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  תקציר

 �בעיקר פרי איכותי ליצוא, במבני�  הערבה מעונייני� לגדלגידול חציל בערבה גדל והתייצב בשני� האחרונות. חקלאי היק

בעשר השני� האחרונות הצטבר ניסיו� אצל מספר חקלאי� . ית קורדוני� (ספרדית) והדליה גבוהה (הולנדית)יבהדל, שוני�

שנערכו המסודרי� י� הניסויכנות כי הלגבי מבוסס קיי� פער בידע וחציל, א�  יהיחציל מורכב על כנות עגבנ בערבה בגידול 

בגידול בערבה הוא הז� הפרתנוקרפי היו� תיק. הז� המוביל ווכר והוהז� קלאסיק המעל  קוד� בערבה בנושא הרכבות התבצעו

שתילי� לשימוש בנמצא כי ו בתחנת יאיר  2015/16בגידול משתילי� מורכבי� לראשונה בעונת ז� זה נבח�  .)אגרוגדות ( 206

  הרגילי�.יבול ביחס לשתילי� תרומה לתה ימורכבי� הי

הצמחי� נשתלו מורכב על כנות חציל ועגבנייה.  206משק עי� חצבה בערבה נבח� הז� ב 2017/18עונת שנער� בהנוכחי בניסוי 

קורדוני�  2בהדליה ספרדית, שורה אחת באמצע הערוגה, וגודלו שקו� פוליאתיל� חיפוי  מש ע�  25) בבית רשת 14.9.2017(

הקטי� חזרות.  4 �טיפול נשתל ב מ"ר. כל 13.5צמחי� לחלקת שקילה. שטח חלקת שקילה  20ס"מ,  45לערוגה. שתילה כל 

חציל וכנות הנפרד לכנות ניתנו בדישו� ההשקיה וה קטיפי�. 15, ס� הכל נערכו 20.3.18 �והסתיי� ב 12.12.17 �החל ב

  .השקיה 100%שקיבל  לטיפולי ההשקיה "חציל" יתיחס מי� 70%ה" קיבלו יה, כאשר טיפולי ההשקיה "עגבנייעגבניה

יצוא, א� הכללי וביבול לבהשקיה בשתילי� לא מורכבי� גורמת לירידה ביבול  30%מתוצאות הניסוי עולה כי הפחתה של 

את אחוז היצוא ביחס לכל שאר הטיפולי�. ייתכ� שעליה באחוז היצוא נובעת מאחוז מעוותי� נמו�, בעיקר מעט מעלה 

ילי� לא מורכבי�, היה בעל ציו� איכות גבוה ביחס לטיפולי� בה� בשת "עגבנייה"בחודשי� פברואר מר�. טיפול זה, השקיית 

נית� היה לראות  ,ספרינטר. בנוס�חציל כנת המורכב על  206חציל ,  ובאופ� מובהק גבוה ביחס ל100%תה ירמת ההשקיה הי

ית� להסיק כי היה גבוה משמעותית ביחס לכל שאר הטיפולי� בניסוי. מכא� נלאחר השהייה כי אחוז הפירות המבריקי� 

  ייתכ� שהפחתה בהשקיה תתרו� לאיכות פרי החציל, א� יש לקחת בחשבו� את הפחיתה ביבול האיכותי.

יצוא ביחס לשתילי� לא מורכבי� ולשתילי� ה הכללי וביבול כנות החציל אושרת וספרינטר הראו יתרו� מובהק ביבול

  .בכל רמת השקיה שנבחנהיצוא באופ� מובהק ה כללי וליבול יבולתוספת ההרכבה תרמה ל מורכבי� על כנת עגבנייה.

  איכות הפרי של חציל מורכב על כנות חציל. לעיבול ו לעמוצע לבחו� בניסוי המש� את תרומת ההשקיה המופחתת 

  
  מבוא

נובמבר  תקופה בי� מהערבה בחצילי� טו�  1,300 �יוצאו כ 2016/17 בעונת .דונ� 1,000 �היק� גידול חציל בערבה עומד על כ

גדות ( 206הז� הפרתנוקרפי  של שימוש בשתילי� מורכבי� נמצא כי ) 2017(סויסה וחוב'  2015/16ניסוי שנער� בעונת במר�. ל

מניסיו� מצטבר אצל לשיפור היבול, והוצע לבצע מבח� כנות שיכלול בתוכו ג� כנות חציל הקיימות כיו� בשוק.  �תר) אגרו

במנות  30% �הפחתה של כמאפשרי� יה יכי גידול שתילי חציל מורכבי� על כנות עגבנערבה נראה מספר מגדלי חצילי� ב

תחת אותו משטר השקיה ודישו� הצמחי� ניסויי ההרכבות הקודמי� שנערכו נבחנו ב, א� (ללא פגיעה ביבול) המי� בגידול

שנער� במשק עי� המדווח בבניית מערכת הניסוי. בניסוי טכניי� בשתילי� המורכבי� והלא מורכבי�, זאת עקב אילוצי� 

לא מורכב ולחציל  יחסית לחציל 70%ה קיבלו יכנות העגבניחלקות החציל שהורכבו על חצבה, הופרדה מערכת ההשקיה כ� ש

  ).2014, לפי המלצות שה"מ (קרמר וצביאלי מורכב על כנות חציל

  ית קורדוני�.ימש בהדל 25השקיה ודישו� מותאמי� בגידול בבית רשת  יה במשטרייבחינת כנות חציל ועגבנ ניסוי:מטרת ה

 

  



  
�  שיטות וחומרי

משק עי� חצבה ב )14.9.17(נשתלו ) 1(טבלה  על כנות עגבנייה וחציל ), רגילי� ומורכבי�גדות אגרו( 206מהז� שתילי חציל 

הטיפול בצמחי� ופעולות הגנת  ס"מ.  45כל ס"מ, שתילה  15טפטו� כל  שקו�. וליאתיל� פב החופמ קרקע. במש 25בבית רשת 

דרישה של המשק הלמעט הורדת פירות ראשוני� ג� בקומה הראשונה, עקב זאת , באזור חצילכמקובל בגידול ניתנו הצומח 

  .16.2.18 בתארי�ו צל נפרס ותרשת. לוותר על הפרי המוקד� מטעמי שיווק

קטיפי�.  15, ס� הכל נערכו 20.3.18 �והסתיי� ב 12.12.17 �הקטי� החל בצמחי�.  20מ"ר ובה  13.5גודל חלקת השקילה היה 

אחוז פי לאופיי� הפרי המתאי� ליצוא יצוא ושוק מקומי. פי המדדי� המקובלי� ביצוא חצילי� ללהקטי� הפרי מוי� ביו� 

  ."וילא רצ" סגול 3 , סגול 2, "רצוי" צבע שחור 1אשר הפירות המבריקי� ולעוצמת הצבע כ

הפרי הפסול ליצוא (להל� שוק) מוי� לגורמי פסילה. במהל� הבדיקות נשקל הפרי, נספרו מספר פירות, וחושב משקל פרי 

 ,לחות 90% �ימי� ב 11השהיה למש�  יצוא ימי:לסימולציה ב ממוצע. מהפרי המתאי� ליצוא נלקחה דגימה לבדיקות איכות

  מ"צ. לאחר  ההשהיה נבדקו הפירות ותועדו המדדי� הבאי�: 20 �מ"צ  ויומיי� נוספי� ב 12

הציפה,  חיצונית שלהתמוטטות יבש,   �עוקבעלי הפירות שיעור אחוז פרי מוצק, גמיש ור� לפי תחושה ידנית.  � מוצקות

.�  ריקבו� פרי וריקבו� עוק

לבחינת נחת� פירות  מדג� .שחור) 1, סגול 3רי שאינו שחור, עוצמת הצבע (הפשיעור הפירות בעלי ברק, שיעור  � חריגי צבע

  נוכחות זרעי� וחלילות.

  .18%, עוק� יבש 47%, צבע 35%מוצקות  ואלו מרכיבי הציו�: Hochman and Regev (1990)לפי חושב ציו� האיכות 

  

  הטיפולי� בניסוי פירוט: 1טבלה 

 כנה
  

  עמידויות כנה  השקיה  חברה
 

 IR    Pl/Ma/Mi/Mj, HR   ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0  עגבנייה  א.ב. זרעי�      יוניפורט 

 IR    Ma/Mi/Mj, HR   ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  עגבנייה  א.ב. זרעי�     מינואט  

   עגבנייה      לא מורכב  

   חציל      לא מורכב 

 Mi, Mj  חציל  חישתיל     אושרת  

 V  חציל  מכתשי�     ספרינטר 
  

  
  ודיו
 תוצאות

כנות חציל אושרת (חישתיל) וספרינטר (מכתשי�) בלטו ביבול יצוא גבוה מובהק ביחס לשאר הטיפולי�. טיפול השקיית 

) בלט בפחיתה ביבול יצוא ביחס לשאר הטיפולי� באופ� מובהק. מבי� לחציל לא מורכב מההמלצות 70%( עגבנייה

מההמלצות) הביאה לעליה משמעותית ביבול היצוא ביחס לטיפול השקיית  100%הטיפולי� ללא הרכבה, השקיית חציל (

מטיפול ללא הרכבה יוניפורט ומינואט (א.ב. זרעי�) נתנו יבול גבוה  עגבנייהכנות ה עגבנייה. מבי� טיפולי השקיית עגבנייה

באותה רמת השקיה. מבי� טיפולי השקיית חציל, כנות החציל אושרת וספרינטר נתנו יבול גבוה ביחס לשתילי� לא 

  מורכבי� באותה רמת השקיה.

  בעל אחוזי יצוא גבוהי� באופ� מובהק משאר הטיפולי�, פרט לטיפול כנת יוניפורט.היה טיפול לא מורכב השקיית חציל 

  ).2י� לא היה הבדל בגודל הפרי, בצבע ובברק (טבלה בכל הטיפול

ללא הרכבה. אחוז מעוותי� גבוה משמעותית נצפה בז�  עגבנייהאחוז מעוותי� נמו� משמעותית נצפה בטיפול השקיית 

אושרת ביחס לשאר הטיפולי� חו� מטיפול ספרינטר. אחוז מעוותי� נמו� משמעותית בטיפול יוניפורט ביחס לאושרת 

  ).4יתה דומה בכל הטיפולי� לאור� חודשי קטי� (טבלה יהתפלגות יבול יצוא ה ).3ר (טבלה וספרינט

 �ביחס לכל שאר הטיפולי�   עגבנייהנראה יתרו� בכמות המעוותי� לגידול ללא הרכבה ע� השקיית בחודשי� פברואר מר

  ).5(טבלה 



כי טיפול ללא נית� לראות מ"צ  20מ"צ  ויומיי� נוספי� ב  12לחות  90%ימי� ב  11למש� בנתוני האיכות לאחר השהייה 

התקבל  כנת אושרת בחציל מורכב על הרכבה השקיית חציל היה בעל אחוז פירות מוצקי� גבוה ביחס לספרינטר ומינואט. 

  .עגבנייהשקיית של פירות מוצקי� ביחס לשאר הטיפולי� חו� מטיפול ללא הרכבה ה יותר אחוז נמו�

 עגבנייה. כנת עגבנייהאחוז פירות רכי� נמו� נראה בטיפול ללא הרכבה השקיית חציל ביחס לטיפול ללא הרכבה השקיית 

  בעלת אחוז גבוה של פרי ר� ביחס לטיפול ללא הרכבה השקיית חציל. 

 �  מטיפול ללא הרכבה השקיית חציל.טיפול ספרינטר היה בעל אחוז גבוה של פרי בעל עוק� יבש ביחס לשאר הטיפולי� חו

  ביחס לכל שאר הטיפולי�. עגבנייהאחוז פירות מבריקי� גבוה נצפה בטיפול ללא הרכבה השקיית 

  ).6ביחס לטיפול כנת ספרינטר (טבלה  עגבנייהציו� איכות גבוה נית� לטיפול ללא הרכבה השקיית 

  
  : סיכו� נתוני היבול2טבלה 

  
  המבריק מתו� יבול יצוא*אחוז ברק: שיעור הפרי 

  

  פגמי� ביו� הקטי�: 3טבלה 

  השקיה  חברה כנה
  פגמים ביום הקטיף (ק"ג למ"ר)  יבול (ק"ג למ"ר)

  מעוותים  גדולים  קטנים  שוק  כללי

 1.9 ± 0.3 0.3 ± 0.3 0 ± 0 2.2 ± 0.6 7.4 ± 0.9  עגבנייה  א.ב. זרעים    יוניפורט  

 2.3 ± 0.1 0.3 ± 0.3 0 ± 0 2.5 ± 0.4 8.3 ± 0.5  עגבנייה  א.ב. זרעים   מינואט  

 1.4 ± 0.1 0.2 ± 0.2 0 ± 0 1.7 ± 0.3 6.4 ± 0.4 עגבנייה     ללא  

 2.3 ± 0.2 0.2 ± 0.2 0 ± 0 2.5 ± 0.3 7.9 ± 0.3 חציל     ללא  

 2.8 ± 0.1 0.3 ± 0.2 0.1 ± 0 3.2 ± 0.2 9.7 ± 0.4  חציל  חישתיל   אושרת  

 2.6 ± 0.3 0.4 ± 0.3 0.1 ± 0 3.1 ± 0.6 9.9 ± 0.8  חציל  מכתשים   ספרינטר  
  

  

  : התפלגות היצוא בחודשי הקטי�4טבלה 

  

   

1±70.9±7.40.4±5.22±706±4030.0±1.10±100עגבנייה  א.ב. זרעים  יוניפורט 

1±70.5±8.30.2±5.82±6912±4270.0±1.02.7±97עגבנייה  א.ב. זרעים  מינואט 

0±70.4±6.40.2±4.72±743±4110.0±1.10±100עגבנייה     ללא 

1±70.3±7.90.3±5.43±684±4050.0±1.10±100חציל    ללא 

0±80.4±9.70.2±6.51±675±4130.0±1.00.8±99חציל חישתיל  אושרת 

1±80.8±9.90.3±6.82±6810±4180.0±1.11.5±97חציל מכתשים  ספרינטר 

השקיה חברה כנה 
יבול (ק" ג למ" ר )מספר 

יצואיצואכלליפירות למ" ר 

אחוז 1=שחור , 3=סגול

ברק*צבע

גרםאחוז 

משקל פרי

מרץפבר' ינו' דצמ' השקיהחברהכנה

0.9±7.40.4±5.22±7024312715עגבנייהא.ב. זרעיםיוניפורט

0.5±8.30.2±5.82±6923342718עגבנייהא.ב. זרעיםמינואט

0.4±6.40.2±4.72±7424342518עגבנייהללא

0.3±7.90.3±5.43±6822352715חצילללא

0.4±9.70.2±6.51±6726322716חצילחישתילאושרת

0.8±9.90.3±6.82±6824322715חצילמכתשיםפרינטר

יצוא

אחוז יבול (ק"ג למ"ר)

יצואכללי

התפלגות יבול יצוא לפי חודשים



  לפי חודשי הקטי�: מעוותי� 5טבלה 

  

  

  : נתוני איכות6טבלה 

  
  

מ"צ  ויומיי�  12לחות  90%ימי� ב  11השהיה למש�  :מהפרי המתאי� ליצוא נלקחה דגימה לבדיקות איכות בסימולציה ליצוא ימי
 מ"צ. 20נוספי� ב 

  

  

  סיכו� ומסקנות

יצוא, א� הכללי וביבול הביבול  ה בשתילי� לא מורכבי� גורמת לירידהבהשקי 30%הפחתה של מתוצאות הניסוי עולה כי 

, בעיקר יותר מעלה את אחוז היצוא ביחס לכל שאר הטיפולי�. ייתכ� שעליה באחוז היצוא נובעת מאחוז מעוותי� נמו�

לי� לא מורכבי�, היה בעל ציו� איכות גבוה ביחס לטיפולי� בה� יה בשתייבחודשי� פברואר מר�. טיפול זה, השקיית עגבנ

לאחר השהייה נית� היה לראות כי אחוז  ,,  ובאופ� מובהק גבוה ביחס לכנת ספרינטר. בנוס�100%יתה ירמת ההשקיה ה

בהשקיה  הפירות המבריקי� היה גבוה משמעותית ביחס לכל שאר הטיפולי� בניסוי. מכא� נית� להסיק כי ייתכ� שהפחתה

  תתרו� לאיכות פרי החציל, א� יש לקחת בחשבו� את הפחיתה ביבול האיכותי.

יצוא ביחס לשתילי� לא מורכבי� ולשתילי� ה הכללי וביבול כנות החציל אושרת וספרינטר הראו יתרו� מובהק ביבול

  .בכל רמת השקיה שנבחנה, ההרכבה תרמה ליבול יצוא באופ� מובהק יה.ימורכבי� על כנת עגבנ

 הכללי וביבול מהניסוי עולה כי חציל מורכב מעלה את היבול. כנות החציל החדשות בשוק מעניינות ובעלות יתרו� ביבול

א� יחד ע� זאת יש לקחת בחשבו� כי הפחתה  ).2017כפי שנראה ג� בניסוי כנות שנער� בבקעת הירד� (אדלר וחוב',  היצוא,

) 100%בהשקיה תתרו� לאיכות פרי החציל. לכ� מומל� לבחו� בניסוי מסודר כנות חציל ע� השקיה לפי המלצות ( 30%של 

), ולבדוק הא� ג� אז איכות הפרי תשתפר, כמוב�, רק א� פעולה זו לא תגרו� 70%מול כנות חציל ע� השקיה מופחתת (

  ול יצוא.לפחיתה ביב

  

  

  תודות

ל העזרה בהכנת הניסוי עהלל מנור תודה למשק עי� חצבה על שיתו� הפעולה והעזרה בהעמדת הניסוי ותפעולו. תודתנו נתונה ל

תודה למשתלת חישתיל על . תרומת הזרעי� לניסויעל מכתשי� אדמה , א.ב. זרעי� וגדות אגרו ת ולחבר  תנותודובניהולו. 

   במימו� הניסוי. , למועצת הצמחי� על השתתפות�לאג� הירקות בשה"מתודה תמיכתה בניסוי. 

  לקק"ל על תמיכתה במער� הניסויי� של מו"פ ערבה.אנו מודי� 

מרץפבר ינודצמ

0.9±7.40.6±2.20.10.60.80.4עגבנייה  א.ב. זרעים  יוניפורט 

0.5±8.30.4±2.50.20.51.00.5עגבנייה  א.ב. זרעים  מינואט 

0.4±6.40.3±1.70.20.50.50.2עגבנייה     ללא 

0.3±7.90.3±2.50.20.70.90.5חציל    ללא 

0.4±9.70.2±3.20.30.81.10.5חציל חישתיל  אושרת 

0.8±9.90.6±3.10.30.81.10.4חציל מכתשים  ספרינטר 

מעוותים בחודש
השקיה חברה כנה 

יבול (ק" ג למ" ר )

שוקכללי

10±226±3512±665±170±1.01.2±1.4עגבנייה  א.ב. זרעים  יוניפורט 

8±1313±452±739±180±1.00.9±1.6עגבנייה  א.ב. זרעים  מינואט 

12±2811±2512±666±410.1±1.10.8±2עגבנייה     ללא 

4±304±138±777±190.1±1.30.6±1.1חציל    ללא 

6±138±4314±656±260.1±1.10.8±0.9חציל חישתיל  אושרת 

8±176±367±874±240.1±1.10.3±0.6חציל מכתשים  ספרינטר 

ציון איכות
1=שחור , 3=סגולאחוז 

השקיה חברה כנה 
צבעמבריקיםעוקץ יבשרכיםמוצקים



  מקורות

בחינת כנות בגידול חציל פרטנוקרפי בחור�  .)2017( ',תאלו� , 'יחדד , 'דסילברמ� , 'זגלעד , 'אציפילבי� , ', מאיר א'אאדלר 

 hadashim-bika.org.il/130651/dohot-http://www.mop מו"פ בקעת הירד� ,צבי, תחנת בבתי צמיחה

מבח� זני חציל  .)2017( א', , בוקישי' , ב� פלאיא' אושרובי�א',  לב��, ברר' , גול�י' , צביאליר' אופנב�', יחדד , 'עסויסה 

 http://agri.arava.co.il מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר. 5/16201תחנת יאיר  פרתנוקרפי במנהרה עבירה ובמנהרת רשת

. מו"פ ערבה 2014/15בבתי צמיחה אזור הערבה  לעגבניות וחצילי� המלצות השקיה ודישו� ).2014( קרמר, ש', צביאלי ',

  pdf-Greenhouse-Eggplant-content/uploads/f6_Tomato-http://agri.arava.co.il/wp.2014תיכונה וצפונית תמר  

Hochman O. and Regev U. (1990). The binary quality price function: theory, empirical testing, and application 

to Israeli export. Acta Horticultura No. 259: 117-138. 

 
 
Variety test of eggplant and tomato rootstock for grafting eggplants growing in net house, Ein Hatzeva farm 2017/18  

Adi Suisa, David Silverman, Yoel Hadad – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development 

Rivka Offenbach, Yoram Zvieli, Rami Golan, Moti Oshrovitz, Avi Oshrovitz, Yaniv Ben-Pili, Asaf Bukish, Svetlana Gogio  � 
Northern and Central Arava-Tamar R&D 

Ram Dotan, Hadas Vinberg – Ein Hatzeva farm 

Writer address: adisuisa@shaham.moag.gov.il 

  


