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אל :חברי שולחן רימון מועצת הצמחים.
דוח שנתי תכנית מחקר נמשכת לשולחן רימון  2016ובקשה להמשך מימון ל 2017
(מצורף דוח )2016
מצורף הדו"ח החמישי לתכנית לעונת  . 2016ל  2017מבוקש מימון של  20,000שקל מהשולחן
בברכה
אבי סדובסקי מו"פ ערבה דרומית

ברור מכלואי רימון בעלי רגישות נמוכה לעקת חום ואור בערבה דרומית
אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית ,דורון הולנד  -מנהל המחקר החקלאי קמפוס נווה יער
מבוא ותאור הבעיה
רימונים הגדלים בערבה ובבקעה ,מגיעים להבשלה פנימית מלאה מאמצע יולי ומקדימים בכך את
הרימונים בשאר אזורי הארץ בחודש ימים .הקדמה זו מאפשרת שיווק רימונים לאירופה בתקופה
בה קיים בשוק זה מחסור בפרי רימון אדום איכותי הפודה מחיר גבוה .הגעה מוקדמת של פרי
מישראל לשווקים בחו"ל מסייעת לפתוח את עונת היצוא ,לתפוס מדפים ובכך להרחיב את עונת
השיווק של רימונים מישראל .אחת הבעיות המרכזיות המגבילות גידול רימונים בכירים בערבה
ובאזורים חמים נוספים בארץ היא ההשפעה השלילית של עקת החום והאור באזורים אלה על
צבע הפרי .העקה המשולבת גורמת להעלמות הצבע האדום כתוצאה מפרוק והפסקת יצור
אנטוציאנינים המקנים לרימון את הצבע האדום הן בקליפה והן בארילים (גרעיני הפרי) .רימון
בצעע אדום עז הינו הרימון המועדף ע"י צרכני הפרי בשווקי היצוא ובשוק המקומי .רוב זני
הרימון הצבעוניים דוגמת וונדרפול ,הרשקוביץ PG 116-17 , PG 105-6 ,ולאחרונה גם עכו ושני-
יונאי ,הגדלים באזורים יותר קרירים בארץ מצטיינים בצבע קליפה אדום עז וצבע ארילים אדום
כהה עד סגול ,לקראת הבשלה .זנים אלה מאבדים בערבה את צבעם וחלקם אפילו לא צוברים
אותו .בהגיע זנים אלה להבשלה פנימית בערבה (מסוף יולי עד סוף אוגוסט)  ,צבעם החיצוני נע
בין ירוק לאדום בהיר וצבע הארילים לבן עד אדום בהיר .תופעה זו של אי-קבלת צבע אדום
כתוצאה מטמפרטורות גבוהות פגעה קשות ,בקיץ  2010שהיה חם באופן יוצא דופן ,בשיווק ויצוא
בזן וונדרפול הגדל במרכז הארץ וצפונה .בערבה נמצא כי פרי של הזנים האדומים מגל פריחה
קייצי-סתוי המתחיל ביולי אוגוסט ,ומבשיל מאוקטובר ,הינו בעל צבע אדום עז העולה לעיתים על
צבעם של הרימונים מאזורי הגידול הקרירים .גם תופעה זו מרמזת על כך שההבדלים בצבע הפרי
הבשל בין שתי העונות ,החמה והקרירה יותר ,נובעים מהטמפרטורות הגבוהות להם נחשף הפרי
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במהלך הבשלתו באביב קיץ ולא ממשק הגידול .הפתרונות לבעיה זו בטווח הקצר הם פתרונות
אגרו ט כניים הנבדקים בעבודות אחרות .הפתרון לטווח ארוך הוא ברור לזנים עם רגישות נמוכה
לאור וחום שיגיעו להבשלה בתחילת הקיץ עם צבע אדום עז חיצוני ופנימי כמבוקש ,גם בתנאי
האקלים השורר בערבה במהלך האביב והקיץ.
במסגרת תוכנית מו"פ מונחה שיווק ברימונים בוצעו הכלאות מכוונות בין רימון ירוק עד וזנים
מקומיים במטרה להגיע לצאצאים עמידים שיתנו פרי אדום .כ  1000מצאצאי ההכלאות אלו נטעו
בחוות מו"פ יטבתה באביב  2007בהנחה שאם בתנאים המכבידים בערבה דרומית יתגלה מכלוא
המניב פרי בצבע אדום ,הוא יוכל להיות זן בפני עצמו או הורה למכלואים בעתיד .חלק מעצים
אלה החלו להניב ב  2008והשאר ב  2009ו  .2010הפרי מעצים אלה נבדק לצבע חיצוני ופנימי
החל מסוף יוני עד תחילת אוגוסט בכל עונה .מעצים אלו בוררו אחד עשרה עצים ששמרו על צבע
פרי אדום חיצוני ופנימי עד תחילת -אמצע אוגוסט ,מועד בו הסתיימו הבדיקות .בחלק מעצים
אלה הפרי היה באיכות בינונית עד גבוהה והבשיל כבר בתחילת יולי .מעץ מצטיין ,עם פרי באיכות
גבוהה והבשלה מוקדמת (אמצע יולי) ,נזרעו זרעים והתקבלו  180עצים מהם יש להניח כ 50%
הפריה עצמית ( .)F2בימים אלה מוקמת בחוות מו"פ ערבה דרומית חלקה להסתכלות שניה
באחד עשרה המכלואים שבוררו וברור ראשוני של צאצאי המכלוא המוצלח.
מטרת התוכנית
ברור מכלואי רימון בעלי רגישות נמוכה לעקת חום ואור השוררת בערבה בקיץ ופוגעת בהתפתחות
הצבע האדום .במסגרת התכנית יבוצע ברור שני ביחורי מכלואים מצטיינים שבוררו בתכנית
קודמת וברור ראשוני של צאצאי מכלוא מצטיין.
דוח ל 2013
במהלך עונת  2013הוחל בבדיקת  600מכלואים חלקם מכלואי עמק ,שני ועכו עם מכלוא 14/6
כהורה זכרי וחלקם  F2עצמי של  .F1שנטעו באביב  .2012הבדיקה בוצעה מהשבוע השלישי של
יוני ועד סוף אוגוסט.לא כל העצים נבדקו היות וחלק לא היו בהבשלה או שלא היה פרי ולא ניתן
היה להעריך את תכונות הפרי .בסך בכל נבדקו כ  3/4מהעצים חלקם נבדק פעמיים ואף שלוש
פעמים.
הערכה כללית
 250זריעים הוגדרו כלא מעניינים 152 .זריעים הוגדרו ברמת מעניין וגבוה יותר ,כלומר עצים שיש
לבדוק לפחות עוד עונה נוספת 27 .מכלואים מעניינים מאד ורצוי להתחיל בריבוי שלהם לצורך
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שימור 10 .מכלואים מוגדרים כמעניינים מאד מאד ויש להעביר לחלקות הסתכלות שניה בכמות
של  5עד  10העתקים (יחורים) למכלוא (טבלה .)1

טבלה  :1עצים שנבדקו והוגדרו כמעניינים ויותר
משמעות
דרגה
המכלוא לא מראה על תכנות מעניינות
לא מעניין = 0
הסתכלות נוספת לא לעקור ,לא היה בשל אבל בעל
מעניין = 1
צבע טוב או טעם מיוחד או משהו אחר
המשך בדיקה
מעניין מאד = 2
ריבוי להסתכלות שניה  5עד  10עצים
מעניין מאד מאד = 3
סך דרגות  1עד 3

מספר עצים
250
115
27
10
152

צבע אדום חיצוני ופנימי
נמצאו  114מכלואים עם צבע חיצוני  4ו  = 5צבע של עכו ושני בהבשלה מלאה באזורים צפוניים,
וצבע פנימי  4ו  = 5וונדרפול בהבשלה מלאה בצפון (טבלה .)2
טבלה  :2מספר עצים עם צבע חיצוני  4ו  5בכל דרגת צבע פנימי
צבע פנימי
 1עד 3
5
4
33
22
4
צבע חיצוני
50
9
27
5

4+5
55
59

88

114

סך הכל

31

הבכרה
נמצאו מספר עצים עם פרי בכיר שהבשיל מאמצע יוני עד אמצע יולי .היות והעצים במהלך
פריחתם באביב היו רק בגיל שנה יתכן ותוצאה זו מקרית ויש לבחון את בכירותם עוד שנה לפחות.
בתמונות  1עד  3מובאות תמונות של פרות בכירים מאד.
תמונה  :2מכלוא  434בהבשלה מלאה ב 24/6/13
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תמונה  :1מכלוא  434בהבשלה מלאה ב 24/6/13

תמונה  :2מכלוא מעניין מאד 5/3 ,הבשלה מלאה ב  .24/6/13צבע חיצוני  ,2צבע פנימי 4

תמונה  :3צבי חיצוני ופנימי של וונדרפול ( )101/2כהיקש לעומת מכלוא  13/17ב .24/6/13
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סיכום 2013
התוצאות שהתקבלו במכלואי דור  1עם עמק שני ועכו מאד מעודדות .נראה כי ניתן יהיה להגיע
בזמן סביר על ידי הכלאות חוזרות של מצטייני  ,2012לזן רימון בכיר בעל צבע אדום פנימי וחיצוני
העמיד לעקת החום-אור בערבה דרומית .יש להמשיך ובבחינת המכלואים הנטועים ולתכנן את
ההכלאות הבאות.

דוח ל 2014
ב  2014בוצעו שלושה סבבי בדיקה בשבוע הראשון של יולי בתחילת אוגוסט ובסוף אוגוסט .נבדקו
 600מכלואים מנווה יער ו  100זריעים מקומיים .ב  2014הבשלת הרימונים בערבה דרומית
התאחרה בשבועיים עד שלושה ממועדי ההבשלה בעונות הקודמות .יתכן ובגלל תנאי מזג האויר
החנטה של הפריחה הראשונה נשרה ולא באה לידי ביטוי בפרי מוקדם .בטבלה  3סיכום של עונות
 2013ו .2014
טבלה  :1דרגות הערכה כללית של המכלואים ומשצעותן
משמעות
דרגה
המכלוא לא מראה על תכונות מעניינות
לא מעניין = 0
הסתכלות נוספת לא לעקור .לא היה בשל אבל בעל צבע טוב
מעניין = 1
או טעם מיוחד או תכונה אחרת מעניינת
המשך בדיקה לריבוי
מעניין מאד = 2
ריבוי מידי להסתכלות שניה
מעניין מאד מאד = 3
טבלה  :2מכלואים מצטיינים ב  2013ו 2014
דרגה
ע"פ טבלה 1

דרגה 3

דרגה 2

דרגה 3

דרגה 2

מספר עונות

במשך שנתיים

במשך שנתיים

שנה אחת

שנה אחת

מספר עצים

10

4

10
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תוכנית 2015

ריבוי
להסתכלות
שניה

ריבוי
להסתכלות
שניה

ריבוי
להסתכלות
שניה

בדיקה חוזרת

6
להלן מספר דוגמאות:

תמונה  :4עשרה מכלואים מבוררים עם צבע חיצוני אדום וצבע פנימי אדום שהבשילו ב .21/7/14
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תמונה  : 5עוצמת הצבע החיצוני (תמונה עליונה) והפנימי (תמונה תחתונה) במכלוא  8/6במרכז
שורה שניה לעומת זני ההיקש .בשורה עליונה מימין לשמאל :עכו ,וונדרפול ,עמק .שורה תחתונה:
שני-יונאי( 8/6 ,מכלוא מבורר עמיד לעקת חום ואור)( T3 ,זן בכיר מאד)
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תמונה  :6מכלוא  434בעל צבע חיצוני ופנימי אדום ב  .21/7/14מכלוא זה שמר על חומצה גבוהה
עד תחילת אוגוסט ( ראו גם תמונה  4להלן ותמונה  1מ . )2013

תמונה  :7מכלוא  . 8/10מכלוא זה היה בשל כבר ב  . 7/7/14ב  21/7/14היה כבר בהבשלת יתר כפי
שניתן להבחיו ע"פ ההחמה הקלה בארילים.
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סיכום :2014
התוצאות שהתקבלו מראות על אחוז גבוה מאד (  110מתוך כ  )600של מכלואים כעלי צבע אדום
פנימי וחיצוני מהכלאות של  14/6עם עכו שני ועמק .מתוכם יעברו לריבוי  23מצטיינים.

דוח ל 2015
ב  2015בוצעו חמישה סבבי בדיקה החל מסוף יוני ועד סוף אוגוסט .במהלך הבדיקות נבדקו 214
עצים שנותרו לאחר הברור ב ( 2014טבלה  3וטבלה  .)4שני מכלואים מצטיינים שהתגלו כבר ב
 2014הצטיינו גם ב  2015בהבשלה מוקדמת ב ( 19/7/15תמונה  )9ובצבע אדום פנימי (תמונות 10
ו  .)11שני ברורים אלה יועברו ב  2016לחלקות מודל בגודל של  1עד  2דונם לברור 72 .ברורים
ברמות  3ו  2נטעו בחלקה חדשה לריבוי והסתכלות שניה  4עצים מכל ברור מצטיין.
המכלוא  1/5מוקדם מאד טעים עם ארילים אדומים וזרע רך מאד אולם עם קליפה ירוקה,
המכלוא  8/10מבשיל קצת יותר מאוחר טעים מאד ,זרע רך ,וארילים אדומים .שני ברורים אלה
הם ברמה המתאימה לבחינה בחלקות מודל.
טבלה :3תוצאות ברור מכלואי רימון מו"פ ערבה דרומית 2015
דרגה 3
דרגה 2
מכלואים
לריבוי
מכלואים
סך מכלואים
לריבוי
והסתכלות
לחלקות מודל
שנבדקו
והסתכלות
נוספת
נוספת
214

2

10

22

דרגה 1
הסתכלות
נוספת

דרגה 0
לעקירה

68

112

תמונה  : 9מהפינה השמאלית למעלה בכיוון השעון ,5/1 ,8/10 ,עמק ,שני-יונאי ,ב .29/7/15
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תמונה  : 10מהפינה השמאלית למעלה בכיוון השעון ,5/1 ,8/10 ,עמק ,שני-יונאי ,ב .29/7/15

תמונה  :11מהפינה השמאלית למעלה בכיוון השעון ,5/1 ,8/10 ,עמק ,שני-יונאי ,ב .29/7/15
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תמונה  :12עץ ( 8 4למעלה מימין) לעומת וונדרפול (למטה מימין) ,עמק (למטה משמאל) ושני-יונאי
(למעלה משמאל) ב 29/6/2015
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דוח  2016עד מאי 2017
הדוח כולל גם חלק מהפעילות ב  2017היות ועיקר הפעילות ב  2016ו  2017הייתה העתקת לשימור
המכלואים הפוטנציאלים והקמת חלקה חדשה כל שאר החלקות שהיו במו"פ נעקרו.
תוצאות 2016
ב  2016הייתה פגיעה בצבע האדום של המכלואים .הפגיעה התבטאה בצבע חיצוני לא מפותח
(בדרגות  3עד  4מ  ,)5ובצבע פנימי חיוור והחמה פנימית מוקדמת .הפגיעה נגרמה בהשפעת
טמפרטורות גבוהות באופן קיצוני גם לגבי ערבה דרומית ששררו לתקופות ארוכות בראשית קיץ
( 2016מאי יוני יולי).
המכלוא היחיד ששמר על צבע חיצוני ופנימי אדום היה  .1/24/Sמכלוא אפיל מהברורים
הראשונים
פעילות 2017 2016
ב  2016נמשכה שתילת יחורים והעתקת המכלואים בעלי הפוטנציאל להמשך הסתכלות בחלקה
חדשה .הקמת החלקה הסתימה במאי  .2017גודל החלקה כ  4דונם .בחלקה  4יחורים מכל מכלוא
שהוערך כבעל פוטנציאל החל מעונת  .2014לחלקה זו הועתקו עצים מהמכלואים הותיקים .כמו
כן הועתקו לחלקה עצי מכלוא בוגרים בעלי פוטנציאל (ראה תמונות  13ו  .) 14כמו כן ניטעו
בחלקה זרעי מכלוא  8/6מנווה יער .בחלקה כמאה מכלואים שונים ועוד חמישה זני רפרנס :עמק,
שני ,עכו ,וונדרפול ו  .T3חלק מהמכלואים שניטעו בסוף  2015ותחילת  2016יניבו השנה פרי
ראשון.
יחורים מארבעה מכלואים ,5/1/N ,8/10/S ,4/34S ,1/24/S :הועברו למושבי הנגב לבדיקה.
מתחילת יולי  2017יבדקו הפרות הבשלים.

תמונה  :13העתקת עצים בוגרים

תמונה  :14לאחר נטיעה ,מימין יחורי 2016
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