
2015/16סיכו	 עונת ירקות 

ערבה וכיכר סדו	   
2016במאי  23מרכז ויידור תחנת יאיר 

סקירת העונה
פ ערבה תיכונה וצפונית תמר"מו -יורם צביאלי 



2015/16שטחי הירקות בערבה וכיכר סדו	 
דונ	 6,700: תמר, 19,540: א ערבה תיכונה"מ

ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה ומרכז מידע, שטחי גידולסקרי : נתונים



עונה

ם
ונ
ד

ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה ומרכז מידע, שטחי גידולסקרי : נתונים

1988/9%2015/16פלפל ערבה וכיכר סדו	 
דונם 600ב  דונם ובכיכר 5,500שטח הפלפל קטן השנה בערבה ב 

דונם ב 2015/16

11,100ערבה 

700כיכר + 



החורפי בישראלשטחי פלפל לגידול 

(%)שינוי 2014/152015/16אזור

) -( 16,60011,10033תיכונה ערבה

)-( 1,20080033סדום כיכר

)-( 3,5553,15011בקעת הירדן

?1,000 -כ1,000 -כנגב המערבי

?1,000 -כ1,000 -כחוף הכרמל

?אין מידע  אין מידעמרכז הארץ

)-( 17,00030 -כ24,000 -ככ"סה

מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר"שה, באדיבות דוד סילברמן



לא' הלכו הדונמי	 של הפלפל

כיכר

2012/13  <<2015/16

2,500  <<<700

, תמרים>>> 

,  מלון, אבטיח

,  שאר ירקות

לא מעובד

תיכונהערבה 

2012/13  <<2015/16

 17,500  <<<11,100

,  מלון, חצילים, תמרים>>>  

,  עגבניות, דלעת, אבטיח

שאר ירקות

לא מעובד



  2015/16עונת גידול הפלפל 
כיכר  , דונם 11,100ערבה תיכונה כ : שטחי הפלפל•

.דונם 700כ 

פגיעה  , גבוהותקיצוניות ' החל בטמפסתיו •

.דחיית הגל הראשון, בתחילת החנטה

.שבוע סופת אבק וקרינה נמוכה בתחילת ספטמבר•

.קור ונזקי חטטיםאירועי , בהמשך העונה•

).פחות מהמקובל בזן 20-25%, הערכה( ביבולפגיעה •

י  "צוינה ע 2015/16עונת הפלפל , עם כל הקשיים•

יצוא הפלפל  כ "סה. רבים כטובה מבחינה שיווקית

. טון 65,000מהערבה הסתכם בעונה ב 



2015/16שטחי הירקות בערבה וכיכר סדו	 
דונ	 6,700: תמר, 19,540: א ערבה תיכונה"מ

ועדה חקלאית תמר, תמר-וצפוניתפ ערבה תיכונה "מו, ועדה חקלאית ערבה תיכונה ומרכז מידע, שטחי גידולסקרי : נתונים



   2015/16גידולי	 אחרי	 בערבה 

חלופות לפלפל

דלועים וסולניים כגידולים מסורתיים של , תמרים•

.הערבה

,  ברוקולי, כרובית, כרוב, ארטישוק: שאר ירקות•

.ועוד בטטה, שום, כרישה, בצל, שומר, קולרבי

מש 25גידולים בבתי רשת 

, קישוא, דלעות, אבטיח, מלון -שתילות סתיו , חציל
,  קישואים, דלעות, אבטיח, מלון –גן אביב , ארטישוק

מש אינו מטיב   25הגידול תחת . עגבניות מסיימות

.עם גידולים אלו



2015/16מלו' סתיו 

.הגדלת השטחי מלון סתיו•

.עיכוב בגידול ובחנטה בהשפעת החום•

.בעיית ציפורים•

. רשת בהשפעת צלבבתי פגיעה בחנטה •

.כולל טיפוסי אננס, גידול במספר הזנים•

?התארגנות ליצוא•



2015/16עגבניות 

.שטח גידול העגבניות בבתי צמיחה לא השתנה•

עומד הגידול  , בדומה לאזורי גידול אחרים בארץ•

.בסכנת וירוסים חדשים

אביביות של עגבניות  \נוספו שתילות חורפיות•

ומנהרות  , בתי רשת, מסיימות במנהרות עבירות

.  נמוכות במטרה להגיע לשיווק לסביבות פסח

?הצדקה כלכלית של שתילה אביבית•



2015/16ארטישוק 

.גידול בבתי רשת•

.עיכוב גידול בהשפעת החום•

קטיף מוקדם יחסית  , לאחר הופעת קרקפות•

.  בהשוואה לשטחים במרכז הארץ

גידול יתר וקריסת צמחים בהמשך העונה  •

)?(בהשפעת הצל 

?יצוא•

?כלכליות הגידול•



2015/16כרוביי	 ושאר ירקות 

,  חסה, סלרי, חסה, ברוקולי, קולרבי, כרובית, כרוב•

..שומר ועוד

.קוראוהבי גידולים •

.  כ גידול בשטחים פתוחים במרכז הארץ"בד•

.עיכוב גידול בהשפעת החום•

תלויי שיווק  , אין לגידולים אלו כל יתרון בערבה•

.לשוק המקומי



סיכו	

.מעבר לסל גידולים, לא עוד מונוקולטורה•

, פלפל שמר על מקומו כגידול מרכזי ליצוא•

.התייצבות הגידול

הגידולים המסורתיים ימשיכו להוות  , בנוסף לפלפל•

.חלופה עיקרית

,  כרוב: קור בערבהיתרון לגידולים אוהבי אין •

שומר , חסה, סלרי, חסה, ברוקולי, קולרבי, כרובית

.תלויי שיווק לשוק המקומי, ועוד



נאחל הרבה 

ונקווה  בריאות 

מוצלחת לעונה 

לכול	


