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 האם התופעה בלתי נמנעת ? -שחור פיטם בעגבניות ופלפל 

 תמר תיכונה וצפונית מו"פ ערבה –יורם צביאלי 

 שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר –עדי סויסה 

הינה תופעה פיסיולוגית הנפוצה במספר גידולים והנגרמת ככל הידוע )שח"פ( תופעת שחור הפיטם 

פירות עגבניות עקב מצב עקה של הפרי, לעיתים, גם ללא סימני עקה נראית לעין של הצמח הכולל. 

 ופלפל מאורכים, נראים רגישים יותר לתופעה יחסית לטיפוסים אחרים.

ור המים, זאת אומרת  בצד הפיטם. קבמצב זה מתחילה תמותת תאים בצד הרחוק של הפרי ממ

בשלבי גידול מאוחרים יחסית של הפרי, אך ידוע כי הפגיעה נגרמת כבר בשלבי  שח"פ מתגלה לעין

רגישים יותר מאשר פירות ירוקים צעירים הגידול המוקדמים, בשבועות ראשונים אחרי חנטה. 

ן לתאים. ר של חומרי מזו. פירות בשלבי גידול התחלתיים מהווים מבלע חזק יותפירות בשלים

ה בזמן עקה, יפגעו פירות אלו יותר מאשר הפירות המבוגרים.  מחקרים במצב של אספקת מים לקוי

 רבים נערכו בארץ ובעולם בפלפל ועגבניות לבירור שורשי התופעה. 
 

 ובהתאם, הדרכים למניעת התופעה. שח"פלהלן פירוט מספר סיבות אפשריות ל
 

 דרכים להפחתת התופעה החשיבות(סיבות )לפי סדר 

 ( רגישות זן1

בזן רגיש מערכת הולכת המים בתוך הפרי מפותחת 

 .)ראה תמונות( פ"פחות יחסית לזן עמיד לשח

ימים יותר חומרים בזן רגיש מיוצרים בתנאים מסו

 אוקסידנטים.-או פחות חומרים אנטי\מחמצנים ו

 סביל יחסית. \גידול זן עמיד 

גבוהה, קרינה גבוהה וישירה לפרי ( טמפרטורה 2

גורמת להתחממותו, לסינתזה והצטברות של 

, רדיקלים אוקסידנטיםחומרים מחמצנים בפרי )=

 חופשיים, מי חמצן וכו'( הגורמים להרס רקמות. 

שמירה על צמח  -מניעת מצבי עקה לצמחים 

חזק, בעל כיסוי עלוותי טוב, ומניעה של 

 חשיפת פירות לקרינה ישירה. 

 ריסת רשת צל.פ

מתן מנות השקיה סדירה המספקות  -השקיה  ( השקיה בחסר הגורמת להמלחה.3

 את תצרוכת הצמח ומנת השטיפה.

מהתרשמות בשטחי גידול, תוספת השקית 

 לילה הפחיתה את התופעה. 

( עודף דישון יוצר ריכוזי אמון גבוהים העלולים 4

 להשרות עקה. 

 גבוהה. 4NH אספקת חנקן אמוניקלי

דישון בהתאם לצריכת הצמחים. מומלץ לבקר 

 את רמת החנקן בקרקע באמצעות משאבים.

 .3N0העדפת דשנים על בסיס חנקן חנקתי 

 הבטחת ריכוז מספק של סידן במי ההשקיה. ( רמה נמוכה של סידן במי ההשקיה.5

במי בארות הערבה לא חסר סידן במי השקיה 

 ח"מ(. ריסוס עלוותי לא יעזור. 120)

יה: תוצאות ניסויים במי השק  Mn( רמת מנגן 6

שנערכו לאחרונה, מצביעות על קשר אפשרי בין 

 רמת מנגן לשח"פ. בדיקת הנושא עדיין בחיתוליה.

ח"מ לפחות במי  0.3יכוז של שמירה על ר

 ה.  )הערכה בלבד(. ההשקי

 

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד

 והמקצוע ההדרכה שירות

 הירקות אגף

  

 

  



 

 

 
 
 

  
 שחור פיטם בעגבניות )מימין( ופלפל

  
 

 

 

 
 . : מימין פירות מזן סבילצובעועגבנייה לאחר הזרקת חומר  )למעלה( פירות פלפל

 הפיטם.  ומגיעים עדהרגיש  יחסית לזןבפרי הסביל צינורות ההובלה מפותחים 
 באדיבות ד"ר בני אלוני.


