
עונת הגידולסקירת 

ערבה וכיכר סדו�   2017/18סיכו� עונת ירקות 
2018במאי  22מרכז ויידור תחנת יאיר 

צביאלייור� 
תמר�ערבה תיכונה וצפוניתפ "מו



)דונ�( 2017/18שטחי גידול עונת 
דונ� 38,600כ 

א ערבה תיכונה  "מ
דונם 30,900כ 

א תמר  "מ
דונם 7,700כ 

דונם  1,400 -ירקות אורגניים כ

עין חצבה, ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, תיכונהועדה חקלאית ערבה , שטחי גידולסקרי : נתונים



2017/18ירקות בערבה וכיכר סדו� 
דונ� 4,423: תמר, 21,073: ערבה תיכונה

ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה ומרכז מידע, שטחי גידולסקרי : נתונים
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  2017/18 פלפל

.חנטה טובה, ממוצעות' החל בטמפסתיו •

)  בעיקר בפארן(קטיפי גל ראשון ביבולים גבוהים •

.והמשך חנטה ליבולי שיא

.הקדמה ושיבוש קטיפים>> " אמיתי"לא היה חורף •

נמוכה בפארן ומעט נזקי ' אירוע בודד של טמפ•

.  חטטים

.טון 80,000 -יצוא פלפל מהערבה כ•

.בהיר, חריף, ביט סווייטגידולי נישה •

.דונם 400פלפל אביב כ •

'  ד 500כיכר כ ', ד 12,260ערבה תיכונה כ : היקף•

).פלפל חורפי ארצידונם  17,000מתוך (



ם
ונ
ד
2018�1988פלפל ערבה וכיכר סדו� 

דונ� ב 2017/18

12,260ערבה 

500כיכר + 

כ "סה
12,760

בתי רשת 
 8,534

מנהרות  
ובתי צמיחה  
4,226

אורגני   
950

עונה
תמר-וצפוניתערבה תיכונה פ "מו, חקלאית תמר.ו, תיכונהערבה חקלאית .ו, שטחי גידולסקרי : נתונים



התפלגות צבעי� בפלפל
2017/18עונת 

הנתונים באדיבות משתלות חישתיל ושורשים



אדומי�

הנתונים באדיבות משתלות חישתיל ושורשים

זנים 45ועוד   50%כ  7158זן 

15%כ  6016זן 



צבעוניי�

8%כתומים כ 

:  זנים עיקריים 2

)63%כ "סה(

39%זוהר 

6101 24%

זנים אחרים 10+ 

17%צהובים כ 

זנים עיקרים   5

):  70%כ כ"סה(

, דינמו, שיר, דלוקס

טירזה, הילה

זנים אחרים 12ועוד 

הנתונים באדיבות משתלות חישתיל ושורשים



2007-2018חצילים בערבה 

עונה

דונם

עין חצבה, ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה ומרכז מידע, שטחי גידולסקרי : נתונים



 2017/18 חצילי�

,  )200( בלאדי, )דונם 1,300כ ( 206: זנים•

).  50(קלאסיק 

.וקורדוניםהדליה הולנדית •

.שתילים מורכבים בהיקף לא גדול•

?פגיעות מכאניות בפרי -שריטות פרי •

ירידה בחיי  , נזקי צינה(מעט בעיות איכות ביצוא •

).מדף

.טון 1,900יצוא חצילים כ •

.  דונם 1,500כ כ "סה, גדל היקף השטח•

.מנהרות וחממות, בבתי רשתהגידול 



2017/18עגבניות 

והגידול עובר  ) טון בלבד 234(יצוא הצטמצם •

)  אשכולות ובודדות(לכיוון השוק המקומי 

,  )הרוב(איקרם : זני אשכולות. פ"במבנים וש

, זוהרה, טורי: בודדות, אולימפיקוס, אשכול

).ניקוס ואחרים( פ"בשוזנים מסיימים 

עומד הגידול  , בדומה לאזורי גידול אחרים בארץ•
  ושבירת העמידות TBRFVה בסכנת וירוס 

).לווין בטא( TYLCVלווירוס צהבון אמיר 

, צמיחהבבתי , דונם 1,300עלייה בשטח לכ •

דונם   170מהם , פתוחבתי רשת מנהרות ושטח 

.אורגני

נתונתי הביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר1



ט קיימת מגמת  "בעקבות עליה ברמת כע -סתיו •

חממות והסבת  , מנהרות(מש  50כניסה תחת רשת 

עדיין רוב הגידול נשתל תחת אגריל ). בתי רשת

.  מש 25כ שטח פתוח או אם זה בבית רשת "ואח

חום / שחור כסוף, מולבנים, שקופים: חיפויי קרקע

.  צהוב

שתילות  , שתילות מוקדמות במנהרות עבירות -אביב •

חיפוי  . כ שטח פתוח"מאוחרות מנהרות נמוכות ואח

.חום צהוב, הקרקע בפלסטיק שקוף

2017/18 מלו+



2017/18 מלו+

.טון 180יצוא בהיקף קטן כ , דונם 1,100סתיו כ 
.דונם 2,000כ  אביב+חורף

,  תיכונהועדה חקלאית ערבה , שטחי גידולסקרי : נתונים

ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו



2017/18זני מלו+ 

רענן: אביב•

ינה'ג, הדסון: אביב מאוחר•

הדסון, ינה'ג, דונה, גלורי: סתווי •

חדשזן מטיפוס , פרלינההרחבת שטחי הזן  •



,  זני מידי. ובכיכר) בעיקר(דונם בחצבה  470כ  -סתיו •

,  הרי אדום, אליקנטה, )בעיקר(להויה : לא מורכבים

. מקס, פסינשן, פאשן

  1,900, ערבה תיכונה 1,300כ (דונם  3,200כ  –אביב •

,  אנדרוס, )בעיקר(ארמיס : זנים). עין חצבה+בכיכר 

1262.

י  "ועוד וירוסים המועברים ע CGMMVנגיעות רבה ב •

.ט"כע

.  מהיבול 30%נזקי וירוס מוערכים ב כ•

.מש 50חשיבות השימוש ב •

2017/18אבטיח 



2017/18פ ערבה "ניסויי ירקות במו 
, שורה בודדת -הורדת עלויות , זנים פארן ויאיר -פלפל •

,  וולטאית-גידול בחממה פוטו, סוגי דשנים, פליחה-אי

, תנועת מלח בקרקע, השקיה, חממה ומנהרה סינית

.חקר תופעת חטטים, הדברת בוטריטיס

.זנים ודישון -פלפל אביב •

.אגרוטכניקה -חצילים •

.טעם לשוק המקומי וליצוא' מיזם זני עגב -עגבניות •

.השקיה, פרלינה וקירן מורכבים -מלון •

.הדברת קימחון, זנים וכנות -אבטיח •

.שורש\פיתוח מערכת ללימוד יחסי נוף - אירופוניקה•

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



 )דונם(מטעי תמרים 

2018-2009ערבה תיכונה וכיכר סדום 

עין חצבה, ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, תיכונהועדה חקלאית ערבה , שטחי גידולסקרי : נתונים

עונה

דונם
11,000כ 

7,700

 3,300
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)אלפים(מספר העצמאים בחקלאות 

(100 =1960)מדד גודל המשק 

ס"הלמעל בסיס נתוני , האוניברסיטה העברית ומוסד שורש, איל קמחי: מקור

החקלאיתהליך הריכוזיות ביצור 

שנה



ונקווה  הרבה בריאות נאחל 
מוצלחת לכול�לעונה 

, תמר חקלאית.ודודי קדוש , ערבה תיכונהחקלאית.ומיור  ומיכיתודה לחמי ברקן 

לחקלאות' אייל קמחי הפק, שירותי הביקורת פודיןואלון  קרייזלאבי , דותן עין חצבה


