
עבודות בנושאים הקשורים 
בפלפללאגרוטכניקה והגנת הצומח 

בערבה 2020/21הרצאה במסגרת סיכום עונת ירקות 
 25/5/21תחנת יאיר 

שמעון פיבוניה: מאת

תם שדה  , לויטהרחל , עמי מדואל: פ ערבה"בהשתתפות עובדי מו
אבי  , מוטי אושרוביץ, תמיר אורן, יניב בן פלאי, דנית פרקר, ירוק

אופנבךרבקה , רמי גולן, גוגיוסבטלנה , אושרוביץ



:נושאים

.דרכים להפחתת נזק -חטטים בפלפל •

טיפולים בשדה להפחתת נזקים בפלפל בשלב האחסון•

.חיטוי סולרי להדברת נמטודות+ שימוש בזבל עוף •

.כיצד לבצע נכון –חיטויי קרקע והצנעת שאריות גידול •

.יתרונות וחסרונות –גידול בשורה בודדת •

.תדירות הקטיף והשפעתה על יבול פלפל•



חטטים בפלפל

המינימום יורדת מתחת . טמפנוצרים על פרי ירוק גדול כאשר •

.עד אמצע דצמבר בערך, מעלות 4-5ל 

 –הנזק הוא תמותת תאים מקומית מתחת לקליפת הפרי •

.כתוצאה מחמצון

.לאחר מכן רגישות הפרי להתפתחות חטטים קטנה מאוד•

.יש הבדלים ברגישות בין זנים•

ניתן באמצעות יישום חומרים להפחית את רגישות הפרי  •

לחטטים



:טיפולי ריסוס להפחתת נזקי חטטים בפרי

.מעלות עד לאמצע דצמבר 4המינימום מתחת ל . טמפהודעה לפי תחזית על סיכוי לירידת  – התרעה•

:ימים מריסוס 10-3טיפול שמשפיע 

0.3%אתנול +  0.03% ביופילםאו  0.03% ביופילם

.לדצמבר 10-15עד ה . מעלות 5מינימום מתחת ל . טמפכשיש תחזית לשבוע קר מהרגיל עם  –ריסוס על פי תחזית 

:טיפול שמשפיע לתקופה ארוכה

לא ניתן להשתמש בטיפול  ( –מגן מפני חטטים  DPAטיפול יחיד עם החומר  -ריסוס הגנה יחיד בין אמצע לסוף נובמבר 

)זה כי אין לא רישוי וניתן למצוא אותו בפרי
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+  חודשי ' סוויץמודל' סוויץ
פרופיקה לאחר  

אירוע גשם

+  חודשי ' סוויץ
טלדור לאחר אירוע  

גשם

צ"מ 20ימים  3+ צ "מ 7ימים  17השפעת טיפולים בשדה על ריקבון פרי לאחר אחסון 
2017-2018עונת 

(%)סך בוטריטיס 

(%)סך ריקבון 

באחסון בוטריטיס



נבדק  (' החומרים סוויץ -בפלפל   לבוטריטיסמבין החומרים המורשים 
הם בעלי אפקט הדברה לטווח  ) פ"לא נבדק במו(ושידו ) פ"בניסויים במו
.  ארוך יחסית

באחסון בוטריטיסטיפולים בשדה  להפחתת נזקי 

: באחסון מוצע בוטריטיסלהפחתת נזקי 
מירידת , ל אחת לחודש"עם אחד החומרים הנ בוטריטיסלרסס בשדה כנגד •

.הטמפרטורות
.ממשיכים כרגיל, כאשר יש אירוע גשם עד שבועיים מריסוס•
לרסס שוב כשאפשר ולספור כחודש , כאשר יש אירוע גשם יותר משבועיים מריסוס•

.עד לריסוס הבא
.כתלות בתדירות הגשמים, ריסוסים בעונה  3-6כ יוצא "סה•
.  בזנים רגישים מוצע לתגבר ריסוסים•



יש עוד פגעי  , המופיע בעיקר במרכז החורף מבוטריטיסחוץ 
  ארוויניהכמו , פלפל באחסון המופיעים יותר בשולי העונה

.וריזופוס

טיפול כנגד פגעים אלו בשדה צפוי להפחית מנזקם באחסון  
).פ"לא נבדק בניסויים מסודרים במו(



http://agri.arava.co.il/wp-
content/uploads/f6_Nematodes-
control-using-chicken-manure.pdf

חיטוי סולרי בשילוב עם  
זבל עוף להדברת נמטודות  

בערבה



זבל עוף לשם  + שטח בתחנת זהר שעבר חיטוי סולרי : לדוגמא

.2020העגבנייה נשתלה בספטמבר .  קטילת נמטודות

תוצאות רמת האילוח  

:2021בנמטודות באפריל 

:רמה גבוהה מאד-5, אין-0

2021אפריל  
4321:ערוגה

2418126

לא מחוטאלא מחוטאלא מחוטאלא מחוטא

31.670.330:נגיעות נמטודות
2317115

עוף. מחוטא זעוף. מחוטא זעוף. מחוטא זעוף. מחוטא ז

0000:נגיעות נמטודות
2216104

עוף. מחוטא זעוף. מחוטא זעוף. מחוטא זעוף. מחוטא ז

0000:נגיעות נמטודות
211593

עוף. מחוטא זעוף. מחוטא זעוף. מחוטא זעוף. מחוטא ז

0000:נגיעות נמטודות
201482

עוף. מחוטא זעוף. מחוטא זעוף. מחוטא זעוף. מחוטא ז

0000:נגיעות נמטודות
191371

לא מחוטאלא מחוטאלא מחוטאלא מחוטא

5550.7:נגיעות נמטודות



http://agri.arava.co.il/wp-
content/uploads/f6_Soil-infestation-
pepper-6-year-trail.pdf

חיטויי קרקע והצנעת שאריות  
גידול בפלפל בערבה



השפעת סוג החיטוי על יבול פלפל במהלך שנות הניסוי



: השפעת טיפולי הצנעת שאריות הגידול הקודם על יבול כללי של פלפל. הגידול הוא על חלקות קבועות 11טבלה 
המקבלות את אותו משטר הצנעת שאריות גידול (שנה חמישית), בשנה זו ניתן בשדה קומפוסט לפי טיפולים.  

טיפול לגידול קודם  זן
תוספת 

מובהקות משקל כללי (ק"ג לדונם) קומפוסט 

 A 13380ללא    חיסול אדיגן+ ריסוק והצנעה 7158
 A 13614עם     חיסול אדיגן+ ריסוק והצנעה 7158

     

 A 13381ללא   פינוי הצמחים  7158
 A 12983עם     פינוי הצמחים 7158

     

 A 14269ללא    ריסוק והצנעת צמחים ירוקים 7158
 A 14133עם     ריסוק והצנעת צמחים ירוקים 7158

     

 A 12872ללא   חיסול אדיגן+ ריסוק והצנעה  אמפריו
 A 12742עם    חיסול אדיגן+ ריסוק והצנעה  אמפריו

     

 A 12195ללא   פינוי הצמחים  אמפריו
 A 12683עם    פינוי הצמחים  אמפריו

     

 A 13833ללא   ריסוק והצנעת צמחים ירוקים  אמפריו
 B 12168עם    ריסוק והצנעת צמחים ירוקים  אמפריו

 . הניתוח הסטטיסטי בוצע לכל צמד זן*טיפול גידול קודם בנפרד.10/9/13מועד השתילה: 



גידול בשורה בודדת

.מתוצאות לאורך שנים נמצא שגידול בשורה בודדת לא נופל ביבול מגידול בצמד•

.יש זנים שיותר ופחות מותאמים לגידול בשורה בודדת•

מ בין  "ס  35-מטר בין הערוגות ו –העומד העיקרי שבחנו בשנים האחרונות •

.השתילים בערוגה



חסכון בתשומות                :יתרונות עיקריים

.חסכון בכמות השתילים-

שורות יותר נמוכות  , פחות שורות –) אדם כח(חסכון משמעותי בשעות עבודה -

כניסות למפתח  6כניסות למפתח לעומת  4. פחות כניסות בקטיף, )פחות הדליה(

.בצמד

).לא הוכח(ייעול הריסוס , שיפור אוורור -ייעול מבחינת הגנת הצומח -

פרי יותר גדול-

:חסרונות

.רוחב ערוגה שלא מתאים לרוחב הטרקטור –קושי בעיבוד -

.  לעיתים מתקבלת חנטת יתר בגל הראשון ודרושה הורדה של הרבה חנטים מעוותים-

.הפרוטוקול של הפסקת חנקן שפותח פחות מתאים לשורה בודדת
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תדירות הקטיף והשפעתה על יבול פלפל

.בשנתיים האחרונות בחנו את השפעת תדירות הקטיף על היבול

.  קטיף דו שבועי וקטיף שבועי עד שנפסקת החנטה, קטיף שבועי: נבחנו

נמצא שקטיף שבועי לאורך כל העונה הגדיל את היבול באופן משמעותי * 

.תוספת היבול נפרסת לאורך כל העונה, בהשוואה לקטיף דו שבועי

קטיף שבועי עד שהחנטה נפסקת עם ירידת הטמפרטורות בחורף  * 

היה קרוב בתוצאות היבול לקטיף שבועי , )תוספת של כשלושה קטיפים(

. לאורך כל העונה



יבול כללי  -  זן קנון 
תוספת היבול ממוצע מועד פריסת הרשת צורת גידול 

(שבועי / דו שבועי ) 02/01/202016/01/202003/02/202016/02/2020ותדירות קטיף 

12.9313.3112.9011.6712.7016%בודד  -  שבועי 
10.5010.3811.5111.4310.96בודד  -  דו שבועי 

יבול באיכות יצוא 
תוספת היבול ממוצע מועד פריסת הרשת צורת גידול 

(שבועי / דו שבועי ) 02/01/202016/01/202003/02/202016/02/2020ותדירות קטיף 

9.899.849.488.409.4023%בודד  -  שבועי 
7.787.367.477.887.62בודד  -  דו שבועי 

משקל פרי ממוצע 
תוספת ממוצע מועד פריסת הרשת צורת גידול 

משקל 02/01/202016/01/202003/02/202016/02/2020ותדירות קטיף 

2112072062042071%בודד  -  שבועי 
206208201205205בודד  -  דו שבועי 

פירות למ " ר 
תוספת היבול ממוצע מועד פריסת הרשת צורת גידול 

(שבועי / דו שבועי ) 02/01/202016/01/202003/02/202016/02/2020ותדירות קטיף 

474746414522%בודד  -  שבועי 
3835373937בודד  -  דו שבועי 



יבול כללי מצטבר  -  זן קנון עונת  20-21

תוספת יבולאפרילמרץפברוארינוארנוב- דצמ .תדירות קטיףהצבה 

3.034.286.489.219.69דו שבועי שורה בודדת 

3.254.677.079.8610.457.9%שבועי שורה בודדת 

3.204.556.789.4510.134.6%שבועי + דו שורה בודדת 

3.805.026.809.289.94דו שבועי צמד

3.925.327.259.8510.616.7%שבועי צמד

3.945.237.149.7210.495.5%שבועי + דו צמד



תודה רבה על ההקשבה


