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  2016אוקטובר 

  וכיכר סדו� בערבה אורגני פלפל לגידול המלצות
  צמחי�מועצת ה � אדלר אורי
  הכפר ופיתוח החקלאות משרד"מ, שה � , עדי סויסהדובריני� סבטלנה, סילברמ� דוד

  ת תמרוצפוני תיכונה ערבה"פ מו � צביאלי יור�
  

  מבוא
טיפוח פוריות הקרקע, דישו� והגנת הצומח בממשק אורגני.  �:והאורגני לגידול פלפל זה עוסק בנקודות הייחודיות  דפו�

חנטה  \האורגני שדומי� למקובל בממשק הרגיל כמו מועדי שתילה, עיצוב הצמח, הפרייהלנושאי� בממשק הגידול 
כמ� כ�, . בערבה וכיכר סדו� מוצע לחקלאי להיעזר בדפוני� העוסקי� בגידול פלפל קונבנציונאלי ,וקטי$ מיו� אריזה

 לחקלאות"מבוא  בדפו� להיעזר נית� ופיקוח אורגנית אותלחקל התק� דרישותכמו  אורגנית בחקלאות כללי�ה בנושאי�
התקנות האורגניות הנספחות לחוק האורגני הישראלי הניתנות למגדל הוא בכל מקרה המסמ% המחייב  ".אורגנית

כל חקלאי אורגני חייב להחזיק בידיו עותק עדכני של  .השירותי� להגנת הצומח של משרד החקלאותשל  רלהורדה באת
  ניתנות להורדה מהקישור הבא:התקנות 
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  חקלאית תרבות
. לעונה מעונה פגעי� מעבר למניעת חשוב ואמצעי בריאה גידול סביבת ביצירת חשוב מרכיב מהווה חקלאית תרבות
 ועדיי� לאזורינו שהגיע חדש מזיק, מנוקדת קמחית כנימה ע� הקשה ההתמודדות את במיוחד לציי� יש פלפל בגידול
  .אוכלוסייתו את שיאזנו טבעיי� אויבי� חסר

 איסופ� או בקרקע והצנעת� השאריות ריסוק ידי על הקוד� הגידול שאריות חיסול. 1: כוללת חקלאית תרבות
 צמחי סילוק על דגש תו% הצמיחה לבתי סביבמ ג� מעשבי� ניקיו� על שמירה. 2. קרוב קומפוסט ייצור לאתר והעברת�

מאובחנת נגיעות בנמלי� נית� לטפל בסביבת החממה בא� . למזיקי� רבי�פונדקאי� מועדפי�  שמהווי� ,הגינה רגלת
  .בחומר על בסיס פירטרו� ואדמה דיאטומית

  

   המבנה
 מש 50 ברשתות אטו� במבנה גידול. ותריפס עלה כנימות כמו חרקי� ידי על שמועברות וירוס מחלות למגוו� רגיש פלפל
  .תריפס חדירת משמעותית במידה ויקטי� עלה כנימות חדירת ימנע

  מש. 50רשת  ביתאו  רשת�ח�פלפל אורגני מומל' מבנה  לגידול
מש ורשת צל  50רשת, מבנה חממה המכוסה ברשת � היתרו� של ח�

בתחילת העונה ובסופה, ומכוסה בפלסטיק במרכז העונה במהל% 
החור$, הוא סביבת גידול נוחה יותר לכל אור% העונה ובמיוחד בחור$ 

ומניעת כניסה גש� והרטבת בשמירה על טמפרטורה גבוהה יותר 
הצמחי� שמשמעותו הקטנת הסיכו� למחלות חור$ כמו בוטריטיס 

  וקשיוניה גדולה.
המבנה יש לקחת בחשבו� נגישות נוחה וכניסה ויציאה של  בתכנו�

  סיכו� לחדירת חרקי� עגלות ע� תוצרת ומרססי�. כדי להפחית 
  להתקי� דלת לכניסה כפולה נפרדת לעובדי� שתמנע את   מומל'
  .טרקטורי� לכניסת שמיועדת הגדולה הרשת את לפתוח הצור%

  

  הקרקע והכנת יסוד זיבולי, הקרקע פוריות טיפוח
 המרכיב העיקרי בטיפוח הפוריות הוא והכיכר  הערבה בתנאי. מוצלחת אורגנית לחקלאות הבסיס הוא פוריות טיפוח
 של הקומפוסט בדפו� למצוא נית� אורגנית לחקלאות המתאי� לקומפוסט איכות(הגדרות  איכותי קומפוסט יישו�
 ספקי(רשימת  הפיקוח גו$ יד על אורגנית בחקלאות לשימוש מאושר להיות חייב הקומפוסט). והמקצוע ההדרכה שרות

 משרד של הצומח להגנת השירותי� של אורגנית לחקלאות התשומות ברשימת למצוא נית� מאושרי� קומפוסט
  ).החקלאות

 מבנה בית רשת המצויד בדלת כניסה כפולה
 לכלי� ודלת נוספת קטנה לעובדי�
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  .מיועדת פלפל שורת כל תחתמות ממוק בערוגה שורות בשתי נית� או הערוגה במרכז לפזר יש הקומפוסט את
של  ובהיסטוריה הקרקע בסוג תלויה הקומפוסט כמות

 קומפוסט"ק מ 10 �כ לייש� מקובל חדשה בחלקההחלקה, 
שלא גדל עליה� גידול קוד�  בערבה בקרקעות חוליות . לדונ�

ית� להגדיל את כמות הקומפוסט המפוזר בשנה הראשונה נ
מ"ק לדונ�. במקרה זה חשוב ביותר להקפיד על  20עד לכדי 

כחודש לפני השתילה הפעלה מוקדמת של הקומפוסט 
בהשקיה בהמטרה בא� נית�  כדי להבטיח בשלות ולמנוע 

כל קומפוסט  תחרות על  צריכת חנק� של קומפוסט לא בשל.
ו מלוח ויש עובמיוחד קומפוסט על בסיס זבל בעלי חיי�, מטב

  להקפיד על שטיפה טובה טר� שתילה.
מומל'   , ע� הצטברות ותק הגידול בחלקה,השני� במהל%

שויי� להפריע בקליטת יסודות מ"ק מכדי למנוע הצטברות עודפי זרח� שע 5להקטי� את כמות הקומפוסט עד לכדי 
   .ופוריותה החלקה בהכרת תלויה הקומפוסט בכמות הירידהקורט. 

  קרקע חיטוי
אורגנית מקובל חיטוי סולרי בלבד, במידה והחלקה נקייה מעשבי� ואינה נגועה בפגעי קרקע נית� לדלג על  בחקלאות

   .חיטוי ולבצעו אחת לשנתיי�
בנמטודות יש לשקול ביצוע חיטוי סולרי ע� כמות גדולה של זבל עופות, (שיטה  הבמידה והחלקה נגוע � נמטודות

� מדריכיהמומל' להיווע' בנושא ע� י� אבממצלאור השונות  .שהוכחה יעילותה בקרקעות הקלות יחסית בערבה)
  .וצוות המו"פ

  

   ושתילה שתילי�
)  זמיני� לא אורגניי� זרעי�(בא�  או אורגניי� מזרעי� שנוצרו אורגני� שתילי� לשתול חייבי� אורגני בממשק
 שהוכיחה ממשתלה שתילי� להזמי� חשוב באישור מקדי� של גו$ הפיקוח. בכימיקליי� מטופלי� לא רגילי� מזרעי�

  .איכותיי� אורגניי� שתילי� ביצור יכולתה את
 מפותחת אינה שלה� השורשי� מערכת, לעיתי�. רגילי� משתילי� יותר ארוכי� להיות נוטי� אורגניי� שתילי�
  .השתילה מועד את עמה ולתא� במשתלה השתילי� התפתחות אחרי לעקוב מומל', לכ�. מספיק
נדרשת הקפדת יתר על טיפול רגיש בשתילי� כדי לא לפגוע במערכת . גידול פלפל רגיל בערבהכמקובל בתעשה  � שתילה

 הדוק מגע ע� א% ישר שורשי� גוש על ולשמור שתילה וריח לפתוח חשוב השורשי� שבממשק אורגני נוטה להיות חלשה.
 שוב השתילי� את להרטיב הצור% ובמקרה השתילה בעת מי� רווי שורשי� גוש על להקפיד חשוב. הקרקע ע� וטוב

  .השתילה לאחר השורש של יעילה הרטבה להבטיח בכדי לטפטפות בסמו% לשתול חייבי�.  בשויוהתי במידה
  

   השקיה
  .והפעלת הקומפוסט לכל אור% הערוגה ס"מ או פחות, להבטחת הרטבה רציפה 20בטפטו$ ע� מרווח רצוי להשתמש 

  :הבאות לתקופות ומחולק הראשוני� הגידול בשלבי החשובי� הגידול ממרכיבי אחד הוא נכו� השקיה ממשק

 לאפשר כדי רוויה לא א% לחה אותה ולשמור הקרקע את להרטיב חשוב ,השתילה לפני שבועות משלושה החל •
 .לזמיני� ההזנה יסודות את להפו% כדי לפעול בקומפוסט למיקרואורגניזמי�

אחרי השתילה או בפרק זמ� הקצר ביותר האפשרי יש לתת השקיית קליטה שתבטיח הרטבת גוש  מיד •
  השורשי� ויצירת רצ$ נימי (קפילרי) בי� גוש  השורשי� של השתיל לקרקע. 

 השתיל של היחיד המי� מקור את מהווי� זה שבשלב השתילי� בגושי תמתמד לחות על לשמור חשוב בהמש% •
  .מהגושי� ברורה שורשי� בפריצת להבחי� שנית� עד

 מרווחי. ובריאה גדולה שורשי� מערכת יצירת לעידוד ההשקיות בי� לרווח בעדינות נית� שורשי� פריצת ע� •
 בקרקע ואילו יחסית ותכופות קטנות מנות חולית בקרקע � הקרקע מסוג בעיקר מושפעי� זה בשלב ההשקיה

  .ההשקיות בי� יותר לרווח נית� כבדה

בדומה לגידול לא  המשוערת בתו% מבנה הגידול וההתאיידות הצמח לגודל בהתא� להשקות עוברי� בהמש% •
  .אורגני (ראה דפו� השקיה ודישו� פלפל בערבה)

 של הייחודי� הגידול לתנאי ההשקיה ממשק והתאמת מעקב לצור% רי�טטנסיומ להתקי� מומל' זה בשלב •
  .החלקה



 3עמוד   2016אוקטובר  המלצות לגידול פלפל אורגני בערבה

  פלפל אורגני דישו�

 הזנה יסודות תכולת לבדיקת משאב מי בדיקת, הצמחי� מצב על התבוננות בעזרת להתבצע יכולה דישו� בקרת •
 במעבדה וצמח קרקע בבדיקות להסתייע מומל'. בפטוטרות חנק� רמתג� ע"י בדיקת ו, הקרקע בתמיסת
 .שדה שירות מדרי% ע� בתאו�

  .יש להימנע מעוד$ צימוח (וגטציה) א% לאפשר פיתוח צמח מאוז� שיוכל לשאת פרי ולהמשי% להתפתח •

וחומרי הזנה יש לשקול הזנה מוספת אחרי חומר אורגני בבדר% כלל שהקרקע בחלקה האורגנית עשירה  מכיוו� •
בעזרת זירוז פיתוח וגטטיבי פירות על צמח, אלא א� החלקה מאופיינת בגידול חלש הדורש  5חנטה של כ 

  . יותר הזנה מוקדמתתוספת 

 ההזנה חומרי(בחירת  הזמיני� המאושרי� האורגניי� ההזנה ובחומרי הקרקע בסוג תלוי יהיה המוס$ הדישו� •
 .)ועלות� היישו� נוחות, בזמינות� ויהתל המוספת

  .)Horiba(אפשרי בעזרת מד חנקה  "הוריבה" בפטוטרות רמת החנק� ניטור  •

מל' להשתמש ו, בהתא� לזמינות ומחיר. בכל מקרה מהבאי� המוספת ההזנה חומרי של שילוב לדש� מקובל
  .ביותר ממקור דש� מוס$ אחד

חנטי�  5זיהוי של  לאחררק ישו� י �. גואנו מוצק 1
 תמיכהלצמח, אלא א� אובח� צימוח איטי הדורש 

כל כפית לצמח מתחת ל. מינו�: יהווגטטיבבזמ� הגידול 
שבועות, או הזרקת מיצוי גואנו  3�4אחת ל טפטפת 

על ידי ערבוב גואנו  יוכ�מיצוי ה .לתו% מערכת ההשקיה
 10במי� והשהיית התערובת לשבוע עד  1:5ביחס 
המוצקי� מתקבלת תמיסה שקיעת  לאחר .ימי�

תיעשה הנוזל מהמיכל  שאיבת .חנק� 1%המכילה עד 
ס"מ מהתחתית כדי למנוע שאיבת  40מגובה של 

 מוצקי� שעשויי� לסתו� את מערכת ההשקיה.

מוצק שאינו המוצר  .חנק� 12%. קמח נוצות מכיל כ 2
רק כמוצק לתו  נית� להמסה ולכ� נית� ליישמו 

בכמות של כ$ מתחת ח נוצות . מיישמי� קמהקרקע
  .והעונה הצמחי� למצב בהתא�שבועות  3�4אחת ל לכל טפטפת 

נית� ליישמו יחד . הוא הדש� האורגני הזול שנמצא בשוק ,חלקית קומפוסטציהשעבר זבל עו$  �אורגניקו� . 3
דר% מערכת  או במהל% העונה כדש� מוצק מתחת לטפטפות או לדש� במיצוי שלו\ע� הקומפוסט לפני השתילה ו

  ההשקיה.

 4�8 של במינו� ההשקיה מערכת לתו% שמוזרקי� טבעו� או ניפרט, נוגרו כמו מוכני� נוזליי� אורגני� דשני�. 4
 .הקרקע וסוג הצמחי� למצב בהתא�"ק למ ליטר

 ככל ההשקיה תדירות את להקטי� מומל' ולכ� בקרקע פרוק דורשי� לסוגיה� האורגניי� הדשני� כי לזכור יש
  ו.פירוק תוצריהדש� עצמו ושל  של מהירהוהדחה  שטיפה למנוע כדי)  לצמחי� מי� עקת ליצור(מבלי  הנית�

  
  

  אורגני בפלפל הצומח הגנת
 דגש שימת תו% כוללת בגישה לפעול רבה חשיבות יש ולכ� ביעילות� מוגבלי� האורגני המגדל בפני העומדי� האמצעי�

  :מניעה על

 עובדי� מעבר הנית� ככל להפחית, עובדי� ומשמעת כפולות דלתות על בדגש, המבני� אטימות על להקפיד יש •
 אטימות על להקפיד יש. הנית� ככל היו� לסו$ נגיעות אובחנה בה� במבני� הטיפול השארת תו% למבנה ממבנה
 ובעיקר מכלי� שנוצרות ברשת פגיעות לבדוק להקפיד יש, שנוצר פתח או קרע כל מידית ולתק� לבדוק, המבנה

יש לזכור כי חרקי� שהצליחו לחדור לא יוכלו לצאת ועשויי� להתרבות בתו% המבנה  .הגב מרסס של מהמפלט
 לכ� מניעת כניסת חרקי� למבנה היא אמצעי ההתגוננות הראשו� והחשוב במער% הגנת הצומח.

 .לווירוסי� עמידי� זני� גידול •

 ההדברהבתיאו� ע� החברה ספקית  צמוד פיקוח תו% טבעיי� אויבי� במבנה לפזר מומל': ביולוגית הדברה •
  .הביולוגית

מזיקי� קפדני עצמי או בעזרת פקח מקצועי חשובי� להשגת התמודדות יעילה ע� פגעי� בחקלאות  פיקוח •
  אורגנית.  
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 ולכ� הצמח בתו% נעי� ואינ� בטבע� הגנתיי� האורגניי� החומרי� .מיטבי נו$ לכיסוי לדאוג חשוב � ריסוסי� •
 בעיקר מתניעי� למרססי� העדפה ע� לסוגיה� מפוח מרססי מומלצי�. פעולת� ליעילות מלא כיסוי י�דורש

  .גדולי� בשטחי�

 החומרי� ג� מופיעי� לפלפל ההדברה חומרי בפרסו� �  אורגני בפלפל לשימוש מאושרי�ה הדברה חומרי •
 מהרשימה אורגנית לחקלאות המורשי� בחומרי� רק להשתמש להקפיד יש, אורגני לפלפל המורשי�

  .לעת מעת שמתעדכנת
  

  אורגני הדברה ממשק
 תחילת ע� ובהמש% עיוותי� אקריות למניעת ראשו� בשלב נוזלית גופרית בטיפולי להתחיל נהוג הצמחי� התבססות ע�

 העונה בתחילת צריבות למנוע כדי יחסית נמו% במינו� גופרית לרסס יש. אדומות ואקריות ניתקמחו למניעת ג� חנטה
  .חמות בתקופות במיוחד

  .הטבעיי� האויבי� להתבססות להפריע העשויה הגופרית טיפולי את להפחית יש ביולוגית הדברה לבסס הרצו� ע�
  .טבעיי� אויבי� אוכלוסיית על שמירה תו% פיקוח לפי הדברה לבצע יש בהמש%

  

  מזיקי�
 נית� צור% יש וא� אפידיוסצרעות  פיזור בעזרת ביולוגית הדברה, המבנה של מרבית אטימות על הקפדה � עלה כנימות
  .ני� מבוססי וחומרי� שמני� טיפולי לשלב

ברמה נמוכה אינ� מהוות בעיה בפלפל מכיוו� שאינ� מעבירות וירוסי� בפלפל ונזק� הוא רק נזק של  �עש הטבק  כנימות

הפעיל הממוצה מהאיזדרכת  חומר מבוסס על אזדרכטי� החומרו  LQ215טל דבש ופייחת. טיפול בעזרת הדטרגנט
  .נימקסההודית דוגמת 

  .BT הרעל� של חיידק בצילוס טורגננזיס מבוססי בחומרי� ריסוס, המבנה אטימות עליש להקפיד  � עשי� זחלי

   .עודיותיי מלכודות בעזרת המונית בלכידה זבובי� ללכודיש לשמור על אטימות המבנה ו. הסגר מזיק �  הפירות זבוב
  

  מחלות
ולהימנע  להיזהר יש. גופרית טיפולי או שמני� בעזרת הדברה � קמחונית היא פלפל התוקפת העיקרית המחלה
  .לצריבות לגרו�העלולי�  ושמ� גופרית שלכי� סמו י�מטיפול

טיפול אפשרי בסבו�  .מחלות חור$ ולחות. יש למנוע כמה שנית� תנאי� המטיבי� ע� הפטריות � וקשיוניה  בוטריטיס

NAT 35 לייבוש בזלת באבקת איבוק/או ו.  
  

  
  

   ואריזה מיו� קטי�
 גו$ ע� ולסכ� להקפיד יש רגיל לפלפל ג� משמש האריזה ובית במידה .קונבנציונאלי פלפל של ואריזה מיו� לקטי$ דומה

 :ו כפי שמופיע בתקנות האורגניותיש לדאוג לניקוי משטחי העבודה והכלי� א .פיקוח ובר מוסכ� הפרדה ממשק הבקרה
ושט$ היטב במי� את  יארוז תוצרת כאמור אלא א� כ� הוא ניקה, חיטא יעבד אד� תוצרת אורגנית ולא ימיי� ולא לא"

חומרי  האריזה באופ� שלא נשארו בה� שאריות של העבודה הנמצאי� בשטח העיבוד, המיו� או הציוד, הכלי� ומשטחי
מי� חמי� וקרי� ללא חומרי� מוספי� האסורי�  במער% שטיפה שליעשה טיפול בפרי לאחר קטי$ . "הניקוי והחיטוי

  במגע ע� הפרי הקטו$.

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


