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  הכפר ופיתוח החקלאות משרד
  והמקצוע ההדרכה שירות

�  הירקות אג

    

  

    

  2017, נייוב 12
  

  כיכר סדו�בגידול פלפל בערבה ולהמלצות 
  תמר מו"פ ערבה תיכונה וצפונית ! שבתאי כה  ,יור� צביאלי

  ועדה חקלאית ערבה תיכונה !צבי ונר 
  ופיתוח הכפר משרד החקלאות ,שה"מ ! ד סילברמ דועודד פרידמ , עדי סויסה, 

  

 שיטות, השתילה אומדבתי הגידול וסוגי הכיסויי�, : בנושאי� בערבה גידול פלפלל והמלצות מידע זה דפו�ב
, זני� , כמובגידול ותנוספהוקדשו לסוגיות  דפי המלצות נפרדי� .צל ברשתות ושימוש בצמח טיפול, ההדליה

 לאחר בפרי טיפולו חנטה לשיפור בדבורי� שימוש, ודישו� השקיה, הצומח הגנת, קרקע חיטוי, השטח הכנת
�  .קטי

  

  המבנה סוג בחירת
בית מבנה בצול) או  2או  1.5, 1מנהרות (רשתות או באמצעות בית רשת המתאי� לכיסוי בנית  לגדל באזור זה 

למבנה גבוה (מכל סוג) יתרו  בשיפור האוורור  .יריעות פוליאתיל בברשתות או  יסוינית  לכה צמיחה גבוה

יש לוודא ע� מדרי( מבני� או מהנדס שהמבנה  מבנה בית רשת אינו מומל) לכיכר סדו�. עת עודפי חו�.ימנבו

  מאושר לגידול.
  

  השתילה מועד בחירת
בבחירת מועד השתילה יש להתחשב בגורמי� הבאי�: מיקו� גיאוגרפי על ציר הערבה (בפאר  ובצופר קריר 

מ"צ יחסית לחצבה), ז  (יכולת חנטה בחו�, בכיר/אפיל), תכנו  העבודה במשק, תכנו  עונת  4!יחסית בלילות בכ

�מרס. !בחודשי� פברואר השיווק. שתילה מאוחרת במנהרות עבירות תניב בדר( כלל גל פרי אחד לקטי

  בשתילה המאוחרת מהמועדי� שלהל  סיכו  רב לפגיעה ביבול כתוצאה ממזג האוויר. 

  המומלצי� השתילה מועדי
  

  הערות  מועדי שתילה  מושב
    15/8!20/7  צופר !פאר  

  15/8!1  עי  יהב
1!15/9  

  שתילות מוקדמות בבתי רשת ובבתי צמיחה
  שתילה מאוחרת במנהרות עבירות בלבד

  20/8!5  עיד  !חצבה 
1!15/9  

  שתילות מוקדמות בבתי רשת ובתי צמיחה
  שתילה מאוחרת במנהרות עבירות בלבד

  מנהרות ובתי צמיחה  20/9!15/8  כיכר סדו�
  

  

  כיוו� שורות הגידול
דרו�, משו� שכ( מושגת חדירה מיטבית של קרינה. פלפל השתול בכיוו  !כיוו  השורות המומל) הוא צפו 

  שורות אחר, יהיה מועד למכות שמש בצד הפונה דרומה. 

  למרזב מתחת אובשורות עמודי�  שתילה
ת יכצרב משו� עלייהמיטבי ו אופ באזור את הלעבד משו� שלא נית  בשורות העמודי�  לשתול שלאמומל) 

שתילה  תגרור קוב לדונ�) 5ת לרשות המשק (עומדכמות המי� היומית המוגבלת הבשל  המי� של השטח.

בכמות המי� למ"ר, ועלולה להביא את מנת ההשקיה לס� קריטי  15%!10 בשורות העמודי� הפחתה של כ

גורמי מחלות עלי� עקב סיכוי להתפתחות ה במרזבי� רלתחת מ, יתר על כ  נמו( מבחינת דרישות הגידול.

  טפטו� מי עיבוי או גלישת מי גש� מהמרזב.



 2עמוד   2017/18בערבה וכיכר סדו� גידול פלפל אגרוטכניקה ב

  

  השתילה ומדהצבת השורות וא
 אפשרויות נבחנו ומהלכבש, הבשור ובחבל בערבה מגדלי� ואצל פ"המו מחקר בתחנות של מעשור יותר לאחר

 בתכונות הרבי� ההבדלי� נית  לומר כי למרות, גידול ושיטות ר"למ שתילי� מספר, שתילה מרווחי של שונות

 הזני� בי  הפרי גודל או על על האיכות, היבול על ומדי�בא שינויי� השפיעו לא ניסויי�ה יתרבמב, הפלפל זני

  . השוני�

 על ההשפעות מבחינת משמעית!חד תשובה נתקבלה לא שורות בצמד או בודדות בשורות הגידול שיטות בבחינת

בטיפול בצמחי�, ריסוסי�  העבודה ניהול מבחינת המגדל בנוחות תלויה שהבחירה כ(, היבול ואיכות הפרי

   וקטיפי�.

�. נית  להרחיב "מס 40 :בשורה שתילי�ה בי� מרחקוה, מטר 1.60 ברוחב לערוגה שורות בצמד לשתול מומל

לפי נוחות העבודה ומבנה  ,ס"מ 40או לצופ� את המרחק בי  השלוחות בערוגה משתילה בשורה אחת ועד 

   השלוחות יתרו  בייעול הדחת המלחי� מבית השורשי�.יהערוגה (תעלת גידול). לשתילה במרחק קט  ב

  � הנזק ממחלת העובש האפור (בוטריטיס).ולצמצתתרו� בערוגה זו מזו השורות  תרחקה
  

  המבנה כיסוי

 , חרקי�40%!30רשתות (צל תחת ) או IR מ"מ ע� תוס� 0.12!0.1 עוביבפלסטיק (יריעת נית  לגדל תחת כיסוי 

בבחירת הכיסוי יש להתחשב ביעד השיווק. אישור יצוא לארה"ב מצרי( עמידה בדרישות  .מש) 50או  25, 17

  מפורטות לגבי כיסוי ואטימת המבנה.

ההגנה על  חנטה בתחילת העונה א(שיפור יתרו  באוורור, הימנעות מעודפי חו�, ו יש לגידול תחת רשתות

בהגנה טובה יותר על הצמחי� מפגעי מזג המתבטא יתרו  יש הצמחי� מוגבלת. לגידול תחת יריעות פלסטיק 

בבית צמיחה נית  להתחיל את עונת הגידול תחת רשת מש  .ויר (אבק, חול, ברד, גש�, טמפרטורה נמוכה)ואה

העלאת הטמפרטורה טיק תור� ל. כיסוי הפלסה ביריעת פוליאתיל פלהחלי, ובהמש( העונה (מאווררת)

 ,קטנהמניסיו  מצטבר בערבה, בשילוב זה מתקבלת תוספת יבול  מבנה.ולשמירה על לחות יחסית גבוהה יותר ב

  בעיקר בעונות חור� קרות וגשומות.ה לידי ביטוי אבו ,א( רמת ההגנה על הגידול גבוהה יותר
  

  בתחילת הגידול צל נוספותרשתות שימוש ב
צל.  60%לקבלת ) 40%!30(נוספת ברשת צל שימוש ה באמצעותמיו� השתילה פחית קרינה במבנה מומל) לה

נוחות החקלאי. יש להימנע למבנה ובהתא� לאו מתחת לכיסוי הקבוע, המבנה רשת הצל מעל נית  לפרוס את 

הצללת ש ו , כיורצויי� לתחילת הגידול ו אינ�להלשני המקרי�  .דפת מאיד(קרינה עומו ,מהצללת יתר מחד

  קרינה עודפת עלולה לעצור את הצימוח ולגרו� לעוד� חנטה.ויתר עלולה לעודד צימוח ולדחות חנטה, 

סוגי לזני� שוני� בחלקות שונות ( , א( יש לזכור כימהשתילה יו� 30!כמומלצת לתקופה של הנוספת  הרשת

  . השל משכ ההארכלולקיצור או  ) תגובה שונה להצללה  הצבת השורות, אופסוגי קרקעו מבני�

  . הזרעי� חברותאנשי או ב במדריכי� להיווע� רצוי ספק של במקרה
  

  גגות שטיפת
קרינה ותייעל את פעולת החיטוי החדירת  התרמי תשפר אתרשת טר� החיטוי היריעת הפוליאתיל  או שטיפת 

ת אעלהול חיונית בהמש( העונה לאחר הסרת רשת הצל הנוספת לעידוד החנטהיה ישנתחת הכיסוי. שטיפה 

  .פוטנציאל היבול
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  דליהה
אופקית לאור( הערוגה היטב ) המתוחי� 900מדלי� את הצמחי� באמצעות חוטי� (חוט הדליה ספרדית: 

יש לתמו( בחוטי� האופקיי� באמצעות עמודי� (קורדוני� מע) או ברזלי זווית) משני צדי שורות הגידול. 

חוטי� אנכיי� המחוברי� למבנה. חיבור או באמצעות זה מזה מטרי�  2!3של התקועי� בקרקע במרחקי� 

  עשה בקשירות או באביזר ייעודי. יהחוטי� האופקיי� י

אשר נתמכי� על ידי חוטי� אנכיי� בלבד ו ענפי� המלופפי� 2!3 מעוצב להצמח הדליה הולנדית: בשיטה זו 

יחסית לשיטות הדליה הולנדית מצריכה יותר ימי עבודה . ת עגבניות חממהי, בדומה להדלימחוברי� למבנה

   צינו ).או  שיטות הגידול המקובלות בערבה (ללא חימו�וב הבלוקי� זני�בואי  בה כל יתרו   ,ההדליה אחרות

  הצמח  עיצובחנטי� ו הסרת
בהתא� לאופי הצמיחה של  ,3 !ו 2, 1הסתעפות ראשונה מעל הגבעול הראשי), ( 0 ותבקומ חנטי�יש להסיר 

ית צמח יחיונית לש� בנ חנטי� הראשוני�הסרת הוחזקי� נית  להסיר פחות. הזני� השוני�. בזני� גבוהי� 

 ההמתחר י,רעומס פ להיווצר עלול. ללא הסרת החנטי� הראשוני� לשאת פרי רב לאור( זמ המסוגל חזק דיו 

מעבר  חנטי� מכוונתצמח. מאיד(, הסרת עצר התפתחות הובעקבותיו תי ,בשורש ובצימוח על המוטמעי�

 ,מוקדמי�השתילה הבמועדי לכ( שיש לשי� לב  .תביא לידי צמיחה עודפת ,למומל) בזני� בעלי צימוח חזק

ככל שמתאחר מועד בתנאי הערבה, ללא התערבות.  נשורנוטי� הפרחי� הראשוני� ל ,במיוחד תחת הצללה

 17!20(לחנטה מי� יותר לתחומי טמפרטורה המתאיבגיל צעיר וכשהוא קט  יחסית, יגיע הצמח כ(  ,השתילה

  ולכ  עולה חשיבות הסרת החנטי� הראשוני� בזמ .  ,)מ"צ בלילה

עיצוב הצמח: גיזו� הענפי� הצדדיי� הפוני� לפני� הצמח ("כתר"), הסרת ענ� שלישי וגידול לאפשרויות 

בכל  .ובעיצוב הצמח תלוי בז  ובתנאי� הייחודיי� לכל חלקה חנטי�הצמח על שני ענפי�. הצור( בהסרת ה

  � את הזני� השוני�.יריכמה ,אנשי חברות הזרעי�במדריכי� באזור או במומל) להיווע)  ,מקרה

  חנטי� ספירת
מומל) לבצע ספירות חנטי� בקטעי� מסומני�  ,לאחר הסרת החנטי� הראשונית ,( תקופת החנטההלבמ

דונ�. בכל  10! בחלקות  4יש לסמ   גודל זית ומעלה.של החנטי� שייספרו יהיה מ גודל�צמחי� קבועי�. בו

מספר החנטי� הממוצע לכל חלקה וקצב  ושבוחי .שלושה צמחי� מכל צד של הערוגה קבועי�, צמחי� 6 חלקה

במיוחד , סביבהגורמי הבהגידול ומפזר) ותלוי בתנאי !קצב צבירת החנטי� אופייני לז  (מרכז .צבירת החנטי�

של יתקבל בדר( כלל קצב חנטה , שח� פחות באופ  יחסי ,פאר אזור ב 7158לדוגמה, בז  . טמפרטורת הלילה

על העמיס מסוגל להגדל בפאר   7158צמח תקי  מהז   .ימי� בחצבה 3!4 כחנט אחד ליו�, לעומת חנט אחד ל

זמ  ארו( יותר לקבלת אותה סתיו בבחצבה יידרש באותו מועד  .אחדי� ימי�במהל(  חנטי� 10!כברצ� עצמו 

ספירה ורישו� מסודר של מספר החנטי� וחישוב הממוצע לצמח, יספק רמת חנטה בשל הבדלי הטמפרטורה. 

ודילול חנטי� ) תוהפסקתו או (הגברמידע על קצב החנטה בחלקה ויסייע בקבלת החלטות בנושא דישו  

  עודפי�.
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  מעוותי� חנטי� הסרת
פירות מעוותי� ו חנטי� בקומות התחתונות, מומל) להסיר חנטי�או ה מוחלטת של הפרחי� המעבר להסר

צעיר יהיה החנט המעוות גיל ככל ש היה השפעה גדולה יותרתזו הסרה פעולת ל. הגידול עונת כלמהצמח 

  פריחה.הי  אפשרית החנטה מבחינת תנאי האקלי� והופעת יבה עדשובתקופה  ,יותר

  
  לשיפור החנטה� בדבורי שימוש

לנער את הצמחי� בתקופת הפריחה  ,או לחילופי  ,בש או בומבוס לשיפור החנטהדמומל) להשתמש בדבורי 

רשתות הצל ו בו סרוהש לאחרו ,בו צמחי� מפותחי� היטבשבאמצעות מרסס מפוח. הדבורי� יוכנסו למבנה 

  הדבורי� בי  שכבות הרשת. של ותכדע הילולמנכדי הפנימיות 

 למנוע חנטה בעוד� כדיה תנאי טמפרטורה טובי� לחנטה, מוטב לוותר על השימוש בדבורי� בשבתקופה 

חייב בהמש( הקצאת תהכנסת דבורי� , יש לקחת בחשבו  כי אד�ה כוחמצבת בתכנו   .ו"תקיעת" הצמחי�

  המלצות מפורטות לשימוש בדבורי� לשיפור החנטה יפורסמו בנפרד.� לדילול פירות עודפי�. עובדי

  )מסיבות טכניות (שטח "תקוע"(נובמבר) כיסוי רשת מאוחר 
בה  החנטה רבה ורמת המוליכות החשמלית בתמיסת הקרקע עולה במידה חריגה, נית  לכסות את שבחלקות 

השארת הרשת לתקופה  לשפר את יעילות השטיפה.כדי (שבוע) צל לתקופה קצרה  40%!30ברשת  שטחה

  ארוכה עלולה לפגוע בפוטנציאל היבול.

  מהחור� ביציאה הצל רשת החזרת
כיסוי עלוותי של הפרי לבחו  צמחית ו הכיסוי ברשת יש לשקול את מצב השדה מבחינ בדברלקבלת החלטה 

מסיבות שונות הפרי העליו  חשו� בה� שובשטחי�  ,דרו�!שונה מצפו כיוו  השורות בה� שהעליו . בשטחי� 

   .רצוי להקדי� בפריסת הרשת !נזקי מחלות ומזיקי�) ו מכ(

  

  בכל שאלה נית� להיווע� בצוות המדריכי�. 

  !בהצלחה

  

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


