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  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שירות ההדרכה והמקצוע

  

    

  

    

  1720 אוגוסט
  

  ולשוק המקומי לייצואבחור� בערבה בבתי צמיחה גידול חציל 
  שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר �  , יואל חדדעדי סויסה, סבטלנה דובריני�

  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית � יור! צביאלי, רמי גול�, רבקה אופנב , שבתאי כה� 

  
  כללי

בחור� עיקר הגידול מתמקד בערבה ובבקעת הירד�, בקי" ובסתיו באזורי החו�  .חצילי! כל השנהבאר" מגדלי! 
מגידול בשטח פתוח המקובל בשפלה הפנימית ובבקעת הירד� עד גידול חסוי  �הממוזגי! יותר. שיטות הגידול מגוונות 

ע"י חנטה מאולצת מחייב  הגידול בטמפ' נמוכות בחור�במנהרות עבירות או בחממות כמקובל בערבה ובאזורי החו�. 
  .או גידול זני! פרתנוקרפיי!שימוש בהורמוני! 

  
  השפעות האקלי� בגידול החסוי

מ"צ בלילה לחנטה ולהתפתחות הפרי, א  מצד שני,  14החציל הינו ירק קיצי הדורש טמפרטורת מינימו! של 
החציל סובל מתנאי אקלי! צמח סובל מבעיות צבע ואיכות. הפרי בטמפרטורות יו! גבוהות וברמת קרינה חזקה 
. לחות גבוהה גורמת לעידוד התפתחות מחלות רות סגולי!יולהופעת פ קיצוניי!. חו! גבוה גור! לנשירת פרחי! וחנטי!

 לחותהעובש האפור מתפתחת בוקשיונה גדולה. מחלת  )בוטריטיסעובש אפור (, במיוחד וקשות הדברה אוהבות לחות
. ע! שאריות עלי הכותרת חנטי! צעירי!וב פרחי!יחסית גבוהה וטמפרטורה מתונה ומתחילה להופיע לראשונה ב

אוורור של המבנה ע"י פתיחת וילונות או אוורור מאול" ג! בתנאי חימו! הינו תנאי להצלחה בהדברת מחלות קשות 
 אלה. 

ני! עד היווצרות נקרוזות, האטת תהליכי צימוח, רגישות החציל לטמפרטורות נמוכות מתבטאת בהבהרת עלי! תחתו
  האטת קצב ההנבה והפרעות בחנטה ובהתפתחות הפרי. 

  
  בחירת החלקה

� הצמח רגיש לקרה ולכ� אי� לשתול אותו באזור נמו  הידוע כרגיש לקרה. מומל" לגדל כ  שכיוו� השורות יהיה צפו�
מכבדות עד חוליות,  �מכות שמש. החציל גדל היטב במגוו� קרקעות  כדי למנועמנהרות עבירות, הדליה בדרו! בגידול ב

   .א  יש להקפיד על ניקוז טוב בגידול בקרקע כבדה. הצמח אינו רגיש למליחות

  
  סוג המבנה והכיסוי

בחממות  גידול מבני! אלו מהווי! בסיס טוב ליבול גבוה ואיכותי בתקופה הקרה של הגידול. "2� "1נית� לגדל במנהרות 
    . הארכת העונה לתו  האביבמאפשר 

השתילה תתבצע כאשר המבנה ללא כיסוי (שטח פתוח). פריסת הפלסטיק תתבצע לא לפני אמצע אוקטובר, כאשר 
על מנת להוריד את או להלבי� את הפלסטיק ע"י סיודו . בהמש  הגידול באביב, נית� יהיה להוסי� רשת צל תהטמפ' יורד

). תוס� זה תפקידו למנוע עיבוי טיפות AFפוג (�) בעלות תוס� אנטיIRביריעות תרמיות ( הטמפ' במבנה. מומל" להשתמש
שנתי משו! �מי! בחלק הפנימי של גג המבנה ובכ  למנוע את הרטבת הצמחי!. במנהרות מומל" להשתמש בפלסטיק חד

 UVימוש בפלסטיק חוס! שבמהל  החור� פותחי! פתחי אוורור ולא נית� יהיה להשתמש בו לאחר מכ�. יש להימנע מש
  העשוי לפגוע בצבע החציל.

תחת מש להגנה מפני מזיקי!, א  איכות הפרי צפויה להיות ירודה ביחס לגידול  50נית� לגדל חציל ג! בבית רשת 
  פלסטיק, בייחוד בתקופה הקרה.
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  הכנת הקרקע
שני!. א! רמת הזרח� בקרקע גבוהה  5 � מ"ק לדונ! אחת ל 5�בשיעור של כ (לפני חיטוי קרקע) מומל" להוסי� קומפוסט

ח"מ), רצוי להימנע משימוש בקומפוסט כדי למנוע עוד� זרח�. חידוש סימו� הערוגות יבוצע על ידי מתלמי!  50(>
והעיבוד המעמיק  לאחר הצנעת הקומפוסט לבצע שטיפת קרקעמומל"  המותקני! במרווח המתאי! לרוחב הערוגה.

(ראה הנחיות מפורטות לשטיפת קרקע בדפו� נפרד, המלצות להכנת  פטו�. השטיפה תתבצע בטבמשתת פראפלאו
ס"מ  60�50. עיבוד מעמיק בפראפלאו יבוצע בקרקע יבשה ככל הנית�, דבר שיבטיח פתיחה לעומק הקרקע לעונת הגידול)

מיקו! ושבירת הרגבי! ללא הפיכת שכבות. א! מצניעי! קומפוסט, מומל" להוסי� מתל! מרכזי רחב לפתיחת תל! ל
  הקומפוסט.

יצירת חרי" במרכז הערוגה למיקו! שלוחת הטפטו� תיעשה במעגלה או במתל! גלגלו� לח". במקרה שהקרקע לאחר 
התיחוח תפוחה מדי, מומל" להנחיתה במעגלה חלקה שתצויד במרכזה בבליטה אשר תיצור חרי" למיקו! שלוחת 

  הטפטו� במרכז הערוגה.
לבדוק את תקינותה לפני חיפוי הקרקע בפוליאתיל�. פורסי! שלוחה אחת לערוגה, לאחר הרכבת מערכת הטפטו� חשוב 

   כאשר מרווח הטפטפות יותא! ככל האפשר למרווח הצמחי! בשורה.

  חיפוי וחיטוי הקרקע
יריעת פוליאתיל� שקופה משמשת ה� לחיטוי סולרי (בתוספת חומר חיטוי במידת הצור ) וה� לחיפוי בזמ� הגידול. עובי 

  . פוג�מ"מ. לשיפור פעולת החיטוי הסולרי היריעה צריכה להכיל תוס� אנטי 0.035�עה יהיה גדול מהירי
בגלל הרגישות החציל למחלות קרקע, מומל" לבצע חיטוי קרקע לפני כל גידול. חיטוי סולרי הוא החיטוי המומל", א  

, פלדי� כנגד נמטודות מומל" חיטוי בתכשיר א! ידוע כי השטח נגוע בפגעי קרקע קשי הדברה, מומל" לשלב חיטוי כימי.
, פרוואילו כנגד עשבי!, מחלות קרקע ומזיקי קרקע מומל" לחטא באחד מתכשירי מתא! סודיו! (אדיג� סופר, אדוכ! ס

לפחות שבוע לפני השתילה כדי  בחיפוי הקרקעס"מ קוטר)  20�25חשוב מאוד לפתוח חורי שתילה גדולי! ().  אדיר!
לאפשר אוורור ונידו� יעיל של שאריות חומרי החיטוי העלולות לפגוע בקליטת השתילי! ולמנוע עומס חו! בזמ� 

מומל" לבצע השתילה תבוצע בקרקע לחה כאשר גוש השתיל  רווי.  השתילה אשר עלול לעכב את התפתחות הצמחי!.
   חשש לנוכחות נגעי! כגו� זרעי עשבי! ומחלות.חיטוי קרקע לשטחי! שהוכנס קומפוסט מ

השתילה מתבצעת לתו  החיפוי, ולכ� היריעה צריכה להיות ע! תוס� חוס! קרינה קצרת גל, דבר שיבטיח את שרידותה 
  למש  העונה.

  זני�

 מווסתילרסס יש  ע! רדת הטמפ' בז� זהפרי  תלקבל .נמוכות 'בטמפ קשיי חנטה  (הזרע סידס) קלאסיקתיק ו� הוזל
, אבל שומר על צבעו הכהה בטמפ' גבוהות ביחס לזני! ליצוא "פרי ע! חיי מד� קצרי! ולא מומל ז� זה בעל. הצמיח

  .הפרתנוקרפי!
אי� צור  בריסוס זה  �בז .בעל חיי מד� ארוכי!לייצוא הוא הז� המומל" (עד� זרעי!)  206(חסר זרעי!)  פרתנוקרפיה הז� 

  .ובכ  נית� לחסו  ימי עבודה נמוכות 'ת חנטה בטמפודבורי! כדי להשרבחומרי צמיחה, ניעור או 
  , לב�, אצבעות יפני. לטיפוסי! אלו שוק נישה מצומצ!.(זברה) מפוספסטיפוסי חציל נוספי! הקיימי! בשוק: בלאדי, 

  עומד צמחי�
ס"מ  40א. שתילה כל ענפי!. נית� להשיג זאת במספר דרכי!  500,3 �מספר הענפי! הממוצע הרצוי לדונ! הוא כ

ענפי!  3ס"מ והשארת  60י! לצמח. ג. שתילה כל פענ 3או  2ס"מ והשארת  50ענפי! לצמח. ב. שתילה כל  2והשארת 
 ס"מ. 50כאשר מדלי! בשיטת הדליה ספרדית יש לשתול כל  ענפי! לצמח. 3�4בשתילי! מורכבי! יש להשאיר  לצמח.

  נית� לשתול בשורה בודדת או בשתי שורות לערוגה תו  שמירה על כמות הענפי! הנ"ל לדונ!.
  

  שתילי� מורכבי�
המורכבי! ביחס  שתילי!תוספת יבול משמעותית ב ישנהנלמד כי זני! וכ� מהתרשמות בשטחי! מסחריי!  מניסויי

התאמת השקיה ודישו� מעט שונות מהשתיל  דורשעל כנת עגבנייה הגידול המורכב יחד ע! זאת,  .שתילי! הרגילי!ל
� כהרגיל, לכ� מומל" לשתול אות! בפתיחת מי! נפרדת כ  שנית� יהיה במידת הצור  לתת מנות מי! ודש� מופחתות ( 

  נגי� הטובמולידוע שחציל אינו רגיש ), למניעת עודפי מי! והופעת הצהבות עלי!. מורכב לאפחות יחסית לצמח  %25

ToBRFV ירוס.וה יכול להידבק בוייה, א  יחד ע! זאת לא נערכה בדיקה הא! חציל מורכב על עגבנייהחדש של העגבנ 
 קיימות היו! בשוק ג! כנות חציל קבו� הכתר, לדוררת ולנמטודות.ייה צריכה להיות עמידה למחלת ריכנת עגבנ

  הנבחנות בניסויי!.
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  שתילהמועדי 
, וצבע לאמצע אוקטובר (בכיכר סדו!). שתילה מוקדמת עלולה לסבול מבעיות חנטהמומל" לשתול באמצע ספטמבר ועד 

  ושתילה מאוחרת מיבול נמו  יחסית עקב כניסה לחור� של צמח לא מפותח.
  

  
  הדליה ועיצוב
את שני הענפי! הראשוני! המתפתחי! מההסתעפות הראשונה, הענ� השלישי יהיה על חוטי! מדלי! : הדליה הולנדית

זה שיתפתח מאחד משני הענפי! הראשיי!. ענפי! תחתוני! המתפתחי! בחיקי עלי! מתחת להסתעפות הראשונה 
יזורדו בבסיס!. מומל" להסיר עלי! מצהיבי! בחלק התחתו� של הצמח הנראי! לעתי! בשלב המתקד! של הגידול. 

פרחי!, כאשר פרח אחד גדול משמעותית מהאחרי!. מהפרח הגדול מתפתח  3�1פרחי החציל מופיעי! כתפרחת בעלת 
להסיר את  לכ� רצוי  .ברי שיווקחציל איכותי לשיווק, ומהפרחי! המשניי! יתפתחו חצילי! מאורכי! וצרי! שאינ! 

מכיוו� שלרוב הוא יגע בקרקע בזמ� הגדילה ויצא לא ישר וג! על  0את הפרי בקומה  סיריש הנוהגי! להפרחי המשנה. 
  מנת לאפשר לצמח לגדל מספיק נו� לפני הוצאת פירות.

אופקיי! הנמתחי! לאור  ! מדלי! את הצמחי! באמצעות חוטילאחר עיצוב מינימלי של הצמחי! הדליה ספרדית: 
מטרי! עמוד ולהדלות בהדליית  2�3נית� להציב כל  התקועי! בקרקע.וני!) עמודי! (קורדמספר השורה ונתמכי! ב
נית� לשתול שתי שורות שתילי! בערוגה ולהדלות אות� על שתי שורות קורדוני!, או שורה אחת  קורדוני! רגילה.

  ולהדלות אותה בשתי שורות קורדוני! או שורה אחת. 
  ל בהדליה ספרדית, א  לא נמצא הבדל ביבול.נראה כי איכות החציל בהדליה הולנדית גבוהה ביחס לחצי

  
  חנטה

   .צור  לרסס בהורמו� להשריית חנטה י! אי�יבזני! פרתנוקרפ
פרח ישירות לחנטה. מרססי!  ) להשריית%0.5אורסט (בריכוז לרסס בתכשיר  יש הזרע סידס)  ,(קלאסיק � הרגילבז

ימי!, ובתקופות  5כל שעדיי� במצב סגור למחצה. קצב הריסוס יותא! לקצב הופעת פרחי! חדשי!: בתקופות החמות 
  ימי!. 7�8הקרות מדי 

  
  קטי�

הפרי הנדרש לייצוא הוא . פי דרישת היצוא� או השוק המקומיהקטי� יעשה לפי הצבע האופייני לז� ובגודל המתאי! ל

הפרי יש לקטו� בעזרת מקטפות, על העובדי! לחבוש כפפות על ידיה! בזמ� הקטי�. הפרי את  .גר! 450�300במשקל 

בועות להגנה ממכות מכניות, כאשר חשוב להקפיד  פלסטיק ייאס� בשדה לארגזי פלסטיק נקיי! ויבשי!, שבתחתית!
יפגע בפרי אחר. יש  יש להקפיד לסדר את הפירות כ  שהעוק" של פרי אחד לא .יותר משתי שכבות של פרישלא לשי! 

תדירות הקטי� המקובלת היא פע! בשבוע בגידול במנהרה, ובגידול בבית רשת  לקטו� ע! עוקצי! קצרי! ככל האפשר.
  .ירואוהלמזג וזאת בהתא!  יכול להגיע למרווחי! גדולי! יותר

  

  
  מיו� אריזהטיפול לאחר קטי�, 

 150 מוקד! באחד מתכשירי הכלור הבאי! בריכוז שלא! נדרש אחסו� למעלה משבועיי! יש לבחו� אפשרות חיטוי 

   ח"מ: טהרספט או כלור�.
המיו� יעשה לגודל ולפגמי! כמו התעגלות של הפרי. יש לשי! לב למיו� עדי� בכדי לא לשרוט את הפרי ולא לגרו! לפצעי 

במיוחד במיו�. פירות מ"צ) יש להקפיד  7�לאחר אירוע צינה או קרה (לילה ע! טמפ' מתחת ל לח" במהל  המיו�.
  שהעוקצי! שלה! יבשי! או שחורי! יש להוציא מהיצוא.

�אחד מתכשירי הלטבול את העוקצי! ב אפשר א  לא חובה אריזהלפני ה NAA !אגריטו�, ח"מ 100בריכוז  הבאי :
  .הפריאת לאחר הטבילה יש לייבש  .למניעת השחרת העוקצי!, אלפאנול, אלפארו�, אלפטי�, אמיגו או בולרו

א! האריזה נעשית  יש לארוז בשקיות אווירה מתואמת של החברות המצויות בשוק.פרי שנקט� החל מחודש ינואר 
  לא אסתטי). א   פלסטיק בועותאפשרי ג! גר! ( 80בשתי שכבות יש לחצו" בי� השכבות בנייר עבה 

מ"צ עלול  12פרי שיאוחס� בטמפ' נמוכה מ . יחסית חותל 95% �ו צ"מ 12טמפ' תנאי ההובלה (אחסו�) המומלצי! הינ! 
  שרשרת קירור עד להגעת הפרי ללקוח. הקפיד עליש ללפתח נזקי צינה. 

  



 4עמוד   2017 אוגוסט ,גידול חציל בבתי צמיחה בערבה בחור� לייצוא ולשוק המקומי

  הגנת הצומח

בכל שלבי הגידול צפויה נגיעות בכנימות עש הטבק. המזיק הוגדר כווקטור לווירוס נימור חציל מתו�  � כנימת עש הטבק
)EMMV( סדירה, צמחי! בודדי! נתקפי! וישנ! שני! שהוא לא נמצא כלל. מטפלי!  בערבה אינה. הופעת הווירוס

במזיק באחד תכשירי! המומלצי! בחוברת ההמלצות. יש יתרו� לטיפול לסירוגי� בתכשירי! כימיי! מקבוצות פעולה 
 שונות למניעת פיתוח עמידות ע"י המזיק. 

  
י! אלה מופיעי! ע! ירידת הטמפרטורות ותחילת פגע �ובוטריטיס)  גדולה (חלפת, קשיונה מחלות אוהדות לחות

  ימי!, ועוברי! לטיפול שבועי ע! הופעת הפגע.  10�הגשמי!. מטפלי! לאחר הגש! או אחת ל
. פעולה זו בוטריטיסהורמו� (ע! ירידת הטמפ' ועליית הלחות) חומר נגד בעת מת� הנית� להוסי� בזני! בה! נית� הורמו� 

   בוטריטיס על עלי הכותרת של הפרח שנשארי! צמוד לחנט.מטרתה למנוע התפתחות 
  . כאשר מזהי! את הפגעתוקפת את הצמח, בדר  כלל בגבעול וגורמת לנבילתו. מטפלי!  קשיונה גדולהמחלת 

  בתנאי הגידול בערבה היא נדירה א  קיימת, ומטפלי! ע! זיהוי המחלה.  חלפתהתפתחות 
 בחוברת ההמלצות לפי כל אחד מהפגעי!.טיפול בחומרי! המומלצי! המופיעי! 

  
יכולה לגרו! לנזק קשה ועדי� לטפל למניעה באחד מהחומרי! המומלצי!. ישנ! שתי שיטות טיפול: הגמעה  �  קמחונית

המורשי! ובהמש  ריסוס ושיטה שניה מתבססת רק על טיפולי! בריסוס. להגמעה נית� להשתמש רק בתכשירי! 
. כשבועיי! לאחר הטיפול האחרו� בהגמעה יש להתחיל למצוי� בתווית התכשיר להגמעה ויש לייש! אות! בהתא!

 בטיפולי! בריסוס.

  
יש להתחיל בטיפולי! ע! הופעת הפגע, כשאוכלוסיית האקריות עדיי� קטנה. תדירות הטיפולי! תלויה  � אקרית אדומה
 ובסוג תכשיר ההדברה הנבחר.  בשיעור הנגיעות

  
ברמות גבוהות של אוכלוסיית המזיק . ע"י גירוד קליפת הפרי שוכ� בפרחי! וגור! פגיעה בפירות �  תריפס קליפורני

עביר את וירוס הנבילה של העגבנייה מישנה הטלה מסיבית באזור פיט! הפרי ופגיעה בהתפתחות הצבע. המזיק 
)TSWV( מסוג אוריוס. ע! הופעתו יש לטפל בחומרי! המומלצי! והיעילי! או לשקול פיזור פשפש �טור.  

 

בדומה  עצימוח הנפגבגוו� חלוד ל גורמתו חמופיעה בעונות מעבר, בסתיו ואביב. פוגעת באמירי הצימו � אקרית החלודה
 מומל" לבצע טיפול ע! הופעת הפגע.של העגבנייה.  הלז

  
 פוגע בעלווה. מומל" לטפל רק ע! הופעת נגיעות משמעותית. �  זבוב מנהרות

  

  

  

 .הכלולות בפרסו� זה ה� בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנקוט מנהג זהירותכל ההמלצות 


