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  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שירות ההדרכה והמקצוע

  אגף הירקות

  

 

22/6/2020  

  2020/21כיכר סדום בסתיו בערבה ו אבטיחהמלצות לגידול 
  הכפר ופיתוח החקלאות משרד"מ, שה - דוברינין סבטלנה, פרידמן עודדעומר,  שמשוןסויסה,  עדי

  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר -צביאלי  יורם

  שיטת הגידול
עם העלייה במספר מחלות הווירוס  מש ולהסיר את הכיסוי לצורך האבקה וחנטה. 50לשתול מתחת לרשת  אבטיח סתווי נהוג

להשאיר את הרשת מומלץ .  למטרה זו מכניתהגנה עש טבק, יש יתרון לשתילה תחת כנימות י כנימות עלה ול ידהמועברות ע

לא במנהרות עבירות  , אךמכוסות יחדהמנהרות עבירות  מספרבאו . השארת הרשת מומלצת בבתי רשת גם בתקופת החנטה

-בגידול במיקרו ההשקיה והדישון לשמירה על איזון הצמח ממשקיש להתאים את הזן ואת  .בנפרד המכוסות כל אחת בודדות

  .תחת כיסוי הרשת אקלים חם ולח

  הכנת הקרקע
  הכינו לחיטוי.וליש לפנות את הצמחים מהשטח  ,)ןבה לא מתבצע עיבוד (תעלות קבועות לסוגיהשבחלקה  -גידול ללא עיבוד 

לפני תחילת העיבוד יעזור בקבלת החלטות לגבי הצורך  אלוהמתקבל מבדיקות  ,המידע. מומלץ לבצע בדיקות קרקע במעבדה

  .תדרשנהכמות הלגבי ודשני היסוד קומפוסט, ב

. רצוי להיעזר בתוצאות אח"כ לפזר קומפוסט (לפי הצורך .צע משתת בקרקע יבשהיש לבתחילה  - עיבודים להכנת השטח

באמצעות  ערוגות יןהכלתחח וליש  .קוב מים לדונם 30-ב תהשקויש ל ,לצורך הכנת הערוגות.)בדיקות הקרקע ולהיוועץ במדריך

שתילה בתוך  ערוגה.בהטפטוף  תשלוחקם ומשבו תחריץ  תרייצלחלקה שתצויד במרכזה בבליטה ר עם מעגילה ועבולמתלמים 

לאחר הרכבת מערכת הטפטוף חשוב  .פורסים שלוחה אחת לערוגה .חריץ תשפר מאד את התנאים לצמח בשלבים הראשוניםה

  לבדוק את תקינותה לפני חיפוי הקרקע בפוליאתילן.

של , ובייחוד בשתילות הסתוויות בהן משתמשים בשתילים לא מורכבים לבצע חיטוי קרקע לפני כל גידול יש - חיטוי קרקע

חיטוי סולרי מתבצע בשטח כימי. וסולרי  :משולבמומלץ לבצע חיטוי  ותהמחל עם להתמודדות . מחשש למחלות קרקע אבטיח

, לחיטוי סולרי משופר רצוי להשתמש ביריעת אנטי דריפ .לפחות שבועות 5-4משך לקרקע בפוליאתילן שקוף החיפוי  על ידי

יום מתחילת החיטוי  10-14-ככעבור  .על מנת שלא יתעופףעל גבי הפלסטיק  זומזו מטר  10-ולהניח משקולות במרחק של כ

כנגד עשבים,  מתאם סודיום (אדיגן סופר) תכשיר בגידול:לשימוש אחד התכשירים המורשים בהסולרי מבצעים חיטוי כימי 

עשבים המצוינים ה וכן כנגדכנגד נמטודות  ; התכשיר פלדיןקוב מים לדונם 25-40 יינתן עם אשר ,מחלות קרקע ומזיקי קרקע

 ראה   פירוט נוסףל( השטיפה פעולות עם בתיאוםקוב לדונם  7-בת אחת לשבוע השקובמהלך החיטוי הסולרי יש ל בתווית.

  ).עם מדריכת הגנת הצומח או היוועץ' חיטויי קרקע'בדפון 

לדונם.  קוב 80-70 למומלץ לשטוף את הקרקע במנה ש במהלך העיבוד ולפני תחילת הגידול - שטיפות קרקע להדחת מלחים

במהלך השטיפה יש  ס"מ. 20 להבטחת הדחה מספקת של מלחים יש להתקין בחלקה שואבי תמיסת קרקע (משאבים) בעומק

ערך המוליכות אם ) של מי המשאב. ECלדגום את מי הטפטפת. עם סיום השטיפה יש למדוד את רמת המוליכות החשמלית (

השטיפה על  םמנה נוספת ולחזור בסיושטוף בומעלה, יש ל ECמי הטפטפת בחצי יחידת של מוליכות ערך הבמשאב גבוה מ

  נמוך במשאבים. מוליכות ךבדיקת המשאבים, עד לקבלת ער

  והכנה לשתילה חיפוי קרקע
יש להשתמש ביריעה בעובי של לפחות  יריעת פוליאתילן שקופה משמשת לחיטוי סולרי (בתוספת חומר חיטוי במידת הצורך).

דריפ עשוי לשפר -את שרידותה למשך העונה. תוסף אנטי המבטיח, UVהיריעה צריכה להיות עם תוסף מייצב  .מיקרון 35-25
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בערבה יש לפרוס יריעה על כל הקרקע, כולל השבילים. את החיטוי הסולרי (במיוחד כאשר משך תקופת החיטוי מוגבל). 

. ניתן לשמור את הפלסטיק הסתוויתלמשך עונת הגידול בסיום החיטוי עידן ודרומה) יש להסיר את הפלסטיק מ( התיכונה

  ולפרוס אותו שוב לפני שתילת הגידול האביבי. 

יהיה במגע לא האבטיח רצוי שפרי חום או שחור כסוף לאחר החיטוי הסולרי.  ,לפרוס פלסטיק צהובמומלץ  כיכר סדוםבאזור 

 ,ימים לפני השתילה 5-7 ,ום תקופת החיטויבתעקב המליחות הגבוהה בקרקע באזור. פרי הצריבות הקרקע מחשש לישיר עם 

לאפשר אוורור ונידוף יעיל של מטרת החירור היא . םבמרכז נהקמוכך ששלוחות הטפטוף תמ בחיפוי שתילה  יש לפתוח חורי

עלול לעכב את התפתחות ה ,שאריות חומרי החיטוי העלולות לפגוע בקליטת השתילים ולמנוע עומס חום בזמן השתילה

באזור בית השורשים ועלול  רטורהלהורדת הטמפ שקוטר קטן יותר לא יספיק , כיווןס"מ 20-כהללו  חורים. קוטר ההצמחים

 שטחים המכאה במצני ווהלבנת פלסטיק שקוף לשימוש בשתילת אבטיח סת. לעכב את התפתחות הצמח בשלביו הראשונים

 שלמנה בלהשקות  ישהחירור משלושה -יומייםכעבור  .צתמומל נהאילכן ו ,להפחתת הטמפרטורה היעיל בלתיכ בכיכר סדום

  שתילה.החומר החיטוי וליצור פס הרטבה לקראת את הקרקע והשלוחות מעל מנת לשטוף , מ"ק/ד' 25-30

  שתילה

מים ברמה תוספת בלהשקות יש  ,נוצר פס כזה לאשה קרמ. ברצוי לבדוק אם נוצר פס הרטבה רציף השתילהיממה לפני 

 טולהמתין מע הגושים יבשים, יש להשקות את המגשיםאם רווי.  כאשר גוש השתיל ,השתילה תבוצע בקרקע לחה הדרושה.

   להתנקזות המים לפני השתילה.

   ניםז
(צילום: יורם צביאלי, ניסוי זני  להלן רשימת הזנים שלגביהם נצבר ניסיון בעונות האחרונות באזור הערבה וכיכר סדום

  .)2019סתיו  ,אבטיח
  

  הערות  גודל פרי  פרי טיפוס  חברה  זן

  פסיניישן
זרעים 
  גדרה

  

  גדול
צימוח חזק, 

  אפיל

  אוריג'ן  הויהלה 

  

  צימוח בינוני  מידי

  תרסיס  2035

  

    גדול

  אוריג'ן  טלקה

  

צימוח חזק,   גדול
  אפיל

  הזרע  51019

  

    גדול

  חישתיל  רוני

 

קליפה  ,מידי
  כהה

  

האחרונים בעלי פרי זנים השלושת  .עומר (אוריג'ן)), הרי אדום ונונהמס(אוריג'ן), טרופי ( OXגדרה), רעים (ז SPזנים מפרים: 

  ניתן לשיווק.ה
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  המועדי שתיל

  הערות  שתילה  אזור

    10/7-20/8  ערבה תיכונה

ערבה מאופיינים בגידול הבמעלה נחל של מושבי הכיכר שטחי הגידול   1/8-20/9  כיכר סדום
  .בלב כיכר סדוםמשטחי הגידול ימים  5-בכמתמשך יותר, הארוך 

  

  מש למשך כל תקופת הגידול.  50תחת רשת  שארילה עתידהשטח  אחרוניםמומלץ לשתול במועדים ה

   !'היערבה נקי'פקח מ אישור דרשנהסניטציה  בזמן גידולל

  

  עומד צמחים

  .יםמטר 3.2ערוגות המרווח בין ה ;ס"מ 50צמח כל  ;צמחים לדונם 700-600הרצוי הוא  עומד הצמחים

  .בהתאמה, למפרה זן, 1:4של  יחסאת שתילי המפרה שותלים בתוך שורת הזנים ב

  

  הפריה

  הופעת פרחי נקבה עם יש להכניס כוורות לשטח . ניתן להשתמש בדבורי דבש או בומבוס להפריה

כוורת מספיקה במבנה סגור  ;םמידונ 3.5-3 -כוורת אחת מספיקה להאבקה לבשטח פתוח  אין להסתפק בכוורות של השכן!

ולהקפיד  לבמרגע הכנסת הדבורים יש לשים  פירות מעוותים.לדבורים יגרום לחנטה לקויה ו חוסר ביקורי. וחצי דונםכל אחת ל

נמצא יעיל  2019בניסוי שנערך בעונת הסתיו נוכחות דבורים בשטח.  עתדברה המותרים בהבחומרי ה רק שימושבמיוחד על ה

    יה מקצועית.מדריכים בכל שאלה או בעבנושא בעץ ווניתן להי. השימוש במווסתי צמיחה לחנטה

  

  .  סתיו באבטיח הצומח הגנת המלצותראו בנפרד דפון 
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  ודישון השקיה
להימנע מהשקיה  יששל האבטיח מהיר מאוד.  הווגטטיבי הגידול, ובסתיו הקיץ בסוף בערבההשוררים  האקלים בתנאי

ריווח השקיה.  באמצעות לשליטה ניתן  "רצים" הצמחים בוש שטח. החנטה ודחייה של  מופרזצימוח כדי לעצור עודפת 

  .  ולתיקוני השקיה תכופים מצב הצמחים לאבחוןזה אין תחליף לעין החקלאי  במצב

  

  כיכר סדוםבבערבה ו ויסתו אבטיחהמלצות השקיה ודישון ל

  ולשלב הגיד                                  
  השקיה ודישון

עד  )2(שתילה
  חנטהתחילת 

פרי  עד חנטה
  'ג 500במשקל 

  עד' ג 500פרי במשקל 
  ימים לפני קטיף 5 

ימים לפני  5
 עדקטיף 

  קטיףה

  0.7  0.9  0.5-0.8  0.3-0.5  )1((גיגית) מקדם החזר התאדות

  1  1  1  1-2  ימים –חי השקיה ומרו

  )3(דשן מורכב נוזלי
  מינון: ליטר/מ"ק

7:3:7  
0.3-0.5   

7:3:7  
0.5  

7:1:7  
0.8 - 1  

7:1:7  
0.6  

 יש להשקות פחות. ,כל הגידולבמשך בו משאירים רשת ש ,במבנה אובאדמה כבדה  )1(
 .מחזורים ביום עד להתבססות השתיל המכשתילה רצוי להשקות של ה בשבוע הראשון )2(
 הרכבה עצמית של דשן יש לפנות למדריכי הגידול או לחברות הדשנים.להוראות קבלת ל )3(

  

                     
 ), תחנת יאירשנתיים-(ממוצעים רב )1(מגיגיתנתוני התאדות         

 )3(, ממוצע לעשרתמ"מ מים ליממה 

  )2(עשרת

 חודש  

ממוצע    21-31  11-20   1-10
 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  סמר
   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 

 מ"מ  3,066  מצטבר שנתי 

 .15%יש להוסיף  ,ספטמבר-דרומה, בחודשים אפריל -מקיבוץ סמר דרום הערבה, באזור  )1(
 ממוצע לעשרה ימים, כשליש חודש.  -עשרת  )2(
 מ"ק/דונם/יממה. 1מ"מ/יממה =  1 )3(
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  לפי פנמן מחושבתהתאדות ל מעבר
, 'התאדות מחושבתמ' ניםת נתוקבלמעבר לשל בדומה לאזורים חקלאיים אחרים בארץ ובעולם, אנו מתחילים בתהליך 

. נתון ההתאדות המחושבת לפי נוסחת פנמן מונטיס מייצג את צריכת 'התאדות מגיגיתמ' ניםנתוקבלת האשר יחליף את 

נתוני ההתאדות המחושבת מחושבים באופן אוטומטי תאדות מגיגית. הוערכו נמוך מהנתון של ה ,הצמחים המים של 

   .השונותומוצגים באופן רציף בכל ימות השנה בתחנות 

  http://agri.arava.co.il/climate אתר מו"פ ערבה תיכונה ניתן לראות בקישור:מ נתונים

 'אגרומטאו' (אתר משרד החקלאות): ביישומןניתן למצוא בקישור או  ויוטבתהתחנת חצבה מ םנתוני

phttp://meteo.co.il/home/EvaporationMa . ע"י לחיצה  בכל נקודה בארץתאדות היומית הה של לקבל הערכהניתן

   ).meteoשל משרד החקלאות ( על המפה שבאתר

 ניתן לפנות למדריכים.בכל בעיה או שאלה בעניין העבודה עם נתוני פנמן (התאדות מחושבת) 

  

 לפי פנמן ויסתו אבטיחהמלצות השקיה ל

  במלון סתווי שלב הגידול
 עדשתילה 

תחילת 
  חנטה

  עד חנטה
פרי במשקל 

  'ג 500

  פרי במשקל
  עד' ג 500 

  ימים לפני קטיף 5 

ימים לפני  5
  עדקטיף 

  קטיף 

  1.25-0.7  1.25  0.7-1.1  0.4-0.7  פנמן התאדותלפי  מקדם החזר

  

 שנתיים מתחנת יאיר)-(ממוצעים רבפנמן  מחושבתנתוני התאדות 

 )1(, ממוצע לעשרתמ"מ מים ליממה 
  עשרת ממוצע חודשי

 חודש
10-1 20-11 31-21 

  2.5  2.7  2.3  2.4 ינואר

  3.4  3.7  3.4  3.0 פברואר

  4.9  5.5  4.8  4.1 מרס

  6.5  7.0  6.8  5.8 אפריל

  8.3  8.8  8.2  7.9 מאי

  9.5  9.7  9.4  9.1 יוני

  9.8  9.7  9.8  9.9 יולי

  9.2  8.6  9.0  9.6 אוגוסט

  7.3  6.6  7.3  8.0 ספטמבר

  5.3  4.5  5.3  6.1 אוקטובר

  3.4  3.1  3.4  3.9 נובמבר

 2.6 2.3  2.6  2.8 דצמבר

 מ"מ 2175  מצטבר שנתי
 ממוצע לעשרה ימים, כשליש חודש.  -עשרת  )1(

  

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

 כל בעיה או שאלה בקשר לעבודה עם נתוני פנמן (התאדות מחושבת) ניתן לפנות למדריכים


