
  2020/21תחנת יאיר  ,ניסוי אגרוטכניקה בחציל
  

  שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר - דיויד סילברמןעדי סויסה, 

מו"פ ערבה  - , דנית פרקרשירי רותםסבטלנה גוגיו, , תמיר אורןי אושרוביץ, מוט, שמעון פיבוניהיורם צביאלי, מילי זנבר, 

  תיכונה וצפונית תמר

 adisuisa@shaham.moag.gov.il כתובת המחברת:  

 

  תקציר

בעיקר עקב  היקף הגידולירד משמעותית בעונה הנוכחית  משווק לייצוא. םחלקו, יםדונם חציל 1,300 -בערבה כמגדלים 

ניסוי זה בא להשוות את שיטות הגידול השונות המגדלים  אין פתרון כרגע. נתקלים  . לבעיות אלו בהןבעיות איכות רבות

  על איכות הפרי ביום הקטיף ולאחר ההשהיה.וטיפולים שונים גידול הת ושיטבאיזו מידה משפיעות של חציל ולבחון 

לדמות משלוח ימי  על מנת להשהיהלקחו דגימות פרי נבחנו ביום הקטיף ומוינו לפי המדדים המקובלים ליצוא. נהפירות 

  בדקו גם לאחר מכן על מנת לבחון את השפעת הטיפולים על חיי המדף של הפירות. נוהפירות 

הצבע במהלך עונת הגידול ובקטיפים האחרונים  יודע לשמור עלהמסתמן כזן איכותי  603לה כי הזן מתוצאות הניסוי עו

לירידה באחוז הפירות השחורים. ייתכן שעומס הפירות  מעלה את היבול אך גורםהבפרט. טיפול ההרכבה מסתמן כטיפול 

בהדליית קורדונים  206על הצמח מביא למצב בו הצמח לא מצליח לשמור על צבע הפרי בצורה מיטבית. שתילה של הזן 

בקטיפים האחרונים הביאה  603ס"מ מסתמנת כטיפול שאינו מטיב עם הגידול. הדליה הולנדית בזן  40במרווח שתילה של 

  לא נמצאה השפעה של הטיפולים על מדדי איכות הפרי.יבול כללי. הסך הפירות השחורים מ שיעורליה בלע

  מבוא

אך  ירד מאוד  היקף היצוא משמעותיהיה הקודמות דונם. בשנים  1,300 -בשנים האחרונות היקף גידול חציל עומד יציב על כ

עיות איכות שונות שאנו נתקלים בהן ואין לנו עדיין פתרונות זאת עקב ב ,בעונה האחרונה ורוב הפרי שווק לשוק המקומי

השחרה  –התפתחות מחלת העובש האפור על קליפת הפרי והעוקץ, לקראת סוף החורף ובאביב  –מעשיים. במהלך החורף 

הפרי  פנימית, התמוטטות ציפת הפרי והסגלת הפרי. ניסוי זה בא לבחון את השפעת אגרוטכניקת הגידול על היבול ואיכות

הרכבת השתילים הביאה לעליה משמעותית ביבול, לשיטת ההדליה מניסויי העבר נמצא כי ביום הקטיף ולאחר השהייה. 

). כנות חציל הראו יתרון מובהק 2017 ,ההולנדית נמצא יתרון בשיעור גבוה יותר של פרי בצבע שחור בשני הזנים (סויסה וחוב'

מורכבים על כנות עגבנייה. ההרכבה תרמה לתוספת הביבול הכללי וביבול היצוא ביחס לשתילים לא מורכבים ולשתילים 

  ). 2018יבול כללי וליבול יצוא באופן מובהק בכל רמת השקיה שנבחנה (סויסה וחוב' 

ק מהפרי ליצוא היא גבוהה בהרבה ביחס לשיווק לשוק המקומי בלבד כי רווחיות הגידול בשיווק חלעולה מתחשיבי הגידול 

   ).2019 ,(גל וחוב'

  מטרת המחקר

בניסוי זה בחרנו לבחון את השפעת האגרוטכניקה הבסיסית על היבול ואיכות הפרי על מנת לשפר  את גידול החציל ולהפיק 

  ממנו את המיטב.

 

 

   



   

  שיטות וחומרים

(מו"פ ערבה  בתחנת הניסויים יאיר )16/9/2020לו (שתילי חציל נשת

עליון  ללא כיסוי בשלב הראשון, בשתי מנהרות. תמר)-תיכונה וצפונית

בשתי . בפלסטיק ותהמנהר וכוס 29/11/20תאריך ומ) 1(תמונה 

מטר,  6.4פלסטיק שקוף. רוחב המנהרות המנהרות חופתה הקרקע ב

שתי הערוגות האמצעיות צמודות זו לזו, כאשר  ערוגות 4בכל מנהרה 

בשטח היה טפטוף ה .מטר 1.6מרחק בין הערוגה האמצעית לצדדית וה

בטיפול הדליה הולנדית הושארו ס"מ.  60שתילה כל וה ס"מ 20כל 

שיטת מרחק שתילה, נבדקו הגורמים הבאים: בניסוי ענפים.  שלושה

בשתילים  המורכבים נעשה  ). 1והזן  (טבלה  שתילההדליה, סוג ה

פעולות ההדליה והורדת עלים . )חישתיל( חציל אושרתשימוש בכנת 

בהתאם תנו ינבאזור. השקיה ודישון  חצילהייתה כמקובל בגידול 

 בתאריךו מעל המנהרות צל נפרס ותרשת באופן אחיד לכל השטח. )2019 ,פרידמן וחוב'( להמלצות משרד החקלאות

. צמחים לחלקה) 30ס"מ  40(בחלקות בהן מרחק השתילה כל  צמחים20 מ"ר ובה  19.2גודל חלקת השקילה היה  .12/3/2021

  .קטיפים 27סה"כ נערכו תדירות הקטיף הייתה שבועית ו. 6/5/2021ונמשך עד  4/11/2020 -בהקטיף החל 

חום), לאחר מכן נשקלו פירות הראויים ליצוא ויתר  3 -סגול ו 2שחור ומבריק,  1ביום הקטיף הפרי מוין ונשקל לפי צבעו (

  מעוותים, קטנים, גדולים, מכות שמש, נזקי קור, שריטות והשחרות פנימיות. הפרי מוין לפי גורמי הפסילה הבאים:

מ"צ   12לחות  90% -ימים ב 17השהיה למשך  יצוא ימי:לסימולציה ב לבדיקות איכות נדגם אחת לשבועייםליצוא ראוי פרי 

קבון יקבון כללי, רימוצקות הפרי, ר נבדקו הפירות ותועדו המדדים הבאים:מ"צ. לאחר  ההשהיה  20 -נוספים בושלושה ימים 

  עוקץ והשחרה פנימית.

 פירוט הטיפולים בניסוי :1טבלה 

  הדליה מורכב

מרווח 

  טיפול  זן  שתילה

 40כל  206  ס"מ 40  קורדונים  לא

 ביקורת 206  ס"מ 60  קורדונים  לא

 הולנדי 206  ס"מ 60  הולנדית  לא

 מורכב 206  ס"מ 60  קורדונים  כן

 603 603  ס"מ 60  קורדונים  לא

 הולנדי 603 603  ס"מ 60  הולנדית  לא

 מורכב 603 603  ס"מ 60  קורדונים  כן

  

 

  תוצאות

 הולנדית, הדליהשתי שיטות היבול כללי נמוך ב הניב 603יה ביבול הכללי. הזן ילעל תרם 206טיפול ההרכבה של הזן 

  בהדליית קורדונים הניבה יבול נמוך.  206ס"מ של הזן  40קורדונים. שתילה כל ו

שתילה כל במירווחי גבוה. יצוא הדליה הולנדית  הניב יבול ב 206הזן  .הניב יבול יצוא גבוה בכל שלושת הטיפולים 603הזן 

  נמוך. יצוא יבול   206זן התקבל בס"מ בהדליית קורדונים  40

ס"מ בהדליית  40מורכב. טיפול שתילה כל  603ולאחר מכן בזן  מורכבלא  603היה הגבוה ביותר בזן הפרי השחור  שיעור

  ).2היו בעלי האחוז הנמוך ביותר של פרי שחור (טבלה  206וטיפול ההרכבה של הזן  206קורדונים של הזן 

  

  

  : שטח הניסוי1תמונה 



 

 

 

  תוצאות היבול :2טבלה 

  
 טיפול

    כלליאחוז מיבול   יבול (ק"ג למ"ר)

    פרי שחור  יצוא כללי  

   B 3.7 B 67 D 10.2 40כל   

   AB 4.8 AB 76 C 10.8 ביקורת  

   AB 5.7 A 74 C 11.4 הולנדי  

   A 4.7 AB 65 D 12.9 מורכב  

  603  10.3 B  5.1 A 88 AB   

   B 5.8 A 90 A 9.9 הולנדי 603  

   AB 5.7 A 84 B 11.9 מורכב 603  
            

  

 העלתה את יבול היצוא 603ו  206את היבול הכללי, הדליה הולנדית בזן  206הרכבה של הזן העלתה בחודשים נובמבר דצמבר 

  תה השפעה של הטיפולים על צבע הפרי.י, לא הי206בהדליית קורדונים של הזן  40ביחס לשתילה כל 

העלתה את היבול כללי ביחס להדליית קורדונים של אותו הזן.  206בחודשים ינואר פברואר טיפול ההדליה ההולנדית של הזן 

תה השפעה של י. לא הי40וכל  60בהדליית קורדונים בשתילה כל  206מורכב היה בעל יבול יצוא גבוה ביחס לזן  603הזן 

  הטיפולים על צבע הפרי.

 206של הזן  40מורכב. שתילה כל  603את היבול הכללי הגבוה ביותר ואחריה הזן  206כבה של הזן רהההניבה בחודש מרץ 

הדליה הולנדית של הזן  הניבה יבול נמוך עוד יותר. 603בהדליית קורדונים הניבה יבול כללי נמוך והדליה הולנדית של הזן 

הפרי שיעור . 206ס"מ בהדליית קורדונים של הזן  40לה כל הניבו יבול יצוא גבוה ביחס לטיפול שתי 603והרכבה של הזן  206

בהדליית  206של  40ושתילה כל  603והוא נבדל מטיפול ההדליה ההולנדית של  603השחור הגבוה ביותר היה בהרכבה של הזן 

  קורדונים.

 206של הזן  40שתילה כל  וטיפול 603הניב יבול גבוה ביחס להדליה הולנדית של  206בחודשים אפריל מאי טיפול הרכבה של 

 206של הזן  40ביחס לשתילה כל  603ו  206בהדליית קורדונים. יבול יצוא גבוה היה בטיפול הביקורת והדליה הולנדית של 

     ).3(טבלה  בהדליית קורדונים היה נמוך 206ס"מ של הזן  40הפרי השחור בטיפול שתילה כל בהדליית קורדונים. 

  

  יבול לפי חודשי הקטיף :3טבלה 

  
הפרי היה לא איכותי, היה המון רקבון עוקץ. המוצקות  ).4 לא נמצאה השפעה של הטיפולים על מדדי איכות הפרי (טבלה

  תה טובה. אין השחרה פנימית.יהי

שחור יצואכללי שחור יצואכללי שחור יצואכללי שחור יצואכללי 

AB1.7 B2.9 A3.2 AB1.4 BC2.8 A1.8 CD0.5 B1.0 C2.5 C0.7 B1.2 B 4.6כל  40

B2.2 AB3.1 A2.9 B1.3 C2.7 A2.3 BC0.8 AB1.7 AB3.4 AB1.2 A2.3 A 4.4ביקורת

B2.6 A3.2 A3.8 A1.9 ABC3.2 A2.0 BCD0.8 A1.6 AB3.0 ABC1.2 A2.1 A 4.5הולנדי 

A2.1 AB3.6 A3.3 AB1.5 ABC2.9 A2.9 A0.7 AB1.6 AB3.6 A1 AB1.9 AB 5.9מורכב 

6034.2 B2.5 AB3.7 A3.0 AB1.6 ABC2.9 A2.2 BC0.7 AB1.9 AB3 ABC1.1 AB2.5 A

B2.7 A3.5 A3.3 AB1.9 AB3.2 A1.6 D0.7 AB1.4 BC2.5 BC1.2 A2.3 A 4.1הולנדי  603

AB2.5 AB3.9 A3.5 AB2.0 A3.4 A2.6 AB0.9 A2.1 A3.3 AB1.1 AB2.6 A 5מורכב  603

אפריל מאי מרץ  ינואר פברואר נובמבר דצמבר  טיפול

יבול  (ק"ג למ"ר )



  

 

  לאחר השהיהסיכום מדדי איכות הפרי  :4 טבלה

 טיפול
  אחוז מיבול יצוא

  רכים   גמישים  מוצקים  רקבון כללי  רקבון עוקץ
השחרה 
  פנימית

 1 ± 1 15 ± 3 17 ± 6 68 ± 4 20 ± 1 74 ± 5  40כל 

 1 ± 1 13 ± 6 15 ± 3 73 ± 5 16 ± 6 75 ± 3 ביקורת

 0 ± 0 11 ± 3 24 ± 5 66 ± 7 18 ± 4 81 ± 3 הולנדי

 2 ± 2 13 ± 3 24 ± 8 63 ± 7 21 ± 2 70 ± 7 מורכב

603 5 ± 87 5 ± 21 5 ± 62 5 ± 27 5 ± 11 0 ± 0 

 2 ± 1 10 ± 3 27 ± 6 63 ± 8 15 ± 3 86 ± 4 הולנדי 603

 0 ± 0 16 ± 4 18 ± 6 65 ± 6 26 ± 4 79 ± 3 מורכב 603

 

  דיון

בחודש הפרי השחור.  שיעורהניבה יבול כללי ויצוא נמוך וגרמה לירידה ב 206ס"מ בהדליית קורדונים של הזן  40שתילה כל 

ביחס  כיםנמו והפרי השחור הישיעור והיצוא באפריל מאי היבול הכללי, מרץ יבול הפרי השחור היה נמוך ביחס לביקורת. 

 לביקורת.

  הניב אחוז נמוך של פרי שחור. בהדליית קורדונים  60שתילה כל  206טיפול הביקורת זן 

  בינואר פברואר יבול כללי גבוה ביחס לביקורת. ואחוז פרי שחור נמוך. ההניבה יבול יצוא גבו 206הדליה הולנדית של הזן 

בינואר פברואר ובמרץ היבול הכללי גבוה . הפרי השחור היה נמוך אחוזתרמה לעליה ביבול הכללי אך  206הרכבה של הזן 

  ביחס לביקורת.

בחודש . פרי שחור שיעור גבוה של הניב יבול כללי נמוך, מתוכו יבול יצוא גבוה וס"מ הדליית קורדונים  60שתילה כל  603זן 

  יבול כללי נמוך.  תקבל בזן זה נובמבר ובחודש מרץ ה

בחודשים נובמבר, הניב יבול כללי נמוך ויבול יצוא גבוה מאוד, אחוז הפרי השחור היה הגבוה ביותר. הדליה הולנדית  603זן 

  מרץ ואפריל מאי היבול הכללי היה נמוך אבל יבול יצוא היה גבוה. 

ואר הניב יבול כללי ויצוא גבוה ביחס לזן הביקורת, אחוז פרי שחור היה גבוה ביחס לביקורת. בחודשים ינ מורכב 603זן 

 ביקורת.לפברואר יבול יצוא היה גבוה ביחס 

  

  מסקנות

כלומר מבין הפרי . 206פרי השחור מהיבול הכללי היה גבוה ביחס לזן ההניב יבול גבוה יותר של פרי שחור וגם אחוז  603הזן 

   בהיקף חצי מסחרי. בשתילים מורכביםכדאי לעבור לגידול הזן  .206ביחס לזן  603הנקטף, הרבה יותר פירות איכותיים בזן 

תרמה לתוספת של יבול באיכות יצוא ושיעור לא ההרכבה אולם תרם להעלאת היבול הכללי בשני הזנים.  טיפול ההרכבה

ייתכן שעומס הפירות על הצמח מביא למצב שבו הצמח לא מצליח לשמור על צבע הפרי בצורה הפרי השחור היה נמוך יחסית. 

פעמיים בשבוע לשיפור צבע הפרי בצמחים מורכבים, זאת על מנת להוריד את עומס הפירות  מיטבית. יש לבחון קטיף תכוף של

  בזמן נתון על הצמח ואולי לגרום לשיפור צבע הפירות שנשארים.

באחוז הפרי פחיתה מובהקת תוספת השתילים לא תרמה לתוספת יבול אלא להפך והייתה  – 206 בזן  ס"מ 40שתילה כל 

בהדליית  זן זה שתילה של  בקטיפים האחרונים נראתה מגמה דומה.ס"מ.  60ביחס לשתילה כל  השחור מהיבול הכללי

  ס"מ מסתמנת כטיפול שאינו מטיב עם הגידול. 40קורדונים במרווח שתילה של 

   קורדונים. תמסתמנת כבעלת פוטנציאל לקבלת יותר יבול איכותי ביחס להדליי הדליה הולנדית
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