
.מפגש מגדלים לדלועיים חסויים
 

התכנסות - 930  - 900
 

,   שמשון עומר  -בארץ , בדגש קישואים -סקירה על ענף הדלועיים –950–930
.מ"שה, שלי גנץ/ מ "שה, מנהל אגף ירקות                                                                       

. מכון וולקני, אביב דומבורובסקי' דר–ומלפפון , קישוא: וירוסים בדלועיים -  1040–950
 

,    חנה יחזקאל–וזנים  אגרוטכניקה–גידול קישואים בבית רשת בקיץ –1110–1040
.פ בשור"מו                                                                                                                 

. פ בחלקת הקישואים בבית רשת ותצוגת הזנים"סיור במו  - 1130–1110

בברכה
 

פ דרום"צוות ההדרכה                                ועדה חקלאית                           מו   
חנה יחזקאל, משרד החקלאות            ליאור קטרי                   מירון סופר, מ"שה -שלי גנץ 

ליאנה גנות  , מועצת הצמחים                                                        דני הראל  -שלמה אילני  



.מפגש מגדלים לדלועיים חסויים

   :בתוכנית      

–בארץ , סקירה על ענף הדלועיים בדגש קישואים–9:50-9:30

מ"שה,שלי גנץ/ מ "שה, מנהל אגף ירקות, שמשון עומר                     

–קישוא ומלפפון : וירוסים בדלועיים –10:40–9:50

.מכון וולקני, אביב דומבורובסקי' דר                         

–אגרוטכניקה וזנים –גידול קשואים בבית רשת בקיץ –11:10–10:40

.פ דרום"מו, חנה יחזקאל                           

.פ ותצוגת הזנים"סיור בחלקת הקישואים בבית רשת במו–11:30–11:10



סקירת ענף הדלועיים

משרד החקלאות, מ"אגף הירקות שה -שלי גנץ 

מ משרד החקלאות"שמשון עומר אגף הירקות שה



אלפי טון–יצור (אלפי דונם)היקף גידול

בכיר חיפוי   11 = 27אבטיח

וכיסוי

שטח פתוח 18        

130

1859מלון

730קישוא

37דלעת

1.5?דלורית



2009-גידול אבטיחים בישראל

 מנהרות
 בדונם

 האזור
 

 ערבה 4,000

2,000 
בקעת הירדן +צפון ים     

 המלח

  ועמק הירדןבית שאן 3,000

 נגב מערבי 1,500

 סה"כ 10,500
 

 

אבטיחים בכירים. א



2009גידול אבטיחים בישראל 

 

 שטח פתוח
 האזור )דונם(

 

 נגב 3500

 עפולה 2000

 חדרה + רעננה 3500

לכיש + שפלה  6000

 עכו: גליל מערבי 3000

 גולן+ גליל עליון 500

 סה"כ 18500
 

 

אבטיחים בעונה. ב



שיטות גידול-אבטיח 

לכיש

רמת הגולן

ערבה

ערבה



אבטיח מיני

מוצר ממותג ייחודי•

הצלחה בגידול•

חשיפה והכרות רחבה•

שביעות רצון מהמוצר•

הרחבת מספר המגדלים•

איתור זנים -פ"מו•

מתאימים להרכבות



שונות בין זני אבטיח מיני-איכות פנימית
06-בית הערבה



אבטיח מידי

ג"ק 3-5קטגוריה חדשה •

נדרש מופע חיצוני שונה•

מתקבל יפה בשוק•

מתאם להרכבות•

טיפוח זנים מתאמים•



הרכבות



 

העונה 
 )הספקה(

היקף 
 בדונמים

הייצור 
הכללי 
 בטונות

הייצוא 
 בטונות

 זנים

סתיו 
 ספט'  דצמ'

4000 15000 4700 
2800 

1859 
טרופר 

1625 
 

 

חורף  
 ינואר   מרץ

1200  4000 1000 6003 

אביב 
 אפריל   יוני 

5000 15000 2500 
300 

6003 
 + "אננס"

קיץ  
 יולי  אוגוסט

"אננס"   25000 8000
,אופיר, 6402
 ,דילנו6405

   59000 18200 סה"כ

-08/09היקפים\עונות–גידול מלונים בישראל 



מלון שטח פתוח



 CVYV וירוס הצהבת המלון קלוסטרו





למניעת מחלות וירוס"אגריל"כיסוי ברשת 

כיסוי ברשת אגריל



חיפוי בפוליאתילן צהוב

עמק יזרעאל



קישוא



בשדה פתוח ומגיע  כ"בדרגידול הקישואים נפוץ 

.טון לדונם 4-5לרמת יבול של 

.הגידול מתאפיין בחוסר יציבות חקלאית

המועברים  , בשנים האחרונות הופיעו וירוסים חדשים

דבר שהגביר עוד יותר את חוסר  , י כנימות עש"ע

.הגידוליתהיציבות 



.  טיפוסים 6הקישוא שייך למשפחת הדלועים והוא מונה 

.עיקר הגידול שלו בשטח הפתוח

: הטיפוסים הנפוצים ביותר בשטחי הגידול

1  )Vegetable marrow   -   מתאפיין  בפרי קצר עם התעבות      בפיטם

"(.רתמה" "קטיה. )"המתאים לממולאים, בצורת חרוט

  2  )Cocozelle -  (.ארליקה)"פרי ארוך גלילי ירוק בהיר"

  3 )Zochini -  (.ריבן)"פרי ארוך גלילי ירוק כהה"

קישואקישוא



: עבודה רבה נעשית גם בהחדרת טיפוסי פרי נוספים

.ועוד פטיסון, זברה, קישוא צהוב, צוקיני-קישוא ירוק, קישוא עגול

ניתן היום לראות על המדפים ברשתות השיווק מגוון של טיפוסי פרי 

.חדשים המעשירים את  סל המוצרים 





מאופיין לרב בחשיפה רבה למחלות וירוס, גידול הקישואים.

 

 הצוקיניוירוס ZYMV י כנימות עלה מאיים קשות באביב  "המועבר ע

 .על הגידול ויכול לפסול שדות שלמים     

 וירוס קיפול העלים של הקישוא(S.C.L.V )י כנימת עש  "המועבר ע

.  שפקד את שטחי הקישוא בשנים האחרונות, הטבק

  חלק גדול ממגדלי הקישואים עברו לגידול בתנאים מוגנים מחרקים

.  באמצעות כיסוי ביריעת אגריל

  כיסוי הצמחים ביריעת אגריל נמצא יעיל עד לתקופה בה הוסרה

.  תחילת פריחה וחנטה, היריעה מעל הצמחים

.כ בצורה קלה"גם שטחים אלה הודבקו בוירוסים אם כי בד, בהמשך    



באגרילכיסוי קישואים 

למניעת וירוסים    

         24/7/09 





מבחני זני קישוא

(זריעות של מרץ ויוני)אביב וקיץ  : עונות

 .מטר ערוגה   5אורך חזרה  ,חזרות 4 ,בלוקים באקראי :מתכונת הניסוי

מטר   1.80מ בשורה בודדת לערוגה שרוחבה "ס 40מרחק בין צמחים  

.('ד/צמח 1350)            

.מטר ערוגה  5בשתי חזרות של  :תצפית זנים



2009 2008 2007 2006 חברה זנים

נבדק  נבדק  תרסיס רתמה

נבדק נבדק זרעים   טופזיו

נבדק    אגרודיל מואסם

נבדק נבדק זרעים   שורוק

נבדק זרעים    טולסא

נבדק  אגרודיל   שרה

נבדק נבדק   אגרודיל יומנה

נבדק זרעים    ק'מג

נבדק אגרודיל    נטלי

(זריעות מרץ)עונת אביב –רשימת זנים



(זריעות יוני)עונת קיץ –רשימת זנים

2009 2008 2007 2006 חברה זנים

נבדק נבדק נבדק נבדק זרעים 147סברה 

נבדק   נבדק ן'מלצ סופיה

נבדק  זרעים   טופזיו

נבדק   נבדק אגרודיל נטלי

נבדק   נבדק אגרודיל הלנה

נבדק  אגרודיל   שרה

נבדק זרעים    טולסא

נבדק נבדק נבדק זרעים  150שורוק 



ZYMV -רגישות זני קישוא למחלות קמחון ו

ZYMV קמחון זן

סביל סביל סברה

בינוני מינוס בינוני סופיה

סביל סביל טופזיו

סביל סביל נטלי

בינוני     בינוני הלנה

בינוני בינוני שרה

סביל סביל טולסא

סביל סביל שורוק

רגיש רגיש רתמה

בינוני מינוס בינוני מואסם

רגיש רגיש יומנה

רגיש רגיש זיר'ג

סביל סביל ק'מג



(קיץ)תכונות הזנים 

צמוחסוג  צורת צמוח התפצלות הכספה צמוח חברה זנים

סגור זקוף 3 2.3 4.8 זרעים 147סברה 

פתוח שרוע 0 1.5 3.5 ן'מלצ סופיה

פתוח שרוע 0 3 5 זרעים טופזיו

פתוח זקוף 0 2.5 5 אגרודיל נטלי

פתוח זקוף זוחל 2 2 5 אגרודיל הלנה

סגור זוחל 2 2 4 אגרודיל שרה

פתוח זוחל 1.3 1.8 4.3 זרעים טולסא

סגור שרוע 1.5 2.5 4 זרעים 150שורוק 



הכספה

גנטית

כנימות עש

עקת מים



(אביב) השוואת יבולים  

2009 2008 2007 2006 חברה זנים

 3050  3700 תרסיס רתמה

5800 3000 זרעים   טופזיו

5600   3800 אגרודיל מואסם

5800 3100 זרעים   שורוק

4900 זרעים    טולסא

 3100 אגרודיל   שרה

5600   3600 אגרודיל יומנה

5600 זרעים    ק'מג

5800 אגרודיל    נתלי

5700 3100 אגרודיל   הלנה



(קיץ)השוואת יבולים    

2009 2008 2007 2006 חברה זנים

5500 4500  3750 זרעים 147סברה 

  2900 3000 ן'מלצ סופיה

 4500 זרעים   טופזיו

  3300 2900 אגרודיל נטלי

  3800 2800 אגרודיל הלנה

 2900 אגרודיל   שרה

4800 זרעים    טולסא

4900 4000 3800 זרעים  150שורוק 



(קיץ)תכונות פרי  

יחס אורך קוטר גוון זן

3 4 טופזיו

2.4 3.5 שורוק

3.2 3 סופיה

3.3 2.5 נתלי

3 2.5 הלנה

2.6 2.5 שרה

2.6 2.5 טולסא

2.4 2 סברה

3.5 2 ק'מג



סיכום

.רמת היבול בכל הזנים תלויה במשך זמן הקטיף ובבריאות הנוף •

מאוד מומלץ על כסוי נוף ברשת אגריל החל  , בעונת הקיץ•
.מהזריעה עד הופעת פריחה זכרית

קצב התפתחות הפרי מהירה וצבירת הפגמנטים איטי  , בקיץ •
.יחסית על כן חלק מהזנים גוון פירותיהם נוטה ללבן

.תופעת הגדילה השרועה יתר על המידה מהווה חסרון•

.חיי המדף משתנה מזן לזן ובעיקר בעונת הקיץ החמה•



קישואים ודלעות -פ "מו

בחינה והחדרה של דלעת  –

אישית ליצוא ולשוק  

המקומי

בחינת זני קישוא סבילים –

ZYMV-לוירוס

בחינה והחדרה של  –

טיפוסי קישוא חדשים

פיתוח ממשק לגידול  –

קישוא בבית צמיחה



פיתוח ממשק לגידול קישוא בבית צמיחה



מש 50פ דרום גידול צמחים בבית צמיחה מכוסה "קשואים במו

15/07/09תאריך שתילה 
20/08/09תאריך צילום 

גידול שרוע  גידול מודלה 



גידול בחוץ–קשוא טופזיו 

גידול בחוץ–קשוא פליקס 

פ דרום גידול צמחים בחוץ שרוע"קשואים במו

20/08/09תאריך צילום 



תודה על ההקשבה

ושנה טובה


