
עונת הגידולסקירת 

ערבה וכיכר סדו�   2016/17סיכו� עונת ירקות 
2017במאי  25מרכז ויידור תחנת יאיר 

תמר�פ ערבה תיכונה וצפונית"מו �יור� צביאלי 



מעובדי�  דונ�  35,500כ 
2016/17בעונת 

דונם 27,200ערבה תיכונה כ 

דונם 8,300עין חצבה + כיכר 

דונם 1,600ירקות אורגניים כ 



  )דונם(מטעי תמרים 
2009-2017ערבה תיכונה וכיכר סדום 

עין חצבה, ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, תיכונהועדה חקלאית ערבה , שטחי גידולסקרי : נתונים

עונה

דונם 9,000כ 

5,700

 3,300



2016/17ירקות בערבה וכיכר סדו� 
דונ� 5,700: תמר, 19,600: ערבה תיכונה

ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה ומרכז מידע, שטחי גידולסקרי : נתונים

ארטישוק

בצל ירוק

רי'צ' עגב

קולרבי

שום

אספרגוס

דלעת ערמונים

כרישה

אננס

ברוקולי

כרוב

כרובית

שומר

בטטה

תות שדה

תירס

אחרים 
700 ,3%



  2016/17 פלפל

.חנטת גל ראשון טובה, ממוצעות' החל בטמפסתיו •

)בעיקר בפארן(קטיפי גל ראשון ביבולים גבוהים •

נמוכה לאורך תקופה  ' טמפ, העונהבהמשך •

.נזקי חטטים, עצירת צימוח וחנטה, מתמשכת

מהערבה הסתכם בעונת   יצוא הפלפלכ "סה•

טון  30,000עליה של כ (טון  84,000בכ  2016/17

).  2015/16יחסית לעונת 

'  ד 500כיכר כ ', ד 12,500ערבה תיכונה כ : היקף•

).פלפל חורפי ארצי' ד 18,000מתוך (

שירותי הביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, פודיןואלון  קרייזלנתוני היצוא באדיבות אבי 



עונה

ם
ונ
ד

ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה ומרכז מידע, שטחי גידולסקרי : נתונים

2016/17�1988/9פלפל ערבה וכיכר סדו� 

דונ� ב 2016/17

12,500ערבה 

500כיכר + 

כ "סה
13,000כ 

בתי רשת 
8,000כ 

מנהרות  
ובתי צמיחה  

5,000כ 

אורגני   
1,200כ 



התפלגות צבעי� בפלפל
2016/17עונת 

הנתונים באדיבות משתלות חישתיל ושורשים

60-65%עונות קודמות אדום : השתנה יחס הצבעים בסל הגידול



7158ז' : אדומי�

הנתונים באדיבות משתלות חישתיל ושורשים

עונה

מכלל  % 

הזנים 

האדומים

זנים 45 עוד+ 



צבעוניי�

8%כתומים כ 

37%זוהר 

זנים 16+ 

17%צהובים כ 

25-28%דינמו 

זנים 25+ 

הנתונים באדיבות משתלות חישתיל ושורשים



)דונ�(פלפל לגידול החורפי בישראל 

חוף כרמל, תמר, ועדות חקלאיות ערבה תיכונה, הכפרמ משרד החקלאות ופיתוח "שהסילברמן באדיבות דוד 

2014/152015/162016/17אזור

16,60011,10012,500ערבה תיכונה

1,200800500כיכר סדום

3,5553,1503,300בקעת הירדן

1,000 -כ1,000 -כ1,000 -כנגב המערבי

800 -כ900 -כ1,000 -כחוף הכרמל

אין מידע  אין מידע  אין מידעמרכז הארץ

18,000 -כ17,000 -כ24,000 -ככ"סה



1997-2017חצילים בערבה 

עונה

דונם

ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה ומרכז מידע, שטחי גידולסקרי : נתונים



)1(  2016/17 חצילי�

קלאסיק  , )200( בלאדי, )דונם 900כ ( 206: זנים•

)50  .(

.וקורדוניםהדליה הולנדית •

.שתילים מורכבים•

בתחילת , פירות סגולים בשני גלים עיקריים•

.העונה ולקראת האביב

.קור ונזקי חטטיםאירועי , העונהבהמשך •

.  דונם 1,150כ כ "סה, גדל היקף השטח•

.הגידול במבנים שונים



)2(  2016/17 חצילי�

יצוא החצילים מהערבה הסתכם בעונת  •

. טון 1,200בכ  2016/17

.טון 700צריכת החצילים בשוק המקומי הינה כ •

הרחבת ענף החצילים בערבה תלוי בפיתוח שוק  •

.היצוא

.פרויקט ליווי מגדלי חציל•

שירותי הביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, פודיןואלון  קרייזלנתוני היצוא באדיבות אבי 



2016/17 עגבניות

).דונם בלבד 60(רי 'הצ' קטן שטח עגב•

טון לעומת עונה  1,250כ (יצוא העגבניות ירד •

).רי'צ' עגב 1,000ו ' עגב 1,400כ (קודמת 

)  אשכולות ובודדות(מעבר לייצור לשוק המקומי •

,  אולימפיקוס, איקרם: אשכולות. פ"במבנים וש

.פ"בשזנים מסיימים , ניקוס, טורי: בודדות

עומד  , בדומה לאזורי גידול אחרים בארץ•

.TBRFVה הגידול בסכנת וירוס 

הצטמצם שטח גידול העגבניות ועומד על כ  •

בתי רשת מנהרות  , בבתי צמיחה, דונם 800

.אורגני 230מהם , פתוחושטח 

שירותי הביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, פודיןואלון  קרייזלנתוני היצוא באדיבות אבי 



2016/17 מלו'

.'ד 1,550הגדלת השטח לכ : סתיו•
.'ד 1,050ירידה בהיקף השטח לכ : חורף+אביב•
'  עיכוב התפתחות מלון אביב מאוחר בגלל טמפ•

.נמוכות

ועדה חקלאית  , שטחי גידולסקרי : נתונים

פ ערבה תיכונה  "מו, תיכונהערבה 

ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפונית



2016/17זני מלו' 

תצפיות בזן קירן, רענן: אביב•

ינה'ג, הדסון: אביב מאוחר•

הדסון, ינה'ג, גלורי: סתווי •

חדשזן מטיפוס , זן פרלינה •



2016/17אבטיח 

.תיכונהדונם ערבה  333: סתיו•

 2,400כ , דונם ערבה תיכונה 1,000כ : אביב•

.חצבה עין+בכיכרדונם 

זן  ( C12157, מקסימה, 1262, ארמיס: זנים•

).לקמחוןסבילות , חדש

עיכוב התפתחות עקב טמפרטורה נמוכה בינואר  •

.פברואר

.CGMMVבשדות רבים התגלתה נגיעות ב •



2016/17פ ערבה "ניסויי ירקות במו 
,  אגרוטכניקה,  שורה בודדת, זנים פארן ויאיר -פלפל •

, השקיה, וולטאית-גידול בחממה פוטו, פליחה-אי
חקר תופעת  , הדברת בוטריטיס, תנועת מלח בקרקע

.חטטים

.אגרוטכניקה –חצילים •

.טעם לשוק המקומי וליצוא' מיזם זני עגב -עגבניות •

.השקיה, קירן מורכב -מלון •

.הפרייה, הדברת קימחון, זנים וכנות -אבטיח •

.זריעה ישירה -בזיל •

.תות שדה•



פ ערבה עלה לאוויר"האתר החדש של מו
http://agri.arava.co.il

.המלצות ותחשיבים, חות"דו, באתר מידע אקלימי



נאחל הרבה 

ונקווה  בריאות 

מוצלחת לעונה 

לכול�


