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  תקציר
במהל
 השני�  במהל
 השני� האחרונות בגידולי� השוני�.שימוש בירקות מורכבי� על כנות הול
 ומתרחב 

האחרונות נערכו ניסויי� במו"פ ערבה בחיפוש כנות עמידות לנמטודות עפצי� ונבחנו מגוו� כנות. כל 

הניסויי� נערכו בשיטת ההרכבה הרגילה של כנה ורוכב, עד עתה לא נמצאה כנה שהביאה לעלייה ביבול 

יסויי� ראשוני� בשיטת הרכבה ערכה נ ,בצע הרכבת שתילי�ייהפלפל.  חברת וירנטס בע"מ  מפתחת רובוט ש

בחינת מטרת העבודה:  חדשה בה הצמח גדל על שתי מערכות שורשי�, אחת של הכנה והשנייה של הרוכב.

  . ת תמ
העלאת פוטנציאל הגידול ואיכותו באמצעות שיטת הרכבהאפשרות ל

בתחנת יאיר ובמשק  נערכו  תצפיות וניסוי בשתילי� מורכבי� בהרכבת תמ
 2015/16ו  2014/15בעונות 

מורכב בהרכבת   7158הז�   שתילי� מורכבי� של   תחנת יאיר: 1ניסוי  מסחרי של אורי פורת בעי� יהב.

נשתלו שתילי� רגילי� של השוואה צמחי� למ"ר. ל 3.1 ו 2.5 שני עומדי�בית רשת בב 7158תמ
 על הכנה 

עי� , משק אורי פורת: 2ניסוי בשתי חזרות.   הניסוי הועמד כתצפיתצמחי� למ"ר.  2.5בעומד של   7158ז� ה

 1157נבח� הז� . מטר 0.9 בערוגה ברוחב בשורה בודדת נעשה גידול ה .דונ� 10 ששטחובית רשת ב  יהב

 
בנוס� נבח�  .צמחי� למ"ר  2.8 ו 2.1, 1.7�:  בשלושה עומדיככנה. הניסוי נשתל  7158 הז� על בהרכבת תמ

 ניסוי. להבדיל מהרכבת תמ
 בה לצמח היו שתי מערכות שורשי� 7157ל כנה מורכב ע 7157טיפול של הז� 

 2.5עומדי� שוני�:  שניככנה ב 7158  הז�, כרוכבי� וכנות,  ו Marleta , 1157הזני�  שתלו נ  תחנת יאיר: 3

  צמחי� למ"ר.  3.1 ו

בצמחי� ק"ג/מ"ר  12.8 ו 14.9כללי של יבול בתחנת יאיר התקבל  2014/5שנערכה בעונת   ראשוניתבתצפית 

 צמחי� למ"ר 3.1 צמחי� למ"ר, בהתאמה. בגידול צמחי� רגילי� בעומד 3.1 ו 2.5מורכבי� בעומד של 

צמחי�  2.5בעומד  י�מורכבצמחי� הבק"ג למ"ר  12.8 הגיע  ליבול ליצוא . ק"ג למ"ר 12.3 התקבל יבול של 

צמחי� למ"ר הניבו  3.1צמחי� למ"ר. הצמחי� הרגילי� בעומד  3.1ק"ג למ"ר בעומד  10.8לעומת  למ"ר 

  .ק"ג למ"ר 10.1 יבול של 

בניסוי זה  לערוגה. בשורה בודדת גודלו הצמחי�  משק אורי פורת בעי� יהבב 2015/6בניסוי שנער
 בעונת 

צמחי� למ"ר,  2.8  ו 2.2, 1.7ק"ג למ"ר בעומדי�   7.7, 7.5, 8.4של יבול הכללי בטיפול הרכבת תמ
 התקבל 

 5.9בהק, וצמחי� למ"ר נפגע באופ� מ 1.7היבול בעומד של  ת תמ
.  בשתילי הביקורת ללא הרכבבהתאמה

פרי ממוצע בשתילי� הק"ג למ"ר.  משקל  7.0 –ו  7.4:   2.8 –.ו 2.2ק"ג למ"ר בהשוואה לעומדי� של  

)  
משקל הפרי מ באופ� מובהק הגבוהגר�, תוצאה ה 186היה ) צמחי� למ"ר 1.7המורכבי� בעומד הנמו

. בשתילי הביקורת ללא הרכבה לא נמצא הבדל ), בהתאמהגר� 172 ו 174צמחי� למ"ר ( 2.8 ו 2.2עומדי� ב

.  בעונת זו, בכל הערבה,  הייתה ירידה משמעותית ביבול בהשוואה בי� העומדי� השוני� מובהק במשקל הפרי

יי� ששררו בתחילת ובמהל
 העונה, טמפרטורות גבוהות מאוד לשני� קודמות  כתוצאה מתנאי אקלי� קיצונ

בסתיו, אירוע של אבק אשר גר� לירידה בקרינת השמש בחודש ספטמבר בתקופת החנטה ובהמש
 בחור�, 

נמצא רגיש במיוחד לחטטי קור.  1157אירועי טמפרטורות נמוכות אשר גרמו לתופעה של "חטטי קור".  הז� 

  .של הז� נמוכי�ההיצוא  אחוזיהעיקרית לזו הסיבה 



ו  2.5ומרלטה בשני העומדי�  1157שני רוכבי�  בה נבדקו 2015/6בתחנת יאיר בעונת שנערכה בתצפית  3.1 

 תרומה להרכבה התקבלה .לא נמצא הבדל בטיפול ההרכבה בהשוואה לביקורת ללא הרכבהצמחי� למ"ר 

בול הכללי וביצוא בהשוואה להרכבת התקבלה תוספת מובהקת בי .7158בז� מרלטה שהורכב על הכנה 

בהשוואה  ר�ג 225מרלטה על כנת מרלטה, משקל הפרי הממוצע א� הוא היה גדול בהשוואה לכנת מרלטה 

   . ר�ג 174 ל

צמחי� למ"ר, התקבל יבול גבוה  בהשוואה  2.5בהרכבת תמ
 בעומד הנמו
 של  הראשונהבתצפית , סיכו�ל

לעומד המקובל, א
 מכיוו� שלא היה טיפול ביקורת לעומד הנמו
 ללא הרכבה לא נית� להערי
 את תרומת 

, התקבל יבול זהה ביבול הכללי  בניסוי במשק אורי פורת בעי� יהב, בגידול בשורה בודדת ההרכבה בלבד.

משמעות ממצא זה שבהרכבת תמ
 בשיטת גידול של שורה בודדת נית� להקטי� את מספר  .שה עומדי�בשלו

צמחי� למ"ר.  ירידה זו  מאפשרת הקטנת עלויות גידול בצורה מאד  1.7הצמחי�  עד לעומד נמו
 של 

ה משמעותית. בנוס�,  התקבל משקל פרי ממוצע בשתילי� המורכבי� בעומד הנמו
 גדול יותר בהשווא

לעומדי� האחרי�. יש מקו� להמש
 בדיקת שילוב הגידול בשורה בודדת בהרכבת תמ
 ובהשוואה להרכבה 

  רגילה בשילוב התאמת זני� המתאימי� לגידול בשורה בודדת.

התקבלה תרומה להרכבה  3.1 ו  2.5ומרלטה, בשני העומדי�  1157רוכבי� ה בעונה השנייה נבחנו  בתצפית

משקל הפרי הממוצע א� הוא  ., בהשוואה להרכבת מרלטה על כנת מרלטה7158 תכנבז� מרלטה שהורכב על 

  . ר�ג 174לעומת   225היה גדול בהשוואה לכנת מרלטה, 

צמחי� מומל� להמשי
 ולבחו� את הרכבת התמ
 בשתי שיטות הגידול בשיטה המסורתית של שתי שורות 

להשוות את שיטת הרכבת יש טר בי� השורות. ובשיטת גידול של שורה בודדת ע� מרווחי� של כמ לערוגה 

  תמ
 להרכבה רגילה ובחירת זני רוכב זהי� וכנות זהות.   

   

  רקע
 החלופות לחיטוי קרקע במתיל ברומידמשימוש בירקות מורכבי� על כנות עמידות הול
 ומתרחב כאחת 

בשני� . לשימושוצמצו� החומרי� המותרי� הגבלת השימוש בחומרי הדברה מתחזק בעקבות המסורתי ו

 ורה)ט(פיטופ , חלק� ע� עמידות מחלותחברות הזרעי�המטופחות ע"י פלפל המגוו� כנות  גדלהאחרונות 

 פוטנציאלטמפרטורות נמוכות, ע� ול ג� מגוו� כנות ע� עמידות למלחמטופחות ומזיקי הקרקע (נמטודות). 

לבעיות זמינות ההזנה, ולהוות פתרו�  צמח חזקבניית ל כנה יכול לתרו�  יגידול פלפל מורכב על גבליבול גבוה. 

  בעיות המאפיינות את  גידול הפלפל האורגני.

מגוו�  ונבחנו חיפוש כנות עמידות לנמטודות עפצי�בבמהל
 השני� האחרונות נערכו ניסויי� במו"פ ערבה 

 שהביאה לעלייהכנות. כל הניסויי� נערכו בשיטת ההרכבה הרגילה של כנה ורוכב, עד עתה לא נמצאה כנה 

ערכה ניסויי� ראשוני� בשיטת  ,הרכבת שתילי�בצע יישבע"מ  מפתחת רובוט  יבול הפלפל.  חברת וירנטסב

      הרכבה חדשה בה הצמח גדל על שתי מערכות שורשי�, אחת של הכנה והשנייה של הרוכב.

  .ת תמ
הרכבשיטת העלאת פוטנציאל הגידול ואיכותו באמצעות בחינת האפשרות ל מטרת העבודה:

  

   



  חומרי� ושיטות

בתחנת יאיר  2015/16ו  2014/15בערבה בעונות  נערכו  תצפיות וניסוי בשתילי� מורכבי� בהרכבת תמ

  ובמשק מסחרי של אורי פורת בעי� יהב.

 7158מורכב בהרכבת תמ
 על הכנה (זרעי� גדרה)   7158הז�   שתילי� מורכבי� של   תחנת יאיר: 1ניסוי 

נשתלו שתילי� רגילי� השוואה צמחי� למ"ר. ל 3.1 ו 2.5 שני עומדי�בית רשת בב) 7/8/14נשתלו () 1(תמונה 

 בשתי חזרות הניסוי הועמד כתצפית מ"ר.  6.4שטח חלקת שקילה צמחי� למ"ר.  2.5בעומד של   7158ז� של ה

  קטיפי�.  13 נערכו   ,22/4/15 בוהסתיי�   12/11/14 הקטי� החל ב. )1(טבלה 
  

בשורה נעשה גידול ה .דונ� 10 ששטחורשת בית ב )17/8/15(נשתל ניסוי ה – עי� יהב, משק אורי פורת: 2ניסוי 

 נבח� .שתי שורות בערוגה)ב בגידול פלפל בערבה השיטה המקובלת מ בשונה( מטר 0.9 בערוגה ברוחב בודדת 

 2.1, 1.7: בשלושה עומדי�ככנה. הניסוי נשתל  (זרעי� גדרה) 7158 הז� על  בהרכבת תמ
 (סמקו) 1157 הז�

להבדיל מהרכבת תמ
 בה לצמח  7157מורכב על כנה  7157בנוס� נבח� טיפול של הז�  .צמחי� למ"ר  2.8 ו

, כל שורה הייתה בלוק ובו כל חזרות 4ב  בלוקי� באקראימתכונת הניסוי נער
 בהיו שתי מערכות שורשי�. 

 8נערכו , 11/4/16והסתיי�   14/1/16 הקטי� החל ב. מ"ר 7.2שקילה  חלקתשטח  .)2(טבלה  הטיפולי�

  טיפי�.ק
  

 7158  הז�(אפעל), כרוכבי� וכנות,  ו Marleta (סמקו),  1157 הזני� ) 17/8/15שתלו (נ  תחנת יאיר: 3 ניסוי

הניסוי הועמד מ"ר.  6.4שטח חלקת שקילה . צמחי� למ"ר 3.1 ו 2.5עומדי� שוני�:  שניב(זרעי� גדרה) ככנה 

   קטיפי�. 12נערכו ,  23/4/16  ב והסתיי� 23/12/15 . הקטי� החל ב)3(טבלה  בשתי חזרות כתצפית 

    

 חודש ,מימי� .7158מורכב על כנת  7158ז�   הרכבת תמ
: 1תמונה 
  . תצפית בתחנת יאיר.הגידול בסו� משמאל שתילה לאחר

 

  2014/5 ,טיפולי התצפית בתחנת יאיר: 1טבלה 

  
  ז�/רוכב

  
  הרכבה

  
  כנה

שתילי�   צמחי�
  למ"ר

  
  בחלקה  חזרות

7158 
 2 2.5 16 7158 הרכבת תמ

7158  - 20 3.1 2 

7158 
 2 3.1 20 7158 הרכבת תמ



  2015/6 ,עי� יהב משק אורי פורתטיפולי הניסוי ב:2 טבלה

 ז�  
  הרכבה

  כנה

  צמחי� 
  בחלקה

שתילי� 
  למ"ר

  חזרות

  1157 
 4 1.7 12 7158 הרכבת תמ

  1157   - 12 1.7 4 

  1157 
 4 2.2 16 7158 הרכב תמ

  1157   - 16 2.2 4 

  1157 
 4 2.8 20 7158 הרכבת תמ

  1157   - 20 2.8 4 

 4 2.8 20 1157 הרכבה רגילה 1157  
  
  

  2015/6, תצפית בתחנת יאירהטיפולי : 3טבלה 

  
  כנה  הרכבה ז�/רוכב

  צמחי� 
  בחלקה

שתילי� 
  למ"ר

  חזרות

  1157     20 3.1 2 

  1157 
 2 3.1 20  1157  הרכבת תמ

  1157     16 2.5 2 

  1157 
 2 2.5 16  1157  הרכבת תמ

  1157 
 2 2.5 16  7158  הרכבת תמ

  Marleta     20 3.1 2 

  Marleta 
 Marleta  20 3.1 2  הרכבת תמ

  Marleta     16 2.5 2 

  Marleta 
 Marleta  16 2.5 2  הרכבת תמ

  Marleta 
 2 2.5 16  7158  הרכבת תמ
  

  תוצאות
בצמחי� ק"ג/מ"ר  12.8 ו 14.9כללי של יבול בתחנת יאיר התקבל  2014/5שנערכה בעונת   ראשוניתבתצפית 

 צמחי� למ"ר 3.1 צמחי� רגילי� בעומדצמחי� למ"ר, בהתאמה. בגידול  3.1 ו 2.5מורכבי� בעומד של 

בעומד  י�מורכבצמחי� הבק"ג למ"ר  12.8 הגיע  ליבול ליצוא ה).  4ק"ג למ"ר (טבלה  12.3 התקבל יבול של 

צמחי�  3.1צמחי� למ"ר. הצמחי� הרגילי� בעומד  3.1ק"ג למ"ר בעומד  10.8לעומת  צמחי� למ"ר  2.5

  .ק"ג למ"ר 10.1 למ"ר הניבו יבול של 

בניסוי זה  לערוגה. בשורה בודדת גודלו הצמחי�  משק אורי פורת בעי� יהבב 2015/6ניסוי שנער
 בעונת ב

צמחי� למ"ר,  2.8  ו 2.2, 1.7ק"ג למ"ר בעומדי�   7.7, 7.5, 8.4של יבול הכללי בטיפול הרכבת תמ
 התקבל 

צמחי� למ"ר נפגע באופ�  1.7היבול בעומד של  ת תמ
).  בשתילי הביקורת ללא הרכב5(טבלה  בהתאמה

פרי ממוצע בשתילי� הק"ג למ"ר.  משקל  7.0 ו 7.4:  2.8 .ו2.2ק"ג למ"ר בהשוואה לעומדי� של   5.9בהק, ומ

)  
משקל הפרי מ באופ� מובהק הגבוהגר�, תוצאה ה 186היה ) צמחי� למ"ר 1.7המורכבי� בעומד הנמו

   174צמחי� למ"ר ( 2.8 ו 2.2עומדי� ב

בי� העומדי�  . בשתילי הביקורת ללא הרכבה לא נמצא הבדל מובהק במשקל הפרי, בהתאמהגר� 172 ו 

.  בעונת זו, בכל הערבה,  הייתה ירידה משמעותית ביבול בהשוואה לשני� קודמות  כתוצאה מתנאי השוני�

אשר  אקלי� קיצוניי� ששררו בתחילת ובמהל
 העונה, טמפרטורות גבוהות מאוד בסתיו, אירוע של אבק

גר� לירידה בקרינת השמש בחודש ספטמבר בתקופת החנטה ובהמש
 בחור�, אירועי טמפרטורות נמוכות 



אחוזי העיקרית לנמצא רגיש במיוחד לחטטי קור. זו הסיבה  1157אשר גרמו לתופעה של "חטטי קור".  הז� 

  .של הז� נמוכי�ההיצוא 

ו  2.5ומרלטה בשני העומדי�  1157י רוכבי� שנ בה נבדקו 2015/6בתחנת יאיר בעונת שנערכה בתצפית  3.1 

תרומה להרכבה  .)6לא נמצא הבדל בטיפול ההרכבה בהשוואה לביקורת ללא הרכבה (טבלה צמחי� למ"ר 

התקבלה תוספת מובהקת ביבול הכללי וביצוא בהשוואה  .7158בז� מרלטה שהורכב על הכנה  התקבלה

 ר�ג 225ממוצע א� הוא היה גדול בהשוואה לכנת מרלטה להרכבת מרלטה על כנת מרלטה, משקל הפרי ה

  . ר�ג 174 בהשוואה ל
  

  2014/15תחנת יאיר  תצפית היבול,  : תוצאות4טבלה 

  כנה  הרכבה ז� 
מספר 
  יצוא  יצוא  כללי  צמחי�

משקל 
  פרי

 גר� %  ק"ג/מ"ר  ק"ג/מ"ר מ"ר     

  7158 
 218  81 12.1 14.9 2.5 7158 הרכבת תמ

 225  84 10.8 12.8 3.1 7158 תמ
הרכבת  7158 

 7158   - 3.1 12.3 10.1 83  222 
  

  2015/16עי� יהב, ניסוי היבול ,  : תוצאות5טבלה 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ז�/

כנהרוכב

מספר

חלקותצמחי�
מ"ר

115771581.740.2 ±8.40.2 ±4.71.1 ±26.62 ±550 ±186

115771582.241.6 ±7.50.9 ±3.95.0 ±23.82 ±511 ±174

115771582.840.9 ±7.70.6 ±4.42.8 ±27.53 ±562 ±172

1157_1.740.9 ±5.90.8 ±3.54.2 ±20.14 ±595 ±187

1157_2.240.4 ±7.40.2 ±3.81.3 ±21.81 ±515 ±186

1157_2.840.7 ±7.00.6 ±3.74.2 ±22.55 ±527 ±178

115711572.840.6 ±6.20.6 ±3.53.7 ±20.87 ±555 ±174

יצוא
%

משקל פרי
גר�

 כללי
ק"ג/מ"ר

יצוא
ק"ג/מ"ר

מספר

פירות
מ"ר



  2015/16תחנת יאיר, תצפית יבול  : תוצאות 6טבלה 

  
  

 �  דיו
צמחי� למ"ר,  2.5בתחנת יאיר  בהרכבת תמ
 בעומד הנמו
 של  2014/5שנערכה בעונת   ראשוניתבתצפית 

ללא הרכבה  עומד הנמו
התקבל יבול גבוה  בהשוואה לעומד המקובל, א
 מכיוו� שלא היה טיפול ביקורת ל

  להערי
 את תרומת ההרכבה בלבד.לא נית� 

 
התקבל יבול זהה ביבול במשק אורי פורת בעי� יהב, בגידול בשורה בודדת,  2015/6בעונת בניסוי שנער

להקטי� את נית� בשיטת גידול של שורה בודדת  משמעות ממצא זה שבהרכבת תמ
 .בשלושה עומדי�הכללי 

צמחי� למ"ר.  ירידה זו  מאפשרת הקטנת עלויות גידול בצורה מאד  1.7מספר הצמחי�  עד לעומד נמו
 של 

גדול יותר בהשוואה  משקל פרי ממוצע בשתילי� המורכבי� בעומד הנמו
בנוס�,  התקבל . משמעותית

בהרכבת תמ
 ובהשוואה להרכבה  תלעומדי� האחרי�. יש מקו� להמש
 בדיקת שילוב הגידול בשורה בודד

  רגילה בשילוב התאמת זני� המתאימי� לגידול בשורה בודדת.

ו  2.5ומרלטה, בשני העומדי�  1157רוכבי� ה , בה נבחנו בתחנת יאיר 2015/6בעונת  שנערכה בתצפית 3.1 

 ., בהשוואה להרכבת מרלטה על כנת מרלטה7158 תהתקבלה תרומה להרכבה בז� מרלטה שהורכב על כנ

  . ר�ג 174 לעומת  225, משקל הפרי הממוצע א� הוא היה גדול בהשוואה לכנת מרלטה

תמ
 בשתי שיטות הגידול בשיטה המסורתית של שתי שורות מומל� להמשי
 ולבחו� את הרכבת ה , סיכו�ל

ובשיטת גידול של שורה בודדת ע� מרווחי� של כמטר בי� השורות. חשוב בכל ניסוי להשוות  צמחי� לערוגה 

  את שיטת הרכבת תמ
 להרכבה רגילה ובחירת זני רוכב זהי� וכנות זהות.   

  

  הבעת תודה


  הניסויי� של מו"פ ערבה. תודתנו נתונה לקק"ל על תמיכתה במער

  

  

  

כנההרכבהז�/רוכב
מספר

חלקות

צמחי�

למ"ר

1157__23.18.94.65119425

1157
115723.110.25.45317929הרכבת תמ

1157__22.59.05.05619329

1157
115722.59.85.86018935הרכבת תמ

1157
715822.58.24.75618826הרכבת תמ

Marleta__23.14.72.34915716

Marleta
Marleta23.15.32.64816616הרכבת תמ

Marleta__22.54.52.55615918

Marleta
Marleta22.55.32.95922526הרכבת תמ

Marleta
715822.59.95.85417418הרכבת תמ

כללי

מ"ר גר� % ק"ג/מ"ר ק"ג/מ"ר

מספר

פירות

משקל

פרי יצוא יצוא
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