
  השוואת גידול שלשה זני שלפח בתנאי הערבה

   

  פ ערבה תיכונה וצפונית" מו� רבקה אופנב�  ודודו אלקיי�, שושי אליהו, שי אהרו�, גוגיוסווטלנה , רמי גול�

  

  תקציר

ווק והמשוב יעקב הש.  באר�שלפח בסופרמרקטי� ובחנויות מיוחדותמוצלח של בשנה האחרונה החל שווק 

 אשר הינו גדול צבעו 485ח לבדיקת פרי מתוק יותר מהז� שקבלנו מהקנייני� נערכה בחינה זו של זני שלפ

ז� קט� פריו כתו� וטעמו , 400. ז� וותיק חמו� מתוק, 485 : זני�3נבחנו . צהוב ירוק ובעל טע� חמו� מתוק

 לבחו� את מרכיב היבול והאיכות המטרב .וטעמו מתוק, צבעו כתו� קר�, שפריו בינוניז� , 900 �ו, מתוק

תחנת בית צמיחה ב ניסוי ב2006/7 הועמד בעונת 485  החמו� מתוקתוקי� לעומת הז�של שני הזני� המ

הז�  .  חודשי��5כתוצאה היה אחור בקטי+ והפרי היה על השיח כומועד השתילה היה מאוחר מאוד . יאיר

בגלל מתיקותו  מועד+ על ידי הקוני�ה 400הז� . ר"מ\ג"ק 1.3 הראה למרות המגבלות יבול נאה של 485

�2 ( הסידוקי�שיעור .ר"מ\ג" ק0.6 יבולו היה 900 והז� )485  הז�שליבולו כמחצית מ(ר "מ\ג" ק0.7יב הנ

 900הז� . היו נמוכי� מאוד למרות שהפרי היה על השיח תקופה ארוכה מאוד )1�9% (קבונותיוהר) 6%

רי שנקטפה ממנו  וכמות הפ�25/2/07קט+ ביהחל לההז� : התנהג בצורה שונה לחלוטי� מזו של שאר הזני�

לז� היו בעיות מחסורי� חמורות וכתוצאה היה נזק חמור לעלי� והוא נתק+ על ידי . עלתה ע� הזמ�

 �400  יש פרי גדול יותר מזה של ה900לז�  .אקריות בצורה אגרסיבית שגרמה לנו לעקור אותו לפני הזמ�

 את הסיבה למחסורי� בצמח לכ� נראה שיש צור� ללמוד. �400  ו485 ני�זוהוא מתוק יותר מזה של ה

ווקי יוללמוד את הגידול שלו בכדי שיהיה אפשרי לגדל אותו בתנאי� מיטביי� ולמצות את הפוטנציאל הש

  .שלו

  

  

  מבוא

הוא בעל גבעול עשבוני ועליו דמויי . פסיגי לא מסיי��הוא צמח דו Physalis peruviana השלפח

מ לער� הפרח צהוב בעל כת� " ס2ד דמוי פעמו� שקוטרו מופיע פרח בוד בחיק כל ענ+. מ" ס6�15לב באור� 

הגביע מאוחה העלי� גדל לאחר ההפריה ומחפה על . אבקתו של הפרח צהובה בהירה. סגול בבסיס הכותרת

מ " ס1.25�2כתומה בקוטר �הפרי ענבה צהובה. "שלפח"ומכא� הש�  רי תו� שהוא יוצר מעי� שלפוחיתהפ

פריו של השלפח נמכר במקומות רבי� . מתוק�י� וטעמו חמצמ�המכילה מספר רב של זרעי� צהבהב

השלפח  .הוא נמכר בעיקר בארצות אירופה. בישול או לאכילה כפרי טרי, הוא משמש לעשיית ריבות. בעול�

  . זרח� וברזל, ריבופלאבי�, ניאצי�,  לתיאמי��C וAהוא מקור טוב לויטמי� 

ווק יעקב הש. רמרקטי� ובחנויות מיוחדותבשנה האחרונה החל שווק שלפח מוצלח באר� בסופ

 אשר הינו 485שלפח לבדיקת פרי מתוק יותר מהז� זני והמשוב שקבלנו מהקנייני� נערכה בחינה זו של 

 שהינו ז� 400.  שהינו ז� וותיק חמו� מתוק485.  זני�3נבחנו . גדול צבעו צהוב ירוק ובעל טע� חמו� מתוק

  .וטעמו מתוק, צבעו כתו� קר�,  שפריו בינוני900ז� ו, קט� פריו כתו� וטעמו מתוק

 485  החמו� מתוק לבחו� את מרכיב היבול והאיכות של שני הזני� המתוקי� לעומת הז�המטרב

   . ניסוי בתחנת יאיר2006/7הועמד בעונת 

  



  חומרי� ושיטות

 . יאיר בערבהויי�סיבחממה בתחנת הנ) 29/10/06(נשתלו  900 � ו400, 485זני�  שלפח של שלושת השתילי

'  מ2ההדליה ספרדית באמצעות מוטות בגובה . המרווח בשורה היה כל חצי מטר ושני מטר בי� השורות

  .ש חזרותובשל הניסוי נער� .וחוטי�

 הופסק באמצע 900הקטי+ של ז�  .פע� בשבועיי� נלקח פרי לבדיקות איכות. הקטי+ נער� אחת לשבוע

סברי� בעלי� ולכ� והצמח סבל מחוסרי� בלתי מ, אקריותשל סבלו מהתקפה קשה משו� שהשיחי� והפרי 

  .היינו צריכי� לעקור את חלקות הז� הזה

  :פירוט הקטיפי�

  . קטיפי�8,  יו� לקטי+ ראשו�119. 7/5/07 – 25/2/07 – 900הז� 

  . קטיפי�8,  יו� לקטי+ ראשו�170. 8/6/07 – 17/4/07 – �400 ו485הזני� 

צ ושלשה " מ12 � יו� ב14 –י נערכה לאחר שעבר הפרי סימולציית יצוא בדיקת האיכות הפיזית של הפר

סווג לצבע חיצוני וצבע פנימי   לאחר מכ� עבר הפרי בדיקת איכות שכללה. צ"מ �20ימי� נוספי� ב

ספירת הפירות שהופיע  וספירת הפירות הרקובי�, סדוקי�ספירת הפירות ה, באמצעות טבלת צבעי�

  .עליה� עובש

  

  סקנות ומתוצאות

.  חודשי��5 כתוצאה היה אחור בקטי+ והפרי היה על השיח כומועד השתילה היה מאוחר מאוד 

כמעט ,  יו� משתילה90סיוננו שתילה של תחילת ספטמבר מביאה לתחילת קטי+ של סו+ נובמבר לאחר ימנ

  .בשתילה המאוחרתעד לקטי+ מחצית מהזמ� 

בגלל  מועד+ על ידי הקוני�ה 400ז� ל. ר"מ\ג"ק 1.3יבול נאה של  הראה למרות המגבלות 485הז� 

 שיעורי  .ר"מ\ג" ק0.6 יבולו היה 900והז� ) 485  הז�שליבולו כמחצית מ(ר "מ\ג" ק0.7  שלמתיקותו יבול

 היו נמוכי� מאוד למרות שהפרי היה על השיח תקופה ארוכה מאוד) 1�9% (קבונותיוהר) 2�6% (הסידוקי�

  . הממצא הוא שהקטי+ היה בזמ�משמעות. )1איור , 1�2טבלאות (

 ירדה ע� הזמ� וכי הקטיפי� �400 ו485מטבלת הקטיפי� נית� לראות כי כמות הפרי בזני� 

 אשר לפי הידוע לנו קצב הקטי+ בו די 485סיוננו בז� יהראשוני� היו המשמעותיי� ביותר דבר הסותר את נ

ופעה זו הינה כנראה תוצר של השתילה ג� ת .ר לשבוע"מ\ג" ק0.1�0.2אחיד לאור� הקטיפי� ועומד על 

 �25/2/07קט+ ביהוא התחיל לה.  התנהג בצורה שונה לחלוטי� מזו של שאר הזני�900 הז� .המאוחרת

לז� היו בעיות מחסורי� חמורות וכתוצאה היה נזק חמור . וכמות הפרי שנקטפה ממנו עלתה ע� הזמ�

  .מה לנו לעקור אותו לפני הזמ�לעלי� והוא נתק+ על ידי אקריות בצורה אגרסיבית שגר

 נראה ,לכ�. �400 ו485 ני�ז והוא מתוק יותר מזה של ה�400 יש פרי גדול יותר מזה של ה900לז� 

שיש צור� ללמוד את הסיבה למחסורי� בצמח וללמוד את הגידול שלו בכדי שיהיה אפשרי לגדל אותו 

  .ווקי שלויבתנאי� מיטביי� ולמצות את הפוטנציאל הש

  



  2007יאיר  �זני שלפח  שלושהיבול : 1 טבלה

 

seיצואseשוקseיבול כלליזן
ק'ג/מ'רק'ג/מ'רק'ג/מ'ר

4000.70.1000.70.1
4851.30.05001.30.05
9000.60.0300.010.50.03 

 

  

  2007זני שלפח יאיר  שלושהאיכות : 2טבלה 

  

זן

משקל 

seרקבונותseסידוקיםseפרי

צבע 

seחיצוני

צבע 

seפנימי

(1-3)(1-3)%%גרם

40030.263.511.32.20.0172.80.1

4855.40.1874.29320.0331.60.031

9004.30.2421.563.21.90.0961.80.047 
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  התפלגות הקטיפי� בזני השלפח השוני� לפי שבועות: 1ציור 

  

  


