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המלצות גידול קישואי בערבה וכיכר סדו 2017/18
יור צביאלי  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
עדי סויסה ,נביל עומרי ,סבטלנה דובריני ,שמשו עומר  שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מבוא
גידול קישואי בערבה מקובל בעונת הסתיו המאוחר ו\או לקראת האביב .קישוא מתאי לשילוב כדוגידול אחרי
מלו סתיו ו\או לפני מלו אביב מאוחר ,בשטח פתוח ,במנהרות עבירות ובחממות .המגבלות העיקריות של הגידול
ה רגישות רבה לווירוסי והצור) בכוח אד רב בקטיפי תכופי ורצופי.

הכנת השטח
הגידול יעשה בשורה בודדת לערוגה .בשטח חדש או בשטחי ע פוריות קרקע נמוכה מומל* לפזר קומפוסט בתל
במרכז הערוגה ולכסותו בשכבת אדמה בעובי  35ס"מ .לחילופי ,נית לתחח רדוד .הוספת קומפוסט תיעשה
בהתא לכמות החומר האורגני המצוי בקרקע )רצוי להיעזר בבדיקות קרקע במעבדה( .חיטוי :ככלל ,נית לגדל
קישוא ללא חיטוי קרקע .טיפולי אפשריי נגד עשבייה:
 .1ריסוס סונלא  300סמ"ק/ד' )שטח פתוח ,ללא חיפוי( לאחר הזריעה והפעלה ע"י המטרה.
 .2הנבטת עשבי וריסוס בדו קטלו לפני זריעה או שתילה.
 .3חיפוי קרקע צהובחו או כס0שחור .מומל* במיוחד בשתילות ספטמבראוקטובר מסייע ג
בהפחתת נגיעות בווירוסי המועברי ע"י כנימות עש טבק וכנימות עלה.
 .4כאשר מכיני את השטח לקראת גידול מלו סתיו כמחזור ראשו בדוגידול יש לפרוס חיפוי פלסטיק
שקו 0לחיטוי סולארי בתוספת אחד החומרי המומלצי לחיטוי קרקע למלו )ראה דפו בנפרד(.

זריעה  /שתילה
נית לזרוע או לשתול מספטמבר עד פברואר ,תלוי במועד ההספקה הרצוי .השתילות המוקדמות חשופות מאוד
להדבקה בווירוסי המועברי ע"י כנימות עש טבק וכנימות עלה מומלצי על חיפוי קרקע צהוב או כסו ,0תחת
הגנה מכנית של יריעות אגריל או מבנה ע רשת חרקי  50מש .יש להכי חורי שתילה בחיפוי בקוטר  20ס"מ
לפחות .במידה ומתכנני כיסוי באגריל ,יש לנעו* בערוגות מבעוד מועד קשתות נמוכות ולכסות באגריל מיד אחרי
השתילה\זריעה .החל מאמצע נובמבר מומלצת השתילה תחת חיפויי פוליאתיל במנהרות נמוכות או מנהרות
עבירות ,לפי הזמינות במשק .אי צור) ביריעות  IRאלא להבטחה מפני קרה באזורי רגישי.
השתילה\זריעה תעשה כל  3040ס"מ בסגול משני צידי שלוחת הטיפטו) 0כ  2,000צמחי לדונ(.

מועדי גידול ואגרוטכניקה
זריעה
ספטמבר
אוקטובר
נובמברדצמבר
ינואר

ימי עד קטי0
3035
4550
6065
4550

אגרוטכניקה
תחילת גידול )עד הכנסת דבורי( תחת אגריל או  50מש
תחילת גידול )עד הכנסת דבורי( תחת אגריל או  50מש
גידול תחת פוליאתיל במנהרות )נמוכות או גבוהות(
גידול תחת פוליאתיל במנהרות )נמוכות או גבוהות(
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טיפוסי וזני
טיפוס מעיי! ) :(Cocozelleזני בעלי פרי מאור) בצבע ירוק בהיר .ניתני לזריעה עד סו 0אוקטובר :מאיה ,מג'יק,
ניברה ,נור ,דילוקס ,יונת ,קרינה ,טופזיו )סבילי כנגד וירוס קיפול העלי(.
בעונת הקטי 0החמה מופיעי פירות בצבע ירוק בהיר מאוד בגלל קצב גידול מהיר ואי צבירת פיגמנטי מספקת
ועל כ מומל* לבחור זני בגוו כהה יותר דוגמת קרינה ו טופזיו .זני חדשי :נור ו דילוקס בעלי גוו ירוק זיתי
וחיי מד 0טובי.
טיפוס קלריטה ) :(Vegetable Marrowזני בעלי פרי קצר דמוי אלה הול) ומתעבה בקצה בצבע ירוק בהיר:
שורוק ,מונדיאל ,ח'זנה ,אנא ,לי )סביל כנגד וירוס קיפול העלי( .זני קלריטה מומלצי לשתילה לרוב מחודש
נובמבר.
קישוא עגול :בריס ,שחר )ירוק בהיר( ,ניצה )ירוק כהה( .בזני אלה חשוב מאוד הקטי 0בגודל המתאי ,בהתא
לדרישת השוק.
טיפוס צוקיני :פרי דמוי צילינדר :אופק ,דרקו) 55 ,ירוק כהה( ,מיקונוס )ירוק בהיר יחסית( ,גולדי )צהוב(.
זני חדשי :קיימי זני נוספי בשוק ,אות נית לנסות בהיק 0מצומצ.

הפרייה ודבורי
מומל* להכניס לשטח כוורת מתחילת הופעת פריחה זכרית .במידה והשטח מכוסה אגריל יש להסיר את היריעות
לפני הכנסת הדבורי .יש להקפיד לא לרסס בחומרי דוחי או רעילי לדבורי במש) כל תקופת החנטה
והקטי .0בשתילות מוקדמות מאוד )סו 0אוגוסטתחילת ספטמבר( בחלק מהזני תיתכ דחיה בהופעת פרחי נקבה
עקב טמפ' גבוהות .בגידול החורפי עקב ירידת הטמפרטורה צפויה בעיית חנטה מהסיבות הבאות :פחיתה בפריחה
הזכרית עד כדי הפסקה וירידה בפעילות הדבורי .לעיתי ,נעלמת הפריחה הזכרית על רקע הגיל הפיסיולוגי ע
הזדקנות הצמח וללא קשר לטמפ' .בנוס ,0אוכלוסיית הדבורי עלולה להיפגע מפעילות שרקרקי .לפתרו בעיית
החנטה בהעדר פריחה זכרית ופרטנוקרפיה נית לרסס את קודקודי הצמיחה בהורמו אגריטו )ריכוז 1 ,0.1%
סמ"ק/ליטר( .הטיפול ייעשה במרסס גב ידני בתדירות של אחת לשלשהארבעה ימי בהתא לקצב הצימוח.

בהצלחה!!!

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות.
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