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  אורי אדלר, מועצת הצמחים

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

  רות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפריש - תמר אלוןגואל חדד ודוד סילברמן, 

  

  תקציר

ישן" בבקעת הירדן. בשים האחרוות בעקבות הופעת זים -ממה הוא גידול "חדשגידול חציל בח

. גידול מיי ירקות בכלל ובארץבפרט, או עדים להרחבת שטחי הגידול בבקעת הירדן  פרטוקרפיים

שתילים מורכבים העיקרית של  בדר"כ המטרהמשתילים מורכבים מוכר בעיקר בגידולי דלועיים ועגביות. 

כי גם אם אין בעיות קרקעיות, גידול חציל  ראהם ידיווחים ראשויעל פי דדות עם פגעי קרקע. היא התמו

  להעלות את פוטציאל היבול. עשוימשתיל מורכב 

 כות שוות בהשוואה לגידול ללא כהעל  שתיל מורכב  – 206מטרת היסוי: בחית פוטציאל היבול של הזן 

  .  (לא מורכב)

  .לא מורכבכות (מיואט, ספריטר, אושרת) וגידול משתיל  3, מורכבים ליםבשתי 206בדק הזן 

שתילים מורכבים על כת ספריטר ואושרת היבו יבול גבוה יותר מאשר שתילים מורכבים בתאי יסוי זה, 

  .על כת מיואט וללא כה (הבדל מובהק)

  

  

  מבוא

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

פטורים מהצורך בריסוס חומרי הת זים פרטוקרפיים בעקבות הופעשים האחרוות ב. מרכזי בבקעת הירדן

בקעת פרט בבבארץ, ובבתי צמיחה או עדים להרחבת שטחי הגידול , צמיחה להשריית חטה במהלך החורף

(עדן  206יתרון לזן על ו עידו"פ בקעת הירדן בשלוש שים האחרוות התוצאות מבחי זים שערכו במ .הירדן

  זרעים).

ועגביות. המטרה  (אבטיח ומלפפון) ולי דלועייםדגידול מיי ירקות משתילים מורכבים מוכר בעיקר בגי

ם מסר כי גם ימדיווחים ראשויאולם  ,התמודדות עם פגעי קרקעלרוב היא  שתילים מורכביםעיקרית של ה

  יבול.להעלות את פוטציאל ה עשוישתיל מורכב מגידול חציל  ,ם אין בעיות קרקעיותא

שתיל מורכב  על כות שוות  – 206פוטציאל היבול של חציל זן ח זה מסכם תוצאות יסוי לבחית "דו

  בהשוואה לגידול ללא כה (לא מורכב).  

  

  

  

  

  

  

  



  מהלך המחקר ושיטות עבודה

בהשוואה לגידול ללא  ,כות 3ורכב על שה 206בחן הזן  ,מו"פ בקעת הירדןבי שהתבצע בתחת צבביסוי 

חזרות  4. ההכות אושרת וספריטר הן של צמח חציל, לעומת זאת, מיואט, הכה היא של צמח עגביי כה.

  לכל טיפול.

  עמידות  חברה  כה  טיפול

      ביקורת ללא כה  1

  דוררת  חישתיל  אושרת  2

  וררתד  מכתשים  ספריטר  3

  דוררת  א.ב. זרעים  מיואט  4

  

  מכוסה ברשת גד ה "2במהרה עבירה בקרקע מקומית,  2015 ספטמברב 29-ב הבוצע שתילהה

 11/4/16- וב ,אטיפוג  IRמיקרון 120מש. בסוף אוקטובר הוחלפו הרשתות ליריעת פוליאתילן  50חרקים 

  הוחלף כיסוי הגג לרשת גד חרקים שמעליה רשת צל.

המרווח בין השתילים בשורה:  בין מרכז ערוגה למרכז ערוגה. מטר 1.8 ;תשורה בודד: גידולהיטת עומד וש

   .עפים לצמח 2ההדליה בשיטה הולדית, שתילים לדום.  1100 -כ .ס"מ 50

  

  תוצאות

  כללי 

יתה דומה לעוצמת יה אושרת וספריטרבמהלך העוה עוצמת הצימוח של השתילים המורכבים על הכות 

שלהם הייתה מוח יצהועוצמת  ,היו צהובים מיואטימוח של גידול ללא כה. הצמחים המורכבים על כת הצ

  מוכה יותר.

  
  יבול

מסכם את קצב צבירת היבול הכללי  1ימים. איור  10- אחת ל ,24/5/16ומשך עד  24/11/15-קטיף החל בה

  ,ספריטר ואושרתהמורכבים על כות שתילים של יתרון מובהק בפוטציאל היבול  עיד עלבכל טיפול ומ

מוח י. עוצמת הצללא כהפוטציאל יבול משתיל ק"ג/מ"ר  15.8 -בהשוואה ל ,בהתאמה ,ק"ג/מ"ר 18-ו 19 

  ק"ג למ"ר. 13.6 -המוכה של שתילים מורכבים על כת מיואט התבטאה גם בפוטציאל יבול מוך 

 



 
  יםלא מורכבלשתילים בהשוואה  מורכביםשתילים   -  206זן חציל : פוטציאל יבול כללי, 1איור 

  5%* אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 
  

יותר  יםהיבו יבול כללי וכן יבול באיכות סוג א' גבוה ,מורכבים על כות אושרת וספריטרהשתילי חציל 

). יש 1 יותר (טבלהגבוה ה בע ממספר הפירותמשמעותי בפוטציאל היבול ההבדל שה מיתר הטיפולים. ראה

  גרם.  450-350גודל הפרי בקטיף הוכוון למשקל של  ;פרי מושפע מתזמון הקטיףהלזכור שגודל 

  
  פירות למ"ר פרומס סוג א' ,פוטציאל יבול כללי – 206 זן חציל: 1טבלה 

  טיפול
 יבול כללי

  ק"ג/מ"ר

 סוג א' - יבול 

  ק"ג/מ"ר

  פירות פרמס

  למ"ר 

  א 42.3  א 15.8  א 19.6  מורכב על ספריטר

  אב 38.8  א 15.1  א 18.4  מורכב על אושרת

  בג 34.0  ב 13.2  ב 15.9  ללא כה

  ג 30.4  ג 10.8  ג 13.7  מורכב על מיואט

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

  

  איכות הפרי באביב

 ,עם זאת .אחוז גבוה של פרי איכותיהתקבל  טובה, כלומר לרובאיכות פרי החציל הייתה באביב המוקדם 

החל מאמצע אפריל, עקב התחממות מזג האוויר, חלה ירידה מצאה השפעה של הכה על רמת צבע הקליפה. 

סגול, ולא שחור כפי -אדוםצבע באיכות הפרי שבאה לידי ביטוי בעיקר בצבע הקליפה, באיבוד ברק ובמופע 

 - 6 ;צבע קליפה סגול חסר ברק - 1צבע לכל טיפול ודורגה כלהלן: בוצעה הערכת  3/5/16שרצוי. בתאריך 

מכך . יש להסתייג )2(טבלה  שתיל מורכב על כת אושרה היב פרי איכותי יותר .צבע קליפה שחור מבריק

  בדיקה אחת בלבד.ערכה שמשום 

  

  



  חציל ביסוי בחית כות) 16/5/3(:  הערכת צבע קליפת הפרי בקטיף אביבי מאוחר 2טבלה 

  טיפול
  *הערכת צבע

)6-1(  
  ב 3.9  מורכב על ספריטר

  א 5.0  מורכב על אושרת
  אב 4.6  ללא כה

  ב3.9  מורכב על מיואט
  צבע קליפה שחור מבריק -  6 ;צבע קליפה סגול חסר ברק -  1*

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

   
  דיון

  יתוח כלכלי 

עלות שתילים לדום חציל  ,לפי מחירי משתלת חישתיל .מ"ר/ק"ג 3.7 יתהיה משתיל מורכבול תוספת היב

לדום. ₪  2500כלומר תוספת של ₪,  3500היא לדום ים מורכב יםשתיל עלות ;₪ 1050היא (רגיל)  206זן מ

 -ת הכסה של כשווה לתוספ , וזה)2015/16 ת(מחירי עו ₪ 3.3לקילו במהלך העוה היה הממוצע טו  מחירה

  . וםלד ₪ 12,200

  

  עומדים

לבחון כדאי מכל צמח הועלו שי עפים.  ,צמחים לדום 1100 -כ צמחים למטר, כלומר 2ביסוי זה שתלו 

במטרה לבחון האם יתן לחסוך בעלויות  עפים לצמחהמספר את ו צמחים למטרהמספר  אתשתיל מורכב ב

  השתילים.

  הגת הצומח

רך כמו עובש אפור או קישיויה גדולה. בד ,בעיות של מחלות עלים התעוררולא  ,פן חריגבאוביסוי השה, 

צפוי בשתילים מורכבים, זק כלכלי גדול. מסבות ריסוסים רבים ולעתים הדורשות אלו מחלות פוצות  ,כלל

ת למחלות רגישולהגביר את ההיה יכול ש דבר ,צמחים לא מורכביםלעומת לראות און צימוח חזק יותר היה 

   .עומדים שויםבעלים. אי לכך, מומלץ לבחון את הושא שוב בעוה וספת על רקע של טיפולים 

  

  סיכום

וגם את  יסוי זה מסמן את הפוטציאל הגלום בגידול חציל פרטוקרפי בבית צמיחה בחורף בבקעת הירדן

יל מורכב על כות ספריטר שת בתאי היסוי, .שתילים מורכביםב בשימושהיבול להעלאת  הפוטציאל 

  החורף.  שלהיובמיוחד בכולה, ך העוה במהלואושרת היב יבול גבוה יותר בהשוואה לגידול ללא כה 

אף , גידול משתיל מורכב השיג יבול גבוה יותר דיו אף כי המגון הפיזיולוגי שגורם לתוספת היבול איו היר

כמו עובש אפור או קישיויה. יש חשיבות  ,או מחלת עליםמטודות גיעות ב מחלת קרקע,כל שלא אובחה 

שוכל להבין את המגון  כדי ,מגון הפעולה הפיזיולוגי של כות בחציל ושאלמחקר מעמיק יותר ב

  המעורב.

  


