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???האם יש בכלל כל כך הרבה חלופות לגידול



למה חצילים

כי חציל היה גידול מוביל בבקעה  •
ויש מקום לבדוק חזרתו  

.המבוקרת
גידול עתיר יבול וחסכוני יחסית  •

.בכוח אדם
קיימת תשתית שמאפשרת הסבה  •

.לגידול בלי השקעות גדולות
, שוק מקומי-ערוצי שיווק מגוונים•

.יצוא ותעשיה



חציל פרטנוקרפי
זני חציל שיוצרים בחורף פרי חסר זרעים  •

.ללא צורך בטיפול בחומרי צמיחה
:יתרונות•

חנטה משופרת בחודשי החורף–
חסכון בעבודה הקשורה בריסוס חומרי צמיחה–
הקטנת סיכון לצמח מנזק ישיר של חומר  –

.הצמיחה
בפרחים שנרטבים   לבוטריטיסהפחתת הסיכון –

.בריסוס
איכות פרי משופרת–



גידול חדש בבקעה בבקעת   -חציל פרטנוקרפי
הירדן

חסל (לא דורש הורמונים להפריה •
)סדר אלבה סופר בחצילים

בעל נטייה למשקל   - פרי איכותי•
  קלאסיקסגולי גבוה יותר מהזן 

הוותיק
מעבר לגידול בחממה בהדליה •

ענפים 2-3הולנדית על 
עונה על דרישות שוק לפרי איכותי•



מבחן זנים
.בוצע במפתח אחד של חממה•
גידול קרקע מקומית•
2013לספטמבר  17מועד שתילה •
)מ בין שתיל לשתיל"ס 50(שתילים לדונם  1300עומד •

: טבלת הזנים
טופל בחומרי צמיחה לחנטה ישירות לפרח קלאסיקרק הזן **

פרטנוקרפי יצרן\ספק  זן

+ עדן 260

+ תרסיס TAR-117

+ תרסיס TAR 928

+ תרסיס TAR 741

+ סולי שרופובה

+ הזרע 362

- קלאסיק

+ הזרע 228



עיקר תוצאות מבחן זנים



:תוצאות מבחן זנים
)תוצאות רלבנטיות לניסוי עצמו(

:הקלאסיקשני זנים בלטו לטובה ביבול לעומת •
).עדן זרעים( 362ו  206•
אבל היה נחות  ) הזרע(    TAR-117באיכות בלט הזן •

ביבול

קלאסיק

206



פרטנוקרפי פרי כבד

בציבור מקובל שחציל כבד הוא חציל עתיר זרעים•
אבל במקרה של חציל פרטנוקרפי נמצא שהוא  •

.בעל משקל סגולי גבוה יותר על אף שאין בו זרעים
משמע שיש להרגיל את השוק שהמדד שעליו •

שחציל כבד אינו רצוי שגוי במקרה של  ,  גדלנו
.חציל פרטנוקרפי

ופשוט מחציל פרטנוקרפי מקבלים יותר חציל •
.מרוכז יותר מתוק טעים וחסר זרעים



אתגרים בגדול חציל בחממה

גידול בעונה ארוכה•
.התמודדות עם מחלות חורף -קטיף פרי איכותי בחורף–
קבלת פרי איכותי באביב המאוחר התמודדות עם  –

טמפרטורות גבוהות בבית הצמיחה ושמירה על איכות  
.הפרי לתקופה ארוכה ככל הניתן



אמצעים שנבדקו להתמודדות עם טמפרטורות   
גבוהות באביב

רשת צל•
הנמכת הצמח לתחתית  •

החממה שאמורה  
להיות קרירה יותר

קיטום ראש הצמח•
יצירת סוכה בה הפרי •

תלוי תחת צל בעוד  
העלווה חשופה לקרינה 

.מלאה



הדליית סוכה

רשת-גידול בחם•
תחילת גידול בבית רשת–
בנובמבר החלפת רשת הגג בפלסטיק–
ש"מ 50במרץ החלפת הפלסטיק ברשת –
שינוי צורת ההדליה מהולנדית על שני   -באפריל–

.גבעולים לסוכה אופקית
בנוסף בוצעה  השוואה בין תעלת קומפוסט לגידול  •

בקרקע והדלייה לצורת סוכה לקראת מאי יוני





טיפולים בהדליה 
 10במפתח ")  2(מנהרה עבירה •

.מטרים
לספטמבר   17המנהרה נשתלה ב •

2013
עד סוף מרץ החציל גדל בצורה •

אחידה
:בסוף מרץ בוצעו שלושה טיפולים•

.  ביקורת הדלייה הולנדית עד סוף1.
.ענפים לצמח 2הגידול 

קיטום ראשי הצמחים2.

הנמכת הצמחים והמשך גידול רגיל3.







הנמכה  
בסוף מרץ
הנמכה 
בסוף 
מרץ

קיטום 
קודקודי 
צמיחה

המשך 
גידול  

רגיל ללא 
התערבות





מיון לאיכויות

נחשבו כל  ' כסוג ב" קשוח"המיון שנעשה היה •
הפירות שסבלו מהסגלה וצבע נחות אף שעדיין 
שמרו על ברק ולא יצרו טעם מריר כפי שמקובל  

"ישנים"בזנים ה







איכות

ניתן להבחין במגמת השפעה של טיפול ההנמכה  •
על מגמת שיפור

אבל הגורם העיקרי שמשפיע הוא העלייה •
בטמפרטורה באביב

על אף הנאמר עדיין בימים אילו איכות הפרי  •
.סבירה ביותר



ינואר -שתילה מאוחרת

במטרה לבחון באם צמח צעיר ייצר פרי איכותי  •
יותר מצמח ותיק

האם איכות הפרי נשמרת גם לתוך התקופה •
החמה

האם יש היתכנות כלכלית– מה היבול האפשרי •



חציל אביבי 2014שתילת תחילת ינואר  
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שתילת ינואר

הפרטנוקרפי 206טון בזן  6יבול באביב מגיע לכדי •
איכות כמו בטיפולים האחרים יורדת עם  •

ההתחממות באביב אף כי האיכות על הצמח 
נראית טובה גם בסוף יוני

.השאלה היא המחיר וההתכנות הכלכלית•



יציאה מהקרקע - התמודדות בנמטודות
)יוזמה מהשטח(



הצעירים טובים יותר הכלעל אף 

שתילת ינואר שתילת ספטמבר



.....ואולי זה החציל הבא


