
1

שמשון עומר  

משרד  ,ם "שה

החקלאות

אגרוטכניקה-ענף הדלועים



מיני דלועיים750בעולם קיימים כ 

גידולי הדלועיים העיקריים ומוצאם

•Melon Cucumis melo אפריקה הטרופית          -לוןמ

•Cucumber   Cucumis sativus מזרח אסיה-מלפפון

Watermelon Citrullus lanatus אפריקה  מדרום -אבטיח 
לקו המשווה                                           

Squash Cucurbita pepo צפון -סקוואש
אמריקה          

Pumpkin Cucurbita maxima דרום -דלעת
אמריקה                            

מגוון מיני הדלועיים



מלון בישראל

טון45,000שוק מקומי •

טון500-יצוא כ•



MELON TYPES



Galia type
semi green aromatic flesh



Galia type
semi green aromatic flesh



Charentais – netted



Charentais (classic)



Cantaloupe



AMERICAN WHITE

HONEY DEW



Yellow Canary, Honey Dew



Piel de sapo

“toad skin” “skin of a frog”



Japanese type



Japanese Melon
Melons are popular 

gifts but are more 

famous for their 

ridiculous price tag —

the most expensive in 

this picture costs 

24′000 yen or roughly 

US$240 (most of those 

melons are more 

expensive than a 

Nintendo DS). Now 

imagine tripping over 

that melon stand and 

squashing all those 

melons, you would end 

up paying 89′000 yen 

(about US$900)

http://www.instant-ramen.net/2009/03/fruits-in-japan/



Bittergourd

ACID COOKING MELON

C.m. var. acidulus



שיטות גידול: מלון

שדה פתוח

מנהרות נמוכות

מנהרות עבירות

גידול בהדליהגידול שרוע



גידול מלונים בתנאי בעל

(2005-מאי,חוות שיקמים )



מלוני אננס בהשקיית 

עזר

2003-יולי,עמק יזרעאל





מלון במנהרות נמוכות



מלון במנהרות גבוהות





גידול מלון בהדליה

קומת פרי 

ראשונה

קומת פירות  

שנייה



מלון בהדליה קומת פרי שלישית



מלונים במנהרה עבירה

מרס,ערבה תיכונה



מלונים על מצע מנותק

(2003-מרס,בקעת הירדן,)



גידול במים מליחים
רמת נגב

אדמות לס או אדמות חוליות•

מים מליחים•

טמפרטורות נוחות לגידול•

שתי שורות גידול עם שתי  •

שלוחות טיפטוף



מלוני חורף–חימום פסיבי 

שרוולי פוליאתילן מלאי מים •

אוגרים ביום את האנרגיה  

הסולרית

מנהרה עבירה כפולה•

יריעות הפוליאתילן של המנהרה  •

הפנימית נפרסות בלילה

הטכנולוגיה שפותחה בארץ לא  •

, בעיות טכנולוגיות:התבססה

תוספת כח אדם



מלונים במנהרה עבירה
04מאי ,עין יהב



מלון רגיל לעומת מלון מורכב
שטח פתוחסתו



פוטנציאל יבול גבוהה



השפעת הכנה על צמחי מילון מורכב
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השפעה על מדדי איכות
סוכרמרקםטעםכנה

3.63.311.1לא מורכב

3.73.110.9נימבוס

19033.63.010.8

530043.43.010.8

64053.23.010.6

TZ-1483.43.010.5

5423.32.810.4

3.43.110.3פירו

BS 13.12.910.1

MRS 23.13.09.5

3.03.09.4קבוטו'טצ



CVYVקלוסטרווירוס הצהבת המלון 



למניעת מחלות וירוס"אגריל"כיסוי ברשת 

  ס    ר    גר  



חיפוי בפוליאתילן צהוב



אבטיח    
כדור  של ההפתעות



אבטיח בישראל

.דונמים20,000היקף גידול כ•

טון לשנה130,000יבול של כ •

דונמים100,000גידול אבטיח לגרעינים כ •



טיפוסי פירות-אבטיח

אבטיח טרופי

ג"ק4-5

שוגר ביבי

4-6 kg

רלסטון גרי'טיפוס צ

ג"ק11-13

קרימסוןטיפוס 

10-12 kg
אבטיח צהוב

ג"ק2-3



שיטות גידול-אבטיח

    

ר    ג   

ער  

ער  





חנטת פירות באבטיח

הפרייה עצמית בעזרת  -עם זרעיםפלואידאבטיח די 

,דבורים

סובל אבקה ( טריפלואיד)seedlessאבטיח חסר זרעים 

בפוריות וכמות נמוכה

-כדי להגביר כמות אבקה שותלים בשטח זן מפרה די

ומאביקים  . מהשתילים20%בהיקף של כ פלואידי

.בעזרת דבורים

או לשיפור חנטה בעונות שוליים מרססים  \לחילופין ו

(הורמונים)חומרי צמיחה 

D-2-4אוקסין

(CPPU)ציטוכינין



אבטיח
חנטת פירות

♀

♂



מפרה די 

פלואידי

25-30%

פלואידיצמח טרי 





שימוש במווסתי צמיחה לחנטה

ישום ישיר על פרחי הנקבה ציטוכינין

Cytokinin CPPU 200ppm

הורמונים מיושמים כדי להתמודד

עם בעיות חנטת פירות:

טמפרטורות גבוהות או נמוכות מידי•

פוריות נמוכה•

פעילות דבורים נמוכה•

או טעויות חקלאי•

•





שימוש במווסתי צמיחה להשריית חנטה
הצלחה25-30%



שלבים ביצור זרעי אבטיח סידלס

פלואידידי " סבתא"צמח 

טטרהצמח אם 

פלואידי

זרעים  

םפמסחרייםטרי

http://www.watermelon.org/watermelon_grown.asp



יחסי כנה רוכב-איכות פנימית 



חוסר התאם של כנה לרוכב





אימוץ זני אבטיחים במגוון קטגוריות  

גודל ופיתוח אגרוטכניקה מתאימה



Made in Japan

הלקוח הוא  

המלך



• Scallop

• Cookneck

• Straighneck

• Vegetable marrow

• Coczelle

• Zucchini

קישוא
SQUASH - Cucurbita pepo 



SQUASH קישוא

♀

 ♂



קישוא

SQUASH



קישואים בישראל

טון30,000-50,000יצור •

דונם10,000-15,000-שטח כ•



קישוא
שיטות גידול





גידול קישואים בשדה פתוח בקיץ



השפעת חפוי על וירוסים Slcv בקשוא



SLCV רגישות זני קשוא קיצי לוירוס
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פיתוח אגרוטכניקה לגידול דלועים  

בבית צמיחה בקיץ

התאמה של זנים וכנות•

שימוש ברשתות•

חיפוי קרקע, התאמה של עומדים •

ממשק השקיה ודישון•



מיני בחממות  אבטיח 
מוגנות מכנימות עש  





סתיו-אבטיח בבית רשת בערבה 





בחינת כנות  
לאבטיח מיני 









  ד  ע    ק   


