
 

 sweet -Earlyענבי מאכל מהז� ענבי מאכל מהז� ענבי מאכל מהז� ענבי מאכל מהז�                                                    לשיפורלשיפורלשיפורלשיפור    ����טיפולי� אגרוטכנייטיפולי� אגרוטכנייטיפולי� אגרוטכנייטיפולי� אגרוטכניי    

            רמת הסוכר בפרירמת הסוכר בפרירמת הסוכר בפרירמת הסוכר בפרי

  

  

  פ בקעת הירד�"מו  סטרומזה ביא, סריג יני פ ,פרי� ציפילבי�א

  משרד החקלאות, מ"שה חיי� אור� , רב� אייל 

  

        תקצירתקצירתקצירתקציר

רוטכניי� לשיפור לבחינת השפעת טיפולי� אג וי ניס  מתבצע , בקעת הירד�פ "מוצבי . נ.בת

  .רמת הסוכר בפרי על היבול והאיכות של הענבי� מהז� ארלי סויט

  :לפי הפרוט הבא, חזרות בבלוקי� באקראי 7  טיפולי� ב 7ה בניסוי "בס

  ).מ"ח 7.5(מ בריכוז נמו$ "מ 8ברלי� להגדלה בגודל גרגר 'ריסוס ג. 1

  ה"בס(לשבוע אשלג� כלורי ' ג לד"ק 5תוספת אשלג� בחודש האחרו� לקראת הבציר לפי . 2

  ).אשלג� כלורי' ג לד"ק 20תוספת של      

  תוספת זרח� בחודש האחרו� לקראת הבציר לפי . 3

  ).חומצה זרחתית' ליטר לד 4ה תוספת של "בס(לשבוע תחמוצת זרח� ' ג לד"ק 1     

  טיפול זה קיבל בחודש (ירידה בכמות המי� בחודש האחרו� לקראת הבציר  הצמאה . 4

  ).מהמי� שקיבלו הטיפולי� האחרי� 64%האחרו�       

  .טיפול זה לא קיבל את התוספות שניתנו לטיפולי� האחרי� ביקורת מסחרי. 5

  .מ"ח 1000ריסוס אתרל על קצוות צימוח לפי  . 6

  . חיגור מאוחר . 7

מתוצאות הניסוי מתברר בשלב זה שהטיפולי� שתורמי� תרומה מובהקת להצטברות 

ברלי� ברמה נמוכה והטיפול של ריסוס אתרל על 'של סוכר ה� הטיפולי� של ג ר טובה יות

מכוו� שבטיפול של ריסוס אתרל על קצוות צימוח הייתה פגיעה בולטת . קצוות צימוח

ברלי� ברמה נמוכה 'נראה בשלב זה שהטיפול המיטבי הוא הטיפול של הג, בגודל הגרגר

  ). מ"ח 15.0שעומדת על  מ ביחס להמלצה המסחרית"ח 7.5  ירידה ל(

מ שנוכל להתמקד על מספר טיפולי� "תוצאות אלה הינ� בחינת רעיונות פרה למינריי� ע

  .בכל מקרה עדיי� מוקד� להסיק מסקנות מתוצאות אלה. מצומצ� יותר בשני� הבאות

  

  מבוא

היק. השטחי� , מדינת ישראל הוא ענ. מטעי� חשובממוקדמי� ליצוא  ענבי מאכל גידול  

שני� ' כבר מסימת ימגמה ברורה שק. באר� מענ. הכר� 50%  קעת הירד� מגיע ליותר מבב

מדינת המיוצאי� מהיא כניסה של מתחרי� מארצות שכנות באות� זני�  בשוק העולמי

תחרות זו גורמת לכ$ שהתוצרת ממדינת ישראל צרכה להגיע יותר מוקד� והיא . ישראל

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



 

בעבר התברר שהדר$ הפשוטה נעשו בעבודות ש. צרכה להיות בעלת רמת סוכר יותר גבוהה

למשל כשרוצי� להגיע , להגיע ליצוא מוקד� ע� רמת סוכר טובה זה לתכנ� יבול לא גבוה

נית� להגיע , טו� בלבד 1.5א� משאירי� אשכולות ליבול מתוכנ� של  , 16%לרמת סוכר של 

. טו� לדונ� 2.5ל לבציר מוקד� בשבועיי� ביחס למועד הבציר שמקבלי� ביבול מתוכנ� ש

כמו כ� באופ� , ביבול מתוכנ� נמו$ יכולה להיות בעיה כלכלית כשהמחיר ביצוא לא מספק

מעשי קשה לשכנע את החקלאי� לתכנ� יבול נמו$ כשהפוטנציאל של הגפני� הרבה יותר 

טו�  2.5ביבול מתוכנ� של , מטרת העבודה הנוכחית לבחו� דרכי� לשיפור רמת הסוכר. גבוה

  . שני� 3והתכנו� הוא להמשי$ בניסוי למש$  2007העבודה התחילה בעונה הנוכחית . לדונ�

        

        חומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטות

 222(' מ 1.5על  3.0מרווח נטיעה , 1999 שנת הנטיעה , רי'כנה רוג , Early-Sweetכר� מהז� 

  ).גפני� לדונ�

   .חזרות בבלוקי� באקראי 7 טיפולי� ב 7ה "ס , פרוט הטיפולי�

  . כל שאר הטיפולי� כמו במסחרי, מ"מ 8גרגר  קוטרמ ב"ח 7.5  נמו$ברלי� 'ג . 1

  בחודש האחרו� לקראת הבציר  ,לשבוע' ג לד"ק 5 תוספת אשלג� כלורי לפי  אשלג� גבוה. 2

  כל שאר הטיפולי� ). תחמוצת אשלג�' ג לד"ק 12שזה נות� עוד  'לדג "ק 20ה תוספת "ס(     

  . כמו במסחרי     

  לשבוע בחודש האחרו� לקראת ' ליטר לד 1תוספת חומצה זרחתית לפי   זרח� גבוה. 3

  כל שאר . )תחמוצת זרח�' ג לד"ק 4שזה נות� עוד ' ליטר לד 4ה תוספת "ס( הבציר     

  . הטיפולי� כמו במסחרי     

  י שינוי "התקבלה ע, במי� בחודש האחרו� לקראת הבציר 36%ירידה של   הצמאה .4

   2.3 ספיקת הטפטפות בטיפול, שעה/ליטר 3.6ספיקה מסחרית (ספיקת הטפטפות     

  . כל שאר הטיפולי� כמו במסחרי). שעה/ליטר    

35דישו� בדש� מסחרי שפר . מ"מ 8מ בקוטר גרגר "ח 15ברלי� 'ג ביקורת מסחרי. 55558    

   , רכלומ, 'ליטר לד 330 כ החלקה קיבלה ה "ס(ימי� לפני בציר  25עד  ליטר לקוב 1לפי     

  השקיה לפי . )'ג לד"ק 32  תחמוצת אשלג�', ג לד"ק 12תחמוצת זרח� ', ג לד"ק 20 חנק�    

  .חיגורי� ג� מוקד� וג� מאוחר 2ביצוע  .ללא אתרל. טבלאות    

  שאר ). יו� לפני הבציר הראשו� 12( 16/5  בבוצע    ריסוס אתרל על קצוות צימוח. 6

  . הטיפולי� כמו במסחרי    

  .ביצוע חיגור בבוחל גור מאוחרחי. 7

  

  

  

  

  



 

            ::::בחלקת הניסויבחלקת הניסויבחלקת הניסויבחלקת הניסוי    אגרוטכניי� אגרוטכניי� אגרוטכניי� אגרוטכניי�     טיפולי�טיפולי�טיפולי�טיפולי�: : : : 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

        טיפולטיפולטיפולטיפול' ' ' ' מסמסמסמס        טיפול מבוצעטיפול מבוצעטיפול מבוצעטיפול מבוצע        תארי$תארי$תארי$תארי$

7BB-5 0.15%.  1משטח +  5%   ריסוס אלזוד.זמירה  ו  15/1/07  

71  התחלת לבלוב  4/2/07  

71  .בוליקל' ג לד"ק 0.5מת� ברזל לכל החלקה לפי   15/2/07  

71  לת פריחההתח  28/3/07  

71  בשיא פריחה   0.15%לפי   BB-5משטח + מ "ח 1ברלי� 'ג  5/4/07  

61  7777מלבד טיפול מלבד טיפול מלבד טיפול מלבד טיפול   חיגור מוקד� בכל הטיפולי�  11/4/07  

72  . מ"מ 8 בגודלגרגר , מ"ח 15 ברלי� מסחרי להגדלה'ג  15/4/07  

  1  . מ"מ 8בגודלגרגר , מ "ח 7.5 להגדלהמופחת  ברלי� 'ג  15/4/07

71  'טו� לד 2.5האשכולות לפי יבול מטרה של ' השוואת מס****  26/4/07  

  3, 2  .) 2טיפול (ואשלג� כלורי ) 3טיפול (תגבור חומצה זרחתית   30/4/07

  4  )4טיפול (הפחתת כמות המי�    25/4/07

  

  משקל אשכול אשכולות בחישוב לפי  38לכל גפ� הושארו  – האשכולות' השוואת מס ****

  בממוצע יותר גבוה  ניסוי היהההאשכולות בכל הטיפולי ' מס.  'גר 300ממוצע    

  מספר  , אשכולות לגפ� כ$ שאחרי הורדת האשכולות 38מהמינימו� הנדרש של    

  ההבדל בי� , לגפ� אשכולות 3835בממוצע בי�  ,דומההאשכולות בכל הטיפולי� הייה    

  ).מבחינה סטטיסטית  מובהק הטיפולי� איננו     

  .28282828/5/5/5/5/07/07/07/07שו� בציר רא ∞

  .4444/6/6/6/6/07/07/07/07בציר שני  ∞

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

   תוצאות ודיו�תוצאות ודיו�תוצאות ודיו�תוצאות ודיו�

  .מרוכזי� הנתוני� של היבול והאיכות בעונה הנוכחית 1בטבלה 

  

 1111טבלה טבלה טבלה טבלה            השפעת הטיפולי� האגרוטכניי� לשיפור רמת הסוכר בפרי על היבול והאיכות השפעת הטיפולי� האגרוטכניי� לשיפור רמת הסוכר בפרי על היבול והאיכות השפעת הטיפולי� האגרוטכניי� לשיפור רמת הסוכר בפרי על היבול והאיכות השפעת הטיפולי� האגרוטכניי� לשיפור רמת הסוכר בפרי על היבול והאיכות     

        .   .   .   .   2007200720072007בבציר בבציר בבציר בבציר                                                         

  

        הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול

יבול לגפ� יבול לגפ� יבול לגפ� יבול לגפ� 
בבציר בבציר בבציר בבציר 
ראשו� ראשו� ראשו� ראשו� 

        ))))גגגג""""קקקק((((

ה יבול ה יבול ה יבול ה יבול """"סססס
        ))))גגגג""""קקקק((((לגפ� לגפ� לגפ� לגפ� 

בצירי�    בצירי�    בצירי�    בצירי�        2222

%%%%    
לבציר לבציר לבציר לבציר 
        ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�

משקל משקל משקל משקל 
גרגר גרגר גרגר גרגר 

        ))))''''גרגרגרגר((((

קוטר קוטר קוטר קוטר 
גרגר גרגר גרגר גרגר 

        ))))ממממ""""ממממ((((

רמת רמת רמת רמת 
סוכר סוכר סוכר סוכר 
בבציר בבציר בבציר בבציר 
הראשו� הראשו� הראשו� הראשו� 

(%)(%)(%)(%)        

רמת סוכר רמת סוכר רמת סוכר רמת סוכר 
שבוע לפני שבוע לפני שבוע לפני שבוע לפני 
הבציר הבציר הבציר הבציר 
        (%) (%) (%) (%) המסחרי המסחרי המסחרי המסחרי 

  12.4  א 15.4  18.3  5.7  אב 33  10.9  אב 3.0  ברלי� נמו$'ג

  11.4  ב 13.8  18.4  5.7  אב 35  12.1  אב 3.6  אשלג�

  11.3  ב 14.1  18.5  5.4  ב 26  11.5  ב 2.5  זרח�

  11.2  ב 14.0  18.2  5.4  אב 35  9.9  אב 3.0  הצמאה

  11.5  אב 14.2  18.3  5.3  אב 33  10.3  ב 2.8  מסחרי

  12.2  אב 14.4  16.0  5.8  א 46  11.1  א 4.2   אתרל

חיגור 

  מאוחר

  11.9  אב 14.1  18.4  5.4  אב 37  9.3  ב 2.9

  

  .5%מובהק ברמה של  אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל  ®

  

כ היבול היה דומה       "בכל הטיפולי� סה, כי הנחת המטרה הושגה נית� ללמוד  1מטבלה 

  . לא הייה הבדל מובהק בי� הטיפולי�ו

בבציר היבול הגבוה ביותר מצביעות כי  1התוצאות המוצגות בטבלה  –הקדמת בציר 

היבול בטיפול זה היה . )6פול טי( טיפול שקיבל אתרל על קצוות צימוחנבצר מההראשו� 

גבוה באופ� מובהק מהיבול בטיפול הזרח� מהיבול בטיפול המסחרי ומהיבול בטיפול של 

ההנחה היא שטיפול האתרל לא גר� לעצירת צימוח כמתוכנ� היות  . החיגור המאוחר

נראה לנו שהאתרל גר� , לכ� .בשלב שבו הריסוס בוצע הצימוח בשטח כבר נעצר, ובפועל

חשוב לשי� לב כי . מוקד� בטיפול זה היה יותר פרי מוכ� לבציר ואי לכ$לה מאולצת להבש

ולכ� מ "מ 18גרגר  קוטר  היה מתחת למינימו� המקובל ליצואבטיפול  זה גודל הפרי 

למרות שבנתוני קוטר הפרי אי� , כל זאת(  .ישו� מעשי של הטיפול הזה יכול להיות בעיתי

  ). מ בלבד יכול להיות מקרי"מ 16לכ� הקוטר הממוצע של הבדל מובהק בי� הטיפולי� ו

, ה הפרי שנבצר באותו טיפול"פרי שנבצר בבציר הראשו� מס אחוזג� במדדי� של 

מהפרי בבציר הראשו� וזאת לעומת  46%בטיפול של האתרל נבצר . מתקבלת תמונה דומה

  . מהפרי נבצר בבציר הראשו� 26%הטיפול של הזרח� שבו רק 

  . יה הבדל מובהק בי� הטיפולי�לא ה –הושפעו מהטיפולי� גר וקוטרו לא משקל הגר



 

ברלי� 'התקבלה בטיפול של הגבבציר הראשו� ביותר  ההגבוההממוצעת הסוכר  תרמ

הייתה גבוהה באופ� מובהק מרמת הסוכר בטיפולי� של ההצמאה ומהטיפול והיא  ,הנמו$

ננה נבדלת באופ� מובהק מהטיפול רמת הסוכר בטיפולי� האחרי� אי. שקיבל תוספת זרח�

לגבי רמת הסוכר הממוצעת לטיפול . ברלי� הנמו$ ומהטיפולי� של הזרח� וההצמאה'של הג

שבוע לפני מועד הבציר המסחרי לא הייה הבדל מובהק בי� הטיפולי� אבל נית� לראות 

   .ברלי� הנמו$ מתקדמת יותר מהר'שלה בטיפול של הגשכבר בשלב זה ההב

בשלב זה שהטיפולי� שנותני� שיפור אמיתי ברמת הסוכר ביחס לרמת  לסיכו� נראה

ברלי� הנמו$ והטיפול של ריסוס 'הסוכר המתקבלת בטיפול המסחרי ה� הטיפולי� של הג

הטיפולי� בשנה הבאה יהיו זהי� לטיפולי� שבוצעו בשנה זו תו$ . אתרל על קצוות צימוח

   .י� בקרקע ובצמחהרחבת המעקב במטרה ללמוד על התגובה של הטיפול

,  2רמת יסודות הזנה ויסודות מליחות בבדיקת עלי� שבוצעה בפריחה נתוני� בטבלה 

המדגמי� נלקחו (המדגמי� נלקחו מטיפול הביקורת ומהטיפול שקיבל תוספת זרח� 

  .)בפריחה ולכ� ה� משקפי� את הרמה לפני ההוספה

  

 2222טבלה טבלה טבלה טבלה            ).).).).ממוצע לכל המדגמי� שנלקחוממוצע לכל המדגמי� שנלקחוממוצע לכל המדגמי� שנלקחוממוצע לכל המדגמי� שנלקחו((((בדיקות עלי� שבוצעו בפריחה בדיקות עלי� שבוצעו בפריחה בדיקות עלי� שבוצעו בפריחה בדיקות עלי� שבוצעו בפריחה     

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        היסודהיסודהיסודהיסוד

יחידות יחידות יחידות יחידות 

        הריכוזהריכוזהריכוזהריכוז
        הריכוזהריכוזהריכוזהריכוז

  370  ג"ג לק"מ  חנקתי.ח

  0.12  %  זרח�

  1.68  %  אשלג�

  0.47 %  מגניו�

  1.19 %  סיד�

  0.04 %  נתר�

  0.11  %  כלוריד

  102  ג"ג לק"מ  בורו�

  95  ג"ג לק"מ  ברזל

  15.4  ג"ג לק"מ  אב�

  117  ג"ג לק"מ  מנג�

  7.5  ג"ג לק"מ  נחושת



 

רמה כזו מצדיקה , יחסית נמוכהנית� ללמוד שרמת החנק� החנקתי בחלקה  2מטבלה 

נוכל לראות בעונה , את ההשפעה של רמת החנק� הגבוהה שניתנה. דישו� גבוה בחנק�

האשלג� והמגניו� נמצאי� . ג� הרמה של הזרח� יחסית נמוכה  לגבי רמת הזרח�. הבאה

היסוד היחידי   לגבי יסודות הקורט. איננה גבוההרמת יסודות המליחות . בתחו� הרצוי

על המשמעות . תוספת זרח� במצב כזה יכולה להחרי. את הבעיה. שרמתו נמוכה הוא האב�

  . של רמת הזרח� הגבוהה מבחינת מחסורי� אפשריי� נוכל ללמוד בשני� הבאות של הניסוי




