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 תקציר 

ייצור   לשם  אבטיחים  גידולי   זרעיםגידול  בין  המרכזיים  הגידולים  לאחד  האחרונות  בשנים  הפך  לפיצוח 

ם  עהנוחים לפיצוח.  ובגלל זרעיו הבהירים   במזרע  משמש כזן העיקרי  ",מללי"  ,זן האבטיח המקומי  .השדה

בעבר שנערכו מניסויים   .היא תופעת ה"גירודים" בקליפת הזרעזה זן המאפיינת את זאת, הבעיה העיקרית 

 ,ס"מ  10-פירות בקוטר של כקבלת  החנטה, ועד לבמהלך    ,הימנעות מהשקיה החל משלב הפריחהעלה כי  

בשנים האחרונות מספר חברות החלו בטיפוח .  מפחיתה את הבעיה באופן ניכר, אך לא תמיד מונעת אותה

וח,  זנים חדשים של אבטיח לפיצ  דוקלבמטרת המבחן הייתה  של אבטיח לפיצוח בכדי למצוא פתרון לבעיה.  

משקלי אלף בזרעים עם  מרבית הזנים במבחן התאפיינו ביבול ו  .זרעיםהיבט איכות המהיבט היבול והן  מהן  

יבול  את הו  ,א'38היבול הכללי הגבוה במובהק משאר הזנים, מלבד הזן    את במבחן  הניב    ב'45ן  זטובים. ה

א'  מ במובהק מהזנים  ה סוג  יפה.47גבוה  ומללי  זרעו  ב', מללי  הזן  משקל האלף של  במובהק  47ני  ב' גבוה 

אחוז הזרעים המגורדים וחומרת הגירוד   מללי.  הזןב' היה משקל אלף גבוה במובהק מ45משאר הזנים. לזן 

מללי. אחוז הגירודים בזן מללי גבוה במובהק  מהזן  במללי יפה היו גבוהים במובהק מיתר הזנים, מלבד  

 ב'. 45-א' ו38 הזן שלזו וחומרת הגירודים בזרעי הזן גדולה מ ,א'38 הזןמ

 

 מבוא 

ייצור   לשם  אבטיחים  גידולי   זרעיםגידול  בין  המרכזיים  הגידולים  לאחד  האחרונות  בשנים  הפך  לפיצוח 

  שרובו מגידול  חל מעבר  ך השנים  הלבמ  .בכל שנה  דונם  120,000-80,000  -נאמדים בכ  שטחי הגידול, והשדה

לגידול  בתנאי   והפעולות  למיכון  , במקביל  מושקהשעיקרו  בעל  את  , שאפשר  האבטיחיםשל  דיש  האיסוף 

אדםהפחתת   בכוח  השטחים.  השימוש  נזרע    והרחבת  ברובו  החורףהגידול  לאחר  ראשון  חלק  ו  ,כגידול 

  ,קוב מיםתרומה גבוהה ללגידול גידול לאחר גידול חורף, בעיקר חיטה לתחמיץ. -גם בדו יםמהשטחים נזרע

  , מללי  ,זן האבטיח המקומי.  נוע-בקואו    בטפטוף, וניתן להשקותו  בהשוואה לרוב גידולי השדה המושקים

העיקרי כזן  זרעיו הבהירים    במזרע  משמש  בעהנוחים לפיצוח.  ובגלל  היא  זה  זן  ם זאת, הבעיה העיקרית 

פוגמת    ,הידועה כתופעת הגירודים  ,תפתחות הלקויה של קליפת הזרעהה  .קליפת הזרעבתופעת הגירודים  

ה ל  זרעיםבאיכות  הגירודים. מקובל  םהלאחר הקלייה ומקנה  באזור  ושרוף  לא אחיד  כי    ת ההנחהמופע 

ניסויי שדה לבחינת השפעת משטרי ההשקיה    איכותם.על  משטר ההשקיה בגידול משפיע על יבול הזרעים ו

ומאז התקיימו    ,בנוה יערבשנות התשעים  כבר    נרסון וחובריוחיים  ידי    לאיכותם בוצעו עעל  ו  הזרעיםעל יבול  

מניסויים אלו   .שהוזכרה במטרה להפחית את הבעיה, ניסויים על ידי מדריכי הגד"ש ברחבי הארץ המכעוד 

ס"מ    10-פירות בקוטר של כקבלת  עד לו  החנטה,מהלך  ב  ,עלה כי הימנעות מהשקיה החל משלב הפריחה

כי כנראה הגנטיקה   סברה כר, אך לא תמיד מונעת אותה. בהמשך לכך, עלתה המפחיתה את הבעיה באופן ני

בצמח פיזיולוגיים  תהליכים  על  משפיעה  הזן  לתופעה  ,של  ב  ,הגורמים  היא  בוהבעיה  והיא  עצם  עצמו,  זן 

והגידול.   או    עברובשנים  מתעצמת או פוחתת בהתאם לתנאי הסביבה    , זניםבסלקציה    לבצעניסו לטפח 

והדבר לא פרץ מעבר לגבולות   ,ד לפיצוחוהיו קשים מא   זרעיםהבהם, אך    ניכרתשתופעת הגירודים אינה  

  . בנוסף לזנים בכדי למצוא פתרון לבעיה  חברות החלו בטיפוח של אבטיח לפיצוח  המכ  האחרונלהמחקר.  



מללי, שיהיו בעלי    הזןיבולו של  , לפחות כמו  ש לטפח זנים עם יבול גבוהים, ידורה"עמידים" לתופעת הגי

יפה, והכי  םמראש  יםזרע לי עבדיש ממוכן, שיהיו ל תכונות טובות לגידול מסחרי בשדה, שיתאימו לאיסוף ו

 שיהיו קלים לפיצוח.  -חשוב 

 

  נת יחבמהיבול והן    חינתבמהן  המתאימים לגידול    זנים חדשים של אבטיח לפיצוחלבחון    :מטרת העבודה

 .זרעיםהאיכות 

 

 וחומרים שיטות 

זנים   6נכללו    במבחן  .חזרות  6-בבלוקים באקראי    גורמי )זן(, במתכונת-חד   מבחן  המבחן:  שיטת .1

 של אבטיח לפיצוח. 

 אגרוטכניקה   .2

 , תל תורא. 91 חלקה:

 לתעשייה.  תירסגידול קודם: 

 , חריש, ארגז מחליק + מעגלה. משתת: יסוד עיבודי

הזן  זריעתו של  משקית מסוג מונוסם, מלבד  מזרעה  ב  22.3.2021בתאריך    הזריעה התבצעהזריעה:  

  5.8ערוגות )  3:  זרועה  חזרהרוחב  ולכן נזרע מאוחר יותר באופן ידני.    , שזריעתו נפגמה  ,מללי יפה 

  זרעים למטר שורה. 3עומד הזריעה היה מ"ר.  75.4-'; סה"כ שטח חזרה: כמ 13לאורך  ;(מ'

 למניעת ערבוב הפירות.  ,שריגים" בין חלקות סמוכותלאורך כל עונת הגידול נערך "פינוי 

 .22.4.2021-, שהציץ במללי יפההזן מלבד  ,11.4.21הצצה: 

 סמ"ק/ד' באביב. 150רילקס  ;סמ"ק/ד' בסתיו 150גול הדברת עשבים: 

הצומח:   הגנת  וקימחוןטיפולי  אקריות  כנגד  טופלה  לטיפול    ,החלקה  בחלקה שניתן  בהתאם 

 המסחרית.

בהשקיה שניתנה  המים    מ"מ. כמות  559  יתהיהשלפני הזריעה  כמות הגשם בחורף    השקיה:גשם ו

  בטפטוף. ,קוב/ד' 120 תהיהי

 זנים  .3

  : רשימת הזנים1טבלה  

 הזן  שם/  קוד הריבוי  / מוסד הטיפוח ני הזניםשנים במבח
 מללי  הזרע  ביקורת

 מללי יפה  זרעים דליה 1
 א' 38 זרעים דליה 1
 ב' 45 דליהזרעים  1
 ב' 47 זרעים דליה 1
 ב' 48 דרעים דליה  1

 

ודיש .4 ב  :אסיף  והדיש התבצעו  הפירות  באופן 4-5.8.2021  תאריכיםאסיף  הפירות נאספו  כל   .

במאזניים  נשקל  המכל  דולב.  מכלי  על  והועמסו  נספרו  חזרה,  בכל  האמצעית  לערוגה  ידני 

והמדושה    ,והפירות הוכנסו למדושה קטנה. כל החזרות בכל זן נדושו ברצף  ,עודיים בשטחיי

ם מכל חזרה נאספו בכדי למנוע ערבוב בין הזנים. הזרעי  ,נשטפה לאחר סיום הדיש של כל זן

ימים.   בנפרד על רשת בשמש במשך שלושה  ויובשו  דוגמלשקים  נלקחה  חזרה  זרעים מכל    ת 

 גרם לשם ביצוע בדיקות האיכות.  500-כבמשקל של 



נבטים,  בדיקות:   .5 עומד  הצצה,  מועד  המדדים:  נבחנו  הגידול  עונת  בעת  ובמהלך  העלווה  חיוניות 

והד האסיף  לאחר  האסיף.  ובעת  המים  רוטטות  זרעיםהמוינו    ישסגירת  ובנפות  נבדקו ו  ,במזרה 

ממוצע לאבטיח,    זרעיםפירות למ"ר, משקל פרי ממוצע, משקל    פרפירות לצמח, מס  פרהמדדים: מס

אחוז פחת,    ,נדגמו מאה זרעים בכל חזרה()  וחומרתם  אחוז גירודים  ,אחוז זרעים משקלי, משקל אלף

 . אחוז סוג ב', אחוז סוג א', אחוז סוג אא', יבול סוג ב', יבול סוג א', יבול סוג אא'

כפי שהתקבלו    , ההתפלגותבאחוזי    ,בניקוי פחת  , התפלגות היבול חושבה על ידי הכפלת היבול הכללי

 לאחר מיון הדוגמאות.

  , JMP-7.0  כנהות  בחבילת  Kramer&  Tukey   יסטטיסטי לשונות נערך עפ"  ניתוחניתוח התוצאות:   .6

של   סטטיסטית  שואותיו.  P>0.05למובהקות  על  טור  הבאותו    נותת  בין   הבדלמצביעות  מובהק 

 . הטיפולים

 

 תוצאות 

 יום סגירת המים וביום האסיף עומד צמחים וחיוניות העלווה ב  -מדדי צימוח : 2טבלה 

חיוניות העלווה   זן  עומד צמחים  זן 
חיוניות העלווה   זן  * סגירת המיםביום 

 ** ביום האסיף

 A 4.5 'בA 4.0 45 'בA 3.0 45 מללי 
 A 4.3 'בAB 3.8 48 'אA 3.0 38 'ב45
 A 4.0 'אAB 3.7 38 'בA 2.8 48 'א38
 B 1.5   מללי  AB 3.4 מללי יפה  A 2.8 'ב48
 B 1.4   מללי יפה  AB 3.3 מללי  A 2.8 'ב47

 B 0.5   'בB 2.8 47    'בB 2.3 47   מללי יפה 

 2.7   ממוצע  3.5   ממוצע  2.8   ממוצע 

 . P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

 .עלווה ירוקה / הנוף מכסה היטב את הקרקע - 5; הנוף לא מכסה את הקרקע / עלווה זקנה = 0 : *הערה

 . חיונית / עלווה ירוקה - 5; יבשה / עלווה מתה - 0**

 עומד הצמחים היה זהה בין כל הזנים, מלבד בזן מללי יפה, שהיה נמוך במובהק מיתר הזנים.

 ב'.45פחותה משל הזן ב' שהייתה 47חיוניות העלווה ביום סגירת המים הייתה זהה בין הזנים, מלבד בזן 

באופן מובהק משל מללי,    א' הייתה טובה יותר38- ב' ו48ב', 45חיוניות העלווה ביום סגירת המים של הזנים  

 ב'. 47-מללי יפה ו

 

 מספר פירות לצמח, מספר פירות למ"ר ומשקל פרי ממוצע  -מדדי פרי : 3טבלה 

פירות   פרמס זן 
פירות   פרמס זן  לצמח 

משקל פרי   זן  למ"ר
 ממוצע )ק"ג( 

 A 3.2 'בA 3.7 47 'בA 1.3 45 'א38
 B 2.4   מללי יפה  AB 3.3 'אAB 1.3 38 'ב45
 BC 2.0   מללי  AB 3.2 'בABC 1.2 48 'ב48

 CD 1.6      'אBC 3.1 38    מללי  ABC 1.2 מללי יפה 
 CD 1.5      'בCD 2.7 48       'בBC 1.1 47    מללי 

 D 1.4         בD 2.3 45          מללי יפה  C 1.0       'ב47

 2.0   ממוצע  3.0   ממוצע  1.2   ממוצע 



 . P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

 

גדול במובהק    פירות  עם מספר  היהש  ,א'38הם במספר הפירות לצמח, מלבד הזן  ימרבית הזנים לא נבדלו בינ

 . ב'47פירות גדול משל ב' שהיה עם מספר 45הזן ו  ;ב'47-ומשל מללי 

 ב'. 47-ב' היה גבוה במובהק משל מללי, מללי יפה ו45בזן מספר הפירות ליחידת שטח )מ"ר( 

 . ב' היה גבוה במובהק משאר הזנים47משקל הפרי הממוצע בזן 

 

  - זרעיםה מאפיינים משקליים של: 4טבלה 

 ומשקל האלף  זרעיםלאבטיח, אחוז משקלי של ה זרעיםמשקל 

 זן 
 זרעיםמשקל 

 לאבטיח  
 )גרם(

 זן 
 - משקלי  אחוז

   זרעיםמשקל 
 ביחס למשקל הפרי 

אלף  משקל  זן 
 )גרם(

 A 233 'בA 3.1 47 'בA 48.1 45 'ב47
 B 194   'בA 2.9 45 'בA 48.0 48 מללי יפה 

 BC 192   'אA 2.9 38 'אA 44.8 38 'ב48
 BC 191   מללי יפה  B 2.1   מללי יפה  A 44.8 'א38
 BC 189   'בB 1.9 48   מללי  A 44.4 'ב45

 C 182      מללי  B 1.7   'בA 38.6 47 מללי 

 197   ממוצע  2.4   ממוצע  44.8   ממוצע 

 . P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

 הממוצע בכל פרי אבטיח.  זרעיםהבדל במשקל הלא נצפה 

היה גבוה   ךא  ,א'38-ב' ו48ב',  45ביחס למשקל פרי האבטיח היה זהה בזנים    זרעיםשל ההאחוז המשקלי  

 ם. היניב', שהיו זהים ב 47-מללי יפה, מללי והזנים במובהק משל 

ב' היה משקל אלף גבוה במובהק 45לזן  ב' גבוה במובהק משל שאר הזנים.  47האלף של זרעוני הזן  משקל  

 מללי. הזן משל 

 

 אחוז פחת, אחוז סוג א', אחוז סוג אא'  - זרעיםאיכות של ההמדדי : 5טבלה 

 אחוז סוג אא'  זן  אחוז סוג א'  זן  אחוז פחת  זן 

 A 60.7 'בA 99.2 47 'בA 5.9 47 מללי 
 B 1.2   מללי יפה  A 98.9 מללי יפה  AB 4.8 'ב47

 B 0.8   'אB 97.9 38   'אBC 3.8 38    מללי יפה 
 B 0.4   'בB 97.8 48   מללי  BC 3.8    'ב45
 B 0.4   'בB 97.1 45   'בBC 3.6 45    'ב48
 B 0.1   מללי  B 97.0   'בC 2.9 48       'א38

 10.6   ממוצע  98.0   ממוצע  4.1   ממוצע 
 . P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

 מ"מ.  7 קטנים מנפה זרעיםובמזרה פחת רוח  - אחוז פחת : הערה

 מ"מ.  8 ומתחת לנפה מ"מ 7מעל נפה  זרעים -אחוז סוג ב'              

 מ"מ.  8מעל נפה  זרעים - 'אחוז סוג א             

 מ"מ.  10מעל נפה  זרעים -אחוז סוג אא'             

 



מרבית  היה בשזה  מובהק מגבוה ב  ה אחוז הפחת היה נמוך ודומה בין מרבית הזנים. אחוז הפחת בזן מללי הי

 ב'.47הזנים, מלבד הזן 

גבוה במובהק אחוז הסוג א'  ב' ומללי יפה היה  47  בזניםו  ;הזניםהיה גבוה מאוד ודומה בין    אחוז סוג א'

 . משאר הזנים

 הזנים. מובהק מיתר  בב' היה גבוה ביותר  47אחוז סוג אא' בזן 

 

 יבול כללי, יבול סוג א', יבול סוג אא'  -: יבול 6טבלה 

יבול כללי   זן 
 )ק"ג/ד'(

יבול סוג א'   זן 
 )ק"ג/ד'(

יבול סוג אא'   זן 
 )ק"ג/ד'(

 A 83.5 'בA 164 47 'בA 169 45 'ב45
 B 1.4   מללי יפה  AB 144 'אAB 147 38 'א38
 B 1.2   'אAB 140 38 'בB 145 48    'ב48
 B 0.9   'בB 137 45    'בB 138 47    'ב47

 B 0.6   'בBC 125 48    מללי  BC 127    מללי 
 B 0.1   מללי  C 113       מללי יפה  C 114       מללי יפה 

 14.6   ממוצע  137   ממוצע  140   ממוצע 

 . P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

 יבול כללי: יבול לאחר הורדת הפחת. הערה:

 

 הניבמללי יפה  והזן ;א'38ב' היה גבוה במובהק משאר הזנים במבחן, מלבד הזן 45של הזן היבול הכללי 

 את היבול הכללי הנמוך ביותר במובהק משאר הזנים, מלבד מללי.

הזן מללי יפה הניב יבול סוג ; וב', מללי ומללי יפה47נים זב' היה גבוה במובהק מה45יבול סוג א' של הזן 

 א' נמוך במובהק משאר מזנים, מלבד מללי. 

   ב' היה גבוה במובהק מיתר הזנים במבחן.47יבול סוג אא' של הזן 

 

 אחוז זרעים מגורדים וחומרת הגירוד : 7לה טב

אחוז זרעים  זן 
חומרת   זן  מגורדים

 הגירוד 

 A 3.0 מללי יפה  A 7.7 מללי יפה 
 AB 2.1 מללי  AB 4.7 מללי 

 BC 0.9     'בBC 1.8 48     'ב47
 BC 0.6     'בBC 1.5 47     'ב48
 C 0.3        'בBC 0.5 45     'ב45
 C 0.0        'אC 0.0 38        'א38

 1.2   ממוצע  2.7   ממוצע 

 . P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

 י. ד / הגירוד קטן ומקומוחומרה נמוכה מא - 0הערה: 

 .חומרה רבה / הגירוד גדול ומכסה את מרבית קליפת הזרע - 5            

 



יתר  מבמובהק    יםגבוה  ומללי יפה היבוחומרת הגירוד  ניתן לראות כי אחוז הזרעים המגורדים    7בטבלה  

וחומרת הגירודים בזרעי הזן    ,א'38אחוז הגירודים בזן מללי גבוהים במובהק משל  מללי.  מהזן  הזנים, מלבד  

 ב'.45-א' ו38גדולה משל 

 

 דיון ומסקנות 

 . זרעיםאיכות ה  חינתבמהיבול והן    חינתבמזנים חדשים של אבטיח לפיצוח, הן    דוקלבתה  ימטרת המבחן הי

לבחינת זנים  ניסוי  שני עשורים, שמערכת ההדרכה מבצעת  מזה שנים רבות, אולי אפילו    , נה ראשונהשזו  

לסדרה של מבחנים שבסופם   'הסנונית הראשונה' שמבחן זה יהיה    יםקוומ. אנו  חדשים של אבטיח לפיצוח

וטובים יותר. במבחן זה  יי אינה    תופעת הגירודיםש  ,זנים   איתור  ל עדגש  הושם  כנסו למזרע זנים חדשים 

  הזרע שויבול גבוה, שיהיו בעלי תכונות טובות לגידול מסחרי בשדה,  בנוסף יתאפיינו בשו  ,מתבטאת בהם

בחלקות   קל לפיצוח. התאמתו  יפה  היהישלהם   כיוון שבוצע  זה,  נבחנה בניסוי  הזנים לאיסוף ממוכן לא 

 שהדבר אפשרי מבחינת גודל הפירות. קטנות ובאסיף ידני, אך נראה 

וזאת מכיוון שפתיחת המים התעכבה במעט בגלל יחסית  תופעת הגירודים על הזרעים התבטאה באופן מועט  

עים מגורדים יותר, ואנו תולים זאת בעקבות הזריעה אם זאת, הזן "מללי יפה" היה בעל זר  בעיות טכניות.

המאוחרת, שגרמה לפער בהתפתחות הצמחים ביחס לשאר השטח ולהשקיה של הזן "בתקופה הקריטית", 

שבה יש להקפיד שלא להשקות את הצמחים מחשש להגברת התופעה, אך גם למאפייני הזן, שכן גם "מללי 

ובין חומרת    ניתן לומר כי ישנה קורלציה בין אחוז הזרעים המגורדיםיפה" וגם "מללי" היו מגורדים. כמו כן,  

 הגירוד על גבי הזרעים.

. נראה כי מללי יפה נפגע מהזריעה משקלי אלף טוביםים עם  עזרבהזנים במבחן התאפיינו ביבול ו  מרבית

  לציין לטובה את הזן שאר הזנים. כדאי  לשווים  ה  גידול  שנה נוספת בתנאי בוכדאי לבדוק אותו  המאוחרת,  

סוג א' מיבול  בעל  ו  ,א'38הזן  מבמובהק משאר הזנים, מלבד    גבוהה היבול הכללי  בעל  במבחן  ב', שהיה  45

השתמרה ו  ,גירוד  ללא   , כמעטגדול באופן יחסי  זרע. לזן זה היה  ב', מללי ומללי יפה47גבוה במובהק מהזנים  ה

משקל הפירות הזרעים ל  ולכן יחס משקל  ,לזן זה פירות קטנים יחסיתאצלו עלווה בריאה עד ליום האסיף.  

הניב יבול כללי ויבול  ש , א'38הזן  נציין גם את  דיש ממוכן.ללאסיף ו  מתאימים  ושיהי לוודאיש   אולם גבוה,

 . גירודהיו כלל עם והזרעים לא  ,סוג א' טובים

גבוה במובהק משל אלף  משקל  בעלי    זרעיםן ביב', שהתאפי47הזן  כדאי לציין את  ,  זרעיםגודל המבחינת  

נראה היה כי הזן הזן היה טוב, אם כי לא מהגבוהים.   יאחוז יבול סוג אא' גבוה. ביבול הכללוב  ,שאר הזנים

להציץ47 הקדים  הוא  האחרים;  לזנים  ביחס  בכיר  זן  הוא  שעלוותו    ,ב'  והראשון  לפרוח  שהחל  הראשון 

 הזדקנה ויבשה, והדבר ניכר בשתי ההערכות שבוצעו.

 קלות ונוחות הפיצוח של הזנים השונים לאחר הקלייה. תכונה חשובה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא  

 בעתיד יצא עדכון של דוח זה בהתאם לביצוע.   הדבר טרם התבצע. עד לסגירת סיכום זה 

שיכולים להוות תחליף    לסיכום, זנים  ישנם מספר  כי  . מומלץ לבצע מבחנים  ותיקולזן מללי הטוב  נראה 

הבאות   בשנים  שיעודדו  נוספים  בתנאים  לבצעם  לשםולשקול  "גירודים"  הופעת  בחינת    הופעת  שכיחות 

   התופעה בזנים השונים.

 

 תודות

 הניסוי. העמדת החלקה ובביצוע בעל העזרה  -צוות גד"ש אלונים ל

 .על העזרה בכלי המיכון - מן טייל בנילו רפי יריבל ,לאברהמי פוסטלניק

 . על העמדת הזנים ומימון הניסוי  -לחברת זרעים דליה 
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