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  מועצת הצמחים -אורי אדלר 

 שה"מ.  ,משרד החקלאות -תמר אלון  גואל חדד, ,  דוד סילברמן

 מו"פ בקעת הירדן -אפרים ציפילביץ  מאיר (צ'ומי) אחיעם,  זיוה גלעד, 

 

  תקציר

   בית צמיחה מחייבת לימוד והכרה של שיטת הגידול המועדפת.של חציל פרטוקרפי בהרחבת הגידול 

  - העומד המיטבי לגידול חציל פרטוקרפי בבית צמיחה ון את בחל ההייתמטרת יסוי זה 

  מרביים. האיכות היבול ואת הלקבל  כדימספר השתילים למ"ר ומספר העפים צמח, 

  מטר ערוגה), צמחים ל 4-צמחים למטר ו 2(  עומדי שתילה 2ביסוי בדקו 

  עפים לצמח).  3-עפים לצמח ו 2טיפולי הדליה ( 2בכל טיפול עומד בחו 

עפים לצמח היב את פוטציאל  3צמחים למטר ערוגה והעלאת  2מתוצאות היסוי עולה כי הטיפול של 

יותר מחלת לצמחים למטר והעלאת שלושה עפים לצמח גרמה  4 של היבול הגבוה ביותר. צפיפות יתר

  .והפחתת היבול הבוטריטיס

  

  מבוא

  פרי איכותי ללא צורך בריסוס חומרי צמיחה. המיבים לאחרוה פותחו זי חציל פרטוקרפיים 

   פוטציאל יבול גבוה.בו הפרי במהלך החורףטובה של מתבטא באיכות  היתרום של זים אל

   שיטת הגידול המועדפת.והכרה של לימוד  תמחייבלגידול זן חדש הכסת 

  מטרת היסוי

 ,ומספר העפים צמחמספר השתילים למ"ר  - העומד המיטבי לגידול חציל פרטוקרפי בבית צמיחה בחית 

   .מרבייםהאיכות היבול ואת הלקבל  כדי

  

  ושיטות עבודההמחקר מהלך 

 5מטרים. בכל מבה  9במפתח של  2"  היסוי בוצע בתחת צבי במו"פ בקעת הירדן בשתי מהרות עבירות

שהוחלפה  ,ש גד חרקיםאמ 50הגידול כוסו המהרות ברשת  תבתחיל מטרים כל ערוגה. 1.8ערוגות ברוחב 

  רשתות.למיקרון. באביב הוחלפה היריעה בחזרה  120אטיפוג בעובי   IR UVAפלסטיקבבאמצע ובמבר 

  . "עדן זרעים"משווק על ידי  ,206 :זןה  ;21.9.14  :שתילההמועד 

   .הדליה בשיטה הולדית  לערוגה.שתלה שורה אחת 

  

  היסוי מבה

צמחים  4-צמחים למטר ו 2(עומדי שתילה  2בדקו   .)1(איור  גורמי- קטוריאלי דואהיסוי בה כיסוי פ

  . )עפים לצמח 3-עפים לצמח ו 2( טיפולי הדליה 2בכל טיפול עומד בחו  , ערוגה) למטר

  ערוגות. 5מטרים וברוחב כל המהרה, שכלל  7חלקת היסוי הייתה מקטע מהרה באורך 

  הערוגות האמצעיות בכל חלקה. השורות הקיצויות היוו שורות שוליים  3לשקילה שימשו 



גרם   500-400 - ימים. קטפו פירות שגודלם כ 10הקטיפים בוצעו אחת לשבוע עד  והיבול מהן לא שקל.

  ל חלקת יסוי. בדרך כלל. ותח היבול הממוצע משלוש הערוגות של כ

  

  ביסוי הטיפולים רוטיפ .1' מס טבלה

  

צמחים 
למטר 
 ערוגה

עפים 
מודלים 

 לצמח

שווה ערך 
למספר 

 צמחים לדום

שווה ערך 
למספר 

 עפים לדום

2 
2 1200 2400 

3 1200 3600 

4 
2 2400 4800  

3 2400 7200 

  

  

  

  
  עפים 3שתילים למטר *  4   עפים 2שתילים למטר *  4

  עפים 3שתילים למטר *  2   עפים 2שתילים למטר *  2

  . מבה היסוי1איור 

  

 

  תוצאות

  צמחים למטר,  2יתוח התוצאות מצביע כי בעומד השתילה המוך, 

  פער זה היו מובהק. ו ;מ"רק"ג/ 14.9 :ק"ג/מ"ר מאשר בעומד הגבוה 16.9קטף יותר יבול 

  ק"ג/מ"ר  16.5 היה עפים לצמח,הר ממספבע כראה ש ,הפער ביבול ,לעומת זאת

  )2(איור איו מובהק  ;עפים לצמח 2ק"ג/מ"ר כאשר העלו  15.3-ו ,עפים 3כאשר העלו 



  

  
  

  : הגורמים העיקריים על הצטברות היבול תהשפע :2איור 
  ; שתילים למטרה פרימין: השפעת מסמ
   .עפים לצמחה פרשמאל: השפעת מסמ
  
  

  .  א מצאה איטראקציה בין הטיפוליםלוי הטיפולים הראשיים, מוצג היבול בששלהלן  2בטבלה 
  

  עפים לצמח על היבול הכללי בחצילהצמחים למטר ומספר ה פרהשפעת מס .2טבלה 

הגורם תוח י
 יבול הראשי ל

 יבול ק"ג/מ"ר

צמחים 
למטר 
 ערוגה

2 16.9 A 

4 14.9 B 

*אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק 
  5%ברמה של 

עפים 
מודלים 
  לצמח

2 15.3 A 

3 16.5 A 

*אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק 
   5%ברמה של 

  

  



  

  עפים לצמח על היבול הכללי בחציל (מצטבר ק"ג/מ"ר)השתילה ומספר ההשפעת עומד  :3איור 

י צמחים היבו יבול מוך יחסית לשי הטיפולים של ש ,שהיה ארבעה צמחים למטר ,טיפולי העומד הגבוה

  למטר, שהיבו יותר יבול בכל מהלך הקטיפים ביסוי. כמו כן, יכר הפער ביבול אשר וצר לטובת הטיפול 

  ).3איור (של שי צמחים למטר ושלושה עפים לצמח שפתח לקראת האביב 

 וחושבבסוף אפריל ספרו מספר העפים בכל חלקה ובמהלך החורף הוסרו העפים הגועים בבוטריטיס, 

עפים  3צמחים למטר והועלו  4בו שתלו שמצא כי בטיפול  .חסרים מפוטציאל החלקההעפים האחוז 

בדל בצורה טיפול זה  .עפים מפוטציאל העפים, עפים חתכו עקב גיעות בבוטריטיס 25% -חסרים 

  .)3מובהקת מהטיפולים האחרים (טבלה 

  בסוף העוההחסרים העפים  %השפעת הטיפולים על  .3טבלה 

  עפים חסרים %  טיפול

  ב 11  עפים X  2טרשתילים למ 4

  א 24  עפים X 3 טרשתילים למ 4

  ב  9  עפים X 2 טרשתילים למ 2

  ב 10  עפים X 3 טרשתילים למ 2

  
  דיון

המועדף, עפים לצמח הוא הטיפול  3והעלאת צמחים למטר ערוגה  2ה כי הטיפול של עולמהתוצאות 

   ,מספר הצמחים למטר ערוגה םההלקחים בחשבון בקביעה זו יותר  יםעותיהמשמ מדדיםכשה

וכמות העבודה הדרשת בשתילה. השפעת מספר העפים לצמח  ,יםעל מספר השתילים השתל משפיעה

להדליית שלושה עפים לצמח או השארת שי  יויש לבדוק שוב אם אכן יש יתרון משמעות ,קטה יחסית

לא היו הבדלים  -פירות מעוותים ופירות רקובים  ,ברק ,צבע :יכות שבדקואהי דדבמ .בלבדעפים 

  לו.הלבדיקות התוצאות של בדוח זה הו צגולכן לא הו ,משמעותיים בין הטיפולים


