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העגבנייה האדומה הייתה תמיד מלכת הסלט בסדר היום הלאומי, 

על-פיה יישק דבר. גורלם של הירקות האחרים וביקושם תלויים לא 

במעט בסדר היום של המלכה.

העגבנייה היא גם סיפורם של החקלאות והחקלאים הישראליים, 

מ-5,000 דונם שטח פתוח בנגב ל-12,000 דונם חממות ובתי רשת. הון 

עתק הושקע בזמנו על-ידי המדינה בטיפוחה של המלכה, מענקים 

וסיוע בהסבת הגידול לחממות, בעיקר בעקבות הווירוס הקטלני 

צהבון האמיר, שהביא לכיסוי כל גידול העגבנייה בישראל ומשך אחריו 

התקדמות בגידולים מובילים נוספים.

עם השנים חלה התדרדרות מוסדרת ביחסם של קובעי המדיניות 

כלפי קידומה של החקלאות בישראל. כל משרדי האוצר והחקלאות 

לא השכילו זה שנים לשמור את החקלאות לחקלאים הישראליים, לא 

טרחו לקדם את דור ההמשך, ולאט לאט יש דעיכה. החקלאים מאסו 

במאבקים נואשים על כל פרט, השניאו במאבקיהם הצודקים את 

ההתיישבות על האזרחים, שרואים בהם שודדי קרקעות ומים, ובתור 

ראי למצב בארץ, התוצאה לא איחרה לבוא: יצוא של 12,000 טונות 

עגבניות לאירופה הופסק לחלוטין, ובמקומו יש יבוא של 4,000 טונות 

מטורקיה. בושה וכלימה למדינה, שלא מסוגלת לטפל במי שנאחז 

בגבולות של המדינה ובביטחון המזון לאזרחיה. 

השפעת תוספת חנקן בשני  	36
מועדי שתילה על שתילי 

גוש לעומת שתילים חשופי 

שורש בתות שדה

יורם איזנשטדט,  

מוחמד אבו טועמה  

הנהלת משרד החקלאות הנוכחית משחקת עם פנטזיה של תמיכה 

ישירה, רעיון גאוני של השר והמנכ”ל, שלא מבינים בחקלאות. מכבסת 

מלים על התמיכה הלכה והתפוגגה וכבר מדברים על תמיכה ללא 

כסף... בעצם זו רק אמתלה להורדת המכסים. כל מדינה עושה הכול 

כדי להגן על חקלאיה, אבל אצלנו יש רק גאונים. המנכ”ל התחבר 

לאוצר, והסיסמא לייבא ולייבא זה הפתרון הקל בצעד בלתי אחראי. 

כביכול דאגתם היא ליוקר המחיה, כאילו הכול בנוי על העגבנייה 

המסכנה. המלכה ירדה מגדולתה והייתה לשק חבטות. הרימו את 

דגל היבוא כגרזן על החקלאים, במקום לטפל בשכל ישר בבעיות 

האמיתיות. החקלאות גדולה על הפוליטיקאים, והכול קומבינות. כפי 

הנראה מקריבים את החקלאים עבור תקציבים ביעדים אחרים.

היות שהחקלאות היא דרך חיים וגם מקום העבודה והפרנסה שלנו, 

נעבור את הפוליטיקאים הזמניים ונזכור אותם ביום פקודה. הם ייעלמו, 

החקלאים החזקים ישרדו, ולצערי החלשים ייעלמו. זה גורלה של 

העגבנייה וסיפורה של החקלאות בישראל.

שנה טובה!

  מאיר יפרח

41 23 16 8

על הפרק

שדה וירק 
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סלט ירקות

צירה מידית של ע
הנפקת היתרי יבוא 

לעגבניות!

מכתבו של מאיר יפרח שנשלח 

ב-21.9.16 לשר החקלאות, 

ח”כ אורי אריאל

“נדהמנו להיווכח שהרשתות 

וגורמי השיווק, שקיבלו מהמשרד 

רישיונות לייבא עגבניות מתורכיה, 

הביאו בימים האחרונים אלפי 

טונות ובמקביל מרשים לעצמם 

לצמצם דרסטית את הרכישות 

מחקלאי ישראל.

מאות משטחים של עגבניות 

נותרו בשווקים ובבתי האריזה 

של החקלאים, בעוד הקונטיינרים 

מתורכיה נפרקים ברשתות 

ובחברות השיווק. 

חברות אלה הקטינו את 

הזמנותיהם לכדי שליש מהנפח 

הרגיל של ההזמנות הרגילות 

שלהן מהמגדלים הישראליים!

עליך להפסיק מיד אבסורד זה, 

בו מגדל העגבניות הישראלי 

הפך “ספק לוואי” ליבוא עגבניות 

תורכיות, כאשר הכוונה הייתה  

ההיפך - שהיבוא יהווה השלמה 

לייצור המקומי.

אני מבקש שתקבל בלשכתך 

נציגות של מגדלי העגבניות עוד 

השבוע, כדי להציג בפניך את 

חומרת המצב”.

עד סגירת הגיליון לא נתקבלה 

תשובה למכתב זה. 

”כ ברושי: “מעולם ח
לא הייתה כזו הבנה 

ושיתוף פעולה של 
משרד החקלאות עם 
משרד האוצר לחיסול 

החקלאות בארץ"
ח”כ איתן ברושי, יו”ר הלובי 

החקלאי, יצא בהכרזה כנגד 

שיתוף-הפעולה של משרד 

החקלאות עם משרד האוצר 

לחיסול החקלאות בישראל: 

“במקום שיעודדו את מגדלי 

העגבניות שחיים בערבה, 

בחבל אשכול ובפתחת ניצנה 

ושומרים על האדמה והגבולות, 

הם מעדיפים לייבא עגבניות 

באיכות נמוכה, על אף שאין 

צורך בכמות כה גדולה ולמרות 

שהמהלך לא מוזיל את 

המחירים. נראה שמישהו כאן 

דואג לחבריו ברשתות השיווק. 

על שר החקלאות לעצור 

מיד את היבוא הפרוע, ואין 

לחקלאים זמן לחכות לחשבון 

נפש וסליחות ביום כיפור 

הקרוב. הגיעו מים עד נפש 

ובכל הארץ ישנה תחושת חירום 

והתארגנות לקראת מאבק 

חקלאים כולל. היום מפגינים 

עובדי ‘אדום אדום’ שמרביתם 

תושבי בית שאן והסביבה 

ועומדים בפני סכנת פיטורים 

בעקבות יבוא הבקר, ובראשון 

יפגינו מגדלי העגבניות בנמל 

אשדוד נגד האניות שנמצאות 

בדרכן לישראל עם עגבניות 

נוספות. הממשלה פוגעת 

באנשים שגרים באזורים הקשים 

ביותר, ואני מתכוון לפנות 

לראש הממשלה עם שובו 

מארה”ב ולבקש ממנו דיון דחוף 

בנושא בישיבת הממשלה, כפי 

שהתחייב מעל דוכן הכנסת. אם 

לא - מדינת ישראל תעמוד בפני 

מרד חקלאים”. 

וק סיטוני לטובת ש
חקלאות ישראל - 

תגובת שר החקלאות
בעקבות מכתבו של מאיר 

יפרח לשר החקלאות, ח”כ 

אורי אריאל, בנושא אי הקמת 

השוק הסיטוני החדש, נתקבלה 

תשובת השר.

“קיבלתי את מכתבך בנושא 

שבנדון ולהלן תשובתי:

המשרד יחד עם משרד האוצר 

ובסיוע חברת השוק הסיטוני 

)החברה קיימת ולא נסגרה( 

ממשיך לפעול בכל המרץ 

לקידום שוק סיטוני מודרני 

ויעיל.

לאור העובדה כי פתרון השוק 

במסובין לא יכול להתקדם 

מסיבות שונות של דרישות 

בלתי סבירות על ידי עיריית 

אור יהודה, הסותרות בחלקן 

את עמדות משרד התחבורה 

ומשרדים נוספים וגם כרוכות 

בעלויות בלתי סבירות, אנו 

פועלים לבחינת החלופה של 

שיקום שוק צריפין והבאתו 

לרמה של שוק מודרני 

מתקדם”.

תירה להשבת ע
נקודות הזיכוי 

של העובדים 
בחקלאות

כזכור, התאחדות חקלאי 

ישראל וההסתדרות הגישו 

עתירה לבג”צ בנושא הדרישה 

להשבת ¼2 נקודות הזיכוי של 

העובדים בחקלאות. בג”צ, 

בהחלטתו מיום 29.5.2016, 

הודיע כי ייתן למדינה 60 

יום כדי להתייחס לאפשרות 

להחזרת נקודות הזיכוי 

למתכונת הקודמת או לחילופין 

להשאיר את חלקן. אכן עברו 

60 יום ועוד 30 ימי הארכה, 

ומשרד האוצר העביר לבג”צ 

את עמדתו. עמדה זו מדברת 

על החזרת 1.5 נקודות זיכוי, 

כאש חצי נקודה תוחזר בשנת 

2017 ונקודה נוספת בשנת 

 .2018

מהתאחדות חקלאי ישראל 

נמסר כי הם מתנגדים להצעה 

וכי העתירה תמשיך לעמוד 

עד להכרעת בג”צ בנושא ועד 

שיוחזרו כלל נקודות הזיכוי 

שנלקחו מהעובדים הזרים.

עדיין לא ניתנה החלטת בג”צ 

בנושא.
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רויקט שיווק - פ
מהיצרן לצרכן

אלי אהרון

מתחם קולינריה מהארץ 

ומהעולם, לצד תוצרת חקלאית 

מקומית, בשטח של 12,000 

מ”ר בקניון הזהב בראשון 

לציון, הינו פרויקט גדול העתיד 

להיפתח במהלך שנת 2017, 

שייתן מענה לחקלאים שימכרו 

את תוצרתם במחיר הוגן 

ולצרכנים שירכשו את התוצרת 

במחיר סביר. 

פער התיווך ו”שלטון” רשתות 

השיווק בשיווק תוצרת 

חקלאית, שמצד אחד משלמות 

לחקלאים מחירי הפסד בעבור 

תוצרתם, אך מצד שני משווקות 

תוצרת במחירים בלתי סבירים 

לצרכן, מעמידים בספק את 

יכולתו של החקלאי להתפרנס 

מפרי עמלו ואת יכולתו של 

הצרכן להתמודד עם בעיית 

יוקר המחיה. 

במקומות רבים בארץ נפתחים 

שווקים זמניים בסגנון “שוק 

איכרים”, שמטרתם לספק מענה 

לבעיה זו, אך מעבר למתן הוכחה 

כי הדבר אפשרי, אין בכוחם של 

שווקים זמניים אלו לעשות את 

השינוי הנדרש בשיטת השיווק 

הבעייתית בארץ.

הפרוייקט האמור בא לתת מענה 

לזמניות ולחוסר הקביעות של 

שוק האיכרים ויפעל בכל ימות 

השבוע. 

כבכל שיווק של תוצרת חקלאית, 

גם כאן יש יתרון להתארגנות 

מספר חקלאים תחת ביתן 

מכירות אחד, שיוכל למכור 

תוצרת מגוונת לכל אורך השנה. 

התארגנות מסוג זה תוזיל 

משמעותית את עלות הביתן 

ותאפשר לשכור שירותיו של 

אדם שימכור את התוצרת ויארגן 

אותה. 

באופן כללי, עלות הביתן תהיה 

סבירה ותכלול שירותי קירור 

ואחסנה. 

יתרון חשוב בפרוייקט זה קשור 

לקמפיין הפרסום שיתלווה אליו 

באחריות היזמים, שסביר להניח 

כי ימשוך אליו את המוני בית 

ישראל. 

ההערכה היא שיגיעו למתחם 

כ-50 אלף איש בכל יום )כיום 

מגיעים לקניון כ-35 אלף איש(.

לאחר החגים יתקיים כנס, אליו 

יוזמנו כל המעוניינים, לצורך 

מתן הסבר מפורט הכולל לו”ז 

ועלויות. כמובן, נעדכן במידע זה. 

אנו מאחלים הצלחה לכל 

המעוניינים להשתלב בפרויקט 

זה. 

טיף בטטות ק
בהתנדבות             

        עבור נזקקים
קבוצה של כ-20 אמריקנים 

מ”הפדרציה היהודית של 

אטלנטה” הגיעו להתנדב בשדות 

לקט ישראל בנהלל. 

הקבוצה, שהגיעה לחופשה 

בישראל, תוך התמקדות 

בביקור באתרים קדושים 

ליהדות, החליטו לשלב פעילות 

התנדבותית בתוך ימי החופשה 

שלהם, כדי “לעשות משהו 

שתורם לחברה ומשלב פעילות 

בשטח”, כפי שהעידו. 

קבוצת האמריקנים הצליחה 

לקטוף כ-400 ק”ג בטטות, 

אשר מועברים על-ידי לקט 

ישראל לנזקקים ברחבי הארץ, 

באמצעות 195 עמותות. 
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כבכל שנה התקיימה בקיבוץ ארז, ביום שלישי, 30.8.2016, תערוכת זני תפוחי אדמה 

חדשים ומפגש מסורתי של המגדלים וכל העוסקים בענף תפוחי האדמה.

השנה עמד האירוע בסימן הפרידה הטרייה והקשה מיוסי ארזי ז”ל, מזכיר ארגון 

מגדלי ירקות, היוזם והמארגן של אירוע זה מדי שנה בשנה, מאמצע שנות התשעים.

לאחר הסיור של המבקרים בתערוכת הזנים החדשים, התכנסו כולם באולם 

המועדון, בנוכחותם של בני משפחתו של יוסי ארזי.

פתח את האירוע אורן ברנע, מזכיר הארגון, שהחליף את יוסי ארזי בתפקידו, עם 

פרישתו של יוסי מהארגון בראשית 2016. אורן אמר כי יוסי היה בוודאי רוצה שיתמקדו 

רק בתפוחי אדמה, אבל האירוע מוקדש בחלקו העיקרי לפרידה מיוסי עצמו. לזכרו 

של יוסי נשאו דברים:  שמעון ורשבסקי, יוסי דרור, יאן פרינס ואלון שוסטר.

המשך בעמוד הבא
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זכרו של יוסי ארזי ל

שמעון ורשבסקי

מוזר. כל-כך 

מוזר. תצוגת 

זנים שנתית 

ללא יוסי ארזי. 

הרי אלו הן 

כמעט מלים נרדפות - תצוגת 

הזנים ויוסי. אפילו בשנה שעברה, 

כשהמחלה הארורה כבר נתנה 

בו את אותותיה, הוא היה שותף 

לתכנון, לנוסח ההזמנה, לצורת 

ההצבה של הדוגמאות, לקבלת 

פנים אישית של חלק מהאורחים, 

לברכות במועדון ולדיוני הצוות 

שנערכו לאחר התצוגה בנושאים 

כמו הרכב הקהל, אישוש הצורך 

בתצפיות הזנים ובתצוגה, אופי 

האירוע...

גם השנה יוסי דיבר על נוכחותו 

כאן כעל דבר מובן מאליו. טיפל 

בהכנת ההזמנה ותכנן גם לומר 

דברים לציבור הנוכחים כאן.

והנה - איננו. שבועיים לפני 

התצוגה ָמלָאה סאת הייסורים 

והוא עזב, את המשפחה, את 

החברים, אותנו...

נפגשנו לראשונה בסוף שנות 

השבעים, כשיוסי התחיל לעבוד 

בשער הנגב כאחראי על ניסויי 

השדה, במקביל אלי, שמילאתי 

תפקיד דומה ביישובי חבל 

מעון. הכימיה הייתה מידית, 

והחל שיתוף פעולה אמיץ 

ופורה - החלפת דעות וניסויים 

משותפים. החברות והשותפות 

חושלו במשך סיור מקצועי 

ממושך שערכנו שנינו במרכזי 

תפוחי האדמה בארצות הברית, 

נוסעים אלפי קילומטרים 

במכונית, בין החוות ומכוני 

המחקר בימי החול, ובמעבר 

מאזור לאזור וממדינה למדינה 

תוך כדי טיול בסופי השבוע. 

דיברנו בלי סוף, כמובן, רבנו 

קצת על שטויות והשלמנו מהר, 

צחקנו המון, התגעגענו איש 

לאשתו ולילדיו הרכים וסיפרנו 

עליהם איש לרעהו, חרשנו את 

חנויות הצעצועים ואת דוכני 

הגלידה מחוף לחוף, ולמדנו. 

למדנו המון על תפוחי אדמה, 

ולא פחות מזה זה על זה. 

גיליתי אז בין השאר את הקשר 

ואת האהבה העזה של יוסי 

למשפחתו, גיליתי את היסודיות 

ואת ההקפדה על סדר, גיליתי 

את חוש ההתמצאות וחוש 

הכיוון המדהימים שלו, גיליתי 

את האיש החם והחכם.

במשך השנים הרבות מאז אותו 

סיור הספקנו לעבוד ולפעול 

הרבה ביחד, בעריכת ניסויים 

במסגרת המפעלים האזוריים, 

כל עוד עסק בכך יוסי בפועל, 

ובמערכות שונות בשנים שבהן 

למד, שבהן היה פעיל כלכלי 

מרכזי בארז, באזור ובארץ. 

החיים, כדרכם, קירבו והרחיקו 

אותנו חליפות. אבל הידידות 

ההיא, שנוצרה בשנות השבעים 

וקיבלה מדי פעם חיזוקים 

בפעילויות משותפות, בנסיעות 

קצרות לכנסים או לסיורים, 

בישיבות רבות ובשיחות רבות 

עוד יותר, נשארה פועמת. גם 

אם במשך תקופות ארוכות למדי 

הקשרים היו על אש קטנה, כל 

פגישה הייתה המשך ישיר של 

קודמתה, כאילו זו לא נפסקה 

מעולם.

תצוגת התוצאות של תצפיות 

הזנים החלה מתחת לעץ שקמה 

ענק בחוות שלם שליד 

תל-אביב, בניצוחו של זאב 

זוטא ז”ל, ויוסי ואני התארחנו 

בה מדי שנה. אחר כך נדדה 

דרומה, לבית קמה ולשובל, 

וכאנשי הנגב גברה מעורבותנו 

בעריכתה. מתי שהוא באמצע 

שנות התשעים יוסי לקח 

על עצמו את ריכוז תצפיות 

הזנים ובאותו מהלך הציע 

להעביר את התצוגה לארז. 

השאר - כמו שאומרים - 

היסטוריה. השתכללנו משנה 

לשנה בדרך ארגון האירוע 

כולו, תוך כדי ניסוי וטעייה 

כראוי לאנשי ניסויים. גובשו 

דרך הצבת הדוגמאות, הפיכת 

חדר הישיבות לחדר אוכל 

ומקום לפגישות ולשיחות 

רעים, מתכונת ההתכנסות 

במועדון וסוג הרצאת האורח 

שתוזמן. יוסי הנהיג ונתן את 

הטון, משפחת ארזי גויסה 

מדי שנה לפעילות בהקמה, 

בביצוע השוטף ובחיסול, ואסתי 

דרור ז”ל - בל נשכח - עיצבה, 

הגישה ואירחה בחום. המפגש 

השנתי הפך לאירוע המוכר 

לכולנו כיום, ללא צל של ספק 

בזכות יוסי ובהובלתו. 

כאמור, יוסי החל את מסעו 

בעולם תפוחי האדמה בשדה 

ובניסויי השדה, אבל פרש כנפיים 

והמריא - אל הפעילות הכלכלית, 

המשקית והארגונית, בקיבוץ, 

באזור ובמסגרות הארציות. 

המריא, תוך שהוא נשאר תמיד 

מקושר לקרקע ולמציאות. 

ובמקביל - כל הזמן צופה 

קדימה, מתכנן, מעלה רעיונות 

להמשך התפתחות, לעתיד. 

מסכת פעילותו במזכירות ארגון 

מגדלי הירקות אפיינה מאד 

את דרכו ואת אופיו:  הוא נתבע 

לעמידה בהתרחשויות פוליטיות, 

כלכליות וגם מקצועיות סוערות 

ומאתגרות ועם זאת לא איבד 

את הכיוון ולא הניח לחתירה 

המתמדת להתקדמות, לשכלול, 

להתייעלות. השילוב של ידע 

מקצועי, מעוף ויכולת ארגונית 

יחד עם אנושיות פשוטה, ישירה 

וחמה קנו ליוסי הערכה רבה, הן 

בין המגדלים בארץ והן בין אנשי 

המקצוע והמסחר הרבים בחו”ל, 

שכל-כך הוקירו, חיבבו וכיבדו 

אותו.

תפוחי האדמה הם מקור פרנסה 



11

לרבים - בארץ ובעולם - בין אם 

הם מגדלים, חוקרים, מדריכים, 

סוחרים או אנשי ארגון. בין 

הרבים הללו יש אנשים שתפוחי 

אדמה מהווים עבורם תרכובת 

של מקצוע, תחביב, התמכרות 

ודרך חיים. “משהו שבין דת 

לאובססיה”, אמר לי פעם 

הולנדי חכם אחד. יוסי נמנה עם 

הקבוצה הזו ולכן לא פלא שמצא 

בקלות שפה משותפת עם אנשי 

תפוחי אדמה כה רבים שפגש 

בדרכו - לשם עסקים, לצורך 

השכלה מקצועית או סתם 

בביקור בשדה, במערך המיון או 

במכון המחקר. 

כשהופיעה המחלה הארורה 

בגופו של יוסי והחלה 

ההתמודדות אתה, ניתן עוד ביטוי 

לרבות מתכונותיו: האופטימיות 

המידבקת, הנחישות והאומץ 

האינסופיים, האחריות המפליאה, 

עד הרגע האחרון, לכל המטלות 

והתפקידים. מדהים ומעורר 

הערצה לכל אורך הדרך המרה.  

כפי שמעיד ציבור החברים 

הגדול שמשאיר יוסי אחריו, כפי 

שמעידה המשפחה הרחבה 

והמסורה שנגדע גזעה, הוא היה 

קודם כל ומעל לכל בן-אדם 

חם. ככה, כפשוטן של המילים: 

בן אדם במלוא מובנו של המושג 

ושופע חום אנושי. חבר נפלא, 

בן ואח, בן זוג, אבא, סבא מסור 

ואוהב עד בלי די.

יוסי נח עכשיו מן הסבל הנורא. 

זו אולי נחמה מסוימת. מעבר 

לזאת אינני יודע איך לנחם. 

אני יודע רק לצרף בכל מאודי 

ומקרב לב את אבלי שלי 

לאבל הכבד של המשפחה 

כולה ולהבטיח שנמשיך לזכור 

ולהזכיר את יוסי, באהבה 

ובגעגועים רבים.

יוסי דרור

יוסי ארזי נולד 

וגדל בחולון, 

הגיע לארז 

במסגרת גרעין 

הנח”ל “שדמה” 

ב-1962, חבר 

קיבוץ ארז עד יומו האחרון.

יוסי נתפס בארז כ”מישקיסט”. 

כבר מתחילת שנות השבעים היה 

מעורב בכל הפעילות המשקית 

והכלכלית של ארז, אבל תמיד 

השאיר לעצמו זמן להתעסק 

בגידול שסביבו בחר לבנות את 

הקריירה שלו - תפוחי האדמה. 

אל יהא הדבר קל בעיניכם. תפוח 

האדמה הוא גידול שפירותיו אינם 

נראים אלא אם לקחת קלשון 

וחפרת באדמה, ואכן הקלשון 

והמגפיים היו בני לווייתו של יוסי 

בשדות במשך חמישה עשורים 

בארץ ובחו”ל.

עד אמצע שנות השבעים היו 

גידולי השדה בארז מאורגנים 

בשני ענפים - שלחין )שכלל 

תפוחי אדמה, כותנה וסלק סוכר( 

ופלחה. באמצע שנות השבעים 

הוחלט בקיבוץ על איחוד שני 

הענפים לענף אחד, ויוסי נבחר 

להיות מרכז הענף המאוחד. 

היינו אנשים צעירים עם אגו 

מקצועי מפותח וה”מלחמה” 

על המשאבים )טרקטורים 

ואנשים( הייתה מתנהלת 

במשרד הענף כל ערב. יוסי ידע 

בחכמתו ובשקט שלו לתעל 

את ה”מלחמה” הזאת לפסים 

מקצועיים גרידא ולענף מצליח. 

באחת האספות שדנה בתורנויות 

המטבח שאנשי הגד”ש לא 

ממלאים, אמר יוסי: “זה 

שהצמחים לא צועקים זה לא 

אומר שהם לא סובלים” ושכנע 

המשך בעמוד הבא
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את האספה שהצדק החברתי 

של רחיצת כלים יכול להמתין.

מאז היה תמיד במרכז העשייה 

המשקית. בקיבוץ ה”ישן” 

היה גזבר, היה מרכז משק, 

חבר בהנהלה המשקית, חבר 

בדירקטוריון המפעל וחבר 

המועצה החברתית-כלכלית. 

בקיבוץ המתחדש היה חבר 

הנהלת העסקים. לעניין הגזבר: 

ועדת המינויים המליצה על 

חברה לתפקיד הגזבר. האספה 

התרעמה על כך שמציגים 

מועמדת יחידה ושלחו את הוועדה 

לדיון נוסף ולהגיש לבחירה לפחות 

שני מועמדים. הוועדה בקשה 

מיוסי שיסכים להיות מועמד רק 

לשם הפורמליות, אך באספה כמו 

באספה, התהפכו היוצרות והוא 

נבחר ברוב של 90 אחוז ובעל 

כורחו היה לגזבר. ניסיונו בשטח 

הפיננסי לא היה רב, אבל כושר 

הלמידה המהיר שלו והיותו איש 

מסודר, על גבול הפדנטיות, עזרו 

לו לצלוח את תקופת הגזברות.  

עם כל היותו “מישקיסט”, 

היה יוסי מעורב מאד גם בצד 

החברתי של ארז. במועצה 

החברתית-כלכלית היה חבר 

במשך 20 השנים מהיווסדה ועד 

שמחלתו מנעה ממנו להשתתף 

בישיבות, היה חבר בצוות השינוי, 

ובגלל שהיה איש חכם ומקשיב, 

ידע למצוא את שבילי הזהב כדי 

להתיר פלונטרים שתקעו דיונים 

ולהמשיך הלאה. 

ובנימה אישית. הוא קרא לי ג’ו 

ואני קראתי לו יוסף ולעתים 

יוסף הצדיק. היינו חברים טובים. 

עבדנו יחד בשדות וכשיצאנו 

לעבוד בחוץ נפגשנו כמעט 

כל יום במגרש החנייה בדרכנו 

לעבודה או בשובנו ממנה. טיילנו 

יחד בארץ 16 שנים במסגרת 

ה”טיולים בכיף” וגם בג’יפים ביוון, 

בטרנזיט בטורקיה, באוטובוס 

בסין ובמיני וואן בצרפת.

לפני שנתיים, ב-2014, עמד יוסי 

לפני הקהל הזה והספיד את 

אשתי, אסתי, שיחד עם יוסי 

הפיקה את הכנס השנתי בארז 

למעלה מ-25 שנים והלכה 

לעולמה זמן קצר אחרי הכנס 

ב- 2013. והנה אני עומד היום 

לפניכם ומבכה את לכתו של 

יוסי, חבר קיבוץ מן המעולים. 

יהיה גם הכנס הזה נר לזכרו.

יאן פרינס, בשם הצוות, ההנהלה 

ומועצת המנהלים של חברת 

.HZPC Holland B.V )בתרגום 

חופשי מאנגלית(

בצער עמוק 

שמענו על 

פטירתו של יוסי, 

מר יוסי ארזי. 

אנחנו מבקשים 

להביע תנחומינו 

העמוקים והכנים 

על אובדן יוסי ומאחלים לכם 

שתאספו כוחות בימים עצובים 

אלה.

איבדנו חבר טוב מאוד ושותף 

עסקי. איש שהצטיין במסירותו, 

שתמיד חיפש דרכים לשיפורים 

ישימים ובני ביצוע. רציני בכל 

פעולותיו ותמיד מתחשב ככל 

הצדדים המעורבים, תמיד מוכן 

היטב ומדווח היטב. יוסי היה נכס 

אדיר לכל השרשרת הבינלאומית 

של תפוחי האדמה, במיוחד בכל 

הקשור לתועלת האסטרטגית 

ארוכת הטווח עבור החקלאות 

בישראל.

השקיע מאמצעים אדירים 

בהתמקצעות של שרשרת תפוחי 

האדמה, מבחינת חוכמת המוצר, 

מבחינה מסחרית, לוגיסטית 

ועבור כל הצדדים. העלה רעיונות 

חדשניים בהזדמנויות שונות, 

לעתים מוקדם מדי ומהר מדי 

עבור עולם תפוחי האדמה 

השמרני, אבל בוודאי רעיונות 

יעילים שהקדימו זמנם ולפני 

שנוכחנו בחשיבותם בעצמנו.

המעורבות שלו והקשר ההדוק 

עם כל העוסקים בתחום, 

מגדלים, סוחרים, גופי המחקר 

והמדע וגופים ממשלתיים, היו 

אחת מיכולותיו הרבות. איש של 

קבוצה, איש משפחה ושותף 

נאמן. מוערך ומכובד על-ידי 

כולנו. במהלך הדרך היו צריכות 

להיעשות כמה בחירות והחלטות 

קשות, והן נעשו על-ידי יוסי.

סבלנותו והרוגע שלו העניקו 

השראה לרבים מאתנו, היכולת 

ללמוד, להקשיב, וגם בתקופת 

מחלתו תמיד ענה ש”הכול 

בסדר”.

אנחנו מודים לו על כל מה 

שהיה. איש של חזון לצד איש 

ביצוע. אמנם לא יוכל לראות 

את התוצאות של כל הדברים 

שהתחיל, אבל השאיר אחריו 

משנה אדירה שתימשך אחריו. 

תמיד נזכור אותו ואלה יהיו 

זיכרונות טובים, זיכרונות של 

אדם נפלא וחבר. יוסי יחסר לנו.

ראש מועצת שער הנגב, 

אלון שוסטר

מדי פעם אני 

מגיע להתכנסות 

הזאת, והדברים 

נראים כאילו 

מובנים 

מאליהם. יוסי 

היה בחיים שלי 

כמו שלכם, ומהדברים שאני 

שומע אני לומד עוד יותר על יוסי, 

על שמירת הלכידות, על היכולת 

לעבור ממצב למצב, מה ששומר 

על המהות, על ליבת האחריות 

ההדדית, הסולידריות, היכולת 

הקומוניקטיבית של יוסי ארזי. 

נפגשנו פעם בקיבוץ אור הנר עם 

תת שר החוץ האמריקאי ושגריר 

ישראל וניסינו להסביר את מהות 

הקואופרציה. מרשים במיוחד 

שמסביר זאת איש כמו יוסי ארזי, 

שיכול היה לבחור שדות אחרים 

לחלוטין ולהצליח בהם, וזה מה 

שבחר לעשות.

גם בתוך המאה ה-21 יש רלבנטיות 

לשיתופים שהגו אותם לפני 100 

שנה קודמינו. ללא העשייה של 

יוסי והאחרים, ממשיכי דרכו, בכל 

שדרת העבודה, בעיבוד ובניהול 

של השדות, נתקשה להחזיק את 

הקרקע, לחיות מסביב לשדות. 

ללא החכמה והידע, ההתעקשות 

להיות הטובים ביותר ולעשות 

זאת בכוחות עצמנו, תוך משיכת 

דור צעיר, תתנתק ההתיישבות 

מהקרקע ותעבור לערים הגדולות.

יש חשיבות עצומה ללכת בדרכו 

של יוסי, ואני מרכין את ראשי על 

לכתו.

חלק המקצועי של ה
המפגש

אורן ברנע

אורן סקר 

מספר נושאים 

על הפרק:

א. בעיית 

יבוא הירקות 

לישראל 

ומדיניות משרד 

החקלאות והאוצר.

ב בעיית מחיר המים השפירים 

הנדונה בוועדת הכנסת.

ג. מצבה הפיננסי של קנט 

והשפעתה על החקלאים בעליית 

הפרמיות.

ד. הגדלת הצריכה של ירקות 

באמצעות פרסום מטעם משרד 

החקלאות.

ה. בעיית פערי התיווך וביטול 

הקמת השוק הסיטוני.

ו. ערך יצוא הירקות מישראל, 

בדגש על תפוחי אדמה, המראה 

ירידה מתמשכת לאורך שנים.

אורן מציין כי בשנת 2016 

יוצאו לחו”ל 230,000 טונות 

תפוחי אדמה, כאשר השוק 

הרוסי מפסיק להיות רלוונטי, 

בגלל הטבות המכס הניתנות 

למצרים.

סקר גם את יבוא הירקות 

הקפואים ואת אופן ניהול תשלומי 

הפיצויים שניתנו בגין זה וכן 

סקר את פעילות שולחן תפוחי 

האדמה בנושאים שונים.
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לבקו )אברהם לביא(

סקר את יבוא הזרעים מהולנד, סקוטלנד, 

גרמניה, צרפת ודנמרק וציין כי בסך הכול יובאה 

בשנת 2016 כמות של 28,240 טונות.

כמויות הפסילות בשנה זו היו כדלקמן: 

הולנד - 2.25%, סקוטלנד - 26%, גרמניה 

- 9%. הזנים המובילים הם סיפרה, 

דזירה, מוצרט, ספונטה, רודיאו, וינסטון, 

אליאנס ורוזנה.

לבקו גם ציין את חשיבות הזמנת 

הזרעים בזמן, לא מוקדם מדי ולא 

מאוחר, היות שיכולים להיות הפרשי 

עלויות משמעותיים.

אשר גולן

סקר את הזנים 

המצטיינים באזורים 

השונים, בתקופות 

הזריעה השונות 

ובסוגי קרקע שונים. 

כמו-כן ציין את 

סיכום מבחני הזנים בשנים 2015/16 

ותאר כיצד מתבצעת הערכת הזנים 

שבעיקרה הינה חזותית, ועל כן הפערים 

בהערכה הם לעתים גדולים.

מתן רז, רפרנט המים בהתאחדות 

חקלאי ישראל

הרצאתו נעלה את הכנס. ההרצאה הקיפה 

את הנושאים הנוגעים לבעיות המים בחקלאות 

הישראלית והצעות אפשריות לפתרונן.
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נושאי הלימוד
	•עקרונות השקיה ודישון 	•מידע מקיף על הגידולים: 

	•בתי צמיחה, רשתות ופלסטיקה - עגבניות למאכל ולתעשייה 
	•הגנת הצומח והדברת עשבייה - פלפל וחציל 

- מלפפון, דלעת, מלון וקישוא    בירקות
	•הכרת מחלות ומזיקים - בצל ושום 

- תבלינים    )כולל מעבדה(
	•שיווק וניתוח כלכלי - כרוביים וגידולי עלים 

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למשתלמים בקורס, שלקחו חלק בכל המפגשים, תוענק תעודה 

מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות. 

מיקום הקורס ומועדיו
הקורס יתקיים באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות - מחוז העמקים 

בגלבוע, ויכלול 9 מפגשים שבועיים )כולל סיור( במועדים כלהלן: 
 ,29.11.16  ,22.11.16  ,15.11.16  ,8.11.16  - שלישי  ימי   ;31.10.16  - שני   יום 

6.12.16 )סיור(, 13.12.16, 20.12.16, 27.12.16; שעות הלימוד: 15:30-08:30.

מחיר הקורס
לנרשמים עד לתאריך 13.10.16 עלות הקורס למשתתף היא 1,450 ש”ח. 

החל מתאריך 14.10.16 יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: 
1,550 ש”ח.

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

פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה
שם,   :03-9485888 לפקס  הבאים  הפרטים  את  לשלוח  יש 
אלקטרוני,  דואר  כתובת  פקס,  נייד,  טלפון  טלפון,  כתובת, 
לגידול  מתקדמות  “שיטות  בקורס  להשתתף  שמעוניינים   לציין 

ירקות מקצועי, סתיו-חורף 2016” ובאיזה אופן יבוצע התשלום.
דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים:

כרטיס	אשראי	דרך	מוקד	התשלומים:	03-9485330	)יוסי	יוסף(. 	.1
שה”מ,	 הבאה:	 לכתובת	 רשום  בדואר  במזומן	 המחאה	 משלוח	 	.2
	,28 ת”ד	 הכפר,	 ופיתוח	 החקלאות	 משרד	 	- לכספים	 	המחלקה	

בית-דגן	50250

ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של 10% 
 דמי ביטול; בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 20% דמי ביטול; 

מיום פתיחת הקורס ואילך - 100% דמי ביטול.

לבירורים ולמידע נוסף:
 ;050-6241515 טל’:  טועמה,  אבו  מוחמד  מקצועיים:   רכזים 

נביל עומרי, טל’: 050-6241619
 ריכוז ארגוני: בת שבע בדוח, טל’: 03-9485919, 050-6241601, 

batsheva@moag.gov.ill :דוא”ל

הזמנה לקורס
שיטות מתקדמות לגידול ירקות מקצועי, סתיו-חורף 2016

הנכם מוזמנים לקורס בנושא שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות,
שיתקיים בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2016

במחוז העמקים בגלבוע - משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בגידול ירקות. 
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מן השטח

ום עיון בנושא י
“טכנולוגיות חדשות 

בהדברת עשבים” 
מטעם האגודה 

הישראלית למדע 
העשבים הרעים

אלי אהרון

בתאריך 15.9.16 התקיים יום עיון 

בפקולטה לחקלאות ברחובות, 

בנושא “ טכנולוגיות חדשות 

בהדברת עשבים”. יום העיון 

הוקדש לכבודם של משה סיבוני 

וטוביה אושרי, שפרשו לגמלאות 

מפעילותם, בין היתר, באגודה 

הישראלית למדע העשבים 

הרעים.

יום העיון נפתח בדברים שנאמרו 

לכבודם של הפורשים.

פרופ’ ברוך רובין סקר את פועלו 

רב השנים של ד”ר משה סיבוני:

משה סיבוני עלה ארצה והתחנך 

בבן שמן ובכנות, התגייס לצה”ל, 

השתתף במספר מלחמות 

כקצין קרבי, סיים לימודי בוגר 

בפקולטה בשנת 1976, עבד 

בפקולטה וסיים את עבודתו 

בתשע”ו לאחר 31 שנים. במהלך 

עבודתו השלים את לימודי 

התואר השני והשלים את עבודת 

הדוקטורט בשנת 2003, במעבדה 

לעשבים. קיבל את תעודת 

ההוראה ולימד בבית הספר כנות. 

ד”ר משה סיבוני הכשיר מדענים 

צעירים, השתתף במאות ניסויי 

שדה ופרסם מאמרים רבים 

בעיתונות המקצועית בארץ 

ובעולם.

משה שירת כנשיא האגודה 

המדעית לעשבים הרעים, ולדברי 

פרופ’ רובין הוא היה הנשיא 

הראשון שעשה סדר בבלגאן של 

קודמיו...

קובי גולדווסר נשא סקירה 

קצרה על פועלו רב השנים של 

ד”ר טוביה יעקובי:

טוביה נולד יחד עם המדינה 

ב-1948, אב ל-4 בנים ושירת 

בצה”ל בין השנים 1966-69.

סיים את התואר השני בהגנת 

הצומח ב-1980, ובין השנים

1984-89 סיים את הדוקטורט.

טוביה שירת כפתולוג צמחים 

בשירותים להגנת הצומח במשרד 

החקלאות ובשנת 2015 פעל 

כיועץ במסגרת חברה עצמאית. 

במקביל היה חבר בוועדה לרישוי 

חומרי הדברה ושימש פעמיים 

כנשיא האגודה למדע העשבים 

הרעים.

שימש כמדריך בפקולטה בקורס 

בינ”ל להדברת עשבים ואף 

שירת באגף לגידולים אורגניים.

היה חבר באגודות לא מעטות 

לעשבים רעים בארץ ובחו”ל, 

ביצע מחקרים, מיזמים 

ופרסומים רבים בנושא זה, 

כולל בנוגע לשרידותם של זרעי 

עשבים בקומפוסט.

פתח את הפרק המקצועי עמית 

גל-און, בהרצאה בנושא “עריכה 

 ."crispr/cas9 גנומית באמצעות

עמית הינו מהמחלקה למחלות 

צמחים וחקר עשבים במרכז 

וולקני. בדבריו ציין את שלוש 

הדרכים ליצירת שינויים גנטיים 

בגידולים חקלאיים:

1. ריבוי מסורתי - הכלאות 

ובחירת צאצאים; בדרך זו, מציין 

עמית, גנים רצויים מועברים 

ביחד עם חומר גנטי נוסף, אין 

דרישה לבדיקת בטיחות ולא 

נדרשת רגולציה.

2. מוטגנזה - חשיפת זרעים 

וצמחים לקרינה ולחומרים 

מוטגניים. בדרך זו צפויים שינויים 

גנטיים אקראיים ובלתי צפויים, 

ואין דרישה לבדיקת בטיחות 

ורגולציה.

עמית מציין כי המאה ה-20 

הייתה המאה של הגנום והמאה 

ה-21 הינה המאה של עריכה 

גנומית בתחומים הבאים:

א. טיפוח לעמידות למזיקים 

ולמחלות ללא חומרי הדברה 

וקוטלי עשבים;

ב. סטריליזציה של מזיקים וגורמי 

מחלות )זבוב הפירות(;

ג. שיפור איכות המזון באמצעות 

הוצאת רעלנים והפחתת 

אלרגניים.

יונתן גרסל, חתן פרס ישראל 

לחקלאות, ממדעי הצמח 

והסביבה במכון ויצמן, הרצה 

בנושא הדברה ביולוגית, קרי, 

שימוש באורגניזם כלשהו 

להדברת עשבים רעים:

הדבר רצוי בעיקר לעשבים 

עמידים לקוטלים ולעשבים 

שאין עבורם חומרים בררניים. 

כמו-כן טוב הדבר גם במקרים 

שבהם עלות החומרים גבוהה, 

בשטחי מרעה ובגידולים 

נרקוטיים אסורים. יונתן מסכם 

ואומר כי הדברה ביולוגית יכולה 

לפעול בשדה אם הפתוגן ייחודי, 

עם ארסיות מוגברת, שילוב 

מדכא התנגדות, הנדסה גנטית 

ומוטציות.

רן לאטי, חוקר במחלקה 

לחקר עשבים בנוה יער, 

הרצה בנושא חקלאות 

מדייקת - שימוש בטכנולוגיות 

מתקדמות להדברת עשבים, 

ומציין כי בטכנולוגיות 

הקיימות:

א. קיימות טכנולוגיות שהשימוש 

בהן יכול להפחית את השימוש 

בקוטלי עשבים.

ב. השימוש בטכנולוגיות אלו הינו 

מוגבל.

ג. הגורם הכלכלי הינו צוואר 

בקבוק מרכזי )עלויות גבוהות(.

ד. קיים צורך בהתערבות 

ממשלתית ודרישות שוק שיחייבו 

שימוש באמצעים אלו.

ומה נמצא בטכנולוגיות 

שבפיתוח:

א. קיימות כמה גישות שיכולות 

לקדם את נושא ההדברה 

המדייקת.

ב. האתגרים העומדים בפני 

הפיכת גישות אלו ליישומיות 

עדיין גדולים.

ג. טרם מומש פוטנציאל השימוש 

בטכנולוגיות חדשות לשיפור 

ממשקי הדברת עשבים רעים.

מאור מצרפי, שהנחה את יום 

העיון, סגר את הכנס בהרצאה 

בנושא עמידות לקוטלי עשבים 

תחת תנאי אקלים משתנים.

המסקנות הכלליות אותן מציין 

מאור הן:

א. עמידות לקוטלי עשבים, 

שאינה קשורה באתר המטרה, 

הולכת ומתפשטת בשדות 

השונים בארץ ובעולם.

ב. עם העלייה בטמפרטורות 

המקסימום בעונות הגידול, 

יותר ויותר עשבים דגניים אינם 

מודברים כראוי על ידי קוטלי 

עשבים.

ג. נמצא כי עמידות שאינה 

קשורה באתר מטרה מושפעת 

רגעי	הפרידה:	דר׳	איבגניה	דור	-	נשיאת	האגודה	למדע	העשבים	הרעים,	
מאור	מצרפי	מנחה	יום	העיון	ושני	הפורשים
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בצורה קריטית מטמפרטורת 

הגידול וממשק החשיפה 

לטמפרטורה זו.

המסרים שמבקש מאור להעביר:

א. הממצאים חייבים לבוא 

לידיעת החקלאים, המדריכים 

ואנשי החברות - דרך תווית 

התכשיר.

ב. בחינת העמידות לקוטלי 

עשבים בעתיד חייבת להיות 

מאופיינת בטמפרטורות 

ספציפיות.

ג. התפתחות עמידות לקוטלי 

עשבים בעתיד הקרוב תלך 

ותגבר כתוצאה מהשפעות 

אקלימיות.

מאור גם מציג שאלות להמשך:

א. האם בכל החומרים תשנה 

טמפרטורה את התגובה באותה 

צורה?

ב. האם השפעת הטמפרטורה 

קשורה למנגנון העמידות?

ג. האם יש דרך למנוע את 

הפירוק?

ד. מהי ההשפעה על עמידות 

מותנית פירוק בגידולים?

יום העיון הסתיים בהרמת כוסית 

לכבוד השנה החדשה.

שמי סיור מקצועי ר
בערבה

אלי אהרון

בתאריך 13.9.2016 יצאנו לביקור 

בשני משקים בערבה. בסיור 

השתתפו אביב דומברובסקי, 

וירולוג וחוקר ממרכז וולקני, 

סווטלנה דוברינין, מדריכת הגנת 

הצומח בערבה, ואנוכי, אלי אהרון 

מארגון מגדלי ירקות.

המשק הראשון אליו הגענו הינו 

משקו של איתי גל ממושב עין 

יהב.

ניתן להגדיר את משקו של איתי 

כתחנת ניסיונות פרטית, המקיפה 

כ-160 דונם של גידול דלועיים: 

מלפפון, קישואים, מלונים וכן גם 

פלפל.

מטרת הביקור במשקו של איתי 

הייתה להיחשף להתנהלות 

חקלאית נכונה המצמצמת באופן 

משמעותי את הסיכוי לפגיעה 

ממחלות ומווירוסים. התנהלות זו 

מבוססת על משמעת סניטרית 

מוקפדת לצד שימוש באמצעי 

הגנה מכניים ובחומרי חיטוי 

כימיים.

הגידולים כולם מתבצעים 

בבתי צמיחה מגוונים ומוגנים, 

בעיקר באמצעות רשתות 50 

מש. העובדים מונחים לשימוש 

בסכיני חיתוך להורדת ענפי 

צד, המחוטאים בכל צמח, 

שימוש באמצעי הדליה מכניים, 

לצמצום המגע בצמח, וכן 

הקפדה על סילוק צמחים 

נגועים. בנוסף לכך, מציג איתי 

תוצאות חיוביות ברורות בנוגע 

לגידול דלועיים בחיפוי קרקע 

באמצעות פלסטיק כסוף 

לעומת זה השקוף. איכות 

הצימוח בפלסטיק הכסוף ניכרת, 

וזאת לאור ההצלחה בהורדת 

טמפרטורת הקרקע ובית 

השורשים בכ-6 מ”צ.

איתי עושה גם שימוש בשקי 

ניילון מיוחדים 

המשמרים את 

מלפפון המיני 

לאחר הקטיף 

באמצעות מניעה 

של אידוי הנוזלים 

מהפירות.

יש לציין כי משק 

איתי גל במושב 

עין יהב מהווה 

פלטפורמה ללא מעט ניסויים 

המבוצעים על-ידי מדריכי שה”מ 

וחוקרי מרכז וולקני, ובראשם 

אביב דומברובסקי, העומד 

בראש צוות מקצועי החוקר 

את בעיית וירוס הדלועיים 

.)CGMMV(

המשק השני אליו הגענו הינו 

משק העגבניות של רם אלוני 

ממושב עידן.

משק זה הינו הראשון שנפגע 

 Tomv-בערבה מווירוס ה

בעגבניות, ולפיכך מבוצעים 

בו ניסויים לבדיקת אפשרויות 

של חיטוי הקרקע מווירוס זה, 

באמצעות שימוש בזבל עופות 

ובקמח נוצות, הסופחים אליהם 

את הווירוס.

גם במשקו של רם אלוני 

מקפידים על סניטציה ועל 

חיטוי מוקפד של אביזרי עבודה 

ואמצעי הדליה בחממה.

כולנו תקוה כי בסופו של דבר 

יימצא המענה לבעיית וירוס 

הדלועיים וה-Tomv בעגבניות, 

הגורמים לנזקים אדירים 

בגידולים אלו.
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תחזית שיווק ירקות
ספטמבר 2016 - נובמבר 2016

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד אוגוסט 

2016, אשר ישווקו בחודשים ספטמבר 2016 - נובמבר 2016. הנתונים 

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

מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף הירקות. 

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

ומפורט, שפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

שנה טובה!

אברהם ארליך )נונה(, מנהל ענף ירקות

אלי דנינו, מנהל מידע,  ענף הירקות

חדש ממועצת הצמחים

לתשומת	לבכם:
הנתונים המופיעים בתחזית זו 
מבוססים על מידע שנמסר או 
שנאסף על-ידי המועצה ובגלל 
מורכבות העניין, ישנה אפשרות 

שמידע זה אינו שלם. כמו-כן, 
תחזית זו מושפעת מתנאים 

ומנתונים שונים שעלולים 
להשתנות ולשנות נתונים ו/
או את האמור בתחזית זו. 
מדובר בתנאים, כגון: מזג-

אוויר, מחלות, גלי הנבה, אזורי 

גידול, עונות גידול וכו’. לאור 
זאת, יש לקחת את הנתונים 
והאמור בתחזית זו בזהירות 

ובערבון מוגבל. אין בתחזית זו 
כדי להטיל על מועצת הצמחים 

- ענף הירקות או מי מעובדיה 
ו/או שלוחיה כל אחריות 

בקשר לאמור ו/או לאמיתות 
האמור בתחזית זו, ואין לפרשה 

כהתחייבות לקיומו של נתון 

כלשהו בעתיד.

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות 

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

המדד הסיטוני של חודש אוגוסט 2016 עומד על שיעור של 197% 

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

הירקות הסיטוני עלה בחודש אוגוסט 2016 בשיעור של 13% לעומת 

חודש יולי 2016. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש אוגוסט 2016 עומד על שיעור של 

154% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש אוגוסט עלה 

בשיעור של 3% לעומת חודש יולי 2016.

המשך בעמוד הבא



ספטמבר 2016 20מבזק ירקות

פירוט התחזית:

בצל 

הספקת בצל בחודשים יולי - 

דצמבר הינה מהזן ריברסייד, 

שקיים במלאי בכמות של 

כ-48,000 טונות.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל. 

הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

חצילים

היקף שטחי החציל עד חודש 

אוגוסט הינו 4,120 דונם ש”פ/

חיפוי ניילון  ו-400 דונם בבתי 

צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים ספטמבר - נובמבר.

הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים 

יוני - אוגוסט הינו כ-5,055 דונם, 

המיועדים לשיווק בחודשים 

ספטמבר - נובמבר.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת. 

מלפפון

הצריכה החודשית הממוצעת 

של מלפפון הינה כ-9,000 

טונות בחודש. השיווק החודשי 

מהרש”פ מוערך ב-2,000-1,500 

טונות.

היקף שטחי המלפפון בחודשים 

יוני - אוגוסט הינו כ-4,885 דונם 

בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים ספטמבר - נובמבר.

היות שמדובר בגידול קצר יחסית 

לשאר גידולי הירקות, היצע 

המלפפון משתנה תוך זמן קצר. 

לפיכך קיימות תנודות במחירי 

המלפפון מדי יום.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

עגבנייה

סך-כל השתילות עד חודש 

אוגוסט כ-11,070 דונם בתי 

צמיחה וכ-950 דונם שטח פתוח, 

המיועדים לשיווק בחודשים 

ספטמבר - נובמבר.

הצפי הינו 

לרמת 

מחירים 

גבוהה.

פלפל

החלו השתילות החורפיות באזורי 

הערבה והבקעה.

סך-כל השתילות עד חודש 

אוגוסט כ-16,440 דונם בתי 

צמיחה ו כ-2,360 דונם שטח 

פתוח, המיועדים לשיווק 

בחודשים ספטמבר - נובמבר.

הצפי הינו לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.  

שום

במלאי שדה קיימת כמות של 

כ-6,000 טונות, המיועדות לשיווק 

עד חודש אפריל 2017.

הצפי הינו 

לרמת מחירים 

מאוזנת.

אבטיח

סך-כל השתילות עד חודש 

אוגוסט משטח של כ-3,400 

דונמים, המיועדים לשיווק בחודש 

ספטמבר.

הצפי הינו לרמת מחירים גבוהה.
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% שינויאוגוסט-16אוגוסט-15שם ירק
3.91אבטיח

7.75ארטישוק
5.867.9135%בטטות איכות מעולה

2.183.0038%בצל אדום
1.60בצל יבש
5.976.275%בצל ירוק

2.301.99-13%בצל ריברסייד
12.7616.5029%ברוקולי באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
3.30איכות מעולה

4.552.93-36%גזר באריזה קמעונית
4.052.63-35%גזר בשקים

2.202.6521%דלורית
2.062.9643%דלעת

6.75זוקיני ירוק
30.6025.26-17%חסה 8 יחידות

3.45חציל חממה
5.053.81-25%חצילים

4.484.879%כרוב אדום
2.183.8577%כרוב לבן
4.75כרוב סיני

5.997.1019%כרובית
5.406.5521%לוף

2.25לפת איכות מעולה
3.45מלון

3.134.9659%מלון גליה מעולה
3.036.64119%מלון כתום

4.544.530%מלפפון חממה
מלפפונים חממה

2.884.4053%סלק
4.35עגבניות באשכולות
6.85עגבניות באשכולות

5.16עגבניות בהדליה
4.016.8571%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
5.9910.6478%איכות מעולה

7.566.01-21%פלפל אדום איכות מעולה
5.975.74-4%פלפל בהיר
4.955.4510%פלפל חריף

4.57פלפל ירוק מוארך
8.168.251%פלפל כתום

8.106.15-24%פלפל צהוב איכות מעולה
4.055.0024%צנון

6.984.92-30%קולרבי
6.537.139%קישואים איכות מעולה

13.8220.0045%שום
5.506.4718%שומר

14.5016.7415%שעועית ירוקה
5.476.5320%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

3.263.10-5%קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
3.693.60-2%קמעונית איכות מעולה

2.892.70-6%תפוא"ד אדום בשקים
2.59תפוא"ד באריזה קמעונית

תפוא"ד לבן באריזה 
2.992.90-3%קמעונית איכות מעולה

2.29תפוא"ד שקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים אוגוסט 2015 - אוגוסט 2016 )ש”ח לק”ג( 
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תכירו

איר עזרן - דור שני מ
של מגדלי ירקות 

ממושב תאשור 

חגית שגב אילת

כרטיס ביקור
מאיר עזרן נולד בישראל בשנת 

1960 להורים עולי מרוקו, 

שהתיישבו במושב תאשור. הוריו 

היו חקלאים, מגדלי ירקות, ומאיר 

גדל לתוך זה ונשאב לעסוק בכך, 

בעיקר בחופשות מבית הספר. 

התאהב בחקלאות ונהנה לעסוק 

בה. בעת ההיא לא היה צורך 

במשאבים רבים כדי להתפרנס, 

ועם מעט דונמים הצליחו לחיות 

בכבוד. דור ההורים עבד כדי 

לחיות בכבוד, לעשות למחייתם, 

לא בשביל להתעשר. לא דאגו 

לחסוך לפנסיה ולא חשבו על 

עתיד הילדים, אלא חיו את היום. 

מאיר נשוי ואב לחמישה ילדים, 3 

בנות ושני בנים, מתגורר במושב 

בו גדל.

כאשר השתחרר מהשירות 

הצבאי חזר למשק והתחיל 

לגדל ירקות, תחילה רק בשטח 

פתוח, גידל עגבניות, מלפפונים, 

קישואים, פלפלים, תפוחי אדמה 

ובצל. בשנת 2009 החלו בבניית 

70 דונם חממות, 30 דונם מנהרות 

ו-90 דונם בתי רשת, כאשר 

במקביל גידלו גם בשטח פתוח 

וגם במבנים.

כיום מגדלים במשק רק ירקות. 

שטחי הגידול כולם ממוקמים 

באזור תאשור. מגדלים בעיקר 

דלועיים: אבטיחים, מלונים 

וקישואים במבנים, ובשטח 

פתוח מגדלים במחזוריות 

רב-שנתית כרוביים: כרוב לבן 

ואדום, כרובית, שומר, ובעונה 

בצל ומעט דלורית. בעבר גידלו 

גם עגבניות בשטח פתוח, אבל 

לפני 3 שנים הפסיקו לגדל בגלל 

העלקת.

מערכות ההשקיה 

והדישון במשק הן 

מערכות מתקדמות 

של שליטה מרחוק. 

משתדלים לא לגדל 

בעונות בהן יש היצף, 

לנצל חלון הזדמנויות 

בכל מוצר. 

שיווק
הביקור בתאשור נערך 

בעונה העיקרית של 

המלונים והאבטיחים. במשק 

מכוונים את השתילות לתקופות 

שלפני הצפת השוק על-ידי 

אזורים אחרים, למשל לפני 

שהערבה מתחילה את העונה 

שלה.

בעבר עבדו עם הרשתות, וכיום 

עובדים פחות עם רשתות, יותר 

עם ירקניות גדולות מקומיות 

בכל רחבי הארץ, באמצעות 

משווק שמבצע את כל 

הלוגיסטיקה. התוצרת נארזת 

ישירות בשדה ונשלחת לנקודות 

המכירה. 

הצוות
במשק של עזרן מעסיקים 

משתלמים מוויאטנם.

נוריאל סייג, מנהל המשק 

המשותף עם מאיר עזרן, עובד 

עם מאיר כ-10 שנים במצטבר, 

עם הפסקה באמצע, בה ניהל 

את גד”ש מושבי הנגב. עובד 

מבוקר ועד ליל, כאשר במסגרת 

תפקידו הוא אחראי לתחומים 

רבים: סידורי עבודה, תכניות 

מזרע, הזמנת דשנים, שתילים, 

תכניות שיווק, השקיה, דישון, 

זריעה, קטיף. מתנהל במשק 

בתיאום מלא ובקשר חברי עם 

מאיר. 

הצוות שעובד במשק ותיק 

ומתנהל כחלק מהמשפחה. 

היתרון הגדול של הצוות הינו 

המעורבות האישית שלהם בכל 

פעולה ופעולה במשק. גיא, 

הבן הצעיר של מאיר, הוא אחד 

המנהלים הפעילים במשק, 

ומאוד רוצים שיתקדם ויהיה גורם 

מרכזי בהתנהלות.

אסון הברד
בחורף 2015 חלף שבר ענן מעל 

תאשור וגרם לקריסה טוטלית 

של שלושה מבנים במשק עזרן 

ולנזק נוסף למבנה רביעי. ב-45 

דקות ירד מטח כבד של ברד 

שהחריב את המבנים וגרם נזק 

שהוערך בכ-5 מיליוני ש”ח. 

החממות היו מוכנות אז לשתילה 

לאחר חיטוי ועיבוד. האירוע 

לא הוכר כנזק המזכה בפיצוי 

מקנט, כי לא מוכר נזק למבנים 

בביטוח חובה, ולכן לא סייעו להם 

בשיקום הנזק, אלא רק נעזרו 

בהלוואה שניתנה להם ממועצת 

הצמחים - ענף ירקות. בחלק 

מהמבנים שנשארו עובדים גם 

כיום. לא זאת בלבד שנגרם 

נזק אדיר, אלא עוד שילמו כסף 

לפינוי המבנים, שהפכו למטרד 

והפריעו בשטחים החקלאיים. 

השיקום היה כרוך בהשקעה של 

יותר מ-5 מיליוני ש”ח.

בנימה אישית
מאיר: “נשאבתי לחקלאות כי זה 

מה שידעתי לעשות והתאהבתי 

במקצוע. אומנם מדובר במקצוע 

לא קל והפכפך, אבל יש בו 

הרבה הנאה, ריח האדמה, 

המעקב אחר הגידולים, העבודה 

המגוונת והמאתגרת, כל אלה 

נותנים לך כוח להמשיך את 

היום”.

מאיר עדין עוד לא מצליח 

לעכל את גודל האסון שנחת 

עליו מאירוע הברד ומהאכזבה 

במקרה שלו מכך שקיבל 

תשובה שלילית מבקשת הסיוע 

ממשרד החקלאות, במיוחד 

כאשר האירוע התרחש לאחר 

שנת שמיטה, שמראש כבר 

הפסידו בה, ולפני כן הייתה 

המשך בעמוד הבא

מאיר עזרן
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שנה גרועה במחירים. רצף של 

3 שנים קשות מאוד. “אני לא 

יודע אם מישהו אחר בסדר 

גודל כזה של נזקים היה שורד”, 

אומר מאיר.

מאיר עזרן יזם באופיו, מחפש כל 

הזמן אפיקים חדשים להשקעות 

ולהתקדמות. כיום נבדקות אפילו 

אפשרויות לגדל תוצרת ביוון 

בעלויות נמוכות יותר 

מבארץ, בתשומות 

זולות יותר ובכוח 

עבודה זמין וזול. 

מחפש אפיקים 

אחרים לפעול בהם, 

כדי שחלילה לא 

ייאלץ לסגור את 

המשק בשל החובות 

התופחים.

מאחלים למאיר 

עזרן ולצוות שיקום מהיר ושנים 

רבות ופוריות בחקלאות. כמי 

שהחקלאות זורמת בעורקיו, 

מקווים שימשיך להתפרנס 

ולפרנס בכבוד את משפחתו 

ואת משפחות העובדים במשקו 

וכן שגם דור ההמשך ימשיך 

לדבוק בחקלאות וימשיך 

בהישגים.

אסון הברדמאיר עזרן ונוריאל סייג
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שדה ההדרכה ב

ידול בצלג

אלי מרגלית - ממ”ר שושניים; 

נביל עומרי - מדריך ירקות; 

תמר אלון - מדריכת הגנת 

הצומח

הקדמה
תנאי האקלים בארץ מאפשרים 

גידול ואיסוף בצל במרבית 

ימות השנה. זני הבצלצולים 

הבכירים מספקים בצל טרי 

מסוף הסתיו ועד תחילת 

האביב, ויתר הזנים הזרועים 

ישירות מספקים בצל לשוק 

המקומי מאפריל עד סוף 

דצמבר. בחירת הזנים ומועדי 

הזריעה והשתילה נעשית 

בהתאם לאזורי הגידול השונים. 

יבול הבצל בארץ מיועד לשוק 

המקומי בלבד.

בחירת השטח
הבצל גדל ומתפתח יפה 

באדמות פוריות ומנוקזות 

היטב, שניתן לעלות עליהן בכלי 

עיבוד סמוך לירידת הגשם או 

ההשקיה, כדי לבצע בזמן את 

הטיפולים הדרושים למניעת 

מחלות ומזיקים ולהדברת 

עשבים. במידת האפשר, רצוי 

ליצור ערוגות בכיוון הרוח השכיח 

באזור, לשיפור האוורור בין 

הצמחים.

מחזור זרעים
אין לחזור ולגדל בצל בחלקות 

שגידלו בהן ב-5-4 השנים 

האחרונות בצל, שום, לוף או כל 

גידול אחר ממשפחת השושניים, 

מחשש למחלות שורש למיניהן, 

כדוגמת שורש ורוד, אם כי 

קיימים זנים בעלי מערכת 

שורשים מפותחת העשויים 

להפחית מעוצמת המחלה )רצוי 

להיוועץ במדריך(. אין לגדל בצל 

בשדה שהיה נגוע או שיש חשש 

לנגיעות בו בנמטודות חופשיות. 

כרבים נוספים בלתי רצויים 

הם כרב קטניות וכרב תפוחי 

אדמה - מחשש לספיח, וכרב 

כותנה ותירס - מחשש לשיירי 

גבעולים העלולים להפריע 

במהלך הזריעה. כמו-כן, עדיף 

שלא לגדל בצל או שום על כרב 

דגניים מחשש לריזוגליפוס. ניתן 

לבצע חיטוי במתאם סודיום 

)אדיגן ודומיו( להדברת מחלת 

 )pink root( הקרקע: שורש ורוד

וכן להדברת פתוגנים שונים 

ועשבי בר.

שאריות קוטלי עשבים
כל הבצלים, ובמיוחד הבצל 

הזרוע, עלולים להיפגע 

משאריות קוטלי עשבים. הנזקים 

מתבטאים בעיכוב הגידול, 

בהצהבת עלים ובנפילת נבטים 

העלולים לגרום להתמוטטות 

כללית של השדה. כדי למנוע 

את הנזקים הללו, יש לברר 

היטב באילו תכשירים ובאיזו 

שיטת גידול )בעל או שלחין( 

השתמשו בגידול הקודם. ככל 

שהידע המקדים יהיה רב יותר 

- כך יקטן החשש מנזקי קוטלי 

העשבים.

זיבול ודישון
הבצל מגיב היטב לפוריות 

הקרקע, ולכן רצוי לבחור 

בקרקעות פוריות. בשדות, 

שקיבלו זבל אורגני בגידול 

הקודם, ניתן להסתפק 

בתוספת של 3-2 מ”ק זבל 

שדה ההדרכה ב

המשך בעמוד הבא
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אורגני או ב-400 ק”ג כופתיות 

לדונם. בחלקות, שלא קיבלו 

זבל אורגני בשנים האחרונות, 

הכמות המומלצת היא 5 מ”ק 

לדונם. במקרים אלה יש לבחור 

בזבל אורגני שעבר תהליך של 

קומפוסטציה, ובשום מקרה 

אין לפזר זבל שלא עבר את 

התהליך, מחשש לאילוח 

השדות בגורמים בלתי רצויים 

ולמחסורים בשלב הראשון 

של הגידול. תוספת של דשנים 

כימיים ביסוד תינתן רק לאחר 

בדיקות קרקע. 

זרחן - יש להשלים עד לרמה 

של 25 חלקי מיליון; אשלגן - יש 

להשלים עד לרמה של 12 חלקי 

מיליון )כאשר הבדיקה במיצוי 

קלציום כלוריד(; חנקן - יינתן 

כדשן ראש במהלך הגידול 

בכמות מצטברת של 30 ק”ג 

צרוף לדונם.

הכנת הקרקע לזריעה 
ולאסיף ממוכן

להכנת הקרקע השפעה ניכרת 

על דיוק בזריעה ועל נביטה טובה 

ואחידה, שהם היסוד להצלחת 

הגידול. לפני הזריעה מחליקים 

ומפוררים את הרגבים, אם 

ישנם, מסמנים את הערוגות, 

משקים השקיה טכנית את 

השדה ומתחחים. לאחר התיחוח 

עוברים במעגילה חלקה שאינה 

כבדה, מיישרים ומנחיתים את 

פני הערוגה.

ההכנה לאסיף ממוכן חייבת 

להיות מדויקת מאוד. יש לבחור 

חלקות נקיות מאבנים, משום 

שמערכי האסיף רגישים לאבנים 

ולרגבים. במקרה שיש בחלקה 

אבנים - צריך לסקלן. במקרה 

שהקרקע אינה מפוררת דיה - 

חובה לתחח פעם נוספת. גובה 

הערוגה לא יעלה על 12-10 ס”מ. 

רוחב הערוגות יהיה בין 193-183 

ס”מ. בערוגה יהיו 6-5 שורות. 

יש לשים לב במיוחד לכתפיים 

בערוגות - שרוחבן משני צדי 

הערוגה לא יפחת מ-10 ס”מ.

עומק הזריעה
עומק הזריעה הרצוי הוא 1.5 ס”מ. 

זריעה שטחית מדי תאלץ את 

המגדל להשקות השקיות תכופות 

מחשש לאיבוד כושר הנביטה 

של הזרעים ותגרום לבזבוז מים. 

בזריעה עמוקה מדי נגרמים עיכוב 

וחוסר אחידות בנביטה, וקיים 

חשש לפגיעות ממזיקי קרקע.

איכות הזרעים
רצוי להשתמש בזרעים שמקורם 

בחברה אמינה. אין להשתמש 

בזרעים ישנים אלא רק לאחר 

בדיקה של גורם מוסמך ואחראי. 

כושר הנביטה הרצוי הוא מעל 

85%. בשנים האחרונות הושגו 

תוצאות יפות של נביטה מזרעים 

שטופלו בקונפידור או בגאוצ’ו. 

חיטויים אלה חוסכים טיפולים 

נגד זבוב הבצל בשלב הנביטה 

ונגד חרקים מוצצים למיניהם 

בשבועיים הראשונים שלאחר 

הנביטה. ניתן להזמין זרעים 

מטופלים מהחברות. כמו-כן, 

ניתן לבקש מחברת הזרעים 

טיפול פריימינג )התחלת תהליך 

הנביטה( לזרעים, להבטחת 

נביטה מהירה ואחידה.

מרווחי זריעה 
וכמות זרעים לדונם

זורעים את הבצל בערוגות 

שרוחבן נע בין 160 ס”מ ל-193 

ס”מ: בערוגות שרוחבן 170-160 

ס”מ זורעים 4 שורות; בערוגות 

שרוחבן 193-183 ס”מ זורעים 

8-6 שורות. במשקים אחדים 
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זורעים מספר רב של שורות 

בערוגה, אך יש לזכור שככל 

שמגדילים את מספר השורות 

- כך יצטמצם המרווח ביניהן 

ותגדל הצפיפות על פני הערוגה, 

שאינה רצויה. אוכלוסייה של 

70,000-60,000 צמחים לדונם 

עשויה להניב יבול מרבי לשיווק. 

שדה, שבו מעט צמחים, יניב 

בצלים גדולים יותר משדה שבו 

מספר רב של צמחים. כיום 

קיימות מזרעות המאפשרות 

זריעה מדויקת ופיזור אחיד בתוך 

השורה, שיתרום לחיסכון בכמות 

הזרעים לדונם. כמות הזרעים 

הצפויה נעה בין 350-310 גרם 

לדונם, בהתאם למשקל האלף 

של הזרעים. יש להתחשב באחוז 

הנביטה של הזרעים, לקבלת 

עומד צמחים רצוי. 

זנים, מועדי זריעה ואיסוף
מבחר רב של זנים מוצע כיום 

למגדלים. כל מגדל יכול לבחור 

את הזן המתאים לו, בהתאם 

לאזור ולמטרות להן הוא מייעד 

את הבצל. 

מועדי הזריעה הם כלי עזר 

בבחירת הזנים לאזורים השונים 

בארץ. בכל מקרה, אין לראות 

את המועדים המוצעים להלן 

כעניין מוחלט, כיוון שבאזורים 

השונים מועדי הזריעה עשויים 

להשתנות. רצוי להיוועץ 

במדריכים שבאזורים השונים כדי 

למנוע תקלות. 

חשוב: הקדמת מועד הזריעה 

המומלץ תגביר את אחוז 

ההפרגה. איחור במועד הזריעה 

המומלץ יפחית את היבול.

האסיף מבוצע כיום ברובו באופן 

ידני. באדמות קלות בערבה ובנגב 

מתבצע במהלך החורף והאביב 

אסיף ממוכן בכלים ייעודיים, 

שפגיעתם בבצל נמוכה. שיווק 

הבצל מתבצע ישירות מהשדה או 

מסככות אחסון ובתי אריזה. בצל 

קיצי, הנזרע בחודש ינואר ונאסף 

ביולי-אוגוסט, ניתן לאחסון בתנאים 

מבוקרים. בצל זה נשמר באיכות 

טובה עד לחודשי החורף. למניעת 

לבלוב בזמן האחסון יש להשתמש 

בתכשיר מלאיק הידרזיד )רויאל, 

הימלאיה(, שריסוסו יתבצע במצב 

של 30% צניחת נוף בריא.

הדברת עשבים
צמח הבצל בעל נוף צר ושורשים 

שטחיים. בשל מבנה זה אין 

הוא יכול להתחרות בעשבים 

כל תקופת גידולו. בעונת גידול 

אחת של הבצל יש שלוש עונות 

של נביטת עשבים: העשבייה 

הסתווית, כל עשבי החורף וכל 

עשבי האביב והקיץ. כדי להקטין 

למינימום את הסיכוי להופעת 

העשבים בעונות השונות, יש 

לבחור בשדות נקיים ככל 

האפשר.

האמצעים העומדים לרשות 

החקלאי הם הדברת העשבים 

לפני נביטת הבצל, הכנה סופית 

של הקרקע והשקיה ימים אחדים 

לפני הזריעה. במקרה שקיים 

אזורמועד הצניחהמועד הזריעהזן
בצלים צהובים-חומים

כל הארץסוף אפריל31.10-18.10אורי
בראוני

גובי
1.11-26.10
5.11-28.10

סוף אפריל
סוף אפריל

כל הארץ
כל הארץ

כל הארץסוף אפריל78115.11-5.11 עדה
944 שחר

טיפאן
גבריאלה

15.11-5.11
15.11-5.11
15.11-5.11

סוף אפריל-תחילת מאי
סוף אפריל-תחילת מאי
סוף אפריל-תחילת מאי

כל הארץ 
כל הארץ
כל הארץ

95 מיקדו
10178 סטורן

30.11-15.11
30.11-15.11

תחילת מאי
תחילת מאי

כל הארץ
כל הארץ

סיריוס
בקוניר

קורונוס

30.11-15.11
15.12-5.12
15.12-5.12

תחילת מאי
סוף מאי
סוף מאי

כל הארץ
כל הארץ, פרט לערבה ולבקעה
כל הארץ, פרט לערבה ולבקעה

כל הארץ, פרט לערבה ולבקעהאמצע יוני20.12 - 1016015.1 פלוטו
כל הארץ, פרט לערבה ולבקעהסוף יוני29.12 - 5.2אורלנדו

כל הארץ, סוף יוני29.12 - 5.2איתן
פרט לערבה ולבקעה

בצלים סגולים
כל הארץתחילת מאי15.11 - 25.11 מטה הרי

10021 נפטון
10401 מאדים

30.11 - 15.11
10.1 - 20.12

תחילת מאי
אמצע יוני

כל הארץ
כל הארץ, פרט לערבה ולבקעה

כל הארץ, פרט לערבה ולבקעהסוף יוני29.12 - 2221.2 נעם
בצלים לבנים

כל הארץ. בערבה ובבקעה ניתן להקדים תחילת מאי15.11 - 25.11מילקי ווי
בעשרה ימים את  מועד הזריעה

טבלת עזר למועדי זריעה ואיסוף בצל

המשך בעמוד הבא
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חשש להופעת עשבים רבים, 

יש להשקות פעם נוספת לפני 

הזריעה. הזריעה תתבצע כאשר 

האדמה לחה ולא תקשה על 

ביצוע הפעולה. בגמר הזריעה 

משקים השקיית הנבטה. כמות 

המים תהיה בהתאם לקרקע 

ולתנאי המקום. ימים אחדים לאחר 

השקיית ההנבטה ולפני הצצת 

הבצל משמידים את העשבייה 

שנבטה בדו-קטלון ואין להשתמש 

בשלב זה בתכשירי גלייפוסט. החל 

משלב זה, כאשר הבצל יציץ ללא 

תחרות עם העשבים, אפשרויות 

ההדברה יהיו נרחבות הרבה יותר.

הדברה כימית - התכשירים 

העומדים לרשות המגדלים 

מאפשרים התחלה וסיום של 

הגידול, תוך עישובים מינימליים 

או ללא צורך בעישובים כלל.

הדברת דגניים - ניתן להדביר 

החל מעלה אמתי ראשון, בכל 

שלבי הגידול, באחד מהתכשירים 

המומלצים. 

הדברת רחבי עלים

דקטאל - ניתן לשימוש לאחר 

זריעה ולפני הצצת הבצל. מונע 

נביטה של חלק ממיני העשבים. 

הכמות המומלצת לשימוש היא 

1,300-1,000 סמ”ק לדונם.

סטומפ )ודומיו( - ניתן לשימוש 

לאחר הצצת הבצל, בשלב 

של עלה אמיתי ראשון שאורכו 

5 ס”מ. התכשיר מונע נביטה 

לזמן ארוך ונביטת כשות )חומר 

שאריתי(. הכמות המומלצת 

לדונם היא 550 סמ”ק. הצנעה 

בהמטרה סמוך למועד הריסוס.

תכשירי אוקסיפלורפן )גול, 

גליל, גליגן( - קוטלי מגע ומונעי 

נביטה. ניתנים לשימוש רק לאחר 

הצצת הבצל וכשיש 4-3 עלים 

ויותר, או לפי המלצות המדריכים. 

על עלים שרועים יופיעו יותר 

סימני צריבה וכתמים נקרוטיים 

לבנים מעלים זקופים. יש לטפל 

כשהבצל אינו רטוב ובטורגור 

מלא. רצוי מאוד לרסס אחר 

הצהריים ובערב.

רונסטאר - קוטל מגע ומונע 

נביטה. ניתן לשימוש רק לאחר 

נביטת הבצל, כאשר לבצל יש 

שני עלים אמיתיים או בהתאם 

להמלצות המדריכים. 

אקופרט - קוטל מגע. מומלץ 

ליישום במינון של 45 סמ”ק 

לדונם על בצל בגיל 4-2 עלים 

אמתיים.

קוורץ - קוטל מגע ומונע 

נביטה. תכשיר שאריתי מאוד. 

ניתן להשתמש בקוורץ בהגיע 

הבצל לשני עלים או לתחילת 

העלה השלישי. במידת הצורך, 

ניתן לשלב קוורץ ובזאגרן כדי 

לקבל טווח קטילה רחב יותר. 

בעקבות טיפולי הקוורץ מופיעים 

במקום הצריבה כתמים צהובים 

הנעלמים בהמשך. יש להקפיד 

על כך שבזמן הריסוס יהיה הבצל  

בטורגור והעלים יהיו זקופים.

הדברת פגעים 
כדי למנוע פגעי קרקע בזמן 

הנביטה, רצוי להשתמש בזרעים 

מחוטאים.

זבוב הבצל - מזיק התוקף את 

הבצל משלב הנביטה עד הגעתו 

ל-6-5 עלים )בהגיעו לעובי 

עיפרון(. טיפולים נגד המזיק 

יינתנו בתחילה עם הנביטה, 

ולאחר מכן מדי עשרה ימים, 

כל עוד קיים חשש לנזק. הזבוב 

מקים שלושה דורות: שניים 

בחודשי הסתיו ואחד בינואר.

אקרית השורש - ריזוגליפוס רוביני 

)Rhizoglyphus robini(, זהו מזיק 

המצוי בכל אזורי הארץ. האקרית 

חיה בקרקע ומתקיימת על שורשי 

דגניים שונים במהלך החורף; 

תוקפת צמחים בעקה ונמשכת 

לנבטים הנגועים בפטריות שונות. 

היא עלולה להסב לבצל נזק רב, 

הנגרם בעיקר כתוצאה מהזנתה 

בחלקים התת-קרקעיים של 

הצמח שבעקבותיה מתייבשים 

הצמחים. הנזק בגידול בצל 

בסתיו ובאביב עלול לפגוע באופן 

משמעותי ביבול ובאיכותו. בצל 

זרוע נפגע מהאקרית בשלב 

הנבט, כאשר היא חודרת לגבעול 

בחלקו התת-קרקעי, מחסלת את 

הנבטים וגורמת לקרחות גדולות 

בשדה. יש להיוועץ במדריכים 

בעניין הטיפול המומלץ.

אגרוטיס - מזיק העלול להופיע 

ולהסב נזקים בשלב הנביטה או 

בהמשך. טיפולים נגד מזיק זה 

יינתנו עם גילויו. בצל בנביטה 

סתווית נתקף לעתים גם על-ידי 

לפיגמה, שזחליה מכרסמים 

בעלווה ועלולים לחדור גם לעלה. 

יש לטפל בהתאם להמלצות. 

לרוב לא גורם המזיק לנזק, 

אולם לכמות העלים יש חשיבות 

בקביעת רמתו. חשוב להיוועץ 

במדריך בעניין הדברתו.

תריפסים - מזיקים אלה תוקפים 

את הבצל משלב הנביטה 

ובמהלך הגידול כולו. ככל 

שהדברתם תהיה יעילה יותר, 

כך התפתחות הצמחים תהיה 

טובה יותר. מרבית אוכלוסיית 

התריפסים משתייכת לתריפס 

הטבק, ולעתים ניתן למצוא 

גם תריפס פרחים מערבי, אך 

הופעתו נחשבת שולית. יש 

לזכור כי בסתיו חם ובהתקפות 

קשות ייגרם נזק רב, ואף עלולים 

להיעלם נבטים. מהניסויים 

האחרונים עולה כי קיים קשר 

ישיר בין עוצמת הנגיעות של 

התריפס לבין גרימת נזקים 

בהלבנת הקש לבצל הקיצי. 

בחמש העונות האחרונות של 

בצל קיצי התרחשה תופעת 

הלבנת הקש בהיקף נרחב 

מאוד. בשדות רבים נמצאה 

 Iris yellow נוכחות גבוהה של וירוס

spot virus - Iysv המועבר על-ידי 

תריפס הטבק. כמו-כן, נמצאו 

וירוסים ממשפחת הפוטיווירוסים 

המועברים על-ידי כנימות עלה, 

ולכן חשובה מאוד פעולת 

הניטור לאיתורם ולהדברתם. 

רצוי לטפל בשעות הצהריים, 

כאשר התריפסים נמצאים 

בשיא פעילותם. לגבי התכשירים 

להדברתם, רצוי להיוועץ 

במדריכים.

סטמפיליום - מחלה זו פוגעת 

בבצל חורפי בשלהי הסתיו, 

משום שהתנאים המועדפים 

על הפטרייה הם חום וממטרים 

לסירוגין. המחלה שוככת בחורף 

ופורצת באופן משמעותי באביב 

ובקיץ בבצל של יום ארוך. יש 

להקפיד על מתן ריסוסי מניעה 

ולהגיב בטיפולים ספציפיים 

בעקבות שינויים במזג-האוויר 

ולקראת גשם והמטרה. שדות 

המושקים בטפטוף מגבילים את 

התפתחותה.

בוטריטיס - בבצל חורפי 

מבחינים בעיצומם של הגשמים 

בקמילת העלים ההיקפיים. 

סוברים )טרם הוכח( כי 

הגורם לתופעה היא הפטרייה 

בוטריטיס סקואמוזה הנפוצה 

בשנים גשומות, בשדות צפופים, 

בשדות מומטרים ובמזג-אוויר 

לח. לעתים תופעה זו נגרמת 

כתוצאה משילוב הפטרייה עם 

החיידק .Erwinia spp. כשנערכים 

להדברת כשותית, יש לבחור 

בתכשירים שידבירו הן כשותית 

והן בוטריטיס. באזורים שבהם 

התופעה שכיחה מאוד, יש 

לשקול מתן טיפולים מונעים 

בקוטלי בוטריטיס. 

כשותית - מחלת הכשותית 

מסיבה נזקים חמורים מאמצע 

דצמבר ועד סוף האביב. בשנים 

האחרונות התפרצה המחלה 

בהיקף נרחב וניכר קושי 

בהדברתה. לפיכך, כבר מתחילת 

הטיפולים מומלץ לשקול שילוב 

של שני תכשירים.

קימחון - מחלה נדירה המופיעה 

באזורים חמים ככתם קמחי על 

פני העלים הבוגרים. המחלה 

אינה גורמת נזק כלכלי, ולכן אינה 

מחייבת טיפול.

יש להשתמש בתכשירים 

בהתאם לרשום בתווית היצרן. 
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מלצות לגידול ה
מלוני חורף ואביב 

במבנים בערבה ובכיכר 
סדום 2016/17

יורם צביאלי - מו”פ ערבה 

תיכונה וצפונית תמר

עדי סויסה, שמשון עומר - 

שה”מ, משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר

תודתנו נתונה לחקלאים איתי 

גל ועומר קניון, על עצותיהם 

הטובות בהכנת ההמלצות.

מבוא
לפניכם מידע והמלצות לגידול 

מלון במבנים בעונות החורף 

והאביב. גידול המלון אפשרי 

בערבה ובכיכר סדום כמעט 

בכל עונות השנה )פרט לתקופת 

הסניטציה בקיץ - ראו דפוני 

מועדי סניטציה בערבה, גידול 

מלון סתיו(. בהיותו צמח אוהב 

חום, יש להבטיח למלון תנאי 

גידול מוגנים מתאימים, שיאפשרו 

התפתחות וחנטה תקינים גם 

בתקופות בהן הטמפרטורות 

נמוכות, באמצעות גידול 

במנהרות תחת פלסטיק. 

מבחינים במספר נישות 

גיאוגרפיות ואקלימיות בגידול 

בערבה: מלון חורפי, מלון אביבי 

מוקדם ומלון אביבי מאוחר. 

גידול מלון במושבים הדרומיים 

)צופר ופארן( יהיה איטי יחסית 

למושבים עין יהב וצפונה, בשל 

טמפרטורות הלילה הנמוכות 

יחסית בעונות אלו. 

מלון חורף, שנשתל )או נזרע( 

בערבה התיכונה מאמצע 

ספטמבר עד אמצע אוקטובר, 

יתפתח במהירות ויחנוט בתנאי 

טמפרטורה גבוהים יחסית. הגידול 

בדרך כלל בהדליה )תלוי בזן(. 

למחזור גידול זה יש בדרך כלל 

גל פרי אחד )כ-5 טונות לדונם(. 

הבשלתו תהיה בתנאי טמפרטורה 

נמוכים יחסית, והוא מיועד לקטיף 

מסוף נובמבר סוף ינואר, תקופה 

אטרקטיבית לשיווק, בה חסר 

מלון בשוק המקומי. בשל חוסר 

היציבות בתנאי האקלים בחודשים 

נובמבר - דצמבר, נמצא גידול זה 

בסיכון גבוה יחסית. הגידול החורפי 

עלול להיעצר עקב ירידה מוקדמת 

של הטמפרטורות לקראת החורף. 

הפרי יכול להגיע להבשלה פנימית 

מבחינת שיעור סוכר מספק, אך 

ללא שינוי צבע הקליפה )מירוק 

לצהוב( של הפרי הבשל. דחיית 

הקטיף, בהמתנה לשינוי צבע 

הקליפה, תגרום לרוב לתסיסת 

הסוכר, להופעת טעם לוואי 

אלכוהולי ולפסילת הפרי לשיווק. 

מלון אביב מוקדם נשתל 

במהלך חודש נובמבר - תחילת 

דצמבר, לגידול בהדליה. בשל 

הטמפרטורות הנמוכות יחסית 

בתחילת החנטה, הזן היחיד 

המתאים לעונה זו הינו “רענן”. 

מגדל מנוסה יכול להגיע ליבול 

של כ-10 טונות ב-3 גלי חנטה, 

לקטיף החל מחודש מרץ ועד 

אמצע מאי - תחילת יוני. 

מלון אביב מאוחר נשתל בסוף 

ינואר - תחילת פברואר, בדרך 

כלל בגידול שרוע. היבול )גל חנטה 

אחד( ייקטף באפריל - מאי.

משקים המתמחים בגידול מלון 

נוהגים לשלב מחזור מלון סתיו 

עם מחזור מלון אביב מוקדם/

מאוחר או מחזור מלון חורף עם 

מחזור מלון אביב מאוחר.

הכנת השטח
העיבודים והפעולות להכנת 

השטח ייעשו בהתאם למחזורי 

הגידול הנהוגים במשק המגדל. 
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מומלץ להכין את השטח ולבצע 

חיטוי סולרי בחודשי הקיץ, 

לקראת עונת הסתיו.

הגידול ייעשה בשורה בודדת 

לערוגה, במרחק מינימלי של 

1.4 מ’ בין שתי ערוגות. בשטח 

חדש או בשטחים עם פוריות 

קרקע נמוכה מומלץ לפזר 

קומפוסט בתלם במרכז הערוגה 

ולכסותו בשכבת אדמה בעובי 

5-3 ס”מ. לחילופין, ניתן לתחח 

רדוד. הוספת קומפוסט תיעשה 

בהתאם לכמות החומר האורגני 

המצוי בקרקע )רצוי להיעזר 

בבדיקות קרקע במעבדה 

ולהיוועץ במדריכים(. 

יש לחפות את הקרקע 

בפוליאתילן שקוף. בשתילת חורף 

מוקדמת רצוי להלבין את החיפוי, 

להורדת טמפרטורת הקרקע 

בתחילת הגידול, או לפרוס רשת 

צל למשך חודש מהשתילה.

מבנים וכיסויים
מומלץ לגדל במנהרה עבירה 

1-3/4 צול במפתח 6.5-6 מ’ או 

2 צול במפתח 8 מ’. למבנה נמוך 

)במפתח הקטן( יש עדיפות 

בימי החורף, בשל העלייה 

המהירה בטמפרטורה יחסית 

למבנה הגדול. מבנה, המיועד 

לגידול בהדליה, צריך להיות 

מחוזק ומצויד בהתאם. לכיסוי 

המנהרה העבירה תשמש יריעת 

פוליאתילן IR מפזר אור בעובי 

0.1 מ”מ. 

בגידול החורפי יש להתקין 

בחזיתות המבנה רשתות 50 

מש למניעת כניסת מזיקים 

)בעיקר כנימות עש טבק(. 

בגידול האביבי יש להתקין וילונות 

פלסטיק. במבני 2 צול מומלץ 

להתקין אוורור צד. במקרה זה 

יש לסגור את פתחי הצד ברשת 

50 מש ולהתקין וילונות פלסטיק 

מעל רשת המש, שיהיו סגורים 

בתקופה הקרה. מבני ה-1 צול 

מאווררים בדרך כלל באמצעות 

פתיחת חורים )ראו פירוט 

בהמשך(. 

גידול מלון בבתי רשת 50 מש -

במושבי כיכר סדום )עין תמר 

ונאות הכיכר( נצבר בשנים 

האחרונות ניסיון מוצלח בגידול 

בשיטה זו. יתרונה באוורור 

משופר בעונה החמה. חסרונה 

בהאטת הגידול בחורפים קרים. 

מומלץ לחקלאים בכיכר לנסותה 

בהיקף מצומצם.

בעונת האביב המאוחר ניתן 

לגדל גם במנהרות נמוכות - 

קשתות  מברזל מגולוון )אורך 

1.8-1.6 מ’, עובי 4-3.5 מ”מ(, 

המרחק בין הקשתות 1.2 -1.5 מ’. 

כיסוי מנהרות נמוכות - יריעות 

פוליאתילן ברוחב 1.8-1.6 מ’, 

עובי 0.03 מ”מ. ליריעות IR יתרון 

רק בזריעות מוקדמות.

גידול מלון בהדליה
ניתן לקבל יבול גבוה עם אחוזי 

יצוא גבוהים יותר בשיטת הגידול 

בהדליה, בהשוואה לגידול שרוע, 

ובנוסף גודל הפרי הממוצע גבוה 

יותר. יחד עם זאת, יש להביא 

בחשבון כי תחילת הקטיף תידחה 

בשבועיים לעומת הגידול השרוע 

מאותו מועד. הסרת הענפים 

הצדדיים דוחה מעט את חנטת 

הפרי הראשון. הגידול בהדליה 

מחייב תוספת של כ-25 ימי עבודה 

לדונם בטיפולים בצמח. ההדליה 

תיעשה על רשת המאפשרת 

אחיזה טובה לצמח.  לבניית צמח 

חזק, יש להסיר את הענפים 

הצדדיים מהגבעול הראשי עד 

לגובה כ-60 ס”מ. במידה שהצמח 

נראה חלש, מוטב להסיר ענף 

צדדי נוסף. רצוי לקטוף את 
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המשך בעמוד הבא

הענפים הצדדיים היוצאים 

מהגבעול הראשי בהמשך מעלה 

הצמח, לאחר פרח נקבי ושני 

עלים. במידה שנאלצים להגיע 

לביצוע הפעולה באיחור, ניתן 

להשאיר את הענפים הצדדיים 

נושאי פרחים נקביים חיוניים 

ולקטום לאחר 2 פרקים )או 

אחרי חנט אחד(. ענפים צדדיים 

שהתארכו מאוד ושאינם נושאים 

חנטים, יש להסיר בבסיסם. ישנה 

חשיבות רבה לביצוע פעולות 

ההדליה במועד. פיגור בפעולות 

אלו יפגע ביכולת הצמח לממש 

את מירב היבול. 

חשוב !! לפני כל כניסה 

לטיפול בצמחים, יש לוודא 

שאין בשטח צמחים הנגועים 

בווירוס CGMMV. לאחר זיהוי 

צמחים נגועים עד לפני פעולת 

ההדליה, יש לעוקרם, להכניסם 

לשק סגור ולהרחיקם מהשטח. 

במידה שהתגלו צמחים נגועים 

לאחר שהשטח הודלה, עדיף 

לחתוך את הצמח הנגוע 

בבסיסו ולסמנו, כדי לא לגעת 

בצמחים השכנים. בעת ביצוע 

פעולות הקיטום, יש להקפיד 

על חיטוי הסכין בין צמח לצמח 

באמצעות טבילה בטהרן.

אוורור המבנה
לאוורור חשיבות רבה לחידוש 

 )CO2( מלאי הפחמן הדו-חמצני

במבנה ולמניעת עודפי חום 

ולחות, אשר עלולים לגרום 

למחלות ולפגיעה בפעילות 

הדבורים וביעילות ההאבקה. 

השלב הרגיש ביותר לעודפי חום 

הוא שלב  הפריחה והחנטה. 

טמפרטורות מעל 32 מ”צ ולחות 

גבוהה יגרמו לצימוח וגטטיבי 

נמרץ, להפרעה בפעילות 

הדבורים ולנשירת חנטים, 

ובהמשך גם לרישות לקוי 

ולפגיעה באיכות הפרי.

מומלץ לפתוח בתחילת הגידול 

מספר פתחי אוורור )בקוטר 40 

ס”מ( לאורך המבנה. הפתיחה 

תיעשה בשני שלישים של גובה 

החממיות ותבטיח תנועת אוויר 

מינימלית לאורך המבנה. פתיחת 

פתחי אוורור נוספים תבוצע 

בהדרגה במהלך העונה. פעולה זו 

הינה בלתי הפיכה ועלולה לחשוף 

את הצמחים לכניסת מזיקים. 

מומלץ להתקין מראש רצועות 

רשת 50 מש או אגריל באזור בו 

מתוכננים חורי האוורור, כך שעם 

חיתוך החורים יהוו הרשתות שם 

מחסום פיזי לחרקים.

אוורור מנהרות נמוכות ייעשה 

באמצעות חיתוך חורים 

בפלסטיק. יש להוסיף חורים עם 

התקדמות הגידול, עד להסרת 

הפלסטיק לחלוטין.

האבקה וכוורות
עם תחילת פריחה זכרית, יש 

להכניס לשטח כוורות דבורי דבש. 

במבנים רציפים - כוורת אחת לכל 

2 דונמים מבנה. במנהרות עבירות 

או במבנים קטנים מ-2 דונמים - 

כוורת אחת למבנה. יש להבטיח 

פתחים לכניסת הדבורים למבנה. 

במנהרות נמוכות - כוורת לכל 3 

דונמים.

זנים ומועדי שתילה
בטבלה בעמוד הבא מועדי 

שתילה מומלצים ומידע על 

הזנים לפי עונות הגידול.

למידע בדבר זנים נוספים, ניתן 

לפנות לחברות הזרעים.

בהצלחה!!!

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות.
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ודעה למגדלי ה
הפלפל בערבה 

סבטלנה דוברינין, 

מדריכת הגנת הצומח

להלן תזכורת לטיפולי מניעה 

למחלת הקימחונית:

טיפולים יינתנו לא לפני חודש 

משתילה, בתכשירים המומלצים 

על-ידי חברת השיווק שלכם.

1. בפארן וצופר - מומלץ 

להתחיל מהשליש השני של 

חודש ספטמבר. 

2. בעין יהב, חצבה ועידן - מומלץ 

להתחיל מסוף ספטמבר - 

תחילת אוקטובר.

מומלץ לתת טיפול ראשון באחד 

מהתכשירים: חוסן/קוזאק/איתן. 

תכשירים אלו “ידידותיים” לצמח 

ומתאימים לתקופה הזאת, בה 

הצמחים לעיתים בעקה עקב 

פתיחת רשתות וסגירת דישון. 

טיפול שני מומלץ כחודש 

מהטיפול הראשון באחד 

מהתכשירים: עמיסטר/עמירן/

מירדור/עמיעוז/זאוס/רוקסטאר.

לטיפול בתכשיר פריורי 

אקסטרא יש ליצור קשר עם נציג 

חברת לוקסמבורג: אין ליישם 

אותו לפני קבלת הייעוץ, עקב 

סיכון להרעלת הצמחים.

מלוני חורף
ראו פירוט על סיכויי הגידול בתקופה זו בפרק המבוא. מועד זה מתאים לערבה התיכונה בלבד.

זנים )טיפוס, חברת קטיףמועד שתילה
זרעים(

עומד - צמח/מטר רץ
הערותאגרוטכניקה)צמחים/דונם(

נובמבר-15.10-15.9
ינואר

הדליה3-2 )2,100-1,300(רענן )גליה, הזרע(
מג’נטה, רוסיני  
זן נישההדליה3-2 )2,100-1,300()שרנטה, באייר(

שרוע2 )1,400-1,300(ג’ינה )גליה, הזרע(
מלון אביב מוקדם

מתאים לערבה תיכונה ולכיכר סדום. 

תחילת מועד שתילה
קטיף

זנים )טיפוס, חברת 
זרעים(

עומד - צמח/מטר רץ
הערותאגרוטכניקה)צמחים/דונם(

תחילת 15.12-5.11
מרץ

רענן
רצוי לדלל פירות הדליה3-2 )2,100-1,300()גליה, הזרע(

ל-3 בגל הראשון

קירןמרץ1-15.12
זן חדש, לגידול הדליה3-2 )2,100-1,300()גליה, באייר(

בהיקף מצומצם
מלון אביב מאוחר

מתאים לערבה תיכונה וכיכר סדום.

מועד שתילה
תחילת 

קטיף 
משוערת

זנים )טיפוס, חברת 
זרעים(

עומד - צמח/מטר רץ
הערותאגרוטכניקה)צמחים/דונם(

אמצע 15.2-1.1
אפריל

רענן
הדליה3-2 )2,100-1,300()גליה, הזרע(

קירן
זן חדש, לגידול הדליה, שרוע3-2 )2,100-1,300()גליה, באייר(

בהיקף מצומצם
סוזן

שרוע3-2 )2,100-1,300()גליה, כצ”ט(

דונה
שרוע3-2 )2,100-1,300()גליה, כצ”ט(

ג’ינה
שרוע3-2 )2,100-1,300()גליה, הזרע(

תחילת 15.2-10.1
הדסוןמאי

)אננס, באייר(

שתיל רגיל
שרוע 3-2 )2,100-1,300(

שתיל מורכב 1.25-1 
שרוע)900-700(

305
שרוע3-2 )2,100-1,300( )אננס, אוריג’ן(

15
זן נישהשרוע3-2 )2,100-1,300()פרלינה, תרסיס(

לאחרונה אנו עדים למקרים 

של תפיסות לכאורה של

FOSETYL-AL בתוצרת ישראלית, 

בעיקר זו המשווקת לגרמניה 

ולהולנד. נמצא כי ברוב המקרים 

החומרים המתגלים במעבדות 

הם תוצרי הפירוק של הפוסטיל, 

דהיינו - חומצה פוספונית 

ומלחים שלה.

הבעיה היא שלתוצרי הפירוק 

הנ”ל יש מקורות נוספים שאינם 

מגיעים מה-FOSETYL-AL, כגון 

פוטסיום פוספיט וחומרים 

נוספים, כגון אלו הרשומים מטה, 

אולם המעבדות האירופיות, 

בעיקר בגרמניה, עומדות על 

שלהן בכל הקשור לניתוח 

הממצאים והן פוסלות תוצרת 

שחורגת מהתחום המותר של 

הפוסטיל בכל מקרה של זיהוי 

חומצה פוספונית.

אי לכך, אנו ממליצים לכלל 

היצואנים, ובעיקר לאלו שיש 

סיכוי כי התוצרת שלהם תגיע 

לשוק ההולנדי-גרמני, להפסיק 

לאלתר לרסס בתכשירים:

קנון 50, אליאט, גאוס, גאוס 

אקסטרה, דיינון אנרג’י, קוסמוס, 

 ,G חמציץ, הרקולס, הרקולס

פוספירון, קורדון וקיפ.

בכל מקרה אנו ממליצים, בעיקר 

ליצואנים המשווקים תוצרת 

חקלאית שיעדה הוא גרמניה או 

הולנד, לוודא שהתוצרת שלהם 

עומדת בדרישות. כיוון שאין 

מעבדות בארץ שיודעות כרגע 

לבדוק את החומרים הנ”ל באופן 

מתוקף, אנו ממליצים לשלוח 

באופן מדגמי לאחת משלוש 

המעבדות הבאות:
1. Analytiches Institut Bostel, 
Floriantrabe 13 - 70188 Stuttgart
Tel: +49-711-28528-0
Mail: institut@bostel.de
2. Labor Dr. Lippert, 
Stauffenbergstrabe 17 - 51379 
Leverkusen

Tel: +49 (0) 26 42 /99 99 30 20
Mail: info@labor-lippert.de
3. Groen Agro Control, 
Distributeweg 1 2645 EG Delfgauw, 
Niegerlande Tel: +31 (0)15 2572511
Mail: info@agrcontrol.nl

בכל מקרה אנו מציעים לעמוד 

בקשר עם המעבדות בישראל 

על מנת לבחון מי מהן כבר 

ערוכה לבצע את השיטה באופן 

זהה לזה המבוצע בחו”ל.

ניתן לקבל פרטים נוספי בחברת 

יתרולאב, 08-6212267 או 

במקרים דחופים 050-7717719.

ד”ר צחי סקלסקי, 
מנכ”ל יתרולאב

הודעה ליצואני תוצרת חקלאית
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השפעת תוספת חנקן בשני מועדי 
שתילה על שתילי גוש לעומת 

שתילים חשופי שורש בתות שדה

תצפית זו בחנה התפתחות 
שתילי גוש לעומת שתילים 

חשופי שורש של תות שדה, 
כאשר לחלק מהטיפולים 

ניתנה בשלב המוקדם תוספת 
דישון חנקנית. התצפית 

נערכת זו שנה שנייה כחלק 
ממערך תצפיות שנועד 

לבחון את תגובת שתילי הגוש 
לתגבור דישון חנקני, לעיתויי 

תגבור הדישון החנקני ולמועדי 
שתילה מותאמים.

הקדמה
פורת  הראל  במשק  שנערכה  בתצפית, 

ממושב קדימה, נבחנה התפתחות שתילי 

גוש לעומת שתילים חשופי שורש של תות 

מועדי  בשני  שנשתלו  אורלי,  מהזן  שדה 

כאשר  שבועיים(,  של  )בהפרש  שתילה 

לחלק מהטיפולים ניתנה בשלב המוקדם 

הניסוי  במהלך  חנקנית.  דישון  תוספת 

ההתאדות  והדשן.  המים  כמויות  נרשמו 

פנמן  לפי  המחושבת  הפוטנציאלית 

כמות  מונד.  בתל  ייחוס  מתחנת  נלקחה 

והתפלגות  ממוצע  פרי  משקל  היבול, 

גודל הפרי במועדי הקטיף השונים נמדדו 

אחד  כל  עבור  התצפית  במהלך  וחושבו 

מהטיפולים וחזרותיהם. התצפית נערכת 

תצפיות  ממערך  כחלק  שנייה  שנה  זו 

הגוש  שתילי  תגובת  את  לבחון  שנועד 

לתגבור דישון חנקני, לעיתויי תגבור הדישון 

החנקני ולמועדי שתילה מותאמים. 

שיטות וחומרים
ושתילי  שורש  חשופי  שתילים  שתילים: 

גוש מהזן אורלי. עומד השתילים: כ-8,000 

שתילים לדונם. הקרקע מסוג חול חמרה, 

והכרב תות שדה, ללא תוספת קומפוסט 

)בעונה הקודמת ניתנה תוספת של 5 מ”ק/

והמרווח  מטר,   94 הערוגה  אורך  דונם(. 

בין אמצעי הערוגות הוא 1.65 מטר. בכל 

מווסת  טפטוף  שלוחות   2 נפרשו  ערוגה 

 1.6 “נטפים”; ספיקת טפטפת:  מתוצרת 

 30 הטפטפות:  בין  המרווח  ליטר/שעה; 

ס”מ; המרווח בין השלוחות: כ-50 ס”מ. 

שתילה  שתילה:  מועדי  שני  התקיימו 

ושתילה   16.9.2015 בתאריך  מוקדמת 

מאוחרת בתאריך 30.9.2015.

נלקחה  הקרקע  של  “אפס”  דגימת 

בתאריך 6.10.2015.

בתצפית נבחנו 5 טיפולים:

שתילה  שורש,  חשופי  שתילים  1 .

מאוחרת, דישון מוגבר;

דישון  מאוחרת,  שתילה  גוש,  שתילי  2 .

מוגבר;

יורם	איזנשטדט	-	שירות	שדה,	שה”מ,	משרד	החקלאות
מוחמד	אבו	טועמה	-	אגף	ירקות,	שה”מ,	משרד	החקלאות

איור	מס’	1:	מפת	הטיפולים	-	בכל	טיפול	2	ערוגות,	ומכל	אחת	מהן	נלקחה	חזרה	
של	5	מטרים	רץ

דישון  מוקדמת,  שתילה  גוש,  שתילי  3 .

מוגבר;

דישון  מאוחרת,  שתילה  גוש,  שתילי  4 .

רגיל;

שתילה  שורש,  חשופי  שתילים  5 .

הטיפול  )להלן  רגיל  דישון  מוקדמת, 

המשקי(.

בטיפולי הדישון המוגבר ניתנה תוספת של 

אוקטובר,  חודש  במהלך  חנקן  יחידות   5

לעומת הדישון הרגיל. דשני החנקן הוזרקו 

נפרדת, כדי לשמור על  דישון  ממשאבת 

מנת מים אחידה בכל הטיפולים.

במהלך הניסוי נלקחו בדיקות קרקע מכל 

הטיפולים בחמישה מועדים )למעט דיגום 

קרקע  בדיקות  ממוצע  שהיווה  האפס 

אשר נדגמו מכל הטיפולים כמדגם יחיד(. 

הדיגום נלקח מעומק 20-0 ס”מ, במרחק 

לכיוון אמצע  10 ס”מ משלוחת הטפטוף 

הערוגה )צד מזרח(. הפרמטרים שנמדדו 

כללו מוליכות חשמלית, pH, נתרן, כלוריד, 
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חנקתי  חנקן  )אולסן(,  זרחן  אשלגן, 

מועדים  ובמספר  ומגניון,  סידן  ואמוניקלי, 

ספיחת  ערכי  חושבו  בנוסף,  גופרה.  גם 

בהתאמה.   ,PAR-ו  SAR והאשלגן,  הנתרן 

מהפרמטרים  חלק  רק  מוצג  זה  בדוח 

שנבדקו בדגימות הקרקע השונות. 

נערכו 17 קטיפים, כאשר הקטיף הראשון 

והאחרון   15.11.2015 בתאריך  בוצע 

מיון  יבולים,  שקילות   .28.2.2016 בתאריך 

גודל  לפי  ומיון  ו-ב’(  א’  )סוג  לאיכויות 

)התפלגות וממוצע( בוצעו ממקטעים של 

5 מטרים רץ מכל ערוגה בתצפית, ובסך 

הכול מ-10 ערוגות, 2 חזרות לכל טיפול.

תוצאות ומדידות

השקיה ודישון
מנת  ניתנה  מהשתילה  יום  כ-30  במהלך 

מ”ק/דונם   5-4 של  יומי  בשיעור  מים 

הצמחים  של  קליטה  מהשקיית  כחלק 

צומצמה  בהמשך,  באיור(.  מופיע  )לא 

האידוי  לשיעורי  והתייחסה  המים  כמות 

לשלבים  בהתאם  הצמח  של  והדיות 

בסך- המים  כמות  השונים.  הפנולוגיים 

ועד  מהשתילה  יום,  ל-100  חושבה  הכול 

כולל  )לא  פברואר  של  הראשון  השבוע 

מנה של 200 מ”ק/דונם שניתנה להשקיית 

מ”ק/ ו-250  ב-285  והסתכמה  קליטה(, 

והמאוחרת,  המוקדמת  בשתילה  דונם 

לפי  שחושבה  המים  כמות  בהתאמה. 

המצטברת  הפוטנציאלית  ההתאדות 

כ-190  הייתה  תקופה  אותה  עבור  לדונם 

מ”ק/דונם. 

במהלך  ההשקיה  מקדם  כללי,  באופן 

הגידול היה בין 1 ל-1.5. מקדם השקיה זה 

בגידולים  מהמקובל  יחסית  גבוה  אמנם 

של  המים  ומצריכת  שונים  חקלאיים 

הגידול, אך הוא היה הכרחי לשמירת רמת 

בתמיסת  האפשר  ככל  נמוכה  מליחות 

הקרקע. יש לציין כי במהלך השנה הייתה 

ערכים  עם  למדי  גבוהה  המים  איכות 

 - החשמלית  המוליכות  רמת  ממוצעים: 

 90 - 0.7 דציסימנס/מטר; ריכוז הכלוריד 

מ”ג/ליטר.   25  - הנתרן  ריכוז  מ”ג/ליטר; 

היה  ניתן  זו  גבוהה  מים  שבאיכות  ייתכן 

יותר  נמוכים  השקיה  במקדמי  להשקות 

ב-20%, מבלי  כמות המים  ולהפחית את 

להגיע להמלחת קרקע בלתי רצויה.

חנקן  יחידות  כ-5  של  חנקן  תוספת 

במהלך  ניתנה  הדישון  מוגברי  בטיפולים 

חודש אוקטובר. באופן כללי, רמות הדישון 

היו גבוהות למדי והסתכמו בכ-33 יחידות 

וכמות	 מצטברת	 כמות	 סך-הכול	 הגידול;	 במהלך	 המים	 לוח	 	:2 מס’	 איור	
השקיית	 ללא	 הם	 המים	 )נתוני	 מונטיס	 פנמן	 לפי	 מחושבת	 אוופוטרנספירציה	

קליטה	של	כ-200	מ”ק/דונם	שניתנה	בממוצע	לכל	מועד	שתילה(

איור	מס’	3:	נתוני	השקיה	יומיים	מול	התאדות	מחושבת	מתחנת	תל	מונד

איור	מס’	4:	כמות	יסודות	מצטברת	ביחידות	עבור	הטיפולים	שניתנו	בהם	תוספות	
חנקן,	לעומת	הדישון	הרגיל	)במהלך	3	חודשי	התצפית(



38 20
16

ר 
מב

ט
ספ

 

יחידות  ו-15  ו-22  זרחן,  יחידות   6 אשלגן, 

ובטיפולי  הדישון  מוגברי  בטיפולים  חנקן 

הדישון הרגיל, בהתאמה. במרבית דיגומי 

בדיקות הקרקע, שנלקחו במהלך העונה 

של  הרמות  היו  דיגום,  מועדי  בכמה 

היסודות הללו בקרקע גבוהות למדי.

רמת  כי  עולה   1 בטבלה  מעיון  כללית, 

ולעתים  גבוהה,  הייתה  בקרקע  היסודות 

הטיפולים.  מרבית  עבור  מדי  גבוהה  אף 

הדיגום  מועד  למעט  האשלגן,  מבחינת 

עד  בינונית  הרמה  הייתה  שבו  הראשון, 

נמוכה, ביתר מועדי הדיגום בכל הטיפולים 

גבוהה  אף  ולעתים  גבוהה,  רמה  נראתה 

 PAR-ה בערך  גם  שמשתקף  כפי  למדי, 

האשלגן  זמינות  פוטנציאל  את  המבטא 

וניתן לראות  - ערך 0.6 מציין רמה טובה, 

שלעתים הגיע ערך זה, בחלק מהדיגומים 

מ-1.  גבוהה  לרמה  השונים,  בטיפולים 

מבחינת הזרחן, כצפוי לחלקות שבממשק 

הגידול שלהן מקבלות תוספת קומפוסט 

70- הרמות  היו  ניתן(,  לא  שהשנה  )אף 

גבוהות  הנחשבות  אולסן,  זרחן  ח”מ   50

את  לראות  ניתן  החנקן,  מבחינת  למדי. 

התייחסותנו באיור 5.

טבלה	מס’	1:	יסודות	הזנה	)חנקן,	זרחן	ואשלגן(	בבדיקות	קרקע	בטיפולים	השונים*

טיפולתאריך
חנקן	חנקתי
)מ"ג/ל(

חנקן	אמוני
)מ"ג/ק"ג(

זרחן
)מ"ג/ק"ג(

אשלגן
)מ"ג/ל(

גופרה
)מ"ג/ל(

PAR

1210.04690.18בדיקת אפס7.10.2015
32373170.31ח' מוג' מאו'25.10.2015

361.560250.47ג' מוג' מאו'
401.647210.39ג' מוג' מוק'
174.957200.47ג' ר' מוק'
302.261140.27ח' ר' מוק'

572052580.95ח' מוג' מאו'29.11.2015
642250601.07ג' מוג' מאו'
241143350.71ג' מוג' מוק'
181442380.88ג' ר' מוק'
22948290.68ח' ר' מוק'

29459501150.79ח' מוג' מאו'7.1.2016
264557581061.19ג' מוג' מאו'
356154661841.08ג' מוג' מוק'
434266681081.3ג' ר' מוק'
451164701001.27ח' ר' מוק'

241170361060.66ח' מוג' מאו'14.2.2016
1386231420.57ג' מוג' מאו'
1385938440.72ג' מוג' מוק'
785830460.68ג' ר' מוק'
896443560.96ח' ר' מוק'

*ח’ מוג’ מאו’ = חשופי שורש, שתילה מאוחרת, דישון מוגבר

ג’ מוג’ מאו’ = שתילי גוש, שתילה מאוחרת, דישון מוגבר

ג’ מוג’ מוק’ = שתילי גוש, שתילה מוקדמת, דישון מוגבר

ג’ ר’ מוק’ = שתילי גוש, שתילה מאוחרת, דישון רגיל

ח’ ר’ מוק’ = חשופי שורש, שתילה מוקדמת, דישון רגיל )להלן הטיפול המשקי(

מועדי	 ב-5	 התצפית	 חודשי	 	3 במהלך	 בקרקע	 החנקתי	 החנקן	 ריכוז	 	:5 מס’	 איור	
דיגום	שונים

רמות החנקה בבדיקות הקרקע משקפות 

באופן מדויק את תוספת החנקן שניתנה 

סמוך  כאשר  המוגבר,  הדישון  לטיפולי 

החנקן  יחידות   5 של  התוספת  למועד 

נלקחה בדיקת הקרקע )החנקן עדיין לא 

בחלקו  רק  אלא  הצמחים,  על-ידי  נקלט 

בשלושת  שאכן  לראות  וניתן  הקטן(, 

טיפולי הדישון המוגברים היו רמות החנקה 

בקרקע גבוהות מאלו של טיפולי הדישון 

הרגילים. כחודש לאחר מכן, לקראת סוף 

נוספת  קרקע  דגימת  נלקחה  נובמבר, 

הייתה  זה  חודש  שבמהלך  היא  )ההנחה 

תוספת  של  ביותר  הנכבדה  התרומה 

החנקן לצמחים, כלומר הצמחים היו בעלי 

פוטנציאל הקליטה הגבוה ביותר(, ובאיור 

5 ניתן להבחין בכך ששתילי הגוש שנשתלו 

פוטנציאל  את  מימשו  אכן  יותר  מוקדם 

החנקה  ורמת  מהקרקע,  החנקן  קליטת 

הירידה  על  הצביעה  זה  דיגום  במועד 

הטיפולים.  יתר  לעומת  ביותר  החדה 

זאת, בטיפולים האחרים, שבהם  לעומת 

ניתנה תוספת החנקן )שתילי גוש בשתילה 

בשתילה  חשופים  ושתילים  מאוחרת 

החנקן  קליטת  הייתה  המאוחרת(, 

החנקן  ורמות  ביותר,  הנמוכה  מהקרקע 

אף עלו מהדיגום הקודם. בהמשך הגידול 

היו ההבדלים בין רמות החנקן מהקרקע 

מאופי  הנובעת  בגליות,  לחלוטין  קשורים 

הצימוח בכל טיפול.
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יבול וגודל פרי
בשבועיים הראשונים של הקטיף היה יתרון 

השתילים  לעומת  הגוש  לשתילי  מסוים 

חשופי השורש, ללא קשר לתוספת החנקן 

בדישון. בין טיפולי הגוש ניכר יתרון לשתילה 

המאוחרת,  השתילה  פני  על  המוקדמת 

הדשן  תוספת  כולה.  התקופה  במהלך 

עם  הטיבה  לא  המאוחר  הגוש  בשתילי 

היבול אלא פגעה בו. שתילי גוש מאוחרים 

יותר  גבוה  יבול  הניבו  דישון  תוספת  ללא 

גם  כללי  ובאופן  התקופה,  כל  במשך 

בהשוואה לשתילי גוש מאוחרים מתוגברי 

השתילה  לאחר  וחצי  מחודש  החל  דשן. 

התהפכה המגמה שנראתה ביבול: חשופי 

את  עברו  השתילה  מועדי  בשני  השורש 

לשתילה  ביתרון  הגוש  טיפולי  שלושת 

המוקדמת, לאחר מכן התהפכה המגמה. 

מיטשטשים   14.2.16 מתאריך  החל 

ההבדלים בין הטיפולים השונים, ולא ניכר 

סך-כל  הטיפולים.  בין  ביבול  בולט  שוני 

 2 עבור  לדונם  המחושב  המצטבר  היבול 

טונות  ל-3.3  בין 3.0  נע  גלי קטיף מלאים 

בעוד שהטיפול של  טיפולים,  ב-4  לדונם 

שתילי גוש מוגברי דישון, שנשתלו במועד 

יותר, משתרכים מאחור במשך  המאוחר 

כל התקופה, עם יבול מחושב לדונם של 

כ-2.6 טונות. 

כללית, אחוז הפרי שנקטף בתצפית היה 

מסוג א’. הטיפול, שבו היו אחוזי הפרי מסוג 

ב’ הגבוהים ביותר והסתכם בכ-10%, היה 

שבו  והטיפול,  מוגבר;  מוקדם  גוש  טיפול 

ביותר,  הנמוכים  ב’  הפרי מסוג  אחוזי  היו 

ובו  מוגבר,  מאוחר  השורש  חשופי  היה 

נמדדו כ-4.5%.

ל-33   10 בין  נע  הממוצע  הפרי  משקל 

מתחילת  המדידות.  בתקופת  גרמים 

חודש  של  השלישי  השבוע  ועד  הקטיף 

נובמבר נראה יתרון לשתילי הגוש מבחינת 

ביותר  הגדול  הפרי  כאשר  הפרי,  גודל 

הגוש המוקדם המוגבר,  בטיפול  התקבל 

בטיפול  התקבל  ביותר  הקטן  והפרי 

מאוחר  שנשתלו  החשופים  מהשתילים 

בדישון מוגבר. מתחילת דצמבר ועד סופו 

החשופים  והשתילים  המגמה,  השתנתה 

ביותר.  הגדול  הממוצע  הפרי  את  הניבו 

מגמה  נראתה  לא  והלאה  דצמבר  מסוף 

ברורה של שוני בין הטיפולים.

מבחינת הצימוח, נראה מתאם להתנהגות 

היבול - בהתחלה היו שתילי הגוש חזקים 

בצימוח, בהשוואה לשתילים החשופים. 

החוזק בצימוח היווה בעיה בהמשך העונה 

איכות  מבחינת  דצמבר(,  מחודש  )החל 

הנגיעות  רמת  בריקבון.  והנגיעות  הפרי 

בריקבון לאחר אירועי גשם, בלטה מאוד 

בשתילי הגוש עם הדישון המוגבר, כאשר 

איור	מס’	6:	יבול	מצטבר	לתקופה	12.11.2015	-	28.2.2016

בתאריכים	 	 ב’,	 סוג	 לפרי	 א’(	 )סוג	 איכותי	 פרי	 בין	 היבול	 התפלגות	 	:7 מס’	 איור	
12.11.2015	עד	28.2.2016

איור	מס’	8:	משקל	פרי	ממוצע	לתקופה	שבין	התאריכים	12.11.2015	עד	28.2.2016
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נצפה  בקטיף שבוצע בתאריך 26.1.2016 

ריקבון בכל הטיפולים, חוץ משני הטיפולים 

של השתילים חשופי השורש, שהיו פחות 

חזקים בצימוח משאר הטיפולים. כמו-כן, 

יותר של שינויי צבע  גבוהה  נצפתה רמה 

בשתילי הגוש עם הדישון המוגבר. 

דיון ומסקנות
הבדל  יש  כי  עולה  התצפית  מתוצאות 

לבין  החשופים  השתילים  בביצועי 

הביצועים של שתילי הגוש. עיקר ההבדל 

מתבטא ביבול המוקדם הראשון, שבו ניכר 

יתרון לשתילי הגוש לעומת שתילים חשופי 

שורש בהקשר של תוספת החנקן בדישון 

שנשתלו  הגוש,  שתילי  השתילה.  ומועד 

הבכירו  בדישון,  ותוגברו  המוקדם  במועד 

הגדול  המוקדם  היבול  את  והניבו  יותר 

ביותר. חיזוק לכך נמצא בתוצאות בדיקות 

הקרקע, שבהן יש התאמה לכך ששתילי 

הגוש שתוגברו בדישון אכן קלטו יותר חנקן 

אחרים.  לטיפולים  בהשוואה  מהקרקע 

לשתילה  יתרון  נראה  הגוש  טיפולי  בין 

המאוחרת,  השתילה  פני  על  המוקדמת 

הדשן  תוספת  כולה.  התקופה  במהלך 

עם  היטיבה  לא  המאוחר  הגוש  בשתילי 

היבול אלא פגעה בו. שתילי גוש מאוחרים 

יותר  גבוה  יבול  הניבו  דישון  תוספת  ללא 

בהשוואה  גם  וכללית  התקופה,  במהלך 

דשן.  מתוגברי  מאוחרים  גוש  לשתילי 

גם  לעזר  לנו  להיות  עשויה  זו  תוצאה 

בהמשך בשימוש בשתילי גוש - ניתן לדחות 

את השתילה ללא צורך בתגבור הדישון. 

הטיפולים  בין  יבול  הבדלי  של  זו  מגמה 

לאחר  וחצי  כחודש  בהמשך.  משתנה 

בשני  השורש  חשופי  עברו  השתילה 

מועדי השתילה את שלושת טיפולי הגוש 

בשתילה  החשופים  לשתילים  ביתרון 

מאוחר  המגמה  ובהיפוך  המוקדמת, 

מיטשטשים   14.2.16 מתאריך  החל  יותר. 

ההבדלים בין הטיפולים השונים. הטיפולים 

מרמת  ורק  אך  הנראה,  ככל  מושפעים, 

עצמו  הגידול  של  הפיסיולוגית  הגליות 

ספק,  ללא  המוקדם.  מהטיפול  ולא 

עיתוי הדישון המוקדם בשתילי הגוש הוא 

הראשוני,  היבול  בקבלת  מאוד  דומיננטי 

עבור  מוקדמת.  בשתילה  שמדובר  ככל 

גוש, הנשתלים בשתילה מאוחרת,  שתילי 

ומעודדת  ביבול  פוגעת  הדשן  תוספת 

ביבול  הפוגע  מיותר,  וגטטיבי  צימוח 

גלי  על  בהמשך  אפילו  ומשפיע  הראשוני 

הצימוח. השתילים חשופי השורש נבדלים 

מערכת  להם  שאין  בכך  הגוש  משתילי 

הצימוח  בתקופת  מפותחת  שורשים 

מניבים  הם  מכך  וכתוצאה  הראשונה, 

ההתחלתי.  ביבול  הגוש  משתילי  פחות 

השנייה  בתקופה  משתנה  המגמה 

והם  העונה(,  ובהמשך  דצמבר  )מאמצע 

משתווים, ולעתים אף עולים ביבול הכולל 

יתרון  נמצא  בתצפית  הגוש.  שתילי  על 

לתגבור בדשן בתקופה השנייה בשתילים 

החשופים מבחינת היבול. למועד השתילה 

השתילה  כאשר  זו,  בעונה  השפעה  יש 

המאוחרת תרמה ליבול רב יותר בחשופי 

עבור  המתוגברים.  המאוחרים  השורש 

גודל פרי ממוצע, כאינדיקציה לאיכות פרי, 

נמצא בתצפית יתרון מסוים, לפחות בחלק 

מהקטיפים של הגל הראשון ובחלק מהגל 

שתוגברו  גוש  שתילי  של  לטיפול  השני, 

בדישון חנקני, על פני שאר הטיפולים, אם 

העונה  בשאר  נמשכת  אינה  זו  מגמה  כי 

ולא ניתן להצביע על הבדלים ברורים בין 

הטיפולים.

הבאה,  בעונה  התצפית  על  לחזור  יש 

שתילה  במועדי  גוש  שתילי  לשתול 

מאוחרים ולהשוות אותם לטיפול המשקי, 

כדי ללמוד את הנושא לעומק ולבחון את 

לשימוש  המתאימים  המיטביים  התנאים 

בשתילי גוש בתנאי הגידול שלנו.

תודות
הקצאת  על  פורת,  הראל  •למגדל  	
המעורבות,  על  במשק,  החלקה 

של  דופי  ללא  ביצוע  ועל  הדיוק  על 

התצפית;

•לשמעון חי, על הספקת השתילים;  	
•לשולחן המגדלים ולמועצת הצמחים,  	

על המימון.
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מבחן זני פלפל בבית רשת 
בבקעת הירדן

עונה 2015/16

כמדי שנה, בוחנים בבקעה זני פלפל בתנאי 
בית רשת בשתילה של תחילת אוגוסט. בנוסף 

למדדים של יבול, חיי מדף, משקל, עמידות 
לפגעים פיסיולוגיים, הוסף בשנה זו גם מדד 

איכותי למאפייני תכונות הזנים.

מבוא
גידול סתווי של פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד מהגידולים 

החשובים באזור בקעת הירדן. הגידול נפרש על יותר מ-3,000 

דונם, כשני שלישים מהם בבתי רשת וכשליש בבתי פלסטיק 

אוגוסט,  בתחילת  בשתילה  מתחילה  הגידול  עונת  למיניהם. 

והגידול מסתיים ביוני. תקופת היצוא מתחילה באמצע נובמבר 

בהתאם  המקומי  לשוק  משווקים  אפריל.  סוף  עד  ונמשכת 

לאיכות ולמחיר כל העונה, אולם השיווק לשוק המקומי מתרכז 

ברובו בחודשי האביב המאוחרים )אפריל, מאי ויוני(.  

כמדי שנה, אנו בוחנים זני פלפל בתנאי בית רשת בשתילה של 

בעלי  יבול,  עתירי  בזנים  מעוניינים  המגדלים  אוגוסט.  תחילת 

אחיד  גרם   200-180 במשקל  ארוכים,  שלו  המדף  שחיי  פרי 

)שחור  פיסיולוגיים  רגיש לפגעים  כולה, שאינו  במהלך העונה 

פיטם, חטטים, סדקים וכו’(. לאור הערות שהתקבלו מיצואנים 

ולא  אחיד  בלוקי,  שיהיה  הפרי:  צורת  של  החשיבות  בדבר 

תכונות  איכותי למאפייני  הוספנו מדד  )דמוי הולנדי(,  מוארך 

הזנים.

דו”ח זה מסכם את התוצאות של מבחן הזנים בשתילה מוקדמת 

בבית רשת בתחנת צבי במו”פ בקעת הירדן 2015/16.

שיטות וחומרים
רשת  בבית  הירדן,  בקעת  מו”פ  צבי,  בתחנת  נערך  הניסוי 

המכוסה ברשת 17 מש נגד חרקים. הקרקע: חול ירדן. מועד 

רשת  נפרסה   16.9.15 ועד  השתילה  מיום   .5.8.15 השתילה: 

שחורה 40% צל מתחת לרשת נגד חרקים. רשת הצל נפרסה 

שנית בתחילת חודש מרץ. הקטיף התחיל ב- 24.11.15 והסתיים 

ב-17.5.16.  

רוחב הערוגה: 1.7 מ’ מרכז-מרכז. נשתלו שתי שורות לערוגה; 

השתילה נעשתה כל 0.4 מ’. כל חזרה: 4.5 מ’, בכל חזרה 22 

שתילים. שתילי תבנית 1.5“. שיטת הגידול - הדליה ספרדית.

זיוה	גלעד,	רמי	גולן,	אפרים	ציפילביץ,	אחיעם	מאיר	-	מו”פ	בקעת	הירדן
דוד	סילברמן,	תמר	אלון	-	שה”מ,	משרד	החקלאות

אורי	אדלר	-	מועצת	הצמחים

 .1 בטבלה  מופיעים  והעמידות  הזרעים  חברות  הזנים,  פירוט 

)ארבע  במבחן  וכתום(  צהוב  אדום,  )צבעים:  זנים   20 נבדקו 

חזרות לכל זן( וזן אדום אחד בתצפית )שתי חזרות(.

קטיף, מיון והערכת איכות וחיי מדף: במהלך העונה נקטף הפרי 

האדום ב-70% צבע אדום פעם בשבועיים. הפרי מוין ליצוא - 

לפי גדלים, ולשוק המקומי - כפרי לא ראוי ליצוא על-פי מדדי 

איכות. השנה, ניתנה תשומת לב מיוחדת לפרי עם חטטי קור. 

הפרי המתאים ליצוא עבר סימולציה ליצוא במשך 17 יום ב-7 

מ”צ ב-95% לחות, ובמשך שלושה ימים נוספים ב-20 מ”צ.

לאחר הסימולציה נבדק הפרי על-פי המדדים הבאים:

לפי  זקן  גמיש,  מוצק,  מאוד,  מוצק   - החלוקה  לפי  מוצקות: 

תחושה ידנית;

בצבע  מהיקפם  מ-50%  שפחות  הפירות  אחוז  צבע:  חריגי 

כתום;

כתומים: אחוז הפירות שיותר מ-50% מהיקפם בצבע כתום.

טבלה	מס’	1:	זנים,	חברות	הזרעים,	צבעים,	עמידויות	וסבילות	

	,2015/16 רשת,	 בבית	 פלפל	 זני	 במבחן	 ונמטודות	 לווירוסים	

בבקעת	הירדן

מבחן	זני	פלפל	2015/16
נמטודותסבילותעמידותצבעזןחברה
L4 TSWVNאדוםMarlettaאפעל
L4TSWVאדום10093אפעל

L4TSWVאדוםBotarosזרעים גדרה
L4TSWVאדוםNoamזרעים גדרה
L4TSWVאדוםD13-60זרעים גדרה
L3אדוםקנוןזרעים גדרה
L4TSWVאדוםגלעדהזרע סידס

L4TSWVאדום2226 )שני(רימי
L4TSWVאדום720-670מכתשים

L4TSWVאדום35-135סולי
L4TSWVכתוםג’ורדןזרעים גדרה

L4TSWVצהוב0084אפעל
L4TSWVצהובHa71הזרע סידס
L4TSWVצהוב7921 )שיר(זרעים גדרה
L4TSWVצהוב7926זרעים גדרה

L4TSWVצהוב35-245סולי
L4TSWVצהובPs 472 12גדות

L4TSWVצהובליריהזרע סידס
L4צהוב2276רימי

L4TSWVNאדום*76837הזרע סידס
*הזן 76837 נבחן בשתי חזרות
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איכות  ציון  חושב  השונות,  התכונות  אחוזי  חישוב  לאחר 

 - וזקנים(  )מוצק מאוד  מוצקות  ביחסים:  המורכב מהמדדים 

איכות שלילי אפשרי אם התכונות  ציון   .20%  - כתומים   ,80%

הנכללות בציון האיכות עוברות את הספים הבאים: אחוז פרי 

זקן גבוה מ-15%, אחוז כתמי צבע גבוה מ-50% ואחוז כתומים 

מעל 37%. 

טבלה	מס’	2:	הגדרת	צורת	הפרי,	יבול	כללי	ויבול	ליצוא,	משקל	פרי	ממוצע	וציון	איכות	עונתי	במבחן	ותצפית	זני	פלפל	בבית	רשת,	

בקעת	הירדן,	2015/16

הגדרת	צורה*צבעזן
אחידות	צורה**
)10-0(

יבול	כללי	
)ק”ג/מ”ר(

יבול	ליצוא	
)ק”ג/מ”ר(

משקל		פרי	
ממוצע
)	ג’(

***איכות	משוקללת
לאחר	20	יום	
סימולציה	)10-0(

2.39.711.28.81864.8אדוםקנון
2.26.410.38.61695אדוםגלעד

D13-602.31010.48.51975.8אדום
Botaros2.23.810.88.21984.7אדום

Noam2.24.810.57.92135.4אדום
2.39.210.17.81795אדום10093

2.21010.37.71724.9אדום35-135
2.108.46.81722.8אדוםשני

2.108.26.41954.2אדום720-670
Marletta2.2108.16.21465.1אדום
2.29.48.16.21953.9אדום76837
2.23.59.37.21787.6כתוםג’ורדן

2.1010.88.31663.7צהוב84
2.310118.21927.1צהובשיר
201081695צהובלירי

2.39.99.981824.5צהוב2276
209.67.41464.6צהוב7926
Ha712.24.29.77.31714.3צהוב

12 Ps 4722.36.19.66.91797.1צהוב
2.2108.66.71836צהוב35-245

* הגדרת צורה - פחוס -1 1.8, בלוקי 2.1-1.9, ארוך 3-2.2

** אחידות צורה - 10-0 לא אחיד

*** איכות משוקללת - משוקללת ביבול ליצוא )10-0(  

טבלה	מס’	3:	התפלגות	היבול	ליצוא	לפי	תקופות,	מבחן	ותצפית	זני	פלפל,	בית	רשת,	בקעת	הירדן	2015/16

צבעזן
יבול	ליצוא	
)ק”ג/מ”ר(

יבול	ליצוא	לתקופה	)%	מסך	כל	היבול	ליצוא(
אפריל	-	מאיינואר	-	מרץנובמבר	-	דצמבר

Marletta6.2294625אדום
7.8245025אדום10093

Botaros8.2215524אדום
Noam7.9175528אדום

D13-608.5215624אדום
8.8165826אדוםקנון

8.6194339אדוםגלעד
6.8195229אדום2226 )שני(

6.4165430אדום720-670
7.7244729אדום35-135

7.2284131כתוםג’ורדן
8.3244630צהוב0084
Ha717.3175528צהוב

8.2295318צהוב7921 )שיר(
7.4274330צהוב7926

6.7195229צהוב35-245
12 Ps 4726.9206120צהוב

8303733צהובלירי
8145631צהוב2276

6.2324820אדום76837

ציון איכות משוקלל מעל 5 מצביע על איכות טובה.

תוצאות
בטבלאות 2 עד 8 מופיעות תוצאות היבול, האיכות וחיי המדף 

של המבחן והתצפית בזני פלפל בבית רשת בעונת 2015/16 

בבקעת הירדן. 
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טבלה	מס’	4:	משקל	פרי	ממוצע,	התפלגות	משקל	וגודל	פרי	ליצוא	)אחוז	לגודל(,	מבחן	ותצפית	זני	פלפל	בבית	רשת,	

בקעת	הירדן,	2015/16

צבעזן
משקל	פרי	
ממוצע	)ג’(

אחידות	גודל	משקל	פרי	ממוצע	לתקופה	ג’
פרי*

התפלגות	גודל	פרי	ליצוא	)%(
נובמבר-
דצמבר

ינואר-מרץ
אפריל-	
מאי

MLXLXL-G

Marletta1461261701324.12540332אדום
1791542041662.68363818אדום10093

Botaros1981852131856.99333523אדום
Noam2132022321914.15283928אדום

D13-601971802141834.39293825אדום
1861631961807.412323818אדוםקנון

169132194164015422716אדוםגלעד
172137194176013383316אדום2226 )שני(

195150218197010333620אדום720-670
1721351891762.317383510אדום35-135

178147210165010383021כתוםג’ורדן
1661391911590.613393215צהוב0084
Ha7117114419116608433712צהוב

192163226163013293721צהוב7921 )שיר(
1461091731451.32338335צהוב7926

1831692041624.21534429צהוב35-245
12 Ps 47217916319616478404110צהוב

169130191174013413314צהובלירי
182125200181011344114צהוב2276

1951752141854.50103654אדום76837
*אחידות גודל - מדד לאחידות גודל פרי של הזן בין החודשים השונים; פחות מ-5 - לא אחיד. 

חטטי קור
ירדו   2015 דצמבר  חודש  של  הראשונים  הימים  בעשרת 

במשך  מ”צ  ל-7  שמתחת  לערכים  המינימום  טמפרטורות 

מספר שעות כל יום. כתוצאה מכך נמצאו פגיעות רבות בפרי 

הפלפל שנקטף בחודשים ינואר-פברואר שהתבטאו ב”חטטי 

קור”. בטבלה 5 מוצגת רמת חטטי הקור כאחוז מהיבול הכללי 

בכל זן )בדיקות ביום הקטיף(.

זני	 מבחן	 הכללי(,	 מהיבול	 )אחוזים	 קור	 חטטי	 	:5 מס’	 טבלה	

פלפל	בבית	רשת	בבקעת	הירדן,	עונה	2015/16

צבעזן
%	חטטים
מהיבול	הכללי

רגישות

Marlettaגבוהה9.2אדום
גבוהה8.7אדום10093

Botarosגבוהה7.7אדום
Noamגבוהה6.8אדום

D13-60גבוהה6.6אדום
בינונית5.2אדוםקנון

בינונית3.9אדוםגלעד
בינונית3.2אדום2226 )שני(

נמוכה2.5אדום720-670
נמוכה2.3אדום35-135

בינונית3.9כתוםג’ורדן
גבוהה10.9צהוב0084
Ha71גבוהה8.3צהוב

גבוהה8.1צהוב7921 )שיר(
גבוהה7.6צהוב7926

גבוהה7.6צהוב35-245
12 Ps 472גבוהה5.5צהוב

בינונית4.7צהובלירי
בינונית4.7צהוב2276

בינונית4.2אדום76837

צבע כתום בזנים צהובים במרכז החורף
ידוע, שיש תופעה שכיחה מאד שבמרכז החורף זנים צהובים 

נוטים לצבע כתום במקום צהוב. זו תופעה חולפת עם הזמן 

ויש הבדלים גדולים בין הזנים )טבלה 6(.

טבלה	מס’	6:	פרי	בצבע	כתום	בזנים	צהובים	במרכז	החורף,	

אחוז	מסך-כל	היבול

פרי	בצבע	כתוםזן
)%(

008410
Ha7127

792136 )שיר(
792629

35-24525
12 Ps 47228

24לירי
227618
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טבלה	מס’	7:	איכות	)מוצקות	וכתומים(;	ממוצע	עונתי	לאחר	

השהיה	)17	יום	ב-7	מ”צ,	95%	לחות	+	3	ימים	ב-20	מ”צ(,	מבחן	

זני	פלפל	בבית	רשת,	בקעת	הירדן,	2015/16

צבעזן
מוצק	
מאוד
)%(

זקן*
)%(

כתום
)%(	

**איכות	משוקללת
לאחר	20	יום	
סימולציה
)10-0(

Marletta674285.1אדום
672255אדום10093

Botaros714304.7אדום
Noam754355.4אדום

D13-60813315.8אדום
763434.8אדוםקנון

624275אדוםגלעד
496332.8אדום2226 )שני(

706244.2אדום720-670
653244.9אדום35-135

8237.6כתוםג’ורדן
54113.7צהוב0084
Ha7140124.3צהוב

7947.1צהוב7921 )שיר(
5974.6צהוב7926

7356צהוב35-245
12 Ps 4728047.1צהוב

5395צהובלירי
5194.5צהוב2276

479243.9אדום76837
ראוי  אינו  הסימולציה  לאחר  זקן  פרי   15% מעל  זקן:  *פרי 

ליצוא.

מ-50%  שיותר  הפירות  אחוז   - בלבד  אדום  בזן  כתומים: 

מהיקפם בצבע כתום.

ציון  חושב  השונות,  התכונות  אחוזי  חישוב  לאחר  איכות:  ציון 

מאוד  )מוצק  מוצקות  ביחסים:  מהמדדים  המורכב  איכות 

וזקנים( - 80%, כתומים - 20%. 

טבלה	מס’	8:	ציוני	איכות	לפי	חודשים,	לאחר	השהיה,	מבחן	זני	

פלפל	בבית	רשת,	בקעת	הירדן	2015/16

צבעזן
ציון	איכות		-	לאחר	20	יום	סימולציה

)10-0(
אפרילפברוארינוארדצמבר

Marletta5.76.95.32.5אדום
4.25.55.15.7אדום10093

Botaros5.16.74.72.2אדום
Noam6.45.15.93.5אדום

D13-6084.65.33.7אדום
7.65.63.63.7אדוםקנון

5.57.94.73.3אדוםגלעד
2.83.222.4אדום2226 )שני(

5.36.20.4אדום720-670
4.76.56.32.3אדום35-135

8.48.27.96.3כתוםג’ורדן
5.96.81.22.2צהוב0084
Ha714.85.26.41.3צהוב

8.56.77.92.6צהוב7921 )שיר(
5.36.56.80.8צהוב7926

4.35.97.26.9צהוב35-245
12 Ps 47286.86.96.6צהוב

7.44.95.71.2צהובלירי
5.7651.8צהוב2276

6.53.90.11.3אדום76837

דיון
זנים אדומים

הזן המסחרי הוותיק, קנון )7158(, השיג יבול גבוה הן ליצוא והן 

ופירות בעלי  ג’   186 גודל פרי ממוצע של  לשוק המקומי עם 

נטייה להיות מוארכים )כידוע( וחיי מדף בינוניים. בדומה לרוב 

הזנים, השנה מרבית היבול ליצוא איחרה לתקופת ינואר-מרץ, 

, ורבע מהיבול נקטף באפריל עד אמצע מאי. באופן מבטיח, 

הזן קנון הצטיין באחידות גודל בהשוואה ליתר הזנים. בדומה 

להרבה זנים במבחן, גם קנון היה רגיש לחטטי קור. בסך-הכול, 

הזן הצטיין ברוב הקטגוריות.

גם הזן המסחרי המוכר גלעד השיג יבול גבוה וחיי מדף טובים, 

וגם אפיל ממנו. לגבי חטטי  אך עם פרי קטן בהשוואה לקנון 

קור היה גלעד בין הזנים הפחות רגישים לתופעה.

גדול  פרי  עם  לקנון,  דומים  ליבולים  שהגיעו  זנים  מספר  היו 

נועם  בוטרוס,  כמו:  נוספת,  שנה  אותם  לבדוק  ומומלץ  יותר, 

יותר  אף  קור  לחטטי  רגישים  היו  שהם  לציין  צריך   .D13-60-ו

מקנון. לגבי איכות, בלט הזן  10093, ששמר על האיכות אפילו 

באפריל והשיג יבול גבוה. 

ולא היה רגיש לחטטי קור,  גבוה  יבול כללי  הזן 35-135 השיג 

אך היו לו אחוזי יצוא נמוכים בהשוואה ליתר הזנים המובילים. 

הזנים שני ו-720-670 היו בעלי צורת בלוקי ולא רגישים לחטטי 

קור, אך לא הצטיינו ביבול. 

הזנים שהראו ציון איכות גבוה מזה של הקנון, עם צורה בלוקית 

לחטטים  שלהם  הרגישות  שגם  ו-35-135,  גלעד  הם  אחידה, 

הייתה נמוכה.

זנים צהובים
הזן המסחרי הוותיק, לירי, בעל צורה בלוקית יפה, השיג יבול 

גבוה אך עם פרי בגודל בינוני וחיי מדף סבירים בלבד. הוא לא 

היה רגיש לחטטי קור, אך כן היה בעל נטייה לקבל צבע כתום 

בחורף. בסך-הכול הלירי זן טוב, אך במבחן זה היו זנים טובים 

ממנו.

זנים בולטים שמומלץ לבחון אותם שוב: שיר ו-0084, שהצטיינו 

ביבול גבוה מאד )אך רגישים לחטטי קור(, ו- 2276 עם יבול גבוה 

ליצוא. גם הזנים Ps472 12 ו-35-245 בלטו בחיי מדף מעולים. 

הזן 0084 בלט לטובה בחורף במופע צהוב ולא כתום. הזן 7926 

בלט בצורה הבלוקית היפה, בעל יבול ואיכות סבירים, אך בעל 

יתר הזנים. איכות הזן 35-245 הייתה  פרי קטן בהשוואה לכל 

גבוהה וצורתו בלוקית ואחידה, אולם רגישותו הרבה לחטטים 

מהווה בעיה. 

זן כתום
בניסוי היה רק זן כתום אחד, ג’ורדן. זן זה הצטיין ביבול גבוה 

על-פי  קור.  לחטטי  רגיש  היה  לא  וגם  מעולים  מדף  ובחיי 

ה”ממוצע”, יש לו גודל פרי )180 ג’( מצוין, אך הגודל השתנה 

באופן קיצוני מתקופה לתקופה.

לסיכום
מאד  גבוהות  בטמפרטורות  התאפיינה   2015/16 עונת 

בתקופת הסתיו, אך החורף היה קריר עם שני גלי קור, אחד 

בתחילת דצמבר ואחד בסוף ינואר, וכמויות גשם מעל הממוצע 

הרב-שנתי. יש לקחת בחשבון את ההשפעה של מזג-האוויר 

פוטנציאל  ועל  הזן  תכונות  על  לשנה אחרת  בהשוואה  השנה 

היבול. כמו-כן, חשוב לזכור שלא ניתן במבחן זנים לתת טיפול 

באופן  הזנים  יגיבו  אחרים  שבתנאים  שייתכן  כך  לזן,  מיוחד 

שונה.

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות.
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בחינת כנות בגידול חציל 
פרתנוקרפי בחורף בבתי צמיחה 

בבקעת הירדן
עונה 2015/16

בשנים האחרונות, בעקבות הופעת זנים 
פרתנוקרפיים, יש הרחבה בשטחי הגידול 

של חציל בבתי צמיחה, בבקעת הירדן בפרט 
ובארץ בכלל. מאמר זה מסכם את תוצאותיו 
של ניסוי לבחינת פוטנציאל היבול של שתילי 

חציל מזן 206 שהורכבו על כנות שונות, 
בהשוואה לגידול לא מורכב.  

תקציר
גידול חציל בבתי צמיחה הוא גידול “חדש-ישן” בבקעת הירדן. 

אנו  פרתנוקרפיים,  זנים  הופעת  בעקבות  האחרונות,  בשנים 

ובארץ  בפרט  הירדן  בבקעת  הגידול  שטחי  להרחבת  עדים 

בעיקר  מוכר  מורכבים  משתילים  ירקות  מיני  גידול  בכלל. 

העיקרית של  כלל, המטרה  בדרך  ועגבניות.  דלועיים  בגידולי 

על-פי  קרקע.  פגעי  עם  התמודדות  היא  מורכבים  שתילים 

דיווחים ראשוניים נראה, כי גם אם אין בעיות קרקעיות, גידול 

חציל משתיל מורכב עשוי להעלות את פוטנציאל היבול.

שתיל   ,206 הזן  של  היבול  פוטנציאל  בחינת  הניסוי:  מטרת 

)לא  כנה  ללא  לגידול  בהשוואה  שונות,  כנות  על  המורכב 

מורכב(.  

הזן 206 נבדק בשתילים מורכבים על 3 כנות )מינואט, ספרינטר, 

אושרת( ובגידול משתיל לא מורכב.

ספרינטר  כנת  על  מורכבים  שתילים  הניבו  זה,  ניסוי  בתנאי 

כנת  על  מורכבים  שתילים  מאשר  יותר  גבוה  יבול  ואושרת 

מינואט וללא כנה )הבדל מובהק(.

מבוא
בעבר היווה גידול החצילים בשטח פתוח ענף מרכזי בבקעת 

הירדן. בשנים האחרונות, בעקבות הופעת זנים פרתנוקרפיים, 

חנטה  להשריית  צמיחה  חומרי  בריסוס  מהצורך  הפטורים 

צמיחה  בבתי  הגידול  בשטחי  הרחבה  חלה  החורף,  במהלך 

שנערכו  זנים,  מבחני  תוצאות  הירדן.  בבקעת  ובפרט  בארץ, 

במו”פ בקעת הירדן בשלוש שנים האחרונות, העידו על יתרון 

לזן 206 )עדן זרעים(.

בגידולי  בעיקר  מוכר  מורכבים  משתילים  ירקות  מיני  גידול 

העיקרית של  ובעגבניות. המטרה  ומלפפון(  )אבטיח  דלועיים 

שתילים מורכבים היא לרוב התמודדות עם פגעי קרקע, אולם 

מדיווחים ראשוניים נמסר כי גם אם אין בעיות קרקעיות, גידול 

חציל משתיל מורכב עשוי להעלות את פוטנציאל היבול.

מהלך המחקר ושיטות עבודה
הזן  נבחן  הירדן,  בניסוי, שהתבצע בתחנת צבי במו”פ בקעת 

הכנות  כנה.  ללא  לגידול  בהשוואה  כנות   3 על  שהורכב   206

אושרת וספרינטר הן של צמח חציל, ולעומת זאת, מינואט היא 

כנה היא של צמח עגבנייה. כל טיפול נערך ב-4 חזרות.

עמידותחברהכנהטיפול
ביקורת ללא כנה1
דוררתחישתילאושרת2
דוררתמכתשיםספרינטר3
דוררתא.ב. זרעיםמינואט4

מקומית,  בקרקע   2015 בספטמבר  ב-29  בוצעה  השתילה 

במנהרה עבירה 2” המכוסה ברשת נגד חרקים 50 מש. בסוף 

מיקרון  120 פוליאתילן  ליריעת  הרשתות  הוחלפו  אוקטובר 

חרקים  נגד  לרשת  הגג  כיסוי  הוחלף  וב-11.4.16  אנטיפוג,   IR

שמעליה רשת צל.

עומד ושיטת הגידול: שורה בודדת; 1.8 מטר בין מרכז ערוגה 

למרכז ערוגה. המרווח בין השתילים בשורה: 50 ס”מ. כ-1,100 

שתילים לדונם. ההדליה בשיטה הולנדית, 2 ענפים לצמח. 

תוצאות

כללי
במהלך העונה הייתה עוצמת הצימוח של השתילים המורכבים 

על הכנות אושרת וספרינטר דומה לעוצמת הצימוח של גידול 

אורי	אדלר,	מועצת	הצמחים
אחיעם	מאיר,	אפרים	ציפלביץ,	זיוה	גלעד	-	מו”פ	בקעת	הירדן

דוד	סילברמן,	גואל	חדד,	תמר	אלון	-	שה”מ,	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר



46 20
16

ר 
מב

ט
ספ

 

צהובים,  היו  מינואט  כנת  על  המורכבים  הצמחים  כנה.  ללא 

ועוצמת הצימוח שלהם הייתה נמוכה יותר.

יבול
הקטיף החל ב-24.11.15 ונמשך עד 24.5.16, אחת ל-10 ימים. 

איור 1 מסכם את קצב צבירת היבול הכללי בכל טיפול ומעיד 

המורכבים  שתילים  של  היבול  בפוטנציאל  מובהק  יתרון  על 

בהתאמה,  ק”ג/מ”ר,  ו-18   19 ואושרת,  ספרינטר  כנות  על 

כנה.  ללא  יבול משתיל  פוטנציאל  ק”ג/מ”ר  ל-15.8  בהשוואה 

עוצמת הצימוח הנמוכה של שתילים מורכבים על כנת מינואט 

התבטאה גם בפוטנציאל יבול נמוך - 13.6 ק”ג למ”ר.

שתילי חציל, המורכבים על כנות אושרת וספרינטר, הניבו יבול 

כללי וכן יבול באיכות סוג א’ גבוהים יותר מיתר הטיפולים. נראה 

שההבדל המשמעותי בפוטנציאל היבול נבע ממספר הפירות 

הגבוה יותר )טבלה 1(. יש לזכור שגודל הפרי מושפע מתזמון 

הקטיף; גודל הפרי בקטיף הוכוון למשקל של 450-350 גרם. 

טבלה	מס’	1:	חציל	זן	206	-	פוטנציאל	יבול	כללי,	סוג	א’	ומספר	

פירות	למ”ר

טיפול
יבול	כללי	
ק”ג/מ”ר

יבול	-	סוג	א’	
ק”ג/מ”ר

מספר	פירות
למ”ר

42.3 א15.8 א19.6 אמורכב על ספרינטר
38.8 אב15.1 א18.4 אמורכב על אושרת

34.0 בג13.2 ב15.9 בללא כנה
30.4 ג10.8 ג13.7 גמורכב על מינואט

* אותיות שונות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה 

של 5%

איכות הפרי באביב
באביב המוקדם הייתה איכות פרי החציל לרוב טובה, כלומר 

התקבל אחוז גבוה של פרי איכותי. עם זאת, נמצאה השפעה 

של הכנה על רמת צבע הקליפה. החל מאמצע אפריל, עקב 

התחממות מזג-האוויר, חלה ירידה באיכות הפרי, שבאה לידי 

ביטוי בעיקר בצבע הקליפה, באיבוד ברק ובמופע צבע אדום-

הערכת  בוצעה   3.5.16 בתאריך  שרצוי.  כפי  שחור  ולא  סגול, 

חסר  סגול  קליפה  צבע   -  1 כלהלן:  ודורגה  טיפול  לכל  צבע 

כנת  על  מורכב  שתיל  מבריק.  שחור  קליפה  צבע   -  6 ברק; 

אושרת הניב פרי איכותי יותר )טבלה 2(. 

טבלה	מס’	2:	הערכת	צבע	קליפת	הפרי	בקטיף	אביבי	מאוחר	

)3.5.16(	בניסוי	בחינת	כנות	חציל

טיפול
הערכת	צבע*
)6-1(

3.9 במורכב על ספרינטר
5.0 אמורכב על אושרת

4.6 אבללא כנה
3.9 במורכב על מינואט

שחור  קליפה  צבע   -  6 ברק;  חסר  סגול  קליפה  צבע   -  1*

מבריק

** אותיות שונות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה 

של 5%

דיון

ניתוח כלכלי 
תוספת היבול משתיל מורכב הייתה 3.7 ק”ג/מ”ר. לפי מחירי 

משתלת חישתיל, עלות שתילים לדונם חציל מזן 206 )רגיל( 

 3,500 היא  לדונם  מורכבים  שתילים  עלות  ש”ח;   1,050 היא 

לדונם. המחיר הממוצע  2500 ש”ח  כלומר תוספת של  ש”ח, 

נטו לקילו במהלך העונה היה 3.3 ש”ח )מחירי עונת 2015/16(, 

וזה שווה לתוספת הכנסה של כ-12,200 ש”ח לדונם. 

עומדים
צמחים  כ-1,100  כלומר  למטר,  צמחים   2 נשתלו  זה  בניסוי 

לדונם. מכל צמח הועלו שני ענפים. כדאי לבחון בשתיל מורכב 

את מספר הצמחים למטר ואת מספר הענפים לצמח, במטרה 

לבחון האם ניתן לחסוך בעלויות השתילים.

הגנת הצומח
מחלות  של  בעיות  התעוררו  לא  חריג,  באופן  השנה,  בניסוי 

אלו  כלל,  בדרך  גדולה.  קישיונה  או  אפור  עובש  כמו  עלים, 

מחלות נפוצות הדורשות ריסוסים רבים ולעתים מסיבות נזק 

צימוח  און  לראות  היה  צפוי  מורכבים  בשתילים  גדול.  כלכלי 

חזק יותר לעומת צמחים לא מורכבים, דבר שיכול היה להגביר 

את הרגישות למחלות עלים. אי לכך, מומלץ לבחון את הנושא 

שוב בעונה נוספת, על רקע של טיפולים בעומדים שונים. 

סיכום
ניסוי זה מסמן את הפוטנציאל הגלום בגידול חציל פרתנוקרפי 

הפוטנציאל  את  וגם  הירדן  בבקעת  בחורף  צמיחה  בבית 

להעלאת היבול תוך שימוש בשתילים מורכבים. בתנאי הניסוי, 

שתיל מורכב על כנות ספרינטר ואושרת הניב יבול גבוה יותר 

ובמיוחד  כולה,  העונה  במהלך  כנה  ללא  לגידול  בהשוואה 

בשלהי החורף. 

אף כי המנגנון הפיזיולוגי שגורם לתוספת היבול אינו נהיר דיו, 

יותר, אף שלא אובחנה  יבול גבוה  גידול משתיל מורכב השיג 

כל מחלת קרקע, נגיעות בנמטודות או מחלת עלים, כמו עובש 

בנושא  יותר  מעמיק  למחקר  חשיבות  יש  קישיוניה.  או  אפור 

להבין  כדי שנוכל  כנות בחציל,  מנגנון הפעולה הפיזיולוגי של 

את המנגנון המעורב.

תודות
הירקות במועצת הצמחים, על עזרתה במימון  ענף  להנהלת 

הניסוי.

שתילים	 	- 	206 מזן	 חציל	 כללי,	 יבול	 פוטנציאל	 	:1 מס’	 איור	
מורכבים	בהשוואה	לשתילים	לא	מורכבים

* אותיות שונות מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 5%.


