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  בערבה גידול ארטישוק (קינרס)המלצות 
  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר � צביאלי יור�

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

� והתרשמויות בנושא הארצי ההמלצות דפו� על מבוסס והוא הערבה בתנאי(קינרס)    ארטישוקזה מידע והמלצות לגידול  בדפו
  .בערבה הארטישוק גידולל ראשונות עונותמ

  

  

  תנאי הגידול המומלצי�
הארטישוק הינו גידול רב שנתי בשטח פתוח במספר אזורי� במרכז האר�. מהתרשמויות בעונת הגידול האחרונה בערבה 

להג  על השתילי� עד לשלב  קליטת השתיל והתפתחותו מעוכבת מאוד בתנאי חו� וקרינה חזקה ולכ  מומל�נראה כי 
ות על חלקות הגידול בערבה נראה כי הצמחי� מתצפי .מש)תחת רשתות (צל או  ולשתול את הארטישוק  ההתבססות

פיתחו עלווה שופעת וגדלו לגובה, חלק� א� קרסו בהמש$ העונה בשל גובה�. לאור זאת, נראה כי רצוי לגדל את הצמחי� 
 .�והאינדוקציה לפריחת הארטישוק הוא יו� קצר  מאחרמשלב יציאת הקרקפות ללא כיסוי, בדומה לשאר חלקי האר

בערבה אול�, תנאי החור� הנוחי�  .בהקדמת הפריחהבערבה אי  כל יתרו  יחסי שלגידול הארטישוק הרי  וטמפ' נמוכות
ובס$ הניבה בחור�, תקופה בה המחירי� טובי� ה  של גל הקרקפות הראשו  יכולי� בהחלט להוות יתרו  בקצב ניבה 

  בשוק המקומי וה  בשוק היצוא.
  

  והדברת עשבייה הכנת השטח
מטר. שלבי הכנת הקרקע: מערג, משתת, הוספת קומפוסט, השקיה טכנית, תיחוח  1.8'1.6רוגות ברוחב מומל� להכי  ע

לטפל בשטח  לעומת זאת ישבהעדר מחלות קרקע ידועות בגידול אי  חובה לחטא את  הקרקע. ומעגילה, פריסת טפטו�. 

 דומי� מורשי� למטרה זאת. מינו  גולאו בתכשירי� ת"מ  2Eלפני שתילה למניעת עשבייה. מומל� לרסס בתכשיר גול 

ימי�  4-5הריסוס יבוצע . ק לדונ�"סמ 200באדמות בערבה אי  ניסיו  ומומל� להסתפק ב  .סמ"ק 300באדמות בינוניות 

  לפני השתילה ויופעל מיד (תו$ מספר שעות) בהמטרה. רצוי להימנע ככל האפשר מהזזת הקרקע בזמ  השתילה.
  

  מועד שתילה
  .ספטמברמומל� לשתול בחלק הראשו  של חודש   ערבהע� ה נו אחרי� והיכרותגידול באזורי� ב ניסיו  שלנומ

: מהתרשמות בשטחי� שניסו להשאיר את הצמחי� לעונה שנייה, הופעת הקרקפות הייתה מאוחרת ולא שנה שנייה
  כלכלית. לאור זאת מומל� לראות בארטישוק בערבה גידול חד שנתי.

  

  עומד השתילהזני� ו
א$ האופל  מבוקש יותר בשוק(אופרה) הפרי הסגול באייר).  'אופרה ו אופל (י� תיכו  זרעי�  מומלצי� הזני� הסגולי�

העומד המומל� כ . מומל� להכי  את השתילי� במשתלה בעלת ניסיו  בהכנת שתילי ארטישוק .נמצא בכיר יותר בערבה
שימו לב!  מטר שתיל. 1ס"מ, בערוגות צרות יותר כל  80מטר שותלי� כל  1.8'1.6בערוגות ברוחב צמחי� לדונ�.  700

  הצמחי� מגיעי� לנפח רב!
  

�  השקיה ודישו
באופ  שיבטיח בהעדר מידע ספציפי על גידול הארטישוק באזור הערבה מוצע לחקלאי להשקות את הגידול : השקיה

מומל� להיעזר למטרה זו במשאבי� לניטור שמירה על לחות מספקת בבית השורשי� והימנעות מצבירת מלחי�. 
  ההשקיה בכל חלקה.בנושא מדריכי� מומל� להתייע� ב המוליכות החשמלית בבית השורשי�.

�). בדומה למצוי  1במרכז האר� חושבה צריכת החנק  היומית הממוצעת (טבלה בארטישוק : מתוצאות ניסויי� דישו
מוצע לדש  בדשני� ובמינוני� הדומי� לאלו  ,בערבהגידול ישו  הלגבי ההשקיה, בהיעדר מידע ספציפי לגבי צרכי ד

מומל� לבצע בדיקות קרקע, שלוש פעמי� בעונה, ולהתאי� את משטר  לכל חלקה לפי ניטור. ע� התאמההנהוגי� בפלפל 
 הדישו  לממצאי בדיקות המעבדה.



  (חוות לכיש) : צריכה יומית מחושבת של ארטישוק1טבלה 
  גר� ליו�, Nחנק      חודש  
 130  אוגוסט  
  140  ספטמבר  
 200  1אוקטובר  
 200  1נובמבר  
 200  דצמבר  
 150  ינואר  
 140  פברואר  
 140  מרס  

  .� ימי�ילי� את מנת החנק  המומלצת באותמכפ 3GA 'פני הריסוס בג'יברלי  ל ל)1(
  

  טיפולי ג'יברלי� להבכרה
יש להקפיד על העלאת גידול אחיד. ה בחלקה בה, ועלי� 8-7על צמחי� מפותחי�, שהספיקו לפתח  ותניני טיפולי�ה

ליטר תרסיס כזה  100ח"מ. להכנת  30ריכוז הג'יברלי  המומל� הוא  הריסוס בג'יברלי . לפניוהרווית החלקה הדישו  
  הנדרש:כוז ירהלקבלת , ליטר מי� 100\סמ"קת, להל� התכשירי� והכמות הנדרש ג'יברלי  (חומר פעיל). ר�ג 3דרושי� 

  .סמ"ק 90 ' ט)"ג'יב (כצ'פרו. 1
 .סמ"ק 75 ' ביג ג'יב (תפזול). 2

   .סמ"ק 75 ' לקס נוזלי (מכתשי�)רב. 3
  סמ"ק. 100 'ברלו  (גדות אגרו) יג' .4

. pH 4 'ל עדיש להחמי� את תמיסת הריסוס  בי  טיפול לטיפול.ימי�  10במרווחי� של פעמי�  3'5על הטיפול  יש לחזור

אלא שונה  ,. כמות התכשיר המסחרי הדרושה ליצירת תגובה חומצית  אינה קבועהBB5תכשיר ב יש להשתמשלש� כ$ 
ממקו� למקו� בהתא� לתגובת המי� במקו�, ועל כ  יש להוסי� את תכשיר ההחמצה בכמויות זעירות ובזהירות עד 

  . pHשהתגובה החומצית הדרושה אכ  התקבלה ע"י בדיקת התמיסה במד  לוודאיש לקבלת התגובה הדרושה. 
. אי  לרסס חלקות שאינ  בהתפתחות תקינה, משובשות הרטבה מלאהיש לרסס לאחר השקיה ועד  :ויתוהזהרת ת
  ."צמ 30אי� לרסס בטמפרטורות מעל בעשבי�, 

  

  בארטישוק הדברת פגעי�
למצוא רשימת חומרי� מורשי� מלאה לגידול.  יש להקפיד על  הצומח, בו תוכלולהגנת מומל� לעיי  באתר השירותי� 

שימת לב מיוחדת להגבלות השימוש בחומרי הדברה ולשמירה על כללי הזהירות וההקפדה על הזמ  המינימלי בי  מועד 
  הטיפול האחרו  ומועד השיווק.

טיפול חשיבות מיוחדת ל ת בחלקה ומסביב לה.קשה בארטישוק ויש להדביר� בעקביוגיעת� פ ' חולדי� ועכברי שדה
פיזור רעל עכברי� מומל�  החלקה, משו� שיישו� ההדברה לפני השתילה קל יותר, ותוצאותיו טובות יותר.ת שלבי הכנב

  לבצע בכפפות, כדי לא להשאיר ריח של ב  אד� על השקית.
שוק ול  יצואשיווק לקל ביותר, אינה מתאימה לבאופ  עלולה לגרו� נזק קשה לקרקפות. קרקפת שנפגעה, ולו  ' פרודניה
   המקומי.

לעתי� תהיה התקפה המונית של המזיק על שטחי� נרחבי� בגידולי� שוני� וכ  בשטחי בור. נית   ' נימפת החורש(
  דניה.ולמנוע את פלישת המזיק ע"י התקנת פסי בידוד כנהוג למניעת פלישה של זחלי פר

עלולות להסב נזק רציני לגידול, אול� עיקר הנזק בפסילת הקרקפות לשיווק. הדבר חמור במיוחד כאשר  ' כנימות עלה
  התוצרת מיועדת ליצוא, משו� שאי  כל סבילות.

  שורטות והורסות את שטח העלווה ולעתי� א� מכערות את הקרקפות. ' אקריות אדומות
  � צרי$ לטפל נגדו באופ  אינטנסיבי.פעיל ביותר בשני� האחרונות, ולעתי ' זבוב המנהרות

גורמת נזקי� עד כדי ניוו  החלקה, מזהמת את הנו� וא� פוסלת את הקרקפות לשיווק (במיוחד  'כנימת עש הטבק 
  ליצוא).

נזקיה  עלולי� להיות כבדי�. כאשר מבחיני� באוכלוסיות חלזוניות, העוברות את הקי� על שאריות הנו�, על  ' חלזוניות
על גדרות בשולי השדה, חשוב להדביר  בטר� החלו להסב נזק, הדברת  בשלב זה היא ג� קלה יותר באופ  צמחי� או 

  יחסי.
, וחשוב להקפיד על הדברתה ע� הופעתה בשדה בשלביה הראשוני�. נזקי� ארטישוקהמחלה העיקרית ב ' קמחונית

  קשי� במיוחד צפויי� בסתיו שחו .
  נצפה באחד משדות הארטישוק בערבה.  מקרה בודד של המחלה ' קשיונה גדולה

  

 !בהצלחה בכל שאלה נית� להיווע� בצוות המדריכי�. 

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


