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  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שירות ההדרכה והמקצוע

  אג� הירקות
  

  

  2017יוני, ב 12

  2017/18המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדו� 

  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר �יור� צביאלי 

  מו"פ ערבה דרומית �דרול ג'ילט 

  שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר �שמשו� עומר  ,עדי סויסה, סבטלנה דובריני�עודד פרידמ�, 

  שיטת הגידול

כנימות מקובל לגדל מלו� סתיו בשטח פתוח. יחד ע� זאת, ע� העלייה במספר מחלות הווירוס המועברות ע"י כנימות עלה ו

בה� נצבר ניסיו� רב בשני�  אגריליריעות מכנית. למטרה זו נית� להשתמש בהגנה עש טבק, יש יתרו� לשתילה תחת 

 מש 50רשת האחרונות. בשיטה זו מניחי� את היריעות על קשתות נמוכות. בשני� האחרונות נפוצה יותר השתילה המוגנת ב

שטח. בכיכר סדו� בערבה התיכונה יש להסיר את הרשת לפני הכנסת דבורי� ל. המתוחה על קשתות של מנהרות עבירות

  תחילת אוקטובר) נית� להשאיר את הרשתות למש% כל תקופת הגידול.�בשתילות סתיו מאוחרות במיוחד (סו� ספטמבר

   הכנת הקרקע

צע עיבוד (תעלות קבועות לסוגיה�) יש לפנות את הצמחי� מהשטח ולהכינו ג� בחלקה בה לא מתב � גידול ללא עיבוד 

  לחיטוי.

לפני תחילת העיבוד יעזור בקבלת החלטות לגבי הצור%  אלוהמידע המתקבל מבדיקות . קרקע במעבדהמומל� לבצע בדיקות 

  והכמות הדרושי�  של דשני יסוד.

קוב מי� לדונ�, פיזור  30לצור% הכנת הערוגות יש לתת  ,אח"כ .ביצוע משתת בקרקע יבשהתחילה  � עיבודי� להכנת השטח

 ערוגותקומפוסט על פני הערוגה (רצוי להתייע) במדרי% לגבי המנה הרצויה, נדרשות תוצאות בדיקות קרקע), תיחוח והכנת 

פטו� הט  ות\השלוחלמיקו�  י�\אשר תיצור חרי) ות\חלקה שתצויד במרכזה בבליטהבאמצעות מתלמי�, מעבר ע� מעגילה 

  .זריעה או שתילה בתו% חרי) תשפר מאד את התנאי� לצמח בשלבי� הראשוני� ערוגה.ב

או שתיי� לאחר הרכבת מערכת הטפטו� חשוב לבדוק את תקינותה לפני חיפוי הקרקע בפוליאתיל�. פורסי� שלוחה אחת 

, כאשר מרווח הטפטפות יותא� )שורות, לשתול שתי נהוג לפרוס שתי שלוחותמ'  1.80(תלוי ברוחב הערוגה. ברוחב  לערוגה

  .ס"מ 40במקרה של שתי שלוחות טפטו� המרווח ביניה� לא יעלה על  ככל האפשר למרווח הצמחי� בשורה. 

 nonbalusnca Monosporoascus נפוצה הפטרייהמומל) לבצע חיטוי קרקע לפני כל גידול.  בקרקעות ערבה  � חיטוי קרקע

חיטוי כימי. וסולרי  :משולבהמחלה מומל) לבצע חיטוי  ע�פתאומית של המלו�. להתמודדות  תמוטטותההגורמת למחלת 

לחיטוי סולרי משופר רצוי ( לפחות שבועות 4�5מש% לקרקע בפוליאתיל� שקו� החיפוי  על ידיסולרי מתבצע בשטח 

על ידי אחד התכשירי� המורשי�  יו� מתחילת החיטוי הסולרי מבצעי� חיטוי כימי 10�14כ  להשתמש ביריעת אנטי דריפ).

קוב מי�  25�40החומר יינת� ע� כנגד עשבי�, מחלות קרקע ומזיקי קרקע.  מתא� סודיו� (אדיג� סופר) תכשיר בגידול:

 תכשיר פלדי� נות� מענה ג� לעשבי�  המצויני� בתווית התכשיר. . כנגד נמטודות מומל) חיטוי בתכשיר פלדי�לדונ�. 

  קוב לדונ� (בתיאו� ע� פעולות השטיפה). 7יש לתת אחת לשבוע מנת השקיה של  במהל% החיטוי הסולרי
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. , במהל% העיבוד ולפני תחילת הגידולקוב לדונ� 80�70ל מומל) לשטו� את הקרקע במנה ש �  שטיפות קרקע להדחת מלחי�

ס"מ. במהל%  30 �ו 15להבטחת הדחה מספקת של מלחי� יש להתקי� בחלקה שואבי תמיסת קרקע (משאבי�) בעומק 

) של מי המשאב. ECהשטיפה יש לדגו� את מי הטפטפת. ע� סיו� השטיפה יש למדוד את רמת המוליכות החשמלית (

 �מנה נוספת ולחזור בסיושטו� בומעלה, יש ל ECבמידה וער% המוליכות במשאב גבוה ממוליכות מי הטפטפת בחצי יחידת 

    כות נמו% במשאבי�. מולי %השטיפה על בדיקת המשאבי�, עד לקבלת ער

  והכנה לשתילה חיפוי קרקע

לחיפוי צר  יריעת פוליאתיל� שקופה משמשת ה� לחיטוי סולרי (בתוספת חומר חיטוי במידת הצור%) וה� לחיפוי בזמ� הגידול.

רוחב השולח� לאחר פרישת הפלסטיק יתא� למספר שלוחות . מקרו� לפחות 20 ברוחב הערוגה יש להשתמש ביריעה בעובי

 � שלוחות. 2מ' במקרה של  1.2�1.1 ,מ' בשלוחה אחת 0.9�0.8הטפטו

בעובי של יריעה חיפוי רחב (ברחב מנהרה עבירה) יכול לשמש למחזור גידול נוס� (חור� או אביב). למטרה זו יש להשתמש ב

 דריפ�תוס� אנטי, דבר שיבטיח את שרידותה למש% העונה. UVמייצב  היריעה צריכה להיות ע� תוס� מיקרו�, ו 35לפחות 

   .)גבלוהחיטוי מכאשר מש% תקופת  (במיוחד החיטוי הסולריעשוי לשפר את 

ימי� לפני השתילה/זריעה יש לפתוח חורי� בחיפוי כ% ששלוחות הטפטו� תהיינה ממקומות  5�7, ע� סיו� תקופת החיטוי

. מטרת חומר מלבי� שיועד לכ%ס"מ. החירור יתבצע לפני צביעת הפלסטיק ב 20� כבמרכז החור. החורי� יהיו בקוטר של 

לאפשר אוורור ונידו� יעיל של שאריות חומרי החיטוי העלולות לפגוע בקליטת השתילי� ולמנוע עומס חו� החירור היא 

  .בזמ� השתילה אשר עלול לעכב את התפתחות הצמחי�

  יש להלבי$ את חיפוי הפלסטיק על מנת לסייע בהורדת טמפרטורת הקרקע. זריעהלאחר ביצוע החירור ולפני שתילה או 

, נית� להשתמש ברשת מידה ובשטח מוצבות קשתות גבוהותב יעילות ההלבנה בהפחתת הטמפ' עולה ע� רוחב פס הצביעה.

  צל לתקופה קצרה (שבוע עד שבועיי�) להקלת עומס החו� בתקופת קליטת השתילי�.

מ"ק/ד' על מנת לשטו� את הקרקע והשלוחות בחומר החיטוי  25�30להשקות ברמה של  יששלושה לאחר החירור,  �יומיי�

  וליצור פס הרטבה לקראת שתילה/זריעה.

  שתילהזריעה במקו� או 

יהיה בעל במקו�  העימלו� שיתפתח מזרימי�. צמח  5�9עונת הסתיו ינבט ויצי) המלו� תו% תחילת בטמפרטורה השוררת ב

השתילי� יש להביא בחשבו� את של מחיר  �והחיסכובעל צימוח חזק יחסית למלו� שתול. מול חוזק הצמח שורש שיפודי ו

הזריעה או פגיעה בזרעי� ע"י ציפורי� או מכרסמי�. יש לנקוט חוסר האחידות האפשרי מנביטה והצצה לא אחידה בשל 

   דול ומבטיחה צימוח אחיד.שתילה מאפשרת חיסכו� בזמ� הגי באמצעי הגנה על הזרעי�.

�השתילה  מי� ברמה הדרושה.להשקות ע� תוספת יש  ,דה ולאימ. ביממה לפני זריעה רצוי לבדוק בא� נוצר פס הרטבה רצי

במידה והגושי� יבשי�, יש להשקות את המגשי� ולהמתי� קמעה להתנקזות רווי.  תבוצע בקרקע לחה כאשר גוש השתיל

 המי� לפני השתילה.
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   ני�ז

  להל� רשימת הזני� שלגביה� נצבר ניסיו� בעונות האחרונות באזור הערבה וכיכר סדו�:

  

  ז$

  

  חברה

  

  טיפוס

ימי� 
משתילה 
  לקטי%

  

  שיווק

  

  הערות

    שוק ויצוא  65�55  גליה  הזרע  רועי

    שוק בלבד  65�55  גליה  כצ"ט  דונה

צדדי� ענפי�  3מומל) להסיר   שוק ויצוא  70�60  סולאר  אוריג'�  גלורי
  ראשוני�

    שוק ויצוא  65�55  סולאר  כצ"ט  סוז�

    שוק בלבד  75�65  אננס (כתו�)  הזרע  )1(הדסו�

    שוק בלבד  65�55  )כתו�אננס (  אוריג'�  )1(305

    שוק בלבד  75�65  )כתו�אננס (  הזרע  )1(יניב

    שוק בלבד  65�55  )כתו�(אננס   הזרע  )1(סער

    בלבדשוק   75�65  פרלינה (כתו�)  תרסיס  )1(פרלינה

  .לשתילות מוקדמות בלבד) 1(

  זריעה\מועדי שתילה)1(

  

  אזור
    )1( מועדי

  הערות  שתילה  זריעה
13/7  6/8�8/7  ערבה דרומית�7/8    

20/8�5/7    ערבה תיכונה    

במעלה נחל של מושבי הכיכר שטחי הגידול    20/9�1/8    כיכר סדו�
�ערבה מאופייני� במש% זמ� גידול הארו% בכ 

  לשדות בלב כיכר סדו� ימי� ביחס5
  איכות (החלפת צבע ובעיית רישות). לגרו� לבעיות יבול וי� יותר עלולי� להניב פחות מאוחר י�במועד משתלי�  )1(

  

  עומד צמחי�

   צמחי� לדונ�. 1,800�1,540מ'  1.8צמחי� לדונ�, ברוחב  1,250�1,625מ',  1.6בערוגה ברוחב : ס"מ 50�40צמח לטפטפת כל 

  האבקה

  להכניס כוורות לשטח לפני הופעת פרחי נקבה. אי� להסתפק בכוורות של השכ�!יש 

�כוורת אחת מספיקה להאבקה  ל 2�מרגע הכנסת  דבורי� יגרו� לחנטה לקויה ופירות מעוותי�. חוסר ביקורי . דונ� 3

  פרק הגנת הצומח). הדבורי� יש לשי� דגש לשימוש א% ורק בחומרי הדברה המותרי� בזמ� נוכחות דבורי� בשטח (ראה 
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  המלצות השקיה ודישו$ למלו$ סתיו בערבה וכיכר סדו�

  שלב הגידול
  השקיה ודישו� 

זריעה/ שתילה 
�  תחילת פריחה

 –פריחה 
  חנטה

�חנטה  
תחילת 
  רישות

 –תחילת רישות 
�  הבשלה וקטי

� 0.3  התאדות )1(מקד� החזר 0.5  0.5 � 0.8  0.9  0.9 - 0.7 - 0.5  

  1 - 2  1  2 – 1   )2(1  ימי� –מרוחי השקיה 

  )4(דש� מורכב נוזלי
  מינו�: ליטר/מ"ק  

7:3:7  
0.75  

7:3:7  
1  

(3)7:1:7 
1 

7:1:7  
0.75  

  מלו$ קליטת יומית של יסודות הזנה לדונ�למידע בלבד, להל$ נתוני� על 

 �  50 - 100 400  300  120  גר� �חנק� צרו

 �  10 30  30  30  גר� �זרח� צרו

�  50 - 100 500  400  120  גר� � אשלג� צרו

מדי השקיה או  מקד� ההחזרהסתווי שלבי הגידול קצרי� ביותר. לפיכ%, יש צור% לשנות את בגידול  )1(
 שתיי�. 

 .בימי� ראשוני� לאחר שתילה רצוי להשקות מספר מחזורי� ביו� עד להתבססות השתיל )2(

 לעבור לדש� רב אשלגניואיל% שלב זה א� נמצא בבדיקות מעבדה כי קיי� מחסור באשלג� בקרקע נית� מ )3(
 נוס� נא לפנות למדריכי�.ספציפי . ליעו) 5:1:8כמו 

 להוראות הרכבה עצמית של דש� יש לפנות למדריכי הגידול או לחברות הדשני�. )4(
  

 ), תחנת יאיר(ממוצעי� רב שנתיי� )1(תאדות מגיגיתנתוני ה            

  )3(מ"מ מי� ליממה 

  )2(עשרת

 חודש  

1�10   11�20  21�ממוצע    31
 חודשי 

  3.2  3.4  3.2  3 ינואר 

  4.3  4.6  4.4  3.8 פברואר 

  6.6  7.8  6.6  5.5 מר) 

  9.8  10.1  10.5  8.8 אפריל 

  10.3  12.7  11.7  10.8 מאי 

  13.4  13.6  14  12.8 יוני 

  13.4  13  13.4  13.7 יולי 

  13.1  12.4  13.2  13.7 אוגוסט 

  10.4  9.4  10.3  11.5 ספטמבר 

  8.3  7.4  8.4  9.1 אוקטובר 

  5.7  4.6  5.7  6.8 נובמבר 

  3.7  3.4  3.8  4 דצמבר 

 3,066  מצטבר שנתי 
 מ"מ 

�דרומה, בחודשי� אפריל � מקיבו) סמר דרו� הערבה, באזור  )1( � .15%ספטמבר יש להוסי

 ממוצע לעשרה ימי�, כשליש חודש.  � עשרת  )2(

 מ"ק/דונ�/יממה. 1מ"מ/יממה =  1 )3(
 

  בהצלחה!

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


