
ירקותסקירת עונת  
ערבה וכיכר סדום    2021/22הגידול סיכום עונת 

2022ביוני  2מרכז ויידור תחנת יאיר 

 תמר-וצפוניתערבה תיכונה פ "מו -צביאלי יורם 
 



תודות
התורמים להכנת הסקירהלכל 

,  אלי דנינו, קרייזלאבי , נוריאל שיש, דודי קדוש, אורן קורין
אביחי חזן, גילה טל, עדי סויסה, לויטהאורי 



2021/22 -שטחי גידול ערבה תיכונה וכיכר 
דונם 39,200כ 

דונם 9,500כ א תמר "מדונם 29,700תיכונה כ א ערבה "מ

אורגניםירקות 
  3.7%כ , דונם 950 -כ

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

  פלפל
  35%כ , דונם 8,847



 פלפל ותמרים
ערבה תיכונה וכיכר סדום

פ ערבה תיכונה וצפונית תמר"מו,  עין חצבה, תמר, סקר שטחי גידול ועדות חקלאיות ערבה תיכונה: נתונים

עונת גידול
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פלפל תמרים



2021/22ירקות בערבה וכיכר סדום 
 דונם 6,241: תמר, 19,159: ערבה תיכונה

ארטישוק
קולרבי
ברוקולי

כרוב
כרובית

תירס
...ועוד

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

אחרים



2021/22פלפל סתיו 

15%צהוב , 77%אדום כ ,  ההתפלגות דומה לשנים קודמות : צבעים ,
.8%כ  -פחות כתום 

אביב קר, ובהמשכו חורף קר) 17/1(אירוע קרה , נוחות בסתיו' טמפ  ,
.הנמוכה פגעה בקומות הפרי העליונות' הטמפ. יציאה איטית מאוד מהחורף

 ניקוטיאנה(מכת כנימות עלה.(
הפניית  , הפסקה כמעט מוחלטת של היצוא בפברואר, משבר ברוסיה

.בחלקו לאירופההייצוא 
 לשוק המקומי 25,000כ (+ טון  51,000פלפל מהערבה הסתכם בכ יצוא.(

 בעיקר במושבים  , השתילה הסתוויתבשטח ) 13%(נמשכת מגמת הירידה
).ארצי דונם 12,000מתוך כ (דונם  8,850בכ השטח הסתכם . הצפוניים



2021/22אביב  פלפל 
   מאי-מיועד לקטיף סוף אפריל, דונם 800לכ הגידול בשטח ) 50%(עלייה.

 הזן רעםמגוון זנים עקב מחסור בזרעי.
 הנמוכות' מאורך כתוצאה מהטמפפרי.

הקטיף אחר בכשבועיים עקב טמפרטורה נמוכה בחודשים פברואר מרץ  .

 המגדלים  במקצוענות של עלייה
.פ"והמו צמוד של ההדרכהליווי 



 2007-2022חצילים בערבה 

עונה

דונם

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



  2021/22 חצילים

  מעט בלאדי, )פרתנוקרפייםזנים ( 603ועליה ב  206בשטח הזן ירידה  .
  וקורדוניםהולנדית הדליה.
 עליה בהיקף השתילים המורכבים .
  צבע הפרי לקראת סוף העונהשיפור.
  טון בלבד 430ייצוא חצילים העונה כ.

  מנהרות , בבתי רשתדונם  940ל כ  40%ירד בכ הגידול שטח
.ובתי צמיחה



.  דונם 1,060כ כ "סה•

.  בעיקר כנת בופור, זן איקרם מורכבבעיקר •

.למיניהם רי'צ, מגי: עגבניות זני נישה•

העונה  פגע בתחילת  ToBRFVוירוס הטובמו •
נראו סימפטומים על אך לא , שטחיםבמספר 

.נמשך כרגילוהקטיף , הגידולהפרי במהלך 

.לגידול בערבהיחסי יתרון , חורף קר•

2021/22עגבניות 



  דונם 1,540הגידול כ שטח.

 ו מיטל) זן עיקרי(הדסון : זנים.

 יחסית מעט וירוסים, ט"אוכלוסייה נמוכה יחסית של כע.

2021/22 מלון סתיו



2021/22 מלון חורף ואביב
 דונם 2,100כ בכל הנישות כ "סה.
 זנים רענן ו גלילאו(המשך ירידה בהדליה : חורף  .(

. ינה בגידול שרוע'זן ג. עליה בגלילאו ביחס לעונה הקודמת

  הגדלת  , פ ערבה"בעקבות ניסויי מו: מוקדםאביב
, 770, שטחים בגידול שרוע משתילות דצמבר זנים הדסון

.  פרלינה

  לחנטה מוקדמת באביב בבומבוסעלייה בשימוש

 ומעט פרלינהזן עיקרי הדסון : אביב מאוחר.

פ ערבה תחנות יאיר וזוהר"המשך ניסויי זנים במו.



2021/22 מלון

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

1,538סתיו 

2,127אביב + חורף 



2021/22אבטיח סתיו 
.  דונם 1,500כ , היקף הגידול נשאר יציב•

.ו להויה בכיכר) בעיקר(פסיניישן : זנים•
.עד לשלב החנטה, מש 50תחת גידול •

בכיכר באמצעות , כ באמצעות דבורי דבש"התקבלה בדחנטה , נוחות' טמפ•
.  הורמונים

.פ ערבה"במוניסוי •



 שונותמש בשיטות הפריה  50ניסוי זני אבטיח סתיו תחת רשת 
 2021תחנת זוהר 

 מ"שה –שמשון עומר , נביל עומרי, סויסהעדי 

פ ערבה תיכונה וצפונית תמר"מו –דודי קדוש , שלומי וקרט, שמעון פיבוניה, יורם צביאלי

 חברות זרעים,  זנים 6
 מש   50גידול תחת  25/8/21שתילה 

  19/9הורמונים הכנסת דבורים ותחילת 
1/11-26/12קטיף 



תוצאות היבול
 חברה זן,

 אחוזים, דבורים )ר"ג למ"ק(דבורים 

 *שלשות* + זוגות 'אסוג  'אסוג  כללי

Powerhorse3.73.69774 זרעים גדרה

svwa61793.23.09484 זרעים. ב.א

2.32.29788 זרעיםן 'אוריג אסנס

4.23.89278 זרעים. ב.א בוטל רוקט

2.72.38871 זרעים. ב.א 0258מאיה 

2.62.49270 זרעים גדרה פסיניישן

 אחוזים, הורמון )ר"ג למ"ק(הורמון 

 *שלשות* + זוגות 'סוג א 'סוג א כללי

5.24.68955

4.84.08366

5.04.79573

4.23.37955

5.14.18149

4.74.49359

 פסיניישןיבול גבוה ביחס לזן הביקורת ' ובוטל רוקט הניבו סוג א svwaPowerhorse , 6179הזנים  הדבוריםבטיפול 

 .כל הזנים הניבו אחוז פרי גדול גבוה ביחס לטיפול ההורמון

 .פסיניישןגבוה ביחס לזן הביקורת ' אהניבו יבול סוג  ואסנס  Powerhorseהזנים  ההורמוןבטיפול 

' י דבורים הניבה יבול סוג א"עהפריה בו , רוקטמבוטל בכל הזנים חוץ ' את היבול סוג איישום הורמון לחנטה העלה  
.גבוה יותר 

.בלטו במדדי האיכותבוטל רוקט וזן הביקורת פסיניישן , אסנס, Powerhorseהזנים 



תוצאות איכות

 זן
TSS 

(%)

 טעם  

)1-5( 

 מרקם    

)1-5( 

 מוצקות  

)1-3( 

 צבע    

)1-5( 

 זרעים  

)1-3( 

 חלילות    

)1-3( 

 סיב לבן  

)1-3( 

Powerhorse11.1*4.4*4.3**3.04.41.10*0*

svwa617910.83.63.72.44.31.11.31.1

*0*1.00*3.04.7**9.94.04.6 אסנס

*0*1.20*4.8*2.8*4.14.3*11.9 בוטל רוקט

10.34.03.82.44.21.11.21.1 0258מאיה 

11.14.64.32.84.81.61.01.0 פסיניישן

בלטו במדדי האיכותבוטל רוקט וזן הביקורת פסיניישן , אסנס, Powerhorseהזנים 



2021/22אבטיח אביב 
 דונם 4850כ כ "סה, הגידולבהיקף עליה.
מש 50רצועות איוורור , הקפדה על גידול סגור ומוגן.
 מקסימהמעט , ארמיסעיקרי זן.
 של הזן )בחצבהבעיקר (תוספת שטחים בשתילות ינואר

.מש 50פסיניישן בשתילה במנהרות נמוכות בתוך בית רשת 
 על היתרון היחסי של הערבה שמירה , חורף יחסית קר

.ביחס לשאר אזורי  הארץ



שאר ירקות

.תירס ועוד, )קולורביכרובית , כרוב(כרוביים , ארטישוק•
,  שנת שמיטה –נישות שונות והזדמנויות (תכנון תלוי שיווק •

).חרדישוק 
.אנחנו כאן. ייעודיתהדרכה •



Take-home message
.נמשכת מגמת הירידה בשטח הפלפל•
.גיוון סל גידולי הירקות•
,  בהיקף היצוא ושינוי ההתייחסות לשוק המקומיירידה •

.החובה לשמירת האיכות, כבר לא ברירה שנייה
חשוב מאוד  . לערבה יתרון יחסי מובהק בגידול דלועים•

).אגריל, מש 50(להגן עליהם 
.לשירותכםפ "והמוההדרכה צוות •



נאחל הרבה בריאות 
ונקווה לעונה מוצלחת לכולם

גילה טל: צילום


