
העיתון המקצועי של ענף הירקות

  ארגון מגדלי ירקות | מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 288 | ינואר 2016

www.yerakot.org.il :אתר ארגון מגדלי ירקות

שדה וירק מוקדש לערבה





מחלקות המבנים מייצרות ומשווקות מגוון רחב של מבנים הן 
מבנייה מקונסטרוקציית מתכת והן על בסיס הסבת מכולות 

לשימושים נרחבים. תכנון היחידות בתיאום עם הלקוח.
ברשותנו מספר רב של דגמים ורעיונות שיעזרו בפיתרון 

בעיות דיור, אחסון או כל דרישה אחרת.
כושר יצור למחלקת מבנים:

0 ייצור מבנים ניידים ממכולות, מחסנים ומגורים ה ייצור 
מבנים מבטון הן להרכבה בשטח והן כיחידה מושלמת 
במפעל 0 ייצור מבנים יבילים ממגוון רחב של חומרים 

וגימורים בהתאם לדרישות 0 הובלה, אחסנה והרכבה בשטח 
המזמין הינם פעולות בשגרה. לחברה מערך הובלה גדול 

הכולל: מובילי סמיטריילר, בחלקם עם מנוף.

אמקו ים מספקת שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות 
קירור על בסיס שנתי.

צוות טכנאים מיומן ומקצועי ערוך לשירותכם למענה מהיר 
לכל תקלה - 24 שעות ביממה!

מחלקת הקירור של החברה מתמחה במגוון תחומים, 
ביכולתינו להציע:

0 מכירת מכולות קירור בכל גודל ובהתאמה לצורכי הלקוח
0 השכרת מכולות קירור 0 בניית חדרי קירור וחדרי הקפאה

0 תחזוקה ושירות תיקונים למכולות וחדרי קירור
0 ביצוע שינויים ביחידות קירור וכן החלפת גז לגז ידידותי 

לסביבה 0 שיפוץ מדחסים למערוכת קירור בכל גודל נדרש
0 בניית לוחות חשמל, פיקוד ובקרה למערכות קירור.
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עיית היבוא עומדת תמיד על הפרק, בתקופה של מחסור בתוצרת ב
ומחירים גבוהים בשוק המקומי. עמדתנו הקבועה היא שיבוא תוצרת 

חקלאית לישראל עלול לפגוע בחקלאים ולהביא לתלות של ישראל 
בתוצרת מיובאת. אולם, אפשר לחיות אתו באופן זמני  וקצר כאשר 

היבוא נעשה בתיאום וכאשר המהלך מבוקר באופן יומי ושבועי. כל זאת 
כל עוד המגדלים לא ייפגעו באופן דרסטי וכל עוד לא יהפוך היבוא 

לקבוע, אלא רק מזדמן ונקודתי, תוך הכנסת תוצרת מבוקרת מבחינת 
השירותים להגנת הצומח ותוך מניעת כניסתה של תוצרת עם מחלות 

ווירוסים, כפי שקרה לאחרונה ביבוא ביצים מאוקראינה ומספרד. 
זה תקופה ארוכה שארגון מגדלי ירקות ומועצת הצמחים מקיימים דיאלוג 

חשוב ואחראי עם משרד החקלאות בכל הקשור למחירי הירקות, נוכח 
הכמויות החסרות בחודשים האחרונים בכמה מיני ירקות. להזכירכם, 

הסיבות למחסור הן נזקי טבע, מחלות ווירוסים, שפגעו אנושות בעיקר 
בשטחי העגבניות ברחבי הארץ, ובעיקר באזורי הפריפריה בדרום. היבול 
ירד דרמטית ל-6-4 טונות לדונם במקום 15-12 טונות, והמחירים האמירו 

בהתאם.
החלטת המשרד לנקוט בצעדים, לאפשר יבוא זמני ללא מכס ולצמצם 

את הנזק לצרכן, התקבלה על ידינו בחשדות גדולים, על אף ששידרו לנו 
כי זהו כלי זמני בלבד, עד שהמחירים יתייצבו. 

אולם אנחנו לא מוכנים להבין, ולא לשתף פעולה כאשר נותנים לסדק 
הקטן של היבוא להתרחב. כאשר ההיתר לייבא הביא להיצף ירקות 

מיובאים לשוק, כאשר המחירים למעשה לא השתנו, פניתי מידית למנכ”ל 
משרד החקלאות, בקריאה לעצור באופן מוחלט את היבוא ללא מכס. 
וכך כתבנו: “גם אם מישהו בונה על ירידת מחירים נוספת, עליו להבין 

שדה וירק
משק מודל לתשתיות גידול  	43

על חמדה - משק אורי 

גנות, פארן:

סיכום ארבע עונות גידול   

	2015-2011

אביתר איתיאל, אורי גנות,   

רבקה אופנבך, יורם צביאלי

בחינת איכויות מים, רמת  	49
דישון, יחסי אמון-חנקה 

והשפעתם על גידול פלפל 

בערבה	

שבתאי כהן, רבקה אופנבך,   

דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, 

יורם צביאלי, רמי גולן

שהמדובר בפגיעה אנושה במגדלים, שכאמור סובלים קשות מיבולים 
נמוכים. הרווחים בעת מחסור אינם נכנסים לכיסם של החקלאים אלא 
לכיסיהם של משווקים ורשתות. החקלאים כיום על גבול רווחיות נמוך, 

שבקושי מכסה את עלויות הייצור, ולכן  יביא רבים מהם להפסדים 
ולקשיים. והרי לא היית רוצה להגיע למתווה הפלפל בערבה, שעולה 
לכם מאה מיליוני ש’ח. לפיכך אודה לך אם נוכח המחירים הנוכחיים 

תיתן הנחיה לעצור מידית את מתן הרישיונות. שלא תהיה היד קלה על 
הדק היבוא, ובוודאי לא צריך לעזור לחקלאים ממדינות אחרות, במיוחד 

מטורקיה, על חשבון המגדלים”.
אנו אמנם מבינים את צורכי השוק והציבור, אך החקלאים אינם אשמים, 

ואסור שישראל תהיה תלויה ביבוא. לכן על משרד החקלאות לארגן 
מחדש את ההספקה באמצעות:

1. הקמה מידית של שוק סיטוני חדש, להקטנת פערי התיווך ולהפחתת 
יוקר המחיה;

3. שמירה על מועצות הייצור, ככלי תכנוני שיבטיח הספקה שוטפת של 
תוצרת חקלאית;

4. הגנה באמצעות מכסים בכל ענפי הצומח, בהתאם לצורכי השוק;
5. מתן מענקים והלוואות להגדלת היקף שטחי הירקות, בהתאם לצורכי 

האוכלוסייה.
אני תקווה שמשרד החקלאות יבין את החשיבות בהפסקת היבוא, אשר 

פוגע קשות במגדלים ונותן כוח לרשתות להתעלל בחקלאים ולא למשוך 
תוצרת. יש להחזיר באופן מהיר את המכס על היבוא, שנפרץ באופן בוטה 

ולא אחראי, כהגנה על החקלאים. 
יש לשמור את השוק המקומי לחקלאי ישראל.

מאיר יפרח

53 43 22 6

על הפרק
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גרות יצואא
בימים אלה הפנה מאיר 

יפרח מכתב למנכ”ל משרד 

החקלאות, שלמה בן אליהו, 

בנושא יישום החלטות הוועדה 

לשינוי שיעור אגרות היצוא 

בירקות, וכך כתב: “ בדיון שהיה 

במשרדך, העלינו במלוא חריפותו 

את נושא אגרות היצוא ואת 

מסקנות הוועדה שהוצאו לאחר 

4 שנים. סוכם על ידיך שנושא זה 

וסכומי האגרה שהומלצו על-ידי 

הוועדה ייושמו לאלתר. ביקשת 

אף שהמועצה תגבה את שיעורי 

האגרות החדשים. החלטת 

המועצה הועברה אליכם זה 

מכבר, ואני מצפה שאכן תפעל 

להסרת ההכבדה שנמשכת שנים 

רבות בעניין זה. בנוסף, סוכם 

שתיבדק אפשרות להקל על 

הגבייה מהמגדלים על-ידי יישום 

התשלום באמצעות מועצת 

פעילות המועצה, תרומתה 

ומקומה בקידום הענפים 

שבאחריותה, אנו חברי מזכירות 

“ארגון מגדלי פרחים” מבקשים 

להציג בפניכם דעתנו לעניין זה 

כדלקמן:

1. ענף הפרחים היה בתחילת 

שנות ה-2000 אבן הפינה של 

היצוא החקלאי וזמן רב הגדול 

בענפי היצוא )מעל 1 מיליארד 

ש”ח בשנה(, הענף מנה מעל 

1,500 מגדלים והעסיק עוד 

אלפים רבים.

2. בהנהגת “מועצת הפרחים” 

היה זה ענף דינמי, מתקדם, 

מתייעל, שאקלם עשרות מוצרים 

חדשים מדי שנה ליצוא ולשוק 

המקומי. המגדלים באמצעות 

מועצת הפרחים פיתחו משקים 

לתפארת ומערכות יצוא יעילות 

באוויר ובים. תכנית לשילוב 

דור המשך צעיר הייתה חלק 

ממשימות המועצה וראינו בזאת 

ברכה רבה.

3. בשנת 2004 אוחדו מועצות 

הייצור למועצה אחת, “מועצת 

הצמחים”, וזמן קצר אח”כ 

החליט משרד החקלאות להוציא 

את ענף הפרחים מהמועצה. 

מאז התדרדר הענף מדי שנה, 

לדאבון ליבנו, למרות כל היוזמות, 

התוכניות והתקציבים שטווה 

משרד החקלאות. יוסי ישי, 

בתפקידו כמנכ”ל, צפה את 

התהליך העגום ויזם הקמת צוות 

במשרד, הקצה תקציב, והכל 

דעך תוך זמן קצר. הפעילות 

באמצעות המשרד פסקה 

לחלוטין.

4. ענף הפרחים המפואר הפך 

ללא רלוונטי בחקלאות. נותרו 

בו מאות חקלאים בודדים, ללא 

פיתוח נמרץ של מוצרים חדשים, 

ללא מחקרים, הדרכה זעומה 

ואופק מוגבל מאוד.

5. למותר לציין שאנו רואים 

בהעדר גוף מרכזי סטטוטורי 

שיכול להבטיח שימור וקידום 

רמת הענף, את הגורם המרכזי 

לכך )לצד בעיות מקצועיות, 

כלכליות ואחרות, שפגעו ביצוא(.

6. מציאות זו שאנו מתארים 

מניעה אותנו לפנות אליכם, 

כוועדה שאמורה לשקול שינויים 

במועצת הצמחים, בשתי נקודות:

א. המועצה היא כלי קריטי 

לשימור וקידום ענפי החקלאות 

בישראל. הסקטור החקלאי 

מורכב מאלפי חקלאים 

משפחתיים קטנים, שבמציאות 

הכלכלית הקיימת יסוג לאחור 

אם לא יהיה גורם סטטוטורי 

מחייב שימנע זאת, על ידי 

ריכוז פעילות מקצועית כמו”פ, 

הדרכה, פיתוח מוצרים, קידום 

שיווק, פיתוח שווקים, שיהיו 

נחלת הכלל, תוך גביית היטלים 

מהחקלאים בשיעור זעום! )3-2 

אג’ לק”ג או לפרח(.

ב. אנו מבקשים לקבוע שענף 

הפרחים ישולב חזרה במועצת 

הצמחים ויהיה חלק מפעילותה 

המקצועית, כדי לנסות ולהחזיר 

עטרה ליושנה.

חיים חדד, מזכ”ל

נס ארצי לסיכום כ
העונה בעגבניות 
לתעשייה: יוסי ארזי 

יקיר הענף ל-2015
ב-31 בדצמבר התקיים במשכן 

לאמנות בעין חרוד מאוחד כנס 

הסיכום של עונת העגבניות 

לתעשייה 2015.

פתח את הכנס מי שארגן אותו 

ביד רמה, כתמיד, שאול גרף. 

בירך יוסי ארזי, מזכיר הארגון 

היוצא של ארגון מגדלי ירקות, 

שבהמשך הטקס זכה באות יקיר 

הענף לשנת 2015, שהוענק לו 

על-ידי שאול גרף ונונה ארליך, 

שבירכו וציינו את תרומתו 

והשפעתו המכרעת של יוסי 

ארזי על שנעשה בענף הירקות 

לתעשייה, בשנות פעילותו בארגון 

מגדלי ירקות. 

יוסי אמר בדבריו: “אנו נמצאים 

בין עונה לעונה, עם סימני 

הצמחים, במסגרת תקציבה. 

אודה לך על התייחסותך 

בהקדם”.

עד סגירת הגיליון לא נתקבל 

תשובתו של מנכ”ל המשרד 

לפנייה זו.

נף הפרחים מבקש ע
לשלבו מחדש 
במועצת הצמחים

בעיצומם של ימים, בהם שבים 

ועוסקים מחדש בחיוניותה 

של מועצת הצמחים לחקלאי 

הצומח, וועדה ממשלתית עומדת 

לדון בנושא לדרישת האוצר, 

הוציא חיים חדד, מזכ”ל ארגון 

מגדלי הפרחים וצמחי הנוי, 

מכתב לחברי הוועדה, שלהלן 

תוכנו:

הנדון: ענף הפרחים ושילוב 

במועצה

על רקע משימתכם לבחון את 

סלט ירקות
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המשך בעמוד הבא

שאלה. אני מאמין שתוך כמה 

שנים הקשיים ייפתרו. בשנים 

האחרונות איבדנו חלק גדול 

מהיתרונות שהיו לנו מול שוקי 

הייצור, ואני חושב שנדרשות 

פעולות שיצעידו את הענף 

קדימה. בשבילי יותר מסמלי 

שביום האחרון לפעילותי בארגון 

אני כאן. כל שעשיתי, וזו גם תורת 

הארגון, זה למען המגדלים, גם 

אם הדעות לא תמיד צולבות. 

תמיד המגדל היה בראש מעייני. 

אני מאחל שהגשמים לא ייפסקו 

לטובה, ונראה ברכה בעמלנו”.

 אורן ברנע, מחליפו של יוסי 

בארגון, בירך והודה ליוסי על 

הליווי שקיבל ממנו עם כניסתו 

לארגון.

בהמשך סקר נונה ארליך, מנהל 

ענף ירקות במועצת הצמחים, 

את תמונת הענף בשנה החולפת, 

בארץ וגם בעולם. יפתח קרן 

מ”פרי-ניר” סקר את מצב הענף 

בהיבט המפעלים, ולאחריו 

דווחו אנשי המקצוע על הבטים 

שונים, מקצועיים ואחרים, בגידול 

העגבניות לתעשייה.

ולא נשכח את מסורת מרק 

העגבניות בהפסקה, שטעמו 

מיוחד והוא מוכן מכל הלב. שפו 

לשאול ולעושים במלאכה.

יכום 2015: קנט ס
שילמה לחקלאים 

פיצויים בהיקף של 
כ-400 מיליון ש”ח

בשלוש השנים האחרונות שילמה 

קנט לחקלאים כמיליארד 

ש”ח פיצויים בגין נזקי טבע, 

מוסר דוד גינזבורג, מנכ”ל קנט, 

לדבריו: “ללא תמיכת הממשלה 

בחקלאים, באמצעות הביטוח, 

היינו עדים לקריסה מוחלטת 

של ענף החקלאות בישראל, על 

כל המשמעויות הנלוות לכך”. 

לוכסמבורג
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מסיכום נתוני 2015 שערכה הקרן 

עולה כי בשנה החולפת שילמה 

קנט כ-400 מיליון ש”ח פיצויים 

לחקלאים. 

מנתוני קנט הנוכחיים עולה כי 

את עיקר הנזק השנה ספגו 

מגדלי הפירות, שפוצו בהיקף 

של למעלה מ-90 מיליון ש”ח. 

מגדלי הירקות פוצו במעל ל-85 

מיליון ש”ח, ומגדלי ההדרים 

פוצו במעל ל-55 מיליון ש”ח. 

נזקים משמעותיים נוספים נגרמו 

למגדלי הפלחה, שפוצו בשנה 

החולפת בכ-20 מיליון ש”ח. 

בענפי החי  פוצו מגדלי העופות 

במעל ל-30 מיליון ש”ח.

אירועי מזג-האוויר בשנת 2015 

היו מפתיעים, ללא יכולת 

מוקדמת לאמוד את חוזקם. 

האירועים, שהחלו בחודש ינואר 

והמשיכו לכל אורך הרבעון 

הראשון, וכללו: סערות ורוחות 

חזקות במהירות של כ-100 

קמ”ש, שלג שנערם באזורים 

רבים בארץ ונשאר מספר 

ימים, גשמים כבדים שעברו 

את הממוצע החודשי, ברד 

כבד, קרה ושרב, שלווה ברוחות 

מזרחיות ובאובך כבד מאוד 

שנמשך מספר ימים. בהמשך, 

הרבעון השני של השנה התאפיין 

בתחילת הרבעון באירועי ברד 

ובנזקי גשם. לקראת סוף הרבעון, 

בחודש מאי, היו שני אירועי שרב 

שפגעו ביבול וגרמו לנזקים 

רבים. ברבעון השלישי התאפיינו 

האירועים בגלי חום חריגים 

בעוצמתם. לקראת סוף השנה 

התרחש אירוע קרה בכל רחבי 

הארץ, שגרם לנזקים כבדים, 

בעיקר למגדלים בשטחים 

פתוחים, ובכללם מגדלי תפוחי 

האדמה בדרום הארץ.

בבחינה מעמיקה של הנתונים, 

להדברת בוטריטיס, קשיונה גדולה

 ואספרגילוס

בדבר פרטים  ניתן לפנות למשרדי החברה

 03-9784108 או לאנשי השדה של החברה .

 CYPRODINIL מכיל 375 גרם בליטר

FLUDIOXINIL ו-250 גרם בליטר

בתוארית נוזלית נוחה לשימוש !!!

מורשה במלפפון, קישוא, עגבניה, 

פלפל, תות שדה  וגפן.

נמסר מקנט, עולה כי עיקר 

הפיצויים, מעל ל-300 מיליון ש”ח 

שולמו למגדלים שרכשו ביטוח 

מורחב, מעבר לביטוח הבסיסי. 

ום פתוח בנושא פלפל י
של “זרעים גדרה”

“אתכם לאורך כל הדרך” הייתה 

כותרת היום הפתוח בנושא 

פלפל שקיימה חברת זרעים 

גדרה - Syngenta במשק ניסים 

סבן במושב צופר. באירוע נכחו 

מגדלים, נציגים מהמו”פ האזורי 

ונציגי משתלות. במסגרת יום 

זה הציגה החברה 8 זני פלפל 

מגוונים המתאימים לשווקים 

שונים ואת הצוות המקצועי 

שפועל באזור זה בכל ימות 

השנה. 

האתגרים עמם מתמודדים 

מגדלי הפלפל מדי שנה, נמסר 

מחברת זרעים גדרה, מחייבים 

התמקצעות ומציאת פתרונות 

שיענו על צרכיהם. בנוסף, על 

המגדלים לתת מענה לשוקי 

יצוא שונים באמצעות זנים שונים 

בגודלם ובאיכותם. השינויים 

הדינמיים שחווה ענף הפלפל 

משפיעים בין היתר גם על 

חברות הזרעים. 

ליאור קושניר, מנהל השיווק של 

זרעים גדרה - Syngenta, מסר כי: 

“על אף המשבר הקשה שחווה 

הערבה בשנים האחרונות, אנו 

ממשיכים להאמין בחקלאות 

האזור ובמגדלים שחיים שם. 

לדעתנו אין תחליפים רבים 

לגידול הפלפל ואנו מאמינים 

שלא צריך לנטוש אותו. אנו 

פועלים ונמשיך לפעול על מנת 

לספק למגדלים את המענה 

לצורכי השוק המשתנים ולהפעיל 

צוות רחב שילווה את המגדלים 

לאורך כל הדרך”. 

ביום הפתוח הוצגו זני הפלפל 

המגוונים של החברה,  אשר 

כוללים זנים ותיקים ומוכרים 

לצד זני פלפל חדשים. בין השאר 

הוצגו שני הזנים הצבעוניים 

החדשים של החברה, “שיר” 

ו”ג’ורדן”. מהחברה נמסר כי 

“שיר” הוא זן צהוב שבולט 

במוצקות וביבול שלו ו”ג’ורדן” 

הוא זן כתום בעל צימוח וגטטיבי 

חזק והמשכיות מרשימה. 

פעל הזרע בשדרות מ
זכה בפרס המועצה 

לישראל יפה 
מפעל הזרע בשדרות זכה, 

זו השנה השישית ברציפות, 

בחמישה כוכבי יופי 

בתחרות “תעשייה יפה ומקיימת 

בישראל יפה” של  המועצה 

לישראל יפה”. הפרס הוענק לדני 

מלכה, המנהל האדמיניסטרטיבי 

של אתר ברורים בחברת 

“הזרע”.

תחרות זו נערכת מדי שנה 

במטרה לעודד טיפוח סביבתי 

ושיפור חזות הסביבה במגזר 

התעשייתי, לרווחת האדם 

והקהילה, כחלק מתפיסת איכות 

 חיים כוללת.

מחברת הזרע נמסר כי ניסיון 

חיים מגובה במחקרים מדעיים 

מלמד על התועלת העצומה 

שבמקום עבודה נעים ומטופח. 

הסביבה המטופחת משפרת 

את הרגשתם ואת תפקודם של 

העובדים, המבלים שעות רבות 

במפעל לאורך ימים חודשים 

ושנים.

שומר הסף” “
בישראל

עדן שילד )EdenShield(, חברת 

פורטפוליו של טרנדליינס 

אגטק, מפתחת תמציות 

צמחים חדשניות להרחקת 

חרקים מגידולי חממות. מכיוון 

שהתמציות של עדן שילד הן 

חומרים טבעיים ובלתי רעילים, 

אין בהן כל סכנה למגדלים או 

לצרכנים וניתן להשתמש בהן 

לאורך כל תקופת הגידול, גם 

קרוב למועד האסיף של היבולים 

ולקראת שיווקם.
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המשך בעמוד הבא

החברה פיתחה את מערכת 

“שומר הסף”, המיועדת למנוע 

כניסת מזיקים לחממות. 

המדובר במערכת ממטירים 

 ,Eden Shield Net ייעודית למוצר

המותקנת בכניסה לחממה ואינה 

מרססת את הצמחים הגדלים 

בתוכה. המרכיבים הארומטיים 

 ,EdenShield Net-של מוצר ה

המומטרים על פתחי החממה 

ויריעותיה, מסווים את הריח 

של הגידול בחממה. מהחברה 

נמסר כי מערכות “שומר הסף”, 

המותקנות בחממות עגבניות, 

בזיליקום וקנביס רפואי בישראל, 

איטליה וספרד, הביאו להפחתה 

משמעותית של מקרי וירוס 

המזיק לצמח ולהפחתה של 

מעל 80% בשימוש בחומרי 

הדברה קונבנציונליים. המערכת 

הוצגה לקהל המבקרים ביום 

הפתוח בערבה. 

וצר וולקני בישיבת א
הממשלה

לרגל ט”ו בשבט זכה מינהל 

המחקר החקלאי בכבוד מיוחד: 

לפתוח את ישיבת הממשלה. 

לרגל החג הוצגה לשרים תערוכת 

הדרים, תבלינים טריים, תותים, 

חיטה, היפאסטרום )פרחי 

אמריליס( ושמן זית. השרים 

גדשו את התערוכה במשך חצי 

שעה וקיבלו הסברים מפורטים 

מראש המינהל, פרופ’ יורם 

קפולניק, מפרופ’ איתמר גלזר 

ומפרופ’ נתיב דודאי על ההישגים 

החקלאיים של המחקר. פתח את 

ישיבת הממשלה ראש הממשלה 

נתניהו בברכות למכון וולקני 

והדגיש את הגאווה הישראלית 

שהישגים אלו מקנים לתושבי 

המדינה. כמו-כן ציין כי הוא מודע 

לפוטנציאל העסקי של המכון 

ויפעל באופן אישי כדי לקדמו.

ראש המינהל, פרופ’ יורם 

קפולניק, חתם את האירוע 

בהרצאה מרתקת של 25 דקות 

והשיב לשאלות רבות של 

השרים, שגילו עניין רב. בתום 

השיחה העניק ראש המינהל 

לרוה”מ את הספר “אוצר וולקני” 

)בעריכת מלי ברזילי(, הסוקר 

את המורשת של המינהל ואת 

הפיתוחים המרכזיים שלו ב-95 

שנות פעילות. 

פרופ’	קפולניק	מעניק	לרוה”מ	את	הספר	“אוצר	וולקני”
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וועידה השישית ה
של ישראל לחקלאות

ועידת ישראל לחקלאות ה-6 התקיימה השנה בירושלים בסימן 

חשיבות התוצרת החקלאית ושיווקה ונפרסה על פני יומיים, בתאריכים 

.23-24.12.2015

הוועידה נגעה בנושאים שהינם על סדר היום של החקלאות בישראל. 

הנחה אותה איש התקשורת דני קושמרו, שריכז את הדיונים ותזמן את 

המרצים.

הוועידה נפתחה בנושא השיווק החקלאי, מהנושאים שבראש סדר 

היום החקלאי. עסק בנושא על כל היבטיו פנל בהשתתפות מנכ”לי 2 

רשתות שיווק, איציק אברכהן, מנכ”ל שופרסל, ורמי לוי, נציג השוק 

הסיטוני, הרצל קרן, הבעלים של שוק האיכרים ושוק הנמל, שיר 

הלפרן, נציג ההתארגנות החקלאית “יופי של ירקות”, אילן גדיאל, ונציגי 

מגדלים: רני ברנס, יו”ר ענף הפירות במועצת הצמחים, ודודו עברי 

ממושב לכיש.

הפנל נפתח בסקירת הנושא על-ידי המשתתפים, כל אחד בתחומו, 

תוך קריאות ביניים של חקלאים בקהל, שמחו נמרצות כנגד רשתות 

השיווק, שנטען כי בהתנהלותן הן גורמות נזק אדיר לחקלאים.

עיקר הטענות נגעו לשיטת המכירה של רמי לוי במחירי הפסד, 

המושכת את שוק הפירות והירקות כלפי מטה והמייצרת הפסדים 

כבדים למגדלים הכורעים תחת הנטל. הריכוזיות בתחום השיווק בידי 

קומץ של רשתות פוגעת אנושות בחקלאים ובצרכנים כאחד. רשתות 

השיווק, השולטות על מערך השיווק הסיטוני והקמעוני )מהוות 60% 

של השוק(, קובעות מצד אחד את מחירי התוצרת לחקלאי )לעיתים 

מתחת לעלויות הייצור(, ומצד שני מכתיבות את המחיר לצרכן, 

שבדרך כלל גבוה בעשרות אחוזים מהמחיר ששולם לחקלאי.

הפתרונות שהועלו במסגרת הפנל הם: התארגנות חקלאים בשיווק, 

בנייה ופיתוח השוק הסיטוני בישראל וכן דרישה לרגולציה, שתסדיר 

את המונופול של הרשתות בתחומים שונים.

בהמשך יומה הראשון של הוועידה התקיימו פנלים והרצאות בתחומים: 

סימון התוצרת החקלאית, החדרת גידולים חדשים, מבנה משרד 

החקלאות בזיקה לחקלאים ויצוא חקלאי.

היום הראשון לוועידה ננעל בדיונים במסגרת של שולחנות עגולים 

בתחומים שונים, שמטרתם “להציף” את הנושאים והבעיות שאיתם 

מתמודד כל ענף או תחום חקלאי.

יומה השני של הוועידה נפתח 

בסימן ענף הפלפל, בהיבט של 

חיזוק היצוא לשוק האירופי והרוסי 

והגדלת הצריכה בשוק המקומי.

שיא מרגש הייתה הופעתו של נשיא 

המדינה, מר ראובן ריבלין, שהגיע 

לברך את באי הוועידה. הנשיא 

נשא דברים בשבחה של החקלאות 

הישראלית וציין כי “החקלאות 

היא ערך, החקלאות היא עצמאות 

למדינה”...

“אני מאמין”, אמר ריבלין, “באמונה 

שלמה, שהחקלאות הישראלית 

עודה והינה מעמודי התווך של 

מדינת ישראל. החקלאות אינה מקצוע או עבודה. החקלאות היא 

ערך. החקלאות היא כלכלה. החקלאות היא ביטחון, והכי חשוב - 

החקלאות היא עצמאות למדינה”.

אבו וילן, מזכ”ל התאחדות חקלאי ישראל, נאם בוועידה, טרם הגיע 

נשיא המדינה, וציין בדבריו כי “החקלאות בישראל היא החקלאות 

המובילה ביותר בעולם - בטכנולוגיות, בפיתוח המו”פים ועוד... עם 

זאת החקלאים נאלצים לשלם מיסים גבוהים באמצעות העובדים 

הזרים, המים ועוד”...

“רק במדינת ישראל”, ציין וילן, “עלויות המים הגבוהות מוטלות 

כולן על החקלאי. זה לא קיים בתשתיות אחרות... לא בכבישים ולא 

ברכבות”. עוד הוסיף כי התארגנות והליכה יחד של החקלאים בשיווק 

התוצרת וברכישת תשומות תוציא את החקלאות מהמשבר בו היא 

נמצאת, וזאת בדומה להתארגנות החקלאית של הספרדים.

בסופו של היום השני לוועידה הוענקו אותות לפעילים ולמגדלים 

צעירים, שהינם סיפור הצלחה בחקלאות הישראלית. אותות אלו כללו 

מגדלים בתחומי הירקות, הפירות, הפרחים, התבלינים, הפטריות 

והרפת, בגידולים קונבנציונליים ובחקלאות האורגנית.

כמו-כן צוינו מצטיינים מתחום השיווק, הייצוג החקלאי, הצילום, 

התקשורת, ההדרכה והמחקר החקלאי.

תודת כולנו לחיים אלוש, מנכ”ל משוב, וצוות עובדיו המסור, על ארגונה 

המוצלח של הוועידה, המעלה את החקלאות על סדר היום בקרב 

מקבלי ההחלטות בישראל.

רשם: אלי אהרון
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ספרטה סופר אושר להדברת תריפס קליפורני בפלפל,
תריפס טבק בבצל, עירית וכרשה,
הליוטיס ונובר התירס בתירס,
עשים בתפוח-אדמה ועגבניה,

פרודניה בכרוביים, חסה, גזר, סלק,
לפת, צנון, צנונית ותבלינים, עש הכרוב

ועש לב הכרוב בכרוביים
וזבוב מנהרות בגרברה

חברת בת של תרסיס בע”מ טל: 03-9223785
www.tarsis-agrichem.co.il

אגריכם בע"מ

מותר ליישום קרוב למועד הקטיף

התכשיר היעיל ביותר 
להדברת טוטה אבסלוטה בעגבניות

מאושר להדברת זבובי מנהרות
באבטיח ומלון

התכשיר מכיל 60 גר' SPINETORAM בליטר
DOW AGROSCIENCES מיוצר ע”י

קוטל מזיקים ירוק וחדשני
ספרטה סופר ת.ר.

ספרטה סופר אושר גם להדברת תריפס במלפפון 
עד 3 ימים לפני הקטיף!!

“ספרטה”התכשיר המחליפה את תוארית חדשה “ספרטה סופר” 

קול קורא להגשת המלצות 
לתלמידי תואר שני או שלישי

מקרן מלגות ע”ש יוסטה בלייר 
ויהודה פלג ז”ל

ארגון	מגדלי	ירקות	שם	לו	למטרה	להוקיר	את	זכרם	של	יוסטה	בלייר	

ויהודה	פלג	ז”ל,	שניים	מעמודי	התווך	של	ענף	הירקות	בישראל,	

באמצעות	עידוד	המחקר	היישומי	בגידולי	הירקות	בישראל.

למטרה זו מקצה הארגון  בשנת 2016 סכום שנתי של 24,000 

ש”ח, לחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים לתואר שני או שלישי, 

העוסקים בתחום המחקר היישומי בגידולי הירקות, הן במבנים 

מוגנים והן בשדה הפתוח )כולל ירקות לתעשייה(.

מועמדים למלגה יגישו את המסמכים הבאים:

•מכתב פנייה הכולל: שם התלמיד, מס’ תעודת הזהות, כתובת,  	
מספר טלפון, שנת לימודים לתואר, חוג לימודים, נושא עבודת 

הגמר/דוקטורט, שם המנחה ותוכנית עבודת הגמר/דוקטורט 

מאושרת על-ידי המוסד האקדמי.

•קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים ותקציר נושא עבודת  	
הגמר/דוקטורט.

•גיליון ציונים עדכני לתואר ראשון ושני )אם קיים(. 	
•המלצות המנחים. 	

זכאי להגיש בקשה כל מי שלא קיבל מלגה בעבר מקרן זו.

חלוקת המלגות לזוכים תתקיים במסגרת מועצת ארגון מגדלי 

ירקות, במחצית השנייה של ספטמבר 2016.

בטקס חלוקת המלגות יינתנו לכל זוכה 2 דקות להציג את עצמו 

ואת עיקרי עבודתו.

זוכים שלא יהיו נוכחים בטקס, בלא תיאום מראש עם המארגנים, 

תישלל זכאותם לקבלת המלגה. 

הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת המלגות יש להגיש עד 

ליום 1.5.16, אל: יוסי ארזי, ארגון מגדלי ירקות, העצמאות 40 יהוד 

yossi@vegetable.co.il :5610102. פקס: 03-5403200. דוא”ל
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וקרה למניחי היסוד ה
להשקיה בטפטוף 

בישראל
הנהלת שה”מ העניקה תעודות 

הוקרה לבני המשפחות של 

יעקב מוטס ז”ל, שהגה את רעיון 

ההשקיה בטפטוף, וליהודה זוהר 

ז”ל, שהמשיך בפיתוח.

בטקס רב משתתפים, בפתיחת 

יום עיון להשקיה במי קולחין, 

העניקה הנהלת שה”מ תעודות 

הוקרה לבני המשפחות של 

יעקב מוטס ז”ל ויהודה זוהר ז”ל, 

על ההמצאה, הפיתוח וקידום 

ההשקיה בטפטוף. 

בטקס נכחו חנן בזק, מנכ”ל 

שה”מ במשרד החקלאות, 

ד”ר שאול מנור, מומחה מים 

בינלאומי, בנו של יהודה זוהר 

ז”ל, פרופ’ יוסי שלהבת, לשעבר 

מנהל מכון וולקני והמדען 

הראשי במשרד החקלאות, 

אשר אייזנקוט, מנהל תחום 

שירות שדה בשה”מ, ד”ר רבקה 

אופנבך, חוקרת במו”פ ערבה 

תיכונה, משה סנה, לשעבר מנהל 

שירות שדה, שלמה ישראל, 

מנהל אגף ענפי שירות ועוד רבים 

אחרים.  

עבור עדי מוטס, בנו של יעקב 

מוטס ז”ל, שבמשך שנים לחם 

על ההכרה באביו כמפתח שיטת 

וסף עפרוני ז”לי
השבוע ליווינו למנוחת עולמים 

את חברנו יוסף עפרוני. 

עפרוני התחיל את עבודתו 

בחברת אגרקסקו בשנת 1968 

כרכז בחבל הצפון. שנים רבות 

שקד על פיתוח גידולי העלים: 

סלרי, כרוב סיני ועוד גידולים 

כמו בצל ופלפל, באזור הגליל 

המערבי, עמק יזרעאל, בקעת 

יבנאל ובקעת הירדן.

קשריו היו מצוינים עם מגדלי 

המגזר הערבי באזור נצרת 

והביאו לשגשוג אזורי גדול מאוד 

בתחילת שנות השמונים .

איש אדמה, נעים הליכות, 

אשר התחבב על כל המערכת 

החקלאית המפותחת מאוד של 

אותם ימים. אדם שהחקלאי 

הבודד ורווחתו עמדו תמיד 

לנגד עיניו.

שנים מספר לפני יציאתו 

לגמלאות החל עפרוני לקדם 

את החקלאות האורגנית באזור 

הצפון, במקביל לפעילותו 

הענפה כיו”ר ועד העובדים של 

אגרקסקו.

ביתם של עפרוני ומיקי בכפר 

ביאליק היה פתוח לכל מי שעבד 

באותם ימים באזור ובתחנת 

הטרנזיט הידועה של כפר 

ביאליק. עפרוני, או יוסל’ה, כפי 

שקראו לו ותיקי החברה, היה 

טיפוס מיוחד במינו, אשר ידע 

לשלב בדיחה טובה באידיש עם 

צרפתית שהביא מהבית בבלגיה. 

לנו, לקרובים לו, סיפר איך נמלט 

מציפורני הנאצים דרך החלון 

ברגע האחרון, כיצד הגיע לארץ 

והתחיל את חייו כחקלאי, עם כל 

הקשיים, אבל מעולם לא קיטר 

ולא התלונן.

איש עם שמחת חיים ללא 

הפסקה, שמעולם לא 

נבהל מלטפל בבעיות בדרכו 

המיוחדת.

לנו, לוותיקי אגרקסקו, השאיר 

יוסל’ה צרור של חוויות שלא 

נשכח כל החיים.

רשם: עוזי קוריס

הטפטוף הראשון בישראל, 

היה זה יום מרגש, יום שכולו 

גאווה. “אני המום”, אמר אחרי 

הטקס, “עבורי זה מאורע של 

פעם בחיים. ניסינו לערוך את 

הטקס הזה קודם כמה פעמים, 

ואני שמח שבסופו של דבר זה 

יצא לפועל. אין לי ספק שללא 

העדויות הללו ששמענו היום, היה 

קשה מאוד לשכנע את הנהלת 

שה’מ לערוך את הטקס”.

הטפטוף הוא המצאה ישראלית, 

אך מי המציא אותה? מתברר כי 

יעקב מוטס היה האיש הראשון 

שהגה ואף פיתח את השיטה, 

עוד לפני שהמהנדס שמחה 

בלאס, ביחד עם קיבוץ חצרים, 

הפכו את הטפטפת למוצר.    

ד”ר שאול מנור, מומחה מים 

בינלאומי ומזכיר אגודת נאמני 

המחקר החקלאי ושוחריו במרכז 

וולקני, ניהל את הטקס ופתח 

בדברים: “אני שייך לדור שבו עוד 

השקו בהצפה או בהתזה, אך 

יעקב מוטס ויהודה זוהר ביקשו 

לפתח שיטה יעילה יותר. השיטה 

שפיתח מוטס נראתה אז כמשהו 

הזוי, שלא נראה כלכלי. אבל 

בעקשנות, בהתמדה וברצינות 

הגיעו למה שהגיעו. אני זוכר 

שהיה אז ויכוח איך יקראו לשיטה 

החדשה: השקיה בהדלפה, 

בטפטוף, דריפ איריגיישן”.

יעקב שגיב, מנהל שה”מ לשעבר, 

שלא נכח מפאת בריאותו, שלח 

מכתב עדות והערכה שהקריא 

 אותו ד”ר מנור, בו כתב:  

“הערכה רבה למנהל שה״מ, 

המקיים טקס המכבד באות 

הוקרה את יעקב מוטס על 

המצאת שיטת ההשקיה 

בטפטוף. יעקב מוטס היה 

הראשון שהגה את רעיון ההשקיה 

בטפטוף והחל בניסיונות ליישום 

השיטה הלכה למעשה. ניסיונות 

יישום השיטה נעזרו בחוקרי 

מכון וולקני, ובראשם פרופ׳ יוסי 

שלהבת, ובמדריכי שירות השדה 

בשה״מ, בעיקר בנגב, ובראשם 

יהודה זוהר, ועוד רבים וטובים 

שלצערי כבר אינם בין החיים. 

כיום, אין ספק, שהמצאתו של 

יעקב מוטס תרמה תרומה 

משמעותית ביותר לייעול 

ההשקיה בארץ ובעולם וראויה 

 לכל הערכה והוקרה”. 

פרופ’ יוסי שלהבת, לשעבר 

מנהל מכון וולקני והמדען 

הראשי במשרד החקלאות, 

אמר: “יעקב מוטס היה האדם 

הראשון במדינת ישראל שהגה 

את רעיון ההשקיה בטפטוף. 

מוטס לא הספיק לנכס לעצמו 

את הזכות. דבר זה נעשה מאוחר 

יותר על-ידי המהנדס שמחה 

בלאס, שקיבל את הזכות גם 
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Cucumber Romi - מלפפון רומי

זן מוביל לגידול מלפפון בעונת האביב, הקיץ  	#
והסתיו )15.8-30.9(, המצטיין בכמות ובאיכות 

הפרי.

צמח: חזק, פתוח ומאוזן עם כושר חנטה מצויין  	#
בחום.

ייבול: מרכז עם רמת ייבול גבוהה מאוד. 	#

פרי בצבע ירוק מבריק, ריגולארי ואחיד באורך  	#
של 15-17 ס”מ, עם ערך שיווקי גבוה מאוד.  

HR: Ccu - IR: Px, CMV, CVYV, ZYMV :עמידות 	#

טלפון משרד: 04-6386270/1/2  פקס: 04-6384547 
050-5317494  - שחאדה  סאלח  צפון:   ,050-7654459  - עובדיה  ששון  ודרום:  מרכז  מכירות 
E-mail: office@agrodeal.net

זן המלפפון המוביל לשתילה בעונת האביב

על ייצור תעשייתי בשיתוף עם 

קיבוץ חצרים, ולהם היו אמצעים 

גדולים שלא היו למוטס”.

פרופ’ שלהבת אף תיקן טעות 

היסטורית, לפיה נטען שמוטס 

המציא שיטה לטפטוף מוטמן 

ולא היא. פרופ’ שלהבת הסביר 

שהטעות נבעה מכך, שמוטס 

עצמו כינה את השיטה שלו 

כתת-קרקעית, אך בכל ניסיונותיו 

הראה טפטוף על פני האדמה. 

הסיבה הייתה, שמוטס שקל 

שמתחת לכל חור בצינור יהיה 

בור קטן, שיאפשר חדירה יותר 

טובה, ולכן קרא לשיטה תת 

קרקעית. פרופ’ שלהבת הוסיף 

כי “מוטס מעולם לא הטמין את 

הטפטפות, הוא הניח אותם על 

הקרקע. הטעות נבעה מהשם 

שנתן לשיטה שלו... ב-1956 החל 

מוטס לבדוק באופן מעשי את 

שיטת הטפטוף, למרות שאז 

לא קראו לזה כך. הרעיון נולד 

בחלקה פרטית שלו, בגינת ביתו 

בראשון לציון, כאשר הבחין בברז 

שטפטף ולידו צמחו צמחים 

רבים באופן אינטנסיבי. מזה הוא 

הבין ששיטת השקיה כזאת תהיה 

יותר יעילה משיטות אחרות, 

וזה הביא אותו לפיתוח שיטת 

טפטוף בצינורות. אורך הצינורית 

הפנימית קבע גם את הספיקה 

של הטפטפת. בשנת 1962 

פירסם מוטס בפעם הראשונה 

את השיטה שלו בירחון “השדה”, 

וזאת לאחר שידידים שלו עודדו 

אותו לעשות זאת. אמרו לו: ‘אם 

לא תפרסם, לעולם לא יזקפו 

זאת לזכותך’, אבל דברים כאלו 

לא העסיקו אותו. הוא היה איש 

צנוע ולא חיפש התעשרות 

באיזושהי דרך. אגב, המערכת 

שפיתח עם המחלקה להשקיה 

במחקר החקלאי הייתה כבר 

בשלבי פיתוח ראשונים של 

עבודה. השגנו תקציב קטן ועשינו 

ניסוי בשטחים של הפקולטה 

לחקלאות, בעיקר עשה זאת 

החוקר יוסי הלר ז”ל. הניסוי 

היה מוצלח, וזו היתה השותפות 

הראשונה שלי עם מוטס, 

שנמשכה לזמן ארוך. בהמשך, 

מי שבאמת הפך את השיטה 

למסחרית היה שמחה בלאס, 

שלטענתו כלל לא ידע שמוטס 

המשך בעמוד הבא

יזם את השיטה, אך אין ספק 

שמוטס הוא זה שהחל ברעיון 

הטפטוף. רק הנסיבות במקום, 

הצניעות שאפיינה אותו וחוסר 

האמצעים מנעו ממנו לפתח את 

השיטה ליישום מסחרי. אני רוצה 

להביע הערכה להנהלת שה”מ, 

שמצאו לנכון, לאחר בדיקה, 

לתת כבוד ליעקב מוטס על 

פיתוח השיטה וליהודה זוהר על 

המשך הפיתוח”.

תמונה נוספת?
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בי קרחי ז”ל - צ
“מר גליה” 

2015-1928
ד”ר צבי קרחי נולד ב-1928 

בחיפה. רכש הכשרה חקלאית 

בתיכון בפרדס חנה ובקיבוצים 

משמר השרון ופלמחים. בשנת 

1946 התגייס לפלמ”ח במסגרת 

הכשרת הצופים ד’ והיה בעין 

גב ובחולתה. בשנת 1946 סיים 

קורס מפקדי כיתה בדליה, וב-

1948 סיים קורס סיירים בג’וערה 

ובכפר רופין והדריך בקורס 

סיירים בכפר רופין. השתתף 

בהובלת לוחמים לנגב הנצור 

ונלחם בפתיחת הדרך לנגב 

במסגרת “מבצע בית חנון”. 

לאחר שחרורו היה בין מקימי 

קיבוץ פלמחים. לאחר שנה, 

ב-1950, נסע ללימודים בארה”ב, 

שם קיבל תואר מוסמך למדעי 

החקלאות באוניברסיטת 

קליפורניה בדיוויס )1954( ותואר 

דוקטור באוניברסיטת מיניסוטה 

במינאפוליס )1958(. 

כשחזר ארצה היה לחוקר 

גנטיקה של צמחים ועבד בין 

השנים 2003-1959 בתחנת 

הניסיונות נווה יער )לימים, מרכז 

מחקר צפון של מינהל המחקר 

החקלאי(, השייך למכון וולקני 

של מינהל המחקר החקלאי. 

תחילה עסק במחקר בבעיות 

אגרוטכניות שונות של גידולי 

פלחה, דגניים וקטניות, ותוצאות 

ניסיונותיו הביאו לשיפור ניכר 

בממשק גידולים אלו. 

מראשית שנות ה-60 התמקדה 

פעילותו המחקרית בקידום 

גידולי הדלועיים ובפיתוח זנים 

מותאמים ליצוא. צבי היה בעל 

חזון, שהבין את המשמעות 

של שימוש בשונות גנטית 

הן למחקר והן לטיפוח. הוא 

הקים אוסף גנטי גדול של 

זרעי דלועיים החל מ-1964, 

שגדל במשך השנים ומשמש 

עד היום את חוקרי היחידה 

לדלועיים בנווה יער ובמינהל 

המחקר החקלאי עד לימים 

אלה. ד”ר צבי קרחי הצטיין 

בראיה רב-תחומית וחדשנית 

של המחקר, וברוח זאת פיתח 

את היחידה למחקר וטיפוח 

דלועיים. היחידה הפעילה חוזי 

טיפוח עם חברות זרעים, בארץ 

ובעולם, ובכך הוכח שהשקעות 

ציבוריות במחקר ופיתוח הינן 

רווחיות למדינה, למוסד המחקר 

ולמשקיעים.

עד אמצע שנות המאה העשרים 

גידלו בארץ זני מלונים משני 

טיפוסים עיקריים, האחד טיפוס 

“אננס”, שהיה ארומטי מאוד 

ומתוק, והשני “פאקוס”, שנצרך 

כפרי צעיר כמלפפון, בעיקר 

בחברה הערבית. 

גולת הכותרת הייתה פיתוח 

זן המלון “גליה”. הזן “גליה” 

היה זן המכלוא הראשון של 

מלונים שפותח בישראל. הוא 

נבחר מתוך כחמישים מכלואים 

שנבחנו בשדה ושוחרר לשווקים 

בשנת 1973. הזן “גליה” פותח 

משילוב של האיכות של הזן 

“העוגן”, שהיה הזן העיקרי 

שגודל ליצוא בתחילת שנות 

השבעים, יחד עם זן איכותי 

מרושת שהובא מקרים.  הזן 

“גליה” פתח אפשרות חדשה 

של גידול אינטנסיבי של מלונים 

עם השקיה ואיפשר גידול 

מלונים מחוץ לעונה המרכזית 

בגידול מכוסה, אם בחממות 

ואם במנהרות פלסטיק. פירות 

הזן “גליה” היו טעימים ביותר 

ופרצו את גבולות הארץ. בשנות 

השבעים והשמונים גידלו את 

הזן “גליה” ואת הזן הקרוב אליו 

“ערבה”, שפותח גם הוא על-ידי 

ד”ר צבי קרחי בנגב ובערבה, 

בהיקפים גדולים ליצוא. באותן 

שנים היה גידול המלונים ליצוא 

הגידול העיקרי בערבה. הזן 

“גליה” הפך למותג בינלאומי, 

כאשר חברות זרעים מכל 

העולם התחילו לפתח זנים דמויי 

“גליה”.

בראייתו מרחיקת הלכת הוא 

היה מחלוצי החוקרים שיצרו זני 

מכלוא של ירקות. הוא היה היוזם 

של הקמת תחום חקלאי חדש 

של ייצור זרעי מכלואים ליצוא. 

הוא קרא לכך “יצוא במזוודות”, 

כאשר תכולת זרעים של מזוודה 

אחת הייתה שוות ערך למספר 

טונות של פירות או ירקות 

טריים, שמכילים בעיקר מים, 

משאב שארצנו אינה משופעת 

בו, ואילו ברמת הידע והתשתית 

האנושית, המתאימה ליצירת זני 

מכלוא בעלי ערך מוסף, ארצנו 

אינה חסרה. הזן “גליה” היה 

חלוץ בתחום זה, כאשר חברות 

הזרעים הישראליות ייצרו את 

הזרעים אצל חקלאים שהתמחו 

בייצור זרעים וייצאו את הזרעים 

לחו”ל.

צבי פיתח גם זני אבטיחים עם 

זרעים בשם “אודם”, “קדימה”, 

ושני זנים נוספים, “חגי” ו”עומר”. 

צבי ראה את הצורך בשילוב 

כוחות במחקר ובטיפוח, והוא 

הקים בנווה יער יחידת מחקר 
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שכללה חוקרים מתחומים 

שונים - אגרוטכניקה, פיסיולוגיה, 

פיטופתולוגיה, גנטיקה וביולוגיה 

מולקולרית, ובהנהגתו הגיעה 

הקבוצה להישגים מרשימים. 

חוקרי היחידה טיפחו תחת 

הנחייתו שורה ארוכה של זני 

מלון, אבטיח, קישואים ודלעות. 

הזנים נקלטו היטב בשוק 

המקומי ובחו”ל. מרבית הזנים היו 

מכלואים, וייצור הזרעים ויצואם 

הפכו לגורם כלכלי חשוב למשק 

הישראלי

תוצאות מחקריו בגידולי שדה 

ובדלועיים סוכמו בפרסומים 

חקלאיים בארץ ובעיתונות 

מדעית בינלאומית. הוא גם 

כתב את הפרק על הדלועיים 

באנציקלופדיה לחקלאות 

 .)1970(

כיהן כפרופסור נספח לגידולי 

שדה וגן בפקולטה להנדסה 

חקלאית בטכניון בחיפה 

)1980-1973( ושימש כפרופסור 

אורח במחלקה לגידולי ירקות 

באוניברסיטת פלורידה בגנסוויל, 

ארה”ב )2003-1988(. 

ד”ר קרחי זכה במספר פרסי 

הערכה על הישגיו: פרס חברת 

“הזרע” על פיתוח זן המכלוא 

“גליה” )1978(, פרס מנכ”ל 

משרד החקלאות לעובדים 

מצטיינים )1987(, פרס “קפלן” 

עבור הישגי מערכת מו”פ בקעת 

הירדן )1988( ופרס חברת 

“אגרסקו” עבור קידום היצוא של 

דלועיים )1996(. 

צבי פרש לגמלאות ב- 1993, אך 

המשיך לעבוד להשלמת תכניות 

מחקר וטיפוח מלונים שיזם. 

צבי היה נשוי ליפה, אב לחגי, 

עומר וגליה, סב ל-9 נכדים 

מקסימים.

כתב: יוסי קרן

גדעון עשת * סלט ישראלי

גבניות ע
או לא להיות

לזקנים יש יתרון: הם זוכרים 

הרבה. וגם חיסרון: לעיתים 

קרובות העבר נראה הרבה יותר 

טוב. אז, לפני 40 ו-50 שנה, בין 

החודשים אוקטובר ומארס, אי 

אפשר היה להשיג בשוק עגבניות. 

לא שהיו מעט עגבניות ומחירן 

בשמים, פשוט לא היו עגבניות 

ולא מלפפונים - שאז עוד היה 

בהם ריח.

שלושה גורמים חברו לשינוי פני 

העגבנייה: החממות, העובדים 

הזרים והמים שהובאו לנגב, 

שהפך לגן הירק של ישראל. 

ומאז פינוק העגבנייה חוגג, 

כי היא איתנו כל השנה. אלא 

שבעיצומם של חגי תשרי אירעה 

תקלה. זרם העגבניות הואט, 

המחירים האמירו והמדינה נכנסה 

להיסטריה. הזקנים גיחכו וסיפרו 

על מה שהיה פעם, וכל השאר 

השתוללו בסיוע רועש של כלי 

התקשורת. כי מה יעשה ישראלי 

נטול בנדורה?

שמרו את היום!
הכנס לדיווחי מחקר 
בענף הפלפל יתקיים 

ב-3.3.16 במשרד 
החקלאות בבית דגן.

נא שריינו מועד זה.

פרטים יימסרו בגיליון הבא

להתראות,

דוד סילברמן

כדאי לקרוא 
את הכתבה של גדעון עשת, 

שהופיעה ב”ידיעות אחרונות”, 

בתאריך 13.10.2015

המשך בעמוד הבא
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לפרטים ניתן לפנות לחברת:

ההיסטריה לא רק עגבנייתית. 

מאז אותם חגים אנחנו בעיצומה 

של התקוממות פלסטינית 

חמושה בסכינים. ערוץ 10, 

למשל, חשב שהגיעה העת 

להיות עם העם, ביטל שידורי 

חולין ושלח את טובי כתביו 

ומגישיו ל”שטח” - משדרים הישר 

מהסכין המורמת ברחוב הגיא 

בעיר העתיקה. קדחת. תמר 

איש שלום, אלון בן דוד וחבריהם 

עוררו היסטריה כשהם יושבים 

בנחת על מרפסת המלון המלך 

דוד בירושלים ומקשקשים על 

היותם ב”שטח”, רק כדי להגביר 

ריגוש.

וכשההיסטריה חוגגת, כך בסכין 

וכך בסלט, מאבדים את הראש 

ונותנים לבטן להשתלט על 

המחשבה. וכך, שר החקלאות 

אורי אריאל ושר האוצר משה 

כחלון יצאו ב”תוכנית חירום”, 

שלפיה הותר לכל החפץ לייבא 

עגבניות מחו”ל ללא מכס. 

אנחנו נראה לחקלאים שמעלים 

מחירים, נלמד אותם לקח ונייבא 

עגבניות מטורקיה )בניחוח 

ארדואן השנוא, אבל במחיר זול(. 

לצמד המיניסטריאלי הצטרפו 

מיטב המוחות הכלכליים גם 

באותם כלי תקשורת, שליבו את 

מהומת מחיר העגבנייה.

הנה כמה עובדות על מוצרי 

ירקות ופירות בישראל. ככלל 

ולאורך שנים, המחירים לצרכן 

יציבים למדי, ולא פחות חשוב: 

זולים בהרבה מרוב מדינות 

המערב עתירות המילקי הזול. 

יש תופעות עונתיות. עכשיו 

אין כמעט לימונים טריים, אבל 

יש לימונים מאיסום. האבטיח 

באוגוסט תמיד זול יותר מאשר 

ביוני, אבל גם טעמו לא משהו.

המחירים לצרכן יציבים יחסית, 

אבל המחירים שמקבלים 

החקלאים יציבים הרבה פחות, 

ולאורך זמן הם בירידה איטית. איך 

זה? הרי החקלאים ידועים בלובי 

שלהם ובהשפעתם על הממשל. 

ובכן, זה סיפור של זקנים. ב-30 

השנים האחרונות תש כוחם 

של החקלאים, לבטח בהשוואה 

לסיטונאים, לרשתות השיווק 

ולקמעונאים - וכך המרווח הכספי 

בין מגדל העגבנייה לצרכן הסלט 

הולך ותופח.

וכל זה קורה כשאין כלל 

יבוא. איך זה שכל השנים 

מחיר העגבנייה יציב מבלי 

שהיה חופש ליבוא מטורקיה? 

מנפלאות הכלכלה שבמציאות 

בשונה מהכלכלה שבמוח 

המיניסטריאלי. אלא שבאווירת 

ההיסטריה מותר לחפש פתרונות 

מהאידיאולוגיה. אם תשאלו את 

אריאל, כחלון ורוב הכלכלנים, 

הם יסבירו לכם שהחופש לייבא 

חיוני לרווחת הצרכן, והעובדה 

שרווחת הצרכן קיימת בלי יבוא 

- בדומה לרוב מדינות המערב 

המגינות על ייצור המזון בשטחן 

- לא תשנה את האידיאולוגיה 

ההיסטרית שלהם.

נסו להיכנס ליבואן של מכוניות, 

לשים כסף על השולחן לקבל 

מכונית חדשה בו ברגע. הולך? 

ביקשתם לרכוש מקרר וקיבלתם 

אותו באותו יום? אז מה הבעיה 

להתאפק שבועיים ולא לקנות 

עגבניות? אלא שאז לא הייתה 

היסטריה, ובלי היסטריה אין חיים 

בארץ ישראל.

קוראים המעוניינים לקרוא 

מאמרים של הכותב, מוזמנים 

geshet20@ לפנות אליו במייל

gmail.com או להירשם בבלוג 
http://gidioneshet. שכתובתו

/blogspot.co.il

www.malgeza.co.i l    malgeza@012.net. i l

רח' צה"ל 30 אשקלון, טל: 08-6722049, 
פקס: 08-6725347, נייד: 050-5212544

שירות לכל סוגי המלגזות, מכירת חלפים, רישוי שנתי.   #
השכרת מלגזות, מלגזונים, מעמיסים טלסקופיים, במות הרמה. 	#
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שיבת מזכירות י
במסגרת סיור מזכירות

ים המלח, 20.1.2015

מאיר יפרח
קריסת “מגה”

הקריסה של מגה מחזירה 

אותנו לצורך לארגן את 

המגדלים המספקים תוצרת 

לרשת, במגמה להגיע להסדר. 

פרחיה, חגית ואורה אוספות 

את המגדלים עבור מגה, כולל 

מגדלים חדשים, ויחד נחליט 

לאיזה הסדר הולכים.

חברת שיווק

התקיימה פגישה עם חברת 

אסטרטגיה, שאמורה להכין לנו 

עבודה, שתסקור סיכויים מול 

סיכונים. עדין לא מוותרים על 

הכוונה להקים גוף שיווק משותף, 

אולם לא נצא לדרך לפני שנקבל 

את תוצאות העבודה ורק כאשר 

הכול יהיה ברור ומסודר.

הסדר תבלינים

לפני 8 שנים הוקמה אגודה למגדלי 

תבלינים, שהייתה אמורה לטפל 

במענקים למגדלים עבור מיכון. 

יסדנו אגודה במסגרת הארגון. כיום 

סיכמתי עם אנה מלר שתסגור 

את האגודה, והפעילות תעבור 

למועצת הצמחים.

יבוא

נראה שבנושא יבוא ללא מכס, 

לבסוף נצטרך להיכנס לעימות. 

המשרד כנראה לא מחשיב 

ארגונים ותנועות. המנכ”ל טוען 

שזו לא בעיית מחיר, אלא 

שהמדפים ריקים. הם למדו 

שליבוא ללא מכס יש השלכות 

גם על גידולי תעשייה. נתנגד כל 

עוד אין נוהל מסודר מתי לאפשר 

משולחן המזכירות
יבוא. בינתיים הסיטונאים הפסידו 

הרבה כסף ביבוא. 

אורן ברנע
תפוחי אדמה

הענף בקשיים כבר יותר 

משנתיים. ניסינו לפנות חלק 

מהעודפים, לא בכמות מספיקה, 

והענף ממשיך לסבול הפסדים.

הוחלט לייבא זרעים בשיעור של 

26,200 טונות, 1,000 טונות יותר 

מהשנה שעברה, והדבר מטריד.

גזר

עברה שנה מאוד טובה. 

הענף עבר משבר ב-2014, 

ואז המגדלים החליטו להוריד 

היקפים ונכנסו ל-2015 עם שנה 

מצוינת. ב-2016 עלתה כמות 

הזריעות בסדר גודל של 15%. 

עשו חושבים ושוקלים להקים 

קרן במסגרת הארגון, לוויסות 

הכמויות, מוגבלת ליצוא.

עגבניות לתעשייה

יש עלייה בכמות הרכז המיובא. 

בשנה האחרונה יבאו מעל 

60 אלף טונות. פנינו לאיגוד 

התעשייה הקיבוצית, ויש כוונה 

לטפל בנושא המכס. הנושא 

כבד, ונקווה שנצליח לקדם אותו.

פרידה מיוסי הרשקוביץ
מאיר יפרח: יוסי כבר הרבה שנים 

חבר במזכירות הארגון, וכיום 

פורש. ייצג את האזור שלו, אזור 

גזר, באופן מכובד, ועל כך תודתנו.

יוסי: לפני 22 שנים התחלתי 

לעבוד במועצה האזורית גזר 

כרכז חקלאות, ומאז אני מלווה 

את ענף הירקות כחבר מזכירות 

בארגון, הארגון הדומיננטי.

המזכירות מודה ליוסי ומאחלת 

לו הצלחה. 
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תחזית שיווק ירקות
ינואר 2016 - מרץ 2016

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד דצמבר 

2015, אשר ישווקו בחודשים ינואר 2016 - מרץ 2016. הנתונים הבאים 

נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה, מתוך הסקירה היומית של מחירי 

הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף הירקות.

נתונים אלה מעובדים במועצת הצמחים-ענף הירקות לדו”ח מרכז 

ומפורט, שפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

אברהם ארליך )נונה(, מנהל ענף ירקות
אלי דנינו, מנהל מידע,  ענף הירקות

תרשים	השוואת	מדד	מחירים	חודשי	לצרכן	למדד	מחירים	סיטוני	של	ירקות	

בשנים	2015-2006	)מדד	באחוזים	בסיס	=	ממוצע	2005(	

המדד הסיטוני של חודש דצמבר 2015 עומד על שיעור של 181% 

משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני ירד בחודש דצמבר 2015 בשיעור של 9% לעומת 

חודש נובמבר 2015. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש דצמבר 2015 עומד על שיעור של 

171% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש דצמבר ירד 

בשיעור של 7% לעומת חודש נובמבר 2015.

חדש ממועצת הצמחים

לתשומת	לבכם:

הנתונים המופיעים בתחזית זו 

מבוססים על מידע שנמסר או 

שנאסף על-ידי המועצה ובגלל 

מורכבות העניין, ישנה אפשרות 

שמידע זה אינו שלם. כמו-כן, 

תחזית זו מושפעת מתנאים 

ומנתונים שונים שעלולים 

להשתנות ולשנות נתונים ו/או 

את האמור בתחזית זו. מדובר 

בתנאים, כגון: מזג-אוויר, מחלות, 

גלי הנבה, אזורי גידול, עונות 

גידול וכו’. לאור זאת, יש לקחת 

את הנתונים והאמור בתחזית 

זו בזהירות ובערבון מוגבל. 

אין בתחזית זו כדי להטיל על 

מועצת הצמחים - ענף הירקות 

או מי מעובדיה ו/או שלוחיה 

כל אחריות בקשר לאמור ו/או 

לאמיתות האמור בתחזית זו, ואין 

לפרשה כהתחייבות לקיומו של 

נתון כלשהו בעתיד.

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים דצמבר 2014 - דצמבר 2015 )ש”ח לק”ג( 
% שינוידצמבר-15דצמבר-14שם ירק

10.36ארטישוק

6.006.000%בטטות איכות מעולה

2.713.5029%בצל אדום

4.087.2578%בצל ירוק

2.003.2059%בצל ריברסייד

12.0015.0025%ברוקולי באריזה קמעונית

3.403.8012%גזר באריזה קמעונית

2.903.3014%גזר בשקים

3.334.0020%דלורית

2.904.0038%דלעת

21.4323.007%חסה 8 יחידות

4.84חציל חממה

1.483.47135%חצילים

2.674.8481%חצילים חממה

2.327.92242%כרוב אדום

1.425.78308%כרוב לבן

2.957.45152%כרובית

5.205.7510%לוף

3.615.2545%לפת איכות מעולה

4.515.2516%מלון גליה מעולה

4.515.0512%מלון כתום

4.80מלפפון חממה

4.144.8016%מלפפונים חממה

2.293.8066%סלק

3.387.05108%עגבניות באשכולות

6.55עגבניות באשכולות

2.70עגבניות חממה

2.706.95157%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות איכות 
5.378.1552%מעולה

5.37עגבניות צ’רי באשכולות

4.537.7170%פלפל אדום איכות מעולה

3.405.5563%פלפל בהיר

2.694.8881%פלפל חריף

4.46פלפל ירוק מזני בלוקי

5.496.4518%פלפל כתום

4.646.4539%פלפל צהוב איכות מעולה

3.39פלפל קליפורני

2.484.7090%צנון

3.863.80-2%צנונית באריזה

3.079.00193%קולרבי

5.245.19-1%קישואים איכות מעולה

14.0016.0014%שום

2.384.1875%שומר

12.4315.0021%שעועית ירוקה

5.907.2523%תירס באריזה קמעונית

2.923.9535%תפוא”ד אדום באריזה קמעונית

תפוא”ד אדום באריזה קמעונית 
3.824.5018%איכות מעולה

2.623.7041%תפוא”ד אדום בשקים

2.823.1010%תפוא”ד באריזה קמעונית

תפוא”ד באריזה קמעונית לבן 
3.523.602%איכות מעולה

2.522.8011%תפוא”ד שקים
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פירוט התחזית:

בצל 

הספקת בצל בחודשים דצמבר - 

מרץ הינה מזן בית אלפא, הקיים 

במלאי בהיקפים של כ-20,000 

טונות.

הספקת בצל בחודשים מרץ - 

אפריל הינה מהזן אורי, הקיים 

במלאי בהיקפים של כ-11,500 

טונות.

היקף שטחי הבצל מזן מכלוא 

כ-4,850 דונם. 

הצריכה הממוצעת בחודש הינו 

9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל. 

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

חצילים

היקף שטחי החציל עד חודש 

דצמבר הינו 2,950 דונם ש”פ/

נילון. 

1,670 דונם מהם חממות, 

המיועדות לשיווק בחודשים ינואר 

- מרץ.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים 

ספטמבר - נובמבר הוא כ-4,545 

דונם, המיועדים לשיווק 

בחודשים ינואר - מרץ.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת .

מלפפון

הצריכה החודשית הממוצעת 

של מלפפון הינה כ- 9,000 טונות 

בחודש. השיווק החודשי מהרש”פ 

מוערך ב-2,000-1,500 טונות. 

היקף שטחי המלפפון בחודשים 

אוקטובר - דצמבר כ-5,600 דונם  

בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים ינואר - מרץ.

היות שמדובר בגידול קצר יחסית 

לשאר גידולי הירקות, היצע 

המלפפון משתנה בזמן קצר. לכן 

קיימות תנודות במחירי המלפפון 

מדי יום.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

עגבנייה

סך-כל השתילות עד חודש 

דצמבר כ-14,570 דונם בתי 

צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים ינואר - מרץ.

כתוצאה ממזג-האוויר הקר 

בלילות, הבשלת העגבניות בבתי 

צמיחה איטית. 

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

פלפל

סך-כל השתילות עד חודש 

אוקטובר כ-23,040 דונם בתי 

צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים ינואר - מרץ.

השיווק מיועד ליצוא ולשוק 

מקומי .

ישנה ירדה של 4,000 דונם 

לעומת התקופה המקבילה 

אשתקד.

הצפי לרמת מחירים גבוהה עד 

מאוזנת.  

שום

קיימים במלאי כ-1,500 טונות 

תפוחי אדמה, המאוחסנים 

בקירור והמיועדים לשיווק עד 

חודש אפריל 2016.

הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

רכזי שטח: 
משה ויצמן - רכז צפון 050-4434400

אפרת כוכבי - רכזת מרכז 050-7316855 
דובי בורגן - רכז דרום 052-8664417

רינה רחמים - רכזת אזור אשכול 054-7966612
טל' משרד - 03-6099300

לכל החקלאים שלום,
לאור השינויים בגיוס העובדים בחקלאות, החל משנת 2012 

וכניסתו לתוקף של הסדר TIC, חברת "מבט מושבים עובדים 
זרים" פועלת לגיוס ולליווי העובדים הזרים בחקלאות. כל זאת, 
על מנת לתת לחקלאים את המענה הטוב, היעיל וההוגן ביותר.

להלן סל השירותים אשר אנו מספקים:
.TIC הגשת בקשה לעובד חדש לפי נהלי  .1

קבלת העובד בשדה התעופה )עלות הסעה ע"ח החקלאי(.  .2
שרותי תרגום לחקלאי ולעובד.  .3

סיוע בפתרון בעיות בין החקלאי והעובד.  .4
סיוע בהחלפת עובדים ופתרון בעיות בשטח.  .5

סיוע לעובדים מאושפזים ותרגום לצוות הרפואי ולעובד.  .6
ניוד עובדים בכפוף לנהלים.  .7

סיוע בהוצאת העובד לאינטר ויזה.  .8
סיוע בחידושי דרכונים לשגרירות.  .9
סיוע בהסדרת ביטוחים רפואיים.  .10

סיוע באיזוני תיקים.  .11
הזמנת כרטיסי טיסה לתאילנד )לעובדים חדשים עלות   .12

הכרטיס ע"ח העובד(.
מתן ייעוץ בנושא חוקי העבודה ותלושי השכר.  .13

מתן ייעוץ וליווי בנושא תביעות עובדים.  .14
העברת משכורות לתאילנד.  .15

16. עדכונים שוטפים לחקלאים בכל הנושאים הרלוונטיים 
להעסקת עובדים.

עלות השירותים הנ"ל לעובד חדש:
500 ש"ח תשלום חד פעמי לכל תקופת שהותו בישראל

* המחירים אינם כוללים מע"מ
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מן השטח

יור מזכירות בעמק ס
המעיינות

בתאריך 20.1.2016 ערכה 

מזכירות הארגון סיור בעמק 

המעיינות, בתכנון ובליווי של ציון 

דקו, מנהל מו”פ עמק המעיינות. 

למחרת ביקרו חברי המזכירות 

ביום הפתוח בערבה.

הסיור החל בתצפית ממצפה 

שמיר שבגלבוע ובסקירה במקום 

על-ידי יורם קרין ודוביק מילר, על 

העמק ועל פרויקטים מיוחדים, 

כולל פרויקט הטורבינות.

החווה בעדן - חווה חינוכית 
חקלאית

במו”פ החקלאי בחוות עדן 

פועל בית ספר חקלאי שהוא 

חלק ממוסדות החינוך בעמק. 

תלמידי בתי הספר היסודיים 

מגיעים לחווה, לומדים חקלאות 

דרך עבודה ופעילות חווייתית 

ומקבלים שיעורי העשרה בתחומי 

החקלאות המגוונים. תלמידי 

התיכון משולבים בעבודות 

מחקר בחווה. בביקורנו במקום 

התלוותה אלינו סלעית, המנהלת 

את החווה הלימודית. החווה 

כיום לכתות.

כ-800 תלמידים מהמועצה 

מגיעים לחווה. כל כתה מגיעה 

אחת לשבוע במשך שנה שלמה. 

יש בתי ספר ששולחים רק 

שכבת גיל אחת, ויש כאלה 

ששולחים את כל שכבות 

הגילאים.

סלעית מספרת שהצוות אומר, 

כי אם מכל שנת לימודים יצא 

מתוך התלמידים חקלאי אחד 

- דיינו. 

מאיר יפרח מספר, שציון 

“הדליק” אותנו על הפרויקט, 

ובאמת נרתמנו. גם משרד החינוך 

נרתם לזה בעקבות ההירתמות 

של החקלאים. פרויקט דומה 

נעשה גם בבית ספר בבני שמעון, 

וכך גם בבית ספר באשכול. 

ציון דקו מספר שמגיעים לחווה 

ילדים עם קשיים, והם פורחים 

במקום הזה. כלל הילדים לומדים 

איך נוצר המוצר שקונים בסופר.

פועלת זו השנה הרביעית, וציון 

דקו מלווה אותה מהיום הראשון. 

בעבר, בתקופת המנדט, ישב 

במקום חוקר בריטי, שחיפש 

באזור מעיינות וגם מצא הרבה 

מהם. נותרו הבתים, שהפכו 
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מו”פ חוות עדן
חוות הניסיונות 

“חוות עדן” הוקמה 

בשנת 1937 על-ידי 

הבריטים, וכיום 

היא מהווה את 

מרכז הפעילות של 

המו”פ החקלאי 

האזורי בעמק 

המעיינות ומשמשת 

המשך בעמוד הבא
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כתובת לחקלאי העמק ולאחרים 

בנושאים מגוונים, כמו זנים, 

אגרוטכניקה, חדשנות, הסרת 

חסמים וסגירת פערי ידע.

שטח החווה של כ-700 דונם, 

הכולל שטחי גד”ש ירקות, 

שטחים פתוחים, מטעי תמרים, 

אזור בתי צמיחה, חממות ומתקן 

הסגר לחקר חדקונית הדקל 

האדומה בתמר, והיא קשורה 

למוסדות המחקר בארץ, כמו 

מכון וולקני והפקולטה לחקלאות. 

אנחנו מו”פ יישומי, ומגיעים אליו 

מגדלים מהאזור וגם מאזורים 

אחרים.

ביקרנו ב”חממת החלומות”, 

שבה 20 מינים של גידולים 

חקלאיים ועוד 30 סוגים מכל מין. 

החממה מהממת בייחודיותה 

וביופייה, והתמונות מדברות בעד 

עצמן.

גד”ש בעמק
חברי המזכירות ביקרו בגד”ש 

בעמק. מן ההסברים שנמסרו, 

ניתן היה ללמוד על אזור מאתגר 

לגידול, מבחינת האדמות, 

האקלים, המים, שרמת איכותם 

גבוהה ומחיריהם גבוהים, בנוסף 

לבעיות של כלל החקלאות 

בישראל, בכל הקשור לשיווק 

ולמחיר.

חממות עגבניות ותבלינים 
של משפחת ברזאני 

במושב ירדנה
פגשנו את אבי ברזאני, דור 

שלישי למשפחת חקלאים. 

במשק 70 דונם מבנים ו-50-40 

דונם שטח פתוח. בשנתיים 

האחרונות עוברים בעיקר לגידול 

תבלינים, הגדלים על מצע 

מנותק. בתבלינים הבזיל הוא 

המין העיקרי בסל התבלינים, 

או נכון יותר עשבי התיבול, 

שמגדלים. הקשיים של המשק 

הם בעיקר בעלויות של כוח 

האדם הרב הנדרש בעת הקציר.

סיכום היום בכפר הכורדי
יעקב יהודה, חבר מושב ירדנה, 

מציג את המקום. הכפר הכורדי 

נבנה לפני 3 שנים. הבעיות 

העיקריות במושבים ירדנה ובית 

יוסף הן שאין די צעירים. שליש 

מהתושבים עוסקים בחקלאות, 

כ-400 דונם חממות, בעיקר 

עגבניות וגם תבלינים. הגידול רב 

עונתי.

בשם ועד בית יוסף ירדנה, מודה 

למאיר, שמעורב עד פרטים 

בהתנהלות החקלאים והתושבים 

במקום.

מאיר מסכם: תמיד שמחים 

להגיע לכאן. תודה לציון על היום 

הנפלא. האזור הזה הוא קמע 

של ענף הירקות, ואם האנשים 

כאן יהיו מרוצים והילדים יחזרו 

למשקים, זהו סימן טוב לבאות. 

מאחל לכולם הצלחה. 

ורום אוריג’ין פ
למגדלי אבטיח

אלי אהרון

ביום חמישי, 7.1.2016, התקיים 

מפגש מטעם פורום אוריג’ין 

)חברת הזרעים( למגדלי 

אבטיחים, במרכז הכנסים 
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גם הדלעת היפה בישראל 
דושנה

בכופתיות 
של שחם גבעת עדה!

“ישראל יפה” בגני יהושע.

בכנס השתתפו מגדלי אבטיחים, 

אנשי שה”מ, מועצת הצמחים 

וארגון מגדלי ירקות.

הנחה את הפורום דובי גודינגר, 

המשנה למנכ”ל אוריג’ין זרעים, 

והמפגש כלל הרצאות בתחום 

ההיסטוריה של האבטיח, 

המצאות, טיפוח ושינויים 

אגרוטכניים בענף הדלועיים.

סיכם את הפורום עומר זידאן, 

סגן מנהל שה”מ למקצוע, 

בהרצאתו על עתיד ענף הירקות.

בסיום, העניקו מנהלי החברה 

אות הערכה של אוריג’ין זרעים 

לעומר זידאן, לרגל פרישתו 

לגמלאות ממשרד החקלאות.

חברת אוריג’ין היא חברה 
שמתמחה בפיתוח זני דלועיים, 

דלעות, קישואים, מלונים 
ואבטיחים מכל הסוגים, כאשר 

גולת הכותרת היא זן אבטיח 
המקסימה. הקדמה כזאת יכולה 

להיות לכל חברה שמפתחת זנים 
ומוכרת זרעים, אך ייחודה של 
חברה זו באיכות מנהליה, אייל 

ודובי, אנשים שהם מלח הארץ, 
היודעים לנהל מסחר הוגן תוך 

יחסי אנוש מצויינים עם המגדלים 
בעיקר וגם עם הסביבה העסקית. 

אנשים איכותיים ורציניים, 
שאינם בורחים מאחריות, ועל 
כך יכולנו לעמוד בהתנהלותם 
סביב התקלה המקצועית של 

וירוס בזן המקסימה, שגרם לנזק 

כספיים עצומים. הם לא נבהלו, 
לא ברחו והתמודדו, והפיצוי 

הועבר למגדלים בהסכמה. אני 
רוצה בהזדמנות זו להודות גם 
למגדלים, שנתנו אימון בארגון, 

ותודה לאייל ולדובי, על הנחישות 
לדאוג למגדלים לעבור עונה 

קשה באבטיחים. התקלה תוקנה 
שנה לאחר מכן, והייצור והזן חזרו 

למסלול.
עם סיום תפקידו של דובי 

בחברה, נאחל לו הצלחה בדרכו 
החדשה, והצלחה לאייל עם 

השותפים החדשים. זה לא מובן 

מאליו שיש בסביבה העסקית 
שלנו אנשים מהזן הזה. תודה 

רבה.

מאיר יפרח

המשך בעמוד הבא
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שמי סיור בעמק ר
החולה ובמו”פ צפון

אלי אהרון

בתאריך 3.1.2016 סיירתי בעמק 

החולה בליווי שאול גרף, מדריך 

הירקות בצפון.

הסיור כלל מפגשים עם עמוס 

לוין, סמנכ”ל חקלאות במפעלי 

פיתוח הגליל, עם עופר ברנע, 

מרכז ועדת מגדלים גליל עליון, 

עם חגי בשטח האכלת העגורים 

בעמק החולה, עם אלקנה בן 

ישר, מנהל מו”פ צפון.

“בתקופה זו” )החורף(, מציין 

שאול גרף, “מגדלים בשטחי 

עמק החולה כ-20,000 דונם 

חיטה, כ-700 דונם ברוקולי, 

כ-3,000 דונם גזר, מעט שום 

ותחילה של הכנות לזריעת 

כ-3,000 דונם תפוחי-אדמה”. 

עוד מציין שאול, כי “הבעיה 

המרכזית כיום הינה התמודדות 

עם הווירוסים בגידולים השונים”.

תחנתנו הראשונה הינה 

במשרדו של עמוס לוין, סמנכ”ל 

חקלאות במפעלי פיתוח הגליל 

- המפעלים האזוריים של 35 

קיבוצי הגליל העליון, צפון רמת 

הגולן ומושב אודם.

“מפעלי פיתוח הגליל”, מציין 

עמוס, “הינם המעטפת הארגונית 

של שולחן הארגונים האזוריים 

בתחומים השונים, כמו: משחטת 

עוף הגליל, קירור הגליל )המטפל 

בפירות שונים(, הגד’ש ועוד”.

עמוס עוסק בניהול הפיתוח 

החקלאי של המפעלים האזוריים, 

עוסק בתחום הצמחים ומחובר 

במחקר למו”פ צפון. “המערכת 

האזורית של פיתוח הגליל”, 

אומר עמוס, “נותנת מענה 

לגידולים המשותפים ומותאמת 

לחוק ההתיישבות”. “החזון של 

פיתוח הגליל”, מוסיף עמוס, 

“הינו: העצמת החקלאות, שמירה 

על הקרקע, דור המשך ופיתוח 

ענפים חדשים: תבלינים, צמחי 

מרפא, מיצויים ועוד. האזור 

הינו אסם גידולי התעשייה”, 

הוא מכריז ומציין כי “בעבר 

הרחוק הוותה הכותנה 95% 

מהחקלאות באזור”. כמו-כן, 

עמוס לוין עוסק בתחומים 

נוספים: פיתוח תכניות חקלאיות, 

פיתוח תכנית להרחבת הנחלות, 

תכנית חינוכית חקלאית לדור 

ההמשך, פיתוח בתי צמיחה 

של מים חמים, קידום תהליכים 

אסטרטגיים בגידולי שדה וטיפול 

במחירי המים, שהינם חסם בפני 

גידולי התעשייה.

התחנה הבאה הייתה מפגש עם 

עופר ברנע בג”ג )גליל גולן(, 

מרכז ועדת מגדלים גליל עליון, 

שהעלה את בעיית העגורים 

בעמק החולה ואופן הטיפול 

בבעיה זו.

עופר מציין כי מדי שנה נודדים 

העגורים מסיביר לאפריקה בסוף 

ספטמבר-אוקטובר, וכ-40-30 

אלף מתוכם חונים בשטחי עמק 

החולה עד חודש מרץ וחוזרים 

לסיביר. במהלך תקופה זו, 

פוטנציאל הנזק העלול להיגרם 

לשטחים החקלאיים בעמק הינו 

אדיר. כל עוף כזה אוכל כ-200 

גרם ביום. צאו וחשבו את הנזק 

הנגרם ממכפלה של 40,000 

עגורים לשטחי הגידולים השונים.

לאור זאת, הוקם פרויקט, לו 

שותפים כל הנוגעים בדבר: 

חקלאים, המועצה האזורית, 

קק”ל, החברה לפיתוח הגליל 

ומשרדי הממשלה, שמטרתו 

לאפשר את המשך שהיית 

העגורים בעמק 

החולה, תוך שמירה 

על השטחים 

החקלאיים. עלות 

הפרוייקט הינה 3.0-2.5 

מיליוני ₪, והוא מתוקצב על-ידי 

גופים אלו. כרגיל, התקציב אינו 

מספיק, ולמעשה רוב העומס 

התקציבי נופל על החקלאים, 

שמממנים את השמירה על 

השטחים.

שיטת הפעולה היא בהפניית 

העגורים בתחילת הגעתם 

לשטחים שאינם בעייתיים, 

ובשלב מסוים, מאמצע נובמבר, 

האכלתם בגרעיני תירס ברמה 

היומית בתחנת האכלה מוגדרת 

בעמק. במקביל לפעולה 

זו מציבים בעלי השטחים 

החקלאיים שומרים בשכר, 

המגרשים באמצעות רכבי שטח 

את העגורים המגיעים לשטחים 

אלו.

ג”ג )גליל גולן( הינה חברה 

בבעלות החברה לפיתוח הגליל, 

העוסקת בבסיסה בתחום שיווק 

מוצרי מזון לבקר של מרבית 

חקלאי העמק.

ב-4-3 השנים האחרונות נכנסה 

ג”ג לעיבוד שטחי גד”ש של 

משקים שאין ביכולתם לעשות 

זאת, בשטח כולל של כ-6,000 

דונם בעמק החולה. בנוסף לכך, 

ג”ג מבצעת עיבודים חקלאיים 

ומרכזת את הפעילות בתחום 

תפוחי-אדמה וגזר. יש לציין כי 

בחלקות אלו מגדלים במחזוריות: 

תירס, אפונה, שעועית, ברוקולי, 

תפוחי-אדמה, בוטנים ועוד. 

בחירת גידולים אלו אינה קלה 

כלל, מציין עופר, בגלל מגבלות 

התעשייה, המתמודדת בשנים 

האחרונות בבעיית יוקר המחייה.

ממשרדי ג”ג התלוויתי לחגי 

בסיבוב האכלת העגורים בעמק 

החולה. עלי לציין כי המחזה 

היה מרהיב ביופיו ומסביר את 

האינטרס של משרד התיירות 

להמשיך בשימור תופעת 

העגורים בעמק.

סיימנו את יום הסיור במשרדו של 

אלקנה בן ישר, מנהל מו”פ צפון, 

אשר סקר בפנינו את תחומי 

הפעילות של המו”פ, כולל קשיי 

התקצוב, בהם נתקלים למעשה 

כל המו”פים האזוריים בארץ.

“זהו אזור של גידולי תעשייה”, 

מציין אלקנה, “ואני מאמין כי 

ניתן להחזיר חלק מהגידולים 

מהעבר לרמת הגולן, כמו 

עגבניות לתעשייה, ירקות עלים 

ומצליבים, שיכולים ליהנות 

מהיתרון של רמה”ג בתחום 

עומסי החום אל מול זה הקיים 

בעמק”. לעיתים, מציין אלקנה, 

הפרשי הטמפרטורות מגיעים 

ל-7 מעלות בין אזורים אלו.

תודתי נתונה לשאול גרף, על 

תכנון הסיור ועל הליווי המקצועי.
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שדה ההדרכה ב
הנחיות והמלצות לטיפול בפרי 

פלפל קטוף ליצוא

רמי גולן, יורם צביאלי - מו”פ 

ערבה תיכונה וצפונית - תמר

אלי פליק - המחלקה לחקר 

תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, 

מינהל המחקר החקלאי, מרכז 

וולקני

דוד סילברמן - שה”מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר

הצלחת הפלפל הישראלי 

בשוקי היצוא באירופה, ברוסיה 

ובארה”ב מותנית בשמירה על 

איכות מרבית ועל חיי מדף 

של 16 יום לפחות )ביעדים 

מסוימים 26 יום!(. לאחר בחירת 

הזן המתאים, יש להתחיל 

בשמירה על האיכות כבר 

בשדה: טיפול נגד עובש אפור 

והקפדה על ניקיון )סניטציה( 

בתוך בית הגידול ובסביבתו. 

כמו-כן, מתחייבת הקפדה יתרה 

על ההנחיות לקטיף נכון, על 

הטיפולים לאחר הקטיף ועל 

שמירת שרשרת הקירור עד 

היעד הסופי. רק כך ניתן יהיה 

להבטיח איכות מעולה של 

הפלפל וחיי מדף ארוכים.

שימוש ברשתות צל לדחיית 
הקטיף )המתנה על השיח(

כיסוי ברשת צל מאפשר 

במקרים קיצוניים שבוע המתנה 

ודחיית הקטיף בשבוע ימים ולא 

מעבר לכך. הכיסוי ברשת בסוף 

להרחיק גרגירי חול או לכלוך 

כלשהו.

איבוד מים ותרומתו לפגיעה 
בחיי המדף

איבוד המים מפרי הפלפל הוא 

הגורם הדומיננטי הקובע את 

איכותו, הן מבחינת הופעת ריקבון 

ועובשים שונים בפרי והן מבחינת 

חיי המדף של הפרי. קיים קשר 

ישיר בין רמת איבוד המים של 

הפלפל לבין יכולת המכירה שלו; 

בדרך כלל פרי שאיבד 4.5% 

ממשקלו אינו ראוי למכירה )תלוי 

בזן(, והשאיפה היא למכור פרי 

שאיבד עד 3% ממשקלו. קצב 

איבוד המים של הפלפל גבוה 

במיוחד ב-24 השעות הראשונות 

לאחר הקטיף ומגיע עד ל-2.5% 

ממשקלו, אם לא ננקטות פעולות 

למניעת איבוד המים. איבוד של 

2.5% ממשקל הפלפל מותיר 

העונה מביא להפחתת משך 

הזמן החולף מהחנטה לקטיף, 

לצמצום פרק הזמן משבירת 

הצבע ועד למוכנות לקטיף 

ולהקטנת גודל הפרי; זו אחת 

הסיבות לריבוי בעיות איכות 

ולפסילות בחודשים מרץ-אפריל.

קטיף )מכלים, מקטפה, 
הובלה לבית האריזה(

הקטיף ייעשה במקטפות או 

במזמרות, שעוברות השחזה 

אחת לשבוע לפחות או בהתאם 

לכמות הפרי הנקטף. המזמרות 

חייבות לעבור חיטוי יומי על-ידי 

טבילה בכוהל 70% או בכלור 3%, 

ומובן שיש לחטא את כלי הקטיף 

בסיום כל יום עבודה.

יש לקטוף את הפרי באזור 

רקמת הניתוק או בגובה 

הכתפיים )תמונה 1(. אין לתלוש 

את הפרי ואין להשליך אותו לתוך 

המכל. אם הוחלט על קטיף 

ללא עוקץ, יש לקטום את הפרי 

ב”עוגת” עלי הגביע )אין להשאיר 

אפילו 5 מ”מ של עוקץ(, ומומלץ 

להשתמש לצורך כך במזמרה 

מעוקלת. פלפל צ’ילי או פלפל 

קטן מסוג “סוויט בייט” יש לקטוף 

ללא עוקץ.

בזמן הקטיף אין להניח את מכל 

הקטיף ישירות על הקרקע, 

אלא על גבי עגלה או משטח. יש 

לשטוף ולחטא את מכלי הקטיף 

בסיום יום העבודה. לפני כל 

קטיף ואסיף יש לנער היטב את 

המכל ואת שכבת הריפוד, כדי 

ליצואן מעט מאוד מרווח באיכות 

ובחיי מדף.

על-ידי הוספת לחות חיצונית, 

ניתן להקטין את איבוד המים 

מהפלפל ב-24 השעות 

הראשונות, אפילו עד 0.5%, 

לעומת איבוד מים של 2.5% ללא 

תוספת לחות. הוספת הלחות 

תורמת להארכת חיי המדף ל-21 

ימים, לעומת חיי מדף של 14-10 

ימים ללא שמירה על הלחות.

כיצד מונעים את הפסדי 
המים מהפרי?

• - פרי שנקטף  שעת הקטיף	

בבוקר, תכולת המים שבו 

גבוהה מפרי שנקטף בצהריים, 

ולכן גם חיי המדף של הפרי 

גבוהים יותר.

 - • קטיף  ב-85%-80% צבע 	

קטיף בצבע מתקדם יותר 

המשך בעמוד הבא

תמונה מס’ 1: קטימת עוקץ מתאימה ובלתי מתאימה לאחסון
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עם סיום המיון והאריזה. כדי 

להבטיח טמפרטורה נאותה 

בהובלה, יש לקרר את הפרי 

במשך 12 שעות לפני ההמכלה. 

אם במקרר קיימת לחות, ניתן 

לקצר את משך הקירור בו ל-4 

שעות.

תנאי הובלה במכולות 
יש לוודא מראש עם חברת 

המכולות כי המכולה מכוונת 

ל-7 מ”צ ול-95% לחות יחסית 

וכי פתח האוורור סגור )למניעת 

איבוד מים(. אם המכולה אינה 

מכוונת לשמירה על הלחות, יש 

להשאיר פתח אוורור מינימלי 

שאינו גדול מ-5%. אם משך 

ההובלה ארוך, מומלץ להוסיף 2 

שרוולים קולטי אתילן על כונסי 

האוויר הפנימיים של המכולה, 

לקטילת נבגים ולמניעת 

היווצרות עובש ופטריות 

במהלכה. יש לדרוש מחברות 

ההובלה להפעיל את הקירור 

במשאית לפחות חצי שעה לפני 

הטענת המשטחים. יש לחטא 

את המכולה או את משאית 

הקירור לפני כל המכלה והטענה 

בתוצרת טרייה.

שבירת שרשרת הקירור )גם פרי 

שקורר לחצי יום(, בעיקר בימים 

חמים, גורמת להזעת הפרי, 

לעקות המביאות להתכלות 

פיסיולוגית ופתולוגית ולנזקים 

לאריזות הקרטון. לפיכך, חל 

איסור מוחלט לשבור את 

שרשרת הקירור. הפסקת הקירור 

תיעשה אך ורק עם הגעתו של 

הפרי לשוק.

זכרו! חיי המדף מתחילים מיד 

לאחר הקטיף. אמנם לא ניתן 

לשפר את איכות הפרי לאחר 

הקטיף, אך ניתן לשמרה.

בהצלחה!

כל ההמלצות הכלולות בפרסום 

זה הן בגדר עצה מקצועית 

בלבד.

מוביל לקטיף של פרי שהזקין 

על השיח ולחיי מדף קצרים 

יותר.

 • המתנה של פרי קטוף בשטח	

- ההמתנה להובלה תהייה 

בתוך בית הגידול ולא בחוץ. אם 

מחוסר ברירה תהייה ההמתנה 

בחוץ, יש לכסות את הפרי 

בשמיכה תרמית משופרת. 

הפרי הקטוף יובל לבית 

האריזה במהירות האפשרית, 

3-2 שעות מקסימום מרגע 

הקטיף. ההובלה לבית האריזה 

וההמתנה בבית האריזה ייעשו 

תחת השמיכה התרמית 

המשופרת.

• - עדיף  המתנה בבית האריזה	

בלחות של 95%-92%, אך 

ללא גרימת רטיבות לפרי 

ולרצפה. גודל הטיפה צריך 

להיות קטן מ-20 מיקרון, ונפח 

אוויר עליון מספיק לספיגת 

הטיפות לאוויר לפני הגעתן 

לפרי. אם אין לחות, יש לכסות 

את המכלים בשמיכה תרמית.

  

בית האריזה
חייבים לנקות את בית האריזה 

וסביבתו במהלך העבודה, ובעיקר 

בסוף היום. יש לחטא את מערכי 

השטיפה, המיון ושולחנות האריזה 

באמצעות ריסוס בכלור בריכוז 

1% או בכל חומר חיטוי אחר 

המותר לשימוש בתעשיית המזון. 

אפשר לחטא במחולל קיטור, 

בתנאי שאין פגיעה במערכים. 

אין להשאיר פרי פגום בתוך 

בית האריזה או לידו. יש ליצור 

הפרדה בתוך בית האריזה: חלק 

אחד יהיה האזור ה”מלוכלך”, 

הכולל את אזור פריקת הפרי, את 

מכונות השטיפה וחלק מהיבשן, 

והחלק האחר יהיה האזור ה”נקי” 

ויכלול את חלקו האחר של היבשן 

ואת מערך המיון והאריזה. יש לצנן 

את בית האריזה בעזרת מזרנים 

לחים או מזגנים. על מערכת 

הצינון והקירור לעבוד גם במהלך 

הפסקת הצהריים.

מערכי שטיפה וחיטוי
הפרי עובר שטיפה ראשונית 

במי ברז בלחץ של לפחות 4 בר 

ובכמות מים של כ-200 ליטר 

בדקה, כאשר כשליש מהמים 

ממוחזרים. מומלץ פומיות מניפה. 

לאחר השטיפה הראשונית עובר 

הפרי לתא החיטוי. החיטוי יעשה 

בכלור מסוג טרוכלוסן בריכוז 

150 ח”מ או בחומצה ציטרית 

בריכוז 0.5% או במים חמים. אין 

הבדל בתוצאות בין השימוש 

בתכשיר זה או אחר, אך חובה 

להקפיד על הריכוז הנכון ועל 

משך שטיפה של 15-12 שניות. 

יש לבדוק את ריכוז הכלור מדי 

מחצית השעה, בעיקר כאשר 

הפרי שהגיע מאובק מאוד. 

קיימות ערכות לבדיקת ריכוז 

הכלור הפעיל, המתבססות על 

שינויים בצבע הסטיקר. חשוב 

לציין כי הכלור מתפרק במהירות 

על-ידי חומר אורגני, ואפילו 

כשמריחים אותו, אחוז החומר 

הפעיל יורד מתחת לריכוז היעיל! 

החיטוי באמצעות מים יעשה 

בטמפרטורה של 2±54 

מ”צ למשך 15-10 שניות )זו 

הטמפרטורה שהפרי צריך 

להרגיש(, בלחץ מים של 4 בר 

ובספיקה של כ-200 ליטר לדקה 

)מומלץ להשתמש בפומיות 

קוניות(. יש לכוון את הפומיות 

הצדדיות כך שהמים יגיעו לאזור 

העוקץ של הפרי, כאשר הפומיות 

העליונות חייבות לכסות את פני 

הפרי. אפשר לשלב את הוספת 

הכלור בשטיפה החמה. 

בסוף יום העבודה חובה לנקות 

במים נקיים את כל המערך, כולל 

מכל המים, הצנרת, המברשות, 

מתקן השפיכה וסרט ההזנה, 

ולייבש היטב.

טמפרטורה ולחות באחסנה 
ובהובלה - קירור

טמפרטורת האחסון של הפלפל 

היא 7 מ”צ ו-95% לחות. יש 

להכניס את הפרי למקרר מיד 

ידול עגבניות מאכל ג
בשטח פתוח 

שלי גנץ - מנהלת תחום ירקות 

בתי צמיחה, ממ”ר עגבניות 

מאכל, שה”מ 

מוחמד אבו טועמה - מדריך 

גידול ירקות, ממ”ר תות שדה, 

שה”מ

מולי זקס - ממ”ר טכנולוגיה של 

השקיה, שירות שדה, שה”מ

נטע מור - ממ”ר הגנת הצומח 

בירקות, שה”מ

רקע
בשנים האחרונות נצפית מגמה 

של חזרה לגידול עגבניות בשטח 

פתוח, הודות לפיתוחם של זנים 

חדשים, בעלי סבילות מסוימת 

לווירוס צהבון האמיר ולווירוס 

הנבילה של העגבנייה. זנים אלה 

מאפשרים לעבור עונת גידול 

ארוכה יחסית בשטח הפתוח, 

למרות נוכחותם של אוכלוסיות 

כנימת עש הטבק ותריפס 

קליפורני, המשמשים וקטורים 

לווירוסים שהוזכרו. יתר על כן, 

זנים אלה ניחנו ביכולת חנטה 

טובה יחסית בחום. 

הגידול בשטח הפתוח מהווה 

כ-10% מהיקף השטח של הגידול 

הכללי ומתרכז בעיקר במרכז 

הארץ. שיטת הגידול הנפוצה 

בשטח הפתוח הינה של הדליה 

בקורדונים. ניתן לגדל את רוב 

הזנים גם כגידול שרוע על קרקע 

מחופה.

זנים
החל מאמצע חודש מרץ אפשר 

לשתול עגבניות למאכל בשטח 

פתוח, הן בשיטת הגידול השרוע 

על קרקע מחופה והן בשיטת 

הגידול בהדליה בקורדונים. 

אפשר לבחור את הזן לפי שיטת 

הגידול הרצויה, לפי תכונותיו 

ובהתאם לניסיון באזור.

להלן רשימת זנים מומלצים 

לתקופה זו:
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אגן אדמה

טיפוס עגול 

מועד	שתילהגודל	פריעמידותזןחברה
אביבHR: Vd, Fol (race 1)220-160ברנדין 5656הזרע

  HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMVסמדרהזרע
IR: Mi, Mj, TYLCV, TSWV300-250אביב וקיץ

 HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMVחניתהזרע
IR: Mi, Mj, TYLCV, Lt, TSWV200-150אביב וקיץ

 HR: Vd, Fol (race 1, 2)עופריהזרע
IR: TYLCV350-220אביב וקיץ

 ,ToMV:0-2/Ff:A-E/ Fol:0,1/ Va:0/Vd:0ניקוסא.ב. זרעים
YLCV/Ma/Mi/Mj220-180אביב וקיץ

טיפוס רומא

מועד	שתילהגודל	פריעמידותזןחברה

 HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMVקורןהזרע
IR: Mi, TSWV, Sl, TYLCV160-120אביב וקיץ

 HR: Vd, Fol (race 1, 2), Pstשביטהזרע
IR: TSWV, sl, Lt, TYLCV160-120אביב וקיץ

  HR: Vd, Fol (race 1, 2), Pstשנטיהזרע
IR: TYLCV, Sl, TSWV160-120אביב וקיץ

  HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV, Pstגליליאההזרע
IR: Mi, Mj, Sl,TSWV170-130אביב

ברקאי הזרע
בהדליה בלבד, Vd, Fol (race 1, 2) ToMV, Mi, TYLCV120-100)ניסיוני(

נקטף עם עוקץ

טיזי א.ב. זרעים
DRD8551

 ToMV:0-2 /ToTV/Fol:0-1/ 
Va:0/Vd:0, TYLCV/Ma/Mi/Mj160-140אביב וקיץ

בחירת החלקה
יש לבחור חלקות נקיות מגורמי 

מחלות שורש ומנמטודות 

ולהימנע מלגדל עגבניות 

בחלקות שבהן גידלו צמחים 

ממשפחת הסולניים ב-4-3 

השנים האחרונות. כמו-כן, 

יש להימנע מלגדל בחלקות 

המשובשות בעשבים רב-

שנתיים, כמו יבלית, קוסאב וגומא 

הפקעים, או בקרקעות מאולחות 

בצמחים טפילים, כמו עלקת 

וכשות.

להדברת עשבים רעים למיניהם, 

נמטודות ופטריות קרקע, 

הגורמות להתמוטטות צמחים 

בשלבים שונים של הגידול, 

מומלץ לבצע חיטוי קרקע 

במתאם-סודיום בשילוב קונדור 

או אגרוצלון, שיינתנו כעבור 7-5 
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ימים מיישום מתאם-סודיום.

לקראת החיטוי יש להכין את 

הקרקע היטב על-ידי פתיחתה 

לעומק. הקרקע תהיה מפוררת, 

ללא רגבים, שאריות צמחים 

וחומר אורגני רקוב. יש לפנות 

יריעות פלסטיק משנים 

קודמות, המהוות מחסום פיסי 

להתפשטות התכשירים בקרקע. 

יש לבצע את החיטוי בקרקע 

לחה, לפחות שבועיים לפני 

שתילה. 

מומלץ להוסיף קומפוסט בכמות 

של 3 קוב לדונם בערך, לשם 

טיוב הקרקע ולהספקת יסודות 

הזנה בתחילת הגידול. הוספה 

זו תתבצע לפני פעולת החיטוי, 

בשלב הכנת הקרקע.

דישון
זרחן - בקרקעות המיועדות 

לגידול עגבניות, יש לבצע דיגום 

קרקע לקראת העונה. רמת 

הזרחן הרצויה בשכבת הקרקע 

העליונה היא 35 ח”מ P )לפי 

אולסן(. כאשר תוצאות הבדיקה 

מעידות על רמת זרחן הקרובה 

לרמה הרצויה, אין צורך בדישון 

יסוד זרחני. אם תוצאות הבדיקה 

נמוכות מהרצוי, נדרש דישון 

זרחני בהכנת הקרקע.

להעלאת רמת הזרחן 

בקרקע ב-1 ח”מ, דרושה 

בדרך כלל כמות של 10 ק”ג 

סופר-פוספט מגורען מועשר 

Ca(H2PO4)+CaSO4. נתון זה 

ישמש לחישוב כמות הדשן 

הזרחני שיש להוסיף לאחר 

קבלת תוצאות הבדיקה. אין 

להוסיף מעל 100 ק”ג לדונם 

סופר-פוספט. כל ק”ג סופר-

פוספט מגורען מועשר מכיל 110 

גרם זרחן צרוף, 220 גרם סידן 

ו-110 גרם גופרית. 

ק”ג סופר-פוספט מגורען 

משולש )טריפל-פוספט( מכיל 

200 גרם זרחן צרוף, 100 גרם 

סידן ו-25 גרם גופרית. 

כאשר מי ההשקיה הם מים 

מותפלים, מומלץ להשתמש 

בסופר-פוספט, כיוון שדשן זה 

עשיר יותר בסידן ובגופרית 

לעומת הטריפל-פוספט.

במהלך הגידול ייעשה הדישון 

הזרחני באמצעות דשנים 

מורכבים המכילים גם זרחן או 

על-ידי הוספת חומצה זרחתית, 

כאשר משתמשים בדשנים 

שאינם מורכבים. ניתן להשתמש 

גם בדשן פקסיד, שהוא דשן 

מוצק המכיל 60% תחמוצת 

הזרחן )P2O5( ו-20% תחמוצת 

אשלגן )K2O(. יש לדאוג לכך 

שריכוז הזרחן במי ההשקיה יהיה 

כ-20 ח”מ ))P, כלומר 45 סמ”ק 

למ”ק מים חומצה זרחתית או 77 

גרם פקסיד למ”ק מים )בדשן זה 

יש תוספת של כ-13 גרם אשלגן 

צרוף בנוסף ל-20 גרם זרחן 

צרוף(.

אשלגן - יש לבצע דיגומי קרקע 

ולנהוג לפי הממצאים. 

הדישון באשלגן בדישון יסוד - 

כמויות הדשן האשלגני )אשלגן 

כלורי(, שנדרשת השלמתו 

בהתאם לתוצאות בדיקות 

הקרקע, מוצגות בטבלה שלהלן.

F

   K
meq/l
במיצוי	
רוויה

ח”מ	
במיצוי
CaCl2

כמות	
אשלגן	
כלורי
בק”ג	
לדונם

מעל 
מעל 12מעל 32001-

אין 
צורך 

בדישון
מ-

 -3400
עד 

-3300

50 ק”ג1.0-0.512-10

מתחת 
ל-

-3400

מתחת 
ל-0.5

מתחת 
80 ק”גל-8

הדישון באשלגן כדשן ראש 

הכרחי בכל סוגי הקרקעות 

ובמהלך העונה כולה. האשלגן 

משפר את איכות הפרי, בנוסף 

(K) לדרישה הבסיסית ליסוד

שנקלט בכמות גדולה על-ידי 

הצמחים. לפיכך, יש לדשן ביחס 

 )N:K2O 1.5:1( :של חנקן לאשלגן

בתקופת הגידול הראשונה 

)קליטה ותחילת חנטת הקומות 

הראשונות(, וביחס 2:1 בתקופת 

מילוי הפירות והקטיף.

חנקן - אפשר לחלק את הדשן 

החנקני במשך כל עונת הגידול, 

בהתאם להתפתחות הצמחים.

בקרקעות כבדות ובינוניות 

הדישון החנקני יבוצע במהלך 

העונה והחל מהתחלת החנטה 

בתפרחת הראשונה, במנות 

גדולות בהתאם להתפתחות 

הצמחים, החל מ-200 גרם 

לדונם ליום עד 400 גרם לדונם 

ליום בשיא הגדילה, ועד למשך 

מחצית זמן הקטיף. מעבר לכך 

ניתן לצמצם את מנות הדשן 

החנקני והאשלגני עד למחצית 

המנה. 

התחלת הדישון בקרקעות 

קלות תיעשה מיד לאחר קליטת 

השתילים.

חשוב לבצע בדיקות קרקע 

במעבדות שירות שדה במשך 

עונת הגידול כולה, ובמיוחד 

בתקופת הקטיף. במהלך הקטיף 

יש לדאוג לכך שערכי המוליכות 

החשמלית )C.E( בתמיסת 

הקרקע )דיגום משאבים( יהיו 

בתחום שבין 3-1.5 דציסימנס/מ’. 

אם מבוצעת בדיקה במיצוי עיסה 

רוויה, רצוי שהערכים יהיו בין 

2-1.5 דציסימנס/מ’.

עומד
בגידול שרוע שותלים במרחק 

של 0.5 מטר בין השתילים, 

והמרחק בין מרכזי הערוגות יהיה 

1.8-1.7 מטרים. בגידול בהדליה 

יהיה המרחק בין השתילים 0.5 

מטר, והמרחק בין השורות -1.8

1.6 מטרים.

הדליה
מציבים עמודי הדליה לאורך 

השורה במרחק של 3-2.5 

מטרים זה מזה. מומלץ שגובהם 

של עמודי ההדליה יהיה 2-1.5 

מטרים. יש לחזק את העמודים 

בקצות השורות. האורך הרצוי 

של שורת הגידול לא יעלה על 50 

מטר; במקרה שהשורות ארוכות 

מכך, כדאי לפצל את השורות 

לשתיים באמצעות שביל מרכזי.

מדלים את הצמחים באמצעות 

חוטים. ניתן להשתמש בחוט 

של חברת “תמה”. עד קומה 3 

מומלץ להשתמש בחוט 600, 

ובהמשך - בחוט 400 . אפשרות 

נוספת היא להשתמש בחוט 

ברזל מגולבן בעובי של 2 

מ”מ. חוטי ההדליה נפרסים 

לאורך השורה )אופקית( 

במרווחים של 25-20 ס”מ זה מזה 

ומשני צדי השורה. חיבור החוטים 

האופקיים ייעשה באמצעות 

קשירות או אביזר ייעודי.

חיפוי הקרקע

לאחר הכנת הערוגות, מחפים 

את הקרקע ביריעת פוליאתילן 

 שעובייה 0.04 מ”מ ורוחבה 

160-150 ס”מ. בגידול שרוע 

החיפוי מונע את מגע הפירות 

עם הקרקע ומקטין את כמות 
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הפירות הרקובים. באופן כללי, 

החיפוי מקטין את התאדות המים 

מפני הקרקע ומגן על הלחות של 

שכבת הקרקע העליונה.

לחיפוי הקרקע מומלצת 

יריעת פוליאתילן בצבע צהוב, 

המפחיתה משמעותית את 

הנגיעות בווירוס צהבון האמיר 

המועבר על-ידי כנימת עש 

הטבק. הכנימה נמשכת לחיפוי 

הצהוב יותר מאשר לעגבנייה, 

ושם היא נפגעת מחום או מרעב. 

החיפוי הצהוב מגלה יעילות 

למשך כ-5-3 שבועות לאחר 

השתילה, כל עוד אינו מתכסה 

בנוף הצמחים.

קיים בשוק מגוון סוגים של 

פוליאתילן בצבע צהוב, וצריך 

לבחור בכזה שאינו מעביר 

אור, כדי למנוע נביטת עשבים, 

ושימנע התחממות יתר של 

הקרקע ובית השורשים.

שתיל ושתילה
לשתיל ראוי לשתילה 5-3 עלים 

אמתיים מפותחים ומערכת 

שורשים מפותחת )האוחזת 

היטב במצע הגידול(. השתיל 

יימצא בתא שגודלו 1.5-1.25 

אינטש בתוך תבנית המותאמת 

לייצור שתילי עגבניות. השתילה 

תבוצע בקרקע לחה שהושקתה 

מראש. הקרקע סביב השתילים 

תהודק ביד או בדקר למניעת 

היווצרות חללי אוויר בקרבת 

גוש השורשים. בגמר השתילה 

ולא יאוחר משעה-שעתיים 

מתחילתה, יש להשקות את 

האדמה.

השקיה
באדמות בינוניות וכבדות 

מסוגלים צמחי העגבניות לפתח 

מערכת שורשים עד לעומק של 

100 ס”מ וברדיוס של 60 ס”מ. 

בקרקעות קלות מגיע עומק בית 

השורשים ל-60-40 ס”מ בלבד.

כהכנה לשתילת עגבניות מרווים 

את הקרקע לעומק שאליו 

עשויים להגיע השורשים. שותלים 

בקרקע לחה ומשקים מדי יום או 

יומיים עד לקליטה ולהתבססות 

)יש להיזהר בכמויות המים 

להשקיה ולהימנע מעודפים 

שעלולים לסייע להתפתחות 

פיתיום בתחילת הגידול(. לאחר 

התבססות השתילים, מפסיקים 

את ההשקיות התכופות ומרווחים 

לאחת מדי 5-3 בקרקעות כבדות 

ולפעם ב-3-2 ימים בקרקעות 

קלות.

הפסקת ההשקיות התכופות 

מעודדת את התפתחותה של 

מערכת שורשים מעמיקה, 

המקנה לצמחים חוזק ועמידה 

בתנאים קשים, כמו הפסקות 

בהספקת המים או תנאי 

טמפרטורה קיצוניים.

עגבניות, הגדלות בקרקע מלוחה 

או המושקות במים מליחים - 

יש להשקותן מדי יום, ובימים 

חמים אף פעמיים ביום. השקיה 

במים מליחים ברמת מוליכות 

הגבוהה מ-4 דציסימנס/מ’ 

עשויה להביא לפחיתה בכמות 

היבול ולעלייה באיכותו. הפגיעה 

בכמות היבול נובעת מהקטנת 

הפרי, והשתבחות האיכות 

מתבטאת בשיפור טעם הפרי, 

בהפחתת כתמי הצבע ובעלייה 

בריכוז המומסים, בעיקר חומצות 

וסוכרים.

בקביעת מנת ההשקיה היומית 

ניתן להסתייע בנתוני ההתאיידות 

בשיטת פנמן-מונטיס ובמידת 

התפתחות הצמחים. מקדמי 

ההתאיידות הרלוונטיים לכך הם 

המשך בעמוד הבא

)1998( הוצאה לאור בע"מ

תירוש )1998( הוצאה לאור בע”מ
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מ-0.4 ל-0.9; בשלב התחלת 

הפריחה יהיה מקדם ההתאיידות 

0.4, ובהבשלה - 0.9. בקרקעות 

מליחות משתמשים במקדמי 

התאיידות גדולים יותר. בהופעת 

הפרחים יהיה מקדם ההתאיידות 

0.5, ובהבשלה נשתמש במקדם 

1.0 או יותר, אם הטמפרטורה 

גבוהה.

החל ממחצית תקופת הקטיף 

ניתן לצמצם את מנות המים 

ולהשקות לפי מקדם נמוך 

יותר; כך למשל, בגידול שרוע 

ניתן להסתפק במקדם 0.5 

מההתאיידות היומית, בעוד 

שבגידול בהדליה יש להשקות 

לפי מקדם 0.7 מההתאיידות 

היומית.

מומלץ לעקוב אחר ההשקיה 

באמצעות טנסיומטרים 

המודדים את מתח המים 

בקרקע בעומקים שונים. בשיטת 

ההשקיה לפי טנסיומטרים 

משקים במנות מים קבועות, 

אך במרווח זמן משתנה בין 

ההשקיות. לרוב נמצא כי שימוש 

בטנסיומטרים תורם משמעותית 

לחיסכון במים.

פרטים בדבר התקנת 

הטנסיומטרים ואופן הפעלתם, 

אפשר לקבל ממדריכי שירות 

השדה וממדריכי הגידול. 

יש לציין כי כאשר הטמפרטורה 

גבוהה וההשקיה אינה סדירה, 

בעיקר כשמשקים במים מליחים, 

תיתכן הופעת “שחור הפיטם”, 

הפוגע באחוזים ניכרים מהיבול.

הגנת הצומח
עגבניות בשטח פתוח נתונות 

להתקפות קשות של מזיקים 

שונים, והעיקרי שבהם הוא 

כנימת עש הטבק )כע”ט(, 

המעבירה את וירוס צהבון 

האמיר. בנוסף לחיפוי הקרקע 

בפוליאתילן צהוב, כפי שהוזכר 

לעיל, יש לנקוט נגד הכנימה 

במשטרי הדברה בחומרים 

כימיים במינון הנכון, וזאת בנוסף 

לסבילות הזנים לווירוס זה. 

מרבית טיפולי ההדברה כנגד 

כע”ט ידבירו גם את כנימות 

העלה העלולות להעביר וירוסים 

.CMV-ו PVY כמו

בנוסף להדברת כנימת עש 

הטבק, יש לנקוט גם במשטרי 

ההדברה של התריפס 

הקליפורני, המשמש וקטור 

לווירוס הנבילה של העגבנייה. 

חלק מהזנים מגלה עמידות 

לווירוס זה. 

יש לציין כי בעיית התריפס 

מתגלה במלוא חומרתה בעונת 

האביב, כתוצאה מהעלייה ברמת 

אוכלוסייתו, במיוחד בחלקות 

הסמוכות לשדות חיטה, מטעים 

או כותנה. 

מזיקים חשובים אחרים הן 

אקרית אדומה מצויה ואקרית 

החלודה, העלולות להסב נזק 

קשה לצמחים, עד כדי ייבוש 

הנוף כולו, אם יתגלו באיחור.

בחודשי הקיץ פעילות 

הקימחונית רבה, והיא מתאפיינת 

בכתמים צהובים בחלק העליון 

של העלה ובהופעת תפטיר 

ונבגים בצבע לבן בצדו התחתון. 

לעתים מופיעה הקימחונית 

בצורה של כתמים קמחיים 

בצדם העליון של העלים. 

טיפולי מניעה בתכשירי הדברה 

בהגמעה יהיו לרוב יעילים כנגד 

פטרייה זו. הדברה אפקטיבית 

תתקבל גם כאשר הטיפולים 

יינתנו בריסוס, עם גילוי הסימנים 

הראשונים של הפטרייה. 

בשנים האחרונות, עם 

השתנות הזנים, חלה עלייה 

ברמת הקימחון הפוגע בעגבניות. 

לא תמיד ניתן להבדיל בין מופע 

הקימחונית לזה של הקימחון, 

אולם כאשר מופיעים כתמים 

קמחיים גם על הגבעולים, 

ניתן לקבוע בוודאות כי מדובר 

בקימחון. בכל מקרה, הטיפולים 

להדברת הקימחונית הניתנים 

בריסוס יפגעו גם בקימחון. 

בעונת הקיץ החמה והלחה, גם 

מחלות הסטמפיליום והחלפת 

עלולות לפגוע בגידול ולהסב 

נזק. ניתן להדביר את שתי 

המחלות בתכשירים דומים. קיים 

מגוון תכשירים כימיים מסחריים 

מתאימים.

זחלי עשים - המזיקים העיקריים 

הם טוטה אבסולוטה ופלוזיה. 

לעתים גם פרודניה, לפיגמה 

והליוטיס עלולים לפגוע בגידול. 

יש לטפל כנגדם לפי הצורך, אם 

נראים כרסומים בעלווה ובפירות. 

טבלת תכשירי ההדברה, 

המורשים לשימוש כנגד הפגעים 

השונים בעגבניות, מופיעה באתר 

שה”מ באינטרנט.

מלצות הגנת ה
הצומח במלון אביב 

במבנים ובשטח פתוח 
הערבה וכיכר סדום 

2016

סבטלנה דוברינין, 

מדריכת הגנת הצומח, שה”מ

הערות כלליות חשובות
 • בגידול אשר תוצרתו מיועדת	

ליצוא, משתמשים בתכשירים 

המותרים על-פי דרישות 

 חברת היצוא.

שימו לב! לא כל תכשיר 

המותר לשימוש לשיווק בארץ 

מותר גם ליצוא. 

•לאחר הריסוס יש להקפיד  	
על ימי המתנה לפני קטיף 

כפי שמצוין בתווית )לשוק 

המקומי( או ברשימות תכשירי 

הדברה ליצוא )לפי רשימת 

היצואן(.

•לפני הטיפול יש לקרוא את  	
התווית שעל אריזת התכשיר 

ולפעול בהתאם.  

•פעילות הדבורים חיונית  	
להאבקה יעילה, לכן חשוב 

לטפל בהתאם להנחיות ספק 

הדבורים.

•אין לרסס צמחים הנמצאים  	
בעקה )כמו צימאון(.

•אין להשאיר תכשיר הדברה  	
במים, אפילו לא לשעות 

מעטות בלבד, אלא אם מצוין 

אחרת בתווית התכשיר. 

•יש לטפל לחילופין בתכשירי  	
הדברה מסוגים שונים, 

למניעת היווצרות עמידות של 

הפגעים השונים. 

מזיקים
זבובי מנהרות - מנהרנים

בערבה מופיעים שני מינים 

של מנהרנים, העלולים לגרום 

להתייבשות העלים על-ידי 

יצירת מנהרות בתוכם. למנהרן 

החממות רימה צהובה ומנהרות 

מפותלות בצדו העליון של העלה. 

למנהרן העורקים רימה בצבע 

קרם ומנהרות לאורך העורקים 

בצדו התחתון של העלה. 

: תכשירי אבמקטין )ורטיי ההדבר

מק ודומיו(, אמפליגו, טריגארד/

טופגארד/טרופר, ספרטה סופר 

יוטרייסר אולטרה )ידבירו גם תרי

פסים וזחלים(, אויסקט, מילבנוק. 

כל התכשירים יעילים להדברת 

שני מיני המנהרנים.

מומלץ לטפל עם תחילת 

הופעתם, כדי לא לאבד שליטה 

בהדברה.

כנימות עלה

מדכאות צימוח ומפרישות על 

העלים טל-דבש דביק, שעליו 

מתפתחות פטריות הפייחת. 

כנימות עלה מעבירות מספר 

וירוסים. 

הדברה: תכשירי אימידקלופריד 

י)קונפידור ודומיו(, אקטרה, טיפי

 ,LQ215קי, מלתיון, פירימור, זהר

נימפר, צס, תותח. 

כנימת עש הטבק

מוצצת את תוכן העלים ומייבשת 

אותם; מפרישה טל-דבש. כנימת 

עש הטבק מעבירה וירוסים 

רבים, ביניהם: וירוס המוזאיקה 

של הקרא, וירוס הצהבת העלים 

של הדלועיים, וירוס התקפלות 
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יהעלים של הקישוא ווירוס הכלו

רוזה של האבטיח.

הדברה: בוגרים וזחלים: איפון, 

אצטאסטאר, מוספילן/מפיסטו/

מוסקיטון )ידבירו גם כנימות 

עלה(, אקטרה )יעילותו נמוכה(, 

דסיס, קליפסו/ביסקיה/קלימרה 

)ידבירו גם כנימות עלה(, מוסטנג. 

תכשירי סיפרימיטרין )סימבוש 

ודומיו( מותרים לשימוש בשדות 

יגלויים בלבד. תכשירי אימידק

לופריד )קונפידור ודומיו( יינתנו 

רק כטיפול ראשון, ויש לשים לב 

למועד הכנסת הדבורים לשטח.

בוגרים בלבד: אוויסקט, סמש.

זחלים בלבד: אוברון, טייגר/

טריגון, אפלורד, מובנטו, זהר 

.LQ215

אקרית אדומה וצהובה

עלולה לגרום לייבוש עלוות 

הצמחים על-ידי מציצת תוכן 

העלים. 

: תכשירי אבמקטין )ורטיי ההדבר

ימק ודומיו( בשילוב שמן אולט

רפיין )ירידה ביעילות(, אפולו, 

אקרימייט/ בוטרקס, אקסמייט, 

אקריטל, דיפנדר, מילבנוק, 

ספיידר, נימגארד, פלורמייט/

פרדיסו, שמן EOS. אקריטל 

מותר לשימוש בשדה גלוי בלבד 

ומשבוע לאחר הסרת היריעות.

אקרית העיוותים 

בחממות המלון עלולה האקרית 

להסב נזק המתבטא בעיוותים, 

יבייבוש ובעצירת קדקודי הצמי

חה. 

: תכשירי אבמקטין )ורטיי ההדבר

מק ודומיו(, תכשירי גופרית.

תריפס קליפורני/תריפס הטבק

מזיק זה בדרך כלל אינו מהווה 

בעיה, אך כשהוא מופיע בכמות 

גדולה עלול להסב נזק המתבטא 

בייבוש העלים ובעצירת הצימוח. 

הדברה: דסיס, מלתיון, תכשירי 

סיפרימיטרין )סימבוש ודומיו( 

מותרים לשימוש בשדות גלויים 

בלבד.  

זחלי עשי לילה

לפיגמה, הליוטיס, פלוסיה, 

פרודניה, עש הרקפת - לרוב 

אינם מהווים בעיה. נזקם העיקרי 

מתבטא בגירוד קליפת הפרי. 

הדברה: הליוטיס: אוונט, אטלס/

טלסטאר, דסיס. לפיגמה: אוונט, 

אטלס/טלסטאר. פלוסיה: אוונט, 

דסיס, מוליט/שונית. פרודניה: 

דסיס, לאנט/מתוניט, מוסטנג, 

סמש. 

זבוב הדלועיים

הנקבה מטילה ביצים אל תוך 

החנטים הצעירים. המזיק עלול 

לגרום נזקים כלכליים כבדים. 

מומלץ לרסס בטלסטאר את 

השדה כבר מתחילת החנטה, 

בתדירות של אחת לשבועיים-

שלושה.

מחלות
קימחון

המחלה נגרמת על-ידי פטרייה 

 ,Podosphaera xanthii מהמין

פטרייה אקסופרזיטית: התפטיר 

מתפתח על פני רקמות הצמח 

)אפידרמיס(, וההזנה מתבצעת 

באמצעות מציצות של הפטרייה, 

החודרות לרקמה החיה באזורים 

מוגבלים. החומרים הסיסטמיים 

הניתנים בקרקע נקלטים על-ידי 

השורשים, נעים עם זרם הקסילם 

לעלים, אך כמעט שאינם מגיעים 

לתאי האפידרמיס. לפיכך, 

הדברה בתכשירים סיסטמיים 

הנקלטים מהקרקע אינה יעילה, 

ולהדברת המחלה מומלצים 

טיפולים בריסוס בלבד!

הדברה: כדאי להתחיל את 

הריסוסים מאמצע חודש ינואר 

עד סופו, בתדירות של אחת 

ל-14-10 ימים. בעקבות עליית 

הטמפרטורות )מעל 25 מ”צ( 

בסוף חודש אפריל, ניתן להפסיק 

את הטיפולים נגד המחלה. 

תכשירי ההדברה: אופיר/עומר/

אורון, אינדר, אקוגן סיסטאן/ראלי 

EW 20, באיפידן/שביט, דומארק, 

דומרק קומבי, וויוואנדו, וקטרה, 

טליוס, מור, נמרוד, נץ, נתיבו 75, 

סטרובי, סיגנום/בליס, פולאר, 

פופאי/פרלין, קוליס, קומודור, 

קוסמוס, קרטן סטאר, שריף 

סופר, תכשירי גופרית, שמנים: 

EOS, שמן קייצי JMS, נימגארד. 

מחלת ההתמוטטות של המלון

מחלה הנגרמת על-ידי פטריית 

Monosporascus can�  הקרקע:

nonballus. הפטרייה תוקפת את 
שורשי הצמח וגורמת לנבילת 

הצמחים העמוסים בפרי. 

מניעה: הגמעות בכמה תכשירים 

החל משבועיים-שלושה משתילה 

וטיפול עוקב לאחר 6-5 שבועות. 

תכשירים להגמעה: עמיסטר/

עמיעוז/מרידור/זאוס, קומודור, 

סיגנום.

מחלות אוהדות לחות

יהנזק ממחלות לחות בערבה מו

גבל בדרך כלל לתקופת החורף 

במנהרות. 

שמירה על משטר אוורור נכון 

ומניעת מים חופשיים על הצמ

חים והפוליאתילן יעזרו במניעת 

המחלות ובהדברתן.

כשותית

הפטרייה מתפתחת היטב 

בלחות גבוהה, במים חופשיים 

ובטמפרטורות מתונות. היא 

גורמת נזק בעלים בלבד, אך 

יכולה לגרום לייבוש הצמחים 

בזמן קצר מאוד. 

הדברה: עם הופעת המחלה 

כדאי לבצע טיפולים בתכשירים 

סיסטמיים לחילופין עם 

תכשירי מנצידן ודומיו, מדי 7-5 

ימים )בתוספת אוורור(, עד 

להדברתה. תכשירי הדברה: 

אלייט, אינפיניטו, אקרובט, 

דיינון/דותן-פרופלנט/תמנון, 

דרגופיקס, טרימנגול/מנבגן-

ונדק/מנקס, מנקור, מלודי דואו, 

תכשירי מנקוזב )מנצידן ודומיו(, 

מילור, סנדומיל, סיגנום )ידביר 

גם קשיונה גדולה, בוטריטיס(, 

ספינקס סופרה/ברקוד, פולירם, 

צימוקלין, קאבריו, קנון/פוספירון, 

קומודור, קונסנטו, קוסמוס, 

רידומיל גולד, רבוס 250. 

המחלות קשיונה גדולה, דידימלה 

ומירוטציום הן מחלות אוהדות 

לחות התוקפות את צוואר 

השורש, גבעולים, פירות ועלים 

וגורמות לנבילה, בעיקר בתקופת 

החורף במנהרות עבירות. 

קשיונה הגדולה: ריסוס בויסטין/

דלסן.

דידימלה ומירוטציום: ריסוס 

בבויסטין/דלסן + מנצידן )ודומיו( 

או מריחת גבעולים.

חלפת הדלועיים

מחלה נדירה בערבה. עלולה 

להופיע בתנאי לחות גבוהה. 

בוטריטיס 

מופיע לעתים בתנאי לחות 

גבוהה מאוד וטמפרטורות 

מתונות. 

מחלות הנגרמות על ידי חיידקים

נדירות בערבה. המחלות 

מתפתחות בתנאי לחות גבוהה 

ומים חופשיים.

הדברה: ריסוס בתכשירי נחושת. 

רשימת תכשירי ההדברה 

המורשים לשוק המקומי 

מופיעה באתר האינטרנט של 

משרד החקלאות, השירותים 

להגנת הצומח, בקישור:

http://www.hadbara.moag.gov.
/il/hadbara

“כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד, ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות”
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מלצות להדברת ה
פגעים בעגבניות  
במבנה ובשטח פתוח

ערבה וכיכר סדום  
2015/16

סבטלנה דוברינין, 

מדריכת הגנת הצומח, שה”מ

חשוב!

בגידול המיועד ליצוא  1 .

מיישמים תכשירים המותרים 

על-פי דרישות חברת היצוא. 

שימו לב! לא כל תכשיר 

המורשה בארץ מותר גם 

ביצוא. לא כל תכשיר שמותר 

ביצוא לאירופה מותר גם 

לארצות הברית.

יש להקפיד על ימי המתנה בין  2 .

הריסוס לקטיף כפי שמצוין 

בתווית התכשיר )לשוק 

המקומי( או ברשימות תכשירי 

הדברה ליצוא )לפי רשימות 

המשווק(.

צריך לסגור היטב את המבנה,  3 .

כולל חורים קטנים, למניעת 

כניסת מזיקים שונים. כך 

יפחת הצורך בריסוסים ויימנעו 

נזקים מיותרים.

חקלאים, המשתמשים בדבורי  4 .

בומבוס להאבקה ובאויבים 

טבעיים, חייבים לפעול על-

פי הוראות ספקי הדבורים 

והאויבים הטבעיים. ישנם 

תכשירים פוגעים קשות 

בדוברי בומבוס!

שימו לב! יש תכשירים  5 .

המורשים רק לפגע מסוים 

אבל הם יעילים גם לפגעים 

נוספים. 

שימו לב! ישנם תכשירי  6 .

הדברה המותרים רק לשימוש 

בשטח פתוח.

למניעת התפתחות עמידותם  7 .

של הפגעים לתכשירי 

הדברה, כדאי לטפל לחילופין 

בתכשירים בעלי מנגנון פעולה 

שונה מקבוצות כימיות שונות.  

אין לרסס צמחים הנמצאים  8 .

בעקה, כמו צימאון.

אין להשאיר תמיסה של  9 .

תכשירי הדברה במים, אפילו 

לכמה שעות בודדות, אלא אם 

מצוין אחרת בתווית התכשיר.

לפני הטיפול, יש לקרוא את  10 .

התווית שעל אריזת תכשיר 

ההדברה ולפעול בהתאם. 

מזיקים
כנימת עש הטבק )כע”ט(

כנימת עש הטבק גורמת 

למספר בעיות בגידול. במהלך 

הזנה ישירה, הגורמת להחלשת 

הצמח, המזיק מפריש “טל דבש” 

דביק, אשר עליו מתפתחות 

פטריות “פייחת”, המכסות את 

פני העלה והפרי. נזק עקיף 

וקשה של כנימת עש הטבק הוא 

העברת הווירוס צהבון האמיר של 

.)TYLSV( העגבנייה

כנימת עש הטבק הינה מזיק 

קשה הדברה בגלל הופעה 

והשתלטות גזע Q בשטחים 

חקלאיים, המפתח עמידות 

לתכשירי הדברה בפרק זמן קצר 

מאוד. בישראל ישנם כיום שני 

 .Q וגזע  B גזעים של המזיק: גזע

גזע B של כנימת עש הטבק ידוע 

כמעביר את וירוס צהבון האמיר 

של העגבנייה. בטבע, בשטחים 

לא מרוססים ובתחילת העונה 

החקלאית, גזע B של כנימת עש 

הטבק נמצא באוכלוסיות גבוהות 

יותר מהגזע השני. הריסוסים 

הסדירים במשך העונה מביאים 

להשמדה של כנימת עש הטבק 

מגזע B, הרגיש יותר לתכשירי 

הדברה. פרטים בודדים של 

המזיק מגזע Q, ששרדו את 

הריסוסים, בונים את אוכלוסייתם. 

הדברת המזיק במהלך העונה 

תדרוש ממשק הדברה מושכל, 

הכולל שתילת זנים סבילים או 

עמידים לווירוס צהבון האמיר 

של העגבנייה, שימוש בתכשירי 

הדברה מקבוצות כימיות שונות, 

אמצעים פיזיקליים כמו רשת 

תקינה נגד החרקים בצפיפות 50 

ו-55 מש ושימוש במלכודות דבק 

צהובות. 

כנימת עש הטבק בשטח פתוח

זנים עמידים/סבילים ושתילה 

לתוך חיפוי קרקע בצבע צהוב-

חום ימזערו נזק מווירוס צהבון 

האמיר של העגבנייה. 

למניעת הופעת מחלת הווירוס 

צהבון האמיר של העגבנייה 

בחודשיים הראשונים, מומלץ 

לבצע טיפולים להדברת כנימת 

עש הטבק בתדירות של פעם 

ב-10-7 יום.

כנימת עש הטבק בחממה 

סגירה טובה, כולל חורים קטנים 

ברשת 50 או 55 מש, תמנע את 

כניסת המזיק לחממה ותפחית 

את הצורך בריסוסים. כיסוי גג 

החממה בפלסטיק בולע קרינת 

על-סגול- UV יפחית את הנגיעות 

בווירוס )עלול לפגוע בעבודת 

בומבוסים, ולכן יש להתייעץ 

עם היצרן(. הריסוסים ייעשו לפי 

לכידות של כע”ט  במלכודות 

דבק צהובות. לניטור המזיק 

אפשר לתלות 10-5 מלכודות 

דבק לדונם. ללכידה המונית 

מומלץ לתלות מלכודות דבק 

צהובות בכמות של 20 יחידות 

לדונם בחממה, בצורת לוח 

שחמט. 

הדברה: אויסקט )בוגרים 

בלבד ועלול לצרוב(. תכשירי 

אימידקלופריד )קונפידור ודומיו( 

כטיפול ראשון בתחילת העונה, 

איפון, אפלורד, אצטאסטאר/

אצטאפלוס, אקטרה, טוטם, 

מוספילן/מפיסטו, מובנטו, 

מטרונום/רקויאם, קליפסו/

קלימרה/ביסקייה, קרטה. 

תכשירים אורגניים: מייטימור, 

נימיקס/עזגן, בוטניגארד, נימפר.

זחלי עשי לילה - פרודניה, 

לפיגמה, הליוטיס, פלוסיה

פרודניה ולפיגמה הם מזיקי 

עלווה בדרך כלל, אך יכולים 

לפגוע גם בפירות. 

הליוטיס ופלוסיה הם מזיקי פרי 

בעיקר. פגיעתם בעלוה שולית, 

אך יכולה להיות קשה בפרי. 

יכולים לנבור גם בגבעול.

הדברה: אגרוטיס - ספסן. 

הליוטיס - אוונט, קורגן, אמפליגו, 

בז, אטלס/טלסטאר/סטרטר, 

ספרטה סופר, פרוקליים, דנים, 

פרותיאוס, דוריבו, תכשירים 

אורגניים: סנטארי,פרוביט. 

לפיגמה - אוונט, דנים, בז, 

טרייסר אולטרה, מץ’/צבר, 

סטרטר, ספסן 1015, רימון. 

פרודניה - בז, טרייסר אולטרה, 

ספסן, מוליט/שונית, מץ’/צבר, 

ראנר, קורגן, תכשירי מטומיל 

)לאנט ודומיו(, קרטה, רימון, 

תכשירים אורגניים: פרוביט, 

סנטארי. פלוסיה - אוונט, בז, 

אטלס/טלסטאר/סטרטר, 

טרייסר אולטרה, מוליט/שונית, 

ספרטה סופר, פרוקליים/

פרפקט, דנים, פרותיאוס, קורגן, 

דוריבו, אמפליגו. תכשירים 

אורגניים: סנטארי, ביוטי פלוס, 

ביוביט, דלפין, פרוביט. 

טוטה אבסולוטה - עש מנהרות 

העגבנייה

הנזק, הנגרם על-ידי הזחלים, 

מתבטא בפגיעה בעלווה, 

בגבעולים ובפירות. במהלך 

גידול והתפתחות, הזחלים 

ניזונים ממספר רב של עלים, 

גבעולים ופירות, ובעקבות זה 

הנזק לגידול הוא משמעותי. נזק 

אופייני בעלווה - מנהרות רחבות 

ולא רגולריות, עם או בלי נוכחות 

הזחלים. בפירות, בגבעולים, 

באמירי הצימוח ניתן לראות את 

פתחי הכניסה והיציאה המלווים 

בגללים. לעיתים, הפתחים 

מוסתרים מתחת לעלי הגביע של 

הפרי, וזה מקשה על הזיהוי.

ניטור המזיק: יש לבדוק את 

הצמחים ולא להסתמך על 

מלכודות הניטור. עד היום 

לא נמצא קשר בין לכידות 
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במלכודות ונוכחות של טוטה 

אבסולוטה בצמחים.

הדברה אגרוטכנית: מבנה סגור 

50 מש, דלתות כפוי  היטב ברשת

לות עם חדר כניסה, רצוי חשוך, 

מקשים על חדירת המזיק.

הדברה: המזיק ידוע כמפתח 

עמידות לתכשירי הדברה תוך 

פרק זמן קצר, ובעקבות כך אין 

לטפל למניעתו לפני הופעתו 

בצמחים. יש לבצע את הטיפולים 

רק לאחר זיהוי ודאי של זחלי 

המזיק בצמחים. להדברת המזיק 

יש לטפל במספר טיפולי הדברה 

ולא להסתפק בריסוס אחד. 

ממשק הדברה כימית: ריסוסים 

בתדירות של 10-7 ימים: אוונט, 

ספרטה סופר, אמפליגו, בז, 

פרוקליים/פרפקט/נוקאאוט, 

מטרונום/רקוויאם, מילבנוק, 

דנים, קורגן, רימון, דוריבו. 

תכשירים אורגניים: תותח עם 

עזגן, תכשירי בצילוס.

מנהרנים - זבובי מנהרות 

שני מינים: מנהרן החממות - 

הרימה בצבע צהוב, המנהרה 

מפותלת בצד העליון של העלה.  

מנהרן העורקים - צבע הרימה 

לבן קרם, בצד התחתון של 

העלה לאורך העורקים. פעיל 

בטמפרטורות מתונות. 

הדברה: התכשירים היעילים 

 ,S לשני המינים:  אויסקט

אמפליגו, תכשירי אבמקטין 

)ורטימק ודומיו(, טריגארד/

טופגארד/טרופר, טרייסר 

אולטרה מילבנוק. בגידול אורגני: 

טרייסר אולטרה אורגני.

במבנה אפשר להשתמש באויב 

הטבעי - הצרעה הטפילית 

דיגליפוס.

אקרית אדומה ואקרית חלודה

גודלה של  האקרית האדומה - 

0.5 מ”מ, צבעה צהוב-אדמדם, 4 

זוגות רגליים. מגרדת ומוצצת את 

העלווה וטווה קורים.

הדברה: כל הדרגות - אקסמייט, 

דיפנדר, מטרונום/רקוויאם, 

מילבנוק, מייטקלין, מגיסטר, 

פיראט, פליקטרן/לינטקס סופר, 

שמן EOS, טימור C, תמר-טק. 

היעילות של  תכשירי אבמקטין 

)ורטימק ודומיו( פחתה מאוד 

בשנים האחרונות. דרגות צעירות 

- אוברון )ידביר גם דרגות צעירות 

של כנימת עש הטבק(, אפולו, 

ספיידר.

דרגות בוגרות - מסאי, מטאור, 

פלורמייט/פרדיסו, נקסטר, 

מיטק/סמבה. במבנה אפשר 

להשתמש באקרית הטורפת 

פרסימיליס. תכשירים אורגניים: 

נימגארד, שמן EOS, טימור 

C, תמר-טק. בשדה גלוי: גם 
פגסוס/פניקס/בוננזה.

אקרית החלודה קטנה מאוד 

עם שני זוגות רגליים, צבעה בז’ 

והיא נראית בקושי גם בזכוכית 

מגדלת. גורמת במהירות לייבוש 

העלים ול”החלדת” הגבעול 

והפרי. הפעילות בעיקר בתקופה 

חמה ויבשה, בסתיו ובאביב. 

הדברה: תכשירי אבמקטין 

)ורטימק ודומיו(, דיפנדר, 

אוברון, מייטקלין, פליקטרן/

לינטקס סופר, מגיסטר, פיראט, 

פרוקליים/פרפקט, אנטרקול, 

בראבו/ברבי/ברק, תכשירי 

מנקוזב )מנצידן ודומיו(, גופרביק, 

קומולוס/תיוביט, איזידור, קרטה. 

בגידול אורגני: תכשירי גופרית, 

איזידור, גניקן. בשדה גלוי: גם 

פגסוס/פניקס.

תריפס
בדרך כלל בערבה התריפס אינו 

מהווה בעיה. נזק ישיר מתבטא 

ב”כתמי זהב” על הפרי בדומה 

להכספה בפלפל. נזק עקיף 

נגרם בהעברת וירוס הנבילה של 

.TSWV העגבנייה

הדברה: בעת הצורך מרססים 

בתכשירים: טרייסר אולטרה, 

ספרטה סופר )ידביר גם 

מנהרנים(, תכשירי אבמקטין 

)ורטימק ודומיו(, פרוקליים/

פרפקט, דיקרזול, דסיס, מלתיון. 

מחלות
קימחונית וקימחון 

מתפתחות בעיקר בסתיו ובאביב, 

בחלקות צמאות, בהשקיה לא 

סדירה בחנטה מוקדמת ובכל 

עקה אחרת.

הדברה: מומלץ לרסס למניעה 

עם החנטה. תכשירי גופרית 

היעילים ביותר.

הגמעה למניעת מחלת 

הקימחונית בלבד: ישנה 

אפשרות להגמיע את התכשירים 

עמיסטר/עמיעוז/זאוס/מירדור 

במינון 150 סמ”ק/ד’ חודש לאחר 

השתילה, למניעת המחלה. טיפול 

שני יינתן חודש לאחר הטיפול 

הראשון. כשבועיים-שלושה 

לאחר הגמעת התכשיר המצוין 

למעלה, יש להמשיך ולטפל 

בריסוס. פריורי אקסטרה - יש 

להגמיע 50 סמ”ק/ד’ בשלושה 

טיפולים עוקבים. יישום ראשון 

כ-40 יום משתילה. מרווח בין 

הטיפולים - 20 יום. אין ליישם 

את התכשירים בתנאי עקה )חום 

גבוה, הצמאה, סמוך להסרת 

רשתות וכו’(.

תכשירים נוספים בריסוס 

להדברת קימחון וקימחונית: 

אופיר ודומיו, אינדר, באיפידן/

שביט, דומארק, דומארק 

קומבי, סקור ודומיו, פוליקור 

ודומיו, אטמי אקסטרה/צפריר, 

וקטרה,סיסטאן, קרמט, ראלי 

250EW , רוביגן, ספרול, תכשירי 
גופרית, נץ, פלינט, סיגנום/בליס, 

פריורי אקסטרה, קומודור, רינגו, 

אביר, פולאר, פרלין, קליפמן, 

קליגרין. תכשירים אורגניים: 

טימורקס גולד, גניקן, נימגארד, 

סרנייד, תכשירי גופרית, מור 

.NOP

מחלות נוף אוהדות לחות

למעט שנים גשומות ולחות 

גבוהה מחוץ לחממה, לא צריכה 

להיות בעיה קשה של מחלות 

לחות. 

בשנים רגילות, התפתחות 

המחלות קשורה לממשק 

שהחקלאי מפעיל בחלקה. 

בשנים האחרונות חקלאים רבים 

אינם מקפידים על ממשק אוורור. 

זכרו: אוורור טוב בחממה יהיה 

תכשיר המניעה וההדברה היעיל 

ביותר בערבה.

הדפסות מהירות ואיכותיות בצבע 
ובשחור לבן, ללא צורך בפילמים ופלטות.

סריקת מסמכים והמרתם לקבצים 
סגורים ולקבצים ברי חיפוש ועריכה.

הדפסת ספרים וחוברות.

הדפסה, כריכה והפצה של מצגות, דוחות 
כספיים, תשקיפים וכיו"ב.

הדפסת קטלוגים, ברושורים ופולדרים.
כרטיסי ביקור, ניירת מכתבים, הזמנות, מעטפות.

כל סוגי הכריכה וגימורים מיוחדים.

tiroshdigital@gmail.com 6053002-03 :רח' הגר"א 15, תל אביב 66024, בית גרפוליט, טל': 6053007-03, פקס

דפוס דיגיטלי מהיר

בקרוב!!!! אתר אינטרנט לעיצוב והפקה עצמית של עבודות דפוס
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חלפת וסטמפיליום 

מחלות נגרמות על-ידי הפטריות 

Alternaria sp. ו-Stemphylium. שתי 
פטריות אלה בדרך כלל תוקפות 

רקמה מתה בצמח מגורמים 

אחרים )כמו קימחונית(, ולכן יש 

להדביר את הגורם הראשוני ולא 

לרסס שלא לצורך. רק בלחות 

גבוהה מאוד ישנה התפתחות של 

המחלה בצורה ראשונית.

הדברה: אנטרקול, בראבו 

ודומיו, מנבגן/טרימנגו, מנצידן 

ודומיו, פולירם, קליפמן, 

רובראל, פאפאי, מלודי דואו, 

וקטרה,פוליקור ודומיו, סקור 

.Xודומיו, נימטול, סיימוק

עובש אפור 
המחלה נגרמת על-ידי הפטרייה 

Botrytis cinerea. פטרייה זו 
אוהדת טמפרטורה קרה-מתונה 

ולחות גבוהה. תוקפת בגבעולים 

ומייבשת אותם וגורמת לריקבון 

בעלים ובפרי. הפטרייה חודרת 

בקלות דרך פצעים )גיזום(, ולכן 

הורדת עלים צריכה להתבצע 

בימים ובשעות יבשות ללא לחות. 

רצוי לרסס לאחר הורדת העלים.

הדברה:  טלדור, מיטוס/פיררוס, 

מיראז’, רסק/טופז, סוויץ’/

סוואנה/טאץ’, סיגנום/בליס, 

פרופיקה, רובראל/רודיון, אינדר. 

תכשירים אורגניים: נאט 35, 

סרנייד.

במקרה של פגיעה התחלתית 

בגבעולים, אפשר למרוח 

במשחה העשויה מחלק אחד של 

תכשיר סוויץ’, 3 חלקים טלק או 

קאולין ומוסיפים מים לפי הצורך, 

עד לקבלת משחה למריחה. 

מורחים עם מברשת לפחות 5 

ס”מ מעל הריקבון ומתחתיו.

כימשון

המחלה נגרמת על-ידי הפטרייה 

Phytophthora infestans. הפטרייה 
מתפתחת בלחות גבוהה, מים 

חופשיים, וטמפרטורות מתונות. 

פגיעתה קשה בצמח ובפרי, 

גורמת להחמה ולהתייבשות 

עלים, גבעולים ופרי.  

גידול בבית רשת רגיש במיוחד, 

בגלל חדירת גשם וטפטוף )מים 

חופשיים(. עגבניות אורגניות 

חובה לגדל בחממה.

הדברה: אנטרקול, בראבו ודומיו, 

מנבגן ודומיו, מנצידן ודומיו, דותן, 

קליפמן, קוצייד 2000, מרק בורדו 

אולטרה, נחושתן, קופרופיקס, 

נימטול, אקרובט, ספינקס 

סופרא, קאבריו, אתלט ודומיו, 

בנג’ו פורטה, קריאל MZ/רבוס, 

ולבון, סנדומיל/מילור, רידומיל 

גולד MZ, פוליו גולד, רוקסם, 

מנקור ודומיו, ויטן ודומיו, זטניל, 

קומודור.

עובש עלים 

המחלה נגרמת על-ידי הפטרייה 

 .Fulvia (Cladosporium fulvum)
הפטרייה אוהדת חום ולחות 

גבוהה. פגיעתה בעלווה יכולה 

להיות קשה. נראית בעלה 

מלמעלה ככתם צהוב כמו 

קימחונית, אבל בצד התחתון 

נראה תפטיר הפטרייה בצבע 

חום. בעיקר בחממות מחוממות 

ולחות בערבה. 

הדברה: סקור ודומיו, פוליקור 

ודומיו, דומארק, וקטרה, טלדור 

500, עמיסטר/מירדור/זאוס, 

פלינט, סיגנום/בליס, נאט 35.

“כל האמור לעיל הינו בגדר 

עצה מקצועית בלבד ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות”.

         הוצאה לאור בע”מ

תירוש הוצאה לאור  טל: 03-5662080  פקס: 03-5662081 להזמנות: 

הגדות ממותגות בצירוף ברכה ולוגו 
לפי דרישת הלקוח.

הגדות פרסומיות מהודרות בכריכה קשה או רכה. 
מודפסות בצבע מלא )פרוצס( על נייר כרומו עבה.

ההגדות מאויירות באיוריו היפהפיים ומאירי העיניים 
של האמן הידוע אבי כץ.

הגדות לבחירתכם:
72 עמודי פנים, גודל 17X24 ס”מ  - הגדת יציאת מצרים עברית, בכריכה קשה 

72 עמודי פנים, גודל 16.5X23.5 ס”מ  - הגדת יציאת מצרים עברית, בכריכה רכה 
32 עמודים, גודל 16.5X23.5 ס”מ  - הגדת ים סוף עברית, בכריכה רכה סיכות 

הפתרון המושלם למתנה לפסחהפתרון המושלם למתנה לפסח
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