בחינת מכלואי גפן בחלקות חצי מסחריות (סיכום )2015

מאת :אייל רבן – שה"מ,
אמנון ליכטר ,טניה קפלונוב ,יוחנן זוטחי ואבינועם דעוס – המחלקה לחקר תוצרת חקלאית – מכון וולקני
רמי צליק ,גיא רוזפלד ,אסף ארד – מושב לכיש

 .1רקע על ענף ענבי המאכל
היקף ענף ענבי המאכל בארץ הוא כ –  27,000דונם של ענבי מאכל המניבים כ  70,000 -טון פרי בשנה .עיקר
הפרי משווק כפרי טרי בשוק המקומי 5-10% ,משווק ליצוא בעיקר לארצות אירופה וכ 1,500 -טון מאוחסנים
ומשווקים במהלך הסתיו והחורף .חלק קטן מיבול גפן המאכל אינו עומד בסטנדרטים שיווקיים ומוצא את מקומו
בתעשיית היין והצימוקים .במהלך שני העשורים האחרונים חל שינוי בהרכב הזנים הנטועים בארץ וכיום כ– 80%
מהם זנים חסרי חרצנים וכ–  80%מהם זנים לבנים .ענף הגפן בישראל מגלה עניין בפיתוח זנים חסרי חרצנים
כאשר הדרישות העיקריות הם טעם טוב ,פוריות גבוהה ,יכולת אחסון טובה וחיי מדף ארוכים .כמו כן עקב ייקור
נמשך בעלות יום עבודה ומחסור קבוע בכח אדם מיומן מיעוט ימי עבודה עד הבציר הינו יתרון חשוב.
תכנית ההשבחה של מינהל המחקר החקלאי נועדה לספק למגדלי ענבי המאכל בישראל זנים חדשים שיאפשרו
גידול י עיל ואספקת ענבים איכותיים לשוק המקומי וליצוא .תכנית ההשבחה מתקיימת בעיקר על ידי גורמי מימון
חיצוניים שרשאים לבחון את הזנים החדשים בתנאים שלהם .מטרת בחינת תוצרי כרם ההשבחה היא לברור זנים
על פי המדדים הבאים :א .חסרי חרצנים ,ב .יבול יציב וגבוה ,ג .מראה אטרקטיבי ,ד .טעם מצטיין ,ה .ללא זטרת,
סדקים ורגישות לריקבונות בכרם ,ו .בעלי כושר אחסון .השגת מטרות אלו היא תהליך מורכב המתקיים ב3-
שלבים .1 .בחינת זריעים ברמה של גפן בודדת על ידי צוות ההשבחה .2 .בחינה של הקווים המצטיינים ברמה של
 10גפנים ושני טיפולים סטנדרטיים .3 .בחינה של קווים מצטיינים משלב  2ברמה של כ 100-גפנים בחלקות זנים
בארץ .תכנית המחקר הנוכחית מתרכזת בשלב  – 3בחינת הקווים מכרם ההשבחה במינהל המחקר החקלאי על פי
המדדים המפורטים בתכנית.
 .2מטרת המחקר
תקופת המחקר הנדונה הינה שלב בתהליך רציף של בחינת קווים משלב ההשבחה ועד לכרם המסחרי .בחלקת
הבחינה מתמקד המחקר בבחינה של ביצועיהם הטבעיים של קווים מצטיינים משלב  2ושל תגובתם לטיפולים
העיקריים לדילול האשכול ולהגדלת הגרגר שהינם בבחינת הכרח בגידול מסחרי של זני מאכל חסרי חרצנים
(סטנוספרמוקרפיים) .המטרה היא למצוא זנים המשלבים את התכונות הבאות :זנים חסרי חרצנים ,אשכול דליל
באופן טבעי ,גרגר גדול ,בעלי פוריות גבוהה ,טעם משובח ,חיי מדף טובים ויכולת אחסון של חודש לפחות.
 .3שיטות
 3.1תיאור חלקת הניסוי
בחינת כל קו נערכת במהלך שלוש שנים בחלקה במושב לכיש.

החלקה הוקמה בקיץ  .2010בשנה זו נטעו בחלקה ניטעו  18קווים (כל קו בשתי שורות עד  100שתילים מכל קו)
שנבחרו לאחר מעקב בחלקה המרכזית בבית דגן שהתבצע בשנים  .2007-9 -במהלך שנות הבדיקה נפסלו 16
קווים עקב סיבות ספציפיות המתועדות בנפרד .ונטעו  11קווים חדשים.
בסוף שנת  2012כוסה הכרם ברשת במטרה לשפר את טיב הגידול ואיכות הפרי הנבצר.
מרחקי הנטיעה הינם  1.5מטר בין השתילים ו –  3.5מטר בין השורות .השקיה בשלוחה אחת של טפטוף ,המרחק
בין הטפטפות היה  50ס”מ והם בעלות ספיקה של  2.2ליטר לשעה .מי ההשקיה הינם מים שפירים .הקווים נזמרו
במהלך חודש פברואר ולא קיבלו ריסוסים להתעוררות .כל הקווים טופלו במהלך עונת הגידול בהתאם למקובל
(טיפולים ירוקים ,חילון ,דילול אשכולות ,טיפול ידני של דילול וזינוב באשכולות ,קיטום שריגים).
 .3.2מבנה הניסוי
במהלך השנים  2012ו –  2013נפסלו ונעקרו  12קווים עקב סיבות ספציפיות המתועדות בנפרד .לעונת הבציר
השלישית של הכרם ( )2014הושארו  6קווים.
בסיום  2014נפסלו ונעקרו  3קווים נוספים עקב סיבות ספציפיות המתועדות בנפרד .בשנת  2015הושארו 3
קווים.
 4176זן לבן אפיל
 4111זן אדום אפיל
 3003זן שחור אפיל
בשנת  2014נטעו  6קווים ובשנת  2015נטעו  5קווים נוספים
כל קו נטוע בשתי שורות  .הטיפולים בכרם בבלוק אחד לכל טיפול.
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 3.3טיפולים בכרם
הקווים טופלו כך ששורה אחת עברה חיגור ושורה אחת הייתה ללא חיגור .בכל שורה התבצעו טיפולי משנה
שכללו ביקורת ,טיפול דילול וטיפול הגדלה.
הטיפולים שבוצעו בכרם במהלך העונה מפורטים בטבלה מספר .1
הערה :ריסוסי הדילול בוצעו בג'יברלין בריכוז של  1ח"מ בשיא פריחה .ריסוסי ההגדלה בוצעו בג'יברלין בריכוז
של  15ח"מ וציטוקנין בריכוז של  1ח"מ לאחר חנטה כאשר הגרגר בקוטר של כ 7-מ"מ.

טבלה מספר  :1רשימת הטיפולים שבוצעו בשנת 2015
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 3.4אופן הבציר
מועד הבציר נקבע לכל קו בנפרד כאשר רמת הסוכר בפרי הייתה בהתאם לדרישות השיווק או בהתאם לשיקול
דעת ברמה הפיטוסניטרית .הבציר של כל קו נערך בשעות הבוקר.
 .3.5מדידות והערכות לאחר בציר מדידות ולאחר אחסון
תאור הבדיקות שנערכו לאחר הבציר ניתן בסיכומו של ד"ר אמנון ליכטר בחינת קווי ענבים מתכנית ההשבחה
של ענבי מאכל בחלקות מבחן זנים ואצל מגדלים (.)2015
 .4תוצאות
נתוני הקווים מופעים בסיכומו של ד"ר אמנון ליכטר בחינת קווי ענבים מתכנית ההשבחה של ענבי מאכל
בחלקות מבחן זנים ואצל מגדלים (.)2015

 .5דיון ומסקנות
במהלך שלוש שנות הבדיקה נפסלו  14קווים עקב סיבות ספציפיות המתועדות בנפרד .בשנת  2014נבדקו 4
קווים ,על פי הנתונים בטבלאות (משלוש שנות בציר) הסתבר שבסיכומו של דבר יש שני קווים שעומדים במרבית
הקריטריונים ואף נלקחו לנטיעות מסחריות בהיקף קטן.
 - 4176זן לבן אמצע/סוף עונה ,אשכול אחיד לא צפוף ,מגיב לחומרי צמיחה ,בעל חיי מדף טובים גם לאחר אחסון
ועמיד באופן יחסי (לקווים שנבדקו בחלקה) למחלות ומזיקים.

 - 3003זן שחור סוף עונה ,אשכול אחיד לא צפוף ,הגרגר גדול יותר לאחר טיפולים בחומרי צמיחה ובעל שאריות
חרצנים רכים ,לא סבל מרקבונות ,בעל טעם מוסקטי עדין.

 6קווים שעמדו במדדים שהגדרנו בשלב ( 2בחינה של הקווים המצטיינים ברמה של  10גפנים ושני טיפולים
סטנדרטיים) ניטעו בשנת  2014בחלקת לכיש לבדיקה בשלב ( 3בחינה של קווים מצטיינים משלב  2ברמה של כ-
 100גפנים) .
תמונות ורשימת מאפיינים עיקרים של הקווים שעברו לבדיקה בשלב  3בשנת  2014מוצגים להלן:
 – 23זן לבן בכיר ללא חרצנים אשכול בנוני הגרגר גדול טבעי אולם מגיב מעט לחומרי צמיחה .אשכול אחיד ולא
צפוף מידי .הגרגר מוצק ובעל טעם טוב.

 – 39זן אדום אמצע עונה ,אשכול אחיד לא צפוף ,הגרגר גדול טבעי אולם מגיב מעט לחומרי צמיחה .ללא שאריות
חרצנים ,בעל טעם מעניין.

 – 1זן לבן אמצע/סוף עונה ,אשכול אחיד לא צפוף מידי ,גרגר מאורך וגדול גם ללא חומרי צמיחה מגיב מעט
לחומרי צמיחה.

 - 22זן לבן אמצע/סוף עונה אשכול בנוני אחיד לא צפוף מידי ,גרגר גדול גם ללא חומרי צמיחה טיפול בחומרי
צמיחה גרם להגדלה מרשימה של הגרגר.

 – 24זן לבן בכיר בעל ארומה מוסקטית ,אשכול בגודל בנוני בעל גרגר טבעי גדול ,כאשר משתמשים בחומרי
צמיחה הגרגר גדול מאוד.

 – 48זן לבן מבשיל באמצע העונה .הגרגר הטבעי גדול והוא מגיב לטיפולים בחומרי צמיחה .האשכול אחיד ללא
זטרת וגודלו בנוני.

חמישה קווים נוספים העומדים במדדים שהגדרנו יעברו במהלך שנת  2015לבדיקה משלב  2לשלב .3
תמונות ורשימת מאפיינים עיקרים של חמשת הקווים שיעברו לבדיקה בשלב  3בשנת  2015מוצגים להלן:
 - 61זן לבן אמצע/סוף עונה ,אשכול אחיד לא צפוף מידי ,גרגר אובלי בגודל בנוני מגיב לחומרי צמיחה בעל טעם
טוב.

 - 54זן לבן אמצע עונה ,אשכול אחיד לא צפוף מידי ,גרגר אובלי בגודל בנוני מגיב לחומרי צמיחה בעל טעם טוב.

 - 1325זן שחור אמצע עונה ,אשכול אחיד לא צפוף מידי ,גרגר אובלי בגודל בנוני בעל טעם ארומטי מיוחד.

 - 1303זן אדום אמצע/סוף עונה ,אשכול אחיד לא צפוף מידי ,גרגר אובלי גדול בעל טעם ארומטי.

 - 7008זן לבן מבשיל בסוף העונה ,אשכול אחיד לא צפוף מידי ,גרגר מאורך גדול בעל טעם נייטרלי.

בשנת  2016נתחיל לעקוב אחרי ששת הקווים שנטעו בשנת  2014ונעצב את חמשת הזנים שנטעו בשנת .2015
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