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לפי חקלאים מאסו בסחבת ובאדישות של מקבלי א
ההחלטות במשרדי החקלאות והאוצר. רבים מהם הגיעו 

למחות מול הכנסת. האם מישהו שומע?
בסכומים קטנים ושוליים יחסית היו יכולים לפתור את 

בעיות החקלאות, אבל הכסף הגדול הולך לשמירת 
הקואליציה ולריצוי הבוחרים. כמה כספים שופכים על 
עמונה, שעה שהפקרת החקלאות יכולה לרוקן בעתיד 

הלא רחוק את יישובי הפריפריה שמחזיקים את הגבולות 
בכל חלקי הארץ.

מה זה, עיוורון? זלזול? חוסר אחריות? 
בקלות ובסכומים קטנים יכול היה השלטון הנוכחי 

להיחשב למחיה החקלאות בעידן החדש: הסדרת מחירי 
המים השפירים, ביטול האגרות על העסקת עובדים 

זרים, הקמת שוק סיטוני חדש, הקצאת כספים לעידוד 
דור העתיד של החקלאות, וזאת בנוסף לפעולות שאינן 

דורשות כספים, כמו קביעת הגבלה בחוק של 15% פער 

סיכום מקצועי לשנת 2016  44
שאול גרף  

עגבניות לתעשייה - ענף   46
על פרשת דרכים  

אורן ברנע  

הדברת עשבים בעגבניות   48
תעשייה

דו”ח לתכנית מחקר שמומנה   
על-ידי הנהלת ענף ירקות, שולחן 

ירקות לתעשייה לשנת 2016

גיא אכדרי, חנן איזנברג,   
יואל רובין, יהודה בן חיים  

עגבניות לתעשייה: תצפית   50
לבחינת יישום מוניטור 

בתיחוח קדם שתילה 
והמשך בממשק טיפולי 

הימליה כנגד עלקת
חוות עדן - 2016  

תיווך ברשתות, עצירת הקלות ביבוא תוצרת חקלאית, 
הסדרת ענפי הביצים, החלב והבשר ועוד.

החלטה עקרונית על סיוע לחקלאות בדחיפות, ללא 
בירוקרטיה וללא תירוצים, כמו שאמרה הכנסת פה אחד 
ומקיר לקיר ביום החקלאות בכנסת, הייתה יכולה להפוך 

את כל המפה ולאפשר פרנסה בכבוד למחזיקי גבולות 
המדינה, שיווק הוגן לצרכנים ולחקלאים, צמצום יוקר 

המחיה, ביטחון מזון כל השנה, ריאות ירוקות ושמירה על 
צביונה של המדינה בראש ובראשונה כמדינת התיישבות, 

ובכל חלקי הארץ.
מישהו צריך להרים את הכפפה וזה צריך לבוא מלמעלה. 

במקרה זה גם הקואליציה וגם האופוזיציה יתנו כתף.
בתקווה שלא נצטרך לחכות לצורך זה ליום הבחירות, 

בו נביט בעיניים של כל אלה שיצאו בהצהרות מרגשות 
ובאפס יישום.

תפתיעו אותנו.
 מאיר יפרח

26 23 21 6

על הפרק

שדה וירק - מוקדש לעגבניות לתעשייה

בשער: קנאביס לשימוש רפואי; 
צילום: ד"ר צפריר וינברג )כתבה 

עמ' 21(

שער שדה וירק: עגבניות 
לתעשייה; צילום: איתן סלע
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סלט ירקות

חאת החקלאיםמ
מאבק החקלאים מעלה 

 הילוך.

ביום שני, 19.12.16, יצאו אלפים 

בשיירות איטיות של טנדרים, 

משאיות, רכבים ואוטובוסים 

מהצפון ומהדרום לירושלים, 

שם התקיימה הפגנת ענק בגן 

 הוורדים.

ראשי התאחדות חקלאי 

ישראל דורשים ממשרד 

האוצר והחקלאות לטפל 

באופן מידי בבעיות החקלאות, 

לרבות: הורדת מחירי המים 

וביטול הלאמת אגודות המים 

החקלאיות, עצירת היבוא, טיפול 

בפערי התיווך לצד הקמת 

שוק סיטוני חדש, טיפול בכל 

סוגיית העובדים הזרים, תמיכה 

ביצוא החקלאי, הסדר בענף 

ההטלה, הסדר בקרן הביטוח 

של החקלאים - קנט ובמינהלת 

ההשקעות.

אלפי מפגינים הגיעו לירושלים, 

חקלאים ובני משפחותיהם, בני 

נוער, ראשי הארגונים החקלאיים, 

ראשי מועצות אזוריות ואזרחים 

מודאגים, שהגיעו מצפון ומדרום 

הארץ לירושלים ובדרך, כאות 

מחאה, שיבשו את התנועה 

בכבישים. המשתתפים יצאו 

בקריאה להשבית את שיווק 

התוצרת החקלאית והשליכו 

עשרות ארגזי תוצרת חקלאית 

מחוץ לרחבת הכנסת ובכניסה 

למשרד האוצר, במחאה על 

מצבם העגום. 



7

המפגינים נשאו שלטים ודגלים 

אשר הדגישו את ערכיה של 

החקלאות במדינת ישראל: 

“חקלאות ישראלית - שליחות 

לאומית”, “חקלאות ישראלית - 

זה בטבע שלי”, “כחול ולבן זה 

הטעם שלי” ועוד.

בשנה וחצי האחרונות ניהלה 

התאחדות חקלאי ישראל מו”מ 

עם משרדי האוצר והחקלאות 

על תכנית אסטרטגית ל-15 שנה 

בכלל נושאי החקלאות. המו”מ 

הגיע לידי מבוי סתום, לאחר 

שמשרד החקלאות והאוצר הודיעו 

כי הוא מתנה את כל ההסכם 

בפתיחת יבוא בלתי מבוקר 

ובביטול התכנון בענפי ההטלה 

והחלב.  

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר 

התאחדות חקלאי ישראל, 

מאיר צור, אמר בהפגנה: אנחנו 

נמצאים כאן היום, מול כנסת 

ישראל, חקלאים מכל קצוות 

הארץ לצד בני נוער, דור העתיד 

של החקלאות ושל המדינה, 

כדי לומר לממשלת ישראל - 

תתעוררו! תתעשתו! על מדינת 

ישראל להתעשת ולשנות את 

המשך בעמוד הבא
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מדיניותה כלפי החקלאים 

והחקלאות. אנו דורשים מדיניות 

ברורה כלפי החקלאות, מדיניות 

שמחזקת אותנו מתוך ההבנה 

והצורך בחקלאות הישראלית, 

בחקלאים הישראליים, 

שהתיישבו לצד גבולות המדינה 

בכל מצב ביטחוני ואשר דואגים 

לצרכנים לביטחון תזונתי.

מזכ"ל התאחדות חקלאי 

ישראל, אבשלום )אבו( וילן: 

במקום לטפח את החקלאות, 

את ביטחון המזון ואת ההיאחזות 

בקרקע, הביאה הממשלה 

בשנים האחרונות את החקלאות 

למצב של חדלות פירעון וסכנה 

קיומית. צריך להקציב את 

המשאבים הדרושים ולהחיות 

מחדש את החלום של חקלאות 

מצליחה, וכל השאר יסתדר 

מעצמו. הגיע הזמן לשנות את 

סדרי העדיפויות. 

לפני כן, ביום שני, 4.12.16, 

הפגינו למעלה מ-1,000 חקלאים 

בחמישה צמתים ברחבי המדינה, 

בדרישות שהוזכרו למעלה.

בהתאחדות חקלאי ישראל 

דורשים מהממשלה לטפל במידי 

וללא כל דיחוי בכלל הנושאים 

החקלאיים הבוערים אחת 

ולתמיד. 

החקלאות מצויה זה מספר שנים 

במשבר קשה אשר הולך ומחריף, 

כאשר משקים חקלאיים נמצאים 

בסכנה קיומית ומוחשית.

ח״כ איתן ברושי ויו”ר הלובי 

החקלאי בכנסת אמר: החקלאות 

הגיעה לנקודת זמן בה היא 

חייבת להיות מאוחדת ונחושה 

על-מנת להיאבק על המשך 

קיומה. זהו יעד לאומי ואינטרס 

קיומי למדינה. אנחנו נמצאים 

ערב אישור תקציב דו-שנתי, 

והמשימה היא להבטיח מדיניות 

ברורה, ודאות ויציבות לחקלאים 

ולחקלאות כולה. אם לא נקבל 

תשובות מספקות לשאלות 

המרכזיות, נצטרך לנקוט 

בצעדים חסרי תקדים, כולל 

השבתת מזון.

גרות השירותים א
להגנת הצומח 
- אגרות יצוא:         

תמונת מצב
למאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי 

ירקות, הגיע מכתב בנושא זה 

ממנכ”ל משרד החקלאות, 

שלמה בן אליהו, מיום 12.12.16, 

ולפניכם תוכנו:

הנדון: מכתבך מיום 27.10.16 - 

בעניין אגרות השירותים להגנת 

הצומח וביקורת

בהמשך למכתבך מיום 27.10.16, 

בעניין אגרות השירותים להגנת 

הצומח וביקורת, הריני להשיבך 

כדלקמן:

1. ביום 8.11.2016 אישר שר 

החקלאות את טיוטת התקנות 

לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו 

)תיקון(, התשע”ז - 2016 ואת 

טיוטת תקנות לפיקוח על 

יצוא הצמח ומוצריו )יצוא פרי 

הדר( )תיקון( התשע”ז - 2016. 

חשוב לציין ולהבהיר כי לא 

מדובר בחתימה על הטיוטה 

של התקנות לצורך פרסום 

ברשומות אלא לצורך המשך 

הליך החקיקה, לאחר שביום 

19.9.2016 התקיימה ישיבה 

בראשות המנכ”ל בנושא וסוכם 

להמליץ לשר כי גובה האגרות 

ייקבע בהתאם להמלצה של 

הוועדה לבחינת מערך הפיקוח 

על היצוא.

2. בתאריך 10.11.2016 בוצעה 

פנייה של המשרד )הלשכה 

המשפטית( למשרד המשפטים, 

בטקס שהתקיים לאחרונה 

זכה נביל עומרי בפרס מדריך 

מצטיין לשנה זו מטעם העמותה 

להנצחת האחים דני ויוסי ספיר 

ז”ל.

נביל עומרי משמש רפרנט בכיר 

לגידולי עלים, רפרנט בכיר 

לירקות במחוז השפלה וההר 

ומדריך לירקות במחוז העמקים. 

בתוקף תפקידו נביל אחראי על 

פיתוח מקצועי של ענף גידולי 

העלים, יו”ר הוועדה המקצועית 

לדיון ושיפוט של תכניות מחקר, 

אחראי לריכוז ולביצוע של ניסויי 

שדה בגידולי עלים ובנוסף בגידול 

מלונים, בצל, עגבניות לתעשייה 

ועוד, סיכום המחקרים ופרסומם, 

פרסום חומר מקצועי, מרצה 

בקורסים, יוזם סיורים מקצועיים, 

מקיים קשרי מקצוע עם גורמים 

שונים בענף, כולל מועצת 

הצמחים, קנט ואחרים.

בנימוקים לזכייה בפרס צוין בין 

השאר כי נביל מתבלט במתן 

שירות מעולה לחקלאים ולכלל 

הגורמים אתם הוא נמצא בקשרי 

עבודה,  הן מהמשרד והן מחוץ 

למשרד החקלאות. מקפיד מאוד 

על קיום הנהלים, בעל משמעת 

עצמית גבוהה, מסור ומחויב 

לעבודתו ולתפקידיו. מקפיד 

לעמוד בלוחות זמנים בהתאם 

לנדרש ותוך כדי תכנון מראש. 

עבודתו של נביל מתבטאת 

בשיתוף-פעולה מצוין עם שאר 

המדריכים, הן מאגף הירקות והן 

מאגפים נוספים, ביחסי אנוש 

מצוינים, והוא מקובל ואהוד על 

כולם. נביל מגלה יוזמה ועצמאות 

בטיפול בנושאים מקצועיים 

העולים תדיר תוך כדי העבודה, 

מתעדכן ומעדכן את עמיתיו 

בכל פיתוח ומידע. מהיותו מודע 

למחסור במדריכים, לקח על 

עצמו ביוזמתו את ההובלה 

כרפרנט ארצי לגידולי עלים, 

לב ובחיוך על פניו. הוא בבחינת 

עוגן של יציבות ודוגמה לחבריו 

המדריכים. 

נביל, גאים בך ומברכים אותך, 

בהצלחה בהמשך הדרך!

נביל עומרי זכה בפרס מטעם העמותה 
להנצחת דני ויוסי ספיר ז”ל

לאחר שהמדריך שהיה מופקד 

על הגידול יצא לגמלאות, וזאת 

בנוסף לכל עיסוקיו האחרים.

מוכן ונכון לקבל על עצמו כל 

משימה המוטלת עליו בחפץ 
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המשך בעמוד הבא

לקבלת התייחסות לטיוטות 

התקנות. ביום 13.11.2016 

התקבלה הודעת משרד 

המשפטים כי אין להם הערות 

לתקנות שהוגשו.

3. בתאריך 24.11.2016 התקבל 

בלשכה המשפטית במשרד 

אישור ממשרד המשפטים ולפיו 

טיוטות התקנות הועברו למחלקה 

אחרת במשרד המשפטים - 

חקיקת משנה. עד ימים אלו טרם 

התקבלה התייחסותם.

4. לאחר אישור השר לטיוטות 

התקנות מתקיים הליך להשגת 

אישור של הוועדה המשרדית 

לאגרות )במהלך ינואר 2017(, 

ובהמשך אישור ועדת האגרות 

הבין-משרדית, אישור שר האוצר 

ואישור ועדת הכספים של הכנסת.

לסיכום:

עם קבלת אישורי ועדת האגרות 

המשרדית וועדת האגרות הבין-

משרדית, נכין פנייה של השר 

)החקלאות( אל שר האוצר, 

על-מנת לקבל אישורו לפי סעיף 

39ב לחוק יסודות התקציב, 

התשמ”ה - 1985. עם קבלת 

אישור שר האוצר וועדת הכספים 

של הכנסת - ניתן יהיה להחתים 

את השר על התקנות ולפרסמן 

ברשומות.

צר לי שנושא זה התעכב ועל כן 

פירטתי במכתב זה את המועדים 

שבאחריותנו על מנת “להאיר” 

את הלו”ז.

ממשלה אישרה: ה
פרופ׳ אלי פיינרמן 

ימונה לראש מינהל 
המחקר החקלאי 

שרי הממשלה אישרו הבוקר פה 

אחד את הצעת שר החקלאות, 

ח”כ אורי אריאל, למינוי פרופ’ 

פיינרמן לראש מינהל המחקר 

החקלאי )מכון וולקני(.

פרופ' אלי פיינרמן הוא מומחה 

בתחום של כלכלה חקלאית 

ומינהל וכיהן כמרצה בכיר 

באוניברסיטה העברית במשך 

שנים רבות. במהלך שנותיו 

באקדמיה שימש פיינרמן כדיקן 

הפקולטה למדעי החקלאות, 

המזון ואיכות הסביבה ברחובות. 

בנוסף עבד גם כראש החוג 

לכלכלה חקלאית ומינהל וכמנהל 

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול 

בפקולטה לחקלאות. כיהן גם 

כראש הקתדרה למלונאות 

וכראש הרשות לקהילה ונוער 

באוניברסיטה העברית. במהלך 

השנה האחרונה כיהן כדיקן 

הפקולטה לכלכלה ומינהל 

עסקים במרכז האקדמי רופין. 

המינוי ניתן לתקופה של ארבע 

שנים עם אפשרות להארכה 

לשנה.

שר החקלאות אמר כי “פרופסור 

פיינרמן הוא בעל ידע רחב 

בתחומו, ואני מאמין שהוא 

יוביל את מכון וולקני להישגים 

ולמצוינות. אני מאחל לו הצלחה 

רבה”.

תוך שבועיים: נזקים ב
של למעלה מ-20 

מיליון ש”ח לחקלאים 
בתוך שבועיים בלבד )20 

בנובמבר עד 5 בדצמבר 

2016( נגרמו לחקלאים נזקים 

של למעלה מ-20 מיליון ש”ח 

כתוצאה ממזג-האוויר, כך 

עולה מסיום השלב הראשון של 

הערכת נזקי מזג-האוויר הסוער. 

מנתוני קנט, הקרן לביטוח 

נזקי טבע בחקלאות, עולה 

כי בתקופה זו בלבד התקבלו 

במשרדי החברה למעלה 
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מ-1,000 דיווחים של חקלאים 

על נזקים שנגרמו לגידולים, 

בהיקפים של אלפי דונמים.

מנתוני קנט עולה כי כ-50% 

מההודעות היו על פגיעות 

בגידולי הירקות השונים, ברמות 

נזק שונות המגיעות בחלק 

מהמקרים לאובדן מוחלט של 

היבול, בעיקר בשטחים פתוחים. 

עיקר הנזק מהקרה נגרם לגידולי 

הזמנה לקורס

שיטות מתקדמות
לגידול ירקות מקצועי

חורף-אביב 2017

הנכם מוזמנים לקורס שיעסוק בשיטות מתקדמות לגידול מקצועי 

של ירקות, אשר יתקיים בחודשים פברואר-אפריל 2017

במחוז העמקים בגלבוע - משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב 

ולבסס את ידיעותיהם בגידול ירקות. 
נושאי הלימוד

•  מידע מקיף על גידולים:	

 - עגבניות למאכל וירקות לתעשייה  - פלפל וחציל - דלעת, מלון וקישוא

 -  תפוח אדמה, גזר ובטטה - בצל ושום - תבלינים -  מלפפון

- כרוביים וגידולי עלים

•עקרונות השקיה ודישון 	
•בתי צמיחה, רשתות ופלסטיקה 	

•הגנת הצומח והדברת עשבייה בירקות 	
•הכרת מחלות ומזיקים )כולל מעבדה( 	

• שיווק וניתוח כלכלי	

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.

למשתלמי הקורס, שייקחו חלק בכל המפגשים, תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה 

והמקצוע, משרד החקלאות. 

מיקום הקורס ומועדיו

הקורס יתקיים באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות בגלבוע - מחוז העמקים, ויכלול 10 

מפגשים שבועיים בימי שלישי )כולל סיור ביום חמישי( במועדים שלהלן: 7.2.17, 14.2.17, 21.2.17, 

28.2.17, 7.3.17, 14.3.17, 21.3.17, 28.3.17, 4.4.17 )ימי שלישי(; הסיור יתקיים ב-16.3.17 )יום 

חמישי(. שעות הלימוד: 15:30-08:30.

מחיר הקורס

לנרשמים עד לתאריך 24.1.17 עלות הקורס למשתתף היא 1,600 ש”ח. 

החל מתאריך 25.1.17 יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: 1,700 ש”ח.

דמי ההשתתפות כוללים כיבוד קל, ארוחות צהריים וחומר מקצועי כתוב שיחולק במהלך 

ההרצאות.

פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה

יש לרשום את הפרטים הבאים - שם, פקס, טלפון, טלפון נייד, כתובת, דואר אלקטרוני, 

לאשר שקראתם את התנאים ומסכימים להם, לחתום ולשלוח לפקס: 03-9485881.

דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים:

1. כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים: 03-9485330 )יוסי יוסף( 

2. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום לכתובת המצוינת הבאה: שה”מ, המחלקה לכספים, 

ת”ד 28, בית-דגן 50250

ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של 10% דמי ביטול;

 בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 20% דמי ביטול; 

ומיום פתיחת הקורס ואילך - 100% דמי ביטול.

לבירורים ולמידע נוסף:

רכזים מקצועיים: מוחמד אבו טועמה, טל’: 050-6241515; יואל חדד, טל’: 050-6241637

batsheva@moag.gov.il :ריכוז ארגוני: בת שבע בדוח, טל’: 03-9485919, 050-6241601, דוא”ל

וגגים ט”ו ח
בשבט בערבה
בתאריכים 2-1 בפברואר 

2017, יתקיים בתחנת 

“יאיר”, מו”פ )מחקר 

ופיתוח( ערבה תיכונה 

וצפונית, בחצבה, האירוע 

השנתי, שבמסגרתו 

התערוכה החקלאית 

הגדולה בישראל, מרכז 

מבקרים, שלל אטרקציות 

ופעילויות תיירותיות 

וחקלאיות לכל המשפחה, 

כולל סיורים מודרכים 

)ללא תשלום( בתחנת 

“יאיר”, קטיף עצמי של 

ירקות, מיני דגים ואלמוגים 

וחידושי טכנולוגיה בתחום 

החקלאות והמים.

הכניסה ללא תשלום!

תפוחי האדמה. נזקים כבדים 

נגרמו גם לגידולי הגזר והבצל 

וכן לגידולי החצילים, החסה, 

הברוקולי והארטישוק במרכז 

הארץ. בנוסף, נרשמה פגיעה 

בגידולי עגבניות בשטח פתוח 

ובבתי רשת בכל חלקי הארץ וכן 

פגיעה בגידולי תבלינים בבקעת 

הירדן. בקנט אומרים כי הערכה 

סופית של הנזקים שנגרמו 

מהסערה הראשונה של החורף 

ייקבעו רק בהמשך, והחקלאים 

יפוצו בהתאם.

האגודה הישראלית למדע העשבים הרעים מתכבדת להזמינכם

הועידה הארצית ה-24 לעשבים רעים והדברתם
הכנס יערך ביום ג', י"ח בשבט, תשע"ז, ה-14.02.2017

החל משעה 08:00
באולם אריוביץ, בפקולטה לחקלאות, רחובות

אנא שריינו את התאריך והישארו מעודכנים דרך אתר האגודה
www.wssu.org.il/pws
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שרד החקלאות ופיתוח הכפר: מטרות מ
ויעדים לשנת 2017

לפניכם מסמך, שנמסר לידינו,  המתאר את המטרות והיעדים 

של המשרד בשנת 2017

מטרה 1: הבטחת קיומה ושגשוגה של חקלאות ישראל

1.1 הוזלת גורמי הייצור והגדלת זמינותם

1.2 שיפור התחרותיות של תוצרת ישראלית בעולם

1.3 פיתוח ומסחור ידע וחדשנות

1.4 הבטחת דור המשך לחקלאות הישראלית 

1.5 הבטחת תנאי ייצור נאותים לחקלאים

 

מטרה 2: הבטחת מוצר טרי איכותי, בריא ובטיחותי לציבור

2.1 שיפור הבטיחות והאיכות של התוצרת החקלאית

2.2 הגדלת הערך התזונתי והבריאותי של התוצרת החקלאית

 

מטרה 3: הבטחת רציפות ההספקה של תוצרת חקלאית 

והפחתת יוקר המחיה

3.1 שיפור זמינות ההספקה של מוצרים מגוונים לאורך כל השנה 

בשגרה ובחירום

3.2 צמצום פערי תיווך כלכליים ופחתי תוצרת 

 

מטרה 4: עידוד ופיתוח חקלאות בת-קיימא והגברת ההגנה על 

בעלי החיים ורווחתם

4.1 הגנה על בעלי חיים ורווחתם 

4.2 יישום והטמעה של חקלאות שומרת סביבה

4.3 שמירה ופיתוח של שטחים פתוחים לעיבוד שולי ומרעה

4.4 שמירה על הקרקע החקלאית ומקווי המים

4.5 הגנה על היער והאילנות

 

מטרה 5: שיפור כלכלי-חברתי של ההתיישבות הכפרית 

והחקלאית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית 

5.1 עידוד ופיתוח ההתיישבות החקלאית והכפרית בפריפריה

5.2 הסדרת פתרונות דיור לאוכלוסייה הבדואית בנגב

5.3 פיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית ומגזר 

המיעוטים  

5.4 הסדרת התיישבות האוכלוסייה הבדואית בנגב

 

מטרה 6: שיפור איכות השירות לחקלאים ולכלל הציבור 

6.1 ייעול השירות לציבור, תוך הפחתת הבירוקרטיה והקטנת הנטל 

הרגולטורי

6.2 שיפור וניהול שוטף של השירות הפנימי תוך חיזוק המשאב 

האנושי
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

דצמבר 2016 - פברואר 2017
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד 

נובמבר 2016, אשר ישווקו בחודשים דצמבר 2016 - פברואר 2017. 

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

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.

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות 

בשנים 2016-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005(

המדד הסיטוני של חודש נובמבר 2016 עומד על שיעור של 191% 

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

הירקות הסיטוני ירד בחודש נובמבר 2016 בשיעור של 7% לעומת 

חודש אוקטובר 2016. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש נובמבר 2016 עומד על שיעור של 

146% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש נובמבר ירד 

בשיעור של 8% לעומת חודש אוקטובר 2016.

המשך בעמוד הבא
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בצל

הספקת בצל בחודשים יולי - 

דצמבר הינה מהזן ריברסייד, בו 

יש מלאי של כ-16,000 טונות.

הספקת בצל בחודשים דצמבר - 

מרץ הינה מהזן בית אלפא, בו יש 

מלאי של כ-17,000 טונות.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל.

הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

חצילים

היקף שטחי החציל עד חודש 

נובמבר הינו 3,850 דונם ש”פ/

חיפוי ניילון ו-1,550 דונם בתי 

צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים דצמבר - פברואר.

הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים 

ספטמבר - נובמבר הינו כ-5,670 

דונם, המיועדים לשיווק 

בחודשים נובמבר - ינואר.

הצפי הוא לרמת מחירים 

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 

ספטמבר - נובמבר הינו כ-5,065 

דונם בבתי צמיחה, המיועדים 

לשיווק בחודשים דצמבר - 

פברואר.

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 

נובמבר כ-14,080 דונם בתי 

צמיחה וכ-200 דונם ש”פ. 

כתוצאה מטמפרטורות נמוכות 

בלילות בחודשים נובמבר 

ודצמבר, חלה הבשלה איטית 

בעגבניות, המיועדות לשיווק 

בחודשים דצמבר - פברואר.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

פלפל

סך-כל השתילות עד חודש 

נובמבר כ-23,590 דונם בתי 

צמיחה וכ-1,400 דונם ש”פ, 

המיועדים לשיווק בחודשים 

דצמבר - פברואר.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.  

שום

במלאי שדה יש כ-500 טונות, 

המיועדים לשיווק עד חודש 

אפריל 2017.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

% שינוינובמבר-16נובמבר-15שם ירק

3.25אבטיח

7.75ארטישוק

6.006.244%בטטות איכות מעולה

3.504.5029%בצל אדום

1.60בצל יבש

8.495.46-36%בצל ירוק

3.202.80-13%בצל ריברסייד

14.9114.00-6%ברוקולי באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
4.00איכות מעולה

5.363.60-33%גזר באריזה קמעונית

4.863.20-34%גזר בשקים

3.482.94-16%דלורית

3.483.44-1%דלעת

6.75זוקיני ירוק

24.5823.00-6%חסה 8 יחידות

6.793.25-25%חציל חממה

5.093.60-29%חצילים

6.633.07-54%כרוב אדום

5.831.69-71%כרוב לבן

4.75כרוב סיני

6.083.86-36%כרובית

7.2111.2556%לוף

5.552.25-59%לפת איכות מעולה

4.746.7542%מלון גליה מעולה

5.055.458%מלון כתום

5.435.440%מלפפון חממה

3.702.81-24%סלק

9.174.19-54%עגבניות באשכולות

3.20עגבניות בהדליה

9.104.19-54%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
9.636.03-37%איכות מעולה

8.976.95-23%פלפל אדום איכות מעולה

6.523.94-40%פלפל בהיר

5.044.25-16%פלפל חריף

5.038.4869%פלפל כתום

9.248.04-13%פלפל צהוב איכות מעולה

9.245.00-46%צנון

4.704.27-9%קולרבי

8.425.93-30%קישואים איכות מעולה

10.1423.00127%שום

13.674.61-66%שומר

5.6013.00132%שעועית ירוקה

17.717.25-59%תירס באריזה קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
6.213.80-39%קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
3.954.309%קמעונית איכות מעולה

4.503.60-20%תפוא"ד אדום בשקים

תפוא"ד לבן באריזה 
3.703.803%קמעונית איכות מעולה

3.403.30-3%תפוא"ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים נובמבר 2015 - נובמבר 2016 )ש”ח לק”ג( 
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נס אחיטוב כ
לחקלאות 2016

אלי אהרון

בתאריך 23.11.2016 התקיים 

במושב אחיטוב שבעמק חפר 

כנס חקלאות ראשון בחסות 

תנועת המושבים ומושב אחיטוב. 

בכוונת מושב אחיטוב להפוך 

את הכנס למסורת, שמטרתה 

להעלות את מודעות הציבור 

לחשיבות שימור ענף החקלאות 

וההתיישבות הציונית בישראל.

במושב אחיטוב כ-300 משפחות 

וזהו היישוב המוביל בתחום גידול 

המלפפון בארץ - מספק כ-60% 

מהכמות הנצרכת בישראל, וזאת 

לצד גידול עגבניות, פלפל, תות 

שדה וירקות נוספים.

הכנס התמקד בנושאים הבוערים 

כיום בתחום החקלאות: עובדים 

זרים, יבוא, התארגנות חקלאים 

ופערי התיווך.

במסגרת הכנס הושק פרויקט 

ההקמה של מו”פ המרכז. המו”פ 

מוקם בשיתוף המועצות: מנשה, 

עמק חפר, לב השרון, חוף כרמל 

והיישוב ג’ת.

מטרתו המוגדרת של המו”פ: 

יצירת מסגרת ארגונית 

שעניינה ייזום, ארגון וביצוע 

מחקר ופיתוח חקלאי מקצועי 

באמצעות עריכת מחקרים 

בעלי אופי יישומי והטמעתם 

בקרב החקלאים, בענפי הייצור 

החקלאי המרכזיים במרחב מחוז 

מרכז.

פתח את הכנס אבשלום )אבו( 

וילן, מזכ”ל התאחדות חקלאי 

ישראל, שבדברי ברכתו ציין 

את חוסר התמיכה של מדינת 

ישראל בחקלאות הישראלית, 

 ,OECD-וזאת יחסית למדינות ה

ומול זאת ציין אבו את פתיחת 

מן השטח
השווקים ליבוא תוצרת, הפוגעת 

אנושות בחקלאי ישראל. אבו 

מאמין כי עם לחץ ציבורי, תוך 

הפעלת הלובי החקלאי בכנסת, 

ניתן יהיה לשנות מציאות זו.

אחריו קרא ח”כ איתן ברושי, 

יו”ר הלובי החקלאי בכנסת, 

למשרד האוצר להפסיק לעשות 

מהחקלאים קרקס, ולחקלאים 

קרא להפסיק להתנהג כמו 

כבשים בנעלי בית ולצאת 

למאבק בלתי מתפשר כנגד 

מקבלי ההחלטות.

מאיר צור, מזכ”ל תנועת 

המושבים, קרא לשר האוצר 

לפתוח את נושא העובדים 

הזרים, להוריד את החסמים 

במכסות ובאגרות ולאפשר 

לחקלאים לעבוד.

בכנס נכחו גם ראשי המועצות 

עמק חפר, מנשה, ג’ת ולב השרון.

במסגרת הכנס התקיימו שני 

פאנלים שעסקו בנושאים 

בוערים.

בפאנל הראשון, שנגע בעובדים 

הזרים, השתתפו: אבו וילן, אלי 

אהרון, יענקלה מוסקוביץ, 

יהודית כרמי, מנהלת תחום זה 

במשרד החקלאות.

הדיון נסב על עניין האגרות 

המוגזמות אותן גובה המדינה 

מהחקלאים )כ-50 מיליון 

ש”ח בשנה(, בעיית המכסות 

והברחנים וקשיים נוספים אותם 

מערימים משרדי הממשלה 

השונים המטפלים בתחום זה. 

הנחה את הפאנל פלג אוריון, יו”ר 

אגף המשק בתנועת המושבים.

בפאנל השני, שעסק בתנאי 

הסחר, יבוא ומה שביניהם, 

השתתפו: מאיר צור, אבו וילן, 

אורי צוק בר, סמנכ”ל בכיר 

למחקר, כלכלה ואסטרטגיה 

במשרד החקלאות, גלעד אלירז, 

מנהל תחום בכיר סחר חוץ 

במשרד החקלאות, בועז סופר, 

יועץ מקצועי להתאחדות חקלאי 

ישראל, לשעבר סמנכ”ל רשות 

המסים, דודו חי, מנכ”ל חברת 

שיווק חקלאי, דוד עברי, לשעבר 

מנכ”ל “ענבי טלי”.

חתם את הכנס פרופ’ אבי 

שמחון, ראש המועצה הלאומית 

לכלכלה במשרד ראש 

הממשלה, שנתן סקירה בנושא: 

החקלאות הישראלית לאן?

פרופ’ שמחון שובר מוסכמות 

וטוען כי יש לפתוח את 

החקלאות לתחרות חופשית 

תוך ביטול כל המכסים ולאפשר 

לשוק החופשי לפעול. מבחינת 

פרופ’ שמחון, אין ערך מיוחד 

לחקלאות, אותה ניתן להשאיר 

בידי קומץ חקלאים, שידעו לייצר 

את כל התצרוכת של אזרחי 

מדינה.

... כפי שכבר נאמר, עם יועצים 

כאלו לראש הממשלה, ברור 

לחלוטין מדוע הגיעה החקלאות 

הישראלית לשפל שבו היא 

נמצאת כיום.

יכום כנס עגבניות ס
לתעשייה

עין חרוד, 2016

שאול גרף

ביום חמישי, 22.12.16, התכנסו 

באולם המשכן לאמנויות בעין 

חרוד מאוחד כ-200 חקלאים, 

קבלנים, נציגי מפעלים, אנשי 

חברות כימיקלים ועוד, העוסקים 

בענף עגבניות לתעשייה, לכנס 

השנתי של הענף שאורגן על-ידי 

שאול גרף ובת שבע בדוח, 

במימון מועצת הצמחים - ענף 

הירקות. הבאים התכבדו 

בארוחת בוקר, שהכינה עבורם 

מלכה’לה וצוותה מהקיבוץ.

פתח את הכנס אורן ברנע, 

מזכיר ארגון מגדלי ירקות, 

בסקירת האיומים על חקלאות 

ישראל בכלל ועל ענף גידולי 

התעשייה בפרט. אורן ציין לטובה 

את אחדות כלל העוסקים בענף 

העגבניות לתעשייה. 

פרס יקיר הענף ניתן השנה 

לסולימאן חילו, העובד בחברת 
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דודי ציפורי. סולימאן לא מסתפק 

בשתילת העגבניות, אלא מגיע 

לאחר השתילה כדי לוודא 

שההשקיה ראויה, שהדישון ראוי 

ושהעגבניות גדלות. הנאמנות 

שלו לעגבניות ולמגדלים זיכו 

אותו בפרס.

אחריו סקר נונה ארליך ממועצת 

הצמחים את תמונת המצב של 

ענף העגבניות לתעשייה בעולם 

ואת שקרה לענף בישראל בשנת 

2016, בה נקלטו כ-180,000 

טונות בחמישה מפעלים. נונה 

מצא שאין קשר בין צריכת 

העגבניות הטריות לבין העגבניות 

המעובדות והקדיש את הרצאתו 

לזכרו של יוסי ארזי ז”ל, שהיה 

מזכיר ארגון מגדלי ירקות.

אחריו הציג יואל רובין ממרכז 

חקלאי העמק את הניסוי שבחן 

מספר צמחים, מספר שורות 

ושלוחה, שתי שלוחות טפטוף. 

לא נמצא הבדל סטטיסטי בין 

הטיפולים השונים.

במסגרת פרק החדשנות הציג 

טוקי שפירא מטומטוג’ין את 

עגבניות הצימוקים, שמאבדות 

מים בהבשלתן ואינן נרקבות, 

ועמית קוך מהפקולטה 

לחקלאות הציג את העגבניות 

הזהובות, שנבדקו מורכבות וללא 

הרכבה, הניבו עגבניות זהובות 

ולא הנביטו עלקת, כי הצמחים 

אינם מפרישים את החומר 

המעורר את העלקת לנבוט. 

בהפסקת אכלו המשתתפים 

מרק עגבניות פרי ידיה של 

מלכה’לה. 

לאחר ההפסקה הרצה ד”ר אביב 

דומברובסקי ממינהל המחקר 

 ,TOMV החקלאי על וירוס

שמאיים על ענף העגבניות 

בחממות ופחות, אם בכלל, על 

העגבניות לתעשייה, בגלל אופי 

הגידול וההעברה של הווירוס, 

שהיא בעיקר מכנית. 

אחריו דיבר עמית פאפוריש, 

דוקטורנט במחלקה לחקר 

עשבים בנווה יער, על הפירוק 

המואץ בקרקעות שונות של 

קוטל העשבים מוניטור, שמהווה 

את הבסיס בהדברה הכימית 

של העלקת בעגבניות לתעשייה, 

והמשיך פרופ’ חנן אייזנברג 

מנווה יער, על ניסוי בהדברת 

עשבים בעגבניות, בו נמצא 

שניתן לשלב מספר קוטלי 

עשבים עם מוניטור לפני שתילת 

העגבניות.

בסיום הסביר השף דורון 

בראון מהיוגב, שהוא מעדיף 

מוצרי עגבניות מאיטליה בגלל 

שהעגבניות האיטלקיות מכילות 

יותר אוממי מהעגבניות תוצרת 

הארץ.

להתראות בשנה הבאה.

עידת ישראל ו
לחקלאות ה-7

אלי אהרון

בין התאריכים 21-22.12.16 

התקיימה, כמדי שנה, ועידת 

ישראל לחקלאות השביעית 

במספר, בירושלים.

הוועידה מתוכננת ומאורגנת 

על-ידי “קבוצת משוב”, ומטרתה 

המרכזית הינה להעלות לסדר 

היום ו”להציף” את הבעיות 

והנושאים איתם מתמודדת 

החקלאות הישראלית.

יתרונה של הוועידה הוא בהדים 

שהיא משאירה זמן רב אחרי 

קיומה.

הנחה את הוועידה דני קושמרו 

מחדשות ערוץ 2, והיא התקיימה 

במסגרת של הרצאות מקצועיות 

וכן במסגרת פאנלים )קבוצות 
המשך בעמוד הבא
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דיון(, בהם השתתפו אנשים 

הרלוונטיים לכל נושא ונושא.

הוועידה עסקה השנה בנושאים 

הבאים:

1. עתידו של היצוא החקלאי - 

זיהוי סכנות ומגמות בשוקי היצוא, 

ומה נדרש לייצוב היצוא החקלאי, 

כולל פיתוח שווקים חדשים וזנים 

חדשים.
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2. יוקר המחיה - החקלאות אינה 

הבעיה אלא הפתרון.

3. חשיבותה של החיטה 

הישראלית - על אף שרוב 

החיטה מיובאת מחו”ל.

4. התארגנות חקלאים - 

הצלחות וכישלונות ומה ניתן 

לעשות. בעניין זה התקיים דיון 

בהשתתפות קבוצת חקלאים 

ובהנחיית הח”מ.

המסקנה שהתקבלה מדיון זה 

הינה הצורך לחבר מגדלים 

לרשת חברתית )קבוצת 

ווטסאפ( בכל גידול וגידול. 

במסגרת הרשת החברתית 

ניתן יהיה לתאם את השיווקים, 

כולל מחירי הנחיה של תוצרת 

חקלאית בכל גידול, שייקבעו 

על-ידי מספר חקלאים מצומצם 

נבחר. במסגרת זו יובאו בחשבון 

המחירים המפורסמים 

על-ידי מועצת הצמחים ובעיקר 

המחירים שנקבעו במכירה 

בפועל באמצעות התארגנויות 

קיימות של חקלאים בשטח.

פעולה זו תאפשר לקבוע 

מחירים הוגנים גם לחקלאי 

וגם לצרכן ותהיה בנויה על 

COST פלוס, וזאת למניעת 

מחירי הפסד, בעיקר במצב של 

עודפים.

התארגנות זו הינה וירטואלית 

ונובעת מהקושי לקיים 

התארגנויות פיזיות.

5. יבוא תוצרת חקלאית - הנזקים 

הנגרמים בגין היבוא לחקלאים.

6. ענף החלב - עם הפנים לשנת 

.2030

7. משקיעים בחקלאות - סקירת 

הקרנות הקיימות כיום ואופן 

הכניסה אליהן.

8. עתיד המחקר החקלאי - 

התיאורטי - אותו מייצג מרכז 

וולקני ומכוני המחקר החקלאים 

השונים )כולל הפקולטות(, 

וכן עתיד המו”פים היישומיים, 

הניזונים מתקציבי קק”ל ומינהל 

המחקר החקלאי במשרד 

החקלאות.

9. שיטת ה”לוס-לידר” - 

מכירה מתחת לעלויות הייצור 

הפוגעת באופן אנוש בחקלאים 

הישראליים ומעשירה את 

רשתות השיווק על חשבונם של 

המגדלים.

המסקנה המתקבלת מדיון זה: 

יש לקבוע בחקיקה ראשית 

או בחקיקת משנה )תקנות( 

איסור על מכירת תוצרת 

חקלאית מתחת לעלות הייצור 

שלה, או לחילופין לקבוע זאת 

במסגרת אמנה, לה יהיו שותפים 

החקלאים, רשתות השיווק 

והסיטונאים השונים.

10. אנרגיות מתחדשות - “גידול” 

אנרגיית חשמל מאור השמש 

ומהרוח, כענף נוסף במשק 

החקלאי.

מעבר לנושאים אלו, התקיים 

ראיון, אחד על אחד, עם 

שר החקלאות, אורי אריאל, 

שבמסגרתו מנה את הישגי 

המשרד וכן קביעה חד משמעית 

כי תיקון 27 לחוק המים, 

שמשמעותו הלאמת ההפקה 

הפרטית, לא יעבור, גם במחיר 

של משבר קואליציוני.

כמו-כן התקיימה הרצאה של 

אמיר הנגבי בנושא של מיתוג 

התוצרת החקלאית.

ביום הראשון לוועידה התקיים 

טקס חלוקת אותות ל-40 

חקלאים צעירים, וביומה 

השני של הוועידה נערך טקס 

חלוקת אותות ל-100 המשקים 

המצליחים בישראל.

יישר כוח לחיים אלוש וצוותו על 

ארגון ועידה למופת.
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המשך בעמוד הבא

נאביס למינוף ק
התעשייה 

החקלאית הישראלית
מאת: טל שמחה

מתוך “בחזית החקלאות”, כתב 

עת למדיניות, כלכלה ושיווק, 

גיליון מס’ 6, המוצא לאור 

על-ידי החטיבה למחקר, כלכלה 

ואסטרטגיה במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר

מבוא
לצמח הקנאביס סגולות רפואיות 

ייחודיות, במיוחד בהתמודדות 

עם מחלות קשות. השימוש 

בצמח הקנאביס הינו עתיק יומין. 

ישנן עדויות שקנאביס סאטיבה 

גודל בסין כבר לפני למעלה 

מ-5,000 שנים. סיבי הצמח וזרעיו 

שימשו לייצור מגוון רחב של 

מוצרי תעשייה. עד לשנות ה-30 

של המאה הקודמת היו התרופות 

אשר הכילו תמציות של הצמח 

חלק מהפרמקופיאה העולמית. 

בשנת 1937 הופסק השימוש 

הרפואי בקנאביס בארה’’ב, 

ובאירופה נמשך השימוש הרפואי 

במוצרי קנאביס עד תחילת שנות 

ה-70.

בצמח קיימים מאות חומרים 

פעילים, כאשר המפורסם 

מביניהם הוא ה-THC, שזוהה 

ובודד לראשונה בשנת 1964 

במכון וייצמן על-ידי פרופ‘ יחיאל 

גאוני ופרופ‘ רפאל משולם 

)שקיבל את פרס ישראל 

על חקר הקנאביס(. האיכות 

הרפואית של הקנאביס נקבעת 

על-ידי מספר גורמים: אופן 

הגידול, שמירה על רמה גבוהה 

באחוזים של חומרים פעילים, 

השבחת זנים ובעיקר התאמה 

וייעוד של זנים למחלות שונות.

בסקירה זו רקע כללי על 

צמח הקנאביס ויכולתו להפוך 

לכלי חשוב במינוף התעשייה 

החקלאית בישראל. הפוטנציאל 

של החקלאות הישראלית 

להשתלב בענף ולהובילו מגיע 

מניסיון של עשרות שנים במחקר 

ופיתוח בתחום הקנאביס ובתחום 

המחקר החקלאי.

כבר כיום נחשבת ישראל 

למעצמה בתחום המחקר 

והפיתוח של הקנאביס הרפואי 

ומושכת אליה התעניינות רבה 

מחברות בינלאומיות ומממשלות 

זרות. מדובר בהזדמנות להגדלת 

מגוון היצוא, תוך ניצול היתרון 

היחסי של ישראל בתחום. 

הגדלת מגוון היצוא והרחבתו 

למוצרי קנאביס יאפשרו העמקת 

שווקים קיימים וחדירה לשווקים 

חדשים, תוך כדי רכיבה על גל 

הביקוש ההולך וגובר למוצרי 

קנאביס בעלי ערך רפואי-

בריאותי.

מינים
לצמח הקנאביס שני מינים 

עיקריים - סאטיבה ואינדיקה, 

שמהם ניתן לייצר מגוון רחב של 

זנים. להלן הסבר קצר על כל 

אחד מהם: 

קנאביס סאטיבה - מאופיין 

בגבעול ארוך, במבנה צר ובעלים 

דקים ומשוננים יותר )יחסית 

לקנאביס אינדיקה(. מקור 

המין הוא באירופה, והוא תועד 

לראשונה בספרות המדעית 

בשנת 1753. לסאטיבה יש לרוב 

 CBD-ל THC יחס גדול יותר של

)קנבואידים - החומרים הפעילים 

העיקריים בקנאביס( לעומת 

האינדיקה, והוא נחשב לאנרגטי 

ופחות מרדים. מבחינה רפואית, 

קנאביס סאטיבה מומלץ לצריכה 

בשעות היום, בעוד האינדיקה 

מומלץ לשימוש בשעות הלילה.

קנאביס אינדיקה - מקורו בהודו. 

נמוך יותר מקנאביס סאטיבה, 

והעלים שלו יותר עבים ופחות 

משוננים. מבחינה פרמקולוגית, 

 CBD קאנביס אינדיקה מכיל יחס

ל-THC גבוה מזה של הקנאביס 

סאטיבה, ויש לו השפעה מרגיעה 

על המשתמש לעומת ההשפעה 

הממריצה של הקנאביס 

סאטיבה. מבחינת שימוש רפואי, 

כאמור, זני האינדיקה מומלצים 

לשימוש לילה, בעוד אלו של 

הסאטיבה לשימוש יומי. הזנים 

הפופולריים של האינדיקה 

כוללים את משפחת זני ה“קוש“, 

שמקורם בהרי ההינדו - קוש 

 Northern בהודו, והזן ההולנדי

.Lights

רקע רפואי של הקנאביס 
הרפואי

החומרים האחראים על 

הפעולה הפרמקולוגית של צמח 

הקנאביס נקראים קנבינואידים 

 .)Cannabinoids  חומר פעיל(

ההתעניינות מחדש בפוטנציאל 

הטיפולי של קנאביס התעוררה 

בעקבות בידוד וזיהוי החומרים 

הפעילים בצמח הקנאביס וגילוי 

המערכת האנדוקנאבינואידית 

בגוף. גילוי מערכת זו העלה 

אפשרויות מרובות לטיפולים 

פוטנציאליים במחלות שונות. 

בגוף האדם קיימים לפחות שני 

קולטנים לחומרים קנבינואידים: 

 )CB1( 1 קולטן קנבינואידי מסוג

 .)CB2( 2 וקולטן קנבינואידי מסוג

קולטני ה-CB1 מאכלסים בעיקר 

את מערכת העצבים המרכזית 

והשפעתם היא פסיכוגנית ואילו 

קולטני ה-CB2 מאכלסים בעיקר 

את מערכת העצבים ההיקפית 

ומקושרים להשפעה על דיכוי 

דלקתי וחיסוני. השפעה נוספת 

של חומרים אלו היא על תעלת 

הסידן מסוג N, שמשמשת 

מטרה לתרופות המודרניות 

לכאב נוירופטי מסוג הגבהפנטין 

)נוירונטין( והפרה גבלין )ליריקה(.

החומרים הפעילים הידועים 

 THC-בצמח הקנאביס הם ה

ו-CBD. השפעתם של החומרים 

הללו שונה: עיקר השפעתו של 

ה-THC היא פסיכוגנית דרך 

הקולטן CB1, ונוסף על כך הוא 

גם בעל השפעה במוח על מרכזי 

תיאבון ובחילות, בעוד CBD פועל 

בעיקר במערכת ההיקפית על 

קולטן CB2, ולכן עיקר השפעתו 

על כאב, תחושות היקפיות ומתח 

שרירי.

אלה המחלות והבעיות רפואיות 

שנמצא כי הקנאביס אפקטיבי 

בטיפול בהן: סרטן, פרקינסון, 

כאבים כרוניים, מחלות דלקתיות, 

אלצהיימר, גלאוקומה, טרשת 

נפוצה, מחלת קרוהן, איידס 

ובמקרים חריגים גם בהפרעת 

 ,)PTSD( דחק פוסט-טראומטית

טורט ואפילפסיה.

ניתן להתרשם שמדובר בחלק 

ניכר מן המחלות הקשות, 

הכרוניות וחשוכות המרפא 

עמן מתמודדת הרפואה 

המודרנית. יש משמעות דרמטית 
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לאפשרויות שהקנאביס מספק, 

כמו למשל ריפוי זנים של מחלת 

הסרטן, בלימת התפתחות 

הטרשת הנפוצה והתגברות על 

 .HIV-נגיף ה

בשנים האחרונות עולה בהתמדה 

מספר המטופלים שמיצו את 

קשת הטיפולים האפשריים 

למצבם ומטופלים בהצלחה 

רבה בקנאביס הרפואי. התרבות 

העדויות המדעיות בדבר 

ההשפעות המיטיבות של 

השימוש בצמח כבר מובילה 

לשינוי מדיניות כלפי השימוש 

הרפואי במדינות שונות בעולם, 

כולל ארה‘‘ב. לשינוי זה במדיניות 

יש השלכות על הביקוש למוצרי 

קנאביס, השלכות שצפויות 

להביא באופן מידי לפריחה של 

התעשיות הקשורות למימוש 

הפוטנציאל.

הידע אודות היישומים הרפואיים 

של צמח הקנאביס עדיין ראשוני. 

כבר עתה ברור שמחקר ופיתוח 

בנושא יניב תוצרים ותועלות 

חדשות. מדובר, אם כן, בגידול 

חקלאי פוטנציאלי עם תועלת, 

הן בהיבט החקלאי, הן בהיבט 

הרפואי וכפי שנראה גם בהיבט 

התעשייתי-יצרני.

בישראל פועלים תשעה ספקי 

קנאביס רפואי, אשר השקיעו 

במחקר ופיתוח בשלל תחומים, 

שמבחינה טכנולוגית מקדימים 

במספר שנים את מתחריהם 

בעולם - החל בטיפוח גנטי 

ובהטמעת פרוטוקולים להבטחת 

איכות המוצר ועד לפיתוח 

מוצרים ומערכות ייחודיות 

לנטילת הקנאביס. 

קנאביס תעשייתי - המפ 
המפ )קנבוס בעברית( הוא שם 

נפוץ למגוון זנים של קנאביס 

סאטיבה שאינם פסיכואקטיביים. 

ההמפ הינו זן המכיל כמות נמוכה 

במיוחד של THC )באופן כללי 

רמת ה-THC עבור זני ההמפ 

נמוכה מאחוז אחד(, ולכן לא 

מגדלים אותו למטרות הפקת 

סם אלא לשימושים תעשייתיים 

בלבד. ההמפ, הידוע גם בכינוייו 

„קנאביס תעשייתי“, מתייחס 

לזני קנאביס המשמשים כגידול 

חקלאי )זרעים, סיבים, שמנים( 

והמותרים לגידול באיחוד 

האירופי, בקנדה, בסין ובמדינות 

נוספות.

ההמפ נחשב לגידול חקלאי 

שהדרישות והעלויות של הגידול 

שלו מינימליות, הוא נטול 

השפעות שליליות על הסביבה, 

ומומחים מעריכים שממרכיביו 

השונים ניתן ליצר כ-25,000 

מוצרים שונים, ביניהם מוצרי מזון, 

תוספי תזונה, חומרי בנייה, בידוד, 

תרופות, דלקים, פלסטיק, נייר, 

טקסטיל, קוסמטיקה ועוד.

בעקבות השתייכותו של הצמח 

למשפחת הקנאביס, מוטלות 

מגבלות רבות על גידולו.

זרעי המפ )קנבוס( - מוצר 
פרימיום בשוק תוספי המזון

זרעי קנבוס נחשבים ל”מזון 

על” בריא במיוחד; הזרעים 

מכילים ריכוז אידיאלי של אומגה 

6, 3 ו-9, והחלבונים המופקים 

מזרעי הקנבוס מכילים את כל 

חומצות האמינו הדרושות, כולל 

9 החומצות החיוניות לבריאות 

האדם, שאותן גוף האדם אינו 

מייצר ונאלץ לקבל מבחוץ )ריכוז 

גבוה במיוחד של ארגינין, חומצה 

אמינית סמי-חיונית, שריכוזה 

בצמחים נמוך(.

לזרעי הקנבוס תכולה גבוהה 

במיוחד של סיבים תזונתיים 

וריכוז גבוה של מינרלים, והם 

אחד מהמקורות העשירים 

ביותר בטבע של חלבון 

מושלם.

בגלל קצב הגידול המהיר של 

הקנבוס, ניתן להפיק ממנו 

4 יבולים בשנה, שהם מקור 

לכמויות גדולות של חומרי מזון. 

גידול צמח הקנבוס יכול להוות 

בסיס לתעשיית חומרי מזון 

עשירים וחשובים וכן לתוספי 

תזונה.

על-פי מחקרים של שוק 

תוספי התזונה בישראל, כ-38% 

מהאוכלוסייה של בני 18 ומעלה 

צורכים תוספי מזון מסוגים 

שונים, כגון מסיסים תזונתיים, 

חלבונים, ויטמינים, מינראליים 

וחומצות שומן. שוק תוספי המזון 

בישראל בשנת 2014 מוערך 

בכ-900 מיליון ש’’ח, ומתוך 

זה מהווה שוק צמחי המרפא 

כ-10%. על-פי המחקרים, שוק 

תוספי התזונה צומח בקצב של 

3%-7% בשנה.

הפוטנציאל הכלכלי בגידול 
קנאביס בישראל

ישראל נתפסת כמובילה 

עולמית בתחום הקנאביס בפרט 

והחקלאות בכלל, עם ניסיון 

של עשרות שנים בחקר הצמח 

ופרויקטים חקלאיים מרשימים, 

שהביאו לישראל אינספור יזמים, 

עיתונאים, שרי ממשלות, חוקרים 

ומומחים שונים מרחבי העולם, 

כדי להתרשם מהתעשייה 

המקומית המשגשגת.

כבר כיום קיימת התעניינות של 

ממשלות בקבלת היתר ליבוא 

של קנאביס רפואי מישראל 

)צ’כיה, גרמניה וקנדה(. חברות 

מחו’’ל רוכשות שירותים 

מאוניברסיטאות בישראל 

לטובת מחקר ופיתוח של 

זנים מיוחדים, בעלי התאמות 

לצרכים ספציפיים וטכנולוגיות 

גידול ייחודיות, כמו גם אקזיטים 

של חברות ישראליות במיליוני 

דולרים ויצירה של חממה 

לסטארט-אפ חקלאי/רפואי.

ההתפתחות של ענף גידול 

הקנאביס בישראל למטרות 

יצוא באה בתקופה בה מרבית 
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המשך בעמוד הבא

מדינות העולם עדיין אוסרות על 

גידול קנאביס למטרות רפואיות 

ומייבאות את הקנאביס ממדינות 

בהן הייצור חוקי. במידה שישראל 

תהיה בין המדינות הראשונות 

בעולם אשר תתיר גידול קנאביס 

רפואי, היא תוכל ליהנות מיצוא 

לכל המדינות בהן הקנאביס 

הרפואי חוקי אולם הגידול 

אסור. בדו”ח מיוחד, שהופק 

עבור מגדלי הקנאביס הרפואי 

בישראל על-ידי הכלכלן ד”ר דן 

דבוסקין, שהוגש לוועדת ההיגוי 

הבין-משרדית בראשות משרד 

הבריאות, נכתב כי היתר יצוא 

של הקנאביס הרפואי לחו”ל 

צפוי לייצר תוך 4 שנים גידול של 

10% ביצוא החקלאי, תוספת של 

173 מיליון ש”ח ממיסים ו-2,400 

משרות חדשות. בשנת 2030, 

נכתב בדו”ח, יוכל הענף להגיע 

לפדיון כולל של עד 1.1 מיליארד  

דולר.

הפוטנציאל של הגידול בישראל 

נובע קודם כל מהידע ומהניסיון 

שנצבר בחקר הקנאביס. 

ליתרון זה מתווספות העובדות 

שהחקלאים הישראליים הם בין 

הטובים בעולם. ישראל נמצאת 

בין המובילות בגידולי חממות, 

ואת אותן יכולות ניתן ליישם גם 

בתחום הקנאביס הרפואי. 

השוק הפוטנציאלי מתחלק 

לשימושי קנאביס בתעשייה ובין 

שימושי קנאביס לצורכי רפואה. 

מאחר שמדובר בשוק בעל 

קצב גדילה משמעותי, כפי שזה 

נראה כרגע כתוצאה מהלוך 

הרוח בעולם ותחת מספר 

הנחות סבירות, נראה שקצב 

הצמיחה של השוק הפוטנציאלי 

יועצם בשנים הקרובות. 

כמובן שהדבר תלוי בתהליכי 

רגולציה ובהתקדמות המדעית 

והטכנולוגית.

עם זאת, הענף ניצב בפני 

אתגרים רבים. כיום קיים 

חוסר בסטנדרטיזציה של 

גידול הקנאביס ודרכי הפקתו, 

מכאן שיש להשקיע במחקר 

ופיתוח של שיטות שתקבענה 

סטנדרטים אחידים, הן לגידול 

והן לאיכות הקנאביס הרפואי, 

לרבות מדידת הכמות של 

החומר הפעיל וניקוי משאריות 

של חומרים לא רצויים, בהתאם 

לסטנדרטים המשמשים את 

תעשיית התרופות. אתגרים אלו 

מהווים הזדמנות להרחבת הידע 

המדעי, על-מנת ליצור מוצרים 

שיטיבו עם המשתמשים בצורה 

אופטימלית. 

כמובן שיש לקחת בחשבון גם 

את הצפי מסיכונים רגולטוריים: 

בפעילות המבוססת על גידול 

של קנאביס תעשייתי הסיכונים 

קטנים הרבה יותר והפוטנציאל 

העסקי משמעותי, לעומת 

פעילות המבוססת על קנאביס 

לצרכים רפואיים. הסיבה לכך 

היא שבתחום הרפואי הרגולציה 

מהווה מרכיב מגביל משמעותי, 

גם ביחס לפוטנציאל הרווח 

העצום בתחום זה. 

סיכום
מהאמור לעיל נראה כי קיים 

פוטנציאל כלכלי לפיתוח ענף 

הקנאביס ולשיתוף-פעולה 

רחב עם חברות מובילות בענף 

בישראל ובעולם, המתבסס 

גם על הניסיון והידע המדעי 

והחקלאי בישראל. נוסף על כך, 

קיים הפוטנציאל העסקי הגדול, 

החזוי בעקבות שינוי התפיסה 

בנושא בעולם כולו. ישראל 

יכולה לתפוס את מקומה 

כמובילה עולמית בתחום, ליצור 

חממת סטארט-אפ חקלאי 

ולהפוך את הקנאביס הישראלי 

למותג עולמי. בין היתר, ולא 

פחות חשוב, הענף ייצור מנוף 

שיאפשר את פיתוחה של 

החקלאות, בעיקר בפריפריה, 

באופן שיאפשר לבני מושבים 

וקיבוצים לחזור ולעסוק 

בחקלאות ויעזור לקדם את 

החקלאות הישראלית. 

תכירו

הודה שרעבי ממושב י
נחלה - בין המובילים 

בגידול סלק בארץ

יהודה שרעבי, דור שני 

למשק החקלאי במושב, 

אחרון המשקים החקלאיים 

במושב נחלה, מגדל במסירות 

ובמקצוענות כ-1,000 דונם סלק 

אדום, צנוניות בחורף, לפת, 

מזרעים קטנים של קולרבי, 

ובקיץ בצל יבש וכרוב.

חגית שגב אילת

תולדות המשק
אביו של יהודה, יעיש, עלה 

לארץ מתימן בשנת 1949, 

תחילה לקריית שמונה ואחר כך 

לכסלון ולמושב נחלה. התגייס 

לצה”ל כשכבר נישא לרחל, 

והם הקימו יחד את המשק 

במושב. התחילו בגידול 5 דונמים 

של ירקות שונים וקיבלו פרה 

אחת ומכסת עופות. בהמשך 

גידלו עופות להטלה וגם עזים. 

מאוחר יותר הקימו לולים לגידול 

תרנגולי הודו. תחילה היו שטחי 

הירקות מעין תחביב, שהקל 

כשהפרנסה הייתה קשה. כאשר 

יעיש השתחרר מהצבא, הרחיב 

את שטחי הגידול של הירקות. 

שיווקו חסה וסלרי ליצוא. כל 

הבנים עבדו בחקלאות לאחר 

שעות הלימודים ובחופשות, אך 

יהודה, הבן השני מ-12 הילדים, 

הוא שנטל עליו את ניהול המשק 

בהמשך, הרחיב אותו וממשיך 

להרחיב עד היום. בזמנו גידלו 

גזר, קנו קומביין ומערכת שטיפה, 

עד המשבר ביצוא לרוסיה, ואז 

ירדו מהגזר והרחיבו את גידול 

הסלק, הצנוניות והלפת, והסלק 

הוא כיום הגידול המוביל. כיום 
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מועסקים במשק שניים מאחיו 

של יהודה, נדב וגלעד, והבן 

אלמוג, אשר ממשיך את הדרך. 

במשק מועסקים עובדים 

תאילנדיים, ובזמני לחץ מעסיקים 

גם בדואים מרהט.

גידול הסלק
יהודה מסביר כי “יש לנו יתרון 

בסלק בגלל הזנים המיוחדים 

שאנו מגדלים. כל זן גדל בעונה 

אחרת, ישנם זנים קיציים  

וחורפיים. התמקדנו במוצר 

והתמקצענו בו, אנו מביאים 

לשוק המקומי סלק אדום איכותי, 

ממותג ובעל שם, שנדרש בקרב 

הצרכנים”.

ברגע שהתחילו לשווק לרשתות, 

נדרשו להגדיל את שטחי הגידול 

ולהתחייב לכמויות הדרושות. 

כיום התוצרת משווקת בעיקר 

לרשתות, לשוק הסיטוני, 

למפיצים מקומיים, כאשר היצוא 

אינו תחום רלוונטי כרגע. ביצעו 

ניסיון לייצא, אך התמורה ביצוא 

ובשוק המקומי כמעט זהה.

חיי המדף של הסלק הם כחודש. 

הוא חייב להיות אדום כהה 

חזק, וכאשר חותכים אותו הוא 

צריך להיות בפנים חלק ועסיסי, 

מגיר נוזלים. הסלקים הקטנים 

והבינוניים הם הטובים ביותר 

מבחינת עסיסיות ומתיקות.

אם השורש מפוצל, זה אומר 

שהסלק מבוגר יותר, וכתם חום 

מתחת לעלים אומר 

שהסלק הזדקן.

מהקטיף בשדות 

משנעים את הסלק 

למיון, שטיפה, אריזה 

בשקים מיוחדים ומיד 

לקירור, עד שהחלק 

הפנימי מקורר היטב, 

מוציאים ושולחים 

אותו ליעדי השיווק.

גידול קיץ אורך 

כ-3.5-3.0 חודשים, 

ובחורף אורך הגידול 

5-4 חודשים, תלוי במזג-האוויר. 

אם קר מאוד ניתן להשאירו 

בקרקע.

בשנים האחרונות, עקב גלי חום 

כבד, המרווחים מאוד קטנים בין 

קטיף לקטיף, וכך נוצרים עודפים 

גדולים בתקופות מסוימות 

ומחסור בתקופות אחרות.

חקלאות 
כדרך חיים

כשהשתחרר 

יהודה מצה”ל 

היה המשק 

בקשיים גדולים, 

ולכן רצה לעזור 

לאביו ונדרש 

לוותר על 

המשך שירות 

בצבא קבע. 

הוא השקיע 

את כל כולו 

במשק ועבר לנהל אותו, ומאז 

הוא שם. יהודה נישא למלכה 

והקים משפחה במושב. כיום יש 

דור המשך שלישי, כך ששלושה 

דורות עובדים כתף אל כתף 

באהבה רבה.

ליהודה ומלכה 8 ילדים. הגדולה, 

אורטל, מנהלת את המשרד 

של אביה, אלמוג עובד במשק, 

ולמעשה כל ילדיו של יהודה 

מכירים את המשק על בוריו 

ועוזרים בעת הצורך.

“נולדתי במשק”, אומר יהודה. 

“אני מחובר אליו בשורשים ונושם 

כל חיי חקלאות”.

המשק של יהודה הוא המשק 

החקלאי האחרון במושב נחלה. 

“היו לנו משברים קשים מאוד”, 

מוסיף יהודה, “אנחנו במאבק 

תמידי מול אסונות טבע, רשויות 

האכיפה, משרד הפנים, תמ”ת, 

גניבות של ציוד חקלאי וירקות 

ומחירי מים גבוהים, שמקשים 

עלינו להתנהל. אבל חקלאי 

שמגדל באהבה ויש לו מטרה, 

ימשיך אל היעדים למרות 

הקשיים”. 

יהודה איש מאיר פנים, אופטימי 

וחייכן, בעל תושייה ודבקות 

בעבודת האדמה, ואנו מאחלים 

לו ולמשפחתו בריאות איתנה 

והמשך הצלחה ושגשוג במשק 

גם בעתיד.
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שדה ההדרכה שדה ההדרכהב ב

מלצות הגנת ה
הצומח לירקות 

בבתי צמיחה -     
דצמבר 2016 

נטע מור - ממ”ר הגנת הצומח 

בירקות; שלי גנץ - מנהלת 

תחום ירקות בתי צמיחה

מחלות
עם ירידת הטמפרטורות 

ותחילת עונת הגשמים, צפויים 

תנאים נוחים להתפרצות 

מחלות נוף בבתי צמיחה. נקיטת 

כמה אמצעים אגרוטכניים 

במהלך הגידול עשויה לצמצם 

נזקי מחלות נוף אוהדות לחות, 

כלהלן:

•פתיחת וילונות ורשתות  	
למניעת הצטברות לחות 

במבנה.

•בגידולים מודלים רצוי להגדיל  	
את המרווח בין כבלי ההדליה 

מעל שורות הגידול, לשיפור 

חדירת אוויר, אור ותכשירי 

הדברה אל החלקים הפחות 

גלויים של הצמחים המודלים.

•הימנעות מעודף רטיבות  	
בקרקע והקטנת הלחות 

במבנה על-ידי שימוש בחיפוי 

קרקע ובאמצעות בקרת 

השקיה )טנסיומטרים(. 

•הימנעות מטיפולים כמו  	
זירוד, ליפוף, הסרת עלים 

וקטיף כשהצמחים רטובים, 

להפחתת מחלות הנגרמות 

על-ידי חיידקים.

•עדיפות לזנים בעלי נוף מרוסן,  	
לשיפור האוורור ולצמצום 

הנגיעות במחלות נוף.

•שימוש בזנים בעלי סבילות או  	
עמידות לפגעים השונים.

•סניטציה - מומלץ להסיר  	
חלקי צמחים פגועים וחולים, 

להפחתת מקורות ההדבקה 

בחלקה.

•במעבר מגידול לגידול יש  	
לרסס את המבנה והציוד 

בתכשירי כלור לקטילת 

פגעים, כולל פטריות, חיידקים 

ווירוסים.

•ריסוסי מניעה כפי שנדרש  	
עשויים למנוע בחלק 

מהמקרים קושי בהדברת 

המחלות לאחר הופעתן. 

כמו-כן, ריסוסי מניעה או 

ריסוסי תגובה מומלצים לפני 

היווצרות תנאים מיטביים 

להתפתחות מחלות הנוף, 

למשל לפני ירידת גשמים 

צפויה.

 

קשיונה גדולה - מלפפון, 

עגבנייה, חציל, פלפל

מחלה רב פונדקאית, תוקפת 

בחורף, מופיעה עם הירידה 

בטמפרטורות והעלייה בלחות. 

פוגעת בכל חלקי הצמח כולל 

גבעולים ופירות וגורמת לתמותת 

ענפים וצמחים. ניתן לזהותה 

עם הופעת תפטיר לבן מלווה 

בקשיונות שחורים מעל החלקים 

הנגועים ובתוכם. 

תכשירים מומלצים: בויסטין/

דלסן )ניתן במלפפונים בהגמעה 

במינון של שליש גרם לצמח(, 

סוויץ/סוואנה, טופז, רובראל 

ועוד.

בוטריטיס )עובש אפור( - 

מלפפון, עגבנייה, חציל, פלפל, 

תות שדה

מחלה רב פונדקאית, תוקפת 

בחורף, מופיעה עם הירידה 

בטמפרטורות והעלייה בלחות. 

פוגעת בכל חלקי הצמח, כולל 

גבעולים ופירות, וגורמת לתמותת 

ענפים וצמחים. החלקים הנגועים 

מתכסים בתפטיר אפור צפוף, 

הגורם לריקבון ולנבילה. 

תכשירים מומלצים: סוויץ’/

סוואנה, טלדור, פרופיקה, מיטוס 

ועוד.

כשותית במלפפון ובקישוא 

למניעת המחלה מומלץ 

לטפל בתכשירי מנקוזב )כגון 

מנצידן(, בראבו/דקוניל ודומיו 

או אנטרקול. עם הופעת 

המחלה או היווצרות תנאים 

נוחים להתפרצותה, יש לטפל 

בתכשירים העשויים לפגוע 

בפטרייה. יש לטפל לסירוגין 

בתכשירים מקבוצות כימיות 

שונות. במקרה שמשתמשים 

בשני תכשירים בו-זמנית, יש 

לשלב תכשירים מקבוצות 

שונות. להלן חלוקת התכשירים 

להדברת כשותית לפי אתר 

הפעולה ומידת הסיסטמיות 

שלהם: 

קבוצה 1 - מעכבי סינתזת 

צלולז )טרנסלמינרים, מונעים(; 

נכללים בקבוצה: אקרובט/

ספינקס סופרה/ברקוד/קאבריו 

)בתוספת פירקלוסטרובין( ולבון. 

 RNA קבוצה 2 - מעכבי

)סיסטמיים מאוד, מונעים 

ומרפאים(; נכללים בקבוצה: 

סנדומיל/מילור/דו רה מי רדומיל 

גולד MZ/רודאו )אינו מכיל 

 .M מנקוזב(, גלבן

קבוצה 3 - מעכבי נשימה; 

נכללים בקבוצה: סכיור, קונסנטו 

)מכיל ח”פ של סכיור בתוספת 

דיינון(, קומודור/עוז אופטי/

קולונל. 

קבוצה 4 - משרני עמידות 

)סיסטמיים, מונעים(; נכללים 

בקבוצה: אלייט, קנון/פוספירון/

קורדון, קיפ, קוסמוס )מכיל גם 

ח”פ של בראבו(. 

קבוצה 5 -חדירות ממברנות 

)סיסטמיים(; דיינון/דותן/תמנון.

קבוצה 6 - מנגנון לא ידוע 

)סיסטמיים, מונעים ומרפאים(; 

נכללים בקבוצה: מנקור/

דרגופיקס/צימוקלין. 

קבוצה 7 - אינפיניטו - תכשיר 

חדש שקיבל לאחרונה רישוי 

בדלועיים. מכיל שני מרכיבים: 

המרכיב הראשון הוא ח”פ של 

דיינון )סיסטמי(; והמרכיב השני 

)Fluopicolide( שייך לקבוצה כימית 

חדשה )טרנסלמינרי(. 

כימשון בעגבנייה

מחלת הכימשון עלולה להתפשט 

במהירות רבה, עד כדי פגיעה 

קשה מאוד בנוף הצמחים 

ובפירות. ריסוסי מניעה מיטביים 

עשויים למנוע את התפרצות 

המחלה. מומלץ לטפל למניעה 

פעם בשבוע עד 10 ימים 

בתכשירי מנקוזב, אנטרקול 

או בראבו/דקוניל. עם הופעת 

המחלה, כדאי לשלב תכשירים 

נוספים; ראו חלוקה לפי קבוצות 

כימיות ברשימת הכשותית. 

בעגבנייה נפוץ השילוב של 

 ,RNA תכשיר מקבוצת מעכבי

כגון רדומיל גולד מנקוזב עם 

מנקור ודומיו או אקרובט ודומיו. 

לסניטציה )סילוק חלקי צמחים 

נגועים במחלה וקבירתם מחוץ 

לחממה( ולחיפוי קרקע מלא 

יש משמעות מכרעת במניעת 

המחלה ובעצירת התפשטותה.

עובש עלים בעגבנייה

הסרת עלים נגועים עשויה 

להפחית משמעותית את 

המחלה. כמו-כן, ריסוסי המניעה 

המומלצים כנגד כימשון ימנעו 

לרוב את התפרצות המחלה. 

תכשירי מניעה והדברה: בראבו/

דקוניל, תכ’ מנקוזב, פולר, סקור, 

פלינט, עמיסטר, פוליקור, טלדור, 

סיגנום, נאט 35 ועוד.

כתמי עלים )סטמפיליום 

וחלפת( בעגבנייה

מופיעים בעיקר בלחות גבוהה 

ונפוצים במיוחד בבתי רשת. 

ישנם זנים בעלי רגישות גבוהה 

לכתמי עלים. טיפולי המניעה 

וההדברה כנגד כימשון יעילים גם 

לכתמי עלים.

קימחון במלפפון, בקישוא 

ובתות שדה

המחלה פעילה יותר בעונות 

האביב, הקיץ והסתיו. בחורף 

פעילות הקימחון פחותה, אך 

עלולה להתגבר בחורף חם. חלק 

מהזנים סבילים במידה מסוימת 

למחלה. אם מופיעה נגיעות, 
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יש לרסס בתכשירים מקבוצות 

כימיות שונות, כדי למנוע 

התפתחות עמידות. 

להלן קבוצות התכשירים: 1. תכ’ 

מקבוצת מעכבי ארגוסטרולים, 

כמו באיפידן, שביט, סיסטאן, 

אופיר, אנויל ועוד; 2. פולאר; 3. נץ; 

4. נמרוד; 5. תכשירים מקבוצת 

הסטרובילורינים, כמו סטרובי, 

קוליס, קומודור, סיגנום; 6. שמנים: 

JMS, EOS, נימגרד; 7. תכשירים 

אורגניים/ביולוגיים: מור )בתוספת 

גניקן(, טימורקס גולד, קליגרין, 

סרנייד; 8. תכשירי גופרית, כמו 

הליוגופרית ודומיו )לא מומלצים 

בטמפ’ נמוכות, לא מורשים 

במלפפון(. חשוב לציין שתכשירים 

מהקבוצה הראשונה, בעיקר 

בטמפרטורות נמוכות, עלולים 

להיות שאריתיים גם כשניתנים 

במינון המומלץ ובימי ההמתנה 

לקטיף. תכשירים אלה מתגלים 

בשכיחות גבוהה יחסית בבדיקות 

מדגמיות המבוצעות במעבדות 

לבדיקת שאריות חומרי הדברה 

בפרי, ולכן יש להימנע מהשימוש 

בהם בתקופת הקטיף.

קימחונית בעגבנייה, בפלפל 

ובחציל

למניעת קימחונית, ניתן להגמיע 

תכשירים כמו עמיסטר ודומיו, 

פריורי אקסטרה או חוסן/איתן. 

מומלצים שני טיפולים עוקבים 

אחת ל-30 יום, החל מ-4-3 

שבועות משתילה. יש להיוועץ 

במדריכים או בנציגי החברות 

בדבר היישום האופטימלי. 

במידת הצורך ניתן לרסס 

בתכשירים מקבוצות כימיות 

שונות )ראו רשימות בקימחון(.

דידימלה במלפפון

המחלה עלולה לפגוע בגבעולים, 

בעלים ובפירות. 

מניעה והדברה: בראבו/דקוניל, 

בויסטין, דלסן ותכשירי מנקוזב 

בריסוס על נוף הצמחים. 

תכשירים מקבוצת פרוכלורז 

)אוקטב, מיראז’ וספורטק( 

וסיגנום נותנים מענה לנגיעות 

בדידימלה באזור צוואר השורש. 

תכשירים אלו מיועדים ליישום 

בהגמעה, ובשום מקרה אין 

לרססם על נוף הצמחים, מחשש 

שיסבו נזק.

חיידקים
ארוויניה בעגבנייה, בפלפל 

ובמלפפון 

המחלה פוגעת לרוב בגבעולים 

בתנאי לחות מרובה. 

המלצה לטיפול: מריחה 

מקומית או ריסוס אזור 

הגבעולים בתכשירי נחושת, 

כגון קוציד. 

חיידקים מקבוצת הפסאודומונס 

סירינגה במלפפון

המחלה מתבטאת בכתמים 

צהובים על העלים; מרכזם 

נקרוטי )רקמה מתה( ולעתים 

מימי מהיקף העלה כלפי פנים או 

בצמוד לעורקים. אמיר הצימוח 

נראה כשושנת צהובה עם עיוות 

חזק, וגידולו נעצר. מומלץ שלא 

לטפל בצמחים בשעות הבוקר 

כשהם רטובים. תכשירי נחושת 

עשויים למנוע הדבקות משניות 

בחלקה. שימוש מופרז בתכשירי 

נחושת, כגון קוציד, עלול לגרום 

צריבות, הצהבות עלים ועיכוב 

רב בגידול. יש להשתמש בריכוז 

0.3% ובלא יותר מאשר 200-150 

גרם תכשיר נחושתי לדונם.

המשך בעמוד הבא
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ניקוד בקטרי בעגבנייה

כתמי עלים כהים, המלווים בהילה 

צהובה. המחלה מגיעה לרוב עם 

השתילים מהמשתלה ומתפשטת 

במקומות שבהם יש טפטוף של 

מים, כמו מתחת למרזבים. 

ניתן לטפל במחלה בתכשיר 

נחושת. 

קלויבקטר מישיגיננזה בעגבנייה

מחלה העוברת בזרעים 

ובשתילים. למניעת הפצתה 

מומלץ להימנע ממגע בצמחים 

רטובים בתקופת הגידול 

הראשונית עד גיל חודשיים. 

פעולה זו תמנע את עיקר 

ההדבקה ותפחית את הנזק 

הכלכלי לגידול.

 

וירוסים
 Tomato-במלפפון ו CGMMV

 brown rugose fruit virus (TBRFV)

בעגבנייה

וירוסים מקבוצת הטובמו, 

מועברים בזרעים ובקרקע 

נגועה, ובהמשך - בקלות רבה 

באופן מכני באמצעות העובדים, 

במהלך העבודה השוטפת 

בגידול. למניעת הפצה ראשונית 

של הווירוס, יש לדאוג לבדיקת 

זרעים במעבדה מוסמכת )על-פי 

פרוטוקול מומלץ( ולא להסתפק 

באישור בריאות של חברות 

הזרעים. כמו-כן, מומלץ לעקור 

ולסלק מהחממה את שאריות 

הגידול הקודם. הפסקה ארוכה 

בין גידול לגידול או מעבר לגידול 

אחר שאינו מאותה המשפחה 

עשויים להפחית את הנגיעות 

בקרקע. למניעת הפצה משנית 

של הווירוס, מומלץ לשמור על 

סניטציה במהלך הגידול ולמנוע 

מעבר של עובדים מחלקות 

מבוגרות לחלקות צעירות. 

מומלץ לחטא את המבנה, 

את חוטי ההדליה ואת גומות 

השתילה בתכשירי כלור. שתילה 

מוקפדת - חלוקת השתילים 

ישירות לגומות השתילה על-ידי 

עובד אחד והידוקם לקרקע 

על-ידי עובד אחר, מפחיתה את 

הפציעה ואת המגע הישיר של 

השתילים בקרקע הנגועה ועשויה 

להפחית את ההדבקה מהקרקע. 

פגעי קרקע
מומלץ להוציא את שאריות 

הגידול הקודם ולא לתחח אותם 

בקרקע, מחשש לאילוח הקרקע 

בפגעים שונים, כמו נמטודות 

עפצים, חיידקים ווירוסים 

המועברים בקרקע ועל גבי 

שאריות הצמחים.

פוזריום ריקבון הגבעול והשורש 

במלפפון 

שימוש בצמחים מורכבים מונע 

את התפרצות המחלה. המחלה 

פעילה מאוד בעונת האביב, 

הסתיו והחורף. 

הדברה כימית - טיפולי הגמעה 

בתכשירים מקבוצת הפרוכלורז 

)מיראז’, אוקטב וספורטק(

0.2-0.1 גרם/סמ”ק לצמח 

)500-250 גרם/סמ”ק לדונם( או 

סקולר )אחד ממרכיבי הסוויץ(

0.06-0.04 סמ”ק לצמח 

)120-80 סמ”ק לדונם(, החל 

מ-10-7 ימים משתילה אחת 

לשבועיים, 5-3 טיפולים למחזור 

גידול. חשוב לציין כי במינונים 

גבוהים תכשירי פרוכלורז עלולים 

לגרום לתגובה פיטוטוקסית 

של עיכוב ונינוס הצמח ולפגיעה 

במערכת השורשים, בעיקר בחודשי 

החורף. טיפולי בויסטין או דלסן, 

למניעת קשיונה גדולה, יעילים 

באופן חלקי במניעת המחלה.  

ריקבון הכתר בעגבנייה

מומלץ להשתמש בזנים עמידים 

או בצמחים מורכבים. במקרה 

שמופיעה המחלה, טיפולי 

הגמעה בדלסן/בויסטין עשויים 

להפחית את הנגיעות.

פיתיום - כלל הגידולים 

הפטרייה עלולה להופיע לאחר 

שתילה וגורמת להתמוטטות 

שתילים המלווה בריקבון 

בצוואר השורש ובשורשים. 

מומלץ להימנע משתילה 

עמוקה ומעודפי מים. כמו-כן, 

מומלץ לטבול את השתילים 

לפני השתילה בדיינון/דותן 

בריכוז של 0.15% ולהגמיע את 

החלקה לפני השתילה ובתחילת 

הגידול בתכשירים המומלצים. 

במלפפונים, רדומיל גולד נוזלי 

ניתן בהגמעה במינון של 50 

סמ”ק לדונם, וקונסנטו ניתן 

בהגמעה במינון 0.12 סמ”ק 

לשתיל.   

נמטודות יוצרות עפצים - כלל 

הגידולים 

בחלקות ללא חיטוי קרקע 

ובמהלך הגידול בחלקות 

שחוטאו עלולה להופיע נגיעות 

בנמטודות יוצרות עפצים. לאחר 

השתילה ובמהלך הגידול ניתן 

להשתמש בויידט/ויוה עד 3-2 

שבועות לפני תחילת קטיף. 

בנוסף, ניתן להשתמש בביונם, 

שהינו תכשיר ביולוגי הניתן 

ליישום לפני השתילה ובמהלך 

הגידול, ללא הגבלה של ימי 

המתנה מקטיף.

מזיקים
עם ירידת הטמפרטורות תיתכן 

האטה בפעילות המזיקים בשטח 

הפתוח, אך יש לזכור שהתנאים 

בבתי צמיחה נוחים יותר להמשך 

פעילותם. מזיקים, המתפתחים 

במהלך הקיץ והסתיו על הגידול, 

ימשיכו בפעילותם גם במהלך 

החורף. בהתאם לנגיעות ולמזג-

האוויר, ניתן לצמצם את הריסוסים 

כנגד מזיקים במהלך החורף. 

שימוש נכון באמצעים אגרוטכניים 

שונים עשוי להפחית את הנגיעות 

במזיקים בבתי צמיחה; להלן חלק 

מאמצעים אלה:

• מש,  שימוש נכון ברשתות 50	

הקיימות בכל סוגי המבנים, 

עשוי להפחית באופן ניכר את 

הנגיעות במזיקים, כמו כנימת 

עש הטבק, כנימות עלה, זבוב 

מנהרות וזחלי עשים. רשתות 

50 מש אינן חוסמות מעבר 

של תריפסים, אך מפחיתות 

את כניסתם למבנה. אקריות 

אדומות מוסעות באופן 

פסיבי לתוך המבנים ללא 

קשר לשימוש ברשתות, ולכן 

במבנים סגורים, שלא נוגעו 

משאריות הגידול הקודם, 

מתחילה הנגיעות באקריות 

לרוב בשולי החממה, מכיוון 

זרימת הרוחות וליד הדלתות.

•שימוש ביריעות פלסטיק  	
בולע UV לחיפוי גגות המבנים 

מפחית את אוכלוסיית 

המזיקים )כמו כנימות עלה 

וכנימת עש הטבק( במבנה, 

וכתוצאה מכך מופחתת גם 

הנגיעות בווירוסים.

•לפני שתילת גידול חדש חשוב  	
להקפיד על ניקיון המבנה 

והסביבה מעשבייה ומשאריות 

הגידול הקודם, העלולות 

לשאת עליהן מזיקים. כמו-כן, 

בעונות החמות מומלץ לרסס 

את המבנה לפני השתילה 

בתכשירים כלליים כנגד 

מזיקים. 

•יעילותם של תכשירי ההדברה  	
כנגד מספר מזיקי מפתח 

פחתה מאוד. ישנה חשיבות 

לטפל לסירוגין בתכשירים 

מקבוצות כימיות שונות. 

לבדיקת מידת העמידות 

של תריפסים וכנימת עש 

הטבק לתכשירי הדברה, 

ניתן להעביר אוכלוסיות 

בוגרות למעבדה של פרופ’ 

מוראד גאנם במינהל המחקר 

החקלאי, בתיאום מראש.

אקרית אדומה מצויה 

הדברת אקריות הופכת 

בעייתית יותר ויותר. יש 

לשים לב לתחילת הנגיעות, 

המתרחשת לעתים בשולי 

החממה בכיוון הרוח )צד 
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מערבי(, וכבר בנגיעות נמוכה 

לרסס עד לקבלת כיסוי טוב 

של העלים מצדם התחתון. 

התכשירים המומלצים: 

פלורמייט/פרדיסו, תכשירי 

אבמקטין )כגון ורטימק(, 

מילבנוק, אקסמייט, אקרימייט, 

דיפנדר, תמר טק. מומלץ לשלב 

תכשירים קוטלי בוגרים, כמו 

פלורמייט, עם קוטלי ביצים 

ודרגות צעירות, כמו ספיידר או 

אוברון, או לשלב עם שמן או 

משטח על-פי המומלץ בתוויות 

התכשירים. שמנים, המיושמים 

 ,EOS ,בפני עצמם, כגון תמר טק

JMS, יעילים בהדברת אקריות 

ובמניעת קימחונות. בגידולים, 

שבהם קיים ממשק הדברה 

משולבת, משתמשים באקריות 

טורפות. לאחרונה נכנס השימוש 

בהם גם בגידול עגבניות בבתי 

צמיחה.

כנימות עלה )בעיקר כנימות 

עלה הדלועיים והאפרסק( 

בחורף חם, באביב ובסתיו 

גורמות הכנימות נזק ישיר 

כתוצאה מפגיעה בצימוח הצעיר 

ומעצירת הגידול. בנוסף, כנימות 

אלה משמשות גם וקטורים 

לווירוסים. 

במידת הצורך ניתן להגמיע 

בתכ’ אימידקלופריד, כמו 

קונפידור, או לרסס לפי הצורך 

במוספילן, אקטרה, איפון, טוטם 

)אימידקלופריד בתוספת ח”פ 

של קרטה( וטיפיקי. התכשיר 

טיפיקי אינו שייך לקבוצת 

הניאוניקוטינואידים, ומומלץ 

להשתמש בו לסירוגין עם 

התכשירים מקבוצה זו, למניעת 

התפתחות עמידות. התכשיר 

אינו פוגע באויבים טבעיים 

ומשתלב במערך ההדברה 

המשולבת.

כנימת עש הטבק 

עיקר הנזק של כנימת עש הטבק 

מתבטא בהיותה וקטור לווירוסים 

שונים, כמו צהבון האמיר 

בעגבנייה )TYLCV( או הצהבת 

 .)CYSDV( העלים של הדלועיים

כנימת העש פעילה בעיקר 

באביב, בקיץ ובסתיו. מומלץ 

להשתמש בזנים בעלי סבילות 

לווירוסים השונים. 

ההדברה תיעשה באמצעות 

הגמעה בקונפידור )לא 

בעגבנייה( ו/או ריסוס בתכשירים 

כמו איפון, אקטרה, מוספילן, 

אויסקט, פגסוס, תכשירי 

אבמקטין כגון ורטימק בשילוב 

שמן, מטרונום/רקויאם )ניתן 

לשלבו עם תכשירים כמו איפון, 

קליפסו או מוספילן(. 

תריפסים 

בעיקר תריפס הטבק ותריפס 

קליפורני. במשפחת הסולניים 

ובמיוחד בפלפל הם משמשים 

 .)TSWV( וקטור לווירוס הנבילה

אוכלוסיות גבוהות של תריפסים 

עלולות לגרום להתייבשות עלים, 

לפגוע בצימוח הצעיר, לעצור 

את הגידול ולגרום גם שריטות 

ועיוותים בפירות. יעילות תכשירי 

ההדברה כנגד התריפסים פחתה 

מאוד. יש להשתמש בתכשירים 

מקבוצות כימיות שונות ולבצע 

שלושה ריסוסים עוקבים כל 5-4 

ימים. 

התכשירים המומלצים הם 

ספרטה סופר או טרייסר 

אולטרה, פיראט )רק לתריפס 

קליפורני(, דיקרזול )בתוספת 1 

ק”ג סוכר לדונם(, רופאסט )רק 

לתריפס קליפורני(, אקסירל )רק 

לתריפס הטבק(, ורטימק ודומיו, 

פרוקליים, טלסטאר, מלתיון. 

שילוב תכשירים עשוי לשפר 

את תוצאות ההדברה. שילובים 

אפשריים הם ורטימק עם 

פרוקליים, רופאסט עם ורטימק 

ודומיו. שילוב התכשיר מטרונום/

רקויאם עם ורטימק ודומיו עשוי 

אף הוא לשפר את ההדברה.

זחלי עשים

העשים העיקריים הם טוטה 

אבסולוטה )בעגבנייה ובחציל(, 

פלוזיה, פרודניה, לפיגמה 

והליוטיס. יש לטפל כנגדם לפי 

הצורך, אם נראים כרסומים 

בעלווה ובפירות. 

קיימים בשוק תכשירי הדברה 

מקבוצות כימיות שונות, 

המדבירים היטב מגוון גדול של 

זחלי עשים, וביניהם תכשירים 

מקבוצת הדיאמידים )קורגן, 

אמפליגו, דוריבו, טאקומי, 

ורימרק(, דנים, פרוקליים ועוד.

אקרית העיוותים 

נפוצה בעיקר בפלפל, ולעתים 

גם במלפפון. אקרית קטנה 

מאוד, שקופה וקשה לזיהוי 

בתחילת הנגיעות. האקרית 

מופיעה בקדקודי הצימוח ועלולה 

לגרום לעצירת צימוח ולעיוותים 

בעלים ובפירות. כנימת עש 

הטבק יכולה לשאת אותה על 

הרגליים ולהעביר אותה ממקום 

למקום. מרבית התכשירים 

להדברת אקרית אדומה מצויה, 

כמו תכשירי אבמקטין )ורטימק 

ודומיו( או אוברון או דיפנדר, 

יעילים גם להדברת אקרית זו.

אקרית חלודה בעגבנייה

אקרית קטנה וקשה לזיהוי, 

המתגלה על-פי הנזק שהיא 

גורמת, בצורת חלודה על 

העלים, הגבעולים והפירות. 

תכשירי מנקוזב למניעת מחלות 

נוף ימנעו גם מזיק זה. בנוסף, 

מרבית התכשירים להדברת 

אקרית אדומה מצויה יעילים גם 

להדברת אקרית חלודה. 

מנהרן החממות 

יוצר מנהרות בעלים, אך לרוב 

אינו מהווה בעיה בגידולים 

השונים. 

הדברתו תיעשה באמצעות 

תכשירי אבמקטין )כגון ורטימק(, 

טרייסר אולטרה, ספרטה או 

טריגרד/טופגרד/טרופר. האחרון 

יינתן בהגמעה ו/או בריסוס. 

קורגן, אמפליגו, דוריבו ורימרק, 

הניתנים להדברת זחלי עשים, 

יעילים גם כנגד מנהרנים. 

הערות לשימוש בתכשירי 

ההדברה:

•מומלץ להשתמש רק  	
בתכשירים המורשים בגידולים 

השונים על-פי התוויות ויש 

להקפיד על מרווח ימים 

מקטיף כנדרש. 

•השימוש בתכשירי הדברה  	
בתוצרת המיועדת ליצוא 

ייעשה אך ורק בהתאם 

להנחיות היצואן.

•יש להשתמש לסירוגין  	
בתכשירים מקבוצות כימיות 

שונות, כדי למנוע התפתחות 

עמידות במזיקים ובמחלות. 

•בגידולים, שבהם קיימת  	
הדברה ביולוגית, יש להיוועץ 

בחברות המשווקות את 

האויבים הטבעיים לגבי 

השימוש בתכשירים השונים. 

•רשימות מלאות של  	
התכשירים המורשים בפגעים 

השונים ובגידולים השונים ניתן 

למצוא בדפונים, באתר שה”מ 

ובאתר השירותים להגנת 

הצומח של משרד החקלאות.

כל ההמלצות הכלולות בפרסום 

זה הן בגדר עצה מקצועית 

בלבד!
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ות שדה: היערכות ת
לתכנון המשתלות 

ובחירת הזנים
מוחמד יוסף אבו טועמה, 

מדריך לגידול ירקות

רקע כללי

כבר בימים אלה נדרשים 

המגדלים לקבל החלטות לגבי 

הרכב הזנים המתוכנן לעונת 

הגידול הבאה, בשל הצורך 

להזמין שתילי אם מהמשתלות 

וכדי להבטיח את השתילים 

הנדרשים לעונת שתילת 

המשתלות, שתחל בחודש 

אפריל. 

יש להזמין את שתילי האם 

למשתלות השדה ממשתלות 

שחומר הריבוי בהן ממקור 

תרבית רקמה )מירסטמי(, 

משתלות מבוקרות ומאושרות 

על-ידי השירותים להגנת הצומח 

ולביקורת שבמשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר.

בריאות חומר הריבוי, כלומר 

שתילי האם, היא גורם מרכזי 

המשפיע על ייצור שתילי 

השדה, מבחינת הכמות, 

האיכות ובריאותם של השתילים 

המיוצרים במשתלה, ועל רמת 

היבול העתידית בשדות המניבים.

מניסיון העבר ובהסתמך על 

מחקרים וניסויי שדה להשוואת 

שתילי אם ממקור מירסטמי 

לשתילים שנשמרו ממשתלות 

השדה או שמושרשים מהשדות 

המניבים, בלט תמיד יתרונם של 

שתילי האם שמקורם בתרבית 

רקמה )מירסטמי(. 

המלצתנו היא ברורה ומוכחת: 

שתיל אם ממקור מירסטמי 

מבוקר ומאושר עדיף על שתיל 

אם מכל מקור אחר.

תהליך הכנת שתילי אם ממקור מירסטמי
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ייצור שתילים אצל המגדלים 

עצמם אינו עומד בקריטריונים 

של בריאות השתילים, טוהר הזן 

ועמידה בדרישות של תקנות 

השירותים להגנת הצומח 

ולביקורת לשתילי אם של תות 

שדה. 

המגדלים מתלבטים לגבי בחירת 

הזנים לעונה הבאה בעקבות 

החשיפה להיצע רב של זני תות 

שדה ממקורות טיפוח שונים - 

חלקם מטיפוח מקומי וחלקם 

מיובא מחו”ל. 

המידע הקיים בידי המגדלים 

לגבי תכונות חלק מהזנים 

אינו מספיק דיו כדי לקבל את 

ההחלטה הנכונה מבחינת יבול, 

איכות ומועד הניבה.

ההחלטה לגבי שתילי אם מזן 

מסוים או מקבוצת זנים הינה 

בגדר תכנון המזרע והרכב הזנים 

בשטח המניב, שיישתל במהלך 

חודש ספטמבר 2017. אי לכך, 

ראינו לנכון להביא לידיעת 

המגדלים את רשימת הזנים 

הנפוצים, בהתאם לתוצאות 

מבחנים וניסויי זנים, שבוצעו 

בשנים האחרונות, לניסיון 

הרב-שנתי ולמידע המפורסם 

המסופק על-ידי המטפחים.

יש לציין כי התנהגות הזנים 

עשויה להיות שונה בין העונות, בין 

אזורי הגידול וסוגי הקרקעות ואף 

בין המגדלים, ולכן אנו ממליצים 

לחקלאים שיבחרו את הזנים 

היציבים והידועים יותר, אשר יש 

להם ניסיון בגידולם בהיקפים 

נרחבים יותר, ושיבחנו במקצת 

את הזנים החדשים, שאין להם 

ניסיון קודם בגידולם.

 מוצקותצבע פריתחילת ניבהמועדי שתילהשם הזן
)*(

טעם
)**(

רגישות 
לקימחון

)***(

רגישות 
לאנתרקנוז

)***(
הערות

 הדס
תחילה-אמצע 15.9-10.9)543(

צימוח קומפקטי, רגיש לשינויי צבע 4-33-23-25-4אדוםנובמבר
בתנאי אקלים קשים

יסמין
תחילה-אמצע 20.9-10.9)7110(

נובמבר

אדום 
בהיר 
מבריק

34-33-23-2
צימוח בינוני, רגיש לכתמי עלים, קצה לבן 

 בגל הראשון,
ירידה בגודל בפברואר והלאה

פרי גדול, רגיש לשינויי צבע, מתאים גם 34-322-1אדוםאמצע נובמבר714325.9-15.9 )שני(
לגידול מוגבה

תחילה-אמצע 25.9-10.9רותמי
נובמבר

אדום 
צימוח חזק מאוד, פרחים זקופים מעל 4-34-33-22-1בהיר

הנוף, רגיש לכתמי עלים

תחילה-אמצע 20.9-15.9יובל
3-2442-1אדוםנובמבר

צימוח קומפקטי, דורש דישון מוגבר, גודל 
פרי בינוני, רגולריות טובה מאוד, מתאים 

גם לגידול מוגבה
אורלי 
רגולריות פרי טובה מאוד, גודל פרי בינוני4-343-24-3אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9)6005(

צמח חזק, עלים גדולים, רגיש לכתמי 54-33-21אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9מאור
עלים, פרי בצורת לב רגולרי 

אמצע- סוף 25.9-18.9דנדי )6030(
צמח בינוני, רגיש לכתמי עלים, פרי גדול 342-12-1אדום עזנובמבר

ואחיד

נוף גדול ועלים בשרניים, קרוב לאדישות 44-33-22-1אדוםסוף נובמבר604025.9-15.9
לאורך יום

 תמר
רגיש לעיוותים בעונה הקרה2.5-2442-1אדוםאמצע נובמבר25.9-18.9)328(

אמצע- סוף 30.9-15.9תמיר
נובמבר

אדום/ 
נטייה 
לכתום

4-343-22-1

צמח נקלט בקלות, מתאים גם לגידול 
מוגבה, רגיש לשינויי צבע, דל שלוחות, 

ולכן מומלץ לצופף את צמחי האם 
במשתלה

אמצע- סוף 30.9-20.9פסטיבל
מתאים גם לגידול במבנים מוגנים, רגיש 4.5-432-13-2אדום עזנובמבר

לבוטריטיס, גודל פרי בינוני

סוף נובמבר- 30.9-25.9ברק )946(
פרי רגולרי מאוד, ללא עיוותים, טעים 4.5-45-42-14-3אדום עזתחילת דצמבר

במיוחד
מלאך 
סוף דצמבר- 28.9-25.9)156(

פרי מוארך, טעים ביותר, נטייה לכתפיים 45-43-25-4אדום עזתחילת ינואר
לבנות

סוף דצמבר- 5.10-28.9יעל )329(
אפיל יחסית, פרי גדול423-24-3אדום עזתחילת ינואר

גילי
אמצע- סוף 25.9-15.9)9025(

צמח בינוני, רגולריות פרי טובה מאוד, 4-343-24-3אדוםנובמבר
גודל פרי בינוני

4-33-23-24-3אדוםאמצע- נובמבר24225.9-15.9
צמח גדול, עלים גדולים מעט מקופלים, 

רגיש לכתמי עלים, פרי גדול יפה 
לפעמים עם קצה ירוק

צמח גדול, עלים גדולים מעט מקופלים, 4-33-23-24-3אדוםאמצע- נובמבר29525.9-15.9
רגיש לכתמי עלים, פרי גדול יפה

זני תות שדה עיקריים הנפוצים בארץ ותכונותיהם העיקריות:

* מוצקות: 5 = מוצק מאוד; 1 = רך מאוד    ** טעם: 5 = טעים מאוד; 1 = תפל    *** רגישות למחלות: 1 = רגישות נמוכה; 5 = רגישות גבוהה    

בתקווה לעונת משתלות מוצלחת!
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מלצות הגנת ה
הצומח במלון אביב 

במבנים ובשטח פתוח
הערבה וכיכר סדום, 2017-2016

סבטלנה דוברינין, 

מדריכת הגנת הצומח

הערות כלליות חשובות
בגידול, אשר תוצרתו מיועדת. 1 

ליצוא, משתמשים בתכשירים 

המותרים על-פי דרישות 

 חברת היצוא.

שימו לב! לא כל תכשיר 

המותר לשימוש לשיווק בארץ 

מותר גם ליצוא. 

רשימת תכשירי הדברה  2 .

תופיע בגיליון הבא של מבזק 

ירקות.

לאחר הריסוס יש להקפיד על  3 .

ימי המתנה לפני קטיף, כפי 

שמצוין בתווית )לשוק המקומי( 

או ברשימות תכשירי הדברה 

ליצוא )לפי רשימת היצואן(.

לפני הטיפול יש לקרוא את  4 .

התווית שעל אריזת התכשיר 

ולפעול בהתאם.  

פעילות הדבורים חיונית  5 .

להאבקה יעילה, לכן חשוב 

לטפל בהתאם להנחיות ספק 

הדבורים.

אין לרסס צמחים הנמצאים  6 .

בעקה )כמו צימאון(.

אין להשאיר תכשיר הדברה  7 .

במים, אפילו לא לשעות 

מעטות בלבד, אלא אם מצוין 

אחרת בתווית התכשיר. 

יש לטפל לחילופין בתכשירי  8 .

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 יש רימה צהובה 

ומנהרות מפותלות בצדו העליון 

של העלה. למנהרן העורקים 

רימה בצבע קרם ומנהרות 

לאורך העורקים בצדו התחתון 

של העלה. נקבה מטילה את 

ביציה ברקמת העלה, ורימת 

המזיק הבוקעת מהביצה ניזונה 

מפרנכימת העלה ומשאירה 

אחריה מנהרה מפותלת. 

הרימה מתגלמת מחוץ לעלה 

או בקרקע. מומלץ לטפל עם 

תחילת הופעתם, כדי לא לאבד 

שליטה בהדברה. 

כנימות עלה

כנימות עלה הדלועיים מהוות 

בעיה קשה בגידול מלון. 

מצד אחד הן מדכאות צימוח 

ומפרישות על העלים ועל 

הפירות טל-דבש דביק, שעליו 

מתפתחות פטריות ה”פיחת”. 

מצד שני כנימות עלה מעבירות 

מספר וירוסים בגידול. 

כנימת עש הטבק

כנימת עש הטבק היא מזיק 

מפתח בגידול. היא גורמת לנזק 

ישיר על-ידי מציצת תוכן העלים 

וייבושם; הכנימה מפרישה 

טל-דבש בדומה לכנימות עלה. 

הנזק העקיף של כנימת עש 

הטבק מתבטא בהעברת וירוסים 

רבים, ביניהם: וירוס המוזאיקה 

של הקרא, וירוס הצהבת 

העלים של הדלועיים, וירוס 

התקפלות העלים של הקישוא 

ווירוס הכלורוזה של האבטיח. 

חשוב לציין שהפצת המחלות 

הוויראליות במרחב מתבצעת 

על-ידי הבוגרים של כנימת עש 

הטבק, ויש להקפיד להדביר 

אותם במיוחד במחצית הראשונה 

של תקופת הגידול. 

אקרית אדומה וצהובה

אקרית אדומה ניזונה מעלוות 

הצמח ועלולה לגרום לייבושה. 

המזיק מתפתח היטב במשך 

כל עונת הגידול בזכות תנאי 

טמפרטורה נוחים ולחות יחסית 
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נמוכה במנהרות. להדברת 

המזיק, כדאי להקפיד ליישם את 

התכשירים בצורה מיטבית ביותר: 

בנפח התרסיס המתאים, בסוג 

המרסס המתאים ובמינון ושילובים 

המצוינים בתווית התכשירים. 

אקרית העיוותים 

בחממות המלון עלולה האקרית 

להסב נזק המתבטא בעיוותים, 

בייבוש ובעצירת קדקודי 

הצמיחה. 

הדברה: תכשירי אבמקטין 

)ורטימק ודומיו(, תכשירי גופרית.

תריפס קליפורני/תריפס הטבק

מזיק זה בדרך כלל אינו מהווה 

בעיה, אך כשמופיע בכמות 

גדולה הוא עלול להסב נזק 

המתבטא בייבוש העלים 

ובעצירת הצימוח. 

זחלים של עשי לילה

לפיגמה, הליוטיס, פלוסיה, 

פרודניה, עש הרקפת - לרוב 

אינם מהווים בעיה. נזקם העיקרי 

מתבטא בגירוד קליפת הפרי. 

זבוב הדלועיים

הנקבה מטילה ביצים אל תוך 

החנטים הצעירים. המזיק עלול 

לגרום נזקים כלכליים כבדים 

- ירידה ביבול. 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 העצה 

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 בסוף 

חודש אפריל, ניתן להפסיק 

את הטיפולים נגד המחלה. 

בהתפרצות המחלה ניתן 

להמעיט אותה על-ידי 4-3 

טיפולים צפופים במרווח 6-4 

ימים, בתכשירי הדברה מקבוצות 

כימיות שונות.

מחלת ההתמוטטות של המלון

מחלה הנגרמת על ידי פטריית 

 Monosporascus :הקרקע

cannonballus. הפטרייה תוקפת 
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את שורשי הצמח וגורמת לנבילת 

הצמחים העמוסים בפרי. 

מניעה: הגמעות בכמה תכשירים 

החל משבועיים-שלושה 

משתילה וטיפול עוקב לאחר 

6-5 שבועות. 

מחלות אוהדות לחות
הנזק ממחלות לחות בערבה 

מוגבל בדרך כלל לתקופת 

החורף במנהרות. 

שמירה על משטר אוורור 

נכון ומניעת מים חופשיים על 

הצמחים 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. חשוב ביותר לאוורר 

את המבנים.

קשיונה גדולה, דידימלה 

ומירוטציום

מחלות אלו הן מחלות אוהדות 

לחות התוקפות את צוואר 

השורש, גבעולים, פירות ועלים 

וגורמות לנבילה, בעיקר בתקופת 

החורף במנהרות עבירות. 

קשיונה גדולה: ריסוס דלסן.

דידימלה ומירוטציום: ריסוס דלסן 

+ מנצידן או מריחת גבעולים.

עובש אפור )בוטריטיס( 

המחלה מופיעה לעתים 

רחוקות בתנאי לחות גבוהה 

מאוד ובטמפרטורות מתונות. 

למניעה והדברה של המחלה ניתן 

להשתמש בתכשירים הבאים: 

סיגנום, פולאר.

מחלות הנגרמות 

על-ידי חיידקים

נדירות בערבה. המחלות 

מתפתחות בתנאי לחות גבוהה 

ומים חופשיים.

הדברה: ריסוס בתכשירי נחושת. 

רשימת מרוכזת של תכשירי 

ההדברה המורשים לשוק 

המקומי וליצוא מופיעה באתר 

האינטרנט של מו”פ ערבה 

צפונית ותיכונה

http://agri.arava.co.il

רשימה כללית של תכשירי 

ההדברה המורשים לשוק 

המקומי וליצוא נמצאת באתרי 

האינטרנט הבאים:

אתר משרד החקלאות

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

/hadbara

אתר יתרולאב

http://www.itrolab.com

“כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד, ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות”
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דברת פגעים ה
בחצילים

ערכו: נטע מור, סבטלנה 

דוברינין, תמר אלון

מצ”ב רשימת תכשירי ההדברה 

המורשים לשימוש בחצילים 

לשוק מקומי וליצוא לאירופה. 

הכתוב אינו משמש תחליף 

לרשום בתווית התכשיר, לכן 

לפני כל שימוש בתכשיר 

כלשהו חובה לוודא את המינון, 

ימי ההמתנה ושאר הפרטים 

שבתווית. הנתונים נלקחו ממאגר 

המידע של “השירותים להגנת 

הצומח” ומרשימות התכשירים 

המורשים ליצוא המפורסמים 

על-ידי חברת  “יתרו לאב”. נתוני 

התאמת התכשירים למערך 

הדברה משולבת נלקחו מחברת 

“ביו-בי”. רשימות יצוא בתוקף 

עד יולי 2017. ככלל, על מנת 

למנוע התפתחות עמידות 

לתכשירי הדברה, מומלץ לרסס 

לסירוגין עם תכשירים מקבוצות 

פעילות שונות. קבוצות הפעילות 

מופיעות בטבלה במספרים, 

במיון לפי IRAC ו-FRAC )ארגונים 

עולמיים למיון קוטלי מזיקים 

ומחלות לפי אופן פעילות או 

 Insecticide/Fungicide - חומר פעיל

.)Resistance Action Committee

:)IPM( מקרא להתאמת התכשירים למערך הדברה משולבת

)IPM( שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 
 שימוש מוגבל בהדברה הביולוגית המשולבת )IPM( לאחר התייעצות עם מדריך השדה

)IPM( אסור לשימוש במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 

הרשאה שם תכשירשם פגע
לשימוש

ריכוז/ מינון 
לדונם

ימים לקטיף
קבוצה/ אופן שם גנרי

הערותפעילות
יצוא מקומי

לאירופה

אדיגן סופר, אדוכם מחלות קרקע
חיטוי קרקע קדם 47-25 ליטרסופר

שתילה
METAM SODIUM

למניעת חולי נופל, 
דוררת, קשיונה גדולה, 

ק. רולפסי ועשבייה חד 
שנתית

מינונים: ראו תוויות. לא 
לארה”ב

נמטודות 
חיטוי קרקע קדם 60-40 ליטרפלדין )DMDS(עפצים

שתילה
DIMETHYL DISULFIDEקוטל גם עשבייה

המשך בעמוד הבא
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הרשאה שם תכשירשם פגע
לשימוש

ריכוז/ מינון 
לדונם

ימים לקטיף
קבוצה/ אופן שם גנרי

הערותפעילות
יצוא מקומי

לאירופה

נמטודות 
עפצים 
)המשך(

מספר טיפולים ותדירות, קרבמט, OXAMYL1Aאסור121 ליטרויידט  10
ראו תווית             

לפני השתילה ובמהלך ביולוגי, 433BACILLUS FIRMUS11 ק”גביונם
הגידול

אקרית אדומה 
מצויה

אקרית טורפת - 
30,000-20,00000Phytoseiulus persimilis פרסימיליס

אקריטל, לינטקס, 
פליקטרן, לינטקס 

סופר

150-65 גרם/
CYHEXATINאסור7סמ”ק

12B
מינון - ראו תוויות

15033FENBUTATIN OXIDE סמ”קבוטרקס

לדרגות צעירותCLOFENTEZINE10Aאסור404 סמ”קאפולו
לדרגות צעירות2537ETOXAZOLE10B סמ”קספיידר

לדרגות צעירות, גם SPIROMESIFEN23אסור0.06%3אוברון
לאקריות

קוטל גם כנימת עש DIAFENTHIURON12Aאסור150-1007 סמ”קפגסוס 250, פניקס 250
הטבק

לקטילת ביצים בלבדTETRADIFON12Dאסור500-2503 סמ”קטדיון
125421PYRIDABEN סמ”קנקסטר

21A

לא לארה”ב
לא לארה”ב100710TEBUFENPYRAD גרםמסאי

לא לארה”ב100-7577FENAZAQUIN סמ”קמגיסטר
PYRIMIDIFENאסור403 סמ”קמייטקלין

ורטימק, רומקטין, 
אקרימקטן ורטיגו, 
ורקוטל, אגרירון, 

ביומקטין, אינוורנט, 
בקטין

50-3037ABAMECTIN6 סמ”ק

התכשירים נחלשו מאוד 
במינון המצוין; יש לשלב 

עם שמן, משטח ו/או 
תכשיר נוסף

מומלץ בשילוב עם שמןMILBEMECTIN6אסור1003 סמ”קמילבנוק
EOS או אולטרה פיין

לא ידוע5033BIFENAZATE סמ”קפלורמייט/פרדיסו
ניתן לשלב שמן CYFLUMETOFEN25EOSאסור1003 גרםדיפנדר

ACEQUINOCYL20Bאסור1503 סמ”קאקסמייט
יעילות הדברה נמוכהפריתרואיד, FENPROPATHRIN3Aאסור200-1503 סמ”קסמש

50033 גרםמטרונום/רקויאם
 SYNTHETIC TERPENES

  EXTRACT OF
CHENOPODIUM

לא לארה”בתמצית צמחים

תערובת שמנים צמחיים1.533 ליטרתמר טק

שמן

EOS1%33MINERAL OIL מומלץ בשילוב תכשירים
נוספים

מומלץ בשילוב תכשירים 1%33NEEM OILנימגארד
נוספים

מומלץ בשילוב תכשירים 1%33PETROLEUM OILשמן סיטול
נוספים

מומלץ בשילוב תכשירים 1%33PARAFFINIC OILדימול
נוספים

קוטל גם כנימת עש DIAFENTHIURON12Aאסור150-1007 סמ”קפניקס 250אקרית עיוותים
הטבק

ורטימק, רומקטין, אקרית חלודה
מזיק נדיר, נצפה בערבה,50-3037ABAMECTIN6 סמ”קביומקטין

בשילוב שמן
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הרשאה שם תכשירשם פגע
לשימוש

ריכוז/ מינון 
לדונם

ימים לקטיף
קבוצה/ אופן שם גנרי

הערותפעילות
יצוא מקומי

לאירופה

זבוב מנהרות

צרעה טפילית - 
1,000-50000Diglyphus isaeaדיגליפוס

טריגרד, טופגארד, 
ניתן גם בהגמעה. לא 2533CYROMAZINE17 גרםטרופר

לארה”ב
ורטימק, ורטיגו, 

רומקטין, אקרימקטן, 
ורקוטל, אגרירון, 
ביומקטין, בקטין

6037ABAMECTIN6 סמ”ק

בתוספת וירותר 1%מקור חיידקי, 8033SPINOSAD5 סמ”קטרייסר אולטרה

תריפסים

קרבמט, DIMETHOATE1Aאסור1007 סמ”קדימתואייט
זרחן אורגני, MALATHION1Bאסור300/2003 סמ”קמלתיון 50/25

301414CYPERMETHRIN סמ”קטיטאן 20

3A ,פריתרואיד

יעילות הדברה נמוכה
סיפרין 10, סיפרין 20, 

יעילות הדברה נמוכה60/301414CYPERMETHRIN סמ”קסימשופר, שרפז

יעילות הדברה נמוכה501414DELTAMETHRIN סמ”קדסיס תמ
לתריפס קליפורני בלבד6033ACRINATHRIN סמ”קרופאסט
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כנימות עלה

זרחן אורגני, MALATHION 1אסור300/2003 סמ”קמלתיון 50/25
לא ידוע0.1%33AZADIRACHTINעזגן

1%33נימפר
 NEEM OIL + PYRETHRUM +

PLANT OIL3A ,שמן ופירתרום

0.8%33POTASSIUM SALTSכנימת

נאוניקוטינואיד, 2033THIAMETHOXAM4A סמ”קאקטרה

0.4%33תותח
 NEEM OIL + PYRETHRUM

NATURAL3A ,שמן ופירתרום

כנימת עש 
הטבק

אקרית טורפת - 
100,000-50,00000סבירסקי

זרחן אורגני,  MALATHION1Bאסור2003 סמ”קמלתיון
501414DELTAMETHRIN סמ”קדסיס תמ

3A ,פריתרואיד

לבוגרים בלבד
סימבוש, סיפרין 10, 

יעילות חלקית כנגד 601414CYPERMETHRIN סמ”קשרפז
בוגרים

יעילות חלקיתFENPROPATHRINאסור200-1503 סמ”קסמש
טיטאן 20, סיפרין 20, 

יעילות חלקית כנגד 301414CYPERMETHRIN סמ”קתרסיפ, סימשופר
בוגרים

יעילות חלקית כנגד 1001414LAMBDA CYHALOTHRIN סמ”קקרטה
בוגרים

5077BIFENTHRIN סמ”קטלסטאר, אטלס
3A ,פריתרואיד

לבוגרים בלבד. לא 
לארה”ב

יעילות חלקיתESFENVALERATEאסור150-10010 סמ”קמוסטנג
לדרגות צעירות10033BUPROFEZIN16 סמ”קאפלורד תר
לדרגות צעירות751414PYRIPROXYFEN17 סמ”קטייגר, טריגון

LQ 215 0.4%33זהר
 FATTY ACID POTASSIUM

SALTסבון

פגסוס 250, בוננזה, 
מדביר גם אקריותDIAFENTHIURON12Aאסור100-757 סמ”קפניקס 500, 250

60-4033THIAMETHOXAM סמ”קאקטרה

נאוניקוטינואיד
4A

המינון בהתאם לשיטת 
היישום, מדביר גם 

כנימות עלה
מדביר גם כנימות עלהDINOTEFURANאסור503 גרםאיפון

מוספילן לרסוס, 
מדביר גם כנימות עלה3077ACETAMIPRID סמ”קמוסקיטון, מפיסטו

לדרגות צעירותלא ידוע0.1%33AZADIRACHTINעזגן

1%33נימפר
 NEEM OIL + PYRETHRUM +

PLANT  OIL3A ,פירתרום

לדרגות צעירותSPIROMESIFEN23אסור603 סמ”קאוברון

לדרגות צעירות ראו 5033SPIROTETRAMAT23 סמ”קמובנטו 100
תווית

0.4%33מייטימור
 TEA TREE OIL +

PYRETHRUM NATURALשמן+פירתרום

50033 סמ”קמטרונום/רקויאם
 SYNTHETIC TERPENES

  EXTRACT OF
CHENOPODIUM

לא לארה”בתמצית צמחים

שמןתערובת שמנים צמחיים1.533 ליטרתמר טק

בעיקר לדרגות צעירות, CYANTRANILIPROLE28אסור503 סמ”קורימרק
יישום בהגמעה 

פורמולציה ליישום CYANTRANILIPROLE28אסור75-503 סמ”קאקסירל
בריסוס בלבד

7577 סמ”קטוטם
IMIDACLOPRID+GAMMA-

CYHALOTHRIN4A+  3A

25044 גרםאצטאסטאר
 BIFENTHRIN +
ACETAMIPRID4A+  3Aלא לארה”ב

זרחן אורגני, MALATHION1אסור300/2003 סמ”קמלתיון 50/ מלתיון 25ציקדות
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פרודניה

METHOMYLאסור2003 סמ”קלאנט 20/ מתוניט 20
1A ,קרבמט לאנט 90/ מתומקס 

METHOMYLאסור80-503 גרם90/ מתוניט 90

501414DELTAMETHRIN סמ”קדסיס תמ

3A ,פריתרואיד

פעילות חלקית
פעילות חלקית601414CYPERMETHRIN סמ”קשרפז/ סיפרין 10

פעילות חלקיתFENPROPATHRINאסור200-1503 סמ”קסמש
טיטאן 20/ סיפרין 20/ 

פעילות חלקית301414CYPERMETHRIN סמ”קתרסיפ

פעילות חלקית1001414LAMBDA CYHALOTHRIN סמ”קקרטה
פעילות חלקיתESFENVALERATEאסור150-10010 סמ”קמוסטנג
501414TEFLUBENZURON סמ”קמוליט

15
לא לארה”ב

5033NOVALURON סמ”קרימון 10/ רימון סופרא

CHLORFLUAZURONאסור7515 סמ”קאטברון 5

1033 גרםדנים
 EMAMECTIN BENZOATE +

LUFENURON6+15 קוטל גם הליוטיס. לא
לארה”ב

פריתרואיד, 501414DELTAMETHRIN3A סמ”קדסיס תמהליוטיס

CHLORFLUAZURONאסור10015 סמ”קאטברון 5לפיגמה
15

לא לארה”ב401414LUFENURON סמ”קמאצ’ו 50

1033 גרםדנים
 EMAMECTIN BENZOATE +

LUFENURON6+15 קוטל גם הליוטיס. לא
לארה”ב

פלוסיה
פריתרואיד, 501414DELTAMETHRIN3A סמ”קדסיס תמ
CHLORFLUAZURON15אסור7515 סמ”קאטברון 5

טוטה 
1033 גרםדניםאבסולוטה

 EMAMECTIN BENZOATE +
LUFENURON6+15לא לארה”ב

METALDEHYDE--2 ק”גקרקולחלזונות

קימחונית

גפרביק 70, גפרטיב, 
קומולוס גופריתר, 
מיקרוטיול, תיוביט

תכשיר גופרית33SULFURמינון ראו תווית
אין לרסס בטמפ’ גבוהות 

מ-30 מ”צ או נמוכות 
מ-17 מ”צ

אופיר 2000/ אורון/ 
PENCONAZOLEאסור100-753 סמ”קטופנקו 100/עומר

מעכבי ייצור 
1G ,ארגוסטרולים

501414MYCLOBUTANIL סמ”קסיסטאן 24

לא לארה”בCYPROCONAZOLE 4037 סמ”קאטמי אקסטרה/צפריר

בהגמעה דרך מערכת FLUTRIAFOLאסור1003 סמ”קחוסן/איתן
הטפטוף

POLYOXIN AL4Hאסור253 גרםפולאר
עמיסטר/ מירדור/ 

501010AZOXYSTROBIN סמ”קזאוס

 3C ,סטרובילורינים 2033TRIFLOXYSTROBIN גרםפלינט

METOMINOSTROBINאסור353 סמ”קרינגו

10037 סמ”קפריורי אקסטרה
 AZOXYSTROBIN +
CYPROCONAZOLEG1+C3

בהגמעה דרך מערכת 
הטפטוף. 

לא לארה”ב

7544 גרםסיגנום/בליס
 PYRACLOSTROBIN +

BOSCALIDC2+C3 לגבי ימי המתנה יש
להתייעץ עם המדריך

מנגנון לא ידועCYFLUFENAMIDאסור203 סמ”קנץ

1%33נימפר
 NEEM OIL + PYRETHRUM +

PLANT OILשמן+ פירתרום

1%33NEEM OIL + VEGETABLE OILגניקן
שמן

1%33NEEM OILנימגארד

ASO 0.5%33סרניידBACILLUS SUBTILISתכשיר ביולוגי

1%33מור
 POTASSIUM HYDROGEN
 CARBONATE + COPPER

SULPHATE
אורגני
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חלפת
מנצידן / מנקוזן/ מנקו 

לא לארה”בקרבמט, למניעה25055MANCOZEB גרםדי /סנקוזב

לא לארה”ב10033IPRODIONE3E גרם/סמ”קרובראל/רודיון תר/ אר

עובש אפור
)בוטריטיס(

רובראל/רודיון ת”ר/ 
33IPRODIONE3Eראו תוויתא”ר

בריסוס נוף או לטיפול 
בתפרחות. 
לא לארה”ב

אסור14ראו תוויתרסק
 CARBENDAZIM +
DIETHOFENCARB1B בריסוס נוף או לטיפול

בתפרחות

6077 גרםסוויץ’/טאץ’
 CYPRODINIL +
FLUDIOXONILE2+D1לא לרוסיה

15033FENHEXAMIDG3 סמ”קטלדור

ASO 1%33סרניידBACILLUS SUBTILISתכשיר ביולוגי

7544 גרםסיגנום
 PYRACLOSTROBIN +

BOSCALIDC2+C3 לגבי ימי המתנה יש
להתייעץ עם המדריך

קשיונה גדולה

רובראל/ רובראל ת”ר/ 
לא לארה”ב10033IPRODIONE3E גרם/סמ”קא”ר

מינון - ראו תוויתCARBENDAZIMB1אסור80/407 גרםדלסן

6077 גרםסוויץ’/ טאץ’
 CYPRODINIL +
FLUDIOXONILE2+D1לא לרוסיה



מוקדש לעגבניות לתעשייה
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שנת 2016 הייתה שנה קשה למגדלי העגבניות לתעשייה. 

חודש יוני, שהיה החם ביותר מאז תחילת מדידת הטמפרטורות 

בארץ ישראל, פגע קשות בעגבניות בשלבים שונים של הגידול, 

באזורים השונים. 

מאי,  חודש  של  המשתלים  את  שתקפו  הטבק,  עש  כנימות 

גרמו לנזקים קשים בעגבניות, וירוס צהבון האמיר, פייחת ועוד, 

והביאו לאי עמידה בהזמנות למספר מפעלים.

ובוהו, שיצרו ביטול המכסים על מוצרי תעשיית המזון  התוהו 

בארץ,  העגבניות  תעשיית  במוצרי  המתחרים  מוצרים  ויבוא 

גורם למפעלים לייצר פחות ולמגדלים לגדל פחות.

כ-50%  שהיווה   ,H-4107 היה  השנה  גם  ששלט  העגבניות  זן 

יבולים  הניב  בגלל,  ואולי  עמידויות  העדר  ולמרות  מהמשתל, 

את  בחשבון  לקחת  צריך  אולם,  אדום.  צבע  עם  גבוהים 

סיכום מקצועי לשנת 2016
שאול גרף

העגבניות הקטנות יחסית של זן זה. 

אותנו. בעמקים  להעסיק  ההתמודדות עם העלקת ממשיכה 

לדורותיה  שה”פקעית”  נראה   - ויזרעאל  הירדן  המעיינות,   -

וה”הימלאיה” מאפשרים לחקלאים לגדל עגבניות ולהתפרנס, 

למרות השיבוש בעלקת. יש להקפיד שלא לגדל עגבניות על 

קוטלי עשבים שאריתיים, כמו אנווק וסטייפל מכותנה או קדרה 

מאגוזי אדמה. היו מספר חלקות שלא טופלו בזמן להדברת 

העלקת, והכישלון של כשני טונות לדונם היה צורב, ורק לכלך 

את ציוד הקטיף בזרעי עלקת.

על  טל,  לגדי  ובמיוחד  “נטפים”,  לחברת  להודות  רוצה  אני 

בקרב  והטמעתה  ה”פקעית”  בפיתוח  שהשקיעו  המאמץ 

מנווה  אכדרי  וגיא  אייזנברג  חנן  פרופ’  עם  יחד  המגדלים, 

יער.
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גידול עגבניות לתעשייה הוא אחד מהענפים 
החקלאיים הגדולים והיציבים בחקלאות. 
האיום הכבד על ענף זה הוא מכיוון היבוא.

גידול העגבניות לתעשייה מתרכז בעיקר בעמקי הצפון. כ-70 

מגדלים מייצרים את חומר הגלם ל-5 מפעלים. ערך התוצרת 

כ-100 מיליון ש”ח. 

בשנים האחרונות נכנס בהתמדה שחקן חדש, הדוחף החוצה 

בשנת  היבוא.   - הייצור  מפעלי  ואת  המקומיים  המגדלים  את 

החקלאי,  מהייצור   2%  - טונות   5,000 על  היבוא  עמד   2005

מהייצור  כ-46%  טונות,  ל-75,000  טיפס  כבר  הוא  ב-2015 

בהתאמה  החקלאי  הייצור  ירד  בזמן  בו  המקומי.  החקלאי 

מ-240,000 טונות ל-160,000 טונות בשנת 2015. 

והגדלת  היורו  שער  ירידת  במקרה.  מתרחש  לא  כזה  שינוי 

הסבסוד לחקלאי אירופה עמדו מול תנועה הפוכה בישראל: 

עלייה  והאנרגיה,  העבודה  בעלות  עלייה  המים,  במחיר  עלייה 

וכך  משמעותי,  באופן  למפעלים  והארנונה  הרגולציה  בעלות 

המאזן הישן הופר. 

בפסח 2016 החליטו באוצר על יבוא ירקות קפואים ללא מכס 

תמורת פיצוי מסוים לחקלאים. המהלך לא השיג את מטרתו 

מצד האוצר )על אף שלא נשמעה מהאוצר הודאה בכך(, שכן 

המחירים בפסח ירדו, בדומה לשנים קודמות, ומיד לאחר החג 

טיפסו חזרה. המרוויחים הגדולים מהורדת המכס היו היבואנים 

ורשתות השיווק, שעשו סיבוב של עשרות מיליונים בזמן קצר 

את  שניתחו  שונות,  עבודות  הציבור. שלוש  ועלינו,  האוצר  על 

בוועדה  השמש  לעין  והוצגו  דומות  לתוצאות  הגיעו  המהלך, 

לביקורת המדינה בכנסת.

לצערי, היבוא ההזוי בפסח הוא רק דוגמא לסדרת משברים 

ונוחתים עלינו, בהעדר מדיניות התומכת בחקלאות  ההולכים 

דבר  כל  לייבא  האוצר  של  האגרסיבית  המדיניות  ובהמשך 

גם אם המדינה  יוקר המחיה, בכל תנאי,  שכביכול מוריד את 

תתייבש מחקלאיה ומאחזקת קרקעותיה.

יש לציין שרכז עגבניות יצא מרשימת הירקות המיובאים ברגע 

ובמפעלים  בחקלאים  המהלך  פגע  זאת  עם  אך  האחרון, 

ייצור ירקות לתעשייה, והכניס חוסר  הפועלים באותו תחום - 

יציבות וחששות )מהמדינה( לענף. 

וללכת, הפוך מכך, עלינו להכיר  אין בכוונת מאמר זה לקטר 

עגבניות לתעשייה - 
ענף על פרשת דרכים

אורן ברנע, מזכיר ארגון מגדלי ירקות

לענף,  שיש  היתרונות  בסיוע  וזאת  איתן,  ולהתמודד  בבעיות 

ואציג אותם בזאת: 

לענף תשתית מקצועית  מרשימה, מדרכי הגידול המורכבות 

והאינטנסיביות ועד מערכת מו”פ תומכת, הצמודה לחקלאים 

ובטיפולים שונים מדי  בזנים  ביחד איתם את הענף  ומקדמת 

לאורך  מתמדת  בעלייה  נמצאים  היבול  וגובה  איכות  שנה. 

השנים, וגם בעיות של מחלות קשות שעלו, נפתרו בשילוב עם 

המו”פ. מדובר בענף סופר מקצועי. 

מאינטרס  המונע  המפעלים,  עם  רציף  קשר  מתקיים  בנוסף 

ויכוח  שישנו  נכון  מהיבוא.  סובלים  המפעלים  גם   - משותף 

מתיש מדי שנה על המחיר, אך זה טבעו של עולם - רוב “זמן 

הוויכוחים” שלנו הוא עם אלה שקרובים לנו.

רכז  ייצור  של  המסורתי  מהעולם  יצאו  מהמפעלים  חלק 

המופקים מעגבניות,  מיוחדים  חומרים  לייצור  ונכנסו  עגבניות 

בעיקר מזנים מסוימים, חומרים עם ערכים בריאותיים גבוהים 

ובעלי ביקוש עולמי גובר. בכוונת הענף להשקיע חלק מתקציב 

המו”פ השנתי בחיזוק כיוון חדשני זה.

בבואנו השנה למו”מ עם המפעלים, עמד מולנו המשבר בכלל 

השותפים  בסיוע  בפרט.  החקלאים  וביטחון  היציבות  וחוסר 

שלנו לעניין, ארגון עובדי הפלחה, קידמנו הסדר בענף שאלה 

עקרונותיו, ואני תקווה שהוא ייסגר סופית בזמן הקרוב: 

הסכם בין החקלאים למפעלים ל-3. 1 שנים, בהן יישמר היקף 

הייצור.

המחירים לחקלאים יעלו באופן מינורי מדי שנה. 2 .

נמצא פתרון למספר נקודות מקצועיות שהפריעו לצדדים  3 .

במהלך השנים.

כספי הפיצויים מהיבוא בפסח )זוכרים( ירוכזו מהמגדלים  4 .

ויועברו לכיסוי נזקים לחקלאים שנפגעו  ליד מרכזת אחת 

ולקידום פרסום לייצור המקומי. היתרה תועבר למפעלים 

מול הסדר זה.

אני מקווה שנשכיל להתאחד, כל המגדלים, למהלך משותף, 

ולמנף אותו להסדרת הענף  יתרון שנוצר בצל המשבר  לנצל 

פרטנר  הם  שהמפעלים  ובטוח  יודע  אני  זמן.  לאורך  ולייצובו 

המקומי.  הייצור  לקידום  ושותפים  ביבוא  משותף  למאבק 

בנוסף, אני תקווה שנשכיל לשנות בהדרגה את תמהיל הייצור 

ליותר ויותר מוצרים חדשניים, בהם יהיה לנו יתרון יחסי מובנה 

גם  בעתיד  אותנו  שיהפוך  יתרון  גוברת,  עולמית  תחרות  מול 

ליצואנים.
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הדברת עשבים בעגבניות לתעשייה
דו”ח לתכנית מחקר שמומנה על-ידי הנהלת ענף ירקות, 

שולחן ירקות לתעשייה לשנת 2016

בשנים האחרונות יש ירידה ביעילותם של 
תכשירי הדברה בררניים המחייבת לבצע 
טיפול נוסף בקוטלי עשבים. ניסוי זה נועד 
לפתח ממשק הדברה יעיל שיתמודד עם 

החבלבל, ביישום לפני שתילה וללא פגיעה 
בגידול, וגם עם העלייה בשיבוש בכשות 

השדות בחלקות רבות של עגבניות לתעשייה. 
נבחנו בין היתר מועדי יישום שונים בהצנעה 

בתיחוח לפני השתילה של התכשירים, עם או 
ללא המוניטור, הניתן נגד עלקת. 

מבוא 
תכשירי  של  ביעילות  לירידה  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 

עובדה  לתעשייה,  בעגבניות  המורשים  הבררניים  ההדברה 

המחייבת את החקלאי לבצע טיפול נוסף בקוטלי עשבים, כמו 

עישוב  אף  ולעיתים  בררניים  שאינם  בתכשירים  מכוון  ריסוס 

ידני, פעולות הכרוכות בהוצאות גבוהות. 

למיניו,  החבלבל  הינו  להדברה  ביותר  הבעייתי  העשב 

נגדו.  יעילים  אינם  לשימוש  כיום  המאושרים  שהתכשירים 

מטרות הניסוי, שבוצע בשנת 2016, הן לפתח ממשק הדברה 

החבלבל  עם  ביעילות  שיתמודדו  הדברה,  תכשירי  של  יעיל 

ביישום לפני שתילה וללא פגיעה בגידול. בנוסף, לאור העלייה 

שנצפתה בשיבוש בכשות השדות בחלקות רבות של עגבניות 

לאור  להדברתו.  פוטנציאלים  תכשירים  גם  נבחנו  לתעשייה, 

מוניטור להדברת עלקת בעגבניות  השימוש הנרחב בתכשיר 

ביישום קדם שתילה מתוחח )קש”מ(, נבחנו בין היתר מועדי 

יישום שונים בהצנעה בתיחוח לפני השתילה של התכשירים, 

עם או ללא המוניטור, הניתן נגד עלקת. 

יישום התכשיר מוניטור כטיפול  התכשירים, שנבחנו על רקע 

אוקסדיאזון  )סטומפ(,  פנדימתלין  כללו  מוניטור,  וללא  קש”מ 

בהצנעה  שניתנו  )טיטוס(,  ורימסולפורון-מתיל  )רונסטאר( 

בתיחוח או כטיפולי קדם שתילה. יעילותם של תכשירים אלה 

נבחנה בין היתר גם בטיפולים לאחר שתילה. במהלך הגידול 

מגוון  של  בהדברה  וליעילות  בגידול  לבטיחות  ערכנו תצפיות 

גומא  כשות,  חבלבל,  הדברת  על  דגש  עם  בשדה,  העשבים 

נקטפו  העונה  בתום  ירבוז.  ומיני  צובא  ארם  דורת  הפקעים, 

חלקות הניסוי, ויבול העגבניות נשקל.

גיא אכדרי, חנן איזנברג - היחידה לחקר עשבים, נווה יער; יואל רובין - מרכז חקלאי העמק;
יהודה בן חיים - גד”ש מי עמי

שיטות וחומרים
הניסוי המפורט בדו”ח זה בוצע בגד”ש מי עמי. השטח עובד 

לטיפולי  פרט  המשק,  על-ידי  כמקובל  הניסוי  במהלך  וטופל 

הדברת עשבים שבוצעו לפי תכנית הניסוי.

תוכנית הניסוי כללה 7 טיפולים שהוצבו בשש חזרות, במתכונת 

“בלוקים באקראי”. הריסוסים בוצעו במרסס גב מוטורי, מצויד 

במוט לריסוס קרקע ועליו פומיות T. JET 110015, בנפח תרסיס 

של 20 ליטר לדונם.

במהלך הניסוי נערכו תצפיות חזותיות, שבהן הוערך השיבוש 

אין עשבים   = דרגות, מ-0  בעשבים באחוזים בהתאם לסולם 

עד 100 = שיבוש מלא ללא נזק פיטוטוקסי. התפתחות הגידול 

הוערכה באחוזים בהתאם לסולם דרגות מ-0 = תמותת צמחים 

מלאה עד 100 = התפתחות יפה ללא נזק פיטוטוקסי. 

בין  השוואה  ונערכה  גורמי  דו  שונות  ניתוח  בוצע  לתוצאות, 

ברמת   Student’s-t מרובה  תחום  למבחן  בהתאם  הממוצעים 

.P ≤ 0.05 מובהקות של

פרטי ביצוע טכניים:
הניסוי במי עמי בוצע על כרב חמצה. השטח עבר חריש, ארגז 

ופתיחת ערוגות.

הניסוי בוצע על 2 חלקות צמודות, כאשר החלקה המערבית 

לא טופלה במוניטור והחלקה הצמודה לה טופלה במוניטור 6 

גר’/ד’ בתאריך 22.3.16 ותוחחה יום לפני השתילה.

השתילה ויישום קוטלי העשבים שניתנו בחלקות הניסוי, כאמור, 

בוצעו יום לאחר מכן, ב- 23.3.16.

ניתנה השקיית הקלטה בהמטרה בשיעור של  לאחר הריסוס 

30 מ”ק/ד’.

רשימת הטיפולים בקוטלי עשבים מופיעה בטבלה 1.

ב-28.4.16 רוסס כל השטח בספוטלייט 40 סמ”ק/ד’ ובטרגט 

 30 וסנקור  סמ”ק/ד’   8 וטיטוס  השורות  בין  סמ”ק/ד’   300

סמ”ק/ד’ על השורות. 

משקל היבול נלקח מכל חזרה באורך של 5 מטרים רץ )כ-10 

מ”ר( ממרכז הערוגה.

תוצאות
וגורם  ההדברה  ראשון תכשירי  )גורם  גורמי  דו  שונות  בניתוח 

שני רקע של מוניטור( נמצא כי אין הבדל מובהק בין תכשירי 

ההדברה ביעילות הדברת העשבים. כל הטיפולים הדבירו את 

העשבים ברמת השיבוש שהייתה בשדה, שלרוב הייתה נמוכה. 
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כמו-כן,  לא היה הבדל מובהק בהשפעת תכשירי ההדברה על 

בין  נמצא רק  היבול. הבדל מובהק  ועל  התפתחות העגבנייה 

החלקות שטופלו במוניטור 6 ג’/ד’ קדם שתילה מתוחח ואלו 

שטופלו בתכשירי ההדברה ללא רקע של מוניטור. 

היה  מוניטור(  רקע  בלי  או  )עם  הראשי  הגורם  שרק  מאחר 

הראשיים  הגורמים  בין  אינטראקציה  נמצאה  ולא  מובהק 

לציין  חשוב  בלבד.  הטיפולים  ממוצעי  את  נציג  בתוצאות, 

הבדל  היה  זאת  ולמרות  גבוה,  היה  לא  בעשבים  שהשיבוש 

מובהק בין שני הטיפולים השונים.

בתחילת הגידול התעכבה החלקה המסחרית כמו גם בחלקות 

שטופלו ובחלקות הביקורת שלא טופלו כלל או אלו שטופלו 

במוניטור. מאחר שעיכוב זה ניכר בכל השדה )וגם באלו שלא 

בהמשך  ההדברה.  תכשירי  לפעילות  זאת  לשייך  אין  טופלו(, 

הגידול התאוששה החלקה וכאמור היבול היה גבוה.

טבלה מס’ 1: יעילות טיפולי קדם שתילה מתוחח וקדם שתילה 

בהתפתחות ויבול עגבניות לתעשייה

מוניטור1
טיפול2

מועד יישום)סמ”ק/ד’(

התפתחות 
עגבניות3
)ימים 

מריסוס(

יבול4
)ט’/ד’(

2263ק”שקש”מ
+רונסטאר 350+

13.3 א94 א42 ב

+טיטוס 10+
+סטומפ 550+
+רונסטאר 350+
+טיטוס 10+
+סטומפ 550+
היקש+
+רונסטאר 350-

12.3 ב90 ב55 א

+טיטוס 10-
+סטומפ 550-
+רונסטאר 350-
+טיטוס 10-
+סטומפ 550-
היקש-

1 ריסוס קדם שתילה מתוחח של מוניטור 6 ג’/ד’ ב-22.3.16.
2 ריסוסי קדם שתילה וקדם שתילה מתוחח להדברת עשבים כללית 
בשטח ב-23.3.16. לאחר הריסוסים בוצעה השקיית הקלטה באמצעות 

המטרה בשיעור של 30 מ”ק/ד’. 
בהתאם  באחוזים  הוערכה  הגידול  להתפתחות  חזותית  הערכה   3
לסולם דרגות מ-0 = תמותת צמחים מלאה, עד 100 = התפתחות יפה 

ללא נזק פיטוטוקסי.
בוצעה  שורה  מטרים   5 של  בגודל  החלקות  מכל  יבול  שקילת   4

ב-26.7.16, 126 ימים משתילה. 
* ערכים המלווים באותיות שונות באותו טור מציינים הבדל מובהק בין 

 .Student’s-t )P≤0.05) ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה

טבלה מס’ 2: יעילות טיפולי קדם שתילה מתוחח וקדם שתילה 

בהדברת עשבים בעגבניות לתעשייה        
מוניטור1

טיפול2
מועד יישום)סמ”ק/ד’(

שיבוש בעשבים3
)63 ימים מריסוס(

ירוקת קוצאבירבוזסעידהק”שקש”מ
חמור

רונסטאר +
350+

0 ב0 ב0 ב2 ב

+טיטוס 10+
+סטומפ 550+

רונסטאר +
350+

+טיטוס 10+
+סטומפ 550+
היקש+

רונסטאר -
350+

2 א3 א5 א5 א

+טיטוס 10-
+סטומפ 550-

רונסטאר -
350+

+טיטוס 10-
+סטומפ 550-
היקש-

ב-22.3.16. לאחר  ג’/ד’   6 מוניטור  ריסוס קדם שתילה מתוחח של   1
 30 של  בשיעור  בוצעה השקיית הקלטה באמצעות המטרה  הריסוס 

מ”ק/ד’.
2 ריסוסי קדם שתילה וקדם שתילה מתוחח להדברת עשבים כללית 
בשטח ב-23.3.16. לאחר הריסוסים בוצעה השקיית הנבטה באמצעות 

המטרה בשיעור של 30 מ”ק/ד’. 
3 הערכה חזותית לשיבוש בין שורות הגידול בעשבים ב-%, מ-0 = אין 
שיבוש, עד 100 = שיבוש מלא בעשבים. ב-5.6.08 בוצע עישוב ידני של 

כל שטח הניסוי. 
* ערכים המלווים באותיות שונות באותו טור מציינים הבדל מובהק בין 

 .Student’s-t )P≤0.05) ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה

סיכום ומסקנות
הקש”מ  מטיפול  כתוצאה  נבעה  העשבים  הדברת  יעילות 

בעיקר  לבחון  תכננו  השנה  בלבד.  ג’/ד’   6 מוניטור  בתכשיר 

הדברת חבלבל ושאר עשבים נוספים, אולם לא היה שיבוש כלל 

בחבלבל ושיבוש נמוך מאוד בשאר העשבים )ראו טבלה 2(.

בניסויים בהם התכשירים ניתנים כטיפולי קדם שתילה או קדם 

שתילה מתוחח, קיים קושי לצפות את רמת המידבק בעשבים. 

גם  הנוכחית  במתכונתו  זה  ניסוי  על  לחזור  ממליצים  אנחנו 

בשנת 2017 בשטחים נוספים, בתקווה שיהיה אילוח גבוה יותר 

שנוכל ללמוד ממנו ולהסיק מסקנות. 

תודות
המחברים מבקשים להודות ליהודה בן חיים ולצוות הגד”ש, על 

הקצאת השטח לניסוי, שיתוף-הפעולה והסיוע.

כותבי המאמר ״הדברת נמטודת העפצים בפלפל בעזרת תכשירים לחיטוי קרקע ונמטוצידים״, 

שהופיע בגיליון מס' 298 של ״שדה וירק״, נובמבר 2016, בעמוד 31, מבקשים להוסיף תודתם גם 

לחברת אפעל, המשווקת את התכשיר אגרוצלון, על סיועה למחקר.

ת ו ל צ נ ת ה
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עגבניות לתעשייה: תצפית לבחינת יישום 
מוניטור בתיחוח קדם שתילה והמשך 
בממשק טיפולי הימליה כנגד עלקת

חוות עדן - 2016

תצפית זו בחנה שילוב בין ממשקי טיפול 
בעלקת )קש”מ + הימליה(, כדי להשיג מניעה 

והדברה טובה יותר של הטפיל.

מבוא 
לרשות  עומדים  לתעשייה  עגבניות  בגידול  בעלקת  בטיפול 

החקלאי שלושה ממשקים:

1. פקעית - ממשק הכולל 3 טיפולי מוניטור 5 סמ”ק/ד’ ב-3 

מועדים שונים, בהתאם לצבירת ימי מעלה )200, 400, 600 י”מ(. 

הצנעת התכשיר מתבצעת בהמטרה.

2. פקעית אביבי - יישום של מוניטור 5 סמ”ק/ד’ קדם שתילה 

והפעלתו בתיחוח מדויק )קש”מ( והשקיה )גשם, או המטרה(. 

קדרה  של  בטפטוף  הגמעות   4 של  ביצוע  הגידול  בהמשך 

3, 3 סמ”ק/ד’(, במועדים שונים, בהתאם   ,3  ,2( בכמות שונה 

לצבירת ימי מעלה )400, 600, 800, 1000 י”מ(.

3. הימליה - ריסוס התכשיר ב-5 מועדים שונים על פני הנוף 

בהתאם  סמ”ק/ד’(,   200  ,200  ,200  ,100  ,100( שונה  בכמות 

 1100-1000 ,800-700 ,500-400 ,200 ,100( ימי מעלה  לצבירת 

י”מ(.

הרעיון של שילוב בין ממשקים עלה מספר פעמים, על-מנת 

להקל על היישום ולצורך קבלת מניעה טובה יותר של העלקת. 

כאמור,  בקש”מ,  הראשון  המוניטור  יישום  את  לוקח  השילוב 

וממשיך בממשק טיפולי ההימליה. הנושא נבחן במספר ניסויים 

ותצפיות, ואין בידינו תשובה ברורה לגבי יעילותו. 

יפתח גלעדי, שמעון לחיאני, מחמוד זועבי, חזי גורן - חוות עדן, מו”פ בית שאן 
יואל רובין - מרכז חקלאי העמק

שאול גרף - מו”פ צפון

בעלקת  טיפול  ממשקי  בין  שילוב  בחינת  התצפית:  מטרת 

)קש”מ + הימליה(, על-מנת לקבל מניעה והדברה טובה יותר 

של הטפיל.

טבלה מס’ 1: הטיפולים בתצפית, מועדי היישום וימי המעלה בהם בוצעו הריסוסים

התכנון להתחת שם הטיפולהטיפול
טיפולי ההימליה

מועד תחילת 
הטיפול

ימי מעלה 
והתחלת טיפולי 

ההימליה ולהמשך 
הטיפולים

מספר טיפולי 
הימליה

מינוני  הימליה 
בהתאמה לימי 

המעלה

ללא4.2.16ללאקש"מ בלבדלבן

106; 219; 438; 10017.3.16 י"מקש"מ + הימליהכחול
1000 ;6905 ;200 ;100 ;100

200 ;200

219; 438; 690; 20027.3.16 י"מקש"מ + הימליהירוק
10004 ;200 ;200 ;100

200
200; 200; 4383200; 690; 40017.4.161000 י"מקש"מ + הימליהשחור

ללא כל טיפולביקורת

איור מס’ 1: מפת התצפית
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שיטות וחומרים 
כחלק  ונשתלו  “שורשים”  במשתלת  הוכנו  התצפית  שתילי 

 ,ZT  2937 היה  הזן  התצפית.  מוקמה  שבו  המסחרי  מהשדה 

תוצרת חברת “זרעים טכנולוגיות”.

של  עומד  לפי   ,6.3.16 בתאריך  במכונה  התבצעה  השתילה 

2,950 שתילים לדונם. 

חלקת התצפית )ראו איור 1(, פרט לביקורת, רוססה במוניטור 

5 סמ”ק/ד’ בתאריך 4.2.16, והחומר תוחח שטחית לעומק של 

10-8 ס”מ )קש”מ(. הפעלת התכשיר התבצעה בגשם בתאריך 

8.2.16 בכמות של 32 מ”מ. 

המעלה  ימי  אחר  מעקב  התבצע  העגבניות,  שתילת  לאחר 

בשדה. טיפולי ההימליה השונים, מועד היישום ומינוני התכשיר 

רוססו כמפורט בטבלת הטיפולים ובאיור 1. 

אורך כל חלקת טיפול בתצפית היה 46 מטר על פני רוחב של 7 

ערוגות )רוחב המרסס המשקי בחווה(. חלקת הביקורת, שלא 

התצפית  לחלקות  בצמוד  נמצאה  עלקת,  כנגד  כלל  טופלה 

ועל גבי רוחב של 3 ערוגות.

באזור  לתעשייה  העגבניות  בשטחי  כמקובל  טופלה  החלקה 

בית שאן. במהלך הגידול התבצע מעקב אחר החלקות והופעת 

העלקת בטיפולים השונים.

הערכות שדה נעשו שלוש פעמים בתאריכים: 9.5.16, 16.5.16, 

ולספירת  הצמחים  למצב  לצימוח,  ציונים  וניתנו   ,23.5.16

עלקות.

תוצאות 
טבלה מס’ 2: מעקב אחר התפתחות העלקת בחלקות התצפית 

בתאריכים 9.5.16 ו-16.5.16

שם הטיפולהטיפול

התכנון 
להתחלת 

טיפולי 
ההימליה

רמת 
העלקת 
בתאריך 

9.5.16

רמת 
העלקת 
בתאריך 
16.5.16

13ללאקש"מ בלבדלבן
10001 י"מקש"מ + הימליהכחול
2000.52 י"מקש"מ + הימליהירוק

40012 י"מקש"מ + הימליהשחור
34ללאביקורתביקורת

- הרבה   5 אין עלקת,   -  0 5-0, כאשר:  הערה: הערכות שדה 

עלקת

הכחול  בטיפול  עלקת  נמצאה  לא  עדיין   9.5.16 בתאריך 

)התחלת הימליה ב-100 י”מ(, ובטיפול הירוק )תחילת הימליה 

ב-200 י”מ( נראו עלקות בודדות. בתאריך זה נמצאו התחלות 

השחור  ובטיפול  בלבד(  )קש”מ  הלבן  בטיפול  עלקות  ומעט 

)התחלת ההימליה ב-400  י”מ(, ובביקורת כבר הציצו ונמצאו 

הרבה עלקות יחסית לכל הטיפולים. 

16.5.16 עלו כל הטיפולים ברמת העלקת, אך עדיין  בתאריך 

בין הטיפולים השונים: בטיפולי הקש”מ  ובהבדל  ברמה שונה 

והביקורת נמצאו הרבה מאוד עלקות; בטיפול הכחול )התחלת 

הימליה ב-100 י”מ( נמצאה עלקת ברמה נמוכה לעומת טיפולי 

הירוק והשחור )התחלה מאוחרת יותר של ההימליה(.

טיפולי  שני  נראו  ובריאותם,  הצמחים  התפתחות  מבחינת 

ההימליה )ירוק, שחור( דומים. בטיפול הכחול )התחלת הימליה 

ב-100 י”מ( נראו הצמחים טוב יותר בתאריכים הנ”ל. 

טבלה מס’ 3: ספירת עלקת שנערכה בתאריך 23.5.16

ממוצע ספירות שם הטיפולהטיפול
העלקת

93.5קש"מ בלבדלבן
44.5קש"מ + הימליהכחול
45קש"מ + הימליהירוק
58.5קש"מ + הימליהשחור

292.5ביקורתביקורת
הערה: הנתונים מהווים ממוצעים מ-4 חזרות

שלושת  החלקות.  בכל  עלקת  נמצאה   23.5.16 בתאריך 

בטיפול  דומים.  נמצאו  ושחור(  ירוק  )כחול,  ההימליה  טיפולי 

והצמחים  יותר של עלקת,  )לבן( נמצאה כמות רבה  הקש”מ 

הנ”ל.  הטיפולים  שלושת  לעומת  יותר,  וחלשים  פגועים  נראו 

בטיפול הביקורת נספרו עלקות רבות, והצמחים נראו חלשים 

ומתמוטטים.

דיון 
תצפית שדה לבחינת מספר טיפולים כנגד עלקת, התבצעה 

בחוות עדן בעונת 2016. התצפית בחנה את ממשק ההימליה 

על רקע של יישום מוניטור בקש”מ.

נמצאה  לא  עדיין   ,9.5.16 בתאריך  שנערך  הראשון,  במעקב 

עלקת בטיפול של התחלת ריסוסי הימליה ב-100 י”מ. בטיפול 

בודדות.  עלקות  נראו  י”מ  ב-200  הימליה  ריסוסי  תחילת  של 

בטיפול הקש”מ בלבד ובטיפול של התחלת ריסוסי ההימליה 

ב-400  י”מ, נמצאו מעט עלקות. בביקורת כבר הציצו ונמצאו 

הרבה עלקות יחסית לכל הטיפולים )טבלה 2(. 

במעקב השני, שנערך שבוע אחר-כך בתאריך 16.5.16, עלו כל 

בין  ובהבדל  הטיפולים ברמת העלקת, אך עדיין ברמה שונה 

הטיפולים השונים כדלקמן: בטיפולי הקש”מ והביקורת נמצאו 

הימליה  ריסוסי  התחלת  של  בטיפול  עלקות.  מאוד  הרבה 

ב-100 י”מ נמצאה עלקת ברמה נמוכה, לעומת טיפולי התחלת 

ריסוסי ההימליה במועדים מאוחרים יותר )טבלה 2(.

טיפולי  שני  נראו  ובריאותם,  הצמחים  התפתחות  מבחינת 

ההימליה )ירוק, שחור( דומים. בטיפול הכחול )התחלת הימליה 

ב-100 י”מ( נראו הצמחים טוב יותר בתאריכים הנ”ל. 

ובספירה  כך חלה התפרצות של העלקת,  ימים אחר  מספר 

שנערכה בתאריך 23.5.16 )שבוע לאחר המעקב השני( נמצאו 

כל החלקות נגועות ברמות שונות. טיפולי ההימליה )כחול, ירוק 

ושחור( נמצאו דומים. בטיפול הקש”מ )לבן( נמצאה כמות רבה 

יותר של עלקת, והצמחים נראו פגועים וחלשים יותר לעומת 

שלושת הטיפולים הנ”ל. בטיפול הביקורת נספרו עלקות רבות, 

והצמחים נראו חלשים ומתמוטטים )טבלה 3(.

לסיכום
)ראו  הפרוטוקול  על-פי  הימליה  ריסוסי  ממשק  של  הטיפול 

יישום  של  רקע  על  י”מ(,  ב-100  הריסוסים  התחלת  במבוא, 

מוניטור בקש”מ, נמצא יעיל יותר במניעה ובהפחתה של נזקי 

מסחריות,  בתצפיות  זאת  ולבחון  להמשיך  מומלץ  העלקת. 

בהיקפים גדולים.

תודות
ועל  בספירה  עזרתו  על  “אפעל”,  מחברת  ונציאן  לאריאל 

הערכת הנגיעות בתצפית
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היעלמות הפעילות 
של מוניטור בקרקע

דו”ח מניסויי מעבדה ושדה שנערכו בשנת 2016

מטרת העל של תכנית 
מחקר זאת היא לפתח כלים, 

שבאמצעותם יוכל החקלאי 
להעריך את כמות התכשיר 

מוניטור בקרקע לפני שתילת 
העגבניות. במידה שכלי 

זה יפותח, ניתן יהיה לתכנן 
באופן מיטבי את יישומי 

המוניטור בהמשך העונה.  

מבוא
מועצת  במימון  פעל  האחרונות  בשנים 

ארצי  מיזם  הראשי  והמדען  הצמחים 

בחקלאות,  עלקת  נזקי  להפחתת 

במסגרת  לתעשייה.  בעגבניות  ובכללם 

פותח  קודמות,  מחקר  ותכניות  המיזם 

עלקת  להדברת  “פקעית”  ממשק 

מודל  על  זה מבוסס  בעגבניות. ממשק 

ימי מעלה, יישומי קוטל העשבים )ק”ע( 

מוניטור )סולפוסולפורון( בכמות כוללת 

הפעלה  היישום  ולאחר  ג’/ד’   15 של 

גמר  ולאחר  מ”ק/ד’,   30 של  בהמטרה 

טיפולי  שני  העגבניות,  של  החנטה 

עלווה בקוטל העשבים קדרה )סה”כ 6 

ג’/ד’(. ממשק זה שוכלל בניסויי המשך 

יישום  הכולל  אביבי”,  “פקעית  לממשק 

קדם  בטיפול  בחורף  מוניטור  התכשיר 

שתילה מתוחח )קש”מ( לעומק של 10 

גשם  על-ידי  הפעלתו  מכן  לאחר  ס”מ, 

קדרה  של  בכמיגציה  טיפול  והמשך 

במינונים 2, 2, ו-3 סמ”ק/דונם במועדים 

בהתאמה.  מעלה  ימי  ו-800   ,600  ,400

עמית פאפוריש, חנן איזנברג - היחידה לחקר עשבים, נווה יער
יעל לאור - המחלקה לקרקע ומים, נווה יער

ברוך רובין - המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות

כיעיל מאוד בהדברת  הוכח  זה  ממשק 

עוצמת  עם  עגבנייה  בשדות  עלקת 

לכך,  וכראיה  בינונית-גבוהה,  נגיעות 

זה  חקלאים רבים משתמשים בממשק 

במעשה החקלאי.

טיפול קש”מ של מוניטור יעיל בהדברת 

ולפני  השתילה  לאחר  העלקת  נבטי 

בעיכוב  וכן  לפונדקאי  התחברותם 

והדברה של העלקת בשלבים מוקדמים 

לאחר ההתחברות. השאריתיות הגבוהה 

סולפוסולפורון  הפעיל  החומר  של 

בקרקעות ניטרליות/בסיסיות מאפשרת 

הדברה יעילה של עלקת לאחר השתילה 

ומסייעת  מוקדם  קש”מ  ביישום  גם 

בשמירה על שטח נקי מעשבים רעים עד 

לשתילת העגבניות ובמהלך שלבי הגידול 

הראשונים. לעומת זאת, מחזור הגידולים 

בעונה העוקבת מוגבל לעגבנייה ולחיטה 

גידולים  בלבד, עקב רגישות גבוהה של 

לריכוזים  וסורגום,  תירס  דוגמת  רבים, 

נמוכים של סולפוסולפורון בקרקע. 

של  דונם  כ-3,500  טופלו   2015 בשנת 

חלקות משקיות מאולחות בעלקת לפי 

ובמרבית  אביבי”,  “פקעית  פרוטוקול 

של  יעילה  הדברה  נצפתה  החלקות 

והיבולים היו גבוהים בהתאמה.  עלקת, 

נמוכה  יעילות  הייתה  בהן  בחלקות, 

גם  נצפו  העלקת,  בהדברת  מהצפוי 

לסולפוסולפורון  רגישים  רעים  עשבים 

שלא הודברו, ובאחת החלקות גם ספיח 

הסיבה  כי  סביר  נפגע.  שלא  רב  תירס 

נמוכה  שאריתית  פעילות  הינה  לכך 

לכך  שהביאה  סולפוסולפורון,  של 

להדברה  הקריטית  בתקופה  שריכוזו 

שאריתית  פעילות  מהצפוי.  נמוך  היה 

בקרקעות  סולפוסולפורון,  של  נמוכה 

משני  לנבוע  עשויה  חומציות,  שאינן 

תהליכים עיקריים מקבילים: 1( שטיפה 

לעומק  )ק”ע(  העשבים  קוטל  של 

הקרקע, מתחת לחתך הקרקע הרלוונטי 

להדברה; 2( פירוק מיקרוביאלי של ק”ע 

למטבוליטים חסרי פעילות הרבצידית. 

עבודת  במסגרת  המבוצע  זה,  מחקר 

של  המנגנון  בבירור  עוסק  דוקטורט, 

ק”ע  פעילות  של  מהירה  היעלמות 

סולפוסולפורון בקרקע, תוך התמקדות 

בתפקיד הפירוק המיקרוביאלי.

ניסויי שנת 2016
מטרת העל של תכנית מחקר זאת היא 

לפתח כלים שיעמדו לרשות החקלאי, 

את  להעריך  יהיה  ניתן  שבאמצעותם 

לפני  בקרקע  מוניטור  התכשיר  כמות 

זה  שכלי  במידה  העגבניות.  שתילת 

מיטבי  באופן  לתכנן  יהיה  ניתן  יפותח, 

את יישומי המוניטור בהמשך העונה. 

יעדי הניסויים בשנת מחקר זו:

קיימות  מחקר  שיטות  התאמת  א( 

לזיהוי  אנליטית(  ושיטה  ביולוגי  )מבחן 

סולפוסולפורון בקרקע; ב( כימות הקצב 

מבוקרים  בתנאים  פעילות  דעיכת  של 

בקרקעות מייצגות מאזורי גידול שונים; 

התפתחות  של  האפשרות  בחינת  ג( 

סולפוסולפורון  של  מואץ  פירוק  תנאי 

בתנאים מבוקרים; ד( כימות הקצב של 

פירוק סולפוסולפורון בחלקות משקיות 

והערכת יעילות ההדברה הצפויה. 

לצורך ניסויים אלו נאספה קרקע בקיץ 
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אין  קרי  סגורה,  הינה  זו  ניסוי  מערכת 

מחוץ  הפעיל  החומר  של  שטיפה 

דעיכת  לכן  זניח,  והנידוף  לצלחת 

מפירוק  ככולה  רובה  נובעת  הפעילות 

סולפוסולפורון למטבוליטים לא פעילים. 

 pH-ניכרים ב כיוון שלא נמצאו הבדלים 

הקרקע )המכתיב את קצב ההידרוליזה 

עדן,  בחוות  ו-7.8   7.6  ,7.6  - הכימית( 

ניתן   - בהתאמה  חרוד  ועין  דן  קיבוץ 

דעיכת  של  בקצב  ההבדלים  כי  לקבוע 

של  בקצב  מהבדלים  נובעים  הפעילות 

ניסוי  תוצאות  המיקרוביאלי.  הפירוק 

פירוק  כי  ההשערה  את  מאששות  זה 

מיקרוביאלי הוא גורם מרכזי בהיעלמות 

פעילות סולפוסולפורון.

בקרקע  מואץ  פירוק  התפתחות 

בתנאים מבוקרים: במחזור טיפול חוזר 

בקרקעות   )ppb  80( בסולפוסולפורון 

של  מגמה  נצפתה  ודן,  עדן  מחוות 

השאריתית  הפעילות  במשך  פחיתה 

שפירוק  ההשערה  את  המאששת 

מואץ עשוי להתפתח על רקע יישומים 

ניסויים אלו נמצאים בעיצומם,  חוזרים. 

ולכן תוצאותיהם אינן מוצגות. 

מצרית  עלקת  של  תגובה  עקום 

להעריך  מנת  על  בקרקע:  למוניטור 

הפוטנציאלית  הפגיעה  מידת  את 

בריכוז  הירידה  עקב  בשדה  בהדברה 

החומר הפעיל, נבחנה השפעת מוניטור 

רחב  בטווח  עלקת  התפתחות  על 

בתנאים  בניסוי  בקרקע,  ריכוזים  של 

נשתלו  עגבנייה  שתילי  מבוקרים. 

בעלקת.  מאולחת  קרקע  עם  בעציצים 

ריכוזים  של  רחב  בטווח  יושם  מוניטור 

סולפוסולפורון   ppb  80-1( בקרקע 

לדונם  מוניטור  גרמים  ל-10-0.1  השקול 

כ-200  בוצע  היישום  כאשר  בקש”מ(, 

הקריטי  בשלב  משתילה,  מעלה  ימי 

גרמו  שנבחנו  הריכוזים  כל  להדברה. 

הביומסה  בצבירת  לפגיעה משמעותית 

של העלקת המצרית. בריכוזים הנמוכים 

ppb( הייתה הביומסה של הטפיל   10-1(

אמנם נמוכה ב-40% בהשוואה לביקורת 

)איור 3א’(, אך נספר מספר לא מבוטל 

של  בריכוזים  3ב’(,  )איור  תפרחות  של 

משמעותית  ירידה  הייתה   ppb ו-30   20

 77%  - העלקת  של  הביומסה  בצבירת 

בהתאמה  לביקורת,  בהשוואה  ו-88% 

העלקת  תפרחות  ומספר  3א’(,  )איור 

ירד גם כן )איור 3ב’(. בריכוזים הגבוהים 

)40 ו-ppb 80( הייתה הדברה מלאה של 

2015 ממשקים המייצגים שלושה אזורי 

גידול עגבניות לתעשייה בישראל: חוות 

משק  בכל  דן.  וקיבוץ  חרוד  עין  עדן, 

בעלות  סמוכות,  חלקות  שתי  נדגמו 

היסטוריית טיפולים שונה. קרקעות אלו 

שימשו לביצוע ניסויים בתנאים מבוקרים. 

משקיות  חלקות  שלוש  נדגמו  בנוסף, 

)מי-עמי, חוות גד”ש וחוות מטעים גליל 

“פקעית  פרוטוקול  הופעל  בהן  עליון(, 

נקודות,   10 נדגמו  חלקה  בכל  אביבי”. 

משלושה עומקים )10-0, 30-10 ו-60-30 

זמן שונים מיום היישום.  ס”מ(, במרווחי 

באמצעות  בוצע  סולפוסולפורון  כימות 

 .LCMS/MS-מיצוי והזרקה ל

תוצאות ודיון
לצורך  לסולפוסולפורון:  תגובה  עקום 

בקרקע,  סולפוסולפורון  פעילות  איתור 

העוקב  מקובל,  ביולוגי  מבחן  אומץ 

סורגום  שורשי  התארכות  אחר 

של  התגובה  עקום  מבוקרים.  בתנאים 

של  שונים  לריכוזים  סורגום  שורשי 

מאופיין  קוורץ  בחול  סולפוסולפורון 

)איור  ריכוזים  של  רחב  לטווח  בתגובה 

של  זעירים  ריכוזים  לזהות  ומאפשר   )1

)<ppb1(. מקסימום התגובה  ק”ע במצע 

עיכוב   85% הינו  זו  ניסוי  במערכת 

בהתארכות השורש, בהשוואה לביקורת 

של  הגבוהה  הרגישות  מטופלת.  לא 

קוטל  של  זעירים  לריכוזים  סורגום 

מעקב  מאפשרת  בקרקע  העשבים 

אחר דעיכת הפעילות ברזולוציה גבוהה, 

באמצעים פשוטים לביצוע. 

פעילות  דעיכת  קצבי  אחר  מעקב 

ניסוי  לצורך  בקרקע:  סולפוסולפורון 

זה נדגמו קרקעות משלושה אזורי גידול 

היסטוריה  וללא  עם  בישראל,  עגבניות 

השנים  ב-5  סולפוסולפורון  יישום  של 

קרקע  מכל  תת-דגימה  האחרונות. 

 40 בריכוז  סולפוסולפורון,  עורבבה עם 

ג’/ד’  ו-10  ל-5  )אקוויוולנטי   ppb  80 או 

ונערך מעקב אחר פעילות  בהתאמה(, 

סורגום  זריעת  על-ידי  סולפוסולפורון 

לכל אחד מהטיפולים  לשבועיים.  אחת 

הותאם עקום דעיכה. 

כיוון שלא נמצא הבדל מובהק בין עקומי 

הדעיכה של חלקות עם וללא היסטוריה 

של יישום מוניטור ב-5 השנים האחרונות, 

כממוצע  מוצגים  והם  הנתונים  אוחדו 

במועד   .)2 )איור  גידול  משק  כל  של 

נמוכה  תגובה  נצפתה  הראשון  הזריעה 

של שורשי סורגום לק”ע בכל הטיפולים, 

הסבר  העוקבות.  לזריעות  בהשוואה 

חלקית  המסה  הוא  זו  לתופעה  אפשרי 

)גרגירים  המסחרית  הפורמולציה  של 

התמוססה  כי  שאפשרי  רחיפים(, 

באופן מלא רק לאחר הרטבות נוספות 

נצפתה  כצפוי,  הזריעה.  מועדי  בין 

הפיטוטוקסיות  יותר של  מהירה  דעיכה 

יותר  נמוך  ריכוז  יושם  בהם  בטיפולים 

בהשוואה   )ppb  40( סולפוסולפורון  של 

נמצאו  כאשר   ,)ppb  80( הגבוה  לריכוז 

של  הדעיכה  בקצבי  ניכרים  הבדלים 

השונות,  בקרקעות  סולפוסולפורון 

הבא: הסדר  על-פי  ק”ע,  ריכוזי  בשני 

חוות-עדן<דן<<עין חרוד )מהמהיר לאיטי(.

איור מס’ 1: עקום תגובה סורגום לקוטל העשבים סולפוסולפורון. התארכות 
שורשי סורגום נמדדה 4 ימים מיישום ק”ע סולפוסולפורון בחול קוורץ בריכוזים 

שונים )על בסיס משקלי(. עקום תגובה סיגמואידי בעל ארבעה פרמטרים )קו 
רציף( הותאם לנתונים המדודים )ריבועים מלאים(.
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העלקת, כאשר צבירת ביומסה מזערית 

חדש  גל  של  תוצאה  הנראה  ככל  הינה 

של הדבקות, שהתבטא בעיקר בהופעת 

פקעיות ועכבישים קטנים )איור 3(.

להערכת  נוח  מדד  מהוות  אלו  תוצאות 

פוטנציאל ההדברה של מוניטור בשדה. 

טיפולי  כלל  לא  זה  ניסוי  כי  לזכור  יש 

בחלקות  שמבוצע  כפי  בקדרה,  המשך 

העבר  ניסיון  על-פי  אשר  המשקיות, 

החדשות  ההדבקות  את  מדביר  היה 

)פקעיות ועכבישים( ופוגע בהתפתחות 

עמוד התפרחת, ובכך מגדיל את יעילות 

ההדברה של העלקת בשדה. 

סולפוסולפורון  גורל  אחרי  מעקב 

אלו  ניסויים  לצורך  משקיות:  בחלקות 

הותאמה שיטה אנליטית למיצוי וכימות 

שנדגמו, עד לערך הנמוך מ-ppb 1 של 

עגבניות  שתילת  בקרקע.  פעיל  חומר 

בחוות מטעים התרחשה 66 יום מקש”מ. 

עלקת  נבטי  מדביר  שמוניטור  כיוון 

לאחר  רק  רלוונטית  פעילותו  בקרקע, 

שנמצאו  בריכוזים  העגבניות.  שתילת 

יעילות  צפויה  השתילה,  לאחר  בקרקע 

כפי  נמוכה,  להיות  ההדברה של עלקת 

שניתן ללמוד מעקום התגובה של עלקת 

למוניטור )איור 3(.

נאספו   ,2016 בשנת  מי-עמי,  בחלקת 

דגימות ממועד היישום של מוניטור ועד 35 

יום מקש”מ. בחלקה זו, כלקח מתצפיות 

סמוך  מוניטור  יושם  קודמות,  בשנים 

שימוש  תוך  מקש”מ(,  יום   14( לשתילה 

בקרקע,  להפעלתו  כגיבוי  בהמטרה 

משקעים  כמות  תהיה  שלא  במידה 

לשתילה.  עד  החומר  להפעלת  מספקת 

גם בחלקה זו נצפתה פחיתה משמעותית 

של  העליון  בחלק  הפעיל  החומר  בריכוז 

4ב’(.  )איור  דיגום  מועד  בכל  הקרקע 

במועד השתילה )14 יום מקש”מ( רק 10.8 

ppb של חומר פעיל נמצאו בחלק העליון 

ההתחלתי(,  מהריכוז   62%( הקרקע  של 

מקש”מ(  ימים   35( מעלה  ימי  וב-200 

בעומק   ppb ו-1.5   4.1 החומר  ריכוז  היה 

10.0 ו-20-10 ס”מ בהתאמה. בריכוזים אלו 

יעילות ההדברה של עלקת בקרקע צפויה 

להיות נמוכה-בינונית )איור 3(. 

ממשק  יושם  בה  גד”ש,  חוות  חלקת 

כן,  גם  נדגמה  ב-2016,  אביבי”  “פקעית 

מבוצע  סולפוסולפורון  וכימות  ומיצוי 

בימים אלו.

איור מס’ 2: דעיכת פעילות סולפוסולפורון בקרקעות מחוות עדן, דן  ועין חרוד. לא נמצא הבדל מובהק בין חלקות 
עם היסטוריית יישום )H( וללא היסטוריית יישום בחמש השנים האחרונות )NH(, לכן הנתונים המוצגים הינם 
ממוצע של הפיטוטוקסיות של 40 )א’( או ppb 80 סולפוסולפורון )ב( בשתי החלקות, בכל אזור גידול, כתלות 

.)DAT( במספר הימים מטיפול

איור מס’ 3: עקום תגובה של עלקת מצרית למוניטור בקרקע; תגובת עלקת 
למוניטור מתבטאת בצבירת הביומסה )א( ובמספר ובשלב ההתפתחותי של 

.)n=6( קווי השגיאה מייצגים את שגיאת התקן .)ההדבקות )ב

על-ידי   ,LCMS/MS-ב סולפוסולפורון 

זו  שיטה  אנליטי.  לסטנדרט  השוואה 

מאפשרת זיהוי בריכוזים של לפחות 

 100-1 שבין  בטווח  הכיול  ועקום   ,ppb  1

ו-2016   2015 בשנים  לינארי.  הינו   ppb

)חוות  משקיות  חלקות  שלוש  נדגמו 

מטעים גליל עליון, חוות גד”ש גליל עליון 

ומי עמי(, בהן יושם סולפוסולפורון לצורך 

הדברת עלקת בעגבניות לתעשייה. 

במרווחי  דגימות  נלקחו  מטעים  בחוות 

זמן של כשלושה שבועות מיום היישום. 

במועד  כבר  נצפתה  ניכרת  פחיתה 

הדיגום השני, כאשר רק ppb 3.2 של חומר 

נמצא  ההתחלתי(  מהריכוז   20%( פעיל 

4א’(.  )איור  הקרקע  של  העליון  בחלק 

המשיכה  הבאים  הדיגום  מועדי  בשני 

האופקים  בכל  בריכוז  הדרגתית  ירידה 
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איור מס’ 4: ריכוז סולפוסולפורון בקרקע במהלך העונה בחלקות משקיות של 
חוות מטעים )ימין( וגד”ש מי-עמי )שמאל(. קרקע נדגמה משלושה עומקים 

במרווחי זמן שונים )ימים מקש”מ-DAT(; קווי שגיאה מייצגים את שגיאת התקן 
)n=10(; מועדי שתילה העגבניות: DAT 66 ו-DAT 14 בחוות מטעים )א( ומי-עמי 

)ב( בהתאמה.

סיכום
)מבחן  קיימות  מחקר  בשיטות  בשימוש 

 )LCMS/MS-ב וכימות  ומיצוי  ביולוגי 

של  מזעריים  ריכוזים  לזהות  ניתן 

של  בתחום  בקרקע,  סולפוסולפורון 

בודדים  אחוזים  לחילופין  או  בודדים   ppb

בקש”מ  ליישום  המומלצת  מהכמות 

להדברת עלקת. שיטות אלו ישמשו אותנו 

בניסוי המשך להשגת המטרות שלהלן:

ספיחה  קבועי  פירוק,  קצבי  כימות  א( 

סולפוסולפורון  של  נדידה  ופרופיל 

בקרקע. 

חוזר  שימוש  של  ההשפעה  בחינת  ב( 

בק”ע ס”א על התפתחות תהליכי פירוק 

מואץ בקרקע.

לחיזוי  מודל  של  ואימות  התאמה  ג( 

קצב של פירוק סולפוסולפורון בקרקע 

והערכת הריכוז המצוי במועד השתילה.

כי  מוכיחים  זו  בשנה  שבוצעו  הניסויים 

קיימת שונות ניכרת בקצבי הפירוק של 

בקרקע.  סולפוסולפורון  הפעיל  החומר 

עיכוב  את  המודד  ביולוגי,  במבחן 

דעיכה  סורגום,  שורשי  של  התארכותם 

של 50% בפעילות ppb 80 סולפוסולפורון 

)שקול ל-10 גרם מוניטור/דונם בקש”מ( 

מטיפול  יום  ו-139   79  ,52 התרחשה 

דן  עדן,  חוות  של  בקרקעות  במוניטור 

כי  ברור  מכאן  בהתאמה.  חרוד  ועין 

היישום  ועיתוי  למינון  גורפת  המלצה 

תניב  ולא  מתאימה  אינה  מוניטור  של 

המשקים.  בשלושת  דומות  תוצאות 

האפשריות  הסיבות  באיתור  צורך  יש 

הפעילות  דעיכת  בקצב  לשונות 

אלו  גורמים  ובשקלול  שונות  בחלקות 

בבחירת מועד ועיתוי היישום, על-מנת 

למקסם את יעילות ההדברה.

נצפתה  שנדגמו  המשקיות  בחלקות 

סולפוסולפורון  בריכוז  חדה  ירידה 

מספר  תוך  העליונה,  הקרקע  בשכבת 

מורכבת  זו  ירידה  בודדים.  שבועות 

לעומק  סולפוסולפורון  של  מחלחול 

בנפח קרקע  ל”מיהול”  הגורם  הקרקע, 

גדול יותר, וכן עקב פירוק למטבוליטים 

לא פעילים )איור 4(. כפי שניתן להתרשם 

הקרקע,  לעומק  השטיפה   ,4 מאיור 

בשתי  נמוכה.  הינה  ס”מ,  ל-30  מתחת 

המצויים  הריכוזים  שנדגמו  החלקות 

)לאחר  להדברה  הקריטיים  בשלבים 

 200 של  הזמן  בטווח  ובעיקר  השתילה 

ימי מעלה( נמוכים מהריכוז האופטימלי 

את  מדגישות  אלו  תוצאות  להדברה. 

מוניטור בקש”מ  ליישום  החשיבות שיש 

על- למועד השתילה,  הניתן  ככל  קרוב 

מנת להגביר את יעילות ההדברה.

עלקת  של  התגובה  עקום  כי  לציין  יש 

כי  מראה   )3 )איור  בקרקע  למוניטור 

לריכוזים  אפילו  מאוד,  רגישה  העלקת 

לחילופין  או  בודדים   ppb של  בתחום 

המומלצת  מהכמות  בודדים  אחוזים 

בריכוזים  גם  כי  סביר  ולכן  ליישום, 

בקרקע  שנמצא  החומר  של  הנמוכים 

בחלקות הנ”ל הייתה פגיעה משמעותית 

בעלקת, אך בוודאי לא היה מימוש מלא 

העלקת  של  ההדברה  פוטנציאל  של 

על-ידי מוניטור. חשוב להזכיר כי הדברת 

עשויה  מוקדמים  בשלבים  העלקת 

להקטין את הנזק לעגבניות ולשפר את 

בקדרה,  ההמשך  טיפולי  של  יעילותם 

כנגד עלקות שהתחברו לפונדקאי.

בא
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הדברת עלקת 
בעגבניות לתעשייה

בשנים האחרונות פותחו ונבחנו בשדות 
מסחריים מספר ממשקי הדברה המבוססים 
על תכשירי ההדברה מוניטור וקדרה, אותם 
מיישמים בצורות שונות לפי מודל ימי מעלה

העלקת ).Orobanche and Phelipanche spp( הינה צמח טפיל שורש 

בחקלאות  משמעותי  מפגע  המהווה  כלורופיל,  חסר  מוחלט 

עגבניות  כמו  חשובים,  ושדה  ירקות  בגידולי  בעיקר  בישראל, 

לתעשייה ולמאכל, תפוח אדמה, גזר, חמנית וחימצה. 

מספר  מסחריים  בשדות  ונבחנו  פותחו  האחרונות  בשנים 

מוניטור  ההדברה  תכשירי  על  המבוססים  הדברה  ממשקי 

מעלה  ימי  מודל  לפי  שונות  בצורות  מיישמים  אותם  וקדרה, 

 10 בעומק  הממוצעת  היומית  הקרקע  טמפרטורת  )סכימת 

ס”מ פחות 10 מעלות צלזיוס(.

חנן אייזנברג - המחלקה לחקר עשבים, נווה יער

בעגבניות  עלקת  להדברת  כיום  המוצעים  הממשקים  להלן 

)יש לציין כי בשלב זה רק ממשק א’ מורשה(:

ממשק “פקעית”, המבוסס על מודל ימי מעלה, כולל יישומים  א. 

של קוטל העשבים מוניטור לאחר 200, 400, 600 ימי מעלה )5 

ג’/ד’ בכל מועד( בכמות כוללת של 15 ג’/ד’, ולאחר היישום 

הפעלה בהמטרה של 30 מ”ק/ד’. לאחר גמר החנטה של 

העשבים  בקוטל  עלווה  טיפולי  שני  ליישם  יש  העגבניות, 

קדרה )סה”כ 6 ג’/ד’(. ממשק “פקעית” הוכח כיעיל מאוד 

בהדברת עלקת גם בעוצמת נגיעות גבוהה וכן בהדברת מיני 

עשבים אחרים, כמו גומא הפקעים, ענבי שועל ועוד. לאחר 

חיטה  רק  במחזור  לגדל  מותר  בעגבנייה,  “פקעית”  יישום 

בשנה העוקבת, ושנה לאחר מכן - כל גידול.

ממשק “פקעית אביבי”, מבוסס על מודל ימי מעלה וכולל  ב. 

שתילת  לפני  שניתן  מוניטור,  התכשיר  של  אחד  יישום 

בכמות  )קש”מ(  מתוחח  שתילה  קדם  ביישום  העגבניות 

   

2 
 

, ס על מודל ימי מעלההמבוס, "פקעית אביבי"תיאור ממשק הדברת עלקת  :1 'מס איור

  מ במוניטור ובהמשך כמיגציה של קדרה דרך הטפטוף"טיפול קש

  
). מ"מ 50לפחות (מוניטור על קרקע מתוחחת או מקולטרת לאחר זיבול וגשם ' ד/'ג 5ריסוס א 

רצוי , מ"ס 10לאחר הריסוס יש לבצע תיחוח של החומר לעומק . הריסוס יבוצע לפני שתילה

 30הטיפול יהיה יעיל אם ירדו משקעים לאחר התיחוח בכמות של לפחות . עם בקרת עומק

 בהשקיה עיליתיש להשלים  ,לא ירדו משקעים בכמות הנדרשתשבמידה . מ עד השתילה"מ

  .מ"ס 50למילוי חתך הקרקע ל 
 20החומר יוכנס למי ההשקיה לאחר . 'ד/ק"מ 30כמיגציה של קדרה בנפח השקיה של ב 

או בכל ) השתמשנו חנובה אנ ,למשל עמיעד(באמצעות משאבת דשן חשמלית ' ד/ק"מ

יש להשתמש בטפטפות . 'ד/ק"מ 10הוסיף עוד לאחר הכנסת החומר יש ל. אמצעי אחר

  . מ מרווח בין הטפטפות"ס 50בהצבה של עד ' ש/'ל 1.0בעלות ספיקה נמוכה של עד 
  .לאחר גמר חנטה ג

  

באמצעות  .במשקים בטיפולים מסחרייםהושגה הדברת עלקת טובה  2016 עונת הגידולב

בחלקות . והוצנעו על ידי גשםשניתנו בחורף מ "קשטיפולי הכולל  ,"פקעית אביבי"ממשק 

  .והיבול עלה בהתאמה ,יעילה הדברההנגועות בעלקת הושגה 

  

ישפרו את הסיכוי להצלחת שכדי  ,ברצוננו להדגיש כמה פעולות אליהן יש לשים לב

  :הטיפול

  .מ"קלטור או תיחוח והחלקה לפני ריסוס קש, הכנת שטחים תכלול חריש  .א

בקדם שתילה  רמוניטום בעת יישום יאופטימלייש להקפיד כי קיימים תנאים   .ב

עם קרקע יבשה יבוצע מ "תיחוח טיפול קשבמיוחד לשים לב כי . )מ"קש(מתוחח 

עדיף . עדיף לדחות את הטיפול ,אם הקרקע רטובה ולא ניתן לתחח. במידת האפשר

ם ימ אינם פיטוטוקסי"טיפולי קש ).מ"ס 10(לבצע את התיחוח עם בקרת עומק 

אין לטפל במוניטור . ולכן אין סכנה לבצעם סמוך לשתילת העגבניות ,הילעגבני

 .מ בשילוב תכשירים מונעי הצצה"בקש

יש  ,קיימת עצירת גשמיםשבמידה . מ עד השתילה"מ 30שיירדו כ  לוודאיש   .ג

 . קו צועדעם עם המטרה או  מ"ס 50-קרקע להולמלא את חתך  להשלים

'  ד/ג 5מוניטור 
)א( מ"קש

)ימי מעלה לאחר שתילה(זמן 

  2קדרה  
'  ד/ק"סמ

)ב(בכמיגציה

  3קדרה  
'  ד/ק"סמ

בכמיגציה

  3קדרה  
'  ד/ק"סמ

בכמיגציה

  3קדרה  
'  ד/ק"סמ

/  בכמיגציה
ריסוס  

)ג(עלווה

400 600 800 שתילה1000

איור מס’ 1: תיאור ממשק הדברת עלקת “פקעית אביבי”, המבוסס על מודל ימי מעלה, טיפול קש”מ במוניטור 
ובהמשך כמיגציה של קדרה דרך הטפטוף

א ריסוס 5 ג’/ד’ מוניטור על קרקע מתוחחת או מקולטרת לאחר זיבול וגשם )לפחות 50 מ”מ(. הריסוס יבוצע לפני 
שתילה. לאחר הריסוס יש לבצע תיחוח של החומר לעומק 10 ס”מ, רצוי עם בקרת עומק. הטיפול יהיה יעיל אם ירדו 

משקעים לאחר התיחוח בכמות של לפחות 30 מ”מ עד השתילה. במידה שלא ירדו משקעים בכמות הנדרשת, יש 
להשלים בהשקיה עילית למילוי חתך הקרקע ל-50 ס”מ.

ב כמיגציה של קדרה בנפח השקיה של 30 מ”ק/ד’. החומר יוכנס למי ההשקיה לאחר 20 מ”ק/ד’ באמצעות משאבת 
דשן חשמלית )למשל עמיעד, בה אנחנו השתמשנו( או בכל אמצעי אחר. לאחר הכנסת החומר יש להוסיף עוד 10 

מ”ק/ד’. יש להשתמש בטפטפות בעלות ספיקה נמוכה של עד 1.0 ל’/ש’ בהצבה של עד 50 ס”מ מרווח בין הטפטפות. 
ג לאחר גמר חנטה.
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יש להקפיד על תיחוח לעומק של 10-8 ס”מ  ג’/ד’.   5 של 

גשם  באמצעות  להפעיל  עומק,  מבוקרת  מתחחת  עם 

ככל  ס”מ.  ל-50  הקרקע  חתך  למילוי  טכנית  השקיה  או 

שהטיפול יינתן סמוך לשתילת העגבניות, כך תגבר יעילותו. 

לאחר 400 ימי מעלה יש ליישם קדרה בכמיגציה במינון 2 

סמ”ק/ד’, ולאחר 600 ימי מעלה קדרה במינון 3 סמ”ק/ד’ 

בכמיגציה. טיפולי הכמיגציה יינתנו במהלך השקיה של 30 

מ”ק/ד’ )בשליש האחרון של ההשקיה(. במידת הצורך, יש 

להוסיף טיפול קדרה נוסף )3 סמ”ק/ד’( גם לאחר 800 ימי 

לאחר  המדריך  עם  התייעצות  לאחר  רק  זאת  אך  מעלה, 

סיור בשטח. לאחר גמר החנטה, ניתן ליישם את התכשיר 

קדרה ביישום על העלווה, בהתייעצות עם המדריך, ביישום 

אחד או שניים )במינון 3 סמ”ק/ד’(.

במשקים  טובה  עלקת  הדברת  הושגה   2016 הגידול  בעונת 

בטיפולים מסחריים. באמצעות ממשק “פקעית אביבי”, הכולל 

בחלקות  גשם.  ידי  על  והוצנעו  בחורף  שניתנו  קש”מ  טיפולי 

הנגועות בעלקת הושגה הדברה יעילה, והיבול עלה בהתאמה.

כדי  לב,  לשים  יש  אליהן  פעולות  כמה  להדגיש  ברצוננו 

שישפרו את הסיכוי להצלחת הטיפול:

הכנת שטחים תכלול חריש, קלטור או תיחוח והחלקה לפני  א. 

ריסוס קש”מ. 

יישום  בעת  אופטימליים  תנאים  קיימים  כי  להקפיד  יש  ב. 

לשים  במיוחד  )קש”מ(.  מתוחח  שתילה  בקדם  מוניטור 

לב כי תיחוח טיפול קש”מ יבוצע עם קרקע יבשה במידת 

האפשר. אם הקרקע רטובה ולא ניתן לתחח, עדיף לדחות 

את הטיפול. עדיף לבצע את התיחוח עם בקרת עומק )10 

ס”מ(. טיפולי קש”מ אינם פיטוטוקסיים לעגבנייה, ולכן אין 

סכנה לבצעם סמוך לשתילת העגבניות. אין לטפל במוניטור 

בקש”מ בשילוב תכשירים מונעי הצצה.

יש לוודא שיירדו כ-30 מ”מ עד השתילה. במידה שקיימת  ג. 

עצירת גשמים, יש להשלים ולמלא את חתך הקרקע ל-50 

ס”מ עם המטרה או עם קו צועד. 

יש להשתמש בציוד טפטוף 1.0 ל’/ש’ כל 50 ס”מ או פחות.  ד. 

חוואר  באדמות  למשל  כמו  מים,  מחזיקות  שלא  באדמות 

הלשון )חוות עדן, שיפעה(, עדיף להשתמש במרווח טפטפות 

צפוף מ-50 ס”מ. כמו-כן אין להשתמש בטפטוף טמון. 

הנתונים  ולשיגור  טמפרטורה  למדידת  עדיפות  לתת  יש  ה. 

רגשי  פני  על  וזאת  סלולארית,  בטכנולוגיה  למשרד 

טמפרטורה הדורשים פריקה ועיבוד הנתונים.

יש ליישם את התכשיר קדרה בכמיגציה רק לאחר סגירת  ו. 

בצל במהלך השקיה של 30 מ”ק/ד’ )בשליש האחרון של 

ההשקיה(.

יש לוודא שמסננים בראש המערכת נקיים ושלחץ  ז. 

1 אטמוספרה בקצה שלוחה.

במידה שלא הציצה עלקת לאחר 750 ימי מעלה, יש לשקול  ח. 

יישום קדרה ב-800 ימי מעלה. בנושא זה יש להתייעץ עם 

מדריך הגידול.

באזור גליל עליון יש להיוועץ עם מדריך הגידול לפני ביצוע  ט. 

הטיפולים.

מעלה  ימי  מודל  לפי  התכשירים  יישום  מועדי  לתעשייה,  בעגבניות  עלקת  להדברת  הטיפול  אפשרויות  סיכום   :2 מס’  טבלה 

פקעית

יעילות הדברה מגבלות דרישות מיוחדות חלופות

גבוהה מאוד מחזור גידולים
)יש לברר(

גשם בחורף לפחות 
60 מ”מ

טפטוף בספיקה 
של עד 1.0 ל’/ש’ כל 

)לפחות( 50 ס”מ

“פקעית אביבי”: יישום מוניטור 5 ג’/ד’ בטיפול קדם שתילה 
מתוחח )קש”מ(, הפעלה על-ידי גשם בחורף. יישום קדרה 
)כמיגציה( 2, 3, 3 סמ”ק/ד’ לאחר 400, 600, 800 ימי מעלה 

)לאחר 600 ימי מעלה יש להתייעץ עם המדריך, אם יש צורך 
בהוספת טיפול עלווה בקדרה לאחר חנטה(

גבוהה מאוד מחזור גידולים 3 המטרות
“פקעית”*: 3 טיפולים במוניטור 5 ג’/ד’ והפעלתם בהמטרה. 
לאחר גמר חנטה, ריסוס עלווה בקדרה 2 סמ”ק/ד’ לאחר 80 

ו-100 ימים משתילה
*לטיפול זה יש רישוי.
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הימלאיה להדברת 
עלקת בעגבניות

התכשיר “הימלאיה”, המוגדר כחומר דמוי הורמון צמחי )חומר 

אגרי  אפעל  חברת  על-ידי  משווק  הידרזיד(,  מאלאיק  פעיל 

באחסון  בצל  של  הנצה  במניעת  לשימוש  בישראל  ומורשה 

לאחר הקטיף. לאחר עבודה שנמשכה כ-5 שנים, עבר החומר 

במרץ 2014 רישוי להדברת עלקת בעגבניות. 

אלפי  פני  על  החומר  את  יישמו   2014 הגידול  בעונת  כבר 

וחוף  יזרעאל  עמק  שאן,  בית  בעמק  בעיקר  עגבניות,  דונם 

כרמל. התוצאות שהתקבלו הראו הדברה מעולה של עלקת 

יבול  עליית  גם  המקרים  של  המכריע  וברוב  השטחים  ברוב 

משמעותית. בשטחים, בהם יישמו הימלאיה ולא הופיעה עלקת, 

היה היבול גבוה, ואם השאיר החקלאי חלקת ביקורת, היה היבול 

בחלקה המטופלת דומה או גבוה יותר מאשר בביקורת. 

משמעותית,  יבול  פחיתת  תיתכן  מהמומלץ  גבוהים  במינונים 

לכן, בשימוש בהימלאיה יש להקפיד הקפדה יתרה על המינון 

ועל מניעת חפיפה בזמן הריסוס. בנוסף, תיתכן הופעת פירות 

העונה.  סוף  לקראת  המבשילים  בפירות  במיוחד  אגס,  דמויי 

לתופעה זו אין משמעות מסחרית מבחינת מפעלי העגבניות. 

כמו-כן יתכן איחור בהבשלה של עד כשבוע. 

יוסי הרשנהורן - המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, מרכז מחקר נוה יער, מינהל המחקר החקלאי
אריאל ויניציאן - חברת אפעל

בעגבניות  עלקת  להדברת  הימלאיה  של  היישום  פרוטוקול 

מופיע בטבלה הבאה:
מספר ימי 

מעלה גידוליים 
*)GDD(

100200500-400800-7001100-1000

הטיפול המומלץ 
100100200200200)סמ”ק לדונם(

טיפול אפשרי 
200200200200)סמ”ק לדונם(

*מי מעלה גידוליים מחושבים החל מיום השתילה לכל יממה. 

והמספר  יחד,  מסוכמים  יממה  לכל  המתקבלים  הערכים 

המתקבל מהווה את ה-GDD לכל התקופה שסוכמה.

נוסחת חישוב ה-GDD היא:


