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 תקציר  

מספר ר יבולם מופנה לייצוא. לזנים המסחריים שלנו יש שעיק ,דונם אבוקדו 00,000-בישראל נטועים כיום כ: הבעיההצגת 

מהווה צוואר בקבוק  זנים זההרכב . ליקויים ידועים הכוללים: פוריות בלתי מספקת; סירוגיות גבוהה וגודל פרי לא מתאים

אמורים  לענף, שניתן יהיה לפרוץ אותו בדרך של השבחה ובירור של זנים חדשים. זנים שיפותחו במסגרת תוכנית ההשבחה

 להעלות ולייצב את היבולים ולהביא לשוק פרי ישראלי ייחודי, גדול ואיכותי. 

ים משופרים, בעלי י, זני אבוקדו ייחודוהכלאות בירור לייצר, בדרך של הינהתוכנית הנוכחית ה מטרת: מטרת המחקר

חודה של התוכנית המוצעת  טמון הן פוריות גבוהה ויציבה, המתאימים לתנאי הגידול בישראל ולדרישות שוקי הייצוא.  יי

באופיו של מהלך ההשבחה )שימוש בדור ראשון ושני של מוצרי תכניות השבחה קודמות כמקור להמשך התכנית( והן בהיקף 

 הרחב של התוכנית. 

איסוף זרעים להשבחה, אשר יתבצע מעצי אם מצטיינים החשופים  - 1שלבי העבודה המוצעים כוללים: : שיטות עבודה

על כנות תקניות ושתילתם  הזריעים הנבטת הזרעים, הרכבת -2אבקה חופשית ומהכלאות מכוונות של עצי אם מצטיינים, לה

הרכבת זריעים בעלי פרי  - 4בדיקת איכות הפרי של כל זריע לאחר הגיעו לפוריות ב"חלקות הזריעים"  - 3בחלקות זריעים, 

חינה מקיפה של תכונות הצמיחה, הפריחה, הפוריות, גודל ואיכות הפרי איכותי על עצים בוגרים ב"חלקות מבחן", לצורך ב

המועמדים להיות זנים  קידום טיפוסים מצטיינים לחלקות חצי מסחריות, שבהן תבוצע הבחינה הסופית של - 5שלהם, 

 בעולם. בארץ ו . הזנים אשר יבוררו במסגרת זו יירשמו כזני 'פטנט' בכדי לאפשר בעתיד את תהליך מסחורםחדשים

המשך  א. הבאים: עבודהההמשכנו בהפעלת המחקר על פי התוכנית וביצענו את שלבי  3032שנת במסגרת : סיכום פעילות

 עד סוף השנה החמישית של הפרויקט, ניטעו  .בעין במפרץ נטיעות חלקות זריעים חדשות ועקירת חלקת זריעים "ותיקה"

. סיום בדונמים.   02שהוקמו למטרה זו בארבעה אתרים, בשטח כולל של  תזריעים בעשר חלקות זריעים ייעודיו  30,320

ביצוע סבב  ג.עים זה והערכות לקראת שנת שמיטה. ימחזור זר ה שלוהרכב ההכנות להנבטאיסוף מחזור זרעים שביעי, 

ראשון בחלקות  ופרי שהגיעו לפריחה תכונות הפרי בעצים בחינה מקיפה של ד..  3032הכלאות מכוונות עצמיות וזרות באביב 

בחינה מקיפה  ה.. משך מעקבהטיפוסים מעניינים ל 30הוגדרו  . מחלקות אלוהזריעים בחוות הניסיונות בעכו ובעין המפרץ

טיפוסים מעניינים  7הוגדרו . מחלקות אלו ראשון בחלקות הזריעים בבית דגן ופרי שהגיעו לפריחה תכונות הפרי בעצים של

חינת תוצרים של תוכנית השבחה קודמת בהמשך  ז.. 3032137ת לבחינת תכונות הפרי בעונת התארגנו ו..  להמשך מעקב

קידום הסכמים מסחריים עם ח. אחסון של טיפוסים שהועברו "לחלקות מבחן".  דיקותיצוע בב-הוגדרו כזניםשעדין לא 

 חברות1גופים מחו"ל. 
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נם אבוקדו, שעיקר יבולם מופנה לייצוא. לזנים המסחריים שלנו דו 00000, -בישראל נטועים כיום כ :תאור הבעיהמבוא . 1

בייחוד  -טון1ד' לשנה; סירוגיות גבוהה ביבולים  3.1עד  3.7יבול ממוצע של  -יש ליקויים ידועים: פוריות בלתי מספקת 

' ופגמים באיכות הפרי , עונת קטיף קצרה מדי ב'אטינגרבזנים 'האס' ו'פינקרטון', גודל פרי קטן מדי לדרישות השוק ב'האס'

 -( 'פינקרטון' )כ23% -'אטינגר' )כ(, 33% -'האס' )כ :הזנים העיקריים מבחינת השטח בישראל הם. ב'פוארטה' ואף ב'אטינגר'

'האס' הינו הזן המבוקש ביותר בשוקי העולם, וזן ייצוא עיקרי של היצואנים (.  8% -( ו'ריד' )כ12% -)כ(, 'פוארטה' 12%

התואמים קליפה בהבשלה, מרקם והחלפת צבע ב. זן זה מצטיין בעונת קטיף ובחיי מדף ארוכים, בטעם, (3) םהמובילים בעול

 (3הסיבות לכך הן: ) מהיקף הייצוא. 20% -ל היחיד שזן זה מהווה אצלו פחות מאת העדפות השוק. ישראל היא היצואן הגדו

ה לאזורי הגידול החמים בישראל. נסיונות רבים לשפר את ( אי התאמה אקלימית של זן ז2( יבול סירוגי, )3פרי קטן, )

בישראל צלחו במידה מעטה ולא מספקת. לעומת זאת ה'אטינגר', שהוא זן שהתגלה והפך למסחרי  ה'האס' חסרונות

בישראל, משווק לייצוא אך ורק ע"י ישראל. הוא מצטיין אמנם בגודל ובמראה אטרקטיביים וביבולים גבוהים ויציבים 

זן בעל  מכיוון שהצרכנים מעדיפים ,של ה'האס', אך התמורה עבורו בשוקי הייצוא נמוכה בהרבה מזו של ה'האס'מאלו 

ירודה בראשית העונה ובסופה מקשים עוד  פרי ואיכות של ה'אטינגר' קצרההקטיף העונת  בנוסף,וחזקה.  משחירהקליפה 

מעותית של שוק האבוקדו העולמי, תוך עליה ברמת יותר על שיווקו. בשנים האחרונות ניכרת התרחבות מתמדת ומש

מתבצעות לאחרונה  ישראלגם ב. (3) התחרות והתרחבות הייצור והייצוא של המגדלים באמריקה הדרומית והמרכזית

. מתקשה להשתלב במהלך זה, בגלל מגבלות הייצור והשיווק של הזנים המובילים שלה נטיעות בהיקף נרחב, אך ישראל

אינה תוכנית מחקר בהגדרתה המסורתית, מכיוון שאינה זו יש לציין כי . ית מיועדת לענות על צורך זההנוכחתוכנית ה

טמונה בהוצאה  החשיבות למעשה זו היא תכנית יישומית מובהקת, אשר של מידע מדעי חדש. הפקהעוסקת בחקר וב

בעלי פוטנציאל רווחי לתעשיית האבוקדו  מטרתו הסופית הינה ייצור זני אבוקדו ייחודיםשלפועל של תהליך ארוך טווח, 

ישיר לתוכנית השבחה ומהווה המשך ( 1-33עולם )מתבססת על תוכניות השבחת אבוקדו קודמות שנערכו ב זותוכנית בארץ. 

 .(3-0כמו גם  32-32והביאה לפיתוחם של מספר זני אבוקדו חדשים )ראה :  קודמת שהתבצעה בארץ

  

זני אבוקדו יחודיים משופרים, בעלי פוריות  ,בירור והכלאות לייצר, בדרך שלת הינה מטרת התוכני :מטרות המחקר. 2

זנים דמויי 'האס' השומרים  לפתח (1)גבוהה ויציבה, המתאימים לתנאי הגידול בישראל ולדרישות שוקי הייצוא. ובמיוחד: 

אקלימית לאזורי הגידול בישראל, שיוכלו  על יתרונותיו, אך הם בעלי בעלי פרי גדול יותר, פוריות יציבה וגבוהה והתאמה

לטפח זנים מפרים פוטנטיים  (3)לברר זנים מוקדמים ומאוחרים מצטיינים, שיאפשרו להאריך את העונה;  (2)להחליפו; 

לברר זנים  (4); , ואולי גם לשפר את פוריות הזנים המופריםאת האטינגר חלקית בעלי ערך שיווקי גבוה, שיוכלו להחליף

לחפש זנים יחודיים איכותיים וככלל,  (5)ם, שיש להם התאמה אקלימית לתנאים היחודיים של עמק הירדן; איכותיי

 חדשים, שירחיבו את מגוון הזנים המועדפים בשוק ויקנו יתרון לחקלאי ישראל.

 

 



 

 4 

 'מוצגים בנספח א – קודמים( ותח"סוכמו בדוש)שלבים   2113נוב' עד שלבי התוכנית שבוצעו  . סיכום13.

המשכנו בהפעלת המחקר   3032החל מינואר  .(2114נובמבר  -2114 )ינואר החולפתפירוט שלבי התוכנית שבוצעו  בשנה  23.

מסגרת נטיעת . בת זריעים "ותיקה"ועקירת חלק נטיעות חלקות זריעים חדשות א. וביצענו את שלבי התוכנית הבאים:

בה , A5 החלקהטעה ינ בעכו יונותבחוות הניס .תי חלקות חדשותש 2214 קיץ-אביבמהלך ב וטעינחדשות חלקות זריעים 

בנוסף בוצעה  3032במהלך אביב  (. 3)ראה טבלה  זריעים  322 טעויבה נ, BD2חלקת טעה ינבבית דגן וזריעים  720נטעו 

 מרבית ,בעכו תבחוות הניסיוניו .היו שתילים מורכביםבבית דגן טעו יכל הזריעים שנ. A4 -ו A3 שתילת מילואים בחלקות

 מהלך השנהב ניטעו על שורשיהם. ,(הטיפוסים שבהן לא נקלטה ההרכבהוחלקם )שתילים מורכבים טעו היו ישנהזריעים 

נאמד מספר העצים ( ו3BD-וA1  E1) בוגרות שכבר הניבו פרי ראשוןפרי בעצים מהחלקות ה ותבדיקבמקביל ו נערכהחולפת 

אשר תתבצע במהלך העונה  עצים אלו מיועדים לעקירה. להם כבר נפסל על הסףשלא התפתחו מסיבות שונות ו1או שהפרי ש

(, שכן מרבית הזריעים 3003-ניטעה בחלקה אשר על עקירת חלקת הזריעים בעין המפרץ )בנוסף הוחלט  במהלך השנההבאה. 

רו כטיפוסים מעניינים ורכב . ארבעה טיפוסים מחלקה זו הוגדהניבו פרי ראשון ותכונותיהם אופיינו ,(57%) כ באתרשניטעו 

טעו עד ישנחלקות הזריעים נתוני (. ז'-לצורך המשך מעקב )ראה סעיפים ה' ובעכו  מהם נלקח והורכב בחלקת הכנות בחווה 

עד סוף השנה החמישית של הפרויקט, במימון המדען,  ,כפי שניתן לראות. 3מוצגים בטבלה כה במסגרת תוכנית ההשבחה 

 דונמים.   02שהוקמו למטרה זו בארבעה אתרים, בשטח כולל של  תים בעשר חלקות זריעים ייעודיוזריע  30,320 ניטעו 

 .2114נובמבר מעודכן נכון ל -נתוני חלקות הזריעים :1טבלה 

חלקות 

 םזריעי

 בית דגן מעיין ברוך עין המפרץ חוות עכו

A1 A2 A3 A4 A5 E1# M1 M2 BD1 BD2 

מרווחי 
 x 4 1.5 x 4 1.5 x 4 1.5 נטיעה

1.5 x 4 
2 X 4 

2 X 4 2 X 4 2 X 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 

 מועדי
 /נטיעות

 השלמות

013003 
213030 
213033 

213032 
 

213032 
013032 

013032 
713032 713032 013003 

013003 
213030 
213033 

213032 013033 
113033 013032 

 עציםמס' 
 322 3,033 702 770  302 720 3032 3303 222 3,757 שנטעו

 ד'0 ד'30 ד'7 ד'7 ד'3 ד'7 ד'7 ד'0  ד'2 ד'30 דונמיםמס' 

 11,131 סה"כ

 . 3032העצים בחלקה נעקרו  בקיץ   #
 
 

 בתוכנית. והערכות לקראת שנת שמיטה מחזור זרעים זה ה שלוהרכב הנבטכנות להה-ב. סיום איסוף מחזור זרעים שביעי

 זרעי אבוקדו מעצי אם נאספים ,לצורך איסוף זרעים. בגישה הראשונהמקבילות שתי גישות העבודה הנוכחית הצענו לנקוט ב

ביצוע הכלאות לאחר זרעים נאספים  ,בגישה השנייה .זהות המפרהת החשופים להאבקה חופשית, ללא בקר ,מובחרים

הורים במבנה בית כיסוי זוגות שונים של טיפוסי ההכלאות מכוונות  זרות מבוצעות ע"י  . מכוונות של זנים מצטיינים

ע"י כיסוי עץ אם מצטיין בודד מבוצעות הכלאות מכוונות עצמיות  .והכנסת כוורות דבורים בעונת הפריחה 1סככהרשת

זרעים מכל עץ  300 -גנטי מספק, הוחלט על איסוף כבכדי להבטיח מגוון והכנסת כוורת באביב.   רשת1סככהבמבנה של בית 
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נמצאו מצטיינים כהורים ו חשופים להאבקה חופשיתשזרעים, מעצי האם  300 -כוף על איסו המצויים באוסף אם מעניין

כפי  זרעים מהכלאות מכוונות )עצמיות ו1או זרות(.  300הוחלט על איסוף של לפחות  ,כמו כן . בתוכנית ההשבחה הקודמת

ההורים בהכלאות המכוונות הוחלט כי טיפוסי  תוצאות תוכנית ההשבחה הקודמתשציינו בדוחו"ת קודמים, לאחר ניתוח 

, וכן הורים נוספים שעדיין לא נבדקו, שהם תוצרים 3-)עצמיות ו1או זרות( יהיו כאלה שקיבלו פקטור השבחה גבוה מ

    (.3030)ראה דו"ח  מובחרים של תכניות השבחה קודמות

  .(3טבלה ראה זרות )ויות עצממכונות של פירות שהתקבלו מהכלאות  שביעיאיסוף מחזור זרעים נערך  3032-32בעונת 

הצלחנו לאסוף בקירוב את כבר  ,עצמיותהמכוונות הבהכלאות  ,בחלק מהמקרים ניתן לראות כי מהנתונים המוצגים בטבלה

. בתי רשת מסוימיםהוחלט על פירוק מבנה  ,בהתאם . 3033-32בעונת  עוד מספר היעד שנקבע מבחינת מספר הזרעים

, לא התקבל כלל פרי בשתי העונות בהן הוכנסו הכוורות למבנה ומכאן (33)בית רשת  רשים'של 'חו כמו זה  אחרים,במקרים 

היו עצי . יחד עם זאת, יש לציין כי בתוכנית ההשבחה הקודמת התאם עצמי -כי בזן זה קיים אילכאורה לשער היה ניתן 

א קיבלנו פירות בשנים אלו בעצים מזן הסיבה שבעטיה ל ,לפיכך דיווח אישי(. -ת )עמי להבחורשים ]עצמי[ שהניבו פירו

ולעומת זאת בעונת  3032132בעונה  פרילא התקבל  (,0-ו 5)בית רשת  'לביא'ו 'מוטי'בזנים  בנוסף, 'חורשים' אינה ברורה לנו.

  בזנים אלו.  הדבר מצביע על סירוגיות גבוהה ,ככל הנראה .היבול היה יחסית גבוה 3033132

י הרשת מהכלאות מכוונות עצמיות, נאספו זרעים מבתי הרשת בהם בוצעו הכלאות מכוונות במקביל לאיסוף הזרעים מבת

הצביעו על עומס פרי  3032אופן מפתיע, למרות שאומדני החנטה בקיץ מקרה זה בב  .(32-31בתי רשת ) 3032אביב בזרות 

נותרו כלל העצים ובמקרים מסוימים לא  נותרו יחסית מעט פירות על 3032-ב  ,(3032)ראה דו"ח   גבוה בתקופת איסוף הפרי

נשלחו לבית והזרעים  3032אספו במהלך שנת נ פירות שנותרו על העצים כל התופעה זו אינה מובנית לנו. גם בשלב זה פירות. 

 3037יישתלו בסתיו ישמרו בבית רשת בבית דגן ו השתילים. 3037במהלך תבוצע זה  זרעיםמחזור  נבטה והרכבה של דגן. ה

  ) ראה גם סעיף ז'( שמיטההר שנת לאח

  .(31-32בתי רשת ) וזרות (32-3)בתי רשת  מהכלאות  מכוונות עצמיותנתוני בתי הרשת לקבלת צאצאים  :2טבלה   

' בית מס
 רשת

*  ו/או צירופי זן
 זנים **

 
מס זרעים 
שנאספו 

במהלך עונת 
2112-13 

 
מס זריעים 
שהורכבו 

מזרעים אלו 
במהלך עונת 

2112-13 
בצפון ובבית )

 דגן( #

מס זרעים 
שנאספו 
במהלך 

-2113עונת 
14 

 
 

מס' זרעים 
שנותרו לאיסוף 

)בכדי להגיע 
 -ליעד  שנקבע

 זרעים(*** 211

 מועד פירוק בית רשת

 לא נקבע 23 - 373 300 'פינו' 1

2 N-151-2 320 00 23 02 לא נקבע 

3 Gwen 302 302 - - 213032 - פורק 

4 Red Label 23 23 - 350 לא ידוע 

 פורק - 213032 - - 301 301 3733 3

 213037 - 0 333 320 'לביא' 6

 לא נקבע 25 0 372 310 'מוטי' 7

 פורק - 213032 - - 300< 300< 'נאור' 8

9 
Green gold + 

BL122 ** 

Green gold  
>300 

BL122>300 

Green gold  
>300 

BL122>300 
 פורק - 213032 - -
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12 BL122 >300 >300 - - 213032 - פורק 

11 Green gold 0 0 313 33 213037 

 213037 - 0 0 0 'חורשים' 12

 לא נקבע 332 10 0 0 'אושרי' 13

14 
NN39  x 
 מוטי

0 0 NN39   0 
  0מוטי     

NN39 200 
 300מוטי 

 לא ידוע

16 
2-85-54 x 
BL667 

0 0 
 3-17-72 0 

BL667 52 
3-17-72 300 
BL667 320 

 לא ידוע

11 
2599 x 

 שמרת
0 0 

   3733 322 
 0שמרת 

3733  70 
 300שמרת 

 לא ידוע

18 
NN39 x 

3-302-23 
0 0 NN39 0 

3-302-23 0 
NN39 300 

3-302-23 300 
 לא ידוע

 
 בהתאם.  ,1-3032 אוו 3032, 3033כוורות הוכנסו למבנה  באביב במבנה של בית רשת. עץ בודד  כוסה        * :- הערות
 עשויים להיות עצמיים או זרים. שנאספו מכל עץ רשת. הצאצאים  יתבנה בבמזוגות עצים צירופי      **                 

       נאספו מזרועות העץ  השונות שהצאצאים . BL122זרועות מורכבת של הזן  3שעליו קיימות   Green goldעץ בודד מזן    ***
 .עשויים להיות עצמיים או זרים

   .ים שנטעו קטן ממספר הזרעים בשל הפחת בנביטה ו1או הפחת במהלך תהליך ההרכבה# מספר הזריע
 

 

 כוורות 3032למבני בתי הרשת שעדין לא פורקו הוכנסו במהלך אביב   .2114עצמיות וזרות באביב . ביצוע הכלאות מכוונות ג

 .  3032137הפירות של עצים אלא )מחזור זרעים שמיני( ייאספו במהלך עונת  דבורים. 

 

 ראשון בחלקות הזריעים בחוות הניסיונות בעכו ובעין  ופרי שהגיעו לפריחה תכונות הפרי בעצים . בחינה מקיפה שלד 

אחת פרי ראשון1שני.  נשאו  E1בחלקה מהעצים  65% -ו A1מהעצים בחלקה  70%שמעל  נמצא 3032-32בעונת  :המפרץ

השונים.  מכל אחד מעצי הטיפוסים יםמייצג ונאספו מספר פירותות, נערך סיור בכל החלק 3032לחודש, מהתחלת אוגוסט 

משקל פרי בקטיף, משקל  צורת פרי, תאריך קטיף, תאריך הבשלה, איסוף נתונים לגבי בנוהל מסודר הכוללבדקו נ פירות אלה

, צורת זרע, הקליפה התקלפות, עובי קליפה פני הקליפה, ,קליפה בהבשלה צבעקליפה בקטיף,  צבע פרי בהבשלה, משקל זרע,

מכיוון שאין לנו דרך לחזות מתי הפרי מגיע לבשלות, . טעם, מרקם ציפה וסיבים בציפה, צבע ציפהאחוז הזרע ממשקל הפרי, 

 יםזריעהנתוני תכונות הפרי של  (.ב')ראה נספח  עד שנראה שהגיע להבשלת יתרונתוניו תועדו במספר מועדים נאסף כל פרי 

יולי שנערכה בישיבת והוצגו בפני חברי צוות ההשבחה בסוכמו  E1-ו A1 נים האחרונות מחלקותשלוש הששנאספו במשך 

)פסול, לא ברור עדין, מעניין, טיפוס על בסיס נתונים אלו התקבלו החלטות הנוגעת לדרגת העניין הכללית של ה . 3032

 (. 2)ראה טבלה  מעקבכמעניינים להמשך טיפוסים  30מהנתונים שנאספו עד כה, הוגדרו   מצטיין(.

על מספר כנות שונות בחלקת הכנות בחוות הניסיונות בעכו טיפוסים מעניינים נלקח רכב והורכב כהעצים שהוגדרו  30-מ

)ראה נספח ב'(. בהמשך, יימשך המעקב של טיפוסים אלו בחלקות הכנות, הם יועברו לבדיקות אחסון במחלקה לאחסון 

חצי "בחינה בחלקות לבחירת הטיפוסים המצטיינים שיועברו לשלב הבא )נים. ויוחלט האם ניתן להגדירם כמצטיי

( תבוצע ע"פ קריטריונים בעלי חשיבות כלכלית: פוריות וסירוגיות, גודל עץ וצורת צמיחה, עונת הפריחה וקבוצת "מסחריות

, כפי שתואר מידה בתנאי אחסוןהפריחה, רגישות לקרה ולגלי חום, עונת הקטיף, צורת הקטיף, תכונות הפרי הבוגר וכושר ע

  בהצעת המחקר. 
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הקריטריונים לחדד את את נושא בחירת הטיפוסים ה"מעניינים"  הוחלט בישיבת צוות ההשבחה על  למקד על מנתכמו כן 

 :  הבאים

ף ( ותקופת קטי%37יש להתמקד רק בזנים איכותיים מבחינת טעם, ציפה ללא סיבים, התרככות אחידה, , זרע קטן )> -1

  ארוכה. 

 מעניין לשוק מקומי )בנוסף ל'מנדז'הינו אמצע נוב' -ספט' 'אוגזן ל: התחלת העונה' להאס'מויי דטיפוסים ביש להתמקד  -2

, אולם האס'מויי ד  . זןאפריקאית(-שרשום כזן פטנט של חברת וסטפליה הדרוםדמוי 'האס' מוקדם לעונה  שהינו זן חדש 

עשוי להיות אמצע אפריל -לאמצע פבר' -' מאוחרהאס'מויי דזן  יכול להקנות יתרון. בר'אמצע פ-פורה מ'האס' לאמצע נוב'

 .אמצע יולי מעניין לשוק מקומי-פר'מאמצע אדמוי 'האס' מעניין מאוד לייצוא, זן 

לשוק מעניין עשוי להיות אוק' -לאוג'בכיר התחלת העונה: זן טיפוסים ללהוחלט למקד את תשומת הלב  ירוקיםלגבי זנים  -3

מחסור קיים )ולשוק מקומי מעניין לייצוא עשוי להיות אפר' -'ינוארלאמצע העונה: לזן ירוק  מקומי במקום ה'גליל' )זן נישה(.

אוגוסט מעניין לשוק -סוף העונה: זן אגסי מחוספס ממאילאפיל . זן ירוק בפרי בייצוא, אין זן איכותי, 'ארדיט' פוריות נמוכה(

עונה על חלק  אמנם ש לציין כי הזן הירוק 'מוטי' שהוגדר כחדש בתוכנית ההשבחה הקודמת)י  מקומי בנוסף ל'ריד'

 מההגדרות ההלו, אולם הוא מתאפיין בסירוגיות גבוהה למדי(.

 

 .2114מעודכן נכון לנובמבר  -בצפוןנתוני הטיפוסים המעניינים מחלקות הזריעים  :3טבלה 

 עץ אם  תכונות בולטות טיפוס 

 
תקופת 

 # קטיף
 

3 A1-56-5  1-33 שפרד ג', פרי אגסי, קליפה ירוקה חלקה , טעם טוב. 370-200.  גודל פרי מוקדם לעונהירוק 

3 A1-11-48 1-33 5-552 סביר. ג', פרי מאורך, קליפה ירוקה חלקה , טעם 270-270. גודל פרי מוקדם לעונה ירוק 

2 E1-2-18 
טעם ,  , קליפה ירוקה מחוספסתאגסיפרי  ג', 370גודל פרי  מאוחר לעונה.ירוק מחוספס 

 טיפוס פורה., סביר
83-

113- 
2-1 

2 A1-2-38 
ג', פרי ביצתי, קליפה ירוקה מחוספסת משחירה בהבשלה  200גודל פרי  . 'האס'דמוי 

 )מבריקה(, טעם טוב.
30-3-

23 
33-2 

7 A1-5-37 
ספסת משחירה ג', פרי מעוגל, קליפה ירוקה מחו 200גודל פרי  .בכיר 'האס'דמוי 

 YA-12 30-3 בהבשלה, טעם מתקתק טוב.

5 E1-2-3 
ג', פרי אגסי, קליפה ירוקה מחוספסת משחירה  370-200. גודל פרי בכיר 'האס'דמוי 

 30-33 לביא בהבשלה, טעם טוב.

0 E1-2-8 
ג', פרי מעוגל, קליפה ירוקה מחוספסת משחירה  200. גודל פרי בכיר 'האס'דמוי 

 30-33 לביא , טעם טוב.בהבשלה )מבריקה(

1 E1-2-24? 
משחירה  , קליפה ירוקה מחוספסתרךומאג', פרי  200גודל פרי  . אפיל' האס'דמוי 

 3-7 3-2-23 מאי.הבשלה  ,ברקם יבש, טעם טוב, בהבשלה

3 A1-2-31 
, משחירה בהבשלה , קליפה ירוקה מחוספסתאגסיג', פרי  200-200גודל פרי  '.האס'דמוי 

 BL667 33-33 .פבר'-דצמ'הבשלה  שומני,  קםמר, טעם טוב

30 A1-7-5 
 , קליפה ירוקה מחוספסתביצתי1אגסיג', פרי  200-200גודל פרי . בכיר 'האס'דמוי 

 30-33 ? טעם טוב., משחירה בהבשלה
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33 A1-8-38 
משחירה  , קליפה ירוקה מחוספסתאגסיג', פרי  370-200גודל פרי . בכיר 'האס'דמוי 

 טוב.טעם , בהבשלה
2-27-

89 
30-33 

33 A1-18-41 
, משחירה בהבשלה , קליפה ירוקה מחוספסתי אגסיג', פר 200-200גודל פרי '. האס'דמוי 

 33-2 2-77-8 .מרץ-נוב'הבשלה  שומני,  מרקם, טעם טוב

32 A1-19-24 
, משחירה בהבשלה , קליפה ירוקה מחוספסתאגסיג', פרי  200גודל פרי '. האס'דמוי 

 טעם סביר.
2-27-

89 
33 

32 A1-39-23 
משחירה  , קליפה ירוקה מחוספסתאגסיג', פרי  200-270גודל פרי .  בכיר' האס'דמוי 

 H-13 30-33 .דצמ'-אוק'הבשלה  שומני, מרקם , טעם סביר, בהבשלה

37 A1-42-35 
משחירה  , קליפה ירוקה מחוספסתאגסיג', פרי  200-200גודל פרי . בכיר' האס'דמוי 

 BL667 3-33 .מרץ-ספט'הבשלה  שומני,-מיימי מרקם, טוב-טעם סביר, בהבשלה

35 A1-42-47 
, משחירה בהבשלה , קליפה ירוקה מחוספסתאגסיג', פרי  200-270ודל פרי ג'. האס'דמוי 

 BL667 3-3 טוב.-טעם סביר

30 A1-42-49 
, שלהמשחירה בהב , קליפה ירוקה מחוספסתאגסיג', פרי  200גודל פרי '. האס'דמוי 

 BL667 33-2 .מרץ-נוב'הבשלה  שומני, מרקם, טעם טוב מאוד

 שנה הבאה.ב# נתון זה עדין דורש אישוש ע"פ נתונים שייבדקו 
 

 
  . ראשון בחלקות הזריעים בבית דגן ופרי שהגיעו לפריחה תכונות הפרי בעצים . בחינה מקיפה שלה

גם בחלקה זו  בחלקה הגיעו להנבה ונצפו בהם פירות ראשונים.  מתוך העצים הנטועים 37%-כנמצא כי  3032-32עונת מהלך ב

פירות אלה נבדקו  שהניבו פרי.  הטיפוסים השונים 213 -ונאספו מספר פירות מייצגים מכל אחד מחודשיים  יםסיור כונער

פסולים טיפוסים  335(, 2טיפוסים מעניינים )ראה טבלה  7סיכום נתוני העונה הוביל להגדרת  בנוהל דומה למוצג לעיל. 

טיפוסים שלא ניתן היה   311 -לכאורה )גודל פרי לא מתאים, צורה לא מתאימה, קליפה דקה מדי, זרע גדול מדי וכד'(, ו

מעץ נלקח רכב (. 3032)לא היו די פירות בכדי לדגום ו1או הראו נזקי קרה בעקבות הסופה בדצמ'  להחליט לגביהם בעונה זו

נמשיך בבחינה מקיפה של בעונה הבאה  )ראה נספח ב'(. בחלקת הכנות בבית דגן  זריעות תי כנותעל שאחד אשר הורכב מעניין 

-ושייאספו ב ,3032132-שנאספו ב ,נתוני תכונות הפרי של כל זריעלאחר סיכום ה זו )ראה סעיף ו'(. קתכונות הפרי בעצים מחל

תקבלנה החלטות הנוגעת לדרגת העניין הכללית של הפרי )פסול, לא קיים ישיבת צוות ועל בסיס הנתונים שיוצגו תנ ,3032137

להמשך  בחלקת הכנות עצים 2יורכבו  מעניינים העצים שיוגדרו פסולים ייעקרו מהחלקה, ה ברור עדין, מעניין, מצטיין(.

עד  וספים בחלקה טיפוסים הנה מעקב, בכדי להחליט האם ניתן לכנותם מצטיינים.  כמו כן ימשך בשנים הבאות  מעקב אחר

 אשר נחליט על עקירת כלל החלקה. 

 

 .2114מעודכן נכון לנובמבר  -נתוני הטיפוסים המעניינים מחלקות הזריעים בצפון. 4טבלה 

 עץ אם  תכונות בולטות טיפוס 

 
תקופת 
 קטיף #

 

3 14-43BD1- 
וב, ט גר', טעם 220מבריקה, פרי אגסי, משקל פרי  ,קליפה ירוקה חלקה. בכירירוק  

 ספט'-אוג' 3-302-23  .חמאתי, מעניין כבכיר מרקם

3 BD1-8-70 נובמבר -13-352גר', טעם  230קליפה ירוק ה מחוספסת, פרי אובלי, משקל פרי עונה. הלמרכז  ירוק 
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  .טוב

2 BD1-7-36 
 , פרי אגסי, קלקליפה ירוקה בעלת חספוס עונה. הלמרכז  ירוק

 .חמאתי , מרקםגר',  טעם טוב 330משקל פרי 
 ינואר -03-202

2 BD1-23-54 
 , פרי אובלי, שחורה  מגובששתקליפה  העונה.למרכז דמוי 'האס' 

  .גר', טעם טוב 200משקל פרי 
 פברואר -30-132

7 BD1-3-23 

 שחורה בהבשלה,  מגובששת, גר', קליפה 300פרי אובלי,  משקל פרי   .'דמוי 'האס 

 פברואר נאור זרע קצת גדול. טעם טו

 שנה הבאה.ב# נתון זה עדין דורש אישוש ע"פ נתונים שייבדקו 

 

  5/14211. התארגנות לבחינת תכונות הפרי בעונת ו

נושאי הפרי בחלקות.  כפי שניתן לראות בטבלה נערכו סקרי חנטה בחלקות השונות ע"מ לאמוד את מספר העצים  3032בקיץ 

באופן  ,לתעדיהיה צורך  3032137, בעונת כלומריישאו פרי.  מהעצים  70-10%הצפי הינו כי בין   BD1-ו A1 ,M1,  בחלקות 7

במספר מועדים במהלך השנה. עבודה זו דורשת  ,טיפוסים משלוש החלקות 2700 -את תכונות הפירות של כ ,שמוזכר לעיל

ו1או טכנאי( למטרות בהתאם, הוחלט על העסקת כו"א נוסף )סטודנטים לפי שעות  )ראה נספח ד'(.   זמן רב וכוח אדם נוסף

נבצע בשנה הבאה  ,חלקות הקיימותותחזוקה של ה טיפול, תכונות הפרי תיעוד הן מבחינת  ,עקב היקף העבודה הנרחבאלו. 

זריעים אחזקות והכנת שתילים מורכבים, רכישת זרעי כנות  -לצורךיות הנדרש ודשת לבדיקת היקף העלוהערכות מח

 ,דונם עצי אבוקדו. בהתאם 02וה לבדיקת תכונות הפרי, השקייה, דישון ואחזקת כו"א נלו העסקתבחממות ובבתי רשת, 

 זריעים מורכבים 30,000 נטיעתיוחלט על היקף העבודה בשנות המחקר הבאות ונקבע האם ניתן יהיה ראלית לעמוד ביעד של 

וכחי, נחליט בהתאם על יות הנדרשות גבוהות מהתקציב הנו. במידה ונגיע למסקנה שהעלכפי שהוצע בתוכנית המחקר

 בדו"ח שיוגש בעונה הבאה. יוצגו שינויים שיש לבצע מבחינת היעד שהוצב בתכנית המקורית. נתונים אלו  

 נתונים כללים חלקות זריעים  – 5טבלה 

חלקות 

 םזריעי

 בית דגן מעיין ברוך עין המפרץ חוות עכו

A1 A2 A3 A4 A5 E1 M1 M2 BD1 BD2 

מס' 
 טיפוסים 

ו שהוגדר
 מענייניםכ

 

32 

 טרם
 נצפו

 פירות
 ראשונים

 טרם
 נצפו

 פירות
 ראשונים

 
 טרם
 נצפו

 פירות
 ראשונים

 

 נטיעה
3032 

 
 צפי השלמות

 3037 סתיו 

2 0 

 
 טרם
 נצפו

 פירות
 ראשונים

3 

 
 נטיעה
3032 

 
 צפי השלמות

 3037סתיו 
 

אומדן  %
-ב חנטה

2114-15 
)מכלל 
העצים 

 בחלקה(

 10%-כ
(3000  

 עצים(

 טרם 
 תה נצפ

 חנטה

 טרם 
 נצפתה 

 חנטה

 טרם 
 נצפתה

 חנטה 

 נטיעה 
 חדשה
3032 

החלקה 
-נעקרה ב

513032 

 00%-כ
(217) 

 טרם
 נצפתה 

 חנטה

  70%-כ
(353  

 עצים(

 נטיעה 
 חדשה
3032 

 

טיפוסים שניטעו  בדיקות אחסון של  –חינת תוצרים של תוכנית השבחה קודמת שעדין לא הוגדרו כזנים בהמשך  .ז

קודמת שעדין לא השבחה הטיפוסים בעלי פרי איכותי )תוצרים של תכנית ה הורכבו שלושה 3032באביב  .חן""חלקות מבב



 

 12 

ובדיקת רמת היבול הממוצעת  על כנות בוגרות בחלקה חצי מסחרית במעיין ברוך לבדיקת תכונותיהם ,הוגדרו כזנים(

, מסוכמות 3-17-72, 3-302-23,  2-3-32 הטיפוסים תכונותיהם המרכזיות  שלכנות זהות.  30. כל טיפוס הורכב על השנתית

במהלך השנה מכל אחד מהטיפוסים בחלקת הכנות בעכו.  ,מניבי פרי ,ורכביםעצים מ 7-5יש לנו ף, סבנו. ו' נספחב בטבלה

  3032-ו 3032תוצאות בדיקות אחסון  סיכום  החולפת נשלחו בכמה מועדים, פירות מטיפוסים אלו לבדיקות אחסון. 

 הבאה. . הוחלט על המשך בדיקות אחסון בעונה ו' אות בנספחמוב

שנחתם  MTA (Material transfer agreement)-בהמשך להסכם ה .קידום הסכמים מסחריים עם חברות/גופים מחו"ל. ח

במסגרתו הועברו לבחינה מספר זנים ירוקים מתוכנית , אפריקאית-חברה חקלאית דרום,  ZZ2לפני שנתיים עם חברת 

, נציגי החברה הודיעו על כוונתם לבקש בין היתר הסכם מסחור לגבי 33וצריפין  330בחה קודמת והכנות הזריעות דגניה הש

שלחו נציגי החברה מסמכים רשמיים לבקשת הסכם מסחור   3032בספטמבר הזנים 'גליל'  'מוטי' ו'ארד' והכנות הזריעות.  

ולאחר אישורה של היועצת המשפטית של וולקני )אישור שדרש המסחור הסכם  החוזהכינו את טיוטת  "קידוםנציגי " זה.

בארץ ובפגישה שנערכה במשרדי "קידום"  ZZ2נשלח ההסכם לחברה. לפני כארבעה חודשים ביקרו נציגי  (,פרק זמן די ארוך

תיבת הטיוטה הביעו נציגי החברה מספר השגות וביקשו הכנסות מספר שינויים בחוזה.  בהתאם, בימים אלו הסתיימה כ

 .3037השנייה של הסכם זה והיא תשלח בחודש הקרוב שוב לחברה, בתקווה שניתן יהיה לחתום על המסמך במהלך 

  

חלק זה של המחקר   .בניית תשתית לאיתור סמנים מולקולרים לסריקת תכונות רצויות באבוקדוהתקדמות בדיווח על י. 

ר החקלאי )במסגרת תכנית ביואנפורמטית לתמיכה בתוכניות השבחת ממינהל המחק שרמן ודר' אופיר 'דרנעשה במעבדת 

( מוצגות בדו"ח מקביל  המוגש על ידי דר' רון אופיר SNPsעצי פרי(.  התקדמות  בנושא פיתוח סמני דנ"א פולימורפים )מסוג 

 עמיר שרמן. 'ודר
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 )שלבים שסוכמו בדו"חות קודמים(  2113סיכום שלבי התוכנית שבוצעו עד נוב'  -א'נספח  : נספחים

 פירוט השלבים שבוצעו התוכנית  שנת
 

2112 
 
  

. ענף פירות -במימון מועצת הנהלת הצמחים 3001שנת סוף ת ארוכת טווח זו החלה בהיקף קטן בהפעלת תוכני
 בוצעו השלבים הבאים:  3003מהלך ב
 

 הונבט בחממות בבית דגן והשתילים  זהמחזור זרעים  .3000אשר החל ב   איסוף מחזור זרעים ראשון
 . 3003טופלו בחממה עד לנטיעתם בקיץ 

 בחוות הניסיונות בעכו  חלקת זריעים  הכשרת ,(A1) שתי חלקות קטנות נוספות בקיבוץ מעיין  והכשרת
 .(E1)ובעין המפרץ  M1)ברוך )

  אבוקדו הינו גידול הרגיש למלח ולכן יש צורך להרכיב את זריעי  -.  )הערה*3003נטיעות ראשונות קיץ
מים המושבים המשמשים האבוקדו על כנות המקנות עמידות לכמות המלחים הגבוהה יחסית הקיימת ב

ועקב המגבלות להשקיית הגידול. היות שבחוות הניסיונות בעכו ההשקייה עדיין מבוצעת במים שפירים, 
הוחלט כי מחזור הזריעים הראשון לא יורכב על כנות ולכן הזריעים נשתלו  ,2228התקציביות שהיו בשנה 

 על שורשיהם 

 בשנה זו הוחל במקביל באיסוף מחזור זרעים שני . 
 

 
 
 

2111 
 

, המשכנו בהפעלת ,  במימון שהתקבל לתוכנית מקרן המדען הראשי במשרד החקלאות2212החל מסוף שנת  
 המחקר וביצענו את שלבי התוכנית הבאים:

 
  הרחבת נטיעות בחלקות זריעיםA1,M1 ו-E1   נטיעות זרעים ממחזור איסוף שני.-(1)ראה:  טבלה 

 מחזור זרעים זה והרכבת השתילים על כנות זריעות לצורך נטיעה  איסוף מחזור זרעים שלישי, הנבטת
 .2211באביב 

   ניתוח סטטיסטי של תוצאות מחקר השבחה קודם לצורך גיבוש המלצות לגבי אופן איסוף הזרעים וביצוע
 הכלאות מכוונות.

 ת.איסוף מחזור זרעים רביעי )טיפוסים מקדימים(, הכנות לקראת ביצוע הכלאות מכוונו תחילת 

  קודמת הנמצאים עדין האבוקדו שחורים וירוקים מתוכנית השבחה מבחני איחסון של פירות מטיפוסי
 .בברור

 אפריקאית שהביעה עניין בבחינת זני אבוקדו ירוקים לצורכי -קידום מו"מ עם חברה חקלאית דרום
 מסחור.  

 
 

2111 
  נטיעת חלקות זריעים בבית דגןBD1  (.1)ראה:  טבלה 

 2212מחזור זרעים רביעי, הנבטת מחזור זרעים זה לצורך נטיעות  סיום איסוף. 

  .תחילת איסוף מחזור זרעים חמישי 

  .הכנות לקראת הכלאות מכוונות עצמיות 

  חוזהחתימתMTA    עם חברת,ZZ2 לבחינת זני אבוקדו ירוקים  אפריקאית-חברה חקלאית דרום ,
 ר. שפותחו במסגרת תוכנית ההשבחה קודמת, לצורכי מסחו

  .רישום הזנים 'מוטי', 'בר', 'נאור' ו'גליל' )זנים שהינם תוצרי השבחה קודמת( כזנים חדשים בישראל 
 

 
 

2112 
 
 
 

   
  השלמות נטיעות בחלקות הזריעים בבית דגן, בחוות הניסיונות בעכו ובעין המפרץBD1,A1) ו-M1 .) 

 2213ה לצורך נטיעות אביב סיום איסוף מחזור זרעים חמישי, הנבטה והרכבת מחזור זרעים ז. 

 .ביצוע הכלאות מכוונות עצמיות 

  2213הכנות לביצוע הכלאות מכוונות זרות באביב. 

 ראשון בחלקות הזריעים בחוות הניסינות בעכו,  ופרי פירות זריעים שהגיעו לפריחה בחינה ראשונה של
 במעיין ברוך ובעין המפרץ.

  תוצרים של תוכנית השבחה קודמת שעדין לא הוגדרו הכנות להרכבת מספר זריעים בעלי פרי איכותי(
 כזנים(  על עצים בוגרים ב"חלקות מבחן" לבדיקת תכונותיהם.

  קידום סוגיית בחינת זני אבוקדו שפותחו במסגרת תוכנית ההשבחה הקודמת בחברתZZ2 שעימה נחתם ,
 בשנה החולפת. MTAחוזה 

  סמנים מולקולרים לסריקת תכונות רצויות  בניית תשתית לאיתורבנושא  תחלת העבודההדיווח על
 .)בשיתוף עם ד"ר עמיר שרמן וד"ר רון אופיר( באבוקדו

 
 

2113 
 

 
 

 
 .נטיעות חלקות זריעים חדשות בחוות הניסיונות בעכו ובמעיין ברוך 
 3032קיץ -סיום איסוף מחזור זרעים שישי, הנבטת והרכבת מחזור זרעים זה לצורך נטיעות אביב. 
 אות מכוונות עצמיות וזרות והכנות לביצוע הכלאות מכוונות זרות נוספות במהלךביצוע הכל 

 השנים הבאות.
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  ראשון בחלקות הזריעים  ופרי שהגיעו לפריחה תכונות הפרי בעצים בחינה מקיפה של 
 בעכו, במעיין ברוך ובעין המפרץ.  תבחוות הניסיונו 

 קות הזריעים בבית דגן.  ראשון בחל ופרי שהגיעו לפריחהעצים  בחינה ראשונה של 
 .הרכבות טיפוסים מעניינים בחלקת כנות בחוות הניסיונות עכו 

   ."קידום בחינת תוצרים של תוכנית השבחה קודמת שעדין לא הוגדרו כזנים  ב"חלקות מבחן 
 .קידום הסכמים מסחריים עם חברות1גופים מחו"ל 

 

 

 (. 2114נובמבר -)מעודכן .ות בחוות עכו ובחלקת הכנות בבית דגןנתוני הרכבת טיפוסים המעניינים בחלקת הכנ :נספח ב' 

 מועד הרכבה טיפוס
 כנות חוות מיקום בחלקה 

 )שורה, מספר עץ( עכו – תניסיונו
 # כנות מורכבות מס עצים מורכבים

A1-56-5 30-3032 3-3 ,7-3 ,2-3 ,5-3 2 332 ,330 ,33 

A1-11-48 2-3032 0-2 ,0-35 ,5-30 2 30 ,332 ,330 

E1-2-18 7-3032 7-2 ,5-2 ,0-2 2 33 ,332 ,330 

A1-2-38 2-3032 7-1 ,2-3 ,3-2 2 33 ,332 ,330 

A1-5-37 2-3032 2-0 ,3-5 ,7-3 2 33 ,332 ,330 

E1-2-3 3033 3-30 2 33 * 

E1-2-8 7-3032 0-2 ,5-5 ,7-5 2 33 ,332 ,330 

E1-2-24 7-3032 5-2 ,0-5 ,7-3 2 33 ,332 ,330 

A1-2-31 2-3032 5-3 ,7-32 ,0-1 ,1-2 2 
33 ,332 ,330 ,

 רצ'יילדייפ

A1-7-5 2-3032 5-33 ,0-3 ,1-2 ,7-37 2 
33 ,332 ,330 ,

 רצ'יילדייפ

A1-8-38 2-3032 7-30 ,5-32 ,0-33 ,1-5 2 33 ,332 ,330 ,
 רצ'יילדייפ

A1-18-41 2-3032 3-32 ,33-30 ,33-5 ,30-0 2 30 ,330רצ'יילדיי, פ 

A1-19-24 2-3032 0-31 ,3-5 ,7-32 ,5-30 2 30 ,332 ,330 ,33 

A1-39-23 2-3032 5-35 ,0-32 ,3-30 ,30-2 2 30 ,332 ,330 

A1-42-35 2-3032 0-32 ,3-33 ,33-2 ,30-2 2 30 ,330 

A1-42-47 2-3032 3-33 ,30-7 ,33-2 ,0-37 2 30 ,330 

A1-42-49 2-3032 33-5 ,33-3 ,32-3 ,32-3 2 30 ,332רצ'יילדיי, פ 

 # כנות מורכבות מס עצים מורכבים בית דגן–כנות מיקום בחלקה  מועד הרכבה טיפוס

BD1-14-43 2-3032 3-30 ,3-37 ,3-35 ,2-3 ,2-2 5 30 ,33 

 
  . 332= דגניה 332, 33= צריפין 33, 30אשדות  =30:  # מקרא כנות זריעות
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 . אשר הועברו להרכבה לצורך המשך מעקבוניינים מעשהוגדרו תמונות ונתוני הטיפוסים  -'נספח ג

 

 
 370-200.  גודל פרי מוקדם לעונהירוק 

ג', פרי אגסי, קליפה ירוקה חלקה , 
 טעם טוב.

 : שפרד. עץ אם
 1-33:  תק' קטיף משוערת

 

 

 

 
 

A1-56-5 

1 
 
 
 
 
 

 
 270-270. גודל פרי .מוקדם לעונהירוק 

ג', פרי מאורך, קליפה ירוקה חלקה 
 סביר. טעם

 
 7-773:  עץ אם

 1-33:  תק' קטיף משוערת

 

 

 

 
 

 

A1-11-48 

2 

 
גודל פרי  מאוחר לעונה.ירוק מחוספס 

, קליפה ירוקה אגסיג', פרי  370
 טיפוס פורה., טעם סביר,  מחוספסת

 
 3-12-33:  עץ אם

 2-1:  תק' קטיף משוערת
 
 עץ מקורי נעקר()

 

 

 

E-2-18 

3 

 
ג', פרי  200גודל פרי  . 'האס'דמוי 

ביצתי, קליפה ירוקה מחוספסת 
משחירה בהבשלה )מבריקה(, טעם 

 טוב.
 

 30-3-23:עץ אם
 33-2:  תק' קטיף משוערת

 

 

 
 

A1-2-38 

4 
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ג', פרי  200גודל פרי  .בכיר 'האס'דמוי 

מעוגל, קליפה ירוקה מחוספסת 
 משחירה בהבשלה, טעם מתקתק טוב.

 
 YA-12: עץ אם

 30-3: תק' קטיף משוערת

 

 

 

 
 

 

 

A1-5-37 

5 

 

 

 

 

 
. גודל פרי בכיר 'האס'דמוי 

ג', פרי אגסי, קליפה  370-200
מחוספסת משחירה בהבשלה, 

 טעם טוב.

 
 : לביאעץ אם

 30-33 : תק' קטיף משוערת

זרע קטן, , עץ מקורי נעקר)
פורה מוקדם עוד בעונת 

33.33)) 

E1-2-3 

6 

 

 

 

 200. גודל פרי בכיר 'האס'דמוי 
מחוספסת  ג', פרי מעוגל, קליפה

משחירה בהבשלה )מבריקה(, 
 טעם טוב.

 
 : לביאעץ אם

 30-33: תק' קטיף משוערת
 

)עץ מקורי נעקר, פורה 
 (33.33מוקדם  עוד בעונת 

E1-2-8 

7   

 

 

 

 

 
גודל פרי  . אפיל' האס'דמוי 

, קליפה מוארךג', פרי  200
, משחירה בהבשלה מחוספסת

הבשלה  דחוסה,, ציפה טובטעם 
 מאי.

 
 2-3-32: עץ אם

 3-7:  תק' קטיף משוערת
 
 )עץ מקורי נעקר( 

E-2-24 

8 

 

 

  
 200-200גודל פרי  . 'האס'דמוי 

 מחוספסת, קליפה אגסיג', פרי 
, טעם טוב, משחירה בהבשלה

-דצמ'הבשלה  שומנית,ציפה 
 .פבר'

 
 BL667:עץ אם

 33-33:  תק' קטיף משוערת

A1-2-31 

2 
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גודל פרי . בכיר 'האס'דמוי 

, ביצתי1אגסיג', פרי  200-200
קליפה ירוקה , זרע קטן

, משחירה בהבשלה מחוספסת
 טעם טוב.

 
 :?עץ אם

 30-33:  תק' קטיף משוערת
 

A1-7-5 

11 

 

 
 

 
גודל פרי . בכיר 'האס'דמוי 

, קליפה אגסיג', פרי  370-200
משחירה  ירוקה מחוספסת

 עם טוב.ט, בהבשלה
 3-30-13: עץ אם

 30-33:  תק' קטיף משוערת

A1-8-38 

11 

 

  
 200-200גודל פרי '. האס'דמוי 
, קליפה ירוקה י אגסיג', פר

, משחירה בהבשלה מחוספסת
 שומנית, ציפה טעם טוב

 3-00-1: עץ אם
 33-2:  תק' קטיף משוערת

A1-18-41 

12 

  

 
ג',  200גודל פרי '. האס'דמוי 
קליפה ירוקה  ,אגסיפרי 

, משחירה בהבשלה מחוספסת
 , טעם סביר.זרע קטן

 3-30-13:עץ אם
 33: תק' קטיף משוערת

A1-19-24 

13 

 

  
גודל פרי .  בכיר' האס'דמוי 

, קליפה אגסיג', פרי  200-270
משחירה  ירוקה מחוספסת

 .טעם סביר, בהבשלה
 

 H-13:עץ אם
 30-33: תק' קטיף משוערת

A1-39-23 

14 

  

 
גודל פרי .  בכיר' האס'וי דמ

, קליפה אגסיג', פרי  200-200
משחירה  ירוקה מחוספסת

 .טוב-טעם סביר, בהבשלה
 BL667:עץ אם

 3-33: תק' קטיף משוערת

A1-42-35 

15 



 

 11 

  

 
 200-270ודל פרי ג'. האס'דמוי 

, קליפה ירוקה אגסיג', פרי 
, משחירה בהבשלה מחוספסת
 טוב.-טעם סביר

 BL-667:עץ אם
 33-2: קטיף משוערת תק'

A1-42-47 

16 

 

)למעלה( ובבית  בעכו  תון טיפוסי פירות מייצגים שנאספו במהלך העונה מחלקות הזריעים  בחוות הניסיונוומג   -נספח ד'

 לצורך בחינת תכונותיהםדגן  )למטה( 
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 . קת הזריעים בבית דגןלאחר בחינה ראשונית בחל מענייניםשהוגדרו כתמונות ונתוני הטיפוסים  -ה'נספח 

גר',  220קליפה ירוקה חלקה, מבריקה, פרי אגסי, משקל פרי בכיר. ירוק 

 טעם טוב, מרקם חמאתי, מעניין כבכיר.

 

 3-302-23:  עץ אם
 ספט'-אוג':  תק' קטיף משוערת

 

 
 

14-43BD1- 

1 
 
 
 
 
 

 230קליפה ירוק ה מחוספסת, פרי אובלי, משקל פרי למרכז העונה.  ירוק

 ', טעם גר

 3-13-35:  עץ אם
 .דצמבר-נוב':  תק' קטיף משוערת

 

 

 

BD1-8-70 

2 
 
 
 
 
 

 קליפה ירוקה בעלת חספוס קל, פרי אגסי, למרכז העונה.  ירוק

 גר',  טעם טוב, מרקם חמאתי. 330משקל פרי 

 

 3-03-20:  עץ אם
 .ינואר:  תק' קטיף משוערת

 

 

 

BD1-7-36 

3 
 
 
 
 
 

 קליפה שחורה  מגובששת, פרי אובלי, . דמוי 'האס' למרכז העונה

  גר', טעם טוב. 200משקל פרי 

 3-30-133:  עץ אם
 פברואר:  תק' קטיף משוערת

 

 
 

BD1-23-54 

4 
 
 
 
 
 

 גר', קליפה שחורה בהבשלה ,  300פרי אובלי,  משקל פרי דמוי 'האס,   

 טעם טוב, זרע קצת גדול.

 

 'נאור':  עץ אם
 .פברואר:  תק' קטיף משוערת

 

 
 

BD1-3-23 

5 
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  .בעלי פוטנציאל להיות מוגדרים כזנים חדשיםטיפוסי אבוקדו מתוכנית השבחה קודמת  :5 טבלה -נספח ו'

 צורה צבע כינוי
 חספוס
 קליפה

 תקופת קטיף
 משוערת 

מש
קל 
 )גר'(

 קב'
פריח

 ה

 גרעין

(%) 
 טעם

 מעולה B 17 295 אפריל-ינואר יש ביצה שחור 2-85-54

 טוב A 16 350 מרץ -ינואר קל אגסי שחור 3-2-23

 -אוגוסט יש אגסי ירוק 1-114-31
 טוב 20 ? 220 אוקטובר

 

 

 

 הוגש ע"י ד"ר נועם אלקן  -תוצאות טיפוסים מעניינים  : 2114 -ו 2113 אחסון חורף בדיקות
 
 
 

י עמיד להאפרות הזן הוא זן טוב, שחור, גדול עם קליפה עצית עבה, עם טעם סביר עד טוב, ד :2-85-54
ורקבונות. משנים קודמות נראה כי הקטיף של הזן צריך להיות באמצע ינואר. הוצע לבדוק 

 קטיף מאוחר יותר.
נראה כי הפרי עדיין טוב, שחור, גדול עם  [,למרץ 5]מבדיקות הפרי בקטיף מאוחר יותר  

( והאפרות )כ 7%בו יותר רקבונות )כ  יםאך מצטבר ,קליפה עצית עבה, עם טעם סביר עד טוב
. עדיין ניתן לשקול קטיף מאוחר יותר נראה כי ינואר הוא תאריך קטיף עדיף. לכן, )30%

 בידיעה כי עם אחסון ממושך ייווצרו יותר רקבונות והאפרות.
 
 

באוגוסט  23-פרי גדול. בדיקות קודמות מראות כי הקטיף בבעל הזן הוא זן ירוק, מבריק  :1-114-31
בנובמבר הינו טוב אך מעט מאוחר מידי. הוצע לבדוק את הזן  32-ב מוקדם מידי וקטיף

לספטמבר נראה כי  הטעם סביר עד טוב  33אוקטובר.  מבדיקת פרי שנקטף ב - בספטמבר
. לכן תמעט מימי התיהי ציפהאך עדיין ה ]רקבונות?[, )קצת מתקתק(, רגיש מעט למחלות

להניח כי הקטיף האופטימאלי צריך ניתן ניתן להסיק שהקטיף עדיין היה מוקדם מעט. 
 .להיות באוקטובר

 
 מועד קטיף דצמבר ינואר.  :3-2-23

 פרי טוב, טעם טוב, עמיד לצינה ומחלות.   
 לא לקטוף לפני אמצע דצמבר )קטיף בסוף נובמבר לא צבר טעם(.  
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 יכום עם שאלות מנחות ס
שורות לכל שאלה )לא תובא בחשבון חריגה מגבולות המסגרת  2עד  2-, בבקצרה ולעניין השאלות כלל להתייחסנא  

 המודפסת(.
 שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר. 

 נא לציין הפנייה לדו"ח אם נכללו בו נקודות נוספות לאלה שבסיכום. :הערה
 

ים יזני אבוקדו ייחוד ת בירור והכלאו לייצר, בדרך של .מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה

  משופרים, בעלי פוריות גבוהה ויציבה, המתאימים לתנאי הגידול בישראל ולדרישות שוקי הייצוא. 

 

המשכנו בהפעלת המחקר על פי התוכנית וביצענו את שלבי  3032במהלך שנת  .עיקרי הניסויים והתוצאות

עד סוף השנה . ירת חלקת זריעים "ותיקה"המשך נטיעות חלקות זריעים חדשות ועק א.  התוכנית הבאים:

שהוקמו למטרה זו בארבעה  תזריעים בעשר חלקות זריעים ייעודיו  30,320 החמישית של הפרויקט, ניטעו 

הכנות להנבטת והרכבת מחזור זרעים . סיום איסוף מחזור זרעים שביעי , בדונמים.   02אתרים, בשטח כולל של 

בחינה מקיפה  ד..  3032ביצוע סבב הכלאות מכוונות עצמיות וזרות באביב  .גזה והערכות לקראת שנת שמיטה. 

. ראשון בחלקות הזריעים בחוות הניסיונות בעכו ובעין המפרץ ופרי שהגיעו לפריחה תכונות הפרי בעצים של

 תכונות הפרי בעצים בחינה מקיפה של ה.. משך מעקבהטיפוסים מעניינים ל 30עד כה  הוגדרו מחלקות אלו 

טיפוסים מעניינים  עד כה חמישההוגדרו  . מחלקה זו ראשון בחלקות הזריעים בבית דגן ופרי שהגיעו לפריחה

חינת תוצרים של תוכנית השבחה בהמשך  ז.. 3032137התארגנות לבחינת תכונות הפרי בעונת  ו..  להמשך מעקב

קידום הסכמים ח. לקות מבחן". בדיקות אחסון של טיפוסים שהועברו "לח -הוגדרו כזניםקודמת שעדין לא 

 .מסחריים עם חברות1גופים מחו"ל

 

 האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח? מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו.

 עד כה העבודה מתבצעת על פי התוכנית.   -התוכנית הינה תוכנית ארוכת טווח 

שחלו במהלך העבודה; התייחסות המשך  ים, שיווקיים ואחרים(בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים )טכנולוגי
 ן, האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר?המחקר לגביה

 בתוכנית שכזו קשה להעריך מועד למציאת זנים חדשים. 
 

 מדעי; פרסום מאמרב כמקובל ביבליוגרפי ציטט - : פרסומים בכתבהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח
 , ציטוט ביבליוגרפי של התקצירתאריך ,יש לפרט מקום -הרצאות וימי עיון  ;מס' פטנטשם ויש לציין  -פטנטים 
 .פרסום מאמר מדעיב כמקובל

 
 .בגרנותובבית דגן הוצגה הרצאה בנושא במסגרת יום עיון בנושא אבוקדו   –הרצאות בנושא 

 ן אחת מהאופציות(פרסום הדוח: אני ממליץ לפרסם את הדוח: )סמ
 רק בספריות 
 )ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 
  בשלב  אין טעם לפרסם דוח זהלא   –חסוי . 

 
 לא רלוונטי בשלב זה.   -לא     - *האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? כן

 


