
בגידול  מורכבחציל פרטנוקרפי של על פוטנציאל היבול שתילה ההשפעת עומד 
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 מועצת הצמחים -אורי אדלר 
 משרד החקלאות ,רות ההדרכה והמקצועיש -תמר אלון , גואל חדד, דוד סילברמן

 פ בקעת הירדן"מו -אפרים ציפילביץ , אחיעם( ומי'צ)מאיר , זיוה גלעד

 

 תקציר

בעקבות , ובארץ בכלל, בבקעת הירדן בפרטשל החציל ת שטחי הגידול ורחבתבשנים האחרונות אנו עדים לה

ללא צורך בריסוס חומרי  ,יאזנים החונטים פירות בחודשי החורף באופן עצמשהם , הופעת זנים פרטנוקרפיים

. ההתמודדות עם פגעי קרקע ללכרך דבמטרתו העיקרית של גידול משתילים מורכבים היא (. הורמונים)צמיחה 

גידולים שסבלו קשות מפגעי  ,עגבניותבדלועיים ובגידול מיני ירקות משתילים מורכבים ידוע ומוכר בעיקר  עד כה

או " אושרת"נמצא כי גידול חציל משתיל מורכב על כנה מסוג  5102106 -ניסויים שבוצעו בבקעת הירדן בב. קרקע

 . גם בהיעדר בעיות קרקעיות מוגדרות 01%-בכ יבול גבוההניב " ספרינטר"

הטוב יבול ה תלהשג" אושרת"מורכב על כנת השל חציל  ליאאופטימה ה השתילעומד בחינת : מטרת הניסוי

 .ליחידת שטח השתיליםעלות הוזלה אפשרית של  בד בבד עם, ביותר

צמחים למטר ערוגה  5-ו 0.2, 0: םומדיעבשלושה  ,"אושרת"מורכב על כנה מסוג כשהוא  ,516נבדק הזן בניסוי 

הטיפול בו אך , םצמחים למטר ערוגה לא נבדל ביניה 5 -ו 0.2פוטנציאל היבול משתיל מורכב בעומד . תבשורה אח

 .מיתר הטיפולים מוך יותרנ היותו מובהק ביבולאופן נשתל צמח אחד למטר ערוגה נבדל ב

 

 מבוא

יתרונם של זנים . פרי איכותי ללא צורך בריסוס חומרי צמיחה המניביםלאחרונה פותחו זני חציל פרטנוקרפיים 

מחייב גידול ב יםחדש ניםזב שימוש .פוטנציאל יבול גבוהבו הפרי במהלך החורףטובה של מתבטא באיכות  האל

 . שיטת הגידול המועדפתוהכרה של לימוד 

( חישתיל)אושרת  :י כנותואותרו שת ,שפעה של שתיל מורכב על פוטנציאל היבולהקודמת נבחנה ההבעונה 

ה פי גבושתיל מורכב מחירו של . פוטנציאל לייצור כמות גדולה יותר של פרי לשיווקשלהן  ,(מכתשים)וספרינטר 

נמצא כי  5102106 תבעונ. עומד שתילה נמוך יותרבפרי הפוטנציאל ייצור את לבדוק חשוב לכן ו ,משתיל רגיל 5.5

 ,לאור זאת. שני ענפים לצמחר והעלאת טלמ שתילים 6 אלי הואאופטימהשתילה העומד  לא מורכבבשתיל 

הגידול ליחידת במטרה לנסות ולהוזיל את עלות  ,המקובלבהשוואה לעומד  ,יותר ים נמוכיםעומדו השנה נבדק

ראו נזקי בוטריטיס ברמה נבה ש ,לאור התוצאה של השנה שעברה. ללא פגיעה ביבול ובאיכות התוצרת שטח

 .שני ענפים לצמחרק השנה העלות הוחלט ל ,מהם הועלו שלושה ענפים לצמחשים גבוהה יותר בצמח

 

 מטרת הניסוי

הוזלה אפשרית של במטרה לבחון  בבית צמיחהמשתיל מורכב העומד המיטבי לגידול חציל פרטנוקרפי בחינת 

 .עלות השתילים ליחידת שטח

 

 עבודה ושיטות הניסוי מהלך

במנהרה  ,בקרקע מקומית 5106בספטמבר  50-השתילה בוצעה ב .ת הירדןפ בקע"הניסוי בוצע בתחנת צבי במו

 21ברשת כוסתה המנהרה בתחילת הגידול . מטר 0.1 הוא ממרכז למרכזכשהמרחק ; ערוגות 2מבנה ב". 5 עבירה



בתחילת אפריל ו ;אנטיפוג  IRמיקרון 051יריעת פוליאתילן בבסוף אוקטובר הוחלפו הרשתות  . מאש נגד חרקים

 .עד סוף הניסוי באמצע מאי נפרסה רשת שחורה מעל הפלסטיק

 

 

 יבניסו טיפוליםהרוט יפ :0' טבלה מס

 לדונםמספר ענפים  צמחים למטר' מס ענפים לצמח כנה טיפול' מס

 5511 5 5 אושרת 0

 0611 0.2 5 אושרת 5

 0011 0 5 אושרת 0

 

  .ענפים 5 הועלומכל שתיל ו, טה הולנדיתבשיבוצעה הדליה ה. נשתלה שורה אחת לערוגה

 .גרם 011-021-כשל  במשקלנקטפו פירות . ימים 01הקטיפים בוצעו אחת לשבוע עד 

 

 תוצאות

שתילים  5בעומד ו 0.2ומד עפוטנציאל היבול של שתיל מורכב ב. /11210 ונמשך עד 52100106תאריך קטיף החל בה

נמצא זה בניסוי  .(0איור , 5טבלה ) ירידה מובהקת ביבולה נמדד למטר אחדשתיל  בשתילת ,דומההיה  למטר

ר בהשוואה לשתילה בעומד "ג למ"ק 0-של כביבול  פחיתהצמחים למטר גורמת ל 0.2כי שתילה בעומד של אמנם 

 0-שתילה של צמח בודד למטר הביא לפחיתה של כ. בתנאי הניסוי אינו מובהקזה הפרש אך , למטרשתילים  5של 

 2./0 :ר"מב יבול הם תוצאה של מספר הפירותבכמות ה םפעריה. נמצא מובהק סטטיסטיתזה פרש הו ,ר"מל ג"ק

מציג את  0 איור. למטראחד בטיפול של שתיל ר "למפירות  06.5לעומת  ,שתילים למטר 5בטיפול של ר "מלפירות 

 .ף דצמברנראה כבר מקטיפי סו, השוניםבעומדי השתילה  כפי שהתקבל, יבולבפער ה ;צבירת היבול

 ר"ומספר פירות למ' סוג א, פוטנציאל יבול כללי – 516זן מחציל : 5טבלה   

 יבול כללי טיפול
 ר"מ1ג"ק

 'סוג א -יבול 
 ר"מ1ג"ק

       מספר פירות
 (סוג א)
 ר"למ 

 47.5א 17.8א 19.5א למטרמחים צ 5שתיל מורכב  

 43.9א 17.0א 18.5א למטר צמחים 0.2 שתיל מורכב

 36.2ב 13.9ב 15.2ב מטר צמחים 0 -שתיל מורכב

 .2%אותיות שונות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של *           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ר"למ1ג"בק' סוג איבול )שתילה על פוטנציאל היבול ההשפעת עומד : 0איור 



 

רמת הנגיעות המזערית לא ל ובש ,ענפים מבוטריטיסמעט רק  נפגעו ,במהלך החורףכלומר , בעונת הגידול הנוכחית

 .למצוא הבדלים בין הטיפוליםניתן היה 

 

 דיון

( חישתיל)אושרת  :ואותרו שתי כנות ,שפעה של שתיל מורכב על פוטנציאל היבולהקודמת נבחנה ההבעונה 

י ה פגבושתיל מורכב מחירו של . כבעלות פוטנציאל לייצור כמות גדולה יותר של פרי לשיווק( מכתשים)וספרינטר 

של מהתוצאות . פרי בעומד שתילה נמוך יותרהפוטנציאל ייצור את לכן הוחלט לבדוק ו ,שתיל רגילחירו של מ 5.5

צמחים  0011, כלומר)ערוגה  צמחים למטר 5 עומד שלהוא ב 612לזן המועדף טיפול הכי לה וע השעברשנה ה

  .נפים לצמחע 5דליית הבו( מטר ממרכז ערוגה למרכז ערוגה 0.1רוחב הערוגות הוא אם  ,לדונם

שבו לא היה ויצר מצב בעומד ה תיפחפיצה על ההמורכב  516כי הצימוח החזק של הזן נמצא בניסוי בעונה זו 

עומד לצמח אולם פחיתה ב ;(צמחים לדונם 152)צמחים למטר ערוגה  0.2-ומד לכאשר פחת העהבדל מובהק גם 

 ,ר"ג למ"ק 0-כשהתבטא ב ,בפוטנציאל היבולבדן מובהק גרם לאו (צמחים לדונם 221, כלומר)למטר ערוגה אחד 

 .תסטטיסטי שנמצא מובהקהבדל וזהו 

 

 תודה הבעת

 .זה ע במימון ניסויהסיועל  -ל "ולקק מועצת הצמחיםלשולחן חציל ב


