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סקר עלים רימוןסקר עלים רימון

 יערנוה, מעבדות שרות שדה חדרה, נתן. ר
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עלה נבחר בסקרעלה נבחר בסקר

עלה מענף ללא פרי�

עלה בוגר הצעיר ביותר�

 לק ראת קטיף–עיתוי �
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שיטה שיטה 

חמיש ה :  מספר זנים�

o116, עכו,  ראש פרד, שנ י, וונדרפ ול

מעבדות�

o נווה יער

oחדרה

מספר מדגמ ים�

o2004 – 14מדגמים 

o2007 – 45 11 – יער נוה, 34 –חדרה ( מדגמים(
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M. M. GmenezGmenez, , ני סוי  ס פרדיני סוי  ס פרדי

. דונם בשני זנים500שדה מסחרי �

טפטוף:  השקי ה�

 1996: שנה �

דרום מזרח המדינה :  מקום�

מ "  מ 300: גשם רב שנתי �

Mollar –וספרדי , )אמצע אוגוסט(זן בכיר " י ש ראלי:  "זנים�
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ישראלישראל,  ,  ריכוז חנקן בעליםריכוז חנקן בעלים
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ריכוז חנקן בעלים לפ י  זן ריכוז חנקן בעלים לפ י  זן 
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ישראל וספרדישראל וספרד,  ,  ריכוז חנקן בעליםריכוז חנקן בעלים
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ממוצע זרחן בעלים ממוצע זרחן בעלים 
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ריכוז זר חן בעלים לפי  ז ןריכוז זר חן בעלים לפי  ז ן
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ישראל ספרד ישראל ספרד , , ריכוז זר חןריכוז זר חן
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ריכוז אשלגן בעלים ריכוז אשלגן בעלים 
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ריכוז אשלגן בעלים ל פי זן ריכוז אשלגן בעלים ל פי זן 
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ריכוז אשלגן בעלים ריכוז אשלגן בעלים 
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ריכוז ברזל בעלים ריכוז ברזל בעלים 

הבדלים גדו לים  בין השנים  ובאותו  זן
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ריכוז ברזל לפי  זן ריכוז ברזל לפי  זן 
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ישראל ספרדישראל ספרד,  ,  ריכוז ברזל בעליםריכוז ברזל בעלים
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ריכוז מ נגן בעלי ם לפי   שני ם ריכוז מ נגן בעלי ם לפי   שני ם 



18

ריכוז מ נגן לפי   זן ריכוז מ נגן לפי   זן 



19

ישראל ספרדישראל ספרד, , ריכוז מ נגן בעלי םריכוז מ נגן בעלי ם
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ריכוז אבץריכוז אבץ
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ריכוז אבץ בעלים לפי  ז ןריכוז אבץ בעלים לפי  ז ן
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ישראל ספרדישראל ספרד, , ריכוז אבץ בעליםריכוז אבץ בעלים
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סיכום סיכום 

ריכוז מינרלים בעלים יכול לשמש  כמדד טוב לדישון�

o התקבל שו נות גדולה מ אד –למעט ברזל 

ריכוז אבץ בעלים ברימון נמוך מהמקובל בעצי פרי אחרים�

o בא בץצריך לבחון תגובת הרימ ון לדישון
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השינו י  בנפח פרי לקראת קטי ףהשינו י  בנפח פרי לקראת קטי ף

אילן כהן, שד ה יעקב: מקום�

זנים�

oשני

o עכו

oוונדרפ ול

 פירות לז ן�10
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הקשר בין קוט ר למשקל פרי הקשר בין קוט ר למשקל פרי 

�24.09.07

עכו, שני, וונדרפול�
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השינו י  בקוטר פרי עם הזמן השינו י  בקוטר פרי עם הזמן 
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השינו י  בנפח פריהשינו י  בנפח פרי
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סיכום סיכום 

ניתן לקבוע את מ שקל  הפרי לפי  ק וטר ללא קשר לזן�

זן עכו ושני המשיכו לצבור משקל  עד לאמצע אוקטובר�


