

 מאש 50  צד ע� רשתות נגד חרקי�וילונותסגור ע� , מכוסה בפוליאתיל מסויד

  .מאווררי� הופעלו לפי הצור%

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



קלקר הרוחב  ו מטר1.5, מרכז למרכז, רוחב ערוגה,  בקלקרי�08M) יש(מצע טו� 

לאור% מ מרחק בי השתילי� " ס30,  שתי שורות שתילה לערוגהשתלו נ .' מ0.8

  .) שתילי� לדונ�3760. (השורה

 הדליה , בשתילי� מורכבי� הועלו שני ענפי� לצמח  ,הועלה ענ� אחד  מכל שתיל

  .במהל% כל הגידול הסירו ענפי צד. הולנדית

  . שתילי� לחזרה20, כל ז נבח בארבע חזרות

ו מעקב אחר תנועת� וחוסר יעילות גר� בסופ,  הוכנסו דבורי במבוס למבנה4/10
 ב

  . כוורות למבנה3של דבר להכנסת 

48
30הפרי חיכה בחדר , בוצע קטי� פע� בשבוע  שעות מהקטי� עד למיו

קוטר פרי (הפרי מוי לפי ארבע קבוצות גודל ). צ" מ20טמפרטורה ממוצעת של (

23 ,22
18:  לפי הגדרות גודל של המשווקי�) מ"במ
25  ,26
30 ,31
  . מ" מ35

צורה לא , פרי סדוק, מ" מ35 
מ וגדול מ" מ20ר של   פרי קט  מקוט
 בררה 

  .רגולרית של הפרי

הבדיקה בוצעה .  שעות48
24של לאחר השהייה הפרי הועבר לבדיקת חיי מד� 

  .ר אמנו ליכטר במחלקה לאחסו מנהל המחקר החקלאי"במעבדתו של ד

  

        תוצאות ודיותוצאות ודיותוצאות ודיותוצאות ודיו

 
קטי� ראשו  8/11/05   .  30/4/06  קטי� אחרו

.  לפי הזני�1אחוז יצוא והתפלגות גודל מובאות בטבלה , צאות יבולכ תו"סה

  .2תוצאות התפלגות היצוא בכל חודש מובאות בטבלה 

  

        בית צמיחה בקעת הירדבית צמיחה בקעת הירדבית צמיחה בקעת הירדבית צמיחה בקעת הירד, , , , רי בודדותרי בודדותרי בודדותרי בודדות'''' מבח זני� צ מבח זני� צ מבח זני� צ מבח זני� צ––––נתוני יבול נתוני יבול נתוני יבול נתוני יבול : : : : 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 


 גודל ב גודל ב גודל ב גודל בהתפלגותהתפלגותהתפלגותהתפלגות


לא לא לא לא %%%%         % % % %
מתאי� מתאי� מתאי� מתאי� 
        לגודללגודללגודללגודל

%%%%    
        סדוקי�סדוקי�סדוקי�סדוקי�

31-35 26-30 23-25 18-22 

 יבול  יבול  יבול  יבול ככככ""""סהסהסהסה
ליצוא ליצוא ליצוא ליצוא 

 ))))''''דדדד////''''טטטט((((

    ככככ""""סהסהסהסה
יבול יבול יבול יבול 

 ))))''''דדדד////''''טטטט((((((((

 ז

3.8  3.2 14.2 43.5 31.0 10.0 14.6 15.8 4605 

4.4  6.9 6.9 37.8 37.6 17.4 14.7 16.5 4505 

5.5  4.9 30.8 45.5 17.1 6.3 15.8 17.5 9174 

8.1  4.5 45.1 36.9 13.2 4.6 13.1 14.9 8274 

3.8  4.6 9.5 46.9 29.6 14.0 14.6 15.9 740 

2.8  4.9 13.7 47.6 27.4 11.3 13.8 14.9 496 

4.1  5.0 7.5 46.8 31.5 14.2 14.3 15.8 4502 

  מורכב496 15.3 14.2 11.5 28.0 46.8 13.6 4.3  2.8

        



        היבול ליצוא בכל חודשהיבול ליצוא בכל חודשהיבול ליצוא בכל חודשהיבול ליצוא בכל חודש:  % :  % :  % :  % 2222' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס
  


התפלגות היצוא בהתפלגות היצוא בהתפלגות היצוא בהתפלגות היצוא ב


        חברהחברהחברהחברה זזזז         לחודש לחודש לחודש לחודש%%%%
יבול יבול יבול יבול 

ליצוא ליצוא ליצוא ליצוא 
 ) ) ) ) ''''דדדד////טטטט((((

%%%%    
 היצואהיצואהיצואהיצוא

 אפרילאפרילאפרילאפריל מר'מר'מר'מר' פברוארפברוארפברוארפברואר ינוארינוארינוארינואר        דצמברדצמברדצמברדצמבר נובמברנובמברנובמברנובמבר

 20.5 15.4 14.1 29.1 18.6 2.4 92.4 14.6 הזרע 4605

 18.0 21.8 9.2 17.0 29.2 4.8 89.1 14.7 הזרע 4505

 20.7 16.2 11.4 22.6 23.1 6.0 90.3 15.8 נירית 9174

 20.3 16.4 20.1 23.9 14.9 4.3 87.9 13.1 נירית 8274

זרעי�  740
 26.7 16.8 13.5 16.6 23.1 3.3 91.8 14.6 גדרה

זרעי�  496
 21.4 16.2 12.6 22.0 24.1 3.7 92.6 13.8 גדרה

 18.4 16.3 12.7 24.9 23.1 4.7 90.5 14.3 הזרע 4502

496 

 מורכב 

זרעי� 
 21.6 16.4 12.6 23.6 23.1 2.5 92.8 14.2 גדרה

  

 חלוקת ,  מ"מ 30
23 מהפרי בגודל 70%
כ, גודל פרי בינוני ,   יבול גבוה4605לז

  .יבול טובה בכל חודשי הקטי�

 חלוקת ,  מ"מ 30
23 מהפרי בגודל 70%
כ, גודל פרי בינוני ,   יבול גבוה4505לז

  .יבול טובה בכל חודשי הקטי�

  מהפרי בגודל 80%
 כ, פרי גדול, לעומת כל הזני� האחרי�    יבול גבוה9174לז

25
  .מ  חלוקת יבול טובה בכל חודשי הקטי�" מ35

 אחוז גבוה , פרי גדול מאד, לעומת כל הזני� האחרי�ליצוא    יבול נמו% 8274לז

  .חלוקת יבול טובה בכל חודשי הקטי�,  של פרי מעבר לגודל נדרש

 חלוקת ,  מ"מ 30
23 מהפרי בגודל 80%
כ, גודל פרי בינוני,     יבול גבוה740לז

  .יבול טובה בכל חודשי הקטי�

 חלוקת ,  מ"מ 30
23 מהפרי בגודל 80%
כ,  פרי בינוניגודל,     יבול גבוה4502לז

  .יבול טובה בכל חודשי הקטי�

  מהפרי 70%
 כ,    יבול נמו% יותר מאשר לזני� אחרי�  גודל פרי בינוני496לז

  .חלוקת יבול טובה בכל חודשי הקטי�,  מ"מ 30
23 בגודל 

 ת אותו הז לא תוספת יבול לא גדולה לעומנת  מורכב על כנת רזיסטאר 496ז

ללא פוטנציאל , יש מקו� להזכיר כי הגידול היה על מצע מנותק מחוטא, מורכב

שאר רכיבי  היבול היו זהי� בי החלקות המורכבות ולא מורכבות . של מחלות

  .מאותו ז

  

  



   .מובאי� נתוני יבול ואיכות לגבי כל ז לפי חודשי�  להל


    4605460546054605:  :  :  :  ש� הזש� הזש� הזש� הז


         הזרע הזרע הזרע הזרע

        ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�(((( ליצוא   ליצוא   ליצוא   ליצוא  התפלגות גודלהתפלגות גודלהתפלגות גודלהתפלגות גודל
 חודשחודשחודשחודש

18181818



22222222 23232323



25252525 26262626



30303030 31313131



35353535 

%%%%    
 יצואיצואיצואיצוא

כ כ כ כ """" סדוק מסה סדוק מסה סדוק מסה סדוק מסה%%%%
 היבולהיבולהיבולהיבול

 

 6.4 92.4 12.6 39.6 40.6 5.8 נובמבר
 4.9 88.9 22.0 43.1 21.3 7.8 דצמבר
 2.4 94.8 15.6 37.7 35.6 11.1 ינואר

 3.1 91.3 9.6 47.3 29.9 13.3 פברואר
 3.3 93.5 9.6 45.9 35.2 9.3 מר'

 2.2 95.4 11.5 48.4 30.4 9.7 אפריל
        


    4505450545054505: : : : ש� הזש� הזש� הזש� הז


         הזרע הזרע הזרע הזרע
        ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�((((התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  

 חודשחודשחודשחודש
18181818



22222222 23232323



25252525 26262626



30303030 31313131



35353535 

%%%%    
 יצואיצואיצואיצוא

 סדוק  סדוק  סדוק  סדוק %%%%
כ כ כ כ """"מסהמסהמסהמסה
 היבולהיבולהיבולהיבול

 

 3.5 95.2 0.0 13.3 51.7 29.9 נובמבר
 15.3 78.9 6.4 32.6 40.7 20.2 דצמבר
 2.6 91.8 8.6 25.9 41.3 24.1 ינואר
 4.3 91.3 10.9 44.7 31.4 13.0 פברואר
 3.1 93.2 9.4 42.4 34.0 14.2 מר'
 1.6 96.3 2.7 54.7 32.9 9.7 אפריל

        

9174917491749174: : : : ש� הזש� הזש� הזש� הז


         נירית נירית נירית נירית

        ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�((((התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  

 חודשחודשחודשחודש
18181818



22222222 23232323



25252525 26262626



30303030 31313131



35353535 

%%%%    
 יצואיצואיצואיצוא

 סדוק  סדוק  סדוק  סדוק %%%%
כ כ כ כ """"מסהמסהמסהמסה

 היבולהיבולהיבולהיבול

 

 10.2 85.5 53.8 29.7 9.9 5.2 נובמבר
 11.4 82.6 29.3 45.3 15.1 9.6 דצמבר
 1.6 92.8 34.9 46.0 14.8 4.3 ינואר
 4.2 90.7 35.1 41.1 18.9 4.9 פברואר
 2.4 89.8 33.4 43.2 17.3 6.5 מר'
 1.5 96.5 17.0 54.2 23.2 5.6 אפריל

  

   נירית
 8274: ש� הז

        ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�((((התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  

 חודשחודשחודשחודש
18181818



22222222 23232323



25252525 22226666



30303030 31313131



35353535 

%%%%    
 יצואיצואיצואיצוא

 סדוק  סדוק  סדוק  סדוק %%%%
כ כ כ כ """"מסהמסהמסהמסה

 היבולהיבולהיבולהיבול

 

 31.5 66.4 51.2 28.0 14.6 3.9 נובמבר
 6.3 86.0 44.2 27.0 20.1 8.3 דצמבר
 1.5 82.5 63.5 25.0 10.0 1.4 ינואר
 1.9 87.2 52.9 33.5 7.8 5.9 פברואר
 2.7 94.2 33.7 48.3 13.7 4.9 מר'
 3.1 96.2 24.5 54.3 16.9 4.4 אפריל

  

  



         זרעי� גדרה זרעי� גדרה זרעי� גדרה זרעי� גדרה––––    740740740740: : : : ש� הזש� הזש� הזש� הז

        ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�((((התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  

 חודשחודשחודשחודש
18181818



22222222 23232323



25252525 26262626



30303030 31313131



35353535 

%%%%    
 יצואיצואיצואיצוא

 סדוק  סדוק  סדוק  סדוק %%%%
כ כ כ כ """"מסהמסהמסהמסה

 היבולהיבולהיבולהיבול

 

 8.5 90.6 2.2 48.7 34.2 15.0 נובמבר
 9.0 85.2 12.1 34.8 32.2 20.8 דצמבר
 2.3 95.4 2.8 42.9 35.5 18.8 ינואר
 1.7 95.0 8.2 47.7 32.6 11.5 פברואר
 3.8 89.7 18.5 45.3 24.4 12.7 מר'
 3.2 95.0 7.4 60.3 25.0 7.3 אפריל

  

         זרעי� גדרה זרעי� גדרה זרעי� גדרה זרעי� גדרה––––    496496496496: : : : ש� הזש� הזש� הזש� הז

        ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�((((התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  

 חודשחודשחודשחודש
18181818



22222222 23232323



25252525 26262626



30303030 31313131



35353535 

%%%%    
 יצואיצואיצואיצוא

 סדוק  סדוק  סדוק  סדוק %%%%
כ כ כ כ """"מסהמסהמסהמסה

 היבולהיבולהיבולהיבול

 

 14.0 85.7 2.8 76.2 17.5 3.5 נובמבר
 9.7 85.0 15.8 42.3 28.3 13.1 דצמבר
 2.0 95.8 10.5 44.4 32.4 12.8 ינואר
 2.9 93.9 8.6 51.4 27.4 12.6 פברואר
 4.5 93.6 27.2 38.3 26.0 9.7 מר'
 2.0 96.5 9.4 56.7 24.4 9.5 אפריל

  


    4502450245024502: : : : ש� הזש� הזש� הזש� הז


         הזרע הזרע הזרע הזרע

        ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�((((התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  

 חודשחודשחודשחודש
18181818



22222222 23232323



25252525 26262626



30303030 31313131



35353535 

%%%%    
 יצואיצואיצואיצוא

 סדוק  סדוק  סדוק  סדוק %%%%
כ כ כ כ """"מסהמסהמסהמסה

 היבולהיבולהיבולהיבול

 

 8.1 91.3 1.0 67.1 26.6 5.3 נובמבר
 8.9 83.5 15.9 41.8 27.1 15.0 דצמבר
 4.0 93.6 6.3 42.9 36.0 14.8 ינואר
 4.5 92.7 5.6 44.8 32.7 16.9 פברואר
 3.0 92.8 4.2 51.1 32.3 13.1 מר'
 2.1 94.6 4.6 51.0 30.7 13.7 אפריל

  

         מורכב על רזיסטאר מורכב על רזיסטאר מורכב על רזיסטאר מורכב על רזיסטאר496496496496: : : : ש� הזש� הזש� הזש� הז

        ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�((((התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  התפלגות גודל ליצוא  

 חודשחודשחודשחודש
18181818



22222222 23232323



25252525 26262626



30303030 31313131



35353535 

%%%%    
 יצואיצואיצואיצוא

 סדוק  סדוק  סדוק  סדוק %%%%
כ כ כ כ """"ההההמסמסמסמס

 היבולהיבולהיבולהיבול

 

 7.2 99.4 14.1 58.6 20.0 7.3 נובמבר
 1.7 97.9 13.0 43.0 31.1 12.9 דצמבר
 2.1 97.4 8.6 40.8 35.4 15.3 ינואר
 4.3 94.6 10.5 48.5 29.7 11.3 פברואר
 3.5 95.3 22.2 43.7 23.0 11.1 מר'
 2.9 96.0 15.2 57.3 20.6 6.9 אפריל



  

        
  2006 בקעת הירד –  צרי בודדותלזניבדקי איכות מ

  אמנו ליכטר , טניה קפלונוב,  דביר אורית
  מכו וולקני, המחלקה לחקר תוצרת חקלאית

  
  

        שיטותשיטותשיטותשיטות

        

  28.3.06, 24.1.06, 25.12.05 ::::קטי�קטי�קטי�קטי�תארי% תארי% תארי% תארי% 

        פ בקעת הירד" מו–צבי תחנת : : : : המגדלהמגדלהמגדלהמגדל

הפרי התקבל .  חזרות4
בצמיחה רי  מגידול בבית ' זני� של עגבניות צ8 ::::הפריהפריהפריהפרי


כל אריזה מייצגת חלקה נפרדת ב.  פירות בכל נספק50
 ג ע� כ" ק1בנספקי� של  

4  .  חזרות לכל ז

קטי� התבצע בימי ראשו והמשלוח לוולקני בימי שני  :::: ותנאי אחסו ותנאי אחסו ותנאי אחסו ותנאי אחסומועדי בדיקהמועדי בדיקהמועדי בדיקהמועדי בדיקה

צ החל באותו יו� כאשר מדגמי� מהפרי נלקחו " מ12
 האחסו ב. בצהריי�

צ " מ12
 האחסו ב. ת התחלתית ונבדקו באותו יו� או למחרתלבדיקה של איכו

20
 בחיי מד� בימי�  3
 ו95%
90לחות יחסית של ב) מיו� הקטי�( יו� 13אר%  

80%
70צ בלחות של "מ .  

 על לבדיקת מוצקות (FirmTech II, Bioworks USA)  באמצעות מכשיר ::::מוצקותמוצקותמוצקותמוצקות

ראשו הפרי נבדק ג� ידנית על  בקטי� ה.מ"מ\'גר התוצאות ב– פירות 20מדג� של 

נתוני גודל הפרי מתקבלי� ג� ה� ). מוצק, גמיש, ר% (3 עד 1
פי אינדקס מ

  .ממכשיר המוצקות

זווית צבע של .  פירות20 על  באמצעות כרומומטר מינולטה°h זווית הצבע ::::צבעצבעצבעצבע

40
  .  מייצגת פרי אדו�50

  ).מ"כמ( מבוטא כאחוז מוצקי� מומסי� –  באמצעות רפרקטומטר דיגיטלי::::סוכרסוכרסוכרסוכר

החישוב באחוזי� מתבסס . (Methrom, SW)באמצעות טיטרטור אטוטמטי : חומצהחומצהחומצהחומצה

  . על אקויולנטי� של חומצה ציטרית

  בדיקות חזותיות : איכות כללית ורקבונותאיכות כללית ורקבונותאיכות כללית ורקבונותאיכות כללית ורקבונות

  

  

        

        

        

        



        

            Iקטי� קטי� קטי� קטי� 

        

  בבדיקות למחרת הקטי�בבדיקות למחרת הקטי�בבדיקות למחרת הקטי�בבדיקות למחרת הקטי�

סבירה לפרי באיכות יצוא ברמה בלתי ) אבק ובו'(מרבית הזני� נמצאו ע� לכלו% 

496
  ו8274, 4505ובמיוחד בזני�  .  


  והנמוכה ביותר ב4502
  ו4505המוצקות המכנית הגבוהה ביותר נרשמה בזני� 

4505 . בהתאמה חלקית למוצקות ) 4502 (3
ל) 4505 (2.5המוצקות הידנית נעה בי

  .המכנית

 בתחו� 8274
 מו% ו בתחו� הנ4505מ ע� הז " מ29
27קוטר הפרי נע בתחו� של 

  . הגבוה

אחוז הסוכר היה ). בהתאמה, אדו�
כתו� (57
48צבע הפרי היה בתחו� של 

אחוז חומצה נמו% נמדד בז ). נמו%– 496
 ו4502,  גבוה– 4505 (7.9
6.8בתחו� של 

4502   .8274 וגבוה בז

        

         לאחר אחסו לאחר אחסו לאחר אחסו לאחר אחסו

222
189של מ לתחו� "מ\' גר300
 המוצקות המכנית ירדה באופ ניכר מלמעלה מ 

2.4
2המוצקות הידנית ירדה לתחו� המוגדר כגמיש ). בהתאמה, 8274
  ו4505(  .  

  . מ לער% בקוטר הפרי"הייתה ירידה במ: קוטר הפרי

 בסול� 12 התוא� את הדרגה 46
39צבע הפרי התקד� לאדו� בתחו� של : צבע

  .  הצבעי�

  . נויירד באחרי� או נותר ללא שי, אחוז הסוכר עלה בחלק מהזני�

  .)740, 8274(כ נותר ללא שינוי או שירד באופ קיצוני "בד: אחוז החומצה

  


בבדיקה שנערכה בבבדיקה שנערכה בבבדיקה שנערכה בבבדיקה שנערכה ב


         נמצאו נמצאו נמצאו נמצאו9.1.069.1.069.1.069.1.06    

 נגוע בריזופוס וה� נפסלו לבדיקת  סלסלות של הזני� ע� פרי2: 9174
 ו4505

  .איכות

496 
הפרי הוסר והחזרה נבדקה .   רקבו של פרי בודד מבוטריטיס באחת החזרות

  . כרגיל

  .  פרי סדוק באחת החזרות– 496
  ו740, 4505

4505 
  . ת החזרותאחבפרי רקוב  

  
  
  
  
  
  



  

            25.12.0625.12.0625.12.0625.12.06רי מקטי� רי מקטי� רי מקטי� רי מקטי� ''''בחינה של מדדי איכות בעגבניות צבחינה של מדדי איכות בעגבניות צבחינה של מדדי איכות בעגבניות צבחינה של מדדי איכות בעגבניות צ: : : : 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 
        

 זמ זמ זמ זמ
0000        

מוצקות מוצקות מוצקות מוצקות 
 מכניתמכניתמכניתמכנית

מוצקות מוצקות מוצקות מוצקות 
        ידניתידניתידניתידנית

        גודלגודלגודלגודל
        ממממ""""ממממ

        צבעצבעצבעצבע
H° 

ממממ""""כמכמכמכמ     
%%%%    

        חומצהחומצהחומצהחומצה
%%%%        

4605 58 365 0.4 2.6 1.5 28.9 6.8 57.3 7.0 0.65 

4505 34 307 0.5 2.5 1.4 27.2 15.2 55.7 7.9 0.74 

9174 54 335 0.3 2.8 1.3 28.5 8.2 55.1 7.2 0.74 

8274 49 319 0.3 2.8 1.7 29.6 7.0 56.7 7.4 0.90 

740 43 332 0.5 2.6 1.3 28.1 7.3 54.4 7.6 0.83 

4502 61 363 0.2 3.0 1.6 28.3 6.0 48.9 6.8 0.59 

496 35 326 0.2 2.9 1.2 28.9 6.4 55.7 6.8 0.79 

 0.84 7.1 55.3 6.4 28.2 1.1 2.7 0.3 340 58 מ496

           

14+3           

4605 28 206 0.2 2.0 1.4 28.1 3.5 46.1 8.6 0.65 

4505 21 222 0.0 2.0 1.3 26.4 2.0 43.6 7.8 0.63 

9174 41 217 0.3 2.0 1.7 27.5 3.0 44.5 7.3 0.70 

8274 45 189 0.3 2.2 2.3 27.7 1.8 39.7 6.3 0.66 

740 42 213 0.2 2.2 1.3 27.6 2.6 40.1 6.4 0.64 

4502 32 209 0.3 2.0 1.1 27.2 2.1 40.8 6.8 0.56 

496 40 217 0.3 2.1 1.6 27.6 2.5 47.5 7.4 0.79 

 0.72 7.0 43.8 3.5 27.6 1.5 2.4 0.4 204 34 מ496
  

   בכתיב מוטה 
 סטיות התק, יסטארמורכב על כנת רז 496 –מ 496
  

  

  

  

        

            IIקטי� קטי� קטי� קטי� 

        

  בדיקות למחרת הקטי�בדיקות למחרת הקטי�בדיקות למחרת הקטי�בדיקות למחרת הקטי�

740 (345
437המוצקות הייתה גבוהה יותר מאשר בקטי� הראשו בתחו� של  – 

  ). גבוה– 4505, נמו%

  ).  גבוה– 8274
  ו9174, נמו%– 4502
  ו4505 (30
26קוטר הפרי היה בתחו� של 

פרי  (65 ע� זווית צבע של 9174מלבד ) כתו� (58
53צבע הפרי היה בתחו� של 

  ). בשלבי הבשלה מוקדמי� יותר

8274 (8.6
7.5מ היה גבוה בתחו� של "הכמ 
אחוז החומצה היה ). גבוה– 740,  נמו%

4502 (0.89
0.61בתחו� של  
  ).  גבוה–מ 496,  נמו%

        



         לאחר אחסו לאחר אחסו לאחר אחסו לאחר אחסו

264
239מוצקות הייתה גבוהה יחסית לקטי� הקוד� לאחר האחסו בתחו� של  

)496 
31
26מדידות קוטר הפרי נתנו ערכי� בתחו� של ).  נמו%– 8274, גבוה 

, גדולי�– 8274
 ו9174(והבדלי� עקביי� בי הזני� ע� הפירות הגדולי� יותר 

  ). קטני�– 4502
 ו4505

4502 (50
37הצבע היה בתחו� של  
  ). גבוה– 9174,  נמו%

אחוז ). גבוה– 4502
  ו740,  נמו%– 9174
 ו8274 (9.6
7אחוז סוכר היה בתחו� של 

  ).  נמו%– 4604, גבוה– 740 (0.91
0.59החומצה היה בתחו� של 

  

         ופגמי� ופגמי� ופגמי� ופגמי�רקבונותרקבונותרקבונותרקבונות

   פרי אחד בהוצאה מקירור – 4605

  פרי אחד סדוק במיו התחלתי,  פרי אחד מצומק– 4505

   פירות ע� סדקי� קונצנטריי� שעברו הגלדה סביב צלקת העוק'6 – 4504

  הפרי התאפיי בפיט� מאור%.  פרי אחד ע� סדק ורקבו לאחר חיי מד�– 9174

   פירות ע� סדקי� קונצנטריי� שעברו הגלדה סביב צלקת העוק'2 – 8274

   פירות ע� סדקי� קונצנטריי� שעברו הגלדה סביב צלקת העוק'5 – 4502

   פירות ע� סדקי� קונצנטריי� שעברו הגלדה סביב צלקת העוק'3 
 ' מ496

  

        24.1.0624.1.0624.1.0624.1.06רי מקטי� רי מקטי� רי מקטי� רי מקטי� ''''בחינה של מדדי איכות בעגבניות צבחינה של מדדי איכות בעגבניות צבחינה של מדדי איכות בעגבניות צבחינה של מדדי איכות בעגבניות צ: : : : 2222ה ה ה ה טבלטבלטבלטבל
        

 
        מוצקותמוצקותמוצקותמוצקות

        ממממ""""ממממ\\\\''''גרגרגרגר
        גודלגודלגודלגודל

 ממממ""""ממממ

    צבעצבעצבעצבע
H°°°° 

ממממ""""כמכמכמכמ     
%%%% 

        חומצהחומצהחומצהחומצה
%%%%        

0+2      

4605 64 359 1.8 27.6 7.3 56.7 7.7 0.66 

4505 99 437 1.5 26.7 5.7 58.5 7.7 0.72 

9174 46 357 3.0 30.3 6.6 65.5 7.6 0.64 

8274 68 407 1.4 29.9 4.4 58.7 7.5 0.74 

740 76 345 1.4 26.9 3.1 53.5 8.6 0.84 

4502 71 402 1.3 26.7 5.1 56.1 7.7 0.61 

496 47 364 1.8 28.2 6.5 58.2 8.5 0.71 

 0.89 8.3 55.5 6.7 28.1 1.1 391 73 מ496

13+3         

4605 48 251 2.1 27.5 4.5 41.8 7.5 0.59 

4505 63 241 1.7 26.3 4.8 44.6 7.8 0.79 

9174 55 248 1.9 30.3 4.5 50.1 7.3 0.64 

8274 57 239 1.3 31.0 1.5 41.4 7.0 0.68 

740 62 261 1.2 27.3 1.5 42 9.8 0.91 

4502 51 242 1.5 26.6 2.1 37.3 9.6 0.77 

496 47 264 1.7 28.1 1.7 42.8 8.7 0.79 

.נ.ל 1.9 243 46 מ496  4.2 46.6 8.4 0.81 
   בכתיב מוטה 
 תקסטיות ה

  מורכב על כנת רזיסטאר 496 –מ 496



  

  

  

        IIIקטי� קטי� קטי� קטי� 

        

   הקטי� הקטי� הקטי� הקטי�לאחרלאחרלאחרלאחרבדיקות בדיקות בדיקות בדיקות 

  .  ימי� לאחר הקטי�3הבדיקות התבצעו 

496 (415
343המוצקות של הפרי הייתה גבוהה בתחו� של  
  ). נמו%
9174,  גבוה

   ). בהתאמה, 9174
 ו4605(מ " מ33
  ל28קוטר הפרי נע בי

67
58 יותר בהשוואה לקטיפי� הקודמי� בתחו� של צבע הפרי היה נמו% .  

בהתאמה ). בהתאמה, 4605 –מ 496 (10.5
8.8מ היה גבוה מאד בתחו� של "הכמ

,  גבוה– 740
 מ ו496 (1.15
0.77אחוז החומצה היה גבוה מאד בתחו� של , לצבע

4605 
  ). נמו%

        

        בדיקות לאחר אחסובדיקות לאחר אחסובדיקות לאחר אחסובדיקות לאחר אחסו

 כשמרבית הזני� 309
264 של המוצקות לאחר אחסו הייתה גבוהה מאד בתחו�

  . מ"מ\' גר300
 ע� מוצקות של כ

  ).  גבוה–' מ496
 ו9174,  נמו%– 4605 (31
27קוטר הפרי היה בתחו� של 

או אדו� ) 740
 ו' מ496
  ו496, 9174(צבע הפרי לאחר אחסו היה בתחו� הכתו� 

  . בשאר הזני�

ל אחוז החומצה ירד "וכנ) בהתאמה, 4505
 ו740 (8.8
7.1מ ירד לתחו� של "הכמ

  ). בהתאמה, 740
  ו4502 (0.88
0.67לתחו� של 

, 4605', מ496: רקבונות של פרי בודד ע� סדק באחת החזרות של הזני� הבאי�

8274 .  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

        26.3.0626.3.0626.3.0626.3.06רי מקטי� רי מקטי� רי מקטי� רי מקטי� ''''בחינה של מדדי איכות בעגבניות צבחינה של מדדי איכות בעגבניות צבחינה של מדדי איכות בעגבניות צבחינה של מדדי איכות בעגבניות צ: : : : 3333טבלה טבלה טבלה טבלה 
        

 
        מוצקותמוצקותמוצקותמוצקות

 ממממ""""ממממ\\\\''''גרגרגרגר
 

        גודלגודלגודלגודל
 ממממ""""ממממ

 
        צבעצבעצבעצבע

H°°°° 

        ממממ""""כמכמכמכמ
%%%%        

        ההההחומצחומצחומצחומצ
%%%% 

0+3         

4605 47 369 2.8 27.9 8.9 58.0 8.8 0.77 

4505 37 353 2.0 28.7  6.7 62.2 9.3 0.96 

9174 65 343 2.6 33.0 8.9 64.5 9.4 0.93 

8274 76 365 1.5 28.7 10.9 58.0 8.9 1.03 

740 46 366 1.5 28.9 6.9 67.7 10.2 1.14 

4502 58 372 1.6 29.4 7.8 61.1 10.3 0.99 

496 63 415 1.6 30.0 6.9 61.7 9.4 0.99 

 1.15 10.5 65.8 9.9 31.5 1.8 395 74 מ496

         

13+3         

4605 59 308 2.4 27.3 4.3 47.5 7.7 0.67 

4505 56 313 2.3 28.5 4.8 47.5 7.1 0.67 

9174 57 293 1.5 31.4 6.4 55.4 7.6 0.67 

8274 79 309 1.9 29.7 3.6 45.2 8.1 0.84 

740 50 297 1.6 28.7 3.3 52.3 8.8 0.88 

4502 41 292 1.3 28.8 5.8 48.0 8.1 0.65 

496 42 305 1.6 30.4 4.9 55.7 8.3 0.82 

 0.76 8.2 56.0 5.4 31.2 1.4 264 57 מ496

  
   בכתיב מוטה 
 סטיות התק

   מורכב על כנת רזיסטאר496 – מ496
  



   
        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

    .רי חממה'דגמי� של עגבניות צ מ3 
  זני� ב8נבדקו 

האיכות הכללית של הפרי שהגיע לבדיקה הייתה טובה מאד מלבד הלכלו% על 

  . הפרי בקטי� הראשו

  . מאפייני האיכות של כל הזני� היו ברמה טובה או טובה מאד

במתכונת בדיקות האיכות נעשה שימוש במכשיר ייעודי למדידת מוצקות של 

רי ברמה גבוהה 'מאפשר בדיקות איכות של עגבניות צמכשיר זה . פירות קטני�

המכשיר מאפשר ג� רישו� . באופ משמעותי מהשיטות שהיו קיימות עד כה

מדויק של גודל הפרי ובחזרות בלתי תלויות נמצאה התאמה טובה מאד של 

  . התוצאות

  


סכו� חיי מד� סכו� חיי מד� סכו� חיי מד� סכו� חיי מד� 


        רי חממהרי חממהרי חממהרי חממה''''עגבניות צעגבניות צעגבניות צעגבניות צ    

יחד ע� . ותי� ברמה של המוצקות לא נראה שיש זני� מצטייני� או נח––––    מוצקותמוצקותמוצקותמוצקות

  נראה ע� פוטנציאל 4505  הראה מוצקות גבוהה יותר בקטי� והז 4502זאת הז

יש עלייה במוצקות בקטי� . מוצקות גבוה שלא התבטא במלואו בכל הקטיפי�

 במועדי� המאוחרי� יותר ויש מגמה ברורה של עלייה במוצקות לאחר האחסו

  . במהל% העונה

8274
  ו9174הפירות בזני�  – גודל הפריגודל הפריגודל הפריגודל הפרי  קט 4505 מעט גדולי� יותר והפרי של הז

  . יש ג� עלייה ברורה בקוטר הפרי בקטי� המאוחר.  יותר משאר הזני�

 היה מעוכב יחסית בהתפתחות צבע ה בקטי� וה לאחר 9174 הז –    צבע הפריצבע הפריצבע הפריצבע הפרי

יתה הי.  היה בעל הצבע המתקד� ביותר לאחר אחסו8274הז , לעומתו. אחסו

מגמה זו באה לידי ביטוי לאחר . ירידה בצבע שבו נקט� הפרי במהל% העונה

  .   רק בקטי� המאוחר, אחסו

.  היה הגבוה ביותר ה בקטי� וה לאחר אחסו740 אחוז הסוכר של הז – ממממ""""כמכמכמכמ

מ " שבו הכמ4502מ במהל% האחסו מלבד בז "כ הייתה מגמת ירידה בכמ"בד

הייתה .  לא היה שינוי בי הקטי� לאחר האחסו4605בז . ההתחלתי היה נמו%

בשני הקטיפי� הראשוני� לא . מ במהל% העונה"מגמה מובהקת של עלייה בכמ

מ בקטי� היה "א% בקטי� השלישי שבו הכמ, מ לאחר האחסו"היה שינוי בכמ

  .  לאחר האחסו8מ לרמה של "הייתה ירידה חדה בכמ, 10
קרוב ל

8274
  ו740', מ496חומצה גבוה בקטי� היו  הזני� בעלי אחוז – חומצהחומצהחומצהחומצה .  4605בז

היה , ככלל. ה בקטי� וה לאחר האחסו, נמדד ריכוז החומצה הנמו% ביותר

אחוז החומצה הממוצע היה גבוה במיוחד . פירוק של החומצה במהל% האחסו

  . בקטי� האחרו

  



  
  
  
  
  
  
  

צבע - צ'רי חממה - גילגל 2006
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קוטר  - צ'רי חממה - גילגל 2006
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חומצה - צ'רי חממה - גילגל 2006
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כמ"מ - צ'רי חממה - גילגל 2006
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