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מדברים הרבה על פער התיווך ועל יוקר המחיה ומתעסקים 

בהרבה נושאים שוליים של יוזמות ודיבורים, המועלים בדרך 

כלל  לסדר היום בכלי התקשורת, ומשם נעלמים. ברוב 

המקרים אלה רק דיבורים שלא רק שלא משיגים דבר, אלא 

אף גורמים נזק, כי מקבעים בתודעת הצרכן את יוקר הירקות, 

מה שכמובן אינו נכון ברוב ימות השנה.

לכן צריך לטפל בנקודות החשובות, שהן הקמתו של שוק 

סיטוני חדש, הוזלת המים ולבסוף, יש צורך חשוב ודחוף 

להקים חברת מגדלים, בשותפות עם גופים עסקיים, כי רק 

חברה כזאת תוכל לתת תשובה למגדלים שאינם שבעי נחת 

מרשתות השיווק. באמצעותה אפשר יהיה לשווק בערוצים 

אחרים.

חברה חדשה כזאת צריכה להתבסס על מספר נקודות 

חשובות:

מניית המגדלים תהיה מעל 51%.  .1

בחינת השפעתם של פונגצידים   32
וטיפולים אגרוטכניים על מחלת 
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החברה תקום בשותפות עם גוף כלכלי חזק ואמין.  .2

מחירון השוק יהיה בהתאם לסקר של מועצת הצמחים.  .3

עמלת השיווק תהיה שווה לעמלת המשווקים של השוק   .4

הסיטוני.

ייעשה שימוש בארגזים, כדי להוזיל משמעותית עלויות.  .5

לא יהיו הלוואות בהון חוזר.  .6

החברה תוכל לעסוק בירקות, בפירות ובהדרים, בחסות   .7

מועצת הצמחים.

אני מאמין בהתארגנות זו ופועל לבדוק אם היוזמה ניתנת 

ליישום.

אשמח לקבל הצעות ורעיונות.

אקווה שהמגדלים יגלו רצינות וירימו את הכפפה. בתמונת 

המצב כיום, זה נראה הדבר היחיד שיאפשר לתת תשובה 

לגופים העסקיים שגורפים הון על חשבון החקלאים.

  מאיר יפרח

36 24 10 10

על הפרק

שדה וירק 
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סלט ירקות

ר החקלאות חתם ש
על צו המחייב 

רשתות להעביר נתונים 
על קנייה ומכירה של 

פירות וירקות
שר החקלאות, אורי אריאל, 

חתם בשבוע האחרון של חודש 

אוקטובר על צו המחייב את 

רשתות השיווק למסור דו”חות 

כספיים המפרטים את נתוני 

הרכישה והמכירה של ירקות 

ופירות. במסגרת הצו יידרשו 

המשווקים והסיטונאים הגדולים 

לדווח בפרקי זמן קבועים, הן על 

קביעת מחירי הפירות והירקות 

בשוק והן על הרווח מהמכירות.

הצווים נחתמו בעקבות מסקנות 

ועדת המחירים המשותפת 

למשרדי החקלאות והאוצר, 

אשר בחנה את סוגיית פערי 

התיווך בתחום הפירות והירקות 

והמליצה לפני כחצי שנה 

להתחיל בפיקוח. לאחר החתימה 

על הצו וקבלת הנתונים מאותן 

רשתות ומשווקים, תבחן ועדת 

המחירים את הדרך הנכונה 

לבצע את הפיקוח ולהילחם 

בפערי התיווך.

לפי הצו, יידרשו החברות לתת 

נתונים עד סוף שנת 2016 על 

המכירות שהחלו בשנת 2015. 

חובת הדיווח תחול עד סוף שנת 

2017, כאשר אז, לפי הערכת 

ועדת המחירים, יהיו בידיה די 

נתונים כדי לקיים מדגם מייצג 

של התפלגות מחירי הירקות 

והפירות. בשלב הזה מהות 

הפיקוח היא לשם קבלת מידע 

ולשם הבנת מצב הרווחיות בשוק 

הפירות והירקות.

לדבריהם, המהלך המשותף 

עתיד להפחית את ההוצאות 

מגדלים יקרים!
עתה, עם תום תקופת החגים 

ושובנו לשגרת חיים ולעבודה 

סדירה, אני מבקש לעדכנכם 

על ישיבת עבודה שהייתה 

לנו ערב חג הסוכות עם שר 

החקלאות, אורי אריאל, ועם 

המנכ”ל, שלמה בן-אליהו.

בפגישה השתתפו מנכ”ל 

המועצה, צבי אלון, סמנכ”ל 

המשרד לסחר חוץ, איציק 

בן-דוד וצוותו ואני.

ראוי לציין שהדיון התנהל 

באווירה טובה, תוך דגש מצד 

שני הצדדים, להמשיך ולשמור 

על רווחיות מגדלי הירקות ועל 

צמצום פער התיווך.

להלן עיקרי הנושאים שעלו 

בפגישה:

מינוי הוועדה הענפית 
החדשה

בתחילה הודיתי לשר על מתן 

אישורו לוועדות הענפיות 

החדשות, המתבססות על 

המגדלים שנבחרו לפני מספר 

חודשים, תוך צירוף נציגי 

המשרד, המסחר והיצואנים 

לוועדות, על-פי החוק.

יבוא
1. נושא היבוא נבחן על כל היבטיו. 

אנו הבענו את התנגדותנו לאפשר 

יבוא כלשהו פטור ממכס ללא 

התייחסות למחירים ולתנאי השוק 

הישראלי )כפי שהיה לצערנו 

לקראת חגי תשרי(.

2. עמדנו על כך שלגבי העגבניות, 

למשל, אין לאפשר כלל יבוא 

בפטור ממכס, כיוון שהמכס אינו 

גבוה )93 אג’ לק”ג(, ולכן אם 

יש מחסור זמני המחיר עולה 

מעט, הסוחרים פשוט יכולים 

לייבא, לשלם  את המכס, ולא 

יחסר דבר - כל זאת תוך עליית 

מחירים קלה בלבד ומבלי לגרום 

נזק לחקלאי.

3. סוכם שהנושא ייבחן 

במשותף על-ידי משרדי האוצר 

והחקלאות, תוך התייחסות 

להצעתנו. אם יוחלט על המשך 

יבוא ללא מכס, תביעתנו היא 

שזה יעשה בצורה מבוקרת, 

רק בהתאם לתנאי המחסור 

והמחירים בשוק ובתיאום עמנו. 

כל זאת לא לפני שהמחיר 

הסיטוני יגיע ל-6 ש”ח לק”ג. 

שוק סיטוני
שבנו והבענו דאגתנו מהעדרו 

של שוק סיטוני מודרני ומשוכלל 

זה שנים רבות. לדעתנו מצב 

זה משחק לידיהן של רשתות 

השיווק, שנהנות להיווכח איך 

המסחר שמחוץ למערכות שלהן 

הולך ונסוג, נחלש ודועך. זאת, 

מחוסר מתקנים ותנאים הולמים 

לקיום שווקים, חנויות לשיווק 

פירות וירקות ושמירה על איכות 

התוצרת.

השר והמנכ”ל הביעו תקווה 

שההשקעות לשדרוג שוק צריפין 

ישאו פרי. לנו יש ספק גדול שאכן 

כך יהיה, והודענו לשר שמועצת 

הצמחים פועלת לאיתור 

אפשרויות וחלופות נוספות 

להקמת שוק סיטוני מרכזי 

ומודרני, כי בנפשנו הדבר.

שונות
1. בשולי הדיון עלתה שוב 

במלוא חומרתה של שאלת 

מחיר המים, בעיקר באזורי 

הגידול העיקריים של הירקות 

בישראל, והצורך לקבוע רמה 

אחרת וסבירה למחיר המים 

למגדלים. השר הביע תקווה 

שהדיונים המתקיימים בנושא 

יגרמו לשינוי ולהוזלת המים 

באזורים היקרים.

2. אנו מקיימים עתה גם דיאלוג 

מקצועי מפורט עם משרד 

החקלאות בכל הנוגע לחוק 

הסטנדרטים, שאמור לקבוע 

כללי שיווק חשובים של פירות 

וירקות.

כאמור, אנו מקווים להגיע 

להבנות עם משרד החקלאות 

בנושאים הללו, ברוח השיחה 

שהתקיימה אצל השר, 

בה הודגשה חשיבותה של 

החקלאות בישראל והצורך 

בשמירה.

מאיר יפרח

עבור ירקות ופירות טריים, 

הנחשבים מוצר צריכה בסיסי 

בעיניי הצרכן הישראלי, יביא 

לחיזוק החקלאים ויאפשר לשוק 

להתקיים בצורה הוגנת.

השר אריאל אמר: “פערי התיווך 

בישראל הם לא סבירים בעליל, 

ולאחר שבחנו את הנושא 

באמצעות ועדת המחירים 

המשותפת החלטנו, שר האוצר 

ואנוכי, לשים לזה סוף. כדי שנדע 

מאיפה נוצר פער המחירים. 

הוצאנו צו שיחייב את הסופרים 

והמרכולים לדווח לממשלה 

מהם מחירי הקנייה מהחקלאי 

והקנייה לצרכן. אחרי שנקבל את 

הנתונים הכלכליים, נדע לנתח 

אותם ולפעול בצורה חכמה 

ומחושבת לצמצום פערי התיווך 

ולהורדת יוקר המחיה בשוק 

הפירות והירקות. הבטחנו את זה 

לחקלאים ולצרכנים ולא נרפה 

 במאבק לצמצום פערי התיווך”.

בשנים האחרונות נצפית מגמה 

רב-שנתית של עלייה בנתח 

השוק של רשתות השיווק לעומת 

השווקים הפתוחים וחנויות 

הירקות והפירות הפרטיות. 

לפי נתוני הלמ”ס, גדל בעשור 

האחרון נתח השוק של הרשתות 

ב-15% לכדי 50% מהקמעונות 

בפירות ובירקות טריים, זאת 

לצד עלייה בכוח הקנייה של 

הרשתות המחזיקות בבעלותן 

סיטונות פירות וירקות או 

שרוכשת באמצעות סיטונאי 

גדול. בנוסף, המהלך יצא לדרך 

בעקבות ממצאי בדיקה מדגמית, 

שהראו שהרווח הגולמי והתפעולי 

במחלקת הפירות והירקות 

ברשתות הינו גבוה במידה ניכרת 

מהרווח הכללי של הרשת. 
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הפיקוח יופעל באמצעות צו לזמן 

מוגבל ויחול עד לסוף שנת 2018.

ושלם המינוי של ה
חברי הוועדות 
הענפיות במועצת 

הצמחים
שר החקלאות, אורי אריאל, 

חתם בימים אלה על מינוי חברי 

הוועדות הענפיות במועצת 

הצמחים, בהתאם לחוק המועצה 

ולתקנות הנוגעות לדבר.

וזאת רשימת חברי הוועדה 

הענפית ירקות:

1. עובדי משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר:

שמשון עומר

ציפי פרידקין

2. נציגי המגדלים שנבחרו 

בבחירות לפי התקנות:

מאיר יפרח

אלי ארוג’אן

איציק אליה

ויקטור בוקר

יעקב מוסקוביץ

אליהו מוגרבי כהן

אורן ברנע

גרשון שליסל

דרור תנורי 

יצחק אבוטבול

יאיר מנע

ראובן )עופר( טרבלסי

אברהים אחמד מואסי

מנחם ברקן

איתן אביבי

יעקב יהודה

איתן אשורי

דודי קדוש

3. נציג המשווקים:

אורי בקשי

נציגי היצואנים:

נועם שליט

יצחק ויזנברג

ינוק של כ-40% ז
בהיקף הנזקים 

לחקלאים בשנה 
החולפת

זינוק של כ-40% נרשם במספר 

דיווחי הנזק של חקלאים בשנה 

תשע”ו החולפת, לעומת השנה 

הקודמת, כך עולה מסיכום נתוני 

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע 

בחקלאות, לקראת  תחילת 

שנת תשע”ז. מהנתונים עולה כי 

במהלך השנה האחרונה התקבלו 

בחברה כ-13,800 דיווחים של 

חקלאים על נזקים שונים, לעומת 

כ-10,000 בשנה שלפניה, וכי 

בשנה האחרונה שילמה קנט 

למגדלים למעלה מ 286 מיליון 

ש”ח פיצויים בגין הנזקים.

כמו-כן נמסר מקנט, כי עיקר 

הנזקים נגרם כתוצאה ממספר 

אירועי מזג-אוויר חריגים, ובכלל 

זה גשמים מוקדמים וחזקים וכן 

נזקי סערה חריגה בעוצמתה, 

שכללה מטחי ברד גדול וכבד 

בכל הארץ באוקטובר האחרון, 

אירועי קרה בדצמבר ובינואר 

ואירועי חום ושרב חריג במרץ, 

אפריל מאי ויוני. נזקים נוספים 

נגרמו בגין גשם מוקדם שירד 

לפני כחודש, בעיקר בצפון 

הארץ.

מהנתונים עולה כי עיקר הנזקים 

נגרם לחקלאים בצפון )כ-5,000 

דיווחי נזק(, אחריהם בדירוג 

החקלאים בדרום הארץ 

)כ-3,800 דיווחים( ובמרכז 

)כ-3,500 דיווחים(. 

מבחינת גידולים, עיקר הנזק 

נגרם למגדלי הירקות, ובכלל 

זה המלפפונים, העגבניות, 

הפלפלים, תפוחי האדמה ועוד. 

בגידולים אלו נרשמו כ-2,500 

דיווחים על נזקים, בעיקר 

כתוצאה מאירועי קרה, חום 

המשך בעמוד הבא
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וסערה. 

אולם לא רק מזג-האוויר הינו 

גורם סיכון למגדלים. גם וירוסים 

ומחלות שונות גרמו לנזקים 

משמעותיים ולנטל כלכלי כבד, 

בעיקר למגדלי הירקות. לאור 

זאת גובשו בקנט, בשיתוף עם 

גורמי ההדרכה, נוהלי עבודה 

אשר עשויים לסייע במניעה 

ובצמצום של נזקי וירוסים 

ומחלות בירקות.

מנתוני קנט עולה כי בשנה 

החולפת הייתה הקרה גורם 

הנזק המרכזי, שפגע ביבולים 

ובגידולים בכל רחבי הארץ. בגין 

נזקי קרה בלבד שילמה קנט 

למגדלים למעלה מ-83 מיליון 

ש”ח. נזקים מרכזיים נוספים, 

שגרמו נזקים בהיקף של כ-28 

מיליון ש”ח כל אחד, היו הברד 

והסערות והרוחות. הגשם אמנם 

נחשב לדבר מבורך בחקלאות, 

אבל כשהוא מגיע בעוצמות 

גדולות או שלא בעתו הוא מהווה 

מקור לנזקים. בשנה החולפת 

גרמו גשמים אלו לנזקים של 

למעלה מ-27 מיליון ש”ח. אירועי 

חום היו אחראים בשנה האחרונה 

לנזקים של כ-19 מיליון ש”ח.

לדברי דודי גינזבורג, מנכ”ל 

קנט, “בשנה האחרונה שוב 

הוכח הצורך הקריטי בביטוח 

הממשלתי המתקדם כנגד 

נזקי הטבע, כגב הכלכלי של 

החקלאים. החקלאים בארץ 

עושים עבודת קודש ועבורם 

ציונות היא עשייה יומיומית. אין 

אף ענף בארץ שנאלץ להתמודד 

עם היקף נזקים שכזה ומסוגל 

להמשיך ולשרוד ללא ביטוח 

ראוי”. 

ישום החלטות רשות י
מקרקעי ישראל 

)רמ”י( 
במועצה האזורית מנשה התקיים 

בימים אלה כנס בנושא זכויות 

המגורים והתעסוקה בחלקות 

המגורים במושבים, בהיבטי 

שמאות ותכנון.

ראש המועצה האזורית מנשה, 

אילן שדה, בירך על קיום הכנס 

ומסר כי המועצה היא הכתובת 

לכל חבר מושב הרוצה להסדיר 

את זכויותיו בנחלה.

מזכ”ל תנועת המושבים, מאיר 

צור, אמר כי הוא רואה חשיבות 

בכנסים כאלה באזורים השונים, 

שמעבירים לבעלי הנחלה מידע 

חשוב שיעזור לו בקבל החלטות 

לגבי חלקת המגורים.

יו”ר אגף הקרקעות והאגודות 

השיתופיות בתנועת המושבים, 

עו”ד עמית יפרח, דיבר על 

החלטות רמ”י ועל היערכות 

המושבים להן בהתאם. עו”ד 

יפרח סקר שתי החלטות 

מרכזיות של רמ”י: 1311 - 

החלטה הנוגעת לחוזי החכירה 

במושבים, והחלטה 1399 )979( 

- הנוגעת להיוון חלקת המגורים 

בנחלה. יפרח הדגיש כי התשתית 

התכנונית היא תנאי הכרחי 

ליישום ההחלטות וכי במושבים 

שלא יעמדו בתנאי זה לא יוכלו 

החברים ליהנות מיישומן.

המפגש במנשה נערך על רקע 

מפגשים וכנסים דומים בלא 

מעט מושבים ומועצות אזוריות. 

חקר מצא כי מ
צריכה מוגברת של 

ירקות ופירות מעלה 
את הרווחה הגופנית 
הנפשית והחברתית

מחקר, שנערך על סמך יומני 

התזונה של 12,385 מבוגרים 

באוסטרליה, בגילאים 93-15, 

במהלך השנים 2013-2007, 

מדד גם את השפעת הצריכה 

של פירות וירקות על השינויים 

באושר, בשביעות הרצון של 

אנשים, בעזרת בדיקת שביעות 

רצונם והשינויים בהכנסותיהם 

ואורח חיים האישי. המחקר בוצע 

באוניברסיטת וורוויק באנגליה 

ובאוניברסיטת קווינסלנד 

באוסטרליה.

לדברי החוקרים שהשתתפו 

במחקר, שתוצאותיו פורסמו 

לאחרונה בכתב העת היוקרתי 

 ,American Journal of Public Health

כתב העת האמריקאי לבריאות 

הציבור, המחקר נערך על רקע 

העובדה שכיום נוטים להתעלם 

מהשפעת המזון על אושרו, 

שביעות רצונו העצמית ורווחתו 

של האדם בחברה המערבית. 

המחקר מצא כי צריכה מוגברת 

של ירקות ופירות העלתה 

את תחושת האושר, שביעות 

הרצון מהחיים ותחושת הרווחה 

הגופנית, הנפשית והחברתית. 

תוך 24 חודשים. אנשים, ששינו 

את הרגליהם מצריכה כמעט 

אפסית של ירקות ופירות 

לצריכה של 8% ירקות ופירות 

זכו לעלייה אישית בתחושותיהם, 

השווה באחוזים להשפעה של 

מעבר ממובטלות לתעסוקה. 

החוקרים סבורים כי השיפורים 

יביאו בהמשך לשיפור הבריאות 

הכללית של הצרכנים. 

השיפור מושג בכל הוספה של 

מנת ירק או פרי יומית ועד 8 

מנות ליום.

החוקרים מצאו כי המחקר נותן 

עדות לכך שניתן להשיג “אושר” 

בתזונה בריאה. 

פרופ’ אנדרו אוסוולד, 

מאוניברסיטת וורוויק, אמר כי: 

“אכילת פירות וירקות כפי 

הנראה מהווה תמריץ לאושר 

הרבה יותר מהר מאשר היא 

משפיעה על בריאות האדם. 

המוטיבציה של אנשים לאכול 

מזון בריא נחלשה בשל העובדה 

שיתרונות פיזיולוגיים לבריאות, 

כמו הגנה ממחלת הסרטן, באה 

לידי ביטוי מאוחר יותר, בעוד 

ששיפורים ברווחה הנפשית, 

בזכות הגברת הצריכה של 

ירקות ופירות, קורים בזמן הקרוב 

למיידי”.

רקות מן המאה ה-16 י
עבודה זו שבתמונה, שצוירה 

על-ידי יואכים בקלאר ב-1569, 

היא חלק מאוסף האמנות של 

המוזיאון הבריטי “נשיונל גלרי” 

בלונדון. ציור זה מכונה “אדמה”, 

והוא אחד מארבע עבודות 

המתארות את 4 היסודות: 

אדמה, מים, אוויר ואש, היסודות 

המרכיבים את העולם, על-פי 

תיאוריה קדומה מיוון העתיקה. 

העבודה מתארת מוכרת ירקות 

בסצנת שוק, ואנו זוכים להעיף 

מבט בירקות שגידלו לפני 450 

שנה.

בקלאר )1575-1535( היה צייר 

פלמי, שהתמחה בציורי סצנות 

שוק ומטבח והיה מהאמנים 

המוקדמים שציירו סצנות מעין 

אלו.



9

1. בעידן בו החקלאות 

הישראלית הולכת ומתחדשת 

מקצועית ושמעה יוצא בכל 

העולם, מול מספר הולך ופוחת 

של חקלאים שרבים מהם 

בקושי שורדים, האם אתה חושב 

שהטיפול הרשלני של קובעי 

המדיניות ייעצר?

לצערי, בשל העדר רצף מתמשך 

של שרים ומנכ”לים במשרד 

החקלאות, החקלאות אינה 

מטופלת באופן יסודי ולטווח 

רחוק. כל שר ומנכ”ל שמגיעים 

למשרד רוצים לשנות, אבל 

לא תמיד באופן החיובי. לכן 

אין מדיניות ואין טיפול בשורש 

הבעיות של החקלאות. משרד 

החקלאות הפך לברירת מחדל 

של פוליטיקאים, לתחנת 

מעבר, ולכן אינני רואה בשלב 

זה אפשרות לשינוי, ואין מי 

שיטפל בבעיות האמיתיות של 

החקלאות.

2. איך אפשר להסביר את 

ירידת חשיבותה של החקלאות 

בעיני הציבור והפיכתה לשק 

חבטות של הממשלה, שעה 

שהיא נותנת פתרונות ייחודיים 

להחזקת הגבולות, לשמירה על 

השטחים הירוקים, להספקת 

מזון טרי ואיכותי כל השנה?

קשה להסביר איך חשיבותם של 

הדברים הללו אינה מחלחלת 

אצל קובעי המדיניות. מה נגיד 

על מדינה שמתחילה לחשוב 

בפתרונות של יבוא כל דבר, 

במקום לסבסד, לסייע ולתמוך, 

זו מדינה מתאבדת. ביטחון המזון 

צריך להיות בראש מעייניה. 

מדינה, שכל יום יכולה להיכנס 

לחרם מצד כל אויביה וגם 

מידידיה, אינה יכולה להרשות 

לעצמה התנהלות מסוג זה. 

לצערי, במשרד האוצר יושבים 

פקידים שרואים את הדברים 

דרך החור שבגרוש ועושים הכול 

כדי להרוס, בעיקר תחת סיסמה 

נבובה של שוק חופשי. נכון להיום 

לא הגיעו עם זה לשום מקום ורק 

גרמו לפער תיווך וליוקר מחיה.

3. מה הנושאים המרכזיים שיש 

לטפל בהם בדחיפות בענף 

הירקות? 

במדינת ישראל צורכים כ-2 

מיליוני טונות ירקות. מי מייצר 

אותם אם לא החקלאים 

החרוצים, המסתכנים בנפשם 

ובבריאותם וצריכים להתמודד 

עם מדינה מתנכרת, עם יוקר 

המים, עם רשתות דורסניות, 

עם שכר עבודה גבוה, ויחד עם 

כל זה הציבור רוצה כל השנה 

תוצרת זולה ואיכותית. אז יש לי 

חדשות, הפירות והירקות יהיו 

יקרים, אבל לא בגלל החקלאים, 

אלא בגלל המדיניות. אין שוק 

סיטוני לתחרות, העובדים 

יקרים, מחיר המים מהגבוהים 

בעולם, עלות ההובלה, השינוע 

והתשומות יקרה. להיות חקלאי 

זה כמו לעבוד בקזינו, לסכן את 

פרנסתך יום יום ולשרוף את 

הממון המעט שאולי צברת.

הסיכוי לשינוי מצב זה תלוי 

בממשלה, שתתמוך בחקלאים 

באשר הם ותפעל בין היתר 

להקמת שוק סיטוני חדש, 

להוזלת מחירי המים, לביטול 

אגרות למעסיקי עובדים ואגרות 

יצוא, שתשקיע ותתמוך במחקר 

ובהדרכה, שתעודד את היצוא, 

שתשמור על המכסים להגנת 

החקלאי המקומי, כפי שנהוג 

בעולם, ושתשמור על מוסדות 

החקלאים ובעיקר על מועצות 

הייצור, שהן כיום כלי חשוב למדינה 

ולחקלאים. ענפי הירקות, הפירות, 

הבשר, העופות הביצים והדבש לא 

יוכלו להתקיים בלי הגופים הללו 

ובלי תמיכת המדינה. המועצות הן 

רגולטורים טובים וחשובים למדינה, 

במיוחד כדי לטפל במוצרים 

הציבוריים, שחקלאי בודד אינו יכול 

לבצע בעצמו.

4. מה היית מייעץ לצעיר 

המעוניין להשתלב בענף 

הירקות בישראל?

חקלאים צעירים יתקשו 

להיכנס לענף בגלל השקעות 

התחלתיות כבדות. נדרש הון 

גדול ויש סיכון רב, כי אין יציבות 

בענף הירקות. המשקים גדלים, 

הקטנים נסגרים, וכנראה גורלה 

של המדינה שבסופו של יום 

תשלם את המחיר על התנהלות 

מופקרת של שנים ועל חשיבה 

לטווח קצר.

5. מה 

סוד כוחם 

והתמדתם 

של מגדלי 

הירקות 

בישראל?

אני מאמין בחקלאות ובחקלאים. 

הפוליטיקאים נעלמים 

והחקלאים נשארים. זה הבית 

וזה העבודה, ואנחנו למרות 

הכול נמשיך לספק לאוכלוסיית 

ישראל תוצרת איכותית במחירים 

סבירים. עדין קובעי המדיניות 

יכולים להתעורר, זה לא בשמים 

אם רק ירצו. 

אז תתעשתו, ושלא יעבדו 

עליכם.

שנה טובה לכל אחי החקלאים.

ראיון עם מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות, 
לרגל השנה חדשה
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משולחן המזכירות
טקס חלוקת מלגות ע”ש יוסטה בלייר ויהודה פלג ז”ל 

וישיבת מועצת ארגון חגיגית לקראת ראש השנה תשע”ז
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המשך בעמוד הבא

יכומי שנה ס
ומנושאי היום

מאיר יפרח

מפעל המלגות: 

הוחלט כי טקס 

חלוקת המלגות 

ע”ש יוסטה בלייר ויהודה פלג 

יופרד מטקס חקלאים מצטיינים 

של מועצת הצמחים ויצורף 

לישיבה החגיגית של מועצת 

הארגון לקראת השנה החדשה.

בנוסף, הוחלט כי מפעל המלגות 

יהיה בעתיד גם על שמו של 

חברנו היקר, יוסי ארזי ז”ל, מי 

שטרח על הקמתו של מפעל 

מרגש וחשוב זה. 

הנהלת הענף במועצה: האמון 

שקיבלה מזכירות הארגון 

בבחירות להנהלת ענף ירקות 

בא לידי ביטוי בתוצאות, יש אמון 

בהנהלה של הארגון, ארגון ייחודי 

שמגבש את הענף כולו.

ביטוח חובה וחוק אסונות 

טבע: נעשה מהלך להכניס את 

הווירוסים והמחלות התוקפים את 

הירקות למסגרת חוק אסונות 

טבע. יש בכך חשיבות, כי כבר 

נוכחנו בדוגמאות של משברים 

קשים בעקבות וירוסים, כמו 

באבטיחים ובמלפפונים.

שוק סיטוני חדש: זהו נושא 

כאוב, כיוון שאנו רואים בזה פתרון 

משמעותי לתחלואי הענף. כאשר 

עבר השוק מחשמונאים לצריפין, 

חשבנו שזה זמני, אבל הזמני הפך 

לקבוע. השוק כיום אינו הולם את 

מטרותיו, ומה הפלא שהרשתות 

מתחזקות, ולחקלאי אין חלופה 

אחרת. חשבנו שהשוק הסיטוני 

במסובים ייתן מענה לפערי 

התיווך, אבל הנושא הפך למכבסת 

מלים. באור יהודה מתנגדים, 

רוצים להקים משהו אחר, והשאר 

תירוצים, כי באמת לא אכפת. 

בסיור שערכו נציגי הארגון בשוק 

הסיטוני בליסבון שבפורטוגל, 

בליווי שגרירת ישראל בפורטוגל, 

נפגשנו עם הנהלת השוק וממש 

התביישנו. בפורטוגל פגשנו שוק 

לתפארת של מדינה שהתל”ג 

שלה פחות משל ישראל, כמות 

התוצרת לא שונה מאתנו, נכנסים 

ורואים תצוגה של כל האיכויות, 

רואים את כל השירותים הנלווים 

של באי השוק, רואים סדר, ניקיון 

ומרחב, בהם אפשר לקיים מסחר 

הוגן וחלופה נאותה למגדלים. אין 

שום סיבה מדוע לא יהיה שוק 

ברמה כזאת גם כאן.

חברת מגדלים: מגדלים רבים 

מדברים אתי על הקמתה של 

חברת שיווק של המגדלים. 

בכמות של 200 אלף טונות אפשר 

להכתיב. עוד חזון למועד, ואם יהיו 

חיילים, נעשה זאת.

יבוא: לקראת החגים נמשך 

היבוא הפרוע של ירקות, בעיקר 

עגבניות. נותנים רישיון לכל מי 

שרוצה. לא זוכר גישה כזאת.

אגרות יצוא: כבר כשנתיים אנחנו 

מתמודדים מול הנושא של אגרות 

היצוא. בזמנו של יוסי ישי הקימו 

ועדה חיצונית. הוועדה הגישה 

מסקנותיה, לפיהן צריך להוזיל את 

האגרות לפחות ב-50%. קיימתי דיון 

עם מנכ”ל המשרד, והוא אמר לי, 

אתה צודק, נטפל בזה, אבל זה לא 

טופל. הוצאנו מכתב למבקר המדינה 

וקיבלנו תשובה שהנושא בטיפול. 

אולי נפנה בסופו של דבר לבג”צ.

מועצת הצמחים: השנה התקיים 

זו השנה החמישית טקס חקלאים 

מצטיינים. אני חושב שזה פרויקט 

חשוב. בהזדמנות זו אני חוזר 

ומזכיר את תפקידיה החשובים 

של מועצת הצמחים למגדלים, 

המהווה כתובת יחידה לחקלאים 

בתחומים רבים.
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אורן ברנע

יבוא קפואים: 

ההחלטה על 

יבוא הקפואים 

מאחורינו. 

ההחלטה הייתה לייבא כ-10,000 

טונות קפואים, מחציתם תפוחי 

אדמה. בסיכום רואים שלצערנו 

כמעט כל הכמות הגיעה לארץ 

ולחצה פה ושם.

הוועדה לביקורת המדינה קיימה 

בכנסת דיון ובו הוצג סיכום תמונת 

המצב של אירוע היבוא ותרומתו 

לאזרחי ישראל. שלושה גופים 

ביצעו בדיקה כלכלית ליבוא 

הקפואים: התאחדות חקלאי 

ישראל, משרד החקלאות וגוף 

שבדק זאת מטעם הכנסת. 

משלוש העבודות רואים את 

אותן מגמות ביחס ליבוא ירקות 

קפואים: ראשית - שהמחיר ירד 

מעט ועלה חזרה לאחר החג, 

ובנוסף, ש-3%-5% מביטול המכס 

נחסכו לצרכן, ושאר הרווחים 

)95%-97%( נשארו בידי היבואנים 

והרשתות )מדובר בעשרות מיליוני 

ש”ח(. המהלך היה אם כן כישלון 

מוחלט, ותרומתו הייתה כמעט 

כולה לכיסי בעלי ההון.

חלק מההסדר היה פיצוי 

לחקלאים שמועבר בימים אלו. אין 

לחקלאים כוונה להכניס לכיסם 

פיצוי זה, כל עוד המפעלים קיימו 

את החוזים מולם כלשונם. הכוונה 

לקחת סכום זה, לשבת עם 

המפעלים, לסגור עימם הסכם 

לשלוש שנים, לעשות שקט 

ולחזק את הביטחון והיציבות 

בענף. לאחר מכן יועבר הפיצוי 

למפעלים, שחלקם אכן נפגע 

מהאירוע.

שולחן תפוחי אדמה במועצת 

הצמחים: נבחרה הנהלה 

מצומצמת לשולחן תפוחי אדמה, 

שמנהלת בפועל את הענף, 

תוך העברת החלטות מהותיות 

לשולחן המגדלים הרחב. בתקופה 

האחרונה עלה המחיר מספר 

פעמים, וסוף סוף לאחר יותר 

משנתיים המגדלים רואים קצת 

רווח. בעונה הקרובה נראה שיש 

הזמנות לכמות גדולה של זרעים, 

בעיקר זרעים של זנים המיועדים 

ליצוא. אנו מקווים לעונת יצוא 

טובה ביותר, שכן אחרת אנו 

עלולים להישאר עם עודפים 

גדולים כאן בישראל. 

אלי אהרון

ערך התפוקה 

לשנת 2015 

בענף הירקות: 

ביצוא: ערך 

התפוקה לתוצרת טרייה ירד 

ב-700 מיליון ש”ח. מתוך זה 

התבטאה הירידה בירקות ב-555 

מיליון ש”ח.

בשוק המקומי: ירידה של 6% 

בכמות הירקות הטריים.

למזלנו, תנאי הסחר היו חיוביים. 

ללא תנאי סחר חיוביים, היה 

מצבנו רע יותר.

נתונים אלו הינם נתוני  הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה, שבין 

היתר מציינים כי משקל הירקות 

בסך-כל ההוצאה לתצרוכת 

במשפחה הינו 7.8% בלבד. עובדה 

זו עומדת בניגוד גמור לניסיון של 

האוצר לפתור את בעיית יוקר 

המחיה בישראל באמצעות יבוא 

מתחרה של תוצרת חקלאית, 

וזאת תוך דריסת החקלאי 

הישראלי.

קנט: המצב הפיננסי של קנט 

חייב את דירקטוריון קנט לקבל 

החלטה לייקור הפרמיות על-פי 

נוסחה, שהנושא המשפיע בה 

ביותר על גובה הייקור הינו 

סכום תביעות הנזק שנתקבלו 

בקנט לגבי כל גידול. יש לציין כי 

בתביעות חוזרות, קרי 3 תביעות 

חוזרות באותו קוד גידול במהלך 

6 השנים הרצופות הקודמות 

לשנת החוזה, תוגדל ההשתתפות 

העצמית ב-3% נוספים.

עובדים זרים: כידוע, בנושא ה-¼2 

נקודות זיכוי הגישה התאחדות 

חקלאי ישראל בג”צ, שבמסגרתו 

שלחו השופטים את המדינה 

להגיש, תוך 60 יום הצעה להחזרה, 

ולו חלק, של נקודות הזיכוי, וקבע 

כי לאחר קבלת ההצעה, יתאפשר 

להתאחדות החקלאים להגיב על 

ההצעה תוך 21 יום.

האוצר הגיש לבג”צ את הצעתו 

כדלקמן: החזרה של ½1 נק’ 

זיכוי, כאשר ½ נקודה תוחזר 

בשנת 2017, ונקודה נוספת 

תוחזר בשנת 2018. להצעה זו 

הגישה התאחדות חקלאי ישראל 

התנגדות, תוך דרישה להחזרה 

של כל נקודות הזיכוי. כרגע כולנו 

ממתינים להחלטת השופטים.

קורסים ומפגשים מקצועיים: 

במהלך השנה התקיימו הקורסים 

המקצועיים הבאים:

קורס עתידים בשדות נגב - שכלל 

30 ימי לימוד.

סיכומי עונות בירקות בבקעת 

הירדן, בערבה, במרכז )חדרה-

תות(, עגבניות באשכול.

קורס שיטות מתקדמות לגידול 

ירקות במחוז העמקים בגלבוע - 

יתקיים במהלך אוק’ - נוב’ 2016.

קורס במצעים מנותקים 

והידרופוניקה - בבית דגן, במהלך 

אוק’ - דצמ’ 2016.

דו”ח ועדת ביקורת - יוסי צרפתי

תקציב 2015 משקף את הפעילות 

שתוכננה. 

הארגון פעל נכון. הלוואי שלכל 

הענפים היה כזה ארגון וכזאת 

מועצה.

מאזן 2015

הוצג המאזן והחברים אישרו אותו 

פה אחד.

רשימת חברי הארגון

החברים אישרו פה אחד את 

רשימת חברי המזכירות.
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גיל פלג על אביו, יהודה פלג

נכבדים יקרים, 

זוכי המלגות 

ובני משפחה 

יקרים,

תחום 

החקלאות 

היה שזור בחייו של אבא כמעט 

מתחילתם, כשבשנות נעוריו 

השתלב בעבודה בגן הירק של 

קיבוץ עין השופט - עולה חדש בין 

הצברים. לאחר מספר חודשים, 

על אף גילו הצעיר, נבחר להחליף 

את רכז גן הירק בשל היעדרות 

ממושכת. בחירה זו העידה יותר 

מכול על יכולות ניהול והנעת 

אנשים, שנבעו מהכבוד הרב 

שרכש אבא לסובבים אותו. לאורך 

השנים מילא אבא תפקידים 

רבים ומרכזיים בענף החקלאות 

הישראלי, וגם הצטיינות לא 

הייתה זרה לו. הוא זכה ב”פרס 

העבודה” יחד עם צוות השלחין 

של קיבוץ ניר יצחק ומילא 

תפקידים בתנובה, באגרקסקו 

ובארגון מגדלי ירקות. הנגב, בו 

בחר להקים את ביתו, היה אחת 

מאהבותיו, והאתגר של גידול 

ירקות בתנאים הקשים של הנגב 

ליווה אותו כל חייו, מר תפוחי 

אדמה. מבחינתו, זה טבעי לחבר 

את חייו של אבא עם המצטיינים 

בתחום החקלאות. המאבקים 

העיקשים שאתם מנהלים, בין 

אם בהוצאת התוצרת מהקרקע 

בזיעת אפיים או בין אם בקשיים 

לשרוד בשוק החקלאות. אלה 

היו מאבקיו של אבא במשך 

כל חייו. הידיעה, כי רק פיתוח 

והצטיינות יביאו לתוצרת מעולה 

ולהצלחה כלכלית, הובילה את 

אבא לאמץ חידושים באופן 

מתמיד ולא לקפוא על השמרים. 

תמיד להיות ראשון. תמיד להוביל. 

תמיד להצטיין, בין אם בהובלת 

ענפים של גידולי שדה בקיבוצים 

השונים או בייצוג החקלאים מול 

רשתות שיווק אירופיות או משרדי 

ממשלה. לנקוט יוזמה ולהוביל.

אבל אבא היה לפני הכול איש 

משפחה, בעל אוהב, אבא דואג 

וסבא מפנק. ברגישות רבה הגיע 

ללב של כל אחד ואחת מאתנו. 

מצא את השפה המשותפת 

והעניק אהבה אין סופית. 

היכולות המופלאות שלו להבין 

את האנשים מסביבו ולהכיל 

כל אחד מאתנו, ביחד ולחוד, 

הפכו אותו לאדם הנדיר שהיה. 

את כל אלה עשה תמיד בענווה 

אמיתית, המכבדת אדם באשר 

הוא אדם.

חקלאים יקרים וזוכי המלגות, 

אנו מקווים כי מורשתו של 

אבינו תנחה אתכם בהמשך 

דרככם ואנו שמחים להיות 

חלק מכך. המשיכו להצטיין 

ולהאמין בצדקת הדרך. שתפו 

את חבריכם לעבודה ואת 

משפחותיכם בפרי עמלכם 

וכבדו אנשים באשר הם. 

בהצלחה בהמשך.

רחל בורושק על יוסטה בלייר

המעמד 

היום מרגש 

מאוד, כי יוסי, 

שלקח על 

עצמו לנהל 

את פרויקט 

המלגות ועשה זאת ברצינות 

ובהתמדה, שהיו שמורים לו, איננו 

אתנו יותר.

המעמד מתכנס למסגרת 

אינטימית יותר של ענף הירקות, 

וזה בית ראוי מאוד גם ליוסטה 

וגם ליהודה.

עברו כבר למעלה מ-7 שנים 

מאז פטירתו של יוסטה. המובן 

מאליו הוא הזיכרון הפרטי. חייו 

של כל בן משפחה וחבר קרוב 

אינם כפי שהיו. אבל אין זה מובן 

מאליו, שאנשי הענף שוקדים 

ושומרים על הזיכרון הציבורי 

הכללי של יוסטה ויהודה, ובעיניי 

יש בכך נחמה גדולה.

יש לנו את הנטייה הטבעית 

לעשות גלוריפיקציה של העבר, 

ובעיקר לנוכח אתגרים לא 

קלים, שבפניהם ניצבת ההנהגה 

הנוכחית של החקלאות. אבל, 

אם נסיר את מסך הנוסטלגיה, 

נוכל להודות כי גם בעבר היו 

תמיד מי שנגסו בזרם המרכזי, 

שידעו מה טוב יותר מבלי לשאת 

באחריות. זאת הייתה גם מנת 

חלקו של יוסטה בהתאחדות 

חקלאי ישראל. לכן, השאלה היא 

לא היכן המנהיגות החקלאית של 

היום, אלא מה היא עושה מול 

האתגרים העצומים מבחוץ ונוכח 

קושי לא קטן לשמור על שורות 

מאוחדות מבפנים.

בסוף היום, אני חושבת 

שההצלחה של יוסטה, להשאיר 

אצל לא מעט אנשים טעם של 

מנהיגות מאחדת ויצירתית, 

הייתה מורכבת מהיכולת שלו 

להסתכל גם על חלקי הפאזל 

הקטנים וגם על התמונה 

הגדולה, אבל זה לא בא קל כמו 

שזה נשמע. זה כלל ביקורים 

ושיחות עם אין ספור חקלאים 

בכל חלקי הארץ וכל סוגי 

הפעילות, תוך ידיעה של מצוקת 

הפרט, אבל גם תוך זהירות לא 

להזדהות עם הקיצון ולקבוע 

אותו ככלל מרכזי. להיפך, להגיע 

לתובנה של מה טוב ואפשר ותוך 

דרישה מהבודד ליכולת השתנות 

והסתגלות.

יוסטה האמין באמת, שלאנשים 

יכולות הרבה מעבר למה שהאיש 

עצמו מעריך - כל אחד יכול 

לצייר, כל אחד יכול ללמוד 

הכול - אם נותנים לו את הכלים 

והזדמנות הוגנת. והחלק החשוב 

בארגז הכלים של החקלאי קשור 

למחקר החקלאי. לכן עידוד 

חוקרים צעירים במפעל המלגות 

של הארגון, למרות הצניעות 

המוגזמת, היה, נראה לי, מקבל 

אצלו סימן וי גדול.

הניחוש, אם יוסטה היה קם 

היום ומסתכל עלינו ועל השיח 

הציבורי הרדוד שהוא מנת חלקנו 

ומשתלט על כל חלקה טובה, 

מה היה חושב, אומר, רוצה 

לעשות, נתון לכל מי שזוכר את 

האיש, לי יש את הניחוש שלי.

תודה לכל העוסקים במלאכה.    

הצגת עבודה שזכתה 
במלגה בשנה שעברה

בשנה שעברה 

זכתה עמית 

פילוסוף צפתי 

למלגה בנושא: 

  CGMMV

ופיתיום במלפפונים.

כיוון שנבצר מעמית להגיע, הציג 

את עבודתה ד”ר עומר פרנקל, 

מהמחלקה לפתולוגיה של 

צמחים וחקר העשבים במרכז 

וולקני, בית דגן. 

מקבלי המלגות
מקבלי המלגות לשנת 2016 עלו 

בזה אחר זה וקיבלו מלגה וכן 

ספרים שהוצאו על יוסטה בלייר 

ויהודה פלג ז”ל, ואלה מקבלי 

המלגות:

ירדן דרור )בהדרכת ד”ר עמית 

גור( - בדיקת עמידות של זני 

דלעת והתאמתם ככנות למלון.

שלומית שור )בהדרכת ד”ר דני 

אשל( - בקרה גנטית לצמצום 

תהליכי המתקה בתפוחי אדמה.

אילנה סינואני פרתי )בהדרכת 

פרופ’ סימה ירון( - חשיבות 

אנזימים מפרקי דופן תא 

בסלמונלה לאינטראקציה בין 

החיידק לצמח.

נועם אריאל )בהדרכת פרופ’ חנן 

אייזנברג וד”ר ראדי עלי( - אבחון 

איכותי של זרעי עלקת מדגימות 

קרקע. 

זיו עומר ) בהדרכת ד”ר יעל 

מנדליק( - הקשר בין מגוון 

לתפקוד בחברות אקולוגיות - 

חשיבות האבקה ליבול האבטיח.

ב ה צ ל ח ה!

חלוקת מלגות ע”ש יוסטה בלייר ויהודה פלג ז”ל הנחה: אלי אהרון
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אודות מקבלי המלגות לשנת 2016
חגית שגב אילת שוחחה עם חמשת מקבלי המלגות.

אילנה סינואני פרתי

תלמידת דוקטורט בפקולטה להנדסה ביו טכנולוגיה ומזון בטכניון. 

העבודה שלה היא במיקרוביולוגיה, אשר בודקת את הקשר בין 

סלמונלה לבין צמחים. פרסומים אחרונים מצביעים על סלמונלה 

שיכולה להגיע מהצומח )טחינה משומשום, קורנפלקס מדגנים(. 

המחקר בודק איך יכולה סלמונלה, המתפתחת ושורדת בצמחים,  

להגיע לבני אדם, איך היא שורדת על הצמח זמן רב גם לאחר 

ריסוסים, טיפולים ועוד תהליכים.

זהו נושא המחקר של אילנה. פרופ’ סימה ירון, ראש המעבדה ומנחת 

המחקר, הציעה לבדוק האם לסלמונלה יש מנגנונים של הישרדות 

כמו שיש לפתוגנים צמחיים, ואם אכן כך, אפשר למצוא נוגדנים כנגד 

החלבונים הללו ואז למנוע את התפתחות הסלמונלה.

אילנה כרגע באמצע השנה השלישית למחקר, ויש עוד שנה וחצי 

לסיום עבודת הדוקטורט שלה.

שלומית שור 

שלומית היא סטודנטית לתואר שני בביו טכנולוגיה בפקולטה 

לחקלאות, מבצעת את המחקר במרכז וולקני, במעבדה של ד”ר דני 

אשל, חוקר במחלקה לאחסון.

מטרת המחקר היא לבקר את הכמויות של הסוכרים המחזרים 

בפקעת של תפוחי אדמה, את רמת הגלוקוז והפרוקטוז אשר גורמת 

המשך בעמוד הבא
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ליצירת חומר רעיל כתוצאה מטיגון הפקעת. המטרה היא למנוע את 

פירוק הסוכרוז לפרוקטוז וגלוקוז על-ידי נטרול הגן אשר גורם לפירוק.

בעולם חקרו את התופעה וראו שאם פוגעים בגן זה, יש ירידה בתכולת 

הפרוקטוז והגלוקוז. בישראל מנסים את נטרול הגן בשיטה אחרת. 

יתרון השיטה הישראלית הוא שנוכל לקבל תפוח אדמה שאינו נחשב 

טרנסגני, ללא התערבות, אלא רק באמצעות שינוי גנטי )ללא החדרה 

של גן ממקור זר(.

המחקר החל לפני חצי שנה והוא עתיד להימשך מספר שנים. המחקר 

החל בעקבות דרישה מהשוק לתפוח אדמה שאינו יוצר רעלים בטיגון, 

ותוצאותיו ישפיעו גם על חיי המדף, כי ללא סוכרים מחזרים ייתכן 

שיתארכו חיי המדף של הפקעת.

נועם אריאל 

נועם סטודנט לתואר שני בביוטכנולוגיה במכללת תל חי, במעבדה 

בנווה יער, בחלקות עגבניות לתעשייה בעמק יזרעאל, בראשות פרופ’ 

חנן איזנברג וד”ר ראדי עלי וד”ר יפית כהן. עבודתו של נועם הינה 

אבחון איכותי של זרעי עלקת מדגימות קרקע.

נועם מגיע לחלקות שבהן מגדלים עגבניות לתעשייה, ולפני השתילה 

הוא לוקח דוגמאות קרקע מכל מיני מקומות בשדה כדי לבדוק אותן 

במעבדה. הוא בודק אם לפי הדנ”א הקרקע נגועה בעלקת. הממצאים 

מאפשרים לו למפות בסוף הבדיקה את השטח, כדי לדעת היכן יש 

עלקת מבחינה מרחבית.

עורך את המחקר זה כשנתיים והוא לקראת סיומו. ההשערה שלו, לפי 

התוצאות כיום, היא כי יש כיוון, אך הוא אינו מובהק, קיימת שונות בין 

הבדיקות במעבדה לבין המבחן בשדה, כך שעדיין לא ניתן להצביע על 

דפוס ברור ומובהק.

במהלך עבודתו, תוך בדיקת עלקת מצרית, פיתח סמן מולקולרי 

שיודע לזהות רק עלקת מצרית לפי הדנ”א, ובעצם מבודד את סוג 

העלקת.

ירדן דרור 

ירדן תלמיד שנה שנייה לתואר שני בגנטיקה והשבחה בפקולטה 

לחקלאות, כאשר המחקר מתבצע בנווה יער.

מחפש זנים של דלעות שיהיו עמידים לעקות מלח ולטמפרטורות 

גבוהות, במטרה להתאים את הדלעות לשימוש ככנות בגידול מלון. 

בשלב ראשון גידל 50 זני דלעת בתנאי מליחות בשנה שעברה, 

שחלקם הראו עמידות וחלקם הראו רגישות לתנאים הללו. הייתה 

שונות גדולה בין הזנים, והוא בחר חמישה זנים שהיו עמידים ושלושה 

רגישים, וכעת עושה הכלאות בין הזנים הללו. בשנה הבאה יבצע ניסוי 

גדול נוסף של ההכלאות שבחר, גם כדי לבדוק שוב את אותם זנים 

שבחר מבחינת עמידות לטמפרטורות גבוהות. הניסויים הללו יבוצעו 

בשדות פתוחים.

ירדן מאמין שבהכלאות יהיו קווים יותר עמידים משני ההורים ושתהיה 

שונות בין הזנים ובין ההכלאות, כך שחלקם יהיו רגישים יותר וחלקם 

עמידים יותר, ומשער שיוכלו להגיע ל-2 זנים/קווים עמידים יותר.

זיו עומר 

זיו הוא סטודנט לתואר שני באגרו-אקולוגיה ובריאות הצמח )הגנת 

הצומח( בפקולטה לחקלאות.

מחקרו, אשר נמצא בשלבי סיום, עוסק בנושא מנגנוני האבקה ביבול 

האבטיח.

דבורת הדבש הינה המאביקה העיקרית בחקלאות, וכיוון שיש בעיות 

בשרידות שלה, מנסים למצוא פתרונות חלופיים. יש דעיכת כוורות 

בארץ וגם בחו”ל, ומספר הכוורות אינו מצליח לספק את דרישת 

החקלאים. המחקר נועד לבדוק את חשיבות דבורי הבר שקיימות בטבע 

וחשיבותן להאבקה באבטיח מללי. בחרו את  האבטיח כצמח מודל, 

כי הוא נפוץ, תלוי בהאבקה של בעלי חיים כדי לתת פרי, ובמחקרים 

קודמים מצאו כי הוא מושפע ממספר הביקורים של הדבורים, כלומר, 

יש הבדלים באחוזי החנטה, בכמויות הפרי, בהתאם למספר הביקורים 

של הדבורים. זה נבדק במקשות של מללי, בצד אחד היה שטח טבעי 

של צמחי בר ובצד אחר שדה חקלאי שאינו פורח, וכך יכלו להשוות בין 

שני הצדדים, האם לשדה הבר הייתה תרומה לחנטות. המחקר יהווה 

סימוכין לחשיבות השימוש בשטח בר לצד שטח חקלאי מעובד, בכל 

הקשור למאביקי הבר המתקיימים באותו שטח טבעי.

בחלק השני של המחקר נבדקה יעילותן של דבורי הבר לעומת דבורי 

הדבש וגם היעילות של מגוון מיני דבורים לעומת מין דבורים יחיד. חלק 

זה נבדק בכלובי רשת שבנו בשטח המעבדה, אכלסו אותם בדבורי בר 

וביצעו ניסויים בהאבקת אבטיח בתוך הכלובים. כך יכלו לשלוט בהרכב 

המבקרים ובמספר הביקורים של דבורי הבר ודבורת הדבש בפרח. 
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תחזית שיווק ירקות
אוקטובר 2016 - דצמבר 2016

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד 

ספטמבר 2016, אשר ישווקו בחודשים אוקטובר 2016 - דצמבר 2016. 

הנתונים הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה, מתוך הסקירה 

היומית של מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים 

בענף הירקות.

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

ומפורט, שפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

אברהם ארליך )נונה(, מנהל ענף ירקות

אלי דנינו, מנהל מידע,  ענף הירקות

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 ספטמבר 2016 עומד על שיעור של 212% 

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

הירקות הסיטוני עלה בחודש ספטמבר 2016 בשיעור של 7% לעומת 

חודש אוגוסט 2016. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש ספטמבר 2016 עומד על שיעור 

של 157% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש ספטמבר 

עלה בשיעור של 2% לעומת חודש אוגוסט 2016.
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פירוט התחזית:

בצל 

הספקת בצל בחודשים יולי - 

דצמבר הינה מהזן ריברסייד, 

הקיים במלאי בכמות של 

כ-38,000 טונות.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של 

בצל. הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

חצילים

היקף שטחי החציל עד חודש 

ספטמבר הינו 4,120 דונם ש”פ/

חיפוי ניילון ו-700 דונם בבתי 

צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים אוקטובר - דצמבר.

הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים 

יולי - ספטמבר הינו כ-5,175 

דונם, המיועדים לשיווק בחודשים 

אוקטובר - דצמבר.

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 

יולי - ספטמבר הינו כ-5,105 דונם 

בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים אוקטובר - דצמבר.

היות שמדובר בגידול קצר 

יחסית לשאר גידולי הירקות, 

היצע המלפפון משתנה תוך זמן 

קצר, לכן קיימות תנודות במחירי 

המלפפון מדי יום.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

עגבנייה

סך-כל השתילות עד חודש 

ספטמבר כ-13,170 דונם בתי 

צמיחה וכ-800 דונם ש”פ, 

המיועדים לשיווק בחודשים 

אוקטובר - דצמבר.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

פלפל

סך-כל השתילות עד חודש 

ספטמבר כ-20,440 דונם בתי 

צמיחה וכ-2,330 דונם ש”פ, 

המיועדים לשיווק בחודשים 

אוקטובר - דצמבר.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.  

שום

במלאי שדה כ-4,500 טונות, 

המיועדים לשיווק עד חודש 

אפריל 2017.

הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

% שינויספטמבר-16ספטמבר-15שם ירק
3.50אבטיח

7.75ארטישוק
5.067.1742%בטטות איכות מעולה

2.413.0024%בצל אדום
1.60בצל יבש
9.506.75-29%בצל ירוק

2.211.90-14%בצל ריברסייד
13.5616.5022%ברוקולי באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
3.40איכות מעולה

5.043.20-36%גזר באריזה קמעונית
4.562.80-39%גזר בשקים

2.232.5012%דלורית
2.033.0048%דלעת

6.75זוקיני ירוק
36.2526.00-28%חסה 8 יחידות

3.45חציל חממה
5.323.60-32%חצילים

6.195.90-5%כרוב אדום
4.153.05-27%כרוב לבן
4.75כרוב סיני

7.127.00-2%כרובית
7.527.00-7%לוף

2.25לפת איכות מעולה
5.174.70-9%מלון גליה מעולה

5.245.709%מלון כתום
8.495.68-33%מלפפון חממה

4.163.72-11%סלק
8.607.75-10%עגבניות באשכולות

5.70עגבניות בהדליה
8.507.75-9%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
10.2612.8125%איכות מעולה

9.817.70-21%פלפל אדום איכות מעולה
7.845.40-31%פלפל בהיר
6.846.34-7%פלפל חריף

6.33פלפל ירוק מוארך
10.078.25-18%פלפל כתום

9.986.75-32%פלפל צהוב איכות מעולה
4.205.0019%צנון

9.136.00-34%קולרבי
9.187.14-22%קישואים איכות מעולה

12.0020.0067%שום
5.446.2515%שומר

16.1920.0024%שעועית ירוקה
5.317.2536%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

3.203.10-3%קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
3.703.60-3%קמעונית איכות מעולה

2.902.70-7%תפוא"ד אדום בשקים
2.60תפוא"ד באריזה קמעונית

תפוא"ד לבן באריזה 
3.002.90-3%קמעונית איכות מעולה

2.30תפוא"ד שקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים ספטמבר 2015 - ספטמבר 2016 )ש”ח לק”ג( 
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וזמות י

קירה על היצוא ס
החקלאי הטרי 

מישראל
רחל בורושק, כלכלנית 

התאחדות חקלאי ישראל

מתוך עבודה שהכינה רחל 

בורושק, לאור ירידת ערך 

דרסטית של היצוא החקלאי 

הטרי והקשיים בהם נתקלים 

ענפי יצוא מרכזיים, בדגש על 

ענף הירקות, כחומר למחשבה 

לקראת הבאות. 

סקירה
היצוא החקלאי היווה זה שנים 

רבות את מנוע הצמיחה החשוב 

ביותר של החקלאות בישראל 

ושימש גם חוד החנית של יעדי 

המחקר, שסיפקו לחקלאות 

הישראלית את היכולות 

הטכנולוגיות המתקדמות ואת 

האפשרות לפתח ענפי ייצור 

יעילים ואיכותיים. לכן, ירידת ערך 

היצוא החקלאי הטרי בלמעלה 

מ-700 מיליוני  ש”ח תוך שנתיים 

וידיעת הקשיים בהם נתקלים 

ענפי יצוא מרכזיים, הן ביחס 

ליעדי השיווק והן ביחס לתוצרת 

היצוא המסורתית, ראויים 

לתשומת-לב מיוחדת ולחשיבה 

לקראת הבאות.

ללא ליבת היצוא, עלול ענף 

החקלאות להתכנס לשוק 

המקומי, המוגבל בהיקפי השיווק 

ואף נתון למדיניות ממשלתית 

השואפת לחשיפה ליבוא 

מתחרה. 

צמצום היקפי היצוא החקלאי 

הטרי של השנים האחרונות איננו 

אחיד לכלל הענפים. חלק מענפי 

היצוא, פירות והדרים, ממשיכים 

להתנהל באפיק זה ללא 

זעזועים. אולם ענפים אחרים, 

בעיקר הירקות והפרחים, איבדו 

בשנתיים האחרונות חלק ניכר 

מנפח היצוא שלהם.

לפחות עד כה, לא נעשה ניתוח 

שממנו ניתן להסיק אם צמצום 

הזדמנויות היצוא הינו זמני או 

שמא קבוע, והאם הפתרון 

טמון בחיפוש שווקים חדשים, 

גידולים חדשים, בהם עשוי להיות 

לישראל יתרון, או שניהם גם יחד.

משבר ביצוא יכול לעתים 

להשפיע על אזור אחד שלם או 

על אזורים רבים. במשבר היצוא 

בפלפל, שהייתה לו השלכה על 

אזור מובהק של הגידול, במקרה 

זה הערבה, הושגה תמיכה 

ממשלתית מיוחדת לחקלאים 

באזור זה, שאכן הייתה במקום 

ובזמן הנכון. אולם ישנם משברים 

שמשפיעים על כמה אזורים, כמו 

בתפוחי אדמה ובגזר, שאינם 

זוכים לתמיכה למרות שנפגעו 

קשות מבעיות ביצוא ונאלצו 

לספוג בעצמם את הפסדיהם 

לאור השקעותיהם המסיביות 

במערכי גידול ואיסוף מתקדמים.

בנוסף, עם התפתחות המשבר 

הקשור ליצוא, התברר שחקלאים 

מוכנים להסב את משקיהם 

לאפיקי גידול ושיווק שונים, 

אולם לא בנמצא על המדף מגוון 

מספיק של גידולים שיכולים 

להחליף את אלו שאולי עבר 

זמנם בהיקפים שהכרנו.

נתוני היצוא החקלאי הטרי, 

וכן התפתחות שערי המטבע, 

מפורטים להלן.

ערך היצוא החקלאי הטרי בשנים 2013-2014

מילי’ שקלים - נומינלי
השינוי: 2015 
לעומת 2014

כמותמחירערך201320142015
13.2%-5,3795,1994,647-10.6%3.0%סה”כ יצוא

מזה -
63265473111.8%0.7%11.0%גידולי שדה

ירקות, תפו”א 
19.7%-1,7301,4361,175-18.1%1.9%ומקשה

7.3%-1,0301,1321,1390.7%8.6%פירות
65756863211.2%2.5%8.5%הדרים

36.7%-590622396-36.3%0.5%פרחים וצמחי נוי

יצוא זני ירקות עיקריים בשנים 2014-2013, באלפי טונות

מדד הערך הריאלי של היצוא הטרי )2000=100(

התפתחות שערי המטבע בשנים 2015-2013
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תמונת המצב בענף הירקות - בטבלאות ובאיורים

משקל ענף הירקות בסך-כל התפוקה החקלאית בשנים 2015-2014

ערך - מיל’ שקלים 
השינוי - אחוזים)נומינלי(

כמותמחירערך20142015
סה”כ התפוקה 

3.5%-30,17329,460-2.4%1.2%החקלאית

תפוקת ענפי 
6.4%-18,33117,159-6.4%0.0%הצומח

ירקות, תפו”א 
9.0%-6,2015,955-4.0%5.6%ומקשה

משקל הענף:
בסה”כ התפוקה 

20.6%20.2%החקלאית

בתפוקת ענפי 
33.8%34.7%הצומח

ערך התפוקה של גידולים נבחרים בענף הירקות בשנים 2015-2014
השינוימיל’ שקלים

כמותמחירערך20142015
סה”כ ירקות, 

9.0%-5,955-4.0%5.6% 6,201 תפו”א ומקשה

מזה -
7.7%-8780.4%8.8% 874 עגבניות מאכל

24.5%-57-24.3%0.2% 75 עגבניות לתעשייה
5.6%-32310.7%17.3% 291 מלפפונים

9.9%-46317.5%30.4% 394 גזר
16.7%-878-8.6%9.7% 961 פלפל

21323.7%13.0%9.4% 173 בצל יבש
10.3%-14515.3%28.5% 125 חצילים

5.3%-1067.2%13.2% 99 קישואים
7.6%27.4%-17017.7% 144 בטטות

4.9%-23617.5%23.6% 201 כרוב+כרובית
4.1%1.2%-177-3.0% 183 חסה

19.1%-239-17.9%1.5% 291 תות שדה
9.7%-9.4%-1,022-18.2% 1,249 תפוחי אדמה

2.9%-30110.9%14.2% 272 אבטיחים
13.3%-17.4%-80-28.4% 112 מלונים

4,3990.6%7.0%7.0% 4,374 שוק מקומי טרי
1,175-18.1%1.9%1.9% 1,436 יצוא טרי
301-4.9%2.0%2.0% 317 תעשייה

794.8%0.0%0.0% 75 תוצרת ביניים

מדד הערך הריאלי של ענף הירקות בשנים 2015-2000 )2000=100(

המשך בעמוד הבא
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מדד הערך הריאלי של ירקות, תפו”א ומקשה בשנים 2015-2000 

)100=2000(

כמות ומחיר של יצוא ירקות טריים בשנים 2015-2013

201320142015

אלפי 
טונות

מחיר 
- שקל/

ק”ג

אלפי 
טונות

מחיר 
- שקל/

ק”ג

אלפי 
טונות

מחיר 
- שקל/

ק”ג
1891.251811.171721.55גזר

2451.962521.572101.24תפוחי אדמה
1615.151454.051054.20פלפל

6.57.274.89.122.68.37עגבניות צ'רי

ערך ריאלי של ענף הירקות לפי יעדי שיווק בשנים 2015-2000, מיל’ 

שקלים
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מן העולם

יקור בשוק הסיטוני ב
MARL בפורטוגל

קבוצת מגדלים מארגון מגדלי 

ירקות הגיעה לסייר בשוק 

הסיטוני הגדול בפורטוגל, 

במחוז ליסבון, ביקור 

שהתאפשר בסיועה של שגרירת 

ישראל בפורטוגל, גב’ ציפורה 

)ציקי( רימון והותיר אותנו פעורי 

פה ו”אכולי קנאה”.

רותי פוגטש

מפגש עם הנהלת השוק
כבר בכניסה לשוק הסיטוני 

הגדול והרחב במחוז ליסבון, 

 Mercado Abastecedor da ששמו

MARL -Regiao de Lisboa, נדהמנו 

מהפערים מול השווקים 

הסיטוניים בישראל לדורותיהם. 

שטח ענק, ממש עיר קטנה, 

נקי ומצוחצח, מבנים מרשימים 

מטופחים, חניות מסודרות לצד 

כל בניין, מערכת גדולה של 

אנרגיה סולרית, והכול שקט 

ורגוע. אפשר היה לחשוב שהשוק 

מושבת, אבל כאשר ביקרנו 

בהמשך בתוך הביתנים, הבנו 

שהפעילות מתנהלת ביעילות 

ובחריצות וגם באווירה נינוחה 

וברוח טובה.

אבל נתחיל בקבלת הפנים. 

הגענו לאולם במשרדי ההנהלה 

של השוק, ופגשנו את נשיא 

השוק הסיטוני של ליסבון, ולצדו 

צוות ההנהלה.

הצטרפה אלינו באדיבותה 

שגרירת ישראל בליסבון, גב’ 

ציפורה רימון, אישה מרשימה 

בחוכמתה, בידענותה, בחביבותה 

ובקשר הבלתי אמצעי שיצרה 

אתנו. לצדה הגיעה גב’ קלרה 

פרננדז, הכלכלנית בשגרירות 

ישראל, שעזרה מאוד בארגון 

הביקור.

פתחה בדברים השגרירה, 

ולאחריה הציגה המנהלת 

המסחרית את פעילותו של 

השוק, דרך התנהלותו והמגוון 

הרחב של מוצרים שמשווקים 

באמצעותו, באמצעות סרט 

וידיאו של החברה המנהלת 

את המקום. בשוק יש מסחר 

בעיקר בירקות ובפירות, בדגים 

ובפרחים, וגם במוצרים חקלאיים 

מעובדים, המגיעים אליו מרחבי 

פורטוגל  וגם מרחבי העולם. 

בשוק מוקצה אזור מיוחד לשיווק 

פרטני של חקלאים, המביאים 

תוצרתם למכירה ישירה מול 

קמעונאים. 

לאחר הקרנת הסרטון, ענה צוות 

ההנהלה לשאלותינו ותמונת 

השוק הפורטוגלי המרשים 

נפרשה בפנינו ביתר פירוט.

MARL התנהלות שוק
שטחו של השוק 1,000 דונם, 

מהם 84,000 מ”ר שטחי מסחר.

בשוק 18 ק”מ של דרכים 

ומעברים ו-9,000 מקומות חנייה. 

השוק מגלגל עסקאות שנתיות 

בשווי 700 מיליוני יורו.

3.7 מיליון תושבים ניזונים 

מהתוצרת שעוברת בשוק, 

והם מהווים 38% מאוכלוסיית 

פורטוגל וכ-50% מכוח הקנייה 

של המדינה.

התוצרת מגיעה מכל מקום, גם 

מישראל. המכירות הן רק לשוק 

המקומי.

השוק פועל מיום שני עד ששי, 

סגור בשבת ובראשון. משעה 

14:00 ועד 18:00 רוכשות החברות 

הסיטוניות בשוק את התוצרת 

מהיצרנים והמשווקים, ומשעה 

18:00 עד 23:00 נעשית פעילות 

המכירה לקונים. שעות הפעילות 

הללו נהוגות רק בשווקים בליסבון 

ובברצלונה. עם זאת, השוק 

פתוח לשוכרים לפעילות במשך 

כל שעות היממה. 

החקלאים מביאים את תוצרתם 

מכל רחבי המדינה, ולרשותם 

מחסנים, בהם יוכלו לפרוק את 

הסחורה.

בשוק כ-300 סיטונאים. מחיר 

המכירה נקבע על-ידי המוכר. 

לא נותרו בשוק שטחים פנויים 

להשכרה בתחומי הירקות 

והפירות.

גם מרשתות השיווק ומהסופרים 

באים לרכוש תוצרת בשוק. 

הרשתות קונות תוצרת בעיקר 

ישירות מהחקלאים, ונציגיהן 

אינם מגיעים לשוק כל יום, אלא 

להשלמה.

התחום המשמעותי הוא שוק 

הירקות והפירות, ובו מתבצע 

עיקר העסקאות בשוק.

מוכרים גם ירקות טריים שלמים 

וגם מעובדים, חתוכים לסלטים 

או למרקים.

השוק, שהוקם בשנת 2000,  הוא 

החלטה פוליטית של ראשות 

העיר ליסבון. הצורך להקים 

הגיע מהעירייה, והממשלה 

תמכה. לפני כן היו שלושה 

שווקים נפרדים, שהיה בלתי 

אפשרי לתפקד בהם. גם האיחוד 

האירופי השתתף בפרויקט, אך 

זו יוזמה של העירייה וכספים של 

הממשלה.

שוכרי השטחים משלמים עבור 

הוצאות האחזקה השוטפת 

להנהלת המתחם המפעילה 

את השוק. מחייבם על כל דבר. 

התשלומים מכסים את ההוצאות 

ואת תחזוק התשתיות.
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המשך בעמוד הבא

חוץ ממתקני המסחר, לרשות 

העובדים בשוק סל של  שירותים 

כלליים, כמו רשת תקשורת 

ומידע, מהמשוכללות בפורטוגל, 

ניהול טכנולוגי מרכזי החוסך 

עלויות, אופציה לציוד בכל 

הדרוש לתפקוד המסחר, שירותי 

דואר ושינוע, בנקים, מחסני קירור 

והקפאה, שירותים לוגיסטיים 

של הובלה ואריזה, שירותי ניקיון 

ואיסוף אשפה, חללים ממוזגים, 

הספקת חשמל באמצעות 

מערכת ענקית של אנרגיה 

סולרית, שירותי ביטחון ושמירה 

הנעזרים במערכת  משוכללת 

של מצלמות וידיאו ועוד. הניהול 

מאפשר לסיטונאים הספקה של 

כל הנדרש להם בתוך המתחם. 
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החקלאות בפורטוגל 
והקשרים עם ישראל

שגרירת ישראל, גב’ ציפורה 

)ציקי( רימון, הגיעה באדיבותה 

להיפגש עם החקלאים בערב יום 

הסיור וסקרה את הקשרים בין 

ישראל ופורטוגל, בעיקר בתחום 

החקלאות.

בתחום התיירות, אמרה, תפקידי 

הוא להביא את הפורטוגלים 

לישראל, אבל זה קשה, כי 

מה שקורה הוא הפוך, מספר 

הישראלים המגיעים לפורטוגל 

הולך וגדל.

בפורטוגל, לדבריה, יש הערכה 

ואפילו הערצה לישראל, בזכות 

היכולת הטכנולוגית, הישגי 

החקלאות, ובשגרירות מנצלים 

כמה שיותר עובדות אלו. הסחר 

עם ישראל הוא במספרים 

קטנים. מנסים לקיים את קשרים 

גם באמצעות סטרטאפים. 

שיתוף הפעולה בנושא השקיה 

הקפיץ את רמת החקלאות 

בפורטוגל. ישראל מייבאת 

מפורטוגל כבשים ועזים, מכמה 

סוגים.

המוצר שקונים מהם הוא 

השעם. מייצרים ממנו מבחר 

עצום של מוצרים, ורואים את 

המוצרים שלהם בכל מקום. 

רוב החקלאות מהמרכז וצפונה, 

ובדרום פורטוגל יש אזורים 

יותר צחיחים. אולם בפורטוגל 

יש תופעה חדשה של חקלאים 

צעירים, כאלה שעוזבים את 

העיר ומביאים לענף חדשנות 

בנישות שונות.

פורטוגל היא חלק ממדינות 

האיחוד האירופי. ספרד השכנה 

היא השותפה המרכזית של 

פורטוגל באיחוד 

האירופי, ולא מעט 

תוצרת, החסרה 

בפורטוגל,  מגיעה 

משם.

החקלאות בפורטוגל
בעבר עסקו בחקלאות 

בפורטוגל 17.8% 

מכוח העבודה, אולם בעשורים 

האחרונים ירד אחוז העוסקים 

לכ-6%. השינוי הוא בעיקר 

בשל נטישתה של החקלאות 

המסורתית, בשל אי כדאיות, וגם 

בשל  המעבר לחברות באיחוד 

האירופי, שהביא לתהליך מואץ 

של פיתוח ותיעוש, ועמו ירד 
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מספר העוסקים בחקלאות 

ובעיבוד מוצרי חקלאות וקטנה 

תרומתם למשק המדינה.

החקלאות מבוססת בעיקר על  

גידול ירקות, פירות )בעיקר גפנים 

ליין ולצימוקים(, זיתים, בקר וגבינות, 

עצי שעם ודיג. חלק מהתעשייה 

בפורטוגל עוסק בעיבוד התוצרת 

החקלאית: תעשיית היין והצימוקים, 

שיווק סרדינים, מוצרי עץ, עיבוד 

שעם ועוד.



אוקטובר 2016 28מבזק ירקות

שדה ההדרכה ב

ידולי תעשייהג

שאול גרף

עגבניות לתעשייה
שנת 2016 הייתה שנה בה לא 

הצלחנו לספק את הזמנות 

המפעלים בגלל שתי סיבות 

עיקריות: אפריל ויוני חמים 

מהרגיל, אוכלוסייה גבוהה של 

כנימות עש הטבק מתחילת 

חודש יוני. בנוסף היו מספר 

משקים שסיפקו למפעלים 

עגבניות עם צבע כתום.

בישיבה שהתקיימה ב-10.10 

בנווה יער, בהשתתפות נציגי 

המפעלים, מדריכים ופעילים 

בענף, הועלו רעיונות לשיפור 

המצב. לקראת השנה הבאה 

נצטרך לגוון את הזנים, להדביר 

את העלקת ללא פשרות, לשמור 

על העלווה עד סוף הגידול 

ולקוות שהחורף יהיה קר וגשום 

ושכע”ט יגיעו מאוחר.

הכנס הארצי יתקיים אי”ה 

ב-22.12.16 באולם בעין חרוד 

מאוחד. פרטים יגיעו.

שעועית לתעשייה
עד עכשיו עוברת שנה רגועה 

על האמיצים שמגדלים את 

השעועית הסתווית. נוכחות 

דלה של כע”ט, אישור לתכשיר 

“מובנטו” בשעועית ומזג-אוויר 

מתון מסמנים שתחילת הקטיף 

תהיה סבירה.

מי ייתן שימשיך ככה.

תירס מתוק ועל-מתוק
בחודש אוקטובר מגדלים תירס 

לשוק במקומות לא רגילים, 

כמו בגליל העליון. בינתיים יבול 

הזן “סנטינל” בקטיף של סוף 

אוקטובר הוא גבוה, ואיכותו טובה.

האם אנחנו צריכים להבין 

שמזג-האוויר השתנה ולהתאים 

את עצמנו למציאות חדשה? 

ימים יגידו.

שדה ההדרכה ב
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בחינת השפעתם של פונגיצידים 
וטיפולים אגרוטכניים על מחלת 

העורקים המעובים בחסה
מו”פ דרום, 2016

מחלת העורקים המעובים 
גורמת להפחתת יבול 

משמעותית בתקופת החורף. 
המחלה נגרמת על-ידי 

נגיפים המועברים באמצעות 
פטרייה שוכנת קרקע. 

בעבודה זו נבחנו תכשירים 
שונים, להפחתת הנגיעות 

בפטרייה ולשילובם בשיטות 
אגרוטכניות שונות.

מבוא
גידול חסה בארץ מבוסס על אגרוטכניקה 

יחסית  קצר  גידול  ומחזור  אינטנסיבית 

)60-30 ימים משתילה לקטיף(, המאפשר 

גידול של מספר מחזורים בשנה. מגבלות 

מאפשרות  אינן  עיבוד  שטחי  בזמינות 

מכך  וכתוצאה  שטחים,  בין  תחלופה 

מבוצע גידול של 7-6 מחזורי גידול בשנה 

מגבירה  זו  גידול  שיטת  חלקה.  באותה 

שוכנות  במחלות  לנגיעות  הסיכון  את 

קרקע. 

מופיעה  המעובים  העורקים  מחלת 

בטמפרטורות  החורף,  בעונת  בעיקר 

גידול  ומצויה באזורי  נמוכות מ-20 מ”צ, 

המחלה  תסמיני  בעולם.  רבים  חסה 

של  בולטת  והגדלה  הבהרה  כוללים: 

והבהרת  עיוות  בעלים,  ה”עורקים” 

השיווק  איכות  הצמחים.  ונינוס  העלים 

של צמחים נגועים ירודה ביותר, ובנגיעות 

קשה, בחסה עגולה, אף לא נוצר קולס 

וחובריו,  )אלבז   )1 )צילום  לשיווק  ראוי 

2013(. בשטחים נגועים הערך הכספי של 

6,000 ש”ח/דונם בשנה.  הנזק מגיע עד 

הנגיף  על-ידי  בעיקר  נגרמת  זו  מחלה 

 ,)MLBVV(  Mirafiori Lettuce Big Vein Virus

המועבר על-ידי זואוספורות של פטריות 

 .)Olpidium( ירודות מסוג אולפידיום

איתי אופטובסקי, עירית דורי - מו”פ דרום; נביל עומרי, ברכה גל, ליאור אברהם, לילך זיגר - שה”מ, משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר; לאה צרור, שרה מרדכי-לביוש - מרכז מחקר גילת, מינהל המחקר החקלאי; 

אביב דומברובסקי, עודד לכמן - מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי; אסף פרחי - משק פרחי, שדה ניצן

במשקים  שנערכו  קודמים,  ניסויים 

הראו  המחברים,  על-ידי  מסחריים 

היה  סודיום  במתאם  קרקע  חיטוי  כי 

שנמנעה  כך  המחלה,  בהפחתת  יעיל 

ובמספר  הקולס  במשקל  הירידה 

הקולסים הראויים לשיווק. אולם, יעילות 

אינה  סודיום  מתאם  בתכשיר  השימוש 

שבהן  נמוכות,  בטמפרטורות  גבוהה 

כמו-כן,  המחלה.  תסמיני  מופיעים 

מתרחשת  הנגב  בצפון  רבות  בחלקות 

תופעת פירוק מואץ של מתאם סודיום 

על-ידי מיקרואורגניזמים בקרקע, באופן 

יעילות  את  ניכרת  במידה  המפחית 

יעילותם של  נבדקה  כך  התכשיר. עקב 

)פונגיצידים(  פטריות  קוטלי  תכשירים 

שונים בהפחתת המחלה. 

במו”פ  שנערכו  קודמות,  בעבודות 

החסה  צמחי  חיפוי  כי  נמצא  דרום, 

עוצמת  את  הפחית  אגריל  ביריעת 

העלאת  בגלל  כנראה  המחלה,  תסמיני 

צילום מס’ 1: חסה מסוג אייסברג, זן “שלי”: א. צמח בעל תסמיני מחלה קשים; ב. צמח ללא תסמינים.
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האם  בחנו  זו  בעבודה  הטמפרטורה. 

שילוב של החיפוי באגריל יחד עם יישום 

תכשירים קוטלי פטריות יגרום להפחתה 

משמעותית של המחלה והאם גם חיפוי 

להפחתת  יגרום  בפוליאתילן  הקרקע 

עוצמת המחלה )צילום 2(.

שיטות וחומרים
בשדה  מסחרי  במשק  התבצע  הניסוי 

דהיינו  כנגועות,  המוכרות  בחלקות  ניצן, 

שהופיעה בהן מחלת העורקים המעובים. 

מתכונת הניסוי: אקראיות גמורה בארבע 

מ’(.   10 באורך  ערוגות  )שלוש  חזרות 

ותיחוח  ריסוס  נעשה באמצעות  היישום 

לעומק 25 ס”מ. 

פירוט הטיפולים: 

ביקורת )ללא טיפול(; 1 .

חיפוי צמחים ביריעת אגריל; 2 .

חיפוי קרקע בפוליאתילן שקוף;  3 .

, חברת לוכסמבורג,  4 .Fluazinam( אוהיו

גרם   1,000 שתילה,  קדם  טיפול 

לדונם(;

אגרו- חברת   , 5 .Carbendazim( דלסן 

גדות, טיפול קדם שתילה, 1,000 גרם 

לדונם(;

חברת  זרחתי,  )אשלגן  קנון  6 .

 350 שבועי,  ריסוס  לוכסמבורג, 

סמ”ק(;

אוהיו )1,000. 7 גרם לדונם( בשילוב קנון 

)350 סמ”ק(;

בשילוב  לדונם(  גרם   8 .1,000( אוהיו 

חיפוי אגריל;

בשילוב  לדונם(  גרם   9 .1,000( דלסן 

מנקוזב )350 גרם לדונם(;

בשילוב  לדונם(  גרם   10 .1,000( דלסן 

חיפוי אגריל;

דשנים,  חברת  כלור,  )תכשיר  כלורן  11 .

 ,ppm  2000 שתילה,  קדם  טיפול 

מי  עם  יחד   ppm  2 שתילה  ובמהלך 

ההשקיה(;

גרם   12 .100  ,Thiophanate Methyl( טופז 

 80 Metalaxyl( בשילוב רידומיל )לדונם

גרם לדונם(, טיפול קדם שתילה.

לימור,  )זן  אייסברג  מסוג  חסה  צמחי 

במהלך   .2.8.15 בתאריך  נשתלו  הזרע( 

מחזור הגידול נערך מעקב אחר הופעת 

בערוגה  צמחים  ב-24  המחלה  תסמיני 

הניסוי,  בסיום  חזרה.  מכל  האמצעית 

לשקילת  חזרה  מכל  צמחים   12 נדגמו 

נבדקו  נוספים  צמחים  ושלושה  הקולס, 

בשורש  האולפידיום  פטריית  לנוכחות 

ונגיף ה-MLBVV בעלי החסה.

פטריית  א(  המחלה:  גורמי  שכיחות  על  השונים  הטיפולים  השפעת   :1 מס’  איור 
האולפידיום בשורשים של צמחי החסה; ב( הנגיף MLBVV בעלי החסה. 

)רמת  הטיפולים  בין  מובהק  הבדל  על  מצביעות  העמודות  מעל  שונות  אותיות 
.)ANOVA מבחן ,p=0.05 מובהקות

צילום מס’ 2: חיפוי צמחי החסה באגריל במהלך הגידול )א( וחיפוי הקרקע בפוליאתילן 
שקוף טרום שתילה )ב(.

א

ב
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תוצאות ודיון
חיפוי צמחי החסה ביריעת אגריל הפחית 

באופן מובהק את שכיחות הצמחים עם 

תסמיני המחלה. מעבודות קודמות נראה 

כי העלאת טמפרטורת העלווה בעזרת 

אגריל מביאה להפחתה בעוצמת תסמיני 

המחלה, ככל הנראה עקב השפעה על 

MLBVV. חיפוי  פעילות הפטרייה והנגיף 

הקרקע בפוליאתילן ושילוב של תכשירי 

באגריל  צמחים  חיפוי  עם  ודלסן  אוהיו 

הפחיתו גם הם את שכיחות התסמינים 

)איור 1(, ככל הנראה עקב שינוי התנאים 

המיטביים לפעילות פטריית האולפידיום 

בקרקע.

היה  הממוצע  הקולס  משקל  זאת,  עם 

גבוה ביותר בחיפוי הקרקע בפוליאתילן 

)607±17 גרם( וביישום בדלסן עם חיפוי 

משקל   .)2 )איור  גרם(   502±21( אגריל 

עם  אגריל  של  משולב  בטיפול  הקולס 

וחיפוי אגריל בלבד לא היה שונה  אוהיו 

מאשר בביקורת, כיוון שמספר הקולסים 

הכולל בטיפולים נפגע מקשיונה גדולה 

זו  מחלה   .)Sclerotinia sclerotiorum(

הופיעה ככל הנראה עקב תנאי הלחות 

הגבוהים ששררו מתחת לחיפוי האגריל. 

נראה כי חיפוי הקרקע בפוליאתילן מנע 

המיטביים  מיקרו-האקלים  תנאי  את 

את  הפחית  בדלסן  ושימוש  לקשיונה, 

מתחת  מהקשיונה  הפגיעה  עוצמת 

מדוע  ברור  לא  אולם  האגריל.  ליריעת 

העלאת טמפרטורות הקרקע לא שינתה 

פטריית  של  נוכחותה  שכיחות  את 

הטיפולים  של  ההשפעה  האולפידיום. 

הייתה  הפתוגנים  נוכחות  על  השונים 

מועטה. לא נראו הבדלים בין הטיפולים 

האולפידיום,  פטריית  בשכיחות  השונים 

משולב  ובטיפול  דלסן  ביישום  אך 

הופחתה  אגריל  חיפוי  עם  דלסן  של 

)איור  בעלים   MLBVV-ה נגיף  שכיחות 

ההשפעה  למרות  מדוע,  לבחון  יש   .)3

על  הכימיים  התכשירים  של  המועטה 

ווקטור  המהווה  האולפידיום,  פטריית 

לנגיף ה-MLBVV, התקבלה השפעה של 

תכשיר הדלסן על נוכחות הווירוס. 

כמו-כן, מדוע ההשפעה המובהקת של 

משקל  על  בפוליאתילן  הקרקע  חיפוי 

באה  לא  המחלה  ותסמיני  הקולס 

גורמי  נוכחות  על  בהשפעה  ביטוי  לידי 

המחלה.

סיכום ומסקנות 
את  משמעותית  לצמצמם  שניתן  נראה 

המעובים  העורקים  מחלת  של  הפגיעה 

הקרקע  חיפוי  באמצעות  בחסה 

בפוליאתילן שקוף או על-ידי חיפוי צמחי 

על-מנת  דלסן,  בשילוב  באגריל  החסה 

ניתוח  מקשיונה.  הפגיעה  את  להפחית 

)הכנסות  נטו  ההכנסות  תוספת  של 

בניכוי תוספת ההוצאות( בעקבות שימוש 

בטיפולים אילו מראה כי השילוב של דלסן 

עם אגריל הביא לשיפור של 50% מעבר 

המתקבלות  הנטו  בהכנסות  לעלייה 

בחיפוי  ושימוש  בלבד,  באגריל  משימוש 

קרקע עם פוליאתילן הביא לשיפור של 

300% בתוספת ההכנסה נטו של השימוש 

באגריל בלבד.

תודות
ניצן, על  אנו מודים לאסף פרחי משדה 

שיתוף-הפעולה הפורה ועל ביצוע הניסוי 

בחלקות המסחריות שלו. 

ספרות מקצועית 
מ',  סופר,  מ',  לופטהאוס,  מ',  אלבז, 

אביטן,  ח',  לינרס,  ל',  גנות,  ד',  צהר, 

ש',  מרדכי-לביוש,  ל',  צרור,  א', 

פרחי,  ע',  לכמן,  א',  דומברובסקי, 

כולל  ממשק   .2013 א'  וארד,  א' 

העורקים  מחלת  עם  להתמודדות 

המעובים של החסה. 89: 83-89.

איור מס’ 2: השפעת טיפולים שונים על שכיחות תסמיני מחלת העורקים המעובים 
בצמחי החסה )מתוך 24 צמחים( 

)רמת  הטיפולים  בין  מובהק  הבדל  על  מצביעות  העמודות  מעל  שונות  אותיות 
 .)ANOVA מבחן ,p=0.05 מובהקות

איור מס’ 3: השפעת הטיפולים השונים על משקל קולס החסה 
)רמת  הטיפולים  בין  מובהק  הבדל  על  מצביעות  העמודות  מעל  שונות  אותיות 

.)ANOVA מבחן ,p=0.05 מובהקות
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מבחן זני פלפל אביבי 
בבקעת הירדן

עונת 2016

מבחן זנים זה נועד לבחון 
שתילות פלפל בבקעת הירדן 

בחודש ינואר, לקבלת יבול 
בחודשים אפריל, מאי ויוני, 

במטרה לנצל חלון הזדמנויות 
שיווקי בחודשי האביב.

תקציר
בבקעת הירדן ניכר פוטנציאל רב לשיווק 

ויוני לשוק  פלפל בחודשים אפריל, מאי 

רב-שנתיים,  נתונים  על-פי  המקומי. 

והמחירים  בפרי  מחסור  יש  זו  בתקופה 

כיום  זו  בתקופה  יתר-על-כן,  גבוהים. 

זה  מבחן  ליצוא.  גם  דרישה  מסתמנת 

נועד לבדוק המלצה למגדלים בבקעה, 

לרכז את היבול בתקופת השיווק באביב, 

מושגת  תמיד  לא  בסתיו  בשתילות  כי 

מטרתו של “חלון שיווקי” זה. עד כה לא 

נערכו מבחני זנים המתאימים למועדים 

אלה, ואין המלצות בנושא.

ניסוי זה נערך בתחנת צבי במו”פ בקעת 

המכוסה   ”2 עבירה  במנהרה  הירדן, 

מקומית.  בקרקע  בחורף,  בפוליאתילן 

השתילה בוצעה בתאריך 6.1.2016.

תוצאות הניסוי: מרבית הזנים האדומים 

בהשוואה  מאוד  גבוהים  יבולים  השיגו 

 ,TOP142 ארמדה,  הזנים:   .2015 לשנת 

הובילו   SV3864PB-ו רלמפגו   ,10088

 7 מעל  הכללי,  היבול  כמות  מבחינת 

יבול  ק”ג/מ”ר  ל-6  וקרוב  ק”ג/מ”ר, 

צהובים,  הזנים  מבחינת  ליצוא.  באיכות 

השיג  מאוד,  גדול  פרי  שלו   ,7039 הזן 

יבול גבוה; הזן דהלוקס הצטיין בחיי מדף 

טובים במיוחד.

 2016 בשנת  התאפיינה  האביב  עונת 

בהשוואה  גבוהות,  בטמפרטורות 

הרב-שנתי,  הטמפרטורות  לממוצע 

השפעת  את  בחשבון  לקחת  יש  לכן, 

מזג-האוויר בשנה זו על תכונות הזן ועל 

מזג-האוויר  לעומת  היבול,  פוטנציאל 

ששרר בשנים אחרות.

מבוא
הוא  המקומי  ולשוק  ליצוא  פלפל  גידול 

אחד מהגידולים החשובים באזור בקעת 

הירדן. גידול זה משתרע על פני כ-3,500 

דונמים, מחציתם בבתי רשת ומחציתם 

העיקרית  הגידול  עונת  צמיחה.  בבתי 

בתחילת  בשתילה  מתחילה  בבקעה 

תקופת  יוני.  בחודש  ומסתיימת  אוגוסט 

נובמבר  חודש  באמצע  מתחילה  היצוא 

לשוק  השיווק  אפריל.  עד  ונמשכת 

כולה,  העונה  במהלך  נעשה  המקומי 

מרביתו  אך  ולמחיר,  לאיכות  בהתאם 

המאוחרים  האביב  בחודשי  מתרכזת 

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

אורי אדלר - מועצת הצמחים

טמון  הירדן  בבקעת  ויוני(.  מאי  )אפריל, 

בחודשים  פלפל  לשיווק  רב  פוטנציאל 

כיוון  המקומי,  לשוק  ויוני  מאי  אפריל, 

בתקופה  רב-שנתיים,  נתונים  פי  שעל 

גבוהים.  והמחירים  בפרי  מחסור  יש  זו 

ליצוא  דרישה  גם  כיום  מסתמנת 

נועד  זה  מבחן  לפיכך,  הללו.  בתקופות 

לבדוק אפשרות להמליץ למגדלי הבקעה 

לרכז את היבול לתקופת השיווק באביב. 

ל”חלון  להגיע  קשה  הסתיו  משתילות 

שיווקי” זה, כך שנבדקה מידת הכדאיות 

עד  יותר.  מאוחרים  במועדים  לשתול 

המתאימים  זנים  מבחני  נערכו  לא  כה 

למועדים אלה, ואין המלצות בנושא. 

דוח זה מסכם את התוצאות של מבחן 

זנים לשתילה מאוחרת )6.1.16( בתחנת 

הפרי  קטיף  הירדן.  בקעת  במו”פ  צבי 

עד  ונמשך   2.5.16 בתאריך  החל  בניסוי 

26.6.16. בסך-הכול בוצעו 7 קטיפים.

טבלה מס’ 1: פירוט הזנים, חברות הזרעים, צבע הפרי, עמידויות וסבילות לווירוסים 

ולנמטודות במבחן זני פלפל אביבי, תחנת צבי, מו”פ בקעת הירדן, 2016

עמידות וסבילותצבע הפריחברהשם הזן
N+TSWV L4     אדוםהזרע76837

TSWV L4   אדוםBayerקרסון )50-117(
Teacher.אדוםא.בL3

SV3864PB.אדוםא.בTSWV L4
TSWV L4אדוםגדרהמרכבה
TSWV L4אדוםירוקארמדה

GR500אדוםירוקTSWV L4
TSWV L4אדוםאפעל10088

TSWV L4אדוםאפעלרלמפגו
--------אדוםעדןכריזמה

TSWV L3אדוםסמקו1451
TOP142אדוםגדותTSWV L4
TAR268צהובתרסיסTSWV L4

TSWV L4צהובעדןדהלוקס )5433(
TSWV L4צהובגדרה7926
TSWV L4צהובסמקו7039
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שיטות וחומרים
צבי במו”פ בקעת  נערך בתחנת  הניסוי 

המכוסה   ”2 עבירה  במנהרה  הירדן, 

מקומית.  בקרקע  בחורף,  בפוליאתילן 

ב-11.4.16 הוחלף הפוליאתילן ברשת 17 

השתילה  שחורה.  צל   30% וברשת  מש 

בוצעה בתאריך 6.1.2016. רוחב הערוגה 

שורות  שתי  נשתלו  מרכז-מרכז.  מ’   1.8

הזנים  כל  מ’.   0.4 כל  שתילה  לערוגה; 

מ’   4 חזרה  כל  חזרות,  בארבע  נשתלו 

תבנית  שתילי  שתילים,   20 חזרה  ובכל 

חיטוי  ספרדית.  בהדליה  הגידול   .”1.5

קרקע נעשה ב-40 ליטר אדיגן בסתיו. 

פירוט הזנים שנבדקו מופיע בטבלה 1. 

 2.5.16 בתאריך  החל  בניסוי  הפרי  קטיף 

 7 בוצעו  בסך-הכול   ;26.6.16 עד  ונמשך 

לפי  פרי  ומוין  נשקל  קטיף  בכל  קטיפים. 

פרמטרים של איכות וגודל כמקובל. הפרי 

שנקטף מוין לפי דרישת המשווקים ליצוא.

בקטיף בתאריך 23.6.16 נעשתה בדיקת 

איכות וחיי מדף להדמיה של שיווק לשוק 

לאחר  לפרי  נערכה  הבדיקה  המקומי. 

השהיה )6 ימים ב-7 מ”צ 95% לחות + 5 

ימים ב-20 מ”צ(. 

הפרמטרים שנבדקו:

לאחר  זקן  פרי   15% מעל  זקן:  פרי 

הסימולציה - אינו ראוי ליצוא.

כתומים: בזן אדום בלבד - אחוז הפירות 

הוא  שלהם  מההיקף  ויותר   50% אשר 

בצבע כתום.

ציון איכות: לאחר חישוב אחוזי התכונות 

המורכב  איכות  ציון  חושב  השונות, 

מהמדדים ביחס כלהלן: 

 ,80%  - וזקנים(  מאוד  )מוצק  מוצקות 

כתומים - 20%.

תוצאות
 2.5.16 בניסוי החל בתאריך  קטיף הפרי 

 7 בוצעו  בסך-הכול   ;26.6.16 עד  ונמשך 

היבול  מוצגים   2 מס’  בטבלה  קטיפים. 

ליצוא,  היבול  הקטיפים,  מכל  הכללי 

הפרי  ומשקל  המקומי  לשוק  היבול 

הממוצע. הפרי שנקטף מוין לפי דרישת 

המשווקים ליצוא. 

טבלה 3 מציגה את כמות הפרי שנקטפה 

בכל חודש )קטיף אחרון ב-23.6.16(.

גודל  התפלגות  את  מרכזת   4 טבלה 

בפרי  רק  נעשה  גודל  לפי  המיון  הפרי. 

שאיכותו ראויה ליצוא.

של  המדף  חיי  את  מסכמת   5 טבלה 

ימים.   11 במשך  אחסון  לאחר  הפרי 

המדף  חיי  לבדיקת  שנעשתה  ההדמיה 

הייתה שונה מהנהוג בבדיקת פרי בניסויי 

משום  ליצוא,  בעיקר  המיועד  חורף, 

שבחודשים מאי ויוני הפרי מיועד בעיקר 

לשוק המקומי. 

טבלה מס’ 2: יבול כללי, יבול ליצוא ומשקל פרי ממוצע

יבול כלליצבעשם הזן
ק”ג/מ”ר

יצוא 
ק”ג/מ”ר

שוק 
ק”ג/מ”ר

משקל פרי 
ממוצע )ג’(

TOP1427.95.82.1242אדום
7.95.82.1233אדוםארמדה

7.85.82.0250אדום10088
7.25.61.6206אדוםרלמפגו

SV3864PB7.15.71.4241אדום
6.55.11.4269אדוםמרכבה
6.54.42.1242אדוםכריזמה

GR5006.54.71.8218אדום
6.44.61.8262אדום1451

Teacher6.04.91.1204אדום
5.94.31.6221אדום76837

5.33.51.7207אדוםקרסון )50-117(
7.15.41.8237צהוב7039
5.53.52.0198צהוב7926

TAR2685.44.01.4216צהוב
5.34.31.0221צהובדהלוקס )5433(

טבלה מס’ 3: התפלגות קצב הקטיף לפי חודשים )קטיף אחרון בוצע ב-23.6.16(

יבול כלליצבעשם הזן
ק”ג/מ”ר

קטיף ביוניקטיף במאי
%ק”ג/מ”ר%ק”ג/מ”ר

TOP1427.96.80861.0714אדום
7.96.62841.2916אדוםארמדה

7.85.99771.8023אדום10088
7.25.23811.2219אדוםרלמפגו

SV3864PB7.15.82821.2518אדום
6.55.50850.9815אדוםמרכבה
6.55.77890.7211אדוםכריזמה

GR5006.55.14791.3421אדום
6.45.33831.0917אדום1451

Teacher6.05.08840.9516אדום
5.95.04850.8815אדום76837

5.34.67890.5911אדוםקרסון )50-117(
7.16.19870.9313צהוב7039
5.54.89890.6311צהוב7926

TAR2685.44.82890.5711צהוב
5.34.60870.7113צהובדהלוקס )5433(

טבלה מס’ 4: התפלגות גודל הפרי ליצוא )אחוז לגודל(

יצוא צבעשם הזן
ק”ג/מ”ר

משקל פרי 
ממוצע )ג’(

% פרי באיכות יצוא 
ליחידת גודל

SMLXL
TOP1425.8242143165אדום
5.82330103556אדוםארמדה

5.82500102664אדום10088
5.62061234531אדוםרלמפגו

SV3864PB5.7241094050אדום
5.1269083953אדוםמרכבה
4.42420103158אדוםכריזמה

GR5004.7218063060אדום
4.6262063361אדום1451

Teacher4.92041195821אדום
4.32210174835אדום76837

3.52072225026אדוםקרסון )50-117(
5.42370103258צהוב7039
3.51981205327צהוב7926

TAR2684.02160155925צהוב
4.32210175826צהובדהלוקס )5433(
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דיון 
זנים אדומים

יבולים  השיגו  הזנים  מרבית  כללית, 

גבוהים מאוד בהשוואה לשנה החולפת. 

הזנים: ארמדה, TOP142, 10088, רלמפגו 

ו-SV3864PB הובילו מבחינת כמות היבול 

ל-6  וקרוב  ק”ג/מ”ר,   7 מעל   - הכללי 

כי  לציין  יש  ליצוא.  באיכות  ק”ג/מ”ר 

10088 מבחינת  הזן  2015 הצטיין  בשנת 

היבול הגבוה ביותר )6.7 ק”ג/מ”ר(. בכל 

בחודש  מהיבול  כ-80%  נקטפו  הזנים 

מאי.

הזן רלמפגו, שהוא הזן המקובל לשתילה 

התאפיין  אך  גבוה,  יבול  השיג  בקיץ, 

באופן  )נמוך  מאוד  קומפקטי  בצימוח 

 23.3.16 בתאריך  הזנים(.  מיתר  בולט 

כיוון  הוחלט לדלל פירות בחזרה אחת, 

לסבול  עתידים  שהצמחים  שנראה 

למרות  קטן.  צמח  על  חנטה  מעודפי 

התקבל,  הצמח”,  מ”תקיעת  החשש 

בשלוש החזרות שלא דוללו בהן פירות, 

בעוד  ק”ג/מ”ר,   7 מעל  של  נאה  יבול 

התקבל  פירות,  דוללו  שבה  שבחזרה 

יבול בכמות של 4.2 ק”ג/מ”ר בלבד.

כל הזנים היו בעלי פרי גדול מאוד - מעל 

ומשקלם  ממוצע,  פרי  משקל  גרם   200

מ-250  גבוה  אף  היה  מהזנים  חלק  של 

נכלל בקטגוריית  כל הפרי  גרם. כמעט 

מאוד”  ו”גדול   )large( “גדול”  של  גודל 

.)extra large(

חיי  בעלי  היו  הזנים  מרבית   - מדף  חיי 

מדף מעולים עם אחוז נמוך של פרי זקן. 

מרבית הזנים “סבלו” מהתפתחות צבע 

לקויה. הזנים כריזמה ו-SV3864PB בלטו 

לטובה משאר הזנים. 

וניתן  העונות,  בשתי  הצטיין   10088 הזן 

כיוון  זהירות,  במשנה  אך  עליו  להמליץ 

לפחות  זן  לבחון  כדאי  כלל  שבדרך 

עליו  שממליצים  לפני  פעמים  שלוש 

בביטחון מלא. יש מקום לבדוק שוב את 

TOP142, ארמדה )זן ותיק בעונת  הזנים 

שהראו   ,SV3864PB-ו רלמפגו  החורף(, 

לא   Teacher הזן  גבוה.  יבול  פוטנציאל 

הצטיין ביבול, אך השיג איכות גבוהה, כך 

שמומלץ לבחון אותו עונה נוספת.

זנים צהובים
יבול  הזן 7039, שפריו גדול מאוד, השיג 

מדף  בחיי  הצטיין  דהלוקס  הזן  גבוה. 

טובים במיוחד.

סיכום
התאפיינה   2016 אביב  עונת 

בהשוואה  גבוהות  בטמפרטורות 

שזו  וייתכן  הרב-שנתיות,  לטמפרטורות 

הסיבה ליבולים הגבוהים שהיו השנה. יש 

לקחת בחשבון את השפעת מזג-האוויר 

ועל פוטנציאל  השנה על תכונות הזנים 

היבול, לעומת מזג-האוויר ששרר בשנים 

אחרות.

במבחן  ניתן  שלא  לזכור  חשוב  כמו-כן, 

זנים להעניק לכל זן וזן טיפול מיוחד, כך 

הזנים  יגיבו  אחרים  בתנאים  כי  שייתכן 

באופן שונה.

תודות
למועצת הצמחים-שולחן פלפל ולקק”ל, 

על השתתפותם במימון מחקר זה.

עצה  בגדר  הינו  לעיל  האמור  כל 

העצה  מקבל  ועל  בלבד,  מקצועית 

לנהוג מנהג זהירות.

טבלה מס’ 5: איכות )מוצקות וכתומים(; ממוצע לאחר השהיה )6 ימים ב-7 מ”צ 95% 

לחות + 5 ימים ב-20 מ”צ(; הבדיקה נערכה לפרי מהקטיף האחרון ) 23.6.16(

צבעשם זן
מוצק 
מאוד
)%(

זקן*
)%(

כתום**
)%(

איכות משוקללת 
לאחר 11 ימים 

סימולציה***
)10-0(

TOP142700206.4אדום
200305.5אדוםארמדה

700406.2אדום10088
200305.5אדוםרלמפגו

SV3864PB400106.6אדום
00305.3אדוםמרכבה
00205.5אדוםכריזמה

GR500400505.5אדום
600505.7אדום1451

Teacher800607.3אדום
00405.2אדום76837

450365.7אדוםקרסון )50-117(
6010-3.2צהוב7039
3010-2.9צהוב7926

TAR268300-6.6צהוב
500-7.5צהובדהלוקס )5433(

*פרי זקן: מעל 15% פרי זקן לאחר הסימולציה - אינו ראוי ליצוא. 

מההיקף שלהם  ויותר   50% הפירות אשר  אחוז   - בלבד  אדומים  בזנים  **כתומים: 

בצבע כתום. 

המורכב  איכות  ציון  חושב  השונות,  התכונות  אחוזי  חישוב  לאחר  איכות:  ***ציון 

מהמדדים על פי היחס: מוצקות )מוצק מאוד וזקנים( - 80%, כתומים - 20%. 
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מבחן זני בצלצל בכיר
רוויה, 2016

מבחן זה נועד למצוא זני מכלוא העולים על 
הזן המקובל “אורי”, המיועד לשיווק לשוק 

המקומי בחודשי החורף, מבחינת יבול ומדדי 
איכות, כגון: צורה, קליפות, צבע וגודל הבצל.

תקציר
מבחן זני בצלצל בכיר נערך בעמק בית שאן כחלק ממבחני 

הזנים הארציים הנערכים בבצל. מטרת המבחן היא מציאת זני 

מכלוא העולים על הזן המקובל “אורי”, מבחינת יבול ואיכות.

במבחן נבדקו שלושה זנים )הטיפולים(. נעיצת הניסוי התבצעה 

בתאריך 4.10.15, בתוך חלקת בצל מסחרית של יהודה ושרלי 

רביבו ממושב רוויה. במהלך הגידול טופלה חלקת הניסוי כחלק 

 ,15.2.16 בתאריך  נאספו  הניסוי  חלקות  המסחרי.  מהשדה 

והבצלים מוינו לגדלים השונים, נספרו ונשקלו. 

לעומת  יותר  וחזק  נמרץ  באופן  התפתחו  וגובי  וולקנה  הזנים 

הזן אורי. בזן אורי התקבלה צניחה של 60%-70% ביום האסיף, 

בעוד שבזנים וולקנה וגובי לא התרחשה צניחה כלל. הזן אורי 

התפצל לשני צמחים מכל בצלצל, בעוד ששני הזנים האחרים 

לא התפצלו כלל.

יותר משני הזנים האחרים.  וולקנה הניב יבול סוג א’ גבוה  הזן 

הזנים וולקנה ואורי הניבו יבול כללי גבוה יותר מהזן גובי.

מבוא
מבחן זני בצלצל בכיר נערך בעמק בית שאן כחלק ממבחני 

הזנים בבצל, הנערכים בעונות ובאזורי גידול שונים בארץ. 

 20 מתאריך  ננעץ  מבצלצלים,  הגדל  “אורי”,  מזן  בכיר  בצל 

לשוק  לשיווק  מיועד  והוא  אוקטובר,  תחילת  עד  לספטמבר 

המקומי בחודשי החורף, כאשר הספקת הבצל הקיצי מאחסון 

מסתיימת. לפיכך, אזורי הגידול העיקריים הם הערבה, הבקעה 

באמצע  ושיווקו  בצל  איסוף  המאפשרים  שאן,  בית  ועמק 

החורף.

הזן  הוא  הסתווי  במועד  מבצלצלים  בצל  בגידול  המוביל  הזן 

הוותיק “אורי”. זהו זן “פתוח” הידוע באיכותו הנמוכה, שאינה 

מחו”ל(.  יבוא  או  )קיצי  איכותי  בצל  זני  עם  בתחרות  עומדת 

בסתיו  או  מתעכב  האסיף  כאשר  להפרגה  נוטה  הזן   בנוסף, 

אפשרות  נבדקת  שנים  מספר  זה  לכן,  במיוחד.  קרים  וחורף 

יפתח גלעדי, מחמוד זועבי - חוות עדן, מו”פ עמק המעיינות; יואל רובין - מרכז חקלאי העמק; 
אלי מרגלית - שה”מ; אליאנה רבינוביץ’ - באייר ישראל; חוסאם קורבי - הזרע; יהודה ושרלי רביבו - רוויה

החלפתו בזני מכלוא שונים, בעלי פוטנציאל להעלאת היבול 

ואיכותו.

“אורי”,  הזן  על  העולים  מכלוא  זני  מציאת  הניסוי:  מטרת 

וגודל  צבע  קליפות,  צורה,  כגון:  איכות,  ומדדי  יבול  מבחינת 

הבצל.

שיטות וחומרים
בצל  בתוך חלקת   ,4.10.15 בתאריך  המבחן התבצעה  נעיצת 

מסחרית של יהודה ושרלי רביבו ממושב רוויה.

תצפית  התקיימה  ובנוסף  )הטיפולים(,  זנים   3 נבדקו  במבחן 

“אורי”,  הזן  של  )הבצלצלים(  הריבוי  חומר  איכות  לבדיקת 

שגודל בשתי משתלות שונות. 

הזנים בחלקות הניסוי ננעצו ידנית, 10 בצלצלים ל-1.0 מ’ שורה 

)מרווח של 10 ס”מ בין בצלצלים(, בשש שורות לערוגה ברוחב 

של 1.92 מ’ )עומד של  31,200 בצלצלים לדונם(. אורך חזרה 

בניסוי היה 5.0 מ’ ערוגה. 

במהלך הגידול טופלה חלקת הניסוי כחלק מהשדה המסחרי 

אחרי  גידולי  מעקב  ונערך  ומזיקים(,  מחלות  דישון,  )השקיה, 

הגורמים הבאים: הצצה ולבלוב, צימוח, התפתחות, התפצלות 

וצניחה.

חלקות הניסוי נאספו בתאריך 15.2.16. מכל חלקה נאסף קטע 

באורך 2.0 מ’ ערוגה, ובסך-הכול שטח של 3.84 מ”ר. היבול מוין 

 - - קוטר 55 מ”מ ומעלה, סוג ב’  ונשקל לשני גדלים: סוג א’ 

פחות מ-55 מ”מ. נספרו ארבע חזרות, לקבלת מספר הבצלים 

ומשקלם בכל סוג. 

טבלה מס’ 1: הטיפולים במבחן ובתצפית

מספר הטיפול
החברה שם הזןהזן

גודל המשתלההמשווקת
הערותבצלצל

במבחן7-6רביבוהזרעאוריא

באייר וולקנה1205ב
במבחן7-6שלמה טלישראל

באייר גובי1201ג
במבחן7-6שלמה טלישראל

תצפית8שלמה טלהזרעאורי

מאיר הזרעאורי
תצפית7-6קדוש
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תצפית חומר הריבוי התקיימה בשתי חזרות לכל טיפול. המבחן 

נערך בשיטת בלוקים באקראי, שלושה טיפולים )הזנים(, בשש 

למובהקות   ,Tukey & Kramer לפי  נעשה  השונות  ניתוח  חזרות. 

.JMP 5.1 בתוכנת ,P<0.05 סטטיסטית

תוצאות
במעקב, שנערך במהלך הגידול, נמצא כי טיפולי הזנים וולקנה 

וגובי לבלבו והתפתחו באופן נמרץ וחזק יותר לעומת הזן אורי. 

מלא.  צמחים  עומד  התקבל  ובתצפית  הטיפולים  בשלושת 

בטיפולי הזנים וולקנה וגובי התקבל נוף גבוה וגדול יותר לעומת 

הזן אורי. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין חלקות התצפית 

גם  ובהמשך  וגודלו,  הנוף  )מקור בצלצלי האורי( בהתפתחות 

ביבול. בהמשך הגידול בחודשי החורף, פיתחו שני הזנים הנ”ל 

נוף גדול ומרשים לעומת הזן אורי.

ינואר ותחילת פברואר, החלו  לקראת האסיף, בחודשים סוף 

שני  טיפולי  בעוד  ובתצפית,  במבחן  אורי  הזן  טיפולי  לצנוח 

ולא נראה  וצוואר עבה,  נוף גדול  הזנים האחרים נשארו בעלי 

והוא  גובי,  בזן  צוואר עבה במיוחד התקבל  כלל.  היה שיצנחו 

לא התבצל כראוי.

 

בתאריך  במבחן  הצמחים  והתפצלות  צניחה   :2 מס’  טבלה 

האסיף 15.2.16 

התפצלותהערכת צניחהשם הזן

A2 3אורי
B1 0וולקנה

B1 0גובי
אותיות שונות בין טיפולים )עמודות( מציינות הבדל סטטיסטי 

.P≤0.05 מובהק ברמה של

הערה: צניחה - 5-0 )5 - 100% צניחה, 0 - לא צנח כלל(.

בעוד  האסיף,  ביום   70%-60% של  צניחה  התקבלה  אורי  בזן 

אורי  הזן  כלל.  צניחה  התרחשה  לא  וגובי  וולקנה  שבזנים 

התפצל לשני צמחים מכל בצלצל, בעוד ששני הזנים האחרים 

לא התפצלו כלל.

יותר  גבוה  א’  סוג  בצלים  מספר  התקבל  ואורי  וולקנה  בזנים 

מאשר בזן גובי. בזן אורי התקבל מספר בצלים גבוה יותר משני 

וולקנה התקבל משקל בצל סוג א’ גבוה  הזנים האחרים. בזן 

יותר מאשר שני הזנים האחרים.

משני  מובהק  באופן  יותר  גבוה  א’  סוג  יבול  הניב  וולקנה  הזן 

הזנים האחרים. הזנים וולקנה ואורי הניבו יבול כללי גבוה יותר 

באופן מובהק מהזן גובי.

דיון 
במטרה  שאן,  בית  באזור  התבצע  סתווי  בצלצל  זני  מבחן 

למצוא זנים טובים יותר )יבול כללי ואיכות( לעומת הזן המסחרי 

המקובל )אורי(.

הזנים וולקנה וגובי התפתחו באופן נמרץ וחזק יותר לעומת 

נוף  בעלי  הנ”ל  הזנים  שני  נשארו  האסיף  לקראת  אורי.  הזן 

עבה  צוואר  כלל.  שיצנחו  היה  נראה  ולא  עבה,  וצוואר  גדול 

אורי  בזן  כראוי.  התבצל  לא  והוא  גובי,  בזן  התקבל  במיוחד 

שבזנים  בעוד  האסיף,  ביום   70%-60% של  צניחה  התקבלה 

וולקנה וגובי לא התרחשה צניחה כלל. הזן אורי התפצל לשני 

צמחים מכל בצלצל, בעוד ששני הזנים האחרים לא התפצלו 

כלל )טבלה 2(.

בזן וולקנה התקבל משקל ממוצע של בצל סוג א’ גבוה יותר 

מאשר שני הזנים האחרים )טבלה 3(. הזן וולקנה הניב יבול סוג 

ואורי הניבו  וולקנה  יותר משני הזנים האחרים. הזנים  גבוה  א’ 

יבול כללי גבוה יותר באופן מובהק מהזן גובי )טבלה 4(.

נוף גדול ומרשים, צוואר עבה, והתבצל באופן  גובי פיתח  הזן 

חלקי בלבד. לפיכך ניתן להניח שזן זה מתאים לזריעה במועד 

גבוה  יבול  ויניב  יותר  טוב  שיתבצל  יתכן  ואז  יותר,  מוקדם 

כלל.  צנח  ולא  היטב  התבצל  וולקנה  הזן  משמעותית.  יותר 

הזן הניב את היבול הגבוה והאיכותי במבחן, ומומלץ להרחיב 

את השימוש בו ולבחון אותו בתצפיות מסחריות. כמו-כן רצוי 

לבדוק אם זן זה צונח במועדי נעיצה מוקדמים יותר. שני הזנים 

צפוף  צמחים  עומד  לבחון  מומלץ  לכן  כלל,  מתפצלים  אינם 

יותר מזה שנבדק במבחן זה. 

ליתרון  אפשרות  קיימת  ממוכן,  לאסיף  המעבר  שעם  יתכן 

והנוף  צונח,  שאינו  כיון  אורי,  פני  על  וולקנה  הזן  של   באסיף 

החזק עשוי להקל בשליפת הבצל. 

הערה: אין בסיכום זה המלצה כלשהי על זן זה או אחר.

טבלה מספר 3: מספר בצלים למ”ר ומשקל בצל ממוצע סוג 

א’ במבחן - בסדר יורד לפי משקל בצל ממוצע

מספר בצליםשם הטיפול
סוג א' למ"ר

סה"כ מספר 
בצלים למ"ר

משקל ממוצע 
לבצל סוג א' 

בגרם
A32.3 B221.2 A 29.5וולקנה

B33.2 B174.1 B 12.7גובי
A51.5 A159.8 B 33.3אורי

25.239.0185.0ממוצע
אותיות שונות בין טיפולים )עמודות( מציינות הבדל סטטיסטי 

.P≤0.05  מובהק ברמה של

טבלה מס’ 4: יבול כללי והתפלגותו בק”ג למ”ר - בסדר יורד 

לפי יבול סוג א’

שם 
הטיפול

משקל בצלים
סוג א'

משקל בצלים 
יבול כלליסוג ב'

A0.213 B6.736 A 6.523וולקנה
B1.241 A6.658 A 5.417אורי
C1.510 A3.971 B 2.461גובי

4.8000.9885.788ממוצע
הבדל  מציינות  )העמודה(  הטיפולים  בין  שונות  אותיות 

.P≤0.05 סטטיסטי מובהק ברמה של


