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  2013-2018, תחנת יאיר עונות גידול 5סיכום שנתי, 

רמי גולן יורם צביאלי,  יניב בן פלאי, מוטי אושרוביץ, אורן בר לבן, דורית חשמונאי,רבקה אופנבך, 

  תמר-מו"פ ערבה תיכונה וצפונית -

 rivka@arava.co.ilכתובת המחברת: 

  תקציר
בשנים  .כרוך בהוצאות כספיות משמעותיותלקראת כל מחזור גידול עיבוד אינטנסיבי של הקרקע 

האחרונות, על רקע עלייה בתשומות חקלאיות החלה להתבסס בקרב חקלאי הערבה שיטת אי 

נוסף שהחל  בערבה בעשור האחרון הוא מעבר מסיבי  פליחה ממניעים תקציביים בלבד. תהליך

לעומת  פליחה-עלות הזנה הינו גידול קלסי של איגידול בתכאשר לתעלות גידול במגוון תשתיות, 

מאפשר התפתחות  , וטוב לאורך זמן היציב תשתית גידול יוצר  אי פליחהממשק של ממשק העיבוד, 

עיבודי קרקע בנוסף, טת מים ודשנים מיטבית והתפתחות טובה של הגידול. ישורשים תקינה, קל

בעקיפין לפחיתה משמעותית מביאה העיבודים  העדרהינם גורם משמעותי בהפצת נגעי קרקע, 

נערך שניסוי ב קרקע המתעצמים מידי שנה על רקע הפחתת מגוון החומרים להדברה. פגעי בהפצת 

נבחנה  2017/18עד  2013/14מ  עונות גידול 5, במהלך כזיתהמר בערבה יאירבתחנת הניסויים 

 מש 25מכוסה רשת  רשת בבית נשתלשסובק השפעת ממשק אי פליחה על גידול הפלפל פלפל מהזן 

טיפולים: אי פליחה  4נבחנו  2013/4-2016/7בארבע העונות הראשונות    .מדי תחילת חודש אוגוסט

עם  וללא עקירת שורשים.  -(ללא עיבוד), עבוד עם קומפוסט וללא קומפוסט, שיטת חיסול השטח 

טיפולים אי פליחה, פליחה  3) בוטלו טיפולי השורשים ונשארו 2017/18בעונה החמישית והאחרונה (

  עם קומפוסט וללא קומפוסט.  

רק בעונה החמישית  .בין הטיפוליםמובהקים  נמצאו הבדלים  שנות הניסוי הראשונות לא 4במהלך 

טיפול אי יבול כללי נמוך באופן מובהק בלי הניסוי, טיפובין  והאחרונה נמצאו הבדלים מובהקים

ק"ג/מ"ר בטיפולי עיבוד עם וללא  10.9ו  10.4ק"ג/מ"ר בהשוואה ל  8.5) ללא עיבוד(פליחה 

קבל בטיפול אי פליחה יבול ליצוא הנמוך מטיפולי קומפוסט, בהתאמה. בעונה החמישית  הת

ק"ג/מ"ר, בהתאמה). איכות הפרי לאחר השהייה בטיפול ללא  7.4ו   6.1העיבוד עם וללא קומפוסט (

  , בהתאמה).4 -ו 2.6, 1.4עיבוד אף היא נמצאה נחותה בהשוואה לשני הטיפולים האחרים (

כמו  בוד ללא קומפוסט לעיבוד עם קומפוסט.בכל חמש שנות הניסוי לא נמצא הבדל מובהק בין עי

  כן, לא נמצאו הבדלים ביבול כתוצאה משיטת החיסול, עם או ללא עקירת השורשים.

 פחיתה ביבול פליחה ללא האי בשיטת בערבה, נראה כי ניתן לקיים ממשק גידול פלפל לסיכום

 ₪ 1,000 בעלויות מגיע לכ המוערך סכון יבמהלך השנים הראשונות ולא יותר מחמש שנים. הח

  לדונם לעונה.

  
  מבוא

דלק, קומפוסט,  ,שכר עבודהעיבוד אינטנסיבי של הקרקע כרוך בהוצאות כספיות משמעותיות (

חדה בשנים האחרונות, על רקע עלייה ). הקמה ופירוק מערכת השקיהבלאי של כלי עבודה, 

בתשומות חקלאיות החלה להתבסס בקרב חקלאי הערבה שיטת אי פליחה ממניעים תקציביים 

תהליך נוסף שהחל  בערבה בעשור האחרון הוא מעבר מסיבי לתעלות גידול במגוון תשתיות, בלבד. 

  פליחה.                                          -עלות הזנה הינו גידול קלסי של איגידול בת



ובהיקף קטן בשטח בתי צמיחה מגוון בהגדלים  ירקות ונםד 28,000ערבה המרכזית והצפונית כ ב

נוהגים רוב  ,חודשים 10 -כ  לבסיום כל מחזור גידול ש קרקע חולית., רוב השטחים הינם בפתוח

 20-החקלאים לעבד את הקרקע בעיבוד עמוק (עם משתת או כלי דומה) ואח"כ לתחח לעומק של כ

ס"מ לקראת שתילת מחזור גידול חדש. מכאן, ששטח גידול מעובד לפחות פעם בשנה, ובמקרים 

  קישוא ועוד).  , מילון סתווי -(גידולים קצרים רבים אף פעמיים 

מאפשר התפתחות שורשים  , וצר מבנה קרקע יציב וטוב לאורך זמןממשק של מינימום עיבוד י

תקינה, קליטת מים ודשנים מיטבית והתפתחות טובה של הגידול. עיבודי קרקע הינם גורם 

פגעי משמעותי בהפצת נגעי קרקע, מניעת העיבודים תביא בעקיפין לפחיתה משמעותית בהפצת 

בנוסף, הקטנת העיבודים  קרקע המתעצמים מידי שנה על רקע הפחתת מגוון החומרים להדברה. 

     ).O2, N4, CH2COאיבוד מסיבי של חנקן ופחמן המתנדפים מהקרקע כגזי חממה ( תמנע

במהלך  יאירבגידול פלפל בבית צמיחה בתחנת אי פליחה ממשק השפעת את מטרת העבודה לבחון 

  עונות גידול.חמש 

  חומרים ושיטות
. 2017/18עד  2013/14מ  עונות גידול 5במהלך  ,המרכזית בערבה יאירהניסוי נערך בתחנת הניסויים 

ארבע ב צמחים.  20ובה , מטר 4אורך חלקת קטיף  . מש 25מכוסה רשת  רשת בבית הזן סובק נשתל

קומפוסט עם  עבוד, (ללא עיבוד) טיפולים: אי פליחה 4נבחנו  2013/4-2016/7 העונות הראשונות 

 בעונה החמישית והאחרונה עם  וללא עקירת שורשים. -שיטת חיסול השטח וללא קומפוסט, 

טיפולים אי פליחה, פליחה עם קומפוסט וללא  3ונשארו  בוטלו טיפולי השורשים )2017/18(

 ערוגה מטר 6חלקות בהן התבצע טיפול הפליחה היו באורך של לצורך הכנת השטח, ה קומפוסט.

  מ"ר). 6.4( מטר  4בכל הטיפולים היו באורך חלקות השקילה   .מ"ר) 9.6(

יצוא. פרי באיכות יצוא ב המקובלים מוין במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים נקטף והפרי 

ימים  3 עודלחות יחסית ו 95% -מ"צ ו 7יום בטמפרטורה של  17תנאי סימולציה למשך בהושהה 

מ"צ ונבדק שוב לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרים לאחר ההשהיה. בסיום  20בטמפרטורה של 

חריגי  10% -ו כתום 30%פרי זקן,  30% פרי מוצק מאוד, 30% ומרכיבישהבדיקה נקבע ציון האיכות 

  ).Hochman and Regev )1990לפי  צבע

  

  ודיון תוצאות
רק  .)1-5(טבלאות  בין הטיפוליםמובהקים  שנות הניסוי הראשונות לא נמצאו הבדלים  4במהלך 

יבול כללי נמוך לי הניסוי, טיפובין  נמצאו הבדלים מובהקים) 5(טבלה בעונה החמישית והאחרונה 

פולי ר בטי"ג/מ"ק 10.9ו  10.4בהשוואה ל  "רג/מ"ק 8.5 )ללא עיבוד(טיפול אי פליחה באופן מובהק ב

נמוך היבול ליצוא בטיפול אי פליחה התקבל   החמישיתבעונה  , בהתאמה.עיבוד עם וללא קומפוסט

. איכות הפרי לאחר השהייה , בהתאמה)ר"ג/מ"ק 7.4 ו  6.1( מטיפולי העיבוד עם וללא קומפוסט

, 4 -ו 2.6, 1.4אף היא נמצאה נחותה בהשוואה לשני הטיפולים האחרים (בטיפול ללא עיבוד 

  ).בהתאמה

כמו  פוסט.מבכל חמש שנות הניסוי לא נמצא הבדל מובהק בין עיבוד ללא קומפוסט לעיבוד עם קו

  כן, לא נמצאו הבדלים ביבול כתוצאה משיטת החיסול, עם או ללא עקירת השורשים.

בו נמצאה  )2018וחוב' אופנבך ( תוצאות אלה מעט שונות מהתוצאות שהתקבלו בתחנת זהר

עונות ללא  3הראשונה של הניסוי אך שם יש לזכור שהיו לפני תחילת הניסוי פחיתה ביבול בשנה 

לא נמצאו הבדלים מובהקים כבר  השלישיתו השנייה ניסויבשנת העיבודים בשטח הניסוי. 



 ובין טיפולי הוספת הקומפוסט פליחהעיבוד לאי טיפולי השני בין במרכיבי היבול ובגודל הפרי 

  בהשוואה ללא הוספה.

 פחיתה ביבול פליחה ללא האי בשיטת בערבה, נראה כי ניתן לקיים ממשק גידול פלפל לסיכום

, העלויות )2018(גל וחוב'  במהלך השנים הראשונות ולא יותר מחמש שנים. לפי תחשיב הגידול

  לדונם לעונה. ₪ 1,000הנחסכות (הכנת השטח, קומפוסט) מוערכות בכ  

  

  2013/14נתוני היבול בעונת  :1טבלה 

  
  

  2014/15נתוני היבול בעונת  :2טבלה 

  
  

  2015/16נתוני היבול בעונת  :3טבלה 

  
  

  2016/17נתוני היבול בעונת  :4טבלה 

  
  
  
  
  
  
  

קומפוסט עיבודשורשים

4.6 ± 2080.5 ± 842 ± 10.00 ± 12.00.9 ± 1.1 ללא  קומפוסט  עם  עיבוד  ללא שורשים 

5.0 ± 2100.4 ± 861 ± 10.20 ± 11.90.4 ± 0.5 עם  קומפוסט  עם  עיבוד  ללא שורשים 

5.1 ± 2070.6 ± 854 ± 9.40 ± 10.90.8 ± 0.9 ללא  קומפוסט  ללא  עיבוד  עם שורשים 

5.4 ± 2080.4 ± 864 ± 9.10 ± 10.60.4 ± 0.4 ללא  קומפוסט  ללא  עיבוד  ללא שורשים 

ציון יבול , ק " ג למ " ר

איכות פרי

גרםאחוז

פרייצוא יצוא כללי

ציון איכות 

משוקלל קומפוסט עיבודשורשים

2032.5 ± 852 ± 101 ± 11.70.6 ± 0.6 עם קומפוסט  עם עיבוד  ללא שורשים 

2024.7 ± 833 ± 9.82 ± 11.90.7 ± 0.8 ללא קומפוסט  עם עיבוד  ללא שורשים 

2064.1 ± 853 ± 9.42 ± 11.01.2 ± 1.1 ללא קומפוסט  ללא עיבוד  עם שורשים 

2021.8 ± 843 ± 8.93 ± 10.41.0 ± 0.8 ללא קומפוסט  ללא עיבוד  ללא שורשים 

משקל פריאחוז

גרםיצוא יצוא כללי

יבול , ק " ג למ " ר

קומפוסט עיבודשורשים

6.7 ± 1800.3 ± 615 ± 3.01.7 ± 7.80.4 ± 1 ללא  קומפוסט  ללא  עיבוד  ללא שורשים 

5.4 ± 1791.6 ± 555 ± 3.82.2 ± 8.40.4 ± 1 ללא  קומפוסט  עם  עיבוד  ללא שורשים 

5.0 ± 1841.9 ± 614 ± 3.61.2 ± 9.30.1 ± 0 עם  קומפוסט  עם  עיבוד  ללא שורשים 

6.6 ± 1770.4 ± 596 ± 3.53.9 ± 8.50.3 ± 1 ללא  קומפוסט  ללא  עיבוד  עם שורשים 

ציון גרםאחוזיבול , ק " ג למ " ר

איכות משקל פרייצוא יצוא כללי

ציון

איכות קומפוסט עיבודשורשים

1933.7 ± 754 ± 6.82 ± 90.6 ± 0.6 עם קומפוסט  ללא שורשים  עם עיבוד 

1853.9 ± 754 ± 6.32 ± 8.40.6 ± 0.7 ללא קומפוסט  ללא שורשים  ללא עיבוד 

1953.2 ± 793 ± 6.12 ± 7.70.1 ± 0.3 ללא קומפוסט  ללא שורשים  עם עיבוד 

1855.1 ± 752 ± 5.91 ± 7.90.2 ± 0.3 ללא קומפוסט  עם שורשים  ללא עיבוד 

לפרייצוא יצוא כללי

גרםאחוזיבול , ק " ג למ " ר



  2017/18נתוני היבול בעונת  :5טבלה 

  
  

  בטיפולים  השוניםהשוואה רב שנתית של היבול הכללי : 6טבלה 

  

  

  .בוטלו טיפולי השורשים )2017/18לניסוי ( החמישית והאחרונהבעונה * 

  
  תודות
 .ערבה"פ מו של הניסויים במערך תמיכתה על"ל לקק נתונה תודתנו

  מקורות
 ניסויפליחה -גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת האי). 2018(  'ר גולן, 'צביאלי י, 'ע  מדואלאופנבך ר', 

 Http://agri.arava.co.il .תמר-ערבה תיכונה וצפונית מו"פ .2016-2013רב שנתי, תחנת זוהר 

  Http://agri.arava.co.ilתחשיבי גידול פלפל בערבה. ). 2018גל ב', צביאלי י', סויסה ע' (

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. 
 

  

Net house bell pepper (Capsicum annuum) cultivation using no-tilling method.  Five-year trail 2013-
2018, Yair experimental station. 
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איכות כלליקומפוסט עיבוד

1641.4 ± 722 ± 6.12 ± 8.50.5 ± 0.5 ללא  קומפוסט  ללא  עיבוד 

1592.6 ± 711 ± 7.42 ± 10.40.5 ± 0.5 ללא  קומפוסט  עם  עיבוד 

1594 ± 674 ± 7.42 ± 10.90.9 ± 0.9 עם  קומפוסט  עם  עיבוד 

משקל פרייצוא יצוא 

גרםאחוזיבול , ק " ג למ " ר

2013/142014/152015/162016/172017/18קומפוסט עיבודשורשים

1211.78.47.910.4 ללא  קומפוסט  עם  עיבוד  ללא שורשים 

11.911.99.3910.9 עם  קומפוסט  עם  עיבוד  ללא שורשים 

10.9118.57.98.5 ללא  קומפוסט  ללא  עיבוד  עם שורשים 

*10.610.47.88.4 ללא  קומפוסט  ללא  עיבוד  ללא שורשים 


