
  פליחה�גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת האי

   2013�2016 תחנת זוהרניסוי רב שנתי, 

  תמר�מו"פ ערבה תיכונה וצפונית �עמי מדואל, רמי גול� יור� צביאלי, רבקה אופנב�, 

 rivka@arava.co.ilכתובת המחברת: 

  תקציר
עיבוד אינטנסיבי של הקרקע כרו� בהוצאות כספיות משמעותיות (שכר עבודה , קומפוסט, דלק, 

בלאי של כלי עבודה, הקמה ופירוק מערכת השקיה). בשני� האחרונות, על רקע עלייה משמעותית 

בתשומות חקלאיות החלה להתבסס בקרב חקלאי הערבה שיטת אי פליחה ממניעי� תקציביי� 

! שהחל  בערבה בעשור האחרו� הוא מעבר מסיבי לתעלות גידול במגוו� תשתיות, בלבד. תהלי� נוס

מטרת העבודה לבחו� את השפעת אי . פליחה�לאי תסיאקל מהווה דוגמה גידול בתעלות הזנה 

הניסוי נער�  פליחה בגידול פלפל בבית צמיחה בתחנת זהר שבכיכר סדו� במהל� שלוש עונות גידול.

, בשלושה 2015/16, 2014/15,  2013/14עונות גידול   3בכיכר סדו�, במהל�  בתחנת הניסויי� "זהר"

עיבוד  )3( עיבוד ע� קומפוסט, )2( ( ללא עיבוד) בתעלת הזנה, אי פליחה )1( טיפולי� אגרוטכניי�:

  ללא קומפוסט.  

 שהניב הפלפל , התקבל הבדל מובהק ביבול הכללי 2013/14בסיו� עונת הניסוי הראשונה בשנת 

ללא  בעיבוד גידול בקרקע יבול שהתקבל בק"ג/מ"ר בהשוואה ל 13.0ע� קומפוסט  עיבודבטיפול 

הבדל מובהק   .אחוז  ביבול הכללי בהשוואה לאי פליחה 13ק"ג /מ"ר, פחיתה של  11.3קומפוסט 

ללא קומפוסט  עיבודק"ג /מ"ר בהשוואה ל 10.7ע� קומפוסט  עיבודיצוא בטיפול יבול לבג� התקבל 

לא  )2015/16( והשלישית )2014/15( הגידול השנייה עונתב ק"ג/מ"ר.  9.1ק"ג /מ"ר  ובאי פליחה  9.3

שלוש שנות הניסוי, התקבלה השפעה של בסיכו�   השוני�. �טיפוליהנמצאו הבדלי� מובהקי� בי� 

) 87%מובהקת של אי פליחה בשנת הגידול הראשונה בלבד, בפחיתה ביבול בטיפול ללא עיבוד (

), בשנתיי� הבאות כבר לא נמצא הבדל מובהק בי� 100%ע� קומפוסט ( העיבודבהשוואה לטיפול 

(אות� נית� יהיה לבצע לאור התוצאות שהתקבלו נראה כי יש לוודא בחזרות נוספות  הטיפולי�.

 הדירות התוצאות.במסגרת תכנית מחקר המשכית) באתרי גידול נוספי� (מלבד תחנת זוהר) את 

המחקר ההמשכי יאפשר לגבש מסקנה סופית לגבי אי הפליחה ויסייע לאתר את "הגור�" המוביל 

  להפחתה ביבול.

  רקע
דלק, שכר עבודה, קומפוסט, (עיבוד אינטנסיבי של הקרקע כרו� בהוצאות כספיות משמעותיות 

בשני� האחרונות, על רקע עלייה משמעותית ). הקמה ופירוק מערכת השקיהבלאי של כלי עבודה, 

בתשומות חקלאיות החלה להתבסס בקרב חקלאי הערבה שיטת אי פליחה ממניעי� תקציביי� 

מגוו� תשתיות, תהלי� נוס! שהחל  בערבה בעשור האחרו� הוא מעבר מסיבי לתעלות גידול בבלבד. 

  פליחה.                                          �סי של איאעלות הזנה הינו גידול קלגידול בתכאשר 

ובהיק! קט� בשטח בתי צמיחה מגוו� בהגדלי�  ירקות ונ�ד 25,000ערבה המרכזית והצפונית כ ב

נוהגי� רוב  ,חודשי� 10 �כ  לבסיו� כל מחזור גידול ש קרקע חולית., רוב השטחי� הינ� בפתוח

 �20החקלאי� לעבד את הקרקע בעיבוד עמוק (ע� משתת או כלי דומה) ואח"כ לתחח לעומק של כ

ס"מ לקראת שתילת מחזור גידול חדש. מכא�, ששטח גידול מעובד לפחות פע� בשנה, ובמקרי� 

  מילו� סתווי /קישואי� ועוד).   –(גידולי� קצרי�  בשנה רבי� א! פעמיי�



� (חריש ומשתת) יוצרי� קרקע בעלת מבנה טוב, אול� הבעיה היא שברוב המקרי� מבנה העיבודי

יציב, ובד"כ נהרס בהכנות הסופיות לשתילה (תיחוח, ארגז וכו'). לעומת זאת,  איננוקרקע של הזה 

מבנה קרקע טוב מאפשר ממשק של מינימו� עיבוד יוצר מבנה קרקע יציב וטוב לאור� זמ�. 

ערבה בתקינה, קליטת מי� ודשני� מיטבית והתפתחות טובה של הגידול. התפתחות שורשי� 

ביצוע המתהדקות ע� הזמ�, ולכ� נדרשת תשומת לב רבה בעת חוליות � נמרבית הקרקעות ה

 וטוב יציב קרקע מבנה יוצר עיבוד מינימו� ממשק של העיבודי� למניעת הידוק יתר של הקרקע.

דבר נוס! וחשוב הוא שעיבודי קרקע הינ� גור� משמעותי בהפצת נגעי קרקע, מניעת  .זמ� לאור�

מזיקי קרקע המתעצמי� מידי שנה נמטודות והעיבודי� תביא בעקיפי� לפחיתה משמעותית בהפצת 

קרקע גור� עיבודי מתמש� ואינטנסיבי של ממשק  יישו� על רקע הפחתת מגוו� החומרי� להדברה. 

     ).O2, N4, CH2COחנק� ופחמ� המתנדפי� מהקרקע כגזי חממה (לאיבוד מסיבי של 

בגידול פלפל בבית צמיחה בתחנת זהר שבכיכר השפעת אי פליחה את לבחו� היא מטרת העבודה 

  סדו� במהל� שלוש עונות גידול.

  חומרי� ושיטות
מ"ר,   730ששטחו חממה עונות גידול, ב 3במהל�  ,הניסוי נער� בתחנת הניסויי� "זהר" בכיכר סדו�

לגג כיסוי ביריעת פוליאתיל� ובדפנות רשת נגד  מטר. 28מטר ואור� של  6מפתחי� ברוחב של   5

    חרקי� ע� וילו� פוליאתיל� הנית� לגלילה.

  אגרוטכניי�: , בשלושה טיפולי�2015/16, 2014/15,  2013/14עונות גידול   3במהל� נבח� פלפל 

     עיבוד ללא קומפוסט. �3 ,ע� קומפוסט עיבוד � 2, תעלת הזנהב) ללא עיבוד( אי פליחה � 1

בניסוי   שני� 3, במהל� 2009/10משנת כבר  החלשהינו טיפול  באותו מבנה,  גידול בתעלת הזנהה

"בחינת שילובי� של תדירות השקיה ואיכות מי� לייעול ממשק ההשקיה בגידול פלפל  בנושא

ניסוי בו החל  2013/14 עונת וב  2012/13 השטח לא היה בשימוש בעונת  ).2012(קרמר וחוב'  בערבה"

אופ�  עיבוד ע�  וללא קומפוסט. ישנות גידול בהשוואה לטיפול 3 לאחר השוואתי של אי פליחה 

במרכז הערוגה נחפר תל� בצורת משולש היה כדלקמ�:  2009/10בשנת הכנת הערוגה (ללא עיבוד) 

 10מטר. ממדי� אלו יוצרי� נפח של  0.2יסו בפני הקרקע ברוחב מטר ובס 0.1שקדקודו בעומק 

על  .דונ�\מ"ק �7מטר ערוגה. בתו� התל� פוזר חומר אורגני מיוצב בנפח שווה ער� ל �1ליטר ל

מטר. השתילי�  0.2ע� טפטפות כל  החומר האורגני במרכז הערוגה הונחה שלוחת טיפטו! אחת,

שתית זו מהווה את טיפול אי הפליחה שאליו הצטרפו ת. במרכז הערוגה סמו� לטפטפות נשתלו

טיפולי הניסוי,   3המפתחי� הוכנו  5שני הטיפולי� הנוספי�. בכל מפתח  מבי�   2013/14בשנת 

 4אור� חלקת קטי! , חזרות 5  �נבח� ב כל טיפול חלקות שקילה /חזרה.  3במרכז כל מפתח סומנו 

   .1הז�, מועד שתילה ומועדי הקטי! בטבלה  פירוט מועדי השתילה  צמחי�.  20מטר ובה 
  

 ודיו� תוצאות
) 2,3אות טבל, התקבל הבדל מובהק ביבול הכללי (2013/14הראשונה בשנת  הניסויבסיו� עונת 

ללא קומפוסט   עיבודע� בהשוואה לגידול בקרקע ק"ג/מ"ר  13.0ע� קומפוסט  עיבודבטיפול 

הבדל מובהק ג� אחוז  ביבול הכללי בהשוואה לאי פליחה,   13, פחיתה של ק"ג /מ"ר 11.3ופליחה  

 9.3ללא קומפוסט  עיבודק"ג/מ"ר בהשוואה ל 10.7ע� קומפוסט  עיבודהתקבל ביצוא בטיפול 

  ק"ג/מ"ר.  9.1מ"ר  ובאי פליחה /ק"ג

 הבדלי�לא נמצאו ) 9(טבלה  2015/16 ) והשלישית4�8(טבלאות   2014/15בשנת הגידול השנייה 

   פליחה.עיבוד לאי טיפולי השני בי� במרכיבי היבול ובגודל הפרי  מובהקי�



אי פליחה בשנת הגידול כתוצאה ממובהקת שלילית השפעה ) 10(טבלה נית� לראות לסיכו�, 

ע� קומפוסט  עיבוד ) בהשוואה לטיפול 87%בירידה ביבול בטיפול ללא עיבוד (המתבטאת הראשונה 

לאור התוצאות י� הבאות כבר לא נמצא הבדל מובהק בי� הטיפולי�. בשנתיכאשר ), 100%(

שהתקבלו נראה כי יש לוודא בחזרות נוספות (אות� נית� יהיה לבצע במסגרת תכנית מחקר 

המשכית) באתרי גידול נוספי� (מלבד תחנת זוהר) את השפעתה השלילית של אי הפליחה בעונת 

ש מסקנה סופית לגבי אי הפליחה ויסייע לאתר את הגידול הראשונה. המחקר ההמשכי יאפשר לגב

  "הגור�" המוביל להפחתה ביבול.
  

  פירוט מועדי השתילה הז�, מועד שתילה ומועדי הקטי! :1טבלה  

  חברה  ז� שנה 
  מועד

  שתילה
  מועד קטי! 

  ראשו�
  מועד קטי! 

  אחרו�
  מספר

  קטיפי� 

 10 18/05/2014 13/01/2014 11/09/2013  אפעל אמפריו 2013/14  

 11 27/05/2015 15/01/2015 15/09/2014  ז' גדרה סובק 2014/15 

 9 14/05/2016 12/01/2016 17/09/2015  ז' גדרה אמפריו 2015/16 
  

  2013/14נתוני היבול בעונת :2טבלה 

  
  

  2013/14 בעונת  התפלגות היבול לפי חדשי�:3טבלה 

  
   

כלליטיפול

אחוזי�

213 ± 804 ± 45.21 ± 9.12.8 ± 11.3870.5 ± 0.6אי פליחה

219 ± 827 ± 46.22 ± 9.32.8 ± 11.3870.7 ± 0.7עיבוד ללא קומפוסט  

קומפוסט   221 ± 824 ± 522 ± 10.71.3 ± 131000.3 ± 0.1עיבוד ע� 

%

משקל פרי

גר�

 כללי

ק "ג / מ "ר 

יצוא 

ק "ג / מ "ר 

מספר  

פירות 

מ "ר 

אחוז  

יצוא 

חודש

200 ± 955.1 ± 11.81.4 ± 2.41.2 ± 2.50.2 ± 10.3אי פליחה

233 ± 895.4 ± 12.91.4 ± 2.81.1 ± 3.20.2 ± 20.3אי פליחה

259 ± 898.7 ± 5.31.8 ± 1.30.3 ± 1.50.1 ± 30.1אי פליחה

193 ± 868.8 ± 5.82.7 ± 1.21.7 ± 1.40.4 ± 40.4אי פליחה

142 ± 497.2 ± 9.42.9 ± 1.30.7 ± 2.70.1 ± 50.2אי פליחה

קומפוסט   206 ± 975.4 ± 12.21 ± 2.50.5 ± 2.50.1 ± 10.1עיבוד ללא 

קומפוסט   236 ± 886.1 ± 10.81.9 ± 2.41.4 ± 2.70.3 ± 20.3עיבוד ללא 

קומפוסט   276 ± 9420.9 ± 5.41.6 ± 1.41.0 ± 1.50.2 ± 30.2עיבוד ללא 

קומפוסט   201 ± 878.4 ± 72.1 ± 1.51.6 ± 1.70.4 ± 40.4עיבוד ללא 

קומפוסט   138 ± 536.7 ± 10.73.9 ± 1.50.6 ± 2.80.1 ± 50.1עיבוד ללא 

קומפוסט   205 ± 963.6 ± 121.4 ± 2.41.4 ± 2.50.3 ± 10.3עיבוד ע� 

קומפוסט   233 ± 907.9 ± 13.51.3 ± 31.8 ± 3.30.4 ± 20.4עיבוד ע� 

קומפוסט   273 ± 9214.9 ± 6.21.3 ± 1.60.8 ± 1.70.2 ± 30.2עיבוד ע� 

קומפוסט   222 ± 877.6 ± 9.31.9 ± 2.10.8 ± 2.40.2 ± 40.3עיבוד ע� 

קומפוסט   142 ± 533.7 ± 113.7 ± 1.60.9 ± 30.2 ± 50.1עיבוד ע� 

גר�%מ "ר ק "ג / מ "ר ק "ג / מ "ר 
משקל פריאחוז יצוא מספר פירות יצוא  כללי



  2014/15נתוני היבול בעונת :4טבלה 

  
  

  2014/15התפלגות היבול הכללי באחוזי� בעונת :5טבלה 

  אפריל  מר2  פברואר  ינואר   כללי טיפול

 % % % % ק"ג/מ"ר  

 25 25 39 11 9.9 אי פליחה

 27 24 35 14 9.5 עיבוד ללא קומפוסט

 28 25 37 10 10 עיבוד ע� קומפוסט
  

  2014/15התפלגות היבול ליצוא באחוזי� בעונת :6טבלה 

  ליצואיבול  טיפול 

  מאי  אפריל  מר2 פברואר   

 22 25 42 12  אי פליחה

 23 25 37 15 עיבוד ללא קומפוסט

 24 26 39 11 עיבוד ע� קומפוסט
  

  2014/15אחוז היצוא לחודש בעונת :7טבלה 

  אחוז יצוא  טיפול

  מאי  אפריל  מר2  פברואר  ינואר  

 67 77 90 94 93  אי פליחה 

 67 74 94 94 92 עיבוד ללא קומפוסט 

 72 76 93 94 92 עיבוד ע� קומפוסט 
  

  2014/15בעונת  לחודש משקל פרי ליצואהתפלגות :8טבלה 

  מאי  אפריל  מר2  פברואר  ינואר טיפול

  גר�  גר�  גר�  גר� גר�  

 166 224 297 196 208  אי פליחה

 171 224 295 201 200 עיבוד ללא קומפוסט

 165 221 292 196 205 עיבוד ע� קומפוסט
  

  2015/16נתוני היבול בעונת :9טבלה 

  
  

כלליטיפול

אחוזי�

אי פליחה  0.2 ± 9.9990.2 ± 8.71.2 ± 892.3 ± 2330.2 ± 1.7

1.6 ± 2330.1 ± 884.5 ± 8.40.9 ± 9.5950.4 ± 0.4עיבוד ללא קומפוסט  

1.6 ± 2290.2 ± 895.3 ± 8.91.0 ± 101000.5 ± 0.6עיבוד ע� קומפוסט  

כללי

ק "ג / מ "ר  גר� % ק "ג / מ "ר  ק "ג / מ "ר 

יצוא מאי משקל פרי יצוא   יצוא 

כלליטיפול

אחוזי�

77 ± 1902.2 ± 44.63.7 ± 8.52.66 ± 11930.4 ± 0.3אי פליחה

קומפוסט   78 ± 1901.8 ± 44.92.3 ± 8.62.36 ± 11940.5 ± 0.6עיבוד ללא 

קומפוסט   81 ± 1891.3 ± 49.62.4 ± 9.61.51 ± 121000.4 ± 0.3עיבוד ע� 

ק "ג / מ "ר 

יצוא 

ק "ג / מ "ר 

 כללי

%

יצוא 

גר�

משקל פרי

ליצוא 

מ "ר 

מספר פירות 

 ליצוא 



פליחה (ביקורת: �טיפולי העיבוד לעומת אישל (אחוזי�) השוואה רב שנתית יבול כללי:  :10טבלה 
  )100%עיבוד ע� קומפוסט = 

  

  2013/4 2014/5 2015/6 

 93 99 87 אי פליחה

 94 95 87 עיבוד ללא קומפוסט 

 100 100 100 עיבוד ע� קומפוסט 
  

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

  

 ספרות
. בחינת שילובי� של תדירות השקיה ומנת מי� לייעול 2012גל א', אופנב� ר', מדואל ע' �קרמר ש', ב�

. 2011/12ממשק ההשקיה במי� מליחי� בגידול פלפל דו"ח מסכ�. חוברת סיכו� עונת מחקר 

  וצפונית. מו"פ ערבה תיכונה
  

Greenhouse bell pepper (Capsicum annuum) cultivation using no-tilling method.  3-year trail 2013/14-

2015/16, Zohar experimental station. 
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