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  . תקציר

לזני  המסחריי  שלנו יש ליקויי  .  שעיקר יבול  מופנה לייצוא,דונ  אבוקדו �70,000בישראל נטועי  כיו  כ

הרכב הזני  בישראל מהווה צוואר . סירוגיות גבוהה וגודל פרי לא מתאי ; פוריות בלתי מספקת: ידועי  הכוללי 

במסגרת תוכנית  שיפותחו זני  .  בדר* של השבחה ובירור של זני  חדשי  אותו�שנית� יהיה לפרו, בקבוק לענ&

 מטרתה של. גדול ואיכותי, אמורי  להעלות ולייצב את היבולי  ולהביא לשוק פרי ישראלי ייחודיההשבחה 

גבוהה בעלי פוריות , י  משופרי יזני אבוקדו ייחוד, ובירור  הכלאותבדר* של,  לייצרהינה הנוכחיתתוכנית ה

ייחודה של התוכנית המוצעת  טמו� ה� באופיו  . המתאימי  לתנאי הגידול בישראל ולדרישות שוקי הייצוא, ויציבה

וה� )  כמקור להמש* התכנית קודמות השבחה תכניות של מוצרי ושנישימוש בדור ראשו�(של מהל* ההשבחה 

 עשוי לשפר משמעותית את הסיכויי  למציאת  מתו*  הנחה שהיק& זה,) זריעי 20,000(בהיק& הרחב של התוכנית 

  אשר יתבצע מעצי א , איסו& זרעי  להשבחה� 1 :שלבי העבודה המוצעי  כוללי . זני  חדשי  מצטייני 

 הרכבת  על  ,הנבטת הזרעי  �2 , של עצי א  מצטייני כלאות מכוונותמה החשופי  להאבקה חופשית ומצטייני 

חלקות "לאחר הגיעו לפוריות בפרי של כל זריע ה  בדיקת איכות� 3, "יעי חלקות זר" בת כנות תקניות ושתיל

 תכונות לצור* בחינה מקיפה של ,"חלקות מבח�"זריעי  בעלי פרי איכותי על עצי  בוגרי  ב הרכבת � 4," הזריעי 

 ,ריותטיפוסי  מצטייני  לחלקות חצי מסח קידו  � 5 ,ה גודל ואיכות הפרי של, הפוריות, הפריחה, הצמיחה

הזני  אשר יבוררו במסגרת זו יירשמו כזני .  המועמדי  להיות זני  חדשי תבוצע הבחינה הסופית של בה�ש

    .  באר� ובעול בכדי לאפשר בעתיד את תהלי* מסחור ' פטנט'

במסגרת השנה . פירות ענ& � במימו� מועצת הנהלת הצמחי 2008בשנת עוד הפעלת תוכנית ארוכת טווח זו החלה 

שהתקבל לתוכנית מקר� המדע� הראשי במשרד החקלאות המשכנו בהפעלת המש* ובמימו� ) 2010(פת החול

  סיו  איסו& מחזור זרעי  �ב"  חלקות זריעי "המש* נטיעת  ! א:המחקר וביצענו את שלבי התוכנית הבאי 

איסו& מחזור  תחילת !ג.  2011לצור* נטיעה באביב , הנבטת מחזור זרעי  זה והרכבת השתילי  על כנות, שלישי

ניתוח סטטיסטי של תוצאות מחקר השבחה קוד  לצור* . ד. הכנות לקראת ביצוע הכלאות מכוונות, זרעי  רביעי

אבוקדו מטיפוסי מבחני איחסו� של פירות  ! ה.גיבוש המלצות לגבי אופ� איסו& הזרעי  וביצוע הכלאות מכוונות

�מ ע  חברה חקלאית דרו " קידו  מו.ו י  עדי� בברורקודמת הנמצאהשחורי  וירוקי   מתוכנית השבחה 

שהביעה עניי� בבחינת זני אבוקדו ירוקי  שפותחו ומפותחי  במסגרת  ,)ZZ2 - http://www.zz2.biz (אפריקאית

  .   'גליל'ו' נאור', 'בר', 'מוטי'קידו  סוגיית רישו  הזני  . ז. לצורכי מסחור,  תוכנית ההשבחה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



לכאורה מצבה . שעיקר יבול  מופנה לייצוא, דונ  אבוקדו 00070, �בישראל נטועי  כיו  כ :תאור הבעיהמבוא . 1

אול  לזני  . והאבוקדו הישראלי נודע בטיבו המעולה בארצות אירופה, של ישראל מבחינת זני האבוקדו שפיר

סירוגיות ; לשנה' ד/ טו�1.8 עד 1.5ע של  יבול ממוצ�פוריות בלתי מספקת : המסחריי  שלנו יש ליקויי  ידועי 

עונת קטי& קצרה מדי , 'האס'גודל פרי קט� מדי לדרישות השוק ב', פינקרטו�'ו' האס' בייחוד בזני  �גבוהה ביבולי  

' האס ':הזני  העיקריי  מבחינת השטח בישראל ה . 'אטינגר'וא& ב' פוארטה' ב–ופגמי  באיכות הפרי ' אטינגר'ב

הינו הז� המבוקש ' האס').  8% �כ(' ריד'ו) 12% �כ(' פוארטה, ')12% �כ(' פינקרטו�') 25% �כ(' ינגראט', )35% �כ(

ז� זה מצטיי� בעונת קטי& ובחיי מד& . )1 (וז� ייצוא עיקרי של היצואני  המובילי  בעול , ביותר בשוקי העול 

ל היחיד שז� זה ל היא היצוא� הגדוישרא. מרק  והחלפת צבע התואמי  את העדפות השוק, וכ� בטע , ארוכי 

אי התאמה אקלימית ) 3(, יבול סירוגי) 2(, פרי קט� )1: (הסיבות לכ* ה� .מהיק& הייצוא 40% �מהווה אצלו פחות מ

 בישראל צלחו במידה מעטה ולא 'האס' הנסיונות רבי  לשפר את חסרונות. של ז� זה לאזורי הגידול החמי  בישראל

הוא . י ישראל"משווק לייצוא א* ורק ע, שהוא ז� שהתגלה והפ* למסחרי בישראל', ינגראט'לעומת זאת ה. מספקת

א* התמורה עבורו בשוקי ', האס'מצטיי� אמנ  בגודל ובמראה אטרקטיביי  וביבולי  גבוהי  ויציבי  מאלו של ה

 עונת ,בנוס&. ה ז� בעל קליפה שחורה וחזקמכיוו� שהצרכני  מעדיפי  ,'האס'הייצוא נמוכה בהרבה מזו של ה

א  לא היה .  ירודה בראשית העונה ובסופה מקשי  עוד יותר על שיווקו פרי ואיכות'אטינגר' של הקצרההקטי& ה

היה שיעורו במטעי ישראל ', ארדיט'וה' פינקרטו�'ה', האס' וכמעט בלעדי של ה,כז� מפרה מצטיי�' אטינגר'משמש ה

בשני  האחרונות ניכרת התרחבות מתמדת . ות לאחרונההמתבצעכפי שאמנ  מתבטא בנטיעות , נמו* בהרבה

תו* עליה ברמת התחרות והתרחבות הייצור והייצוא של המגדלי  , ומשמעותית של שוק האבוקדו העולמי

 מתקשה א* ישראל,  מתבצעות לאחרונה נטיעות בהיק& נרחבישראלג  ב. )1 (באמריקה הדרומית והמרכזית

הנוכחית מיועדת לענות על תוכנית ה. ייצור והשיווק של הזני  המובילי  שלהבגלל מגבלות ה, להשתלב במהל* זה

 של מידע הפקהמכיוו� שאינה עוסקת בחקר וב, אינה תוכנית מחקר בהגדרתה המסורתיתזו יש לציי� כי . צור* זה

,  טווח טמונה בהוצאה לפועל של תהלי% ארו%ה חשיבותאשר,  למעשה זו היא תכנית יישומית מובהקת.מדעי חדש

 זותוכנית . מטרתו הסופית הינה ייצור זני אבוקדו ייחודי� בעלי פוטנציאל רווחי לתעשיית האבוקדו באר&ש

ל תכנית השבחה קודמת שישיר ומהווה המש* ) 8�12(עול  מתבססת על תוכניות השבחת אבוקדו קודמות שנערכו ב

�  . שהתבצעה באר

בעלי ,  זני אבוקדו יחודיי  משופרי ,ובירור  הכלאות בדר* של,לייצרמטרת התוכנית הינה   : מטרות המחקר. 2

 זני  דמויי לפתח )1(: ובמיוחד. המתאימי  לתנאי הגידול בישראל ולדרישות שוקי הייצוא, פוריות גבוהה ויציבה

רי פוריות יציבה וגבוהה והתאמה אקלימית לאזו, א* ה  בעלי בעלי פרי גדול יותר, השומרי  על יתרונותיו' האס'

; שיאפשרו להארי* את העונה,  לברור זני  מוקדמי  ומאוחרי  מצטייני )2(; שיוכלו להחליפו, הגידול בישראל

ואולי ג  לשפר את ,  את האטינגר חלקיתשיוכלו להחלי&,  לטפח זני  מפרי  פוטנטיי  בעלי ער* שיווקי גבוה)3(



; התאמה אקלימית לתנאי  היחודיי  של עמק הירד�שיש לה  ,  לברור זני  איכותיי )4(; פוריות הזני  המופרי 

שירחיבו את מגוו� הזני  המועדפי  בשוק ויקנו יתרו� לחקלאי , לחפש זני  יחודיי  איכותיי  חדשי , וככלל )5(

   .ישראל

 זרעי  מהאבקה 2,500איסו& : שנה ראשונה ! )מתו% התוכנית שהוגשה לשיפוט מדעי(אבני דר% במהל% המחקר . 3

איסו& זרעי  מהאבקה :  רביעית–שנה שניה . ביצוע הכלאות מכוונות). פ הצור*"והרכבה ע(הנבטת  פתוחה ו

).  שתילי 2,500( '  ד12.5במחזוריות שנתית בהיק& של " חלקות זריעי "הקמת . חופשית ומתוצרי הכלאות מכוונות

: שנה חמישית. ' ד20בהיק& של " חלקות המבח� "ה שלהקמ.  זריעי  נוספי  לשנה הבאה2,500הכנה מחזורית של  

בחינת פירות של זריעי  .  זריעי 10,000ע  '  ד50בשטח כולל של , הקמת חלקת זריעי  רביעית וטיפול בקודמות

בחינת . טיפול בחלקות הזריעי : 8 עד 6שני  .  והעברת המצטייני  לחלקות מבח� ופריראשוני  שהגיעו לפריחה

מעקב ובחינת פוריות ופירות בחלקות .  והעברת המצטייני  לחלקות מבח� ופריפירות של זריעי  שהגיעו לפריחה

�עד למספר כולל של , הכנת זריעי  והרכבת  על כנות שהתפנו בחלקות הזריעי , המש* איסו& הזרעי . המבח

 קידו . המש* בדיקות האיכות של זריעי  בחלקות הזריעי  ובחלקות המבח�: 12 עד 8שני  .  זריעי 20,000

�  . מסחרית� מחלקות המבח� לנטיעה חצי וטיפוסי  מצטייני , זריעי  מצטייני  אל חלקות המבח

  

מר&   עד  !2008מר& מ(י מדע� משרד החקלאות " עד תחילת מימו� התוכנית  עפירוט שלבי התוכנית שבוצעו . 4.1

  : ) ענ, פירות–מועצת הצמחי� מימו� ב 2010

זרעי  אלו .  מחזור זרעי  ראשו�& איסו בוצע2007-8י  בשנ. יונות בעכובחוות הניס" חלקות זריעי�"נטיעת  .א

 תוצר של  שהינ,  מנבחרת עצי א  של זני  מוקדמי  שוני  ומגווני  בתכונותיה –א : נאספו מהמקורות הבאי 

 פטנט   ממספר זני�ב.  בחוות הניסיונות בעכו" חלקת הזני "מרוכזי  כיו  באלו עצי  . תוכניות השבחה קודמות

). מרי לו ארפיה' י  דר"אורי לביא ע' זרעי  אלו  הועברו לידי פרופ. (של תוכנית ההשבחה המתבצעת בקליפורניה

  �3,000 במסגרת זו נאספו כ . זרעי  מכל ע� א 100 הוחלט על איסופ  של לפחותבכדי להבטיח  מגוו� גנטי מספק 

כל זריע סומ� בהתא  לע� הא  שממנו . 2009עת  בקי� אשר הונבטו וטופלו בחממות בבית דג� עד לנטי, זרעי 

ובנוס& הוכשרו שתי חלקות , לקראת הנטיעות הוכשרה חלקת זריעי  בחוות הניסיונות בעכו. נלקח הזרע שלו

�אבוקדו הינו גידול הרגיש למלח ולכ� יש צור* להרכיב את זריעי . קטנות נוספות בקיבו� מעיי� ברו* ובעי� המפר

 הקיימת ,)ג כלור ומעלה"מ(250 המקנות עמידות לכמות המלחי  הגבוהה יחסית " כנות תקניות"האבוקדו על 

היות שבחוות הניסיונות בעכו ההשקייה עדיי� מבוצעת במי  . במי  המושבי  המשמשי  להשקיית הגידול

 על כנות הוחלט כי מחזור הזריעי  הראשו� לא יורכב 2008ועקב המגבלות התקציביות שהיו בשנה , שפירי 

 זריעי  במחזור 2,790כ ניטעו "סה. 2009 הזריעי  נשתלו על שורשיה  בחוות הנסיונות בעכו בקי� .תיקניות



� 170 זריעי  ובעי� המפר� 558בחלקה במעיי� ברו* ,  זריעי 2,062בחוות הניסיונות בעכו נטעו : הנטיעות הראשו

בחלקה )   קליטה80%כ (באופ� משביע רצו� , י� המפר�בע)  הצלחה100%(הזריעי  נקלטו באופ� מצויי� . זריעי 

והיה צור* לעקור את השתילי  שלא ,  מהזריעי  לא נקלטו יפה35%בחלקה במעיי� ברו*  כ , לעומת זאת. בעכו

הסיבה לפחת הניכר בחלקה במעיי� ברו* קשורה ככל הנראה לעובדה שהזריעי  נחשפו לעקת חו  . התפתחו יפה

יש . תחילה לעכו ורק לאחר יו  נוס& למעיי� ברו*, יעי  הועברו מבית דג� ביו  קי� ח  מאודהזר. בתהלי* הנטיעה

 .לציי� כי נטיעת הזריעי  בוצעה בזמנו בסו& הקי� בשל אילוצי  תקציבי 

  .2010 תהנבטת מחזור זרעי� זה והרכבת השתילי� על כנות לצור% נטיע, איסו, מחזור זרעי� שני  .ב

זרעי  אלו נאספו מנבחרת עצי א  . ) זרעי 1,200 �נאספו כ(& מחזור איסו& שני של זרעי   בוצע איסו2009בשנת 

 זרעי 1,500הזרעי  הונבטו בחממות בבית דג� ובמקביל הונבט מחזור של . בחוות הניסיונות בעכו" חלקת הזני "ב

  .  בבית דג� על הכנות בוצעה בחממותהזריעי הרכבת .  ")117דגניה (" תקניות מערב הודיות כנות

  

   :י מדע� משרד החקלאות"התוכנית עימו�  מ2010 דצמבר  !9200מר&  בחודשי� פירוט שלבי התוכנית שבוצעו  4.2

  .2010ניטע בקי� , אשר הורכב ברובו על כנות תיקניות, מחזור הזריעי  השני. "חלקות זריעי�"נטיעת המש% . א

.  השתילי  נטעו בחלקת הניסיונות בעכו ובחלקה במעיי� ברו*.   שתילי  מורכבי 1,079נטיעות אלו נטעו   במסגרת

�  .1מוצג בטבלה "  חלקות הזריעי "סיכו  נתוני הנטיעות ב. השתילי  נקלטו יפה ומצב החלקות  משביע רצו

     2011 תהנבטת מחזור זרעי� זה והרכבת השתילי� על כנות לצור% נטיע ,איסו, מחזור זרעי� שלישי. ב

 זרעי  מנבחרת עצי הא  של טיפוסי  2,500 �עד כה נאספו כ.  בוצע איסו& מחזור זרעי  שלישי2010 החל מתחילת

. זרעי  אלו הונבטו במהל* השנה החולפת. שהינ  תוצרי תוכניות השבחה קודמות מעצי א  מוקדמי ומאוחרי  

. ני  הזריעי  הורכבו על הכנותובמהל* החודשי  האחרו)  זרעי כנות3,000(במקביל הונבט מחזור זרעי כנות נוס& 

, הנבטת הזרעי . ובמידה והרכבה לא נקלטה בוצעה הרכבה חוזרת מזריע המקור שלה, זריעי המקור נשמרו בחממה

חלקת "השתילה המתוכננת של מחזור זריעי  זה הינה ב. י מר משה גור�"הרכבת  והטיפול השוט& בחממה  בוצעו ע

בימי  אלו מתבצעות עבודות להכשרת החלקה ובחודשי  . ' ד17 על שטח של 2011 באביב  שתוק  בבית דג�"זריעי 

הבאי  תבוצע פריסת מערכת השקייה והתקנת מחשבי 

חלק מתקציב התוכנית לשנה זו יוקצה  .השקייה בשטח

לקניית טרקטורו� לצור* ביצוע עבודות שוטפות בחלקה זו 

�  . ובחלקות נוספות שיינטעו בבית דג

  כנות) מימי�(זריעי אבוקדו מורכבי    :1נה תמו

  . 2010 חממות בית דג� –) שמאל(מוכנות להרכבה 

  



   . זריעי�6,313 ) :   בית דג�2011כולל צפי נטיעות  (כ נטיעות "סה: חלקות הזריעי�נתוני :  1טבלה 

  

  בית דג�  עי� המפר&  מעיי� ברו%  עכו  חלקה

  ' ד25  'ד2  'ד5  'ד17  שטח החלקה

  2009קי�    טיעותמועדי נ

  2010אביב 

  �  2009קי

  2010אביב 

  �  2011 אביב �צפי  2009קי

  זריעי� המספר

   

  כ"סה

   לא מורכבי 1,890

      מורכבי 909

2,799  

   לא מורכבי 397

   מורכבי 170

567  

   לא מורכבי 181

  

181  

   2766 �צפי

  ) מורכבי 80%( 

2,766  

  מקור זרעי�

  

  האבקה

  עצי א   חווה עכו 

  ב "ני פטנט ארהמספר ז

  האבקה פתוחה

  עצי א  חווה עכו

  

  האבקה פתוחה

  עצי א  חווה עכו

  

  האבקה פתוחה

  עצי א  חווה עכו

  

  האבקה פתוחה

  

. זוניתוח תוצאות מחקר ההשבחה הקוד� וגיבוש המלצות לאיסו, זרעי� וביצוע הכלאות מכוונות בתוכנית . ג

 זרעי אבוקדו מעצי א   איסו&.א. לצור* איסו& הזרעי ות מקבילשתי גישות  להשתמש בהצענו הנוכחיתבתוכנית 

 הכלאות מכוונות של זני  י"ע ייצור זרעי . ב. ללא בקרה של זהות המפרה, מובחרי  החשופי  להאבקה חופשית

ערכנו ניתוח מקי& של תוצאות מחקר ההשבחה הקוד   המלצות לגבי אופ� איסו& הזרעי  לגבשכדי ב. מצטייני 

ריכוז ראשוני של הנתוני  . העשורי  האחרוני בשלושת  המחקר החקלאי ובחוות הניסיונות בעכו שבוצע במינהל

הוכנסו שינויי  ותיקוני  לאוס& הנתוני  וה   נותחו , בהמש*. 2009עמי להב בשנת ' ע  ודר�גד איש' י דר"בוצע ע

  : ת הניתוחלהל� מוצגת תמצית תוצאו) . איל�� אור� בר�" תמורה"חברת (באופ� סטטיסטי 

 :זריעי  אלו הונבטו מזרעי  שנאספו.  זריעי 23,049 נתוני  לגבי רוכזומתכנית ההשבחה הקודמת  :ריכוז נתוני 

האבקה עצמית (ז� אחד של  מהכלאות סגורות � ב, )האבקה זרה מכוונת(,  שוני  מהכלאות סגורות של שני זני �א

מעצי �ד, ) פתוחה זרההאבקה( ההורה הזכרי שאמור להיות, ה פתוחי  הנטועי  ליד ז� מפר  מעצי א � ג,)מכוונת

,  מובחרי טיפוסי  116כ  מזריעי  אלו בוררו ).האבקה עצמית פתוחה(א  פתוחי  הנטועי  בחלקה של ז� אחד 

  טיפוסי  שהוגדרו כזני עשרה  תהלי*מתו* נבחרת זו בוררו בסופו של.  עברו לשלב של הרכבה בחלקת זני אשר

שבוררו הזני  אילו ו, אוכלוסית הזריעי  הראשוניי כלל  כחצי אחוז מהיווהטיפוסי  המובחרי  , כ*לפי. חדשי 

  ).2ראה טבלה  (.הטיפוסי  המובחרי כלל כעשירית מהיוו ) עשרה זני (בתוכנית 

  

  

  

  



 הקודמתההשבחה תכנית במהל% הצלחה בשלבי הבירור מזריעי� לזני�  ישיעור : 2טבלה 

  אחוז מטיפוסי  מובחרי   וז מזריעי  ראשוניי אח  מספר  שלב השבחה

  ���  100  23,049  זריעי  ראשוניי 

  100  0.503  116  טיפוסי  מובחרי 

  8.62  0.043  10  זני 

  

ולכ� הוא משוער ברמת ,  לא נבדק גנטית טיפוס האב. טיפוס הא  בוודאות רקל ידוע לנו"לגבי כל הזריעי  הנ

 ,משוער ברמת וודאות גבוהה בהאבקה עצמית פתוחה, )אות סגורות ופתוחותבהכל(וודאות נמוכה בהאבקות הזרות 

  ).  סגורההאבקה עצמית( ז� אחד של בהכלאה סגורה  רק ברורלמעשהו

  

  )ד!י� בראה נספח(תוצאות הניתוח הסטטיסטי 

 .להכלאות עצמיות לעומת הכלאות זרות) מבחינת אחוז הצאצאי  המובחרי (נמצא יתרו� מובהק  .1

 הורה שהוא ז� תקני לעומת) Fמדור (ו� על גבול המובהקות להורה שהוא עצמו צאצא של השבחה נמצא יתר .2

 ).Pמדור (

 ).נמצא יתרו� קט� ולא מובהק לסגורות(לא נמצא הבדל משמעותי בי� הכלאות סגורות לפתוחות  .3

 ,N-151-2, Santana, Tx 531( זני  שהצטיינו כהורי  נקביי  באופ� מובהק יותר משאר ההורי  6נמצאו  .4

Rincon, Gwen, Green Gold .(5 טובי  במובהק מהממוצע , שהצטיינו פחות,  זני הורי  נוספי �היו עדיי

 ).R27T27', 670האס ', 'ריד', 'פינקרטו�', 'אושרי'(

  

על בסיס ניתוח הנתוני  גיבשנו את ההמלצות הבאות לגבי אופ� איסו& הזרעי  בתוכנית ההשבחה  !  המלצות

    :הנוכחית

: מקבילות גישות בכדי להבטיח אחוזי הצלחה גבוהי  בהפקת טיפוסי  מצטייני  יש מקו  לנקוט בשתי ! 1

  ). מכוונות(וייצור זרעי  שה  תוצרי הכלאות סגורות ,  שה  תוצרי האבקה פתוחהאיסו& זרעי 

ספי  שעדיי� לא וכ� הורי  נו, טיפוסי ההורי  בשתי הגישות יהיו הורי  שדורגו בתכנית הקודמת כמצטייני  ! 2

 .וה  תוצרי  מובחרי  של תכניות השבחה קודמות, נבדקו בתכניות השבחה

בהכלאות הפתוחות ). 1ראה נספח .  (ל"הכלאות עצמיות של ההורי  הנ) בעיקר(בהכלאות המכוונות נבצע  ! 3

 .ללא התחשבות בהורה זכרי פוטנציאלי, נאסו& זרעי  מהורי  מתאימי 

שפקטור , מהורי  חדשי .  זרעי  להורה200) לפחות(טור השבחה גבוה יאספו מהורי  שהיו בעבר בעלי פק ! 4

  ).2ראה נספח . ( זרעי  להורה100ההשבחה שלה  אינו ידוע יאספו לפחות 

  

 



  . קודמת הנמצאי� עדי� בברורהאבוקדו שחורי� וירוקי�  מתוכנית השבחה  מבחני איחסו� של פירות מטיפוסי !ד

במסגרת תוכנית זו נבחנו זריעי  שנאספו ממקורות .  בישראלדו התקיימה בעברתוכנית השבחת אבוק, כאמור

). 13-14;2-7(   חלק  א& הוגדרו כזני  חדשיש ,והיא הניבה כמה טיפוסי  בעלי הרכב תכונות משופר, שוני 

יפול  המש* הט.רוריבשלב בעדי� מצויי  ה ,בחוות הניסיונות בעכו מצויי  מספר טיפוסיי  מצטייני  נוספי 

רשימת  .במסגרת תוכנית המש* זומתבצע  ,זני  חדשי כ הגדרת אלו ובדיקת פוטנציאל מענייני  בטיפוסי  

 � .  3מסוכמת בטבלה   הטיפוסי  המענייני  ותכונותיה

   .רשימת טיפוסי אבוקדו שחורי� וירוקי�  מתוכנית השבחה קודמת הנמצאי� עדי� בברור: 3טבלה 

 צורה צבע כינוי
  חספוס

 יפהקל
 ת קטיףתקופ

 משקל
 )'גר(

  'קב
  פריחה

 גרעין
(%) 

 טעם

 מאוד טוב 12  250 מרץ יש אובלי מבריק-שחור 27-89

 שחור 83-29
 אגסי

 מאורך
 470 מרץ-פברואר יש

B 
 מאוד טוב 20

 מעולה B 17 295 אפריל-ינואר יש ביצה שחור 85-54

 טוב B 13 380 ינואר חלק ביצה שחור 85-74

 טוב A 16 350 מרץ קל יאגס שחור 3-2-23

 280 מאי-פברואר חלק קלסי אגסי שחור 4-1-16
 

A 
 טוב 16

 טוב A 15 380 אפריל-פברואר יש  אגסי שחור 1-6-4

  טוב     דצמבר     מבריק-שחור 10-2-68

 טוב B 17 350  אפריל-פברואר  יש  אגסי  ירוק 1-97-48

 טוב  20  220   אוקטובר-אוגוסט  יש  אגסי  ירוק 1-104-31

  

נבחנו במחלקה לאחסו� לגבי איכות  הכללית וכושר העמידה שלה  ) ואחרי (הנכללי  ברשימה זו הפירות 

 בתנאי סימולציה לשווק בשוק מקומי הבחינה בוצעה. מבחינה פיסיולוגית ומבחינת עמידות  להתפתחות רקבונות

צ ואחר " מ5בועות בטמפרטורה של  ש3 אחסו� של :יצוא הייתהיהסימולציה לתנאי ה. ל"ובתנאי משלוח ימי לחו

   .כל התקופהבצ " מ20 – אחסו� ב :סימולציה לשוק מקומי הייתה. צ עד ההבשלה" מ20 –כ* ב 

ראה ( שנקטפו במועדי ינואר פברואר 32-2-3, 54-85, 89-27במבחני האיחסו� בלטו לטובה הטיפוסי  השחורי  

כמו כ� בשל העניי� הגובר בטיפוסי  . בחווה להמש* מבח� וחלק  יורכבו ,הורכבוטיפוסי  אלו חלק  ) . 'הנספח 

  :יוש  דגש על מעקב אחר הטיפוסי  הבאי ) 'ראה סעי&  ה(ירוקי  מקדימי  ומאוחרי  

)  אוקטובר�אוגוסט(עונת קטי& מוקדמת . מעט סיבי, בטע  טוב) ' ג220( ז� פורה בעל פרי ירוק אגסי  31�041�1

 . 'גליל'חופפת לז� הירוק 

בעל צבע ציפה צהוב בהיר ומירק  ציפה ). ' ג350(פרי אגסי . אפריל�עונת קטי& פברואר', פינקרטו�' דמוי 48-97-1

 .חמאתי

אפריקאית שהביעה עניי� ונכונות לבדוק את כדאיות גידול� של זני !מ ע� חברה חקלאית דרו�"קידו� מו. ה

 בחודש ספטמבר שהו בביקור באר� נציגי  .סחורלצורכי מ, אבוקדו שפותחו ומפותחי� במסגרת תוכנית השבחת זו

הגידולי  אשר החברה . חברה דרו  אפריקאית המייצרת ומשווקת פירות וירקות לשוק המקומי,  ZZ2חברת



. אגס ואבוקדו, תפוח, בצל, )פרוייקט משות& ע  חברת חישתיל הישראלית(מתעסקת בה  הינ� עגבניות חממה 

נציגי החברה ערכו סיורי  במספר משקי  .  זור מזרח ומערב פרובינציית קייפשטחי הגידול של החברה מצויי  בא

�נערכה , בנוס&. בה  נטועי  זני אבוקדו שהינ  תוצרי תוכנית ההשבחה ובחלקת הניסיונות בחווה בעכו, בצפו

בוקדו  בה דווח על התעננינות החברה בבחינת  זני א, במינהל המחקר" קידו "פגישה ע  נציגי החברה במשרדי 

הובעה התעננינות בזני  , בפרט. ירוקי  מוקדמי  ומאוחרי  לצור* גידול  בהיק& רחב ושיווק  בשוק המקומי

  MTA בפגישה דובר על אפשרות חתימת חוזה 1-97-48.�ו 1-104-31ובטיפוסי  הירוקי   ', מוטי'ו' גליל', 'ארד'

לבחינת , ברה לתשלו  דמי רישו   עבור כל ז�ל תתחייב הח"ע  מינהל המחקר לפיו בתמורה לקבלת הזני  הנ

במידה ויוחלט על גידול הזני  , בהתא  לתנאי  שייקבעו,  שני  ולתשלו  תמלוגי 4הזני  למש* תקופה של 

החברה שלחה לפני כחודשיי  מכתב כוונות בנושא ופרטי החוזה נידוני  ומסוכמי  בחודשי  אלו . באופ� מסחרי

  .במינהל" קידו " גיבי� נציגי החברה ובי� נצי

   .  מתוכנית ההשבחה הקודמתקידו� סוגיית רישו� זני�. ו

הינ  זני  שבוררו במסגרת תוכנית השבחה קודמת אול  רישומ  לא  'גליל'ו' ארד '' נאור', 'בר', 'מוטי ' הזני 

הטפסי  הוגשו . במינהל המחקר" קידו "בחודש האחרו� הוגשו הטפסי  לצור* רישו  הזני  לידי נציג .  הוסדר
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  . פ כינוי עצי הא� שמה� נאספו הזרעי�" רשימת הזריעי� ע!נספח א

  

מסומני  באדו  עצי א  שמה  איסו& * 

  . הזרעי  הושל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  אב/פ ז� הא�" תרשימי פרטו עבור אחוז הזריעי� המצטייני� ע! ח בנספ

  

 פינטקרו� N-151-2 ,,גרי� גולד, הזני  חורשי . בתרשימי  אלו נכללו רק זני  בה  הופיעו  זריעי צאצאי  מצטייני 
  . והאס בלטו כהורי  לזריעי  מצטייני 

  
  י� לפי מאפייני הכלאה עצמית מול זרה בחינת הקשר בי� מספר זריעי� ומספר זריעי� מצטיינ! נספח ג

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . הכלאה  עצמית סיפקה באופ� מובהק כמות זריעי  מצטייני  גבוהה יותר מאשר הכלאה זרה



  )מכוונת( סגורה מול פתוחה בחינת הקשר בי� מספר זריעי� ומספר זריעי� מצטייני� לפי מאפייני הכלאה ! דנספח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .גורה עדיפות קלה על הכלאה פתוחה בקבלת זריעי  מצטייני להכלאה ס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  קודמת הנמצאי� עדי� בברורהאבוקדו שחורי� וירוקי�  מתוכנית השבחה פירות מטיפוסי  � הנספח 

  

  . עדנה פסיס" י דר"ח מבחני איחסו�  שהוכ� ע"מוצגות תוצאות חלקיות מתו* דו* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 


