
  2016קול קורא להגשת עבודת מחקר בענף ההדרים לשנת 

 

תכניות מחקר חדשניות בנושאים יישומיים המאפשרים גישור על  החוקרים מתבקשים להגיש

 פערי ידע קיימים להשגת היעדים הבאים:

פיתוח זנים חדשים והתאמתם לדרישות השוק: יצירת זני קליפים וזני הדרים אחרים, בשיטות   -

ליות וביוטכנולוגיות. בחינת הזנים החדשים ולימוד תנאי הגידול, כנות והטיפולים קונבנציונ

יושם דגש על יצירת מנדרינות איכותיות וחסרי גרעינים לשיווק בחלק הראשון  הנדרשים בכל זן.

 אוקטובר. –של העונה, קטיף בחודשים ספטמבר 

של מזיקים בפרדס. פיתוח  הדברת מזיקים ומחלות: פיתוח שיטות אבחון והדברה משולבת  -

 כלים לאבחון מוקדם והקניית עמידות למחלות, וירוסים ווירואידים.

שיפור איכות וגודל הפרי: התאמת ממדי הפרי לדרישות השוק והעלאת פוריות העץ. שיפור  -

איכות הפרי הפנימית והחיצונית, תוך עמידה בתקנים בינ"ל. לימוד השפעת הטיפול במטע על 

 עד ליעד. שיפור כושר האחסון של פרי הדר. –יכות הפרי לאחר הקטיף התנהגות וא

 

 עבודות בעדיפות גבוהה

הסדקות קליפה הנו פגם . חיזוק קליפת פרי ההדר כדרך לפתרון בעיית היסדקות 1

פיזיולוגי המופיע בזני הדרים שונים, תפוזים ומנדרינות, והיא עשויה להביא לפחת ביבול בשיעור 

, ההיסדקות גורמת לדחיית זנים חדשים היוצאים מתכנית ההשבחה. נראה, כי . בנוסף50%של 

עצמת הבעיה עולה בשנים האחרונות גם בזנים שלא היו בעייתיים מבחינת היסדקות הקליפה, 

. העובדה כי יש זנים רגישים לצד זנים עמידים מרמזת כי יש להיסדקות בסיס אורדוגמת הזן 

גנטי, אשר קובע תכונות פלסטיות )קשיחות( ואלסטיות )גמישות( של הקליפה. כאמור, לתנאי 

סביבה יש השפעה ניכרת על עצמת התופעה. מטרת המיזם המוצע הנה זיהוי דרכים לחיזוק 

 קליפת הפרי. 

 

של נגיעות באקריות קורים ואקרית חלודה בפרדס. הדברה/הפחתה 2  

ובולט בעשור האחרון עד כדי הפיכתו למזיק הקשה   נגיעות באקריות החלו לעלות באופן חד

ביותר בענף ההדרים. אקרית החלודה תוקפת בעיקר את הפרי והעלווה בכל שלבי גידולם 

שירתו. היא קשה מאד וגורמת לנזק בלתי הפיך המתבטא בהשחמת/הכספת קליפת הפרי עד נ

יעדי לאיתור בשלבים ראשוניים של הנגיעות טרם גרימת הנזק, ומחייבת ריסוס מידי להדברה. 

פיתוח דרכים חדשות ויעילות הרבה יותר ליישום תכשירי הדברה מחקר אופציונליים: 

הקיימים. אקלום אויבים טבעיים והשפעת ריסוסים בחומרים חריפים על אוכלוסייתם. השפעת 

מינרלים וכנות הדרים על משיכה/דחייה ורמת האוכלוסייה פיתוח כלים לזיהוי מוקדם של   מותר

בדיקת התנהלות האקרית, תגובתה,  –האקריות. בחינת הביולוגיה והפנולוגיה של האקריות 

כושר הישרדותה, והתאמת התפתחותה לתנאי סביבה משתנים. בחינת הסיבות להעדפות/דחיות 

 כנות. של האקרית לזנים/

הענף פתוח גם להצעות בתחומי מחקר חדשים וישמח לקבל הצעות מקוריות וחדשניות 

בנושאים המוזכרים בקול  לותנכל ןהיכולות לתרום ולקדם את הענף וזאת למרות שאינ

  .הקורא

 בכבוד רב

 דר' ערן רוה  וניצן רוטמן

 יו"ר ועדת ההיגוי


