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מאגר הזנים בחוות עדן, מהווה בסיס ותשתית ללימוד ומעקב לבחינת היתכנות זנים נוספים  :רקע

שעד כה נראה מצוין ורווחי יותר ושאר הזנים, "מג'הול" לגידול בענף התמר. ידוע כי הענף נשען על הזן 

 לשמור וליצר אלטרנטיבות נוספות ולהרחיב את מגוון הזנים לענף. אולם יש הכרח

 
 :2014ממצאים משנת 

ק"ג, שנשלחו לבית  1000 -העיקרי והמעניין ביותר באוסף, בשנה זו נגדדו ממנו כ הזן - ,"אנברה" .1

האריזה, הגדיד בוצע במס' שלבי בשלות )אדום, חצי צהוב, חום ושחור( וזאת כדי לבדוק מהו עיתוי 

מבצע חשיפה באמצעות אריזות מיוחדות נכון של הגדיד, בנוסף בית האריזה באמצעות הדקלאים ה

 לשווקים. 

עד כה נלמד כי הגדיד בשלב מוקדם של צהוב ואדום להקפאה/בקירור נותן את התוצאות הטובות 

ביותר, שלב החשיפה לשוק נמשך, במקביל יש אירגוז לחוטרים נוספים, כדי להרחיב את שטח 

 טע.המ

לחנוט בצורה טובה, מתוק, לצערי אינו ראוי לשווק, מאוד משולפח, יש צורך ממשיך  הזן - "סוקרי" .2

בתשובה לעונה הבאה בעיצוב הפרי, דילול הסנסן, וע"י כך לנסות וליצר פרי שראוי לשווק, עד כה 

 לא הצלחנו, יכול להיות שיש צורך בשילוב איש הגנת הצומח בטיפולים.

זן זה הועתק וניטע מחדש, עדיין אין בו פירות, העצים נקלטו וגדלים, נקווה  כאמור - "זגלול" .3

 שבשנה הבאה נקבל פירות ונעריך את היבול ואיכותו.

תרביות -בשנה שעברה העץ בכפר רופין נעקר, החומר הצמחי הועבר למעבדת צמח כזכור - "יביס" .4

 רקמה, שם נמשך הטיפול בריבוי.

הנציב ונושא פרי, נלמד ונגדד בשנה זו, הפרי הועבר לבית אריזה לבדיקת העץ הבודד שקיים בעין 

 חיי מדף ואיכות.

, לא זזים, עדיין לא תקועיםעצים שנמצאים במאגר הזנים, לצערי ה זנים - בופקוס"ארגמני" , "" .5

 .נתקבלה החלטה על המשך הטיפול בהם, כנראה שיבדקו שנה נוספת

 חנטה קשים, אין התקדמות. ייקש - "נבוט סייף", "סולטנה צהוב" .6

עצים שהועתקו מצמח לחוות עדן נקלטו, נמצאים ה - "בינת עישה", "גיהל", "דקל צין", "צברי" .7

 .פרי ןבמעקב גידולי, אין עדיי

 מנהל -ציון דקו  רשם: 

 מו"פ עמק המעיינות                
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