
  בבקעת הירדן צמיחה יגידול חורף בבתלקרפי וחציל פרטמבחן זי 
2015/14  

  

  מועצת הצמחים - אורי אדלר

  מו"פ בקעת הירדן -אחיעם מאיר, אפרים ציפלביץ, זיוה גלעד 

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

  

  מבוא

חצילים בשטח פתוח גידול מרכזי גידול ה הבעבר היוו .בבקעת הירדן "ישן-חדש"גידול חציל בחממה הוא גידול 

שי ובעיקר ק ,בגידול בחממהכשלים שהתעוררו  שלב אזורשטח ב, אך במרוצת הזמן הלך ופחת הבבקעת הירדן

פטורים הת זים פרטוקרפיים חל מהפך בעקבות הופעשים האחרוות בבהתמודדות במחלת הבוטריטיס. 

על הפרחים מגביר את הרטיבות  ריסוס חומרי שריית חטה במהלך החורף. מהצורך בריסוס חומרי צמיחה לה

 ,ריסוס חומרי הצמיחהב איו מצריך שימוששימוש בזים פרטוקרפיים, ואת רגישות הגידול לבוטריטיס. 

 ,בבתי צמיחה בבקעת הירדןחציל ההורחבו שטחי גידול בעוה החולפת בבקעת הירדן.  מחדשגידול אפשר 

מחייב את החקלאים למצוא ה ,בר השיווקי המתמשך בגידול הפלפלהמשול וסף בעוה הבאה לאור וי גידצפכש

  החציל הפרטוקרפי מהווה חלופה אפשרית.ו ,חלופות

תחת  ה עשיתלישתהסוף ספטמבר. -אמצעבשתילה , צמיחה בגידול בביתכמדי שה או בוחים זי חציל 

פרי ובים בזים עתירי יבול ת כיסוי פוליאתילן. המגדלים מעוייתחים גדלבחודשי החורף, מ ,ובהמשך ,רשתות

בוחים תכוות  ,כמו כןפגעים פיסיולוגיים (שחור פיטם, חטטים, סדקים וכו'). קי מה ,ארוכיםחיי מדף בעל 

יץ במעבר מהאביב לקוספת היא שמירה על איכות הפרי חשובה וספות כמו רגישות לבוטריטיס. תכוה 

פרי ת הצורבשיוי לאדום ו-סגולשיוי צבע משחור לגורמת ל הטמפרטורות. העלייה בטמפרטורה יתעליבו

  .מעוגללקצר ו ך וצרממאור

  .2015/14צבי במו"פ בקעת הירדן בתחת דוח זה מסכם את התוצאות של מבחן הזים 

  

  מהלך המחקר ושיטות עבודה

  הזים סופקו על ידי חברות הזרעים.  .תיקוהו סיקאבהשוואה לזן קל ,פרטוקרפייםזי חצילים   8בחו

   סיק.אקלזן ל תםובצור םו בצבעדמויתר הזים  ,, היה מטיפוס "מומר"אזמרלדההזן זן אחד, 

  .1פרוט הזים בטבלה 

  ביסויבחו רוט הזים וספקי הזרעים שיפ .1טבלה מס' 

  חברה  שם זן

    קלאסיק
  עדן  206

14OVB208  סולי 
 אפעל  טרוויאטה

1002 TAR  תרסיס  

  זרעים טכולוגיה  0031
  עדן  180

  עדן  אזמרלדה (מומר)
  הזרע  362

  



  מטרים,  11.5, גידול בקרקע מקומית, בחממה במפתח ברוחב 2014בספטמבר  23-השתילה בוצעה ב

. בסוף אוקטובר הוחלפו הרשתות ליריעת פוליאתילן. 30%מש, ומעליה רשת צל  50מכוסה ברשת גד חרקים 

  אביב הוחלף שוב כיסוי הגג לרשת גד חרקים שמעליה רשת צל. ב

  ס"מ;  40מטרים; המרווח בין השתילים בשורה:  1.7החצילים שתלו בשורה אחת בערוגה ברוחב של 

  מ' ערוגה לכל חלקת יסוי.   7שלוש חזרות לזן;  עפים לצמח; 2ההדליה בשיטה הולדית, 

מים.  סמ"ק לליטר 2"חטאון" במיון חומר צמיחה להשריית חטה: הזן קלאסיק שאיו פרטוקרפי, רוסס ב

בעזרת מרסס יד (שפריצר) מהופעת הפרח הראשון. ריסוסים יתו אחת לשבוע,  יסוס בוצע על הפרחים בלבדהר

  פברואר, שבהם  בוצע ריסוס פעמיים בשבוע.- פרט לחודשים יואר

  

  ודיון תוצאות

  . יבול1

יתן ללמוד כי הזן  1התבוות באיור מ .2015אמצע חודש מאי עד  1/11/14 תאריךקטיף פירות החל מ

  , (הבדל לא מובהק). במעטאך פיגר אחריו  206הזן והעוה,  יתרבמכללי הטרוויאטה הוביל ביבול 

   ,פיגר מתחילת הדרך -הזן המקובל והמוביל בשטח הפתוח, זן שאיו פרטוקרפי  - סיקאהזן קל

דרש ריסוס בחומרי צמיחה משרי חטה סיק אזן קללהחורף. יש לזכור שבתום כשהפער גדל משמעותית 

  כדי לקבל פרי חסר זרעים. הטמפרטורה תחממותתקופת הבכן ו ,במהלך החורף בעיקר

  

  

  14-2015בקעת הירדן,  , מבחן זי חציל,של זים מייצגיםמ"ר) /(ק"גיבול מצטבר  .1איור מס'    

  

  

  



   עולהה סכום סה"כ יבול  בק"ג/מ"ר, יבול מתאים ליצוא ומספר פירות,  מהתוים המוצגים מציג 2טבלה 

זים אלה היבו יותר יבול מאשר זים  כולה. בלטו במהלך העוה 180-ו 140VB208 , טרוויאטה,206 כי הזים

   .היה חות ביבולו לאורך העוה קהוותיסיק אהזן קל .פרטוקרפיים אחרים שבחו במבחן

  

  

  מספר פירות ומשקל פרי ממוצע , יבול באיכות יצוא,בול כלליי -מבחן זי חציל  .2טבלה מס' 

  זים
יבול כללי 

  ק"ג/מ"ר

יבול באיכות יצוא 

  ק"ג/מ"ר

מספר פירות  

  למ"ר ליצוא

  ה 16.7  ד  6.7  גד 9.0  קלאסיק

  א 35.5  אב 11.01  אב 13.2  206

140VB208  12.2 גד 27.5  אבג 10.1  אב  

  אב 34.7  א 11.6  א 13.8  ויאטהטרו

1002 TAR  11.6 גד 27.7  אבג 9.9  אבג  

  ד 23.9  גד 8.8  בגד 10.8  0031

  אבג 31.2  אבג 10.5  אב 12.4  180

  בגד 28.7  ד 7.0  ד 8.6  *אזמרלדה (מומר)

  גד 27.0  בג 9.4  אבג 11.5  362

  בעל פרי קטן. ,זברה – זן צבעוי א*הזן אזמרלדה הו

  5%אותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של * אותיות שוות ב

  

). יש לזכור שגודל פרי 2רב יותר (טבלה הפירות המספר מ בעמשמעותי בפוטציאל היבול ההבדל שה ראה

הפרי להבשלה בגודל לעתים הגיע גרם.  500-400גודל הפרי בקטיף הוכוון למשקל של  .מושפע מתזמון הקטיף

  .טף קטן יותרלכן ק ,קטן יותר וגידולו פסק

  

  באביב פריה.  איכות 2

בעיקר שבאה לידי ביטוי חלה ירידה משמעותית באיכות הפרי  ,וירואהמזג  עקב התחממות ,החל מאמצע אפריל

הערכת צבע לכל בוצעה  4/5/15 בתאריך ולא שחור כפי שרצוי. ,סגול-אדוםמופע בבוד ברק ויאב ,בצבע הקליפה

אשר הזן טרוויטאה יצא דופן, כ סגול חסר ברק.ליפה צבע ק - 5 ;חור מבריקשקליפה צבע  -1 ודורגה כלהלן: זן

  .)3(טבלה גידולו עד סוף שמר על צבע קליפה שחור ומבריק 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    .2014-2015בבקעת הירדן  מבחן זי חציל בקטיף אביבי מאוחר הערכת צבע קליפת הפרי .3 מס' טבלה

  הערכת צבע  זן

  אב 2.7  קלאסיק

  אבג 2.0  206

14OVB208  2.9  א  

  ג 1.1  טרוויאטה

1002 TAR  1.3 בג  

  בג 1.5  0031

  אב 2.5  180

  אבג 2.0  362

  5%*אותיות שוות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 

  

  כוםיס

מעל  אירועי גשםוקריר חורף אך היה  ,התאפייה בטמפרטורות וחות יחסית בתקופת הסתיו 2015/14 תוע

על תכוות הזן ועל  ,בהשוואה לשה אחרת ,ויר השהואהמזג  תיש לקחת בחשבון את השפע. שתי-הממוצע הרב

תכן ילתת טיפול מיוחד לזן, כך שילא יתן במבחן זים שפוטציאל היבול והאיכות. כמו כן, חשוב לזכור 

  שוה.הזים באופן שבתאים אחרים יגיבו 

עומדים לרשותו ו ,ד במהלך החורףולפוטציאל יבול גבוה מאיתן להגיע ש על כךמצביע השה חציל המבחן זי 

בתצפית בהיקף מסחרי לפי שעוברים  םבכל מקרה, מומלץ לבחון את הזים המצטייי .זים טובים המכ

  ליישום של זן חדש בכל שטח המשק.

  

  

  


