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מעבר לבתי צמיחה 
ממשק לגידול קישואיםפיתוח 

צמיחהבבית 

פ הבקעה  "מו, פ דרום"מו: שותפים 
מ"ומדריכי שה



פיתוח ממשק לגידול קישואים בבית צמיחה בחורף  -  חממה  25  2011-12
תאריך שתילה  -  31/10/11

זן רגינה מג' יקמג' יקרגינה נוצ' ה סופיה סופיה מג' יקרגינה נוצ' ה נוצ' ה סופיה מג' יקרגינה רגינה נוצ' ה סופיה מג' יקנוצ' ה סופיה 

(-)(-)(-)(-)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(-)(-)(-)(-)
ה ל דמו ע ו ר ש ה ל דמו ע ו ר ש 

64605652484440363228242016120804

(+)(+)(+)(+)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(+)(+)(+)(+)
ה ל דמו ע ו ר ש ה ל דמו ע ו ר ש 

63595551474339353127231915110703

(-)(-)(-)(-)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(-)(-)(-)(-)
ע ו ר ש ה ל דמו ע ו ר ש ה ל דמו 

62585450464238343026221814100602

(+)(+)(+)(+)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(+)(+)(+)(+)
ע ו ר ש ה ל דמו ע ו ר ש ה ל דמו 

   שוליים61575349454137332925211713090501   שוליים
כניסה 

רוחב גמלון  7.2 מ',  שתילה בשורה בודדת מרחק בין השורות  1.8 מ',  מרחק בין הצמחים בשורה  50 ס"מ,  
חיפוי הקרקע בפוליאתילן כסוף . 

טפולים  
גידול מודלה,  למול גידול שרוע א .  
ארבעה זנים  -  מג'יק ,  רגינה,  נוצ 'ה,  סופיהב . 
ללא הורמון  (-)עם הורמון  עם וללא שימוש בהורמון  (אגריטון  -  ריסוס קודקוד הצמיחהג. 

בכל המבנה שימוש בדבורי דבש . 



פיתוח ממשק לגידול קישואים בחורף 
חוות הבשור - 2011-12

         31/10/2011    -מועד שתילה•
גידול מודלה למול גידול לא מודלה•
סופיה, ה'נוצ, רגינה, יק'מג: ארבעה זנים•
עם וללא שימוש בהורמון•

היה שימוש בדבורים) טיפולים( בכל המבנה   
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מודלה עם הורמון מודלה ללא הורמון
שרוע עם הורמון שרוע ללא הורמון

מג ' יק - יבול סוג א' מצטבר 
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מודלה עם הורמון מודלה ללא הורמון
שרוע עם הורמון שרוע ללא הורמון

נוצ' ה - יבול סוג א' מצטבר 
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מודלה עם הורמון מודלה ללא הורמון
שרוע עם הורמון שרוע ללא הורמון

סופיה - יבול סוג א' מצטבר 
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מודלה עם הורמון מודלה ללא הורמון
שרוע עם הורמון שרוע ללא הורמון

רגינה - יבול סוג א' מצטבר 



ספירת פרחים  :  תאריך מדידה  :  16/02/12

טפולזן
מס ' פרחים 

נקביים 
מס ' פרחים 

זכריים 
התפצלות 

הצמח

כן4.750.25שרוע      עם הורמוןמג 'יק 

כן4.250שרוע     ללא הורמוןמג 'יק 

כן3.250מודלה    עם הורמוןמג 'יק 
כן5.750מודלה   ללא הורמוןמג 'יק 

לא3.750שרוע      עם הורמוןרגינה

לא2.750שרוע     ללא הורמוןרגינה

לא2.750מודלה    עם הורמוןרגינה

לא2.250מודלה   ללא הורמוןרגינה

לא2.750שרוע      עם הורמוןנוצ'ה

לא3.750שרוע     ללא הורמוןנוצ'ה

לא2.250מודלה    עם הורמוןנוצ'ה
לא3.250מודלה   ללא הורמוןנוצ'ה

לא2.50שרוע      עם הורמוןסופיה

לא2.750שרוע     ללא הורמוןסופיה

לא2.250מודלה    עם הורמוןסופיה

לא1.750מודלה   ללא הורמוןסופיה



2012-13ניסוי גידול קישואים בחממה גלגל 

:טיפולים   
- זנים•

ק'מג–
ריבאן–
ינה'רג–

-חצי מכל חלקה הופרה גם בעזרת מווסת צמיחה•
אגריטון

לאורך כל תקופת הגידול  ) טיפולים(בכל המבנה  -
במבוסהוצבה כוורת דבורי 



2012-13יבול מצטבר שבועי של זני קישואים בגידול חממה גלגל 









ניסוי גידול קישואים בחממה גלגל
2013/2014

:טיפולים•
-שני זנים•

זוקיני ירוק– ריבאן–
טיפוס בהיר– ינה'רג–

הוצבו במבנה בכל תקופת הגידול במבוסדבורי  •
הצמיחה  קודקדרוסס על  אגריטוןמווסת צמיחה •

במהלך הגידול



צבירת היבול לאורך כל תקופת הקטיף



2013-14פ הבקעה "מו–הניסויי בשדה 



פ הבקעה"שיטת ההדליה במו









צמח גבוהה לקראת סוף הגידול



קישוא חורפי במנהרות עבירות
יום180תקופת גידול

אחוזסכום סכום מחיר כמותיחידה הסעיף
12.003,50042,000100%טון קישוא לש.מ
12.0042,000100%סה " כ פדיון

1.00100.0100דונםמחרשת אתים
1.0030.030דונםתיחוח
1.0019.519דונםרוטר

3010.0300ק"גפלסטיק לחיפוי 
19013.02,470ק"גפלסטיק לכיסוי המבנה

5.00137.8689דונםעבודת טרקטור ללא עיבודים
20.0010.0200ק"גחוטי הדליה

3,80810.3%סה " כ הכנת שטח ומיכון
1,6000.6960שתילשתילי קישוא

9602.6%סה " כ שתילים 
800.002.62092ליטרדשן 5:3:8

2,0925.7%סה " כ דשן



1.00200.0200דונםהדברת מחלות
1.00250200דונםקוטלי מזיקים

1.00224.0224כוורת/לדונם/לעונהכוורת דבורי דבש - סתיו
1.00242242ליטראגריטון 

8662.3%סה " כ  הדברה 
6002.21320מ"קמים

1,3203.6%סה " כ מים 
30.00250.07,500י"עעבודה שכירה בגידול

30.007,50020.3%סה " כ עבודה שכירה 
4.000.57%377חודשריבית להון חוזר

3.001.00%496אחוזשונות
8742.4%סה " כ ריבית ושונות

12.005756,900טון קטיף קישואים
12.002252,700טון מיון ואריזת קישואים לש.מ

12.002202,640טון חומרי אריזה קישואים לש.מ
12.0080.0960טון הובלת קישואים לש.מ

12.0015%6,300טון היטלים ועמלת שיווק לש"מ
19,50052.8%סה " כ קמ " א 

36,922100%סה "כ הוצאות שוטפות



עיקר התוצאות לדונם קישוא חורפי במנהרות עבירות(₪ / דונם ) 
42,000פדיון

36,922הוצאות שוטפות

5,078לפני ניכוי עבודה עצמית (יתרה לעבודה עצמית, הון, רווח)תרומה א *

1,758עבודה עצמית

3,321לאחר ניכוי כל ההוצאות המשתנות (יתרה להון ורווח)תרומה ב'

3,208החזר הון

113לאחר ניכוי כל ההוצאות  (יתרה לרווח)תרומה ג'

68.4סה " כ ימי עבודה  שכירה (בגידול + בקמ " א )

3.2סה " כ ימי עבודה  עצמית (נורמטיבי לדונם )

252תרומה ג' ליום עבודה שכירה (ש " ח /י .ע )

2.39תרומה ג' למ " ק מים (ש " ח /מ " ק)

17,100עלות מרכיב העבודה השכירה 

1.45עלויות הגידול (עלויות בלתי מותנות)  (ש " ח /ק" ג)

1.63עלויות קמ " א ושיווק (עלויות מותנות)  (ש " ח /ק" ג)



רגישות תרומה ג' למחיר וליבול כללי
מחיר

2,8353,1503,5003,8504,235
8.75                         -10,929-8,587-5,985-3,382-519

9.72                         -9,656-7,054-4,162-1,2701,910

8,242-5,350-2,1371,0764,610-                       10.80ט 

6,670-3,4571133,6837,610-                       12.00ו

5,098-1,5642,3636,29010,610-                       13.20ן

14.52                       -3,3705184,8389,15813,909

15.97                       -1,4682,8097,56012,31217,539

17.57                       6245,32810,55515,78221,531

19.33                       2,9258,10013,84919,59925,923



החזר הון לדונם קישוא חורפי במנהרות עבירות(₪ / דונם) 
7%ריבית
החזר הוןקיים השקעה עלותההשקעה סעיף 

שנתי (שנים )לדונם ההשקעה 
5001071מערכת השקיה ופיקוד

1,2006252מערכת טפטוף

100,0002,00015220טרקטור משקי

50,0001,00015110מיכון אחר שנקשר לטרקטור

200,0004,00020378מבנה עזר לכל המשק
24,000152,635מנהרה עבירה

7,20051,756הדליה

39,9005,421סה"כ לשנה
23,6123,208סה"כ לגידול



תודה ובהצלחה


