
 

עונת הגידולסקירת 
ערבה וכיכר סדו�   2018/19ירקות סיכו� עונת 

2019במאי  14מרכז ויידור תחנת יאיר 

יור� צביאלי
תמר�פ ערבה תיכונה וצפונית"מו

קטרינה צעירי: צילו�. בערבהפריחה חורפית 



תודות
הסקירההתורמי� להכנת לכל 
, הדס ויינברג, דודי קדוש, אייל קמחי, אור� קורי�

, אמנו� קור�, שגיא מלאכי שורשי�, אס� צוק חישתיל

, רבקה אופנב�, אורי לויטה, דודי לוריא, קרייזלאבי 

.מירילהאברה� , איציק כה�, דוד סילברמ�, עדי סויסה



)דונ�( 2018/19שטחי גידול עונת 
דונ� 40,600כ 

א ערבה תיכונה  "מ
דונם 31,000כ 

א תמר "מ
דונם 9,600כ 

,דונם 1,100 -ירקות אורגניים כ
משטח הירקות 4%כ   

עין חצבה, ועדה חקלאית תמר, תמר-פ ערבה תיכונה וצפונית"מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה, סקרי שטחי גידול: נתונים



2019חקלאי� בערבה 

עין חצבה, חקלאית תמרועדה , חקלאית ערבה תיכונהועדה : נתונים
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2018/19ירקות בערבה וכיכר סדו� 
דונ� 6,318: תמר, 21,404: ערבה תיכונה

עין חצבה, ועדה חקלאית תמר, תמר-פ ערבה תיכונה וצפונית"מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה, סקרי שטחי גידול: נתונים
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,דונ� 1,100 �אורגני כ
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כ "סה
12,578

בתי רשת 
 8,402

מנהרות  
ובתי צמיחה 
4,176

אורגני  
632

תמר-פ ערבה תיכונה וצפונית"מו, חקלאית תמר.ו, חקלאית ערבה תיכונה.ו, סקרי שטחי גידול: נתונים

2019�1988פלפל ערבה וכיכר סדו� 
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  2018/19 פלפל

.  חנטה טובה של הגל הראשון, ממוצעת' סתיו החל בטמפ•

המשך העונה אופיינה בקרינה נמוכה יחסית ופגיעה בהמשך  •

.החנטה ולפחיתת יבול בקטיפים המאוחרים

). סדקי פרי, בוטריטיס(אירועי גשם רצופים גרמו לבעיות איכות •

.טון 75,300 -יצוא פלפל מהערבה הסתכם כ•

.דונם 400פלפל אביב כ •

בעיקר  , נמשכת מגמת הירידה בשטח השתילה הסתווית•

מתוך (דונם  12,580השטח הסתכם בכ . במושבים הצפוניים

).דונם פלפל ארצי 16,400כ 



?מה קורה לענ/ הפלפל מחו. לערבה
)מקביל לערבה(גידול חורפי 

.  רוב מכוון ליצוא, דונם 3,000, מגדלים 10: בקעת הירדן

. הכל מכוון לשוק מקומי, דונם 800, מגדלים 50: חוף כרמל

 .הכל מכוון לשוק, ומה שיש, כמעט ואין: הנגב המערבי

)יוני-שתילת מרץ(וקיצי ) 'פבר' שתילת ינו(גידול אביבי 

מעט מאד גידול אביבי: בקעת הירדן

מעט מאד גידול אביבי וקיצי: חוף כרמל

רוב  . הכל מכוון לשוק, דונם 2,500, מגדלים 40: הנגב המערבי

האיום . מש 50גידול ארוך בבתי צמיחה ובתי רשת ', פבר' שתילות ינו
TSWVוירוס , העיקרי

סבב חדרה , לוד-סבב רמלה, זכריה, חוף אשקלון, לכיש: מרכז הארץ

.  דונם 1,500, מגדלים 150בערך !! ועודועוד 



2007-2019חצילים בערבה 

עונה

דונם

עין חצבה, ועדה חקלאית תמר, תמר-פ ערבה תיכונה וצפונית"מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה ומרכז מידע, סקרי שטחי גידול: נתונים



  2018/19 חצילי�

,  )מרבית הגידול, פארתנוקרפיזן ( 206: זנים•

.  בלאדי ו קלאסיק

.וקורדוניםהדליה הולנדית •

.שתילים מורכבים בהיקף לא גדול•

.הקיקיון טריפסשריטות פרי אופיינו כנזקי •

.טון 1,200יצוא חצילים כ •

בעיות איכות ביצוא בתחילת העונה בגלל ריבוי •

גשמים ובהמשך העונה מסיבות שונות הנמצאות  

.בבחינה

,  דונם בבתי רשת 1,330שטח הגידול כ •

.מנהרות ובתי צמיחה



במבנים שונים  ושטח  , דונם 1,400שטח הגידול כ •

מעבר מגידול בשיטה ההדליה הקלסית . פתוח

. להדליה ספרדית וללא טיפול בצמח
.חסכון בעבודה והקטנת הסיכון להעברת וירוס•

כל היבול הופנה לשוק ) אורגני(טון יצוא  100פרט ל •

. המקומי

,  אשכול, )הרוב(איקרם : זנים לקטיף באשכולות•

, אופק, קאוליני(לקטיף בודדים זנים חצי מסיימים 

העדפת השוק ). עופרי ועוד, ניקוס, טורי, דניה

.זנים בעלי פרי גדול: המקומי

.טון לדונם 8-12בין  בקורדוניםיבול בגידול •

בעיות  "צהבון אמיר , טוטה אבסולוטה: הגנת הצומח•

.  הפפינווירוס  TBRFV,"משמעת

2018/19עגבניות 



ט "בעקבות עליה ברמת כע. דונם 1,600השטח לכ עלייה בהיקף •

חממות והסבת בתי  , מנהרות(מש  50קיימת מגמת כניסה תחת רשת 

עדיין רוב הגידול נשתל תחת אגריל  . כולל בתקופת הסניטציה). רשת

. מש 25כ שטח פתוח או בית רשת "ואח

:  קטנים יותר בהקפים). בעיקר(פרלינה , הדסון, דונה, גלורי –זנים •

.ופרינססוזאן , גסטין, מיירון, אופק

2018/19 מלו1 סתיו



2018/19 מלו1 חור/ ואביב
דונם 2,100כ כ "סה

ירידה בהיקף גידול הזן רענן בהדליה ). בעיקר עין יהב(שתילות אוקטובר  – חורף•

).בלו-ילוהאחרונים מטיפוס (וגבריאל  פוקסי, ינה'לטובת גידול שרוע של הזנים ג

שתילות מוקדמות של . ירידה בשטח הרענן בשתילות נובמבר דצמבר - אביב•

.הזנים פרלינה והדסון למרות שזנים אלו אינם מתאימים להבשלה בתקופה הקרה

.וגבריאל פוקסי, פרלינה, הדסוןנשתלו הזנים  -אביב מאוחר •

.פ ערבה"זנים נוספים נמצאים בבדיקה אצל החברות ובמו•

.ובדבורי דבש בבומבוסשימוש •

.תחרות על דבורי הדבש בין פרחי המלון לפריחה העשירה בטבע•



2018/19 מלו1

.דונם 2,100כ  אביב+חורף, דונם 1,600סתיו כ 

,  ועדה חקלאית ערבה תיכונה, סקרי שטחי גידול: נתונים

ועדה חקלאית תמר, תמר-פ ערבה תיכונה וצפונית"מו



2018/19אבטיח סתיו 

, זני מידי. דונם  1,070בשטח לכ +) 50%(עלייה ? נישה •

.טרוולר, פסינשן, מקס, להויה: לא מורכבים

.  מש ובעיית חנטה 50מעבר לגידול תחת •



2018/19אבטיח אביב 

: זנים. דונם 4,250בשטח לכ +) 30%(עליה  -אביב •

.פסיניישן, 1262, אנדרוס, מקסימה, )בעיקר(ארמיס 

ט נמוכה יחסית לעונה קודמת ופחות  "אוכלוסיית כע•

.וירוסים

.ירידה בגודל פרי וביבול עקב קרינה נמוכה יחסית•

.פגיעת ברד ביבול המאוחר•



דונם  800גידול המתרכז בכיכר בכ •

מעט  , בעיקר בזיל לסוגיו(המיועדים ליצוא 

, בכל עונות השנה) וטרגון סליקורניה

.  משקים 8מרוכזים ב 

, התמודדות עם דרישות היצוא בנושאי איכות•
.מזיקי הסגר ושאריות חומרי הדברה

תבליני�



קנאביס רפואי

בקשות שאושרו לביצוע

בערבה התיכונה 7

בכיכר סדום 3

בשלבי ביצוע מתקדמיםמהם 

שתי חוות בערבה התיכונה

חווה אחת בכיכר סדום  



סיכו�

ירידה בפלפל•

המשך ניסיונות לייצא חצילים•

ירידה בהיקף היצוא ושינוי ההתייחסות לשוק •

המקומי כברירה שנייה

גיוון סל הגידולי הירקות•

ירידה מגידולים עתירי כוח אדם•



2018/19פ ערבה "ניסויי ירקות במו  
שורה   -הורדת עלויות , זנים פארן ויאיר -פלפל סתיו •

הדברת  , השקיה ודישון חנקתי, סוגי דשנים, בודדת

.גידול בסוכה, חקר תופעת חטטים, בוטריטיס

.זנים ומועדים –פלפל אביב •

.אגרוטכניקה ושיפור חיי המדף –חצילים •

.וולטאית-בחינת התאמת הגידול לחממה פוטו –עגבניות •

.מועדים, פרלינה וקירן מורכבים -מלון אביב •

.מש 50זנים תחת  –אבטיח סתיו •

.הדברת קימחון -אבטיח אביב •

.שורש\פיתוח מערכת ללימוד יחסי נוף - אירופוניקה•

.תאורה -טרגון , זנים וזריעה ישירה -בזיל : תבלינים•



נאחל הרבה בריאות  

ונקווה לעונה מוצלחת לכול�

איה שונר: צילו�. בערבהפריחה חורפית 


