
 

 

גידולי ירקות חדשי ליצוא 
 
 

: בני גמליאל  שה"מ לשה"ד נגב  חוקרי שותפי
, מירי טרגרמ  מו"פ דרו    יהור לש

 
 
 

מבוא ותאור הבעיה: 
 

סל הירקות של מדינת ישראל השתבח בשני האחרונות באיכות משופרת של ירקות מסורתיי כעגבניות, פלפל, 
, מיבוא ומהטיפוח המקומי וכ דר גידול  . איכות משופרת זו הושגה על ידי החדרת זני חדשי מלפפוני ואחרי
הירקות הללו, בבתי צמיחה ברמות טכנולוגיות שונות המותאמות לעונת הגידול ולרמת האיכות הנדרשת לכל שוק 

ומוצר. 
 

הגידולי הנ"ל מהווי מרכיב עיקרי בסל הירקות המקומי ואיכות המשופרת, פתחה בפני תוצרת זו את שווקי 
היצוא היוקרתיי באירופה וארה"ב. 

 . בעול קיימי מיני ירקות רבי אשר נצרכי על ידי אוכלוסיות שונות ועדיי לא נבדקו באר
התרחבות האוכלוסיה במדינת ישראל בעולי יוצאי ארצות שונות ובה אתיופיה, אמריקה הלטינית, ברית המועצות 
והרפובליקות לשעבר שלה, עשרות אלפי פועלי מתאילנד סי אפריקה ואירופה וכ אוכלוסיות גדולות של תיירי 
, יוצרת את הצור וההזדמנות להרחבת סל מיני ומוצרי הירקות ולהוסי את אלו אשר אוכלוסיות אלה  מכל העול

 . רגילות לצרו
, א בגלל היות בעלי ער  ג האוכלוסיה הותיקה, אשר רמת חייה נמצאת בעלייה, יוצרת ביקושי למוצרי שוני

 . תזונתי מיוחד או בגלל נדירות או בשל האקזוטיות שלה או בגלל תכונות אחרות כגו הער הקישוטי שיש לה
 
 
 

תיאור הפעלת המחקר: 
 

כדי לספק צרכי אלה, אס מחבר דו"ח זה אינפורמציה אודות הגידולי הפוטנציאליי וא הביא חומר ריבוי, 
, בצורה מסודרת ובליווי השירותי להגנת הצומח.  ממקורות שוני בעול

חומר הריבוי גודל בקרנטינה ובכל מש גדילתו לווה בבדיקות בריאות מתאימות. רק חומר שעבר תהלי זה, הורשה 
להיכלל במסגרת מחקר זה. 

 
תיאור הגידולי והפעילות שנעשתה בעונת הגידול ראשונה 

 
הגידולי בה עסקנו בשנה זו היו: 

 

1. Chayote-Secium edule
2. Exotic peppers - C.annum, C.bactum
3. Achoccha - Cyclanthera pedata
4. Tomatillio - Physalis ixocarpa.
5. Jicama - Pachyrrhizus erosus.

 
1.גידול הצ'יוטה 

 .Chayote , vegetable pear, miriliton, chocho, chayotl: Sechium edule
 

צמח ממשפחת הדלועיי שמקורו מדרו מקסיקו גואטמלה. בעל עצמת צימוח חזקה, מטפס 
בעל קנוקנות,בתנאי הגידול בארצות מוצאו הוא רב שנתי. אור ענפיו יכול להגיע  ליותר מ 15 
מטר. בעל תכונות מונואיציות של פריחה – תפרחת זכרית ופרחי נקבה על אותו פרק. לפירות 
המתפתחי צורת אגס, אבוקדו, חבוש. בכל פרי מתפתח זרע אחד. בגודל זרע גדול של פול הגינה. 
צורת הריבוי העיקרית של צמח זה הינה בדר של שתילת פירות אשר הזרע היחיד שלה בנביטה. 
זה קורה בתנאי טמפרטורה רגילי לאחר כחודש מההבשלה. צורת ריבוי נוספת הינה בעזרת 

השרשות של חלקי גבעול. 
15 מ"צ להתפתחות תקינה. א הינו עמיד ג לטמפרטורות  הצמח דורש טמפרטורה של 28
קיצוניות יותר. הצמח רגיש ביותר לאור יו ופורח רק כאשר היו קצר מתחת ל13 שעות. מכא 

שבמש הקי אי בו פירות כלל. 
 . 25 יו מש הזמ מפריחה לקטי בתנאי מיטביי הינו כ30

הפרי הינו בעל מירק עדי ביותר, נית לאכול את כל הפרי כולל הזרע שבתוכו. 
הפרי נאכל ירוק, טרי או מבושל בצורות שונות. טעמו עדי ומזכיר קולרבי א עדי בהרבה ממנו. 
להבדיל מקישואי או דלעות אשר הינ נימוחי בבישול, הצ'יוטה שומרת על מירק פרי ג 
לאחר בישול רגיל. הפירות עשירי ביותר בויטמיני ודלי בקלוריות עובדה היכולה לסייע רבות 

בהחדרתו למטבחי אוכלוסיות שעדיי אינ מכירות אותו.  
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חומר ריבוי ממקורות שוני הובא לאר בצורת פירות שזרעיה בנביטה. הפירות נשתלו ב 15 לפברואר 98 בדליי 
של 12 ליטר,בחממה המשמשת כקרנטינה בג הבוטאני בירושלי וגודלו ש על ידי הגב.שרה גלעדי. 

מתו 11 הפירות שנשתלו שרדו את התקופה הראשונה 8 צמחי , אלו נשתלו ב 4 ביוני1998  בשורה אחת בודדת, 
במרחקי של 3 מטר בי צמח לצמח, בקרקע חולית בחות הבשור וגודלו תחת הגנה של רשת צל  .הושקו ודושנו 

2 מ"ק מי ליו וריכוז דש כמקובל בגידולי דלועיי באזור.   בטיפטו אחת ליומיי ברמה של כ 4
, אקריות אדומות וכנימות עלה.   : קימחו הצמחי התפתחו יפה מאוד,בעיות הגנת הצומח היו רגילות לעונה ובה
הודלו בהדליית כר עליה טיפסו ופיתחו נו חזק ביותר, הפריחה של כל הזני החלה באמצע אוקטובר, הקטי החל 
17  לנובמבר ונמש עד ל30 לדצמבר עת הטמפרטורות הנמוכות ששררו  עיכבו את הגדילה החנטה וההתפתחות של  ב
. הצמחי שרדו את החור השחו והקל ששרר ובאביב צימחו נו חדש.  הפירות מבלי לפגוע ישירות בנו הקיי
מהזני אשר הצביעו על סיכוי ליבול גבוה ואיכות טובה  נילקחו יחורי לריבוי. הריבוי נעשה במשתלת ב ב במושב 

נתיב העשרה. 
 : הצמחי שנקלטו והתפתחו  בחות הבשור,אחד לכל טיפוס היו ממקורות ותכונות כדלקמ

M 172 – צמח ממקור מקסיקני, פרי בצורת אגס חלק צבעו ירוק בהיר,חסר קוצי פורה מאד. 
 . M 173 – צמח ממקור מקסיקני, בעל פירות בצורת אבוקדו מאור מעט, קוצניי וסדוקי

, גדול , קוצני מאוד, פוריות נמוכה.  M 212 – צמח ממוצא מקסיקני, פרי מאור
CR871 – צמח ממקור קוסטה ריקה, פירות בצורת אגס בצבע ירוק ,קוצניות קלה פורה מאד. 

CR 1 1 – צמח ממקור קוסטה ריקה, פרי חלק קוצניות לא אחידה, פוריות נמוכה. 
,הסתדקות קלה, פורה מאד.  , מצולע ,ללא קוצי N 33  צמח ממקור נפאלי. אגס מאור

N 56 - צמח ממקור נפאלי, קוצני ביותר, פוריות בינונית. 
CR 872 – צמח ממקור קוסטה ריקה, פרי בעל צבע ירוק כהה, אגסי יפה פוריות לא מוכחת. 

 
 
 

תוצאות: 
 

מתו שמונת הזני שנבחנו, פסלנו תו עונת הגידול הראשונה את אות הזני אשר איכות פירותיה היתה נמוכה ו/ 
או יבול היה נמו מאוד.הגורמי הקובעי את האיכות היו: 

רגולריות של הפירות. חוסר קוצניות. אי הסתדקות. 
הזני שהצטיינו באיכות גבוהה  נבחרו להמש בחינה: 

  .N 33 , CR 871 ,  M 172
 : זני אלו ג השיגו את היבולי הגבוהי שהיו כדלקמ

 . CR 871   167 פירות לצמח, 44.65 ק"ג לצמח.  משקל ממוצע לפרי 207 גר
 . M 172  147 פירות לצמח, 38.23 ק"ג לצמח.  משקל ממוצע לפרי 230 גר

 . N 33  90  פירות לצמח, 23.52 ק"ג לצמח.  משקל ממוצע לפרי 261 גר
הערה:  כחישוב תיאורטי בלבד,ובו מרחקי השתילה הינ 3מ'*3מ', נית להכפיל תוצאה זו ב111 

 . כדי לקבל יבול לדונ
המש הריבוי 

 
חומר ריבוי משני סוגי הופק מהצמחי של שלושת הזני המצטייני שגודלו בחוות הבשור: 

.       2. יחורי הושרשו במשתלת ב ב בנתיב העשרה.  1. פירות נובטי
 

חומר הריבוי מפירות נובטי גודל בניסויי המש בתחנת הנסיונות לכיש ובתחנת הנסיונות זוהר שבעי תמר. על 
ניסויי אלה ידווח בנפרד. 

היחורי שנשתלו במשתלת ב ב שימשו לתצפיות בריבוי בהשרשות ולהכפלת כמות השתילי לניסויי ותצפיות של 
העונה העוקבת. 

 
 
 

סיכו עונת הגידול הראשונה: 
 

גידול הצ'יוטה הינו בעל פוטנציאל חקלאי גבוה, נמצאו 3 טיפוסי אשר יכולי להוות בסיס ללימוד הגידול, החדרתו 
.  עונת הגידול המיטבית הינה הסתו כאשר הימי קצרי מ 12.5 –13  שעות אור. מאחר הצמח  והפצתו לשווקי
, הרי הצורה המיטבית של גידולו תהיה כנראה בבתי צמיחה קלי  דורש טמפרטורות גבוהות יחסית כיתר הדלועיי
, הנחה זו נבדקת בעונה הנוכחית במנהרות עבירות. למרות האמור הרי  בה תובטח טמפרטורה שתמנע נזקי צינו
בחלק מהעונה (לקטיפי המתחילי בראשית אוקטובר ועד בוא הקרה)נית לגדלו בשדה פתוח וראוי להמשי לבדוק 

שילוב של טכנולוגיות גידול. 
, יש לנסות למצוא זני הרגישי פחות לאור היו או לוותר על  הזני שנבדקו אינ פורחי מספיק במש הקי

  . הגידול בקי
 
 



 

 

 
הגידול בתחנת מו"פ לכיש 

 
 . ריבוי מפירות נובטי

0 מ"מ,  ,הפירות הנובטי נשתלו ב 8 בדצמבר 1998 בדליי שמולאו בטו 8 כדי לשמר חומר ריבוי זה במש החור
בתו בית צמיחה, ש גודל פלפל איכותי אשר בו נשמרה טמפרטורת מינימו לילה של 18 מ"צ .  

הצמחי התפתחו בצורה מאוד נמרצת, הפריחה הופיעה ב1 לפברואר 1999 התחילה בפריחה זכרית וימי ספורי 
אחריה הופיעה ג פריחה נקבית. 

הפירות שהתפתחו מהזני M 172 ו N 33 היו באיכות גבוהה וחסרי קוצי . 
לעומת פירות הז CR 871 היו קוצניי במידה מרובה. 

ע עליית הטמפרטורות באביב ,( כאשר טמפרטורת הלילה היתה גבוהה מ 12 מ"צ), הועברו מרבית הצמחי 
. הצמחי הועברו בזהירות מירבית , הדליי נחתכו  מהחממה המחוממת אל בתי רשת צל אשר הוכנו מראש לכ
לארכ והצמחי נשתלו לתו בורות שתילה בקרקע המקומית. ראוי לציי שהצמחי היו בעלי נו גדול מאוד ואור 
. למרות כל אמצעי  גבעוליה הגיע ל 3' מטר ויותר. הפירות הרבי אשר היו על הצמחי הוסרו לפני העברת
תהלי קליטת בבתי הרשת היה איטי.  הזהירות, הצמחי סבלו מאוד מההעברה, חלק מהענפי נשברו והתיבשו 

 . כתוצאה מכ הפריחה והתפתחות הפירות נפגעו והיבול היה נמו
 

גידולי נוספי 
 

הגידולי הבאי גודלו בחממת הסגר אשר הוקמה במיוחד לצור זה בחוות הבשור, כל 1.5הגידולי אשר הובאו 
ממקורות שוני נזרעו במגשי לגידול שתילי דפוס .קוטר "  

  . הזריעה  היתה ביו 24 למאי 1999  
השתילי הועברו בגיל חודש לדליי של 15 ליטר שמולאו במצע גידול טו ע כבול. 

 : להל הגידולי ותיאור
 
 
 
 

2.סוגי פלפל אקזוטיי  
 

שלושה מיני פלפל בעלי פירות ננסיי בצורות שונות בצבעי שוני ובמידת חריפות שונה הובאו ממקורות שוני 
נזרעו כנ"ל בחממת ההסגר: 

פלפל שרי חרי לה רוסה, ממקור איטלקי. 
פלפל חרי כתו ממקור דומיניקני. 

פלפל דקורטיבי מסוג   קפסיקו בקטו ממקור  בקוסטה ריקה 
כל הטיפוסי התפתחו בצורה טובה מאוד ללא תופעות חריגות. 

 פלפל שרי חרי הניב פירות עגולי אדומי רגולריי בקוטר של כ  20 מ"מ . 
פלפל כתו דומיניקנה, הצטיי ג הוא ביבול גבוה של פירות קטני בגודל של  25מ"מ אור         וכ 20 מ"מ רוחב 
. המיוחד בסוג פלפל זה הוא במידת החריפות הגבוהה  שלו. טיפוס זה מוגדר כחרי ביותר מכל סוגי  בחלק העליו

 . הפלפל המוכרי
פלפל דקורטיבי מסוג    קפסיקו בקטו אשר נמצאו באקראי בעת הסיור בקוסטה ריקה,ש ה גדלי כשיחי רב 

,סביבו א כפרח הורד.  . אלו טיפוסי פלפל אשר לפירותיה צורות שונות כ פעמו שנתיי
,וכיו יש בידינו חומר זריעה נקי. השיחי שהתפתחו הניבו יבול גבוה  בבירור שעשינו הפרדנו בי הטיפוסי השוני

של פירות אשר מיועדי לקישוט צלחות בודדות       
  . או מגשי מזו באירועי שוני

מחומר הזריעה זה  יוצרו שתילי דפוס ואלו נשתלו ביולי בחות הבשור בשדה הגלוי וכ בבית רשת. הצמחי 
שהתפתחו בצורה מאוד נמרצת, היו בריאי והניבו כמויות גדולות של פירות בעלי צורה אפינית לכל טיפוס ובאיכות 

גבוהה.  
בניסויי שיווק שעשינו לשני הטיפוסי התקבלו הטיפוסי הייחודיי הללו בהתלהבות אצל כל רואיה ובמיוחד 

בבתי המלו ואצל משווקי לתוצרת אקזוטית. 
יש להמשי לבדוק את מועדי השתילה וטכנולוגיות גידול כדי להבטיח אספקה במש כל השנה. 

 
 

 Achoccha-Cyclanthera pedata 3. אצוכצ'ה  
 

,מטפס,  , גדל ממקסיקו ועד בוליביה, צמח ממשפחת הדלועיי  מקורו של הגידול בקריבי
10 ס"מ, קוצניות מועטה, חלולי ע מעט רקמה ספוגית וזרעי בצבע  הפירות באור של 15
שחור. משמש בבישול קל או למילוי. ג צמח זה רגיש לאור יו ופורח ביו קצר של 13 מ"צ 

ומטה. 
 . טעמו של גידול זה מעט מוזר לישראלי הממוצע א במטבחי גורמה יש לו אולי מקו

יש להמשי לבדקו בעונות זריעה וכ בשיטות הגנה כמו בתי רשת, מנהרות עבירות ובתי צמיחה. 
 
 
 
 



 

 

 Tomatillio-Physalis ixocarpa .4 
  

, חד שנתי,הפירות דומי לפרי השלפח אלא שציפת  מקורו ממקסיקו,צמח ממשפחת הסולניי
 . הינה ירוקה וחמצמצה. הפרי משמש להכנת רטבי מיוחדי

הצמחי שהתפתחו יפה מאוד, הראו סימני מחלה בלתי מוכרת וא על פי שבבדיקות יסודיות 
שנעשו, לא נמצא שו גור פתוגני, לא וירוס ולא אחר, הוחלט על ידי השרות להגנת הצומח 

 . להשמיד את הצמחי
 
 

 Jicama,Yam Bean, Pachyrrhizus erosus .5
 

החיקמה היא צמח ממשפחת הקטניות ויחודה הינו בעובדה שהיא מפתחת שורש מעובה בצורת  
20 ס"מ אשר מכיל עמיל איכותי ביותר ומשמש כמאכל תאווה לילדי  סביבו בקוטר של 25

 . מקסיקו ומרכז אמריקה, האוכלי אותו כחטי
תרמילי החיקמה נצרכי כשה ירוקי א לאחר הבשלת הינ רעילי בגלל תכולת הרוטנו 
. כיו גדל בשדה הגלוי בחלקת  .  צמח זה התפתח בבידוד יפה מאוד ויצר זרעי הגבוהה שבה

התצפית בחות הבשור והתפתחותו יפה ביותר. 
 
 
 

 : סיכו
 
 

הגידולי שהובאו ממקורות שוני ניתני לגידול בתנאי האר , יש לפתח טכנולוגיות גידול 
מתאימות לחקלאות מודרנית היוצרת יבולי גבוהי מאוד ואיכויות  מעולות. 

    
יש להמשי בברירה של טיפוסי אשר מתאימי יותר לתנאי יו ארו יותר כדי שנוכל לגדל ג 
. ייתכ צור ביבוא של חומר ריבוי של זני צ'יוטה הרגישי פחות לאור יו וכ חומר נקי  בקי

 ." מתכונת הקוצניות אשר התגברה בעקבות ריבוי מ"זרעי
  . יש לפתח במקביל מודעות הציבור לגידולי הירקות החדשי הללו ועוד לטיפוסי ומיני נוספי
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