
בחינת זנים בתחנת ניסיונות רמת הנגבבחינת זנים בתחנת ניסיונות רמת הנגב

ד של אוניברסיטת ד של אוניברסיטת ""עקב מכתב שהגיע אתמול מעועקב מכתב שהגיע אתמול מעו��

פ רמת הנגב למסור  פ רמת הנגב למסור  "" נאסר על אנשי מו נאסר על אנשי מוגוריוןגוריוןבן בן 

..היום דיווח על תוצאות  מבחן הזנים היום דיווח על תוצאות  מבחן הזנים 

 לא טרח   לא טרח  גוריוןגוריון מאוניברסיטת בן  מאוניברסיטת בן וויסמןוויסמןזאב זאב ' ' פרופפרופ��

).). עונות קטיף עונות קטיף44((עד היום לפרסם את הנתונים עד היום לפרסם את הנתונים 

בחינת הזנים נעשית בתחנת ניסיונות רמת הנגב בחינת הזנים נעשית בתחנת ניסיונות רמת הנגב ��

. . בתקציבי מחקר ציבורייםבתקציבי מחקר ציבוריים



  לויןלוין  גריגוריגריגוריר ר ""י די ד""אוסף זנים שהובאו מטורקמניסטן עאוסף זנים שהובאו מטורקמניסטן ע��

 . .גוריוןגוריוןה זנים נמסרו לאוניברסיטת בן ה זנים נמסרו לאוניברסיטת בן ��

 רמת נגב רמת נגבנסיונותנסיונותאוסף הזנים הועבר לבחינה בת חנת אוסף הזנים הועבר לבחינה בת חנת ��

.. עצים לזן   עצים לזן  22,  ,   זנים  זנים ��3030

..מבשילים מתחילת אוגוסט ועד נובמברמבשילים מתחילת אוגוסט ועד נובמבר��

..( EC 4.5 )( EC 4.5 )השקיה במ ים מליחים השקיה במ ים מליחים ��

.. קטיפים  קטיפים 44עד היום נערכו עד היום נערכו ��

..זנים מעניינים עברו בדיקות שונות זנים מעניינים עברו בדיקות שונות ��



זנים מענייניםזנים מעניינים

 אוגוסט אוגוסט––זנים מוקדמים זנים מוקדמים ��

 נובמבר נובמבר--זנים אפילים זנים אפילים ��

קליפה אדומהקליפה אדומה��

גרגר גדו ל ואדוםגרגר גדו ל ואדום��

זרע ר ך זרע ר ך ��

טעם טובטעם טוב��

צורה יפהצורה יפה��



מה בו דקיםמה בו דקים

בדיקת מדדי הבשלה במהלך הקטיףבדיקת מדדי הבשלה במהלך הקטיף��

צבע צבע ,,צבע חיצוניצבע חיצוני,,חו מצהחו מצה,,סוכרסוכר,,טעםטעם,,גודלגודל��

כ מות מונעי כ מות מונעי , , מיץ מיץ %% ,  , עפיצותעפיצות, , קשיות זרע קשיות זרע ,,פנימיפנימי

..''וכווכו  חימצוןחימצון

..התאמה לפריטה התאמה לפריטה ��

..התאמה למיץ התאמה למיץ ��



תוצאות ותוכנית המשך תוצאות ותוכנית המשך 

))55((עד היום ה תבלטו מספר זנים עד היום ה תבלטו מספר זנים ��

.. חלקות ניסוי חדשות חלקות ניסוי חדשות66 נשתלו  נשתלו 20072007בעונת בעונת ��

חוות חוות ,,פרוד פרוד , , נווה יער נווה יער , , כפר מנחםכפר מנחם, , רמת נגברמת נגב, , יטבתה יטבתה ��
..מתתיהומתתיהו

..בחלקות אלו  נערכת השוואה לזנים מסחרייםבחלקות אלו  נערכת השוואה לזנים מסחריים��

י המדען הראשי י המדען הראשי ""חלקות אלו הינן חלק מניסוי הממומן עחלקות אלו הינן חלק מניסוי הממומן ע��
זאב וייסמן שותף זאב וייסמן שותף ' ' פרופפרופ((ר דורון הולנד ר דורון הולנד ""י די ד""ומנוהל  עומנוהל  ע
) .) .לתוכניתלתוכנית

..


