ארגון מגדלי ירקות | מבזק ירקות  -שדה וירק מס’  | 300ינואר 2017

גיליון

אתר ארגון מגדלי ירקותwww.yerakot.org.il :

העיתון המקצועי של ענף הירקות

ע ל הפרק
מצדיעים לחקלאים ולמו”פ בערבה

מ

סורת נפלאה היא להגיע מדי שנה לאירועי המו”פ
בערבה ,אזור מבודד ,שהרוב עוברים דרכו כדי
להינפש באילת ואינם מודעים לעשייה המופלאה
בחקלאות באזור זה ,על תנאיו המיוחדים בכלל ובמו”פ
האזורי בפרט .בעיקר חקלאות ,אך גם תיירות ותעשייה
זעירה.
מדימונה ועד אילת כ 2,500-תושבים ,שאם הם לא
יהיו שם ,אחרים יהיו שם .זהו רצף התיישבות חיוני,
ולכן צריך לסייע לאזור בכל הדרכים האפשריות ,כדי
שיוכלו להתקיים בכבוד במקום מרוחק זה ולהשאיר
את הבנים כממשיכים.
החקלאות בערבה עברה שנים קשות במשבר
הפלפל ,כאשר תוצאות השיווק לא הניבו רווח מספיק
והחזר להוצאות הגידול .לכן ,עם סיוע ממשלתי
בהשקעות ובהסבה לגידולים אחרים ,ובפרט

לתמרים ,האזור מתאושש .ברור שצריך להמשיך
ולחפש גם אפיקים אחרים ,והחקלאים בסופו של
דבר יודעים הכי טוב מה לעשות כדי להתפרנס
בכבוד.
גאוותנו על המו”פ באזור ,שמהווה מקום מפגש
לחקלאים ונותן פתרונות יישומים לפיתוח הערבה
ולכלל המחקר וההדרכה בחקלאות בכלל .חשוב
להמשיך ולתמוך במפעל מדהים זה ,שלו יתרונות
ייחודיים ביצוא ובשוק המקומי.
תקוותנו שהוזלת המים וביטול מס מעסיקים יסייעו
ויחזקו את החקלאים ואת החקלאות בחבל ארץ זה,
ששמעו יצא לכל העולם.
הצלחתם היא סמן ימני להצלחת החקלאות כולה.
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יקף נזקי הטבע
לחקלאים בשנת
 :2016כ 285-מיליון ש”ח
היקף נזקי הטבע לחקלאים
בשנת  2016עמד על כ285-
מיליון ש”ח ,כך עולה מסיכום
נתוני קנט ,הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות ,המציינת השנה
 50שנות פעילות .מתוך סכום
זה ,ספגו מגדלי הירקות נזקים
בהיקף של כ 80-מיליון ש”ח.
במהלך  2016התקבלו במשרדי
קנט כ 11,500-הודעות נזק.
הנזקים התפרשו על פני כל
הארץ .הנזק המרכזי לחקלאים
בשנה החולפת נגרם ממספר
אירועי קרה ,שגרמו לנזקים
בהיקף של כ 60-מיליון ש”ח.
בשלוש השנים האחרונות
שילמה הקרן למגדלים למעלה
ממיליארד ש”ח  .
כאמור ,מסיכום נתוני  2016בקנט
עולה כי הנזק הגדול בשנה
החולפת נגרם למגדלי הירקות
 כ 80-מיליון ש”ח .עיקר הנזקנגרם למגדלי תפוחי האדמה,
שפוצו בשנה החולפת על-ידי
קנט בכ 25-מיליון ש”ח .מגדלי
העגבניות פוצו בכ 20-מיליון
ש”ח ,ומגדלי הפלפל ביותר מ15-
מיליון ש”ח .נזקים משמעותיים
נגרמו בשנת  2016גם למגדלי
המלפפונים ,הבצל והאבטיחים.
לדברי דוד גינזבורג ,מנכ”ל
קנט“ ,גם בשנה האחרונה היינו
עדים לנזקים עצומים היכולים
להיגרם למגדלים בזמן קצר.

ז

ני פלפל חדשים של
חברת “הזרע” יוצגו
בתערוכה החקלאית
בערבה

בתאריכים  2-1בפברואר ,2017
בתערוכה החקלאית במו”פ
ערבה תיכונה וצפונית ,תציג
חברת “הזרע”  2זנים חדשים
של פלפל .הזן החדש ()83823
הינו פלפל בלוקי אדום ,רגולרי
מאוד ובגדלים של  Largeומעט
יותר .לדברי חברת “הזרע”,
היתרון המשמעותי בזן הינו
עמידותו כנגד פגיעתן של
נמטודות העפצים.
זן חדש נוסף של פלפל יוצג
בחצבה ,הזן “צלף” .מהחברה
נמסר כי היתרון של “צלף” הוא
באפשרות לקבל יבול איכותי
גבוה ופרי בגודל מתון בסוף עונת
הגידול ,לעומת זנים אחרים עם
פרי גדול מדי ופחות איכותי בסוף
עונת יצוא הפלפל מהערבה.

א

ישור חממות עם
הסדר לעבודה
בגובה

ביום  1.1.17נכנס לתוקף תקן
בתי צמיחה חדש שמספרו
 ,1176המתייחס לעבודה בגובה
בחממות .הפתרונות המוצעים
לעבודה בגובה הינם כיסוי קשיח,

צילום :קנט

הוועדה המשותפת לוועדת
הפנים ואיכות הסביבה וועדת
הכלכלה אישרה את נוסח התיקון
לחוק המים לקריאה שנייה
ושלישית בכנסת.
יו”ר ועדת הפנים ,ח”כ דוד
אמסלם ,אמר כי “אני מקווה
שהורדת מחירי המים למשקי
הבית ולחלק גדול של החקלאים
תשפיע גם על יוקר המחיה.
עיבוד הקרקע הוא ערך חשוב.
לאחר שעשינו שינוי היסטורי
והשווינו את מחיר המים לכל
החקלאים ,נבחן את ההשלכות
על כל הענף ,ואם יסתבר שמחיר
המים לכולם גבוה מדי ,נתקוף
את הנושא יחד”.
נמסר כי על-פי סיכום של ח”כ
אמסלם עם משרד האוצר,
הוקצו  100מיליון ( 50מיליון בכל
שנה ,במשך שנתיים) לפיצוי
חקלאים ,שבשל השלכות החוק
יאלצו לשנות את מערך הגידולים
שלהם.
הנוסח שהתקבל הוא לאחר
כל התיקונים שהכניסו בו חברי
הוועדה ,כולל סנקציות בצורת
קנסות למפר החוק וערבויות
של בעלי רישיון להפקת מים
או להספקת מים .לדרישת
ח”כ יצחק וקנין ,ממובילי
הצעת החוק ,הערבות הוגבלה
ל 5-אגורות לקוב כפול היקף
ההפקה.
לבקשת ח”כ חיים ילין ,תוקם
ועדה שתעקוב אחר השלכות
החוק ,והיא תדווח בכל שנה
לוועדת הפנים .בוועדה ישתתפו
נציגי משרד האוצר ,החקלאות,
רשות המים ושני נציגי חקלאים.
ועדה זו גם תקבע מי החקלאים
שיפוצו מכספי הקרן שיעמיד
משרד האוצר לפיצוי החקלאים.
לאחר שהוכנסו כל התיקונים,
אושרה הצעת החוק ללא

מתנגדים.
שר החקלאות ,אורי אריאל,
אמר בתגובה להחלטה:״לאחר
שנים שמחירי המים לחקלאות
רק עלו והפכו לנטל כלכלי כבד
על החקלאים ,הצלחנו לשנות
את המצב .היו גישות שונות
למציאת הדרך הנכונה להורדת
המחירים ,אבל השורה התחתונה
היא חד משמעית :מחירי המים
לחקלאות יוזלו״.

מדובר בנזקים
שאין  יכולת
להיערך מולם
בעוד מועד.
רק הביטוח
הממשלתי
מבטיח את
המשך הספקת
התוצרת
החקלאית
הטרייה בישראל
ואת עמידותם הכלכלית של
החקלאים בארץ .נמשיך לפתח
פוליסות ביטוח שיתנו מענה
מיטבי למגדלים ולפגעי מזג-
האוויר המשתנים”.

קו חיים עילי או תחתי ,רשתות
בטיחות ,מונע נפילה או בולם
נפילה ומעקים ומסעדים .הכניסה
לתוקף של תקן זה מחייבת
את משרד החקלאות במספר
צעדים ,שיפורטו להלן ,כך הודיע
צביקה כהן ,סמנכ”ל בכיר מימון
והשקעות במשרד החקלאות,
במכתב שהפיץ למנהלי מחוזות,
למתכננים ,לפקידות תא תכנון
ולחקלאים:
 .1בקשות להקמת חממות של
דגמים חדשים  -יצרן המבקש
להכניס דגם חממה חדש לאישור
המנהלת יצטרך לעמוד מראש
גם בתקן החדש.
 .2בקשות של חקלאים
להשקעות בדגמים הקיימים-
בימים אלה נשלח מכתב לכל
יצרן ודגם של חממות המאושרות
במנהלת ,שיעביר הצעה אחת
או יותר (כולל שרטוטים) לפתרון
המוצע לעמידה בתקן  .בנוסף,
לכל בקשה פרטנית יש לצרף
התחייבות של המבקש לבצע
את אחד הפתרונות המוצעים
על-ידי היצרן לעמידה בתקן.
דוחות ביצוע לכתבי אישור
קיימים לחממות שהוקמו החל
מה  - 1.1.2017על החקלאי
להציג למתכנן את הפתרון
לעמידה בתקן שנבחר על-ידיו.
במידה שלא ,יאשר המתכנן את
דוח הביצוע רק לאחר קבלת
טופס התחייבות המגדל לביצוע
הפעולות הנדרשות לעמידה
בתקן ,כפי שאישר היצרן ,תוך
 180יום.

מ

פעל המלגות של
ארגון קניות הנגב

זו השנה השמינית שארגון
קניות הנגב מחלק לסטודנטים
במושבים ,השייכים לארגון
קניות הנגב ,שלוש מלגות
למושב.
כיו”ר העמותה ,אני גאה להיות
שותף לפעילות זו ,שבמסגרתה
זה  8שנים אנו מחלקים את
המלגות בסכום של 2,500
ש”ח לסטודנט ,כ 50%-מהם
ללימודים בתחומי החקלאות,
ונכון להיום הוענקו במשך
שמונה השנים כמיליון ש”ח,
ועוד היד נטויה .אנו מקווים
שסכום זה יסייע לסטודנטים
לרכוש השכלה ובעקיפין
גם יסייע מכל הבחינות לחיי
המושב ולרווחתו.

תודה גדולה לכל מי שסייע
להקמת מפעל זה .חגיגה לראות
את כל הסטודנטים שמגיעים
ומודים על הסיוע.
בהצלחה לכולם ,וניפגש בשנה
הבאה עם מקבלי מלגות נוספים.
מאיר יפרח
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות  -תחום שירות שדה

קורס השקיה במי קולחים
מרץ-מאי 2017

הנכם מוזמנים לקורס בנושא דישון והשקיה במי קולחים,
שייערך בחודשים מרץ ,אפריל ומאי בקריה החקלאית ,בית דגן.
הקורס מיועד לחקלאים ,למדריכים ולאנשי מקצוע מהתחומים :קרקע ,מים ,דישון והשקיה.
נושאי הקורס*:
•איכות ותקנות השקיה במי קולחים בישראל
•השקיה  -השפעת ההשקיה במי קולחים על הגידול ועל הקרקע
•התרומה הדישונית של השקיה במי קולחים
•קרקע  -תכונות כימיות ופיסיקליות של הקרקע
•עקרונות דישון
•טכנולוגיה של השקיה ודישון
•חיטוי ותחזוקה של מערכות השקיה
•בקרת השקיה
* תכנית מפורטת של הקורס תחולק למשתתפים ביום פתיחת
הקורס.

מיקום ומועדי הקורס
הקורס יתקיים באולם ההרצאות בקריה החקלאית בבית דגן ,ויכלול
 6מפגשים 5 :מפגשים של הרצאות ויום סיור באוטובוס .המפגשים
יתקיימו במהלך החודשים מרץ ,אפריל ומאי  ,2017בימי שלישי,
בתאריכים( 4.4.17 ,28.3.17 :סיור) ,16.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,18.4.17 ,בין
השעות ( 15:00-09:00שעת התכנסות ב.)8:30-

עלות הקורס
עלות הקורס לנרשמים עד לתאריך  9.3.17היא  1,000ש"ח.
החל מתאריך  10.3.17יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר:
 1,100ש"ח.
דמי ההשתתפות כוללים כיבוד קל ,ארוחות צהריים וחומר מקצועי.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.
לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.
למשתלמי הקורס שייקחו חלק בכל המפגשים ,תוענק תעודה
מטעם שירות ההדרכה והמקצוע  -משרד החקלאות.

מבזק ירקות
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אופן ההרשמה
יש לשלוח את הפרטים הבאים לפקס  :03-9485887שם ,טלפון,
כתובת ,פקס ,טלפון נייד ,דואר אלקטרוני והדרך בה בחרת לבצע את
התשלום.
דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים שלהלן:
 .1כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים( 03-9485330 :יוסי יוסף);
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום לכתובת :שה"מ ,המחלקה
לכספים ,ת"ד  ,28בית דגן .50250
דמי ביטול לאחר ביצוע התשלום ועד שבוע ממועד פתיחת הקורס:
 10%מהסכום ששולם; בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו
 20%דמי ביטול; ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.
לבירורים ומידע נוסף :מירב חג’בי ,טל’ נייד;054-4200445 :
דוא”לMeiravH@moag.gov.il :
בברכה,
אשר איזנקוט ,מאיה שניט-אורלנד ,מירב חג’בי
תחום שירות שדה

משולחן המזכירות

י

שיבת מזכירות
מיום 18.1.17

דברי מאיר יפרח
מים
על-פי עמדת הארגון ,לא
היינו בדעה שצריך להוזיל את
המים השפירים על חשבון
אחרים .המדינה רצתה להשוות
את מחירי המים השפירים.
 90%מצרכני המים השפירים
בעמדה של להוריד את
המחירים.
הייתה הבטחה של האוצר לפצות
אזורים שנפגעו ,וצריך לדאוג
שההבטחה תקוים .יש לסייע
לגידולי התעשייה ,שעלולים
להיפגע מכך.
אורן ברנע ורחל בורושק עושים
עבודה בנושא ,תוך השוואת
המחיר שהיה למחיר שיעלה.

מבזק ירקות
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קריסת “מגה”

אגרות יצוא

יחד עם מועצת הצמחים ,שכרנו
עורך-דין שמטפל במגדלי
הירקות במשבר “מגה” .התוצאה
היא שמגדלי הירקות שנפגעו
קיבלו  55%מהחוב שנתבע,
וחילקו כרגע  .10%מועצת
הצמחים מימנה את הייעוץ
המשפטי .יש חשיבות לכך שנציג
משפטי אחד ריכז את כולם.
בסך-הכול התוצאה טובה ,ונקווה
שלא יהיו עוד קריסות כאלה.

עוקבים אחר המתווה של משרד
החקלאות ,כפי שהופיע במכתבו
של מנכ”ל המשרד ,שגם פורסם
בגיליון הקודם של “מבזק
ירקות”.

גידול קנאביס רפואי
במשרד החקלאות התקיים
מפגש מגדלים בנושא גידול
קנאביס רפואי .אלי אהרון ערך
סיכום ,שנשלח לחברי המזכירות
(וגם מופיע בגיליון זה ,במדור ”מן
השטח”).
נפעל להקים שולחן קנאביס
במועצה.

יבוא
המחירים כיום סבירים.
קיימנו ישיבה עם שר החקלאות
בנושא .ביקשנו שייפסק היבוא
ללא מכס הבלתי מוצדק ,שאינו
לפי תנאי השוק .הבטיחו שלא
יתירו יבוא בלא להיוועץ בנו וכן
שיצמצמו את תקופת היבוא
ללא מכס בתקופות החגים
משלושה חודשים לחודש וחצי.

דברי אורן ברנע
תפוחי-אדמה
זה חמישה חודשים שהענף

בעונה טובה יחסית .פעילות
נכונה של השולחן סייעה בעניין.
התחלנו בשדרוג מערכת המידע
תוך שאלי דנינו מתמסר לעניין,
וביחד הוצאנו דוחות אמינים
שהבהירו למגדלים את רמת
המלאים .כך המחיר טיפס
בהדרגה וחזר לאחר שנתיים
וחצי של הפסדים גדולים לרווח
צנוע למגדלים.
מי שהאמין בדוחות והמתין עם
המלאים נהנה יותר מעליית
המחירים ,ואנו מקווים בכל
מקרה שאירוע זה ייתן יותר
ביטחון במערכת ונוכל לקדם
מהלכים נוספים.
באירופה גדל השנה שטח
המזרע של תפוחי אדמה ב.5%-
עם זאת ,עקב בעיות מזג-
אוויר ,היבול השנה באירופה
נמוך מאשתקד ב 4-3-אחוזים
ולפיכך אנו מצפים לביקוש

גדול .ביקוש זה הוא חיוני לאור
כמות זרעי היבוא שאנו מייבאים
בחודשיים האחרונים ,כמות
גדולה מהרגיל .עיקר הגידול
בהזמנות הזרעים ממוקד
בזנים המיועדים ליצוא ונובע
מהציפיות לעונה סבירה.
האגף להגנת הצומח  -בעונה
החולפת עלו מספר סוגיות
הקשורות להגנת הצומח
ולהתנהלות הגוף בישראל מול
המקבילים אליו באירופה .כל
הבעיות שעלו נפתרו בסופו
של דבר בהבנה ,ואנו תקווה
ששיתוף-הפעולה בתחום זה
ימשיך לנתב את דרכנו.

גזר
בגזר עברנו שנה קשה עם
עודפים ומחירים נמוכים.
המזרעים לעונה הקרובה צומצמו
ב 15-10-אחוזים השנה באופן
וולונטרי .למרות זאת ובניגוד
לתפוחי אדמה ,יש בענף תחושה
לא טובה ,והשווקים בשלב זה
לא משדרים רעב לסחורה שלנו.
אנו מתכננים בשולחן המגדלים
מספר מהלכי התייעלות לקראת
העונה ומקווים לטוב.

גידולי תעשייה
השנה הגענו להסכם תלת-שנתי
בין המגדלים לבין המפעלים
בגידולי תירס ,אפונה ושעועית.
בגידול הגדול ,עגבניות לתעשייה,
ההסכם ייחתם לשנתיים .חשבנו
שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה,
ואז נחת הסיפור של תיקון 27
לחוק המים ,תיקון שיוצר מצב
של אי ודאות ביחס לרווחיות
בעונה הנוכחית וליכולת הענף
לשרוד בעתיד .אחת המשימות
העיקריות שעומדות בפנינו
בשנתיים הקרובות היא לעזור
לענף כל כך מרכזי זה בצפון,
לצלוח את המשבר .נעשים
בימים אלו מספר צעדים
ראשונים ,והדרך בפנינו ארוכה
ורבה.

דברי אלי אהרון
קנט
במסגרת חוזה הביטוח החדש,
הוציאה קנט נייר התניות למגדלי
הירקות ,לפיו חקלאי שלא יעבוד
לפיהן ,הביטוח לגביו לא יפעל.
לאחר דיונים בקנט ובשה”מ,
הגענו להסכמות .נותר נושא הנוגע
לחובה להציג אישור מחברת
הזרעים על ניקיון הזרעים .נושא
האישור בטיפול ועומד לפני
סגירה עם נציגי חברות הזרעים.
ברגע שהעניין ייסגר ,תועבר
הודעה לכל המגדלים.

יצוא צנונית וסלרי
בישיבה שהתקיימה עם שירותי
הביקורת בשירותים להגנת
הצומח של משרד החקלאות,
סוכמו הפרטים של דרישות
הביקורת ליצוא צנונית וסלרי
לרוסיה ,כאשר המגמה הייתה
להיענות לבקשות החקלאים.
אכן ,סיכום הדברים היה
לשביעות רצונם של המגדלים.

הנושא מעוכב בין אלי אללוף
ושרת המשפטים .אבו וילן לקח
על עצמו לבדוק את הבעיה.
 .3נעשים מאמצים לשכנע את
נציגי משרד החוץ לאפשר הבאת
עובדים זרים לחקלאות ממדינות
נוספות ,בנוסף לתאילנד .מסתמנת
הבנה בינם לבינינו .הדיונים בעניין
זה נמשכים ,כאשר מצדנו מייצגים
אותנו יענקל’ה מוסקוביץ ואנה
מלר .אקווה שכאשר יוחלט על
פתרון בבעיה זו ,רמת העובדים
מתאילנד גם היא תשתפר.

דברי צבי אלון
יבוא :לפני שבועיים-שלושה היינו
בפגישה אצל שר החקלאות
בנושא יבוא ללא מכס .הצגנו
הדדית את ראייתנו לגבי הנושא.
סיכמנו עם המשרד שלא ייעשה
יבוא בלי לדבר אתנו .עד עכשיו

זה נשמר ,למרות שממשיכים
לעסוק בנושא.
העלאת הצריכה :נונה אמר לי
שכבר שנים צריכת הירקות הולכת
ויורדת .נכנסנו לפרויקט של קידום
הצריכה בבתי ספר ,כדי לחנך
ילדים לצריכת ירקות כבר בגיל
צעיר .הנושא בשבועות ראשונים
של עבודה .הגדלת הצריכה בכמה
אחוזים הינה משמעותית.
תקליט מחירים :באשר לנושא
הרגיש של הסקרים והתקליט,
משתדלים להיות מאוד אמינים
ודואגים שיהיה מידע אחראי.

תקציב הארגון
לשנת 2017
אורן ברנע הציג את תקציב
הארגון לשנת .2017
המזכירות אישרה את התקציב
פה אחד.

רישום חומרי הדברה
לגידולים זעירים
כידוע ,אני מרכז את פרויקט
רישוי חומרי הדברה לגידולים
זעירים מול השירותים להגנת
הצומח במשרד החקלאות.
הפרויקטורית לעניין היא רוחי
רבינוביץ .בימים האחרונים עוכב
הטיפול מסיבות כאלה ואחרות,
ובישיבה שקיימתי עם ראש
השירותים להגנת הצומח ,עבד
גרה ,שוחררו החסמים.

עובדים זרים
 .1בנוגע לשתיים ורבע נקודות
זיכוי ,כידוע שר האוצר הציע
לבג”צ להחזיר חצי נקודת זיכוי
במהלך שנת  2017ועוד חצי
נקודת במהלך  .2018ההתאחדות
הגישה התנגדות .מבקש לעדכן
כי הדיון הבא יהיה ב.7.3.17-
 .2לגבי  530ש”ח קיזוז בדיור,
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ח דש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות
ינואר  - 2017מרץ 2017

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות
בשנים ( 2016-2006מדד באחוזים בסיס = ממוצע )2005

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד דצמבר
 ,2016אשר ישווקו בחודשים ינואר  - 2017מרץ  .2017הנתונים 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 ,שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.
אברהם ארליך (נונה) ,מנהל ענף ירקות
אלי דנינו ,מנהל מידע ,ענף הירקות
לתשומת לבכם:
הנתונים המופיעים בתחזית
זו מבוססים על מידע שנמסר
או שנאסף על-ידי המועצה
ובגלל מורכבות העניין ,ישנה
אפשרות שמידע זה אינו
שלם .כמו-כן ,תחזית זו
מושפעת מתנאים ומנתונים
שונים שעלולים להשתנות
ולשנות נתונים ו/או את האמור
בתחזית זו .מדובר בתנאים,
כגון :מזג-אוויר ,מחלות ,גלי

הנבה ,אזורי גידול ,עונות גידול
וכו’ .לאור זאת ,יש לקחת את
הנתונים והאמור בתחזית זו
בזהירות ובערבון מוגבל .אין
בתחזית זו כדי להטיל על
מועצת הצמחים  -ענף הירקות
או מי מעובדיה ו/או שלוחיה
כל אחריות בקשר לאמור ו/או
לאמיתות האמור בתחזית זו,
ואין לפרשה כהתחייבות לקיומו
של נתון כלשהו בעתיד.

המדד הסיטוני של חודש דצמבר  2016עומד על שיעור של 203%
משנת הבסיס (ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה ,כי מדד מחירי
הירקות הסיטוני עלה בחודש דצמבר  2016בשיעור של  6%לעומת
חודש נובמבר .2016
מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש דצמבר  2016עומד על שיעור של
 153%משנת הבסיס .מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש דצמבר
בשיעור של  5%לעומת חודש נובמבר .2016

13

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים דצמבר  - 2015דצמבר ( 2016ש”ח לק”ג)
שם ירק
ארטישוק
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל בית אלפא
בצל יבש
בצל ירוק
בצל ריברסייד
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
איכות מעולה
גזר בשקים
דלורית
דלעת
זוקיני ירוק
חסה  8יחידות
חציל בלאדי
חציל חממה
חצילים
כרוב אדום
כרוב לבן
כרוב סיני
כרובית
לוף
לפת איכות מעולה
מלון גליה מעולה
מלון כתום
מלפפון חממה
סלק
עגבניות באשכולות
עגבניות באשכולות
עגבניות בהדליה
עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות
איכות מעולה
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
צנון
קולרבי
קישואים איכות מעולה
שום
שומר
שעועית ירוקה
תות שדה
תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה
קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה
קמעונית איכות מעולה
תפוא"ד אדום בשקים
תפוא"ד לבן באריזה
קמעונית איכות מעולה
תפוא"ד לבן בשקים
תפוא"ד בשקים

מבזק ירקות
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דצמבר15-
6.00
3.53
2.80
8.01
3.25

דצמבר16-
14.74
7.06
4.00
1.60
6.18
3.16
11.81
3.35

 %שינוי
18%
13%

-23%
-3%

3.86
3.30
4.38
4.46
23.00
6.93
5.19
7.62
6.07
6.63
5.99
5.14

4.93
5.76
7.05
8.04

2.68
4.98
6.42
8.70
24.05
4.70
4.67
3.14
3.22
1.79
4.75
5.55
7.94
2.25
6.73
6.73
5.93
3.51

-19%
14%
44%
5%
-33%
-39%
-58%
-71%
-16%
33%
-56%

20%
-39%

5.12
3.56
4.91

-38%

9.66

6.28

-35%

8.13
5.68
4.82
7.51
7.45
4.23
8.63
6.21
16.00
4.62
15.78

5.36
5.41
5.59
6.87
5.31
5.24
6.05
6.92
23.00
3.25
13.10
33.31
6.85

-34%
-5%
16%
-8%
-29%
24%
-30%
11%
44%
-30%
-17%

7.87

-36%

3.80
4.30
3.70

3.60
3.80
3.30

2.64

ינואר 2017

בצל
הספקת בצל בחודשים יולי -
ינואר הינה מהזן ריברסייד ,שקיים
במלאי בהיקף של כ 5,000-טונות.
הספקת בצל בחודשים דצמבר
 מרץ הינה מהזן בית אלפא,שקיים במלאי בהיקף של
כ 20,000-טונות.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות.
כתוצאה ממזג-האוויר החורפי,
חל עיכוב בהוצאת בצל מזן בית
אלפא לשיווק.
צפויה הספקה סדירה של
בצל .הצפי הוא לרמת מחירים
מאוזנת.

-3%

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש
דצמבר הינו  2,750דונם ש”פ/
חיפוי ניילון ו 2,025-דונם בבתי
צמיחה ,המיועדים לשיווק
בחודשים ינואר  -מרץ.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.
כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים
אוקטובר   -דצמבר הינו כ5,480-
דונם ,המיועדים לשיווק
בחודשים ינואר  -מרץ.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.
מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת
של מלפפון הינה כ9,000 -
טונות בחודש .השיווק החודשי
מהרש”פ מוערך ב2,000-1,500-
טונות.
היקף שטחי המלפפון בחודשים
אוקטובר  -דצמבר הינו כ4,765-
דונם בבתי צמיחה ,המיועדים
לשיווק בחודשים ינואר  -מרץ.
היות שהמדובר בגידול קצר
יחסית לשאר גידולי הירקות,

היצע המלפפון משתנה בזמן
קצר .לכן קיימות  תנודות במחירי
המלפפון מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.
עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש
נובמבר כ 12,200-דונם בתי
צמיחה וכ 200-דונם בש”פ.
כתוצאה מטמפרטורות נמוכות
בלילות בחודשים נובמבר
ודצמבר ,חלה הבשלה איטית
בעגבניות ,המיועדות לשיווק
בחודשים ינואר  -מרץ.
הצפי הוא
לרמת
מחירים
מאוזנת עד
גבוהה.
פלפל
סך-כל השתילות עד חודש
דצמבר כ 23,590-דונם בתי
צמיחה וכ 1,400-דונם בש”פ,
המיועדים לשיווק בחודשים ינואר
 מרץ.הצפי הינו לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה  .

שום
במלאי שדה קיימים כ 400-טונות,
המיועדים לשיווק עד חודש
אפריל .2017
הצפי הוא לרמת
מחירים גבוהה.
אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש
דצמבר כ 1,350-דונם ,המיועדים
לשיווק בחודשים ינואר  -מרץ.
הצפי הוא
לרמת מחירים
גבוהה.

מן השטח
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ידול קנאביס רפואי

אלי אהרון
בתאריך  12.1.17התקיים במשרד
החקלאות מפגש חקלאים
בנושא :גידול קנאביס רפואי.
המפגש החל בדברי פתיחה של
חנן בזק ,מנהל שה”מ ,שבירך
את המשתתפים על הגעתם
למפגש ,ה”סקסי” כדבריו ,וסקר
את  הנושאים שיועלו במסגרת
הכנס .כל זאת בעקבות החלטת
הממשלה מיום  26.6.16בנוגע
למתווה חדש להסדרה בנושא
הקנאביס ומוצריו.
אחריו הציג יובל לנדשפט,
ראש היחידה לקנאביס במשרד
הבריאות ,את ה”מדיקליזציה”
(ההיבט הרפואי) של הקנאביס
הרפואי.
להלן הנקודות בהן נגע יובל:

•צמח הקנאביס מוגדר כ”סם
מסוכן” ועל כן הינו כפוף
לאמצעי פיקוח ספציפיים,
בנוסף לאמצעים הכלליים
שחלים על סמים מסוכנים.
•בסוף שנות ה 90-של המאה
הקודמת החלו להגיע למשרד
הבריאות בקשות לאישור
השימוש בקנאביס לצרכים
רפואיים .משרד הבריאות דן
בכל בקשה לגופה ואישר את
השימוש בה .עם השנים הלך
וגדל היקף המטופלים ברישיון
באורח משמעותי ,שהצריך
הסדרה של הגידול ,הייצור
והשימוש ,ואכן כך נעשה.
המתווה מבוסס על שלושה
מסדים:
•הלימה לדין הקיים  -המבוסס
על האמנה הבינ”ל;
•שוק חופשי בר-תחרות על
איכות ומחיר (ללא מכסות);

•“שרשרת ערך”  -המקבילה
לזו של משק התרופות ,קרי:
גידול  תפרחות  -מפעל מוצרי
קנאביס  -בית מסחר למוצרי
קנאביס  -בית מרקחת.
שרשרת הספקת הקנאביס
על-פי המתווה החדש הינה:
גידול במשק החקלאי  -ייצור
מוצרי קנאביס גנריים על-ידי
מפעלים מורשים  -אחסון והפצה
על-ידי בית מסחר לקנאביס -
ניפוק הקנאביס למטופלים בבתי
מרקחת או באמצעות משלוח
לבית המטופל.
עד להסדרה ביצע המגדל
בעצמו את כל הפעולות הנ”ל.
יובל ציין את העובדה כי כל
החומר ,כולל הסבר בנוגע לאופן
הגשת הבקשות ,מופיע באתר
משרד הבריאות  -היחידה
לקנאביס רפואי.
יש לציין כי חקלאים רבים
מתעניינים בגידול הקנאביס,
ולצורך כך עלתה לדוכן ברכה
גל ,מנהלת תחום שירות
ההדרכה והמקצוע במשרד
החקלאות ,וציננה את האווירה.
ברכה הציגה נתונים הנוגעים
לכדאיות הכלכלית של גידול
הקנאביס ,אותם אספה
ממגדלים קיימים.
התחשיב יופיע בקרוב באתר
שה”מ במשרד החקלאות ,תחת
“מידע מקצועי”.
קודם הצגת התחשיב ,ברכה

מבזק ירקות
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ממליצה כי טרם קבלת
ההחלטה לגדל ,כדאי:
•שקבלת ההחלטה תתבסס
על מידע רב ככל האפשר.
•עדיף לייצר מספר תרחישים
ולבחור ביניהם.
•ניתוח חוזקות וחולשות :גיל,
יכולת גיוס הון ,קושי לאמץ
שינויים ,יכולת ניהול ונגישות
לידע.
•בטווח הארוך ,אם המחיר
אינו מכסה את כל ההוצאות,
אין להתחיל בתהליך הייצור.
על-פי התחשיבים ,המוצגים
בטבלאות ,מתברר כי
ההוצאה השנתית הכוללת
מגיעה לכדי  6.5-6.0מיליוני
ש"ח וכי על-פי ניתוח
הרגישות הפיננסית ,חקלאי
יתחיל לראות רווח רק בשנה
השישית לגידול.
כמובן שתחשיב זה מצנן
את האווירה הכללית .עדיין
הנתונים בנוגע למחיר המכירה
לא ידועים ,כי הדבר תלוי
בכמות התוצרת ובהיקף
התחרות ,כיוון שעל-פי
ההסדרה ,אין לגידול מכסות
ייצור ,וכל מי שעומד בתנאים
יוכל לגדל באופן חופשי.
החוקר שבתאי כהן מסר מעט
פרטים על צמח הקנאביס.
הקנאביס הינו מצמחי הרפואה
העתיקים ביותר ,שנמצא
בשימוש בסין ובמצרים העתיקה

לפני אלפי שנים.
צמחי הקנאביס מאופיינים
ביכולת שרידות גבוהה בתנאי
עקות אביוטיות וביכולת
פוטוסינתטית גבוהה בתנאי חום
ולחות.
רמת הקרינה הנדרשת הינה
כ .W/M2 600-400-כדי לסבר
את האוזן ,רמת הקרינה בישראל
בימי שיא הינה למעלה מ1,100-
.W/M2
השלבים בתהליך הייצור הם:
•שלב צמחי האם ,הפקת
ייחורים לריבוי והשרשתם (3
שבועות);
•ביסוס השלב הווגטטיבי
הקובע את גודל הצמח (6-5
שבועות);
•שלב הפריחה  /הבשלה;
•קטיף;
•טיפול בפרחים הקטופים,
הסרת עלים משניים ,ייבוש;

•אחסון.
תנאי הגידול:
•נפחי מצע מקובלים  -בין 5
ל 50-ליטר לעציץ;
•מים ברמת מוליכות חשמלית
;EC 1.5-1.0
• 75-60אחוזי לחות;
•טמפרטורה רצויה  -בין 18
ל 27-מ”צ.
הציוד הבסיסי הנדרש:
•חממה עם אוורור גג ,גובה
מרזב  4.5מ’ מצוידת בווילונות
ומנועים מבוקרים;
•צינון  -מזרון לח או ערפול
בלחץ גבוה;
•חימום  -תנור חימום  150אלף
קילו קלוריות לדונם;
•לחות  -יבשן לחיסכון באנרגיה
ולהפחתת הלחות;
•תאורה פוטו פריודית;
•מסך קיצור יום (החשכה);
•מסך תרמי (אטום) לחיסכון

באנרגיית חימום;
•מסך הצללה  40%על בסיס
סיבי אלומיניום;
•חיפוי קרקע חצץ או פלריג;
•מערכות השקיה ובקרת
אקלים.
לסיום :המימון מבוסס על
הלוואות (שניתן לקבלן גם
בערבות מדינה).
המעוניינים לקבל פרטים יפנו
לח”מ.

ר

שמי ביקור
במשק יהודה
רביבו במושב
רוויה
אלי אהרון
בתאריך 11.12.16
התקיים סיור במשק
יהודה רביבו ממושב

המשך בעמוד הבא
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רוויה ,בהשתתפות :אלי אהרון,
מארגון מגדלי ירקות ,ונוח יהודה,
רכז אזור במועצת הצמחים.
ליווה את הסיור צ’רלי רביבו,
בנו של יהודה ,המנהל כיום
את החקלאות המשפחתית
המתבססת על גידול בצל ,שום
ואבטיח ,במסגרת של אלפי
דונם ,וזאת בשיתוף עם חלק
מקיבוצי עמק המעיינות ,גד”ש
העמק ורמת הגולן.
צ’רלי מתגורר בשדמות מחולה.
מגדל  5ילדים והינו דור שלישי
לחקלאים.
הסבא של צ’רלי עלה ארצה
ממרוקו בשנת  1954ועסק
בחקלאות במושב רוויה ,אותה
המשיך אביו יהודה ,וכיום הוא
מנהל את החקלאות בעצמו,
שהחלה בחלקות מצומצמות
במושב והלכה והתרחבה לאלפי
דונמים.
מרכז הפעילות הינו בקיבוץ
הדתי מירב שבמורדות הגלבוע,
סמוך לעיר בית שאן.
הגידול המרכזי הינו בצל,
שמגדלים בשטחי העמק ,והוא
מועבר למיון ואריזה בבית
האריזה בקיבוץ מירב.
בבית האריזה הבצל עובר תהליך

מבזק ירקות
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של אוורור ואחסנה יבשה ,מיון
ואריזה במערך מיון חדיש ואז
משווק לתעשייה ולשוק המקומי
באמצעות רשתות השיווק
וסיטונאים שונים.
לדברי צ’רלי ,אמור להגיע
מערך מיון חדש שישמש
לאריזה אוטומטית של בצל
באריזות שק של  3ק”ג,
שלדעתו ישנה באופן מהותי את
הגישה בשיווק התוצרת לרמת
הצרכן.
לצ’רלי שליטה ממוחשבת מלאה
על שיווק התוצרת .לרוב ,צ’רלי
משווק את תוצרתו כשהיא
שקולה ומחירה קבוע מראש.
איכות התוצרת וזמינותה הופכות
אותה למבוקשת מאוד על-ידי
הקניינים השונים.
הצלחה או אי הצלחה בחקלאות
תלויה במידה רבה בניהול נכון,
אומר צ’רלי ,ואכן תוצאות הניהול
שלו מדברות בעד עצמן.
צ’רלי רביבו הומלץ כחקלאי
מצטיין לוועידת ישראל
בחקלאות שמתקיימת
בירושלים.
תודתנו נתונה לצ’רלי על הליווי
האדיב ,ואנו מאחלים לו ולבני
משפחתו הצלחה רבה.

י

ום פתוח בחברת
הזרעים אוריג’ין -
12.1.2017

חגית שגב אילת
ביום פתוח שקיימה חברת אוריג’ין
השתתפו עשרות חקלאים
המגדלים דלועיים ,נציגי משתלות,
מדריכי שה”מ ,עיתונאים ואחרים.
היום הפתוח התקיים ביום חמישי,
 ,12.1.2017בפקולטה לחקלאות
במועדון הסגל.
ד”ר אייל ורדי ,מנכ”ל
אוריג’ין ,הסביר על הניסויים
שערכו בחלקות בבני דרום,
שתוצאותיהם יכולות לתרום
לידע בנושא המפרים .המטרה
הייתה לבדוק כיצד המרחק
מהמפרה משפיע על כמות
הפירות.
אייל ציין מה הם האתגרים
העולמיים העומדים לפתחם
של החקלאים ושל החברה,
שמטרתה לתת פתרונות וכלים
לבעיות ,ומה הם ההישגים אליהם
הגיעה החברה בשנים האחרונות.
אחריו המשיכו בסקירת הניסויים
והתוצאות ד”ר חמוטל פומפן
וחננאל בן כליפה ,אשר הציגו
את הניסויים בדלועיים ואת

תוצאותיהם.
בהמשך סקר ד”ר אביב
דומברובסקי את היסטוריית
הווירוסים באירופה ובארץ ,את
המצב כיום במדינת ישראל ואצל
שכנותיה ואת המחלות העתידיות
הצפויות לענף.
החקלאי עמרם ילוז סיכם
את רשמיו מביקורו בחווה
בגואטמלה ,בה למד כיצד
מגדלים את האבטיחים שם
במקשה ,כאשר המים שם
נשאבים מבארות ומשקים את
המקשות ,ללא עלויות כלל.
כוח עבודה זול מאוד מטפל
בכל אחד מהפירות במקשה.
אבטיחים מסוידים ומלונים
מונחים על צלחת על האדמה,
כדי שלא ייפגעו .בבית האריזה
מתבצע תהליך הכולל שטיפת
פירות ואריזתם בקרטונים,
בשונה מהמכלים בארץ.
היום הפתוח התקיים באווירה
נעימה וביתית .לקראת סיום
היום צולמה התמונה המסורתית
של כל החקלאים יחד עם אנשי
אוריג’ין.
לאוריג’ין יישר כוח ושנים רבות
של עשייה ברוכה ותרומה נכבדה
לחקלאים ולחקלאות בישראל.

ת כירו

מ

שה עמר ממושב שרשרת“ :היבוא גורם
לסגירת משקים”

משה עמר נאלץ לסגור
את המשק שהקים
ולהישאר בתחום
המשתלה שבבעלותו.
חגית שגב אילת
משה עמר השתחרר מהצבא
בסוף ינואר  ,1976ובתחילת
פברואר כבר החל לעסוק
בחקלאות .להוריו הייתה רפת
במושב שרשרת ,הוא גדל לתוך
החקלאות והטבע ,והחקלאות
הייתה תמיד חלום עבורו.
משה החל לגדל  12דונם תפוחי
אדמה ואחר כך בוטנים ,כרוב
סיני וחסה ליצוא .פיתח את
משק הירקות מאפס .קיבל
קרקע מהוריו ,ואת כל השאר
רכש בעצמו .עם הזמן הלך
וגדל בשטחים וביבולים ,כי הלך
טוב והיה טוב .עד לפני כ4-
שנים כלל המשק בשרשרת
 260דונם חממות ובתי צמיחה,
שבכולם גידל רק עגבניות ופלפל
בלוקי .לפני  4שנים עוד ראה
תוצאות טובות ורווחים ,אבל
אז החלה הידרדרות בגידול
הירקות ,שהשיא שלה הוא בשנה
האחרונה.
מכת החיסול האחרונה הייתה
היתר לייבא ירקות ללא מכס.

“לפני כן תקף אותנו הווירוס,
שגרם להפחתת יבול 6-4 ,קומות
במקום  18קומות ,בתוספת של
מחירי מים מופקעים ,עלויות
גבוהות מאוד להעסקתם של
עובדים  תאילנדיים ,ולבסוף
היבוא ,שמחריף את בעיית
הגידול וגורם לירידת מחיר
קבועה בעגבניות” ,אומר משה.
“לעולם לא נוכל להתמודד מול
יבוא מטורקיה ,כי המים שם
חינם ,הם קודחים בעומק של
 4-3מטרים ושואבים מים ללא
עלות ,עלות השאיבה מינימלית,
שכר עבודה של עובד טורקי
הינו  1,300לירות טורקיות,
שהם כ 1,400-ש”ח לחודש .רוב
החקלאים מגדלים משק עזר
של בין  5-2דונמים ,ואין להם
הוצאות על עובדים ,כי המשפחה
כולה מתגייסת לעבודות המשק.
לחקלאים הטורקיים יש במכירה
של  1.5ש”ח רווח של  0.7אג’,
כ ,50%-ולחקלאים הישראליים
רק עלות הגידול והקטיף מגיעה
ל 3-ש”ח לק”ג ,לכן לעולם לא
נצליח להתחרות ביבוא הטורקי,
הפסדים כבר ספגנו מספיק ,ולכן
החלטנו לסגור את המשק כולו”,
מסביר משה עמר.
משה הינו הבעלים של משתלת
“טיב שתיל” במושב שרשרת.

למרבה המזל ,עם סגירת המשק
משמשת המשתלה כחברה
עצמאית ונפרדת ,כך שלא
תיפגע לחלוטין הפרנסה .אבל
המשק נסגר ב 1.1.2017-בצער
רב ,הציוד קופל ,הטרקטורים
אוחסנו והוצאו למכירה ,כי אין
סיכוי שבמצב הזה יחזור אי פעם
לגידול ירקות .החממות ריקות
והמראה עגום.
משה מסביר ,שאם לא היה
יבוא בשנה האחרונה ,המחיר
של העגבניות טרם היבוא
היה אמור לפצות על הקטנת
הכמויות ,עקב הווירוס שתקף

את העגבניות .אמנם בעבר היו
עליות וירידות במחירים וגם
כשהמחירים היו נמוכים עבדו
בציפייה למחיר גבוה יותר ,הוא
מציין ,אבל כיום הסיכוי שהמחיר
יעלה הוא אפסי .בנוסף ,גם
כאשר המחיר נמוך ,ממשיכים
לייבא ,ולכן אין סיכוי לשרוד.
משה מוסיף ש”לפי מאזן מבוקר
של חברה בע”מ ,הפסדתי
בשנתיים האחרונות  2.86מיליוני
ש”ח ,כסף שמומן במיטב
חסכונותיי ,ובמצב כזה בלתי
אפשרי להמשיך”.
קשה למשה להבין איך
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לקברניטי המדינה ,שבעבר לא
ויתרו על אף תלם של אדמה,
לא מזיז כיום כלל מצב זה,
בעיקר כאשר הם ממשיכים
לחרוט על דגלם את יישוב ארץ
ישראל ואת הציונות כשומרת
ומגינה על אדמות ישראל.
“כשתלן ,שמסתובב אצל הרבה
מאוד חקלאים בארץ ,אני נוכח
שלא עובר כמעט יום שבו לא
שומעים על נפילת משק אחד
לפחות ,ועל כל עובד ישיר
במשק ,יש כ 10-עובדים מסביב
לאותו עובד ,כמו נהגי משאיות
ואחרים .זה אומר שכל משק
שנסגר גורם לפיטורי עשרות
עובדים ישראליים .להערכתי,
בעוד כשנה ,כשיפלו לצערי
הרב עוד משקים ,תצטרך
המדינה להתמודד מול אבטלה
והבטחת הכנסה וקצבאות,

מבזק ירקות
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שיעלו לה הרבה יותר מהתמיכה
המינימלית בחקלאים.
“עצוב לי מאוד .הקמתי מאפס
משק לתפארת ,עם הטכנולוגיה
הכי מתקדמת בעולם ,והכול
ירד לטמיון .כל בוקר הייתי קם
ועושה סיבוב בחממות ,והגידולים
החקלאיים היו מחייכים אלי
ואני אליהם .כיום זה כבר מאוד
חסר לי .במחשבה מעמיקה,
אם לאחר  40שנה של גידול
והתפתחות נופלת ממלכה כמו
שלי ,מבחינתי שום דבר לא
בטוח”.
למרות המלים הקשות ,כל מי
שמכיר את משה עמר יודע שהוא
אדם אופטימי וחיובי מטבעו.
נאחל לו שיצליח בכל הדרכים
אליהן יפנה ,שיגדל ויפרח
בתחומים בהם הוא עוסק ויעסוק
בעתיד.

ב שדה ההדרכה

ג

ידולי תעשייה

פברואר-מרץ 2017

שאול גרף
עונת  2017יוצאת לדרך עם
צל כבד של תיקון  27לחוק
המים ,שמעמיד בסכנה את
גידול התירס והשעועית
לתעשייה בגליל העליון ,עם
היבוא ההולך וגדל של מוצרי
תעשייה מעובדים בכל הירקות
לתעשייה ,עם חריקות ביחסים
בין נציגי המגדלים לבין מנהלי
המפעלים ועוד .כל זה מעמיד
בסכנה את פרנסתם של אלפי
מפרנסים בפריפריה ,בעיקר
בצפון הארץ :עובדי המפעלים,
נהגים ,עובדי מפעלי האריזה,
חקלאים ,עובדי קבלנים ,ועוד
ועוד.

עגבניות לתעשייה
.1מומלץ למגדלים לבקר את
השתילים במשתלות לפני קבלת
השתילים ,למניעת הפתעות.
.2יש לזכור לטבול את השתילים
במים עם זרחן לפני השתילה.
ניתן להשתמש ב 20:20:20 1%-או
ב“ 0.5%-פיק”.
 .3יש להקפיד על השקיה גדושה
לאחר השתילה.
.4בהתמודדות עם העלקת ,רצוי
להתייעץ עם פרופ’ חנן אייזנברג
ואנשי “נטפים” ,אם משתמשים
בשיטות ה”פקעית” ,או עם
אנשי “אפעל” ,אם משתמשים
בתכשיר “הימלאיה”.
.5משתמשים רק בתכשירי
ההדברה הרשומים בנספח
ד’ של הגנת הצומח לחוזה
העגבניות לתעשייה ,הרשומים
בצבע השחור ,אלא אם יש
הסכמה בכתב של איש השדה
של המפעל לתכשירים בצבעים
אחרים.

אפונה ושעועית לתעשייה
אין להשאיר בחלקה עשבים

בכלל ובעיקר עשבים שעלולים
לפסול את המשלוח כולו ,כמו
אספסת בר ,קוטב ,דטורה או
עשבים אחרים שפירותיהם
קוצניים או אלרגניים ודגניים
מכילי גלוטן.
המלחמה בעכברים ,בנברנים,
היא בלתי מתפשרת .מציאת
רעל עכברים ,גרעיני רוש,
בתוצרת החקלאית המשווקת
למפעל ,עלולה לגרום לנזק
בלתי הפיך .התמודדות עם
הבעיה והקטנת הנזק מחייבת
שימוש באמצעים מגוונים:
אגרוטכניים ,כימיים וביולוגיים.
התמודדות מושכלת מחייבת
התייחסות לשדה ולסביבתו
הקרובה:
 .1תנשמות  -קינון פעיל של
תנשמות צד אלפי מכרסמים.
 .2רוש  -רכישת התכשיר בהיתר
מיוחד מהשירותים להגנת
הצומח .כאשר מספר חורי
העכברים קטן ונוף הצמחים
אינו מכסה אותם ,ניתן לפזר את
הגרגירים בתוך החורים :לעכבר
מצוי   5-4גרגירים לחור ,לנברן
השדה  8-6גרגירים לחור .לא
רצוי ליישם מהאוויר או באמצעות
מדשנת ,למרות שיש רישוי.
 .3עיבוד מעמיק בהכנת השטח.
ככל שהעיבוד עמוק יותר ,כך
התועלת גדולה יותר.
 .4קוונועים  -השקיה בזילוף,
להצפת השטח .לאחר נביטה
והתבססות ,רצוי לבדוק את
מספר ההשקיות הרצוי.
 .5שטחים עם שלף חיטה
קרובים לחלקות השעועית או
האפונה .רצוי לדחות את עיבוד
החיטה לאחר קטיף השעועית או
האפונה.
 .6שוליים ודרכים סביב השדה
 עיבוד מעמיק ופיזור טבעתשל רוש ,למניעת כניסתם של
עכברים מהשוליים (אין לפזר
רוש בתעלות מים ועל דרכים).
בהצלחה!
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הדברת פגעים במלון
ערכו :סבטלנה דוברינין ,נטע מור ,תמר אלון
מצ”ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש במלון לשוק מקומי וליצוא .הכתוב ברשימה זו אינו משמש תחליף לרשום בתווית
התכשיר ,לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון ,ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית .הנתונים נלקחו ממאגר
המידע של “השירותים להגנת הצומח” ומרשימות התכשירים המורשים ליצוא המפורסמים על-ידי חברת “יתרו לאב” .הרשימות ליצוא
בתוקף עד יולי  .2017ככלל ,על-מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ,מומלץ לרסס לסירוגין עם תכשירים מקבוצות פעילות
שונות .קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים ,במיון לפי  IRACוFRAC -
( - Insecticide/Fungicide Resistance Action Committeeארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).
ימי המתנה לקטיף
תכשיר הדברה ריכוז/מינון לדונם
יצוא
מקומי לאירופה

הפגע

אקרית אדומה
מצויה ואקרית
צהובה  Tetranychus
cinnabarinus +
Tetranychus urticae

מבזק ירקות

שמן EOS

1%

3

3

שם גנרי

קבוצה/אופן
פעולה

MINERAL OIL

שמן

ורטימק ,אגרירון,
ביומקטין ,בקטין,
ורטיגו ,רומקטין
אקרימקטין,
אקטינמור

 50-30סמ”ק

7

7

ABAMECTIN

6

אקסמייט

 150סמ”ק

3

אסור

ACEQUINOCYL

20B

24
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הערות
בשילוב עם
מילבנוק לפי תווית
בלבד
יעילותו נחלשה.
בשילוב עם שמן
מינראלי או משטח.
ידביר גם מנהרנים
ותריפסים 14 .יום
לארה”ב

הפגע

ימי המתנה לקטיף
תכשיר הדברה ריכוז/מינון לדונם
יצוא
מקומי לאירופה

שם גנרי

קבוצה/אופן
פעולה

הערות

אפולו 50

 40סמ”ק

4

אסור

CLOFENTEZINE

10A

התכשיר קוטל
אקריות בדרגות
צעירות .בשילוב
עם פלורמייט או
שמן   EOS

אקריטל
דיפנדר

 160גרם
 100סמ”ק

7
7

אסור
אסור

CYHEXATIN
CYFLUMETOFEN

12B
25

מילבנוק

0.1%

4

4

MILBEMECTIN

6

ספיידר
אקרימייט,
בוטרקס
פלורמייט,
פרדיסו ,פלוטו
טלסטאר

 25סמ"ק

7

7

ETOXAZOLE

מג”ח10B ,

 75סמ”ק

7

אסור

FENBUTATIN OXIDE

12B

 50סמ”ק
0.05%
 75סמ”ק

7

7

BIFENAZATE

לא ידוע

7

10

אמפליגו

 20סמ”ק

3

3

אויסקט S -

    100-70גרם

14

14

BIFENTHRIN
CHLORANTRANILIPROLE +
LAMBDA CYHALOTHRIN
THIOCYCLAM HYDROGEN
OXALATE

פירתרואיד3A ,

1A

ורטימק ,אגרירון,
ביומקטין ,ורטיגו,
ורקוטל ,רומקטין

 60סמ”ק

7

7

ABAMECTIN

6

אקרית אדומה
מצויה ואקרית
צהובה  Tetranychus
cinnabarinus +
Tetranychus urticae

(המשך)

זבוב הדלועיים

זבובי מנהרות

Liriomyza
Liriomyza ,trifolia
huidobrensis

זחלי אגרוטיס
זחלי הליוטיס

armigera Helicoverpa

טרייסר אולטרה

 80סמ”ק

7

7

SPINOSAD

מילבנוק

0.1%

4

4

MILBEMECTIN

6

טופגארד,
טרופר ,טריגרד
ספרטה סופר
ספסן 515

 25גרם

3

7

CYROMAZINE

17

 60סמ”ק
 2-1.5ק”ג

7
3

14
3

SPINETORAM

5

SODIUM FLUOSILICATE

אוונט

 30סמ”ק

7

7

INDOXACARB

22A

14
7

14
10

DELTAMETHRIN
BIFENTHRIN

פירתרואיד3A ,
פירתרואיד3A ,

7

7

INDOXACARB

22A

אוונט

זחלי לפיגמה

Spodoptera exigua

 45-30סמ”ק

טלסטאר ,אטלס

 75סמ”ק

7

10

BIFENTHRIN

פירתרואיד3A ,

אוונט

 30סמ”ק

7

7

INDOXACARB

22A

דסיס

 100-50סמ”ק

14

14

DELTAMETHRIN

פירתרואיד3A ,

מוליט ,שונית

 30סמ”ק

14

14

TEFLUBENZURON

מג”ח15 ,

לאנט  ,20לאנט
 20דופונט
מתוניט 20

 350-200סמק

3

אסור

METHOMYL

קרבמט1A ,

דסיס

 100-50סמ”ק

14

14

DELTAMETHRIN

מוסטנג
סמש

 150-100סמ”ק
 200-150סמ”ק

10
7

אסור
7

ESFENVALERATE

זחלי פלוסיה             
Plusia sp

זחלי פרודניה

littoralis Spodoptera

3A + 28

5

   100-50סמ”ק
דסיס
 75סמ”ק
טלסטאר ,אטלס

בשילוב עם
אולטרא פיין או
 .EOSלא לארה”ב
לדרגות צעירות

פירתרואיד3A ,

בשטח גלוי וחסוי.
לא לארה”ב
בשילוב עם שמן או
משטח .ידביר גם
אקריות ותריפסים.
 14יום לארה”ב
ידביר גם תריפסים.
לא לארה”ב ולא
לרוסיה
בשילוב עם
אולטרא פיין או
 .EOSלא לארה”ב
ידביר גם תריפסים
מוגבל לשני
ריסוסים עוקבים

מוגבל לשני
ריסוסים עוקבים
מוגבל לשני
ריסוסים עוקבים
לא לארה”ב
יודברו גם זחלי
הליוטיס ,פלוזיה,
ציקדות וכנימות
עלה
בנגיעות רבה
מטפלים בשילוב
לאנט

FENPROPATHRIN
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הפגע

כנימות עלה   
Aphidoidea

ימי המתנה לקטיף
תכשיר הדברה ריכוז/מינון לדונם
יצוא
מקומי לאירופה
7
7
 20סמ”ק
אקטרה
קונפידור,
אימקסי,
סייפן ,קוהינור,
30
30
 50-40סמ”ק
קונפידנס,
קודקוד
אסור
3
לאנט  20דופונט  300-250סמק
אסור
3
 75-50סמ”ק
לאנט 90
3
3
 15גרם
טיפיקי

כנימות עלה   
Aphidoidea

(המשך)

מבזק ירקות
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שם גנרי

קבוצה/אופן
פעולה

THIAMETHOXAM

IMIDACLOPRID

בריסוס
נאוניקוטינואיד
4A

METHOMYL

קרבמט1A ,

FLONICAMID

9C

זהר LQ 215

0.4%

3

3

FATTY ACID POTASSIUM SALT

סבון

מלתיון

 300-200סמ”ק/
גרם

3

אסור

MALATHION

1B

נימפר

1%

3

3

צ’ס
פירימור

 30גרם
 60גרם

14
3

14
3

תותח

0.4%

3

3
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PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT
OIL
PYMETROZINE
PIRIMICARB
PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT
OIL

הערות

בהגמעה בלבד.
היישום במהלך
השליש השני של
ההשקיה

וודא כי האצווה
שבידך היא האצווה
החדשה ללא
אמוניה רבעוני

אורגניNC ,

9B
1A
אורגניNC ,

לא לארה”ב

הפגע

כנימת עש הטבק
Bemisia tabaci

ימי המתנה לקטיף
תכשיר הדברה ריכוז/מינון לדונם
יצוא
מקומי לאירופה

תריפס הטבק
Thrips tabaci

ידביר בעיקר
דרגות צעירות .גם
23
לאקריות
הטיפול בשטח
חסוי וגלוי .לבוגרים
14
בלבד.
לא לארה”ב
בהגמעה בלבד.
היישום במהלך
השליש השני של
נאוניקוטינואיד ,ההשקיה .לא יותר
4A
משני טיפולים
בעונה

אוברון

 60סמ”ק

21

21

SPIROMESIFEN

אויסקט S -

 100-70גרם

14

14

THIOCYCLAM HYDROGEN
OXALATE

אימקסי,
סייפן ,קוהינור,
קונפידנס

 100סמ”ק

30

30

IMIDACLOPRID

איפון

 75גרם

3

אסור

DINOTEFURAN

אפלורד

 100סמ”ק

3

7

BUPROFEZIN

מג”ח16 ,

אצטאסטאר

 250גרם

7

14

ACETAMIPRID + BIFENTHRIN

4A + 3A

אקטרה

 60-20סמ”ק

7

7

THIAMETHOXAM

דסיס

 100-50סמ”ק

14

14

DELTAMETHRIN

זהר LQ 215

0.4%

3

3

FATTY ACID POTASSIUM SALT

טיטאן  ,20סיפרין
,20
תרסיפ ,סימשופר

 50-30סמ”ק

14

14

סיפרין  ,10שרפז,
סימבוש

 100-50סמ”ק

14

14

מובנטו 100

CYPERMETHRIN

המינון לפי התווית.
לא לארה”ב
פירתרואיד3A ,

 50סמ”ק

3

3

SPIROTETRAMAT

 150-100סמ”ק

10

אסור

ESFENVALERATE

פירתרואיד3A ,

7

7

ACETAMIPRID

10
10
3
7
14

10
10
3
7
אסור

PYRIPROXYFEN

ברקן

 40גרם

0

0

THIACLOPRID
EXTRACT OF CHENOPODIUM
FENPROPATHRIN

הטיפול במלון גלוי.
לדרגות צעירות.
לא לארה”ב

לשיטת היישום
נאוניקוטינואיד ,יש לעיין בתווית.
4A
מקסימום 2
טיפולים בעונה
פירתרואיד 3A ,ידביר גם תריפסים
וודא כי האצווה
שבידך היא האצווה
סבון
החדשה ללא
אמוניה רבעוני

23

מוסטנג
מוספילן,
 30סמ”ק
מפיסטו,
מוסקיטון
 40סמ”ק
קלימרה
 80סמ”ק
ביסקיה 240
 500סמ”ק
מטרונום ,רקויאם
 200-150סמ”ק
סמש
 75סמ”ק
טייגר ,טריגון
נמלים Formicoidea

שם גנרי

קבוצה/אופן
פעולה

הערות

נאוניקוטינואיד,
4A

בשדה גלוי .המינון
לפי התווית .לא
לארה”ב

ידביר גם כנימות
עלה

ידביר גם כנימות
עלה .לא לארה”ב
תמצית צמחים תכשיר לא אורגני
פירתרואיד3A ,
מג”ח7C ,

PYRETHRUM + DIATOMACEOUS
EARTH

פירתרואיד3A ,

מינון לקן

נמלית

 500גרם

0

0

SILICON DIOXIDE

אורגני

איבוק שבילי נמלים
וקינים

דסיס

  100-50סמ”ק

14

14

DELTAMETHRIN

סיפרין ,20
סימשופר

 50-30סמ”ק

14

14
CYPERMETHRIN

טיטאן ,20סיפרין
 ,10שרפז

 100-50סמ”ק

14

14

מלתיון

 300-200סמ”ק/
גרם

3

אסור

MALATHION

המינון לפי התווית.
פירתרואיד3A ,
לא לארה”ב
בשדה גלוי .המינון
לפי התווית .לא
לארה”ב
1B

המשך בעמוד הבא

27

הפגע
חלפת

Alternaria sp

ימי המתנה לקטיף
תכשיר הדברה ריכוז/מינון לדונם
יצוא
מקומי לאירופה
דרגופיקס,
5
5
 350גרם
מנקור ,צימוקלין
ראה תווית
ברוזליל ,סאנאזיל
אסור
10
 200גרם
אלייט

MANCOZEB+ CYMOXANIL

M3+27

IMAZALIL
FOSETHYL AL

3
33

אקרובט

 200גרם

3

5

MANCOZEB+DIMETHOMORPH

M3+40

דו רה מי

 300גרם

9

9

MANCOZEB+METALAXYL

M3+4

דותן פרופלנט,
דיינון ,תמנון

 300סמ”ק

3

3

PROPAMOCARB HCL

28

 350גרם

5

5

MANCOZEB+ CYMOXANIL

M3+27

 250גרם

5

5

MANCOZEB

M3

 250גרם

5

5

MANEB

M3

 300גרם
 300גרם
 50גרם

7
3
14

7
3
28

MANCOZEB+METALAXYL

M3+4

MANCOZEB+MEFENOXAM

M3+4

BOSCALID+PYRACLOSTROBIN

7+11

דרגופיקס,
כשותית הדלועיים מנקור ,צימוקלין
Pseudoperonospora
טרידקס ,מנצידן,
cubensis
מנצידן אינדופיל,
מנקו די ,מנקוזן,
מנקוטל ,סנקוזב
טרימנגול ,מנבגן-
ונדק ,מנקס
מילור,סאנדומיל
רידומיל גולד MZ
סיגנום

מבזק ירקות

שם גנרי

קבוצה/אופן
פעולה
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הערות

בחממה ובשטח
פתוח
בשטח פתוח
ותחת כיסוי .לא
לארה”ב

הפגע

כשותית הדלועיים
Pseudoperonospora
cubensis

(המשך)

מניעת מחלות וירוס
המועברות בצורה
חולפת
מחלת הדמיעה
Pseudomonas
lachrymans
מאקרופומינה

Macrophomina sp

מונוספורסקוס
Monosporascus
cannonballus

סטמפיליום (כמשון
השקעים)

קימחון
Sphaerotheca
fuliginea+
Erysiphe
cichoracearum

ימי המתנה לקטיף
תכשיר הדברה ריכוז/מינון לדונם
יצוא
מקומי לאירופה
5
5
 250גרם
פולירם DF
אסור
3
 350סמ”ק
פוספירון,קנון 50

קבוצה/אופן
פעולה

הערות

METIRAM

M3

לא לארה”ב

POTASSIUM PHOSPHITE
+DIMETHOMORPH
PYRACLOSTROBIN
+AZOXYSTROBIN
CHLOROTHALONIL
+CHLOROTHALONIL
POTASSIUM SALT OF
PHOSPHOROUS ACID
MANDIPROPAMID
+FLUOPICOLIDE
PROPAMOCARB
+CHLOROTHALONIL
DIMETHOMORPH

33

M5+40

11+28

בחממות ובשטח
פתוח
לרסס כל  5ימים.
מהריסוס  4לרסס
כל  7יום
ריסוס עד נגירה

שם גנרי

קאבריו

 200סמ”ק

3

28

קומודור

 200סמ”ק

3

14

קוסמוס

 400סמ”ק

3

אסור

רבוס 250

 60סמ”ק

3

3

אינפיניטו

 100סמ”ק

3

3

ברקוד ,ספינקס
סופרה

 250סמ”ק

14

14

קונסנטו

 200סמ”ק

7

אסור

+FENAMIDONE
PROPAMOCARB HCL

וירול ,וירותר

1%

3

3

SUMMER OIL

שמן

קוציד 2000

0.25%

7

7

פונגורן
מירדור ,זאוס,
עמיסטאר

0.3%

3

3

COPPER HYDROXIDE

M1

7

15

עמיעוז

11+M5
M5+33

40
43+28

לא לארה”ב

11

בהגמעה .בחלקה
עם היסטורית
נגיעות .טיפול
ראשון  3שבועות
משתילה

AZOXYSTROBIN

11

בהגמעה .הוראות
בתווית

7+11

AZOXYSTROBIN

 250סמ”ק

40+11

15

15

זאוס ,מירדור,
עמיסטאר
עמיעוז
סיגנום

 150סמ”ק

7

15

 150סמ”ק
 150סמ”ק

15
28

15
28

BOSCALID+PYRACLOSTROBIN

ספורטק

 150סמ”ק

3

5

PROCHLORAZ

קומודור

 400סמ”ק

3

14

+AZOXYSTROBIN
CHLOROTHALONIL

11+M5

דרגופיקס

 350גרם

5

5

MANCOZEB+ CYMOXANIL

M3+27

נימפר

1%

3

3

PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT
OIL

אורגני

נימגארד אורגני

1%

3

3

NEEM OIL

אורגני

אופיר ,2000
אורון ,עומר

 70-35סמ”ק

3

5

PENCONAZOLE

אינדר

 75-50סמ”ק

7

אסור

FENBUCONAZOLE

באיפידן ,שביט

 50סמ”ק

3

7

TRIADIMENOL

סיגנום ,בליס

 50גרם

14

28

BOSCALID+PYRACLOSTROBIN

עלול לגרום
להרעלת הצמח.
לא לארה”ב

המינון לפי תווית
התכשיר .לא
לארה”ב
3

הטיפול בשדה גלוי
וחסוי .בחממה
יש לאוורר בעת
הריסוס .לא
לארה”ב

7+11

המשך בעמוד הבא
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הפגע

קימחון
Sphaerotheca
fuliginea+
Erysiphe
cichoracearum
(המשך)

מבזק ירקות

ימי המתנה לקטיף
תכשיר הדברה ריכוז/מינון לדונם
יצוא
מקומי לאירופה
גופריתר,
גפרטיב,
הליוגופרית,
3
3
1%-0.4
מיקרוטיול ,סולפו
לי ,סולפוזול,
קומולוס ,תיוביט
7
7
1%
סופה
7
3
4-3
גופרביק 70
7
7
 40סמ”ק
דומארק
7
7
 300גרם
דומארק קומבי
אסור
3
 30סמ”ק
וויואנדו 500
7
7
 100גרם
וינטו
אסור
3
 60סמ”ק
וקטרה
3
3
0.5%
כפיר
14
7
 30סמ”ק
טליוס
לונה אקספריאנס
3
3
 40סמ”ק
400

שם גנרי

קבוצה/אופן
פעולה

הערות

SULFUR

M2

עלולים לצרוב
בטמפרטורות
גבוהות .נא לעיין
בתווית התכשיר

TETRACONAZOLE

BUPIRIMATE+TEBUCONAZOLE

3
M2+3
U8
8+3
3
אורגניNC ,
13

FLUOPYRAM+TEBUCONAZOLE

7+3

מור

 1ק”ג

3

3

POTASSIUM HYDROGEN + COPPER
SULPHATE

אורגניNC+M1 ,

נץ

 20סמ”ק

3

אסור

CYFLUFENAMID

U6

נימרוד25

 100סמ”ק

3

3

BUPIRIMATE

8

נתיבו 75

 25גרם

7

7

TEBUCONAZOLE+
TRIFLOXYSTROBIN

3+11

סיסטאן /24ראלי
סטרובי
פולאר

  40גרם
 20גרם
 25-15גרם

3
3
3

7
3
3

POLYOXIN AL

פרלין ,פרלין
סופר

100-2

3

3

POLYOXIN B

קוליס

 50סמ”ק

3

3

BOSCALID+ KRESOXIM METHYL

7+11

קומודור

 100סמ”ק

3

14

AZOXYSTROBIN +
CHLOROTHALONIL

11+M5
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SULFUR +TETRACONAZOLE
METRAFENONE
BROMUCONAZOLE
NEEM OIL+VEGETABLE OIL
PROQUINAZID

MYCLOBUTANIL
KRESOXIM METHYL

לא לארה”ב

לא לארה”ב
המינון  1ק”ג מור
ל 100-ליטר מים
למניעת תנגודת יש
לשלב שביט המינון
המורשה בגידול
לא לארה”ב
 10ימי המתנה
לארה”ב

3
11
H4

מינון לפי תווית
התכשיר .בתוספת
ביופילם 0.5%

הפגע

קימחון
Sphaerotheca
fuliginea+
Erysiphe
cichoracearum
(המשך)

קשיוניה גדולה
Sclerotinia
sclerotiorum

ימי המתנה לקטיף
תכשיר הדברה ריכוז/מינון לדונם
יצוא
מקומי לאירופה

שם גנרי

קבוצה/אופן
פעולה

קוסמוס

 400סמ”ק

3

אסור

+CHLOROTHALONIL
POTASSIUM SALT OF
PHOSPHOROUS ACID

M5+33

קרטן סטאר

 50סמ”ק

4

4

MEPTYLDINOCAP

29

שמן קייצי JMS

1%

3

3

MINERAL OIL

NC

שריף סופר

 250-20סמ”ק

14

אסור

+MEPTYLDINOCAP
MYCLOBUTANIL

29+3

דלסן

 40גרם

7

אסור

CARBENDAZIM

B1

הערות

אין לרסס מעל 28
מעלות צלסיוס ,אין
לרסס  6שבועות
לפני או אחרי
ריסוס בתכשירי
גופרית ,קפטן או
פולפט
מרווחי ריסוס פעם
ב 7-ימים
ו 80-ג’/ד’ פעם
ב 14 -יום

31

שיפור הפיזור של הנבת
פלפל על-ידי ממשק הזנה
בחנקן בערבה
חגי יסעור  -המחלקה לחקר ירקות ,מרכז מחקר גילת ,מינהל המחקר החקלאי
יונתן אלקינד  -הפקולטה לחקלאות רחובות ,האוניברסיטה העברית בירושלים
שבתאי כהן ,רבקה אופנבך ,יורם צביאלי ,רמי גולן ,אורן בר לבן ,יניב בן פלאי  -מו”פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
אורי ירמיהו  -המחלקה לקרקע ,מרכז מחקר גילת ,מינהל המחקר החקלאי

הנחת העבודה שבבסיס מחקר זה היא
שבתנאי טמפרטורה גבוהה יש לחנקן
השפעה משמעותית על תהליכי ההתפתחות
של ניצני הפריחה ,הפרחים והחנטים בפלפל,
ובכך הוא משפיע על ייצור הפרי בתחילת
העונה .לטווח רחוק המטרה היא לפתח כלים
מבוססי ידע והבנה פיזיולוגיים ,שיאפשרו
להאריך את עונת הגידול של הפלפל בערבה
על-ידי קבלת חנטה טובה ,פיזור היבול בסתיו
וקבלת יבול איכותי בחודשים אוקטובר
ונובמבר ,תוך שימוש בכלים אגרוטכניים
פשוטים ,כגון דישון חנקני משתנה.

תקציר
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ענף הפלפל נתון לתנודות ברווחיות עקב תחרות בשוקי העולם.
כדי לצמצם פגיעה ברווחיות החקלאי ,יש למצוא דרכים
להעלאת היבול .בשיטות אגרוטכניות הנהוגות באזור הערבה
קיימת שונות גדולה ביבול המתקבל (בין  4ל 11-טונות לדונם).
לעיתים קרובות היבולים הנמוכים קשורים בהפלת ניצני פרחים
בשלב מוקדם מאוד ובפגיעה בחנטה ובהתפתחות הפירות.
הנחת העבודה היא שבתנאי טמפרטורה גבוהה יש לחנקן
השפעה משמעותית על תהליכי ההתפתחות ,חוזק יחסי
של מבלע לעומת הנוף ,התפתחות ניצני הפריחה ,הפרחים
והחנטים ,ובכך הוא משפיע על ייצור הפרי בתחילת העונה.
המטרה רחוקת הטווח של המחקר היא לפתח כלים מבוססי
ידע והבנה פיזיולוגיים ,שיאפשרו להאריך את עונת הגידול
של הפלפל בערבה ,על-ידי קבלת חנטה טובה ,פיזור היבול
בסתיו וקבלת יבול איכותי בחודשים אוקטובר ונובמבר ,תוך
שימוש בכלים אגרוטכניים פשוטים ,כגון דישון חנקני משתנה.

המטרות הייחודיות הינן :א) בחינת הטיפולים להפסקת הזנה
חנקנית על התפתחות הפרחים ועל חנטת הפירות; ב) בחינת
האופן והתזמון של החזרת הדישון החנקני על התפתחות
הפרחים וחנטת הפירות והשפעתם על אופי הצימוח; ג) הבנת
המנגנון הפיזיולוגי בו הפסקת הדישון החנקני משפיעה על
התפתחות פרחים וחנטה בפלפל; ד) פיתוח פרוטוקול של
שימוש בהפסקת הזנה חנקנית במגוון זנים ובאזורי הגידול
השונים.
בחינת הטיפולים להפסקת הזנה חנקנית ,לשיפור התפתחות
הפרחים וחנטת הפירות ,התבצעה בעונת  2015/16בתחנת
יאיר ,מו”פ ערבה תיכונה בחצבה .הטיפולים להפסקת ההזנה
החלו כחודש משתילה והסתיימו  28 ,21 ,14ו 35-יום לאחר
ההפסקה .התבצע מעקב רציף אחר רמת החנקן בעלים
על-ידי בדיקת פטוטרות ועל-ידי בדיקת התכולה של מינרלים
בעלים דיאגנוסטיים (לפני תחילת קטיף הפירות) ,כדי לנסות
ולברר את המנגנון בו משפיעה הפסקת ההזנה על חנטה
בפלפל .נבחנו שינוים בפרופיל המטבולי באמצעות אנליזה
של  GCMSבניצני פריחה צעירים ,בעלים ובשורשים בזמנים
שונים לאחר הפסקת ההזנה ,בהשוואה לאיברים שהתפתחו
על צמחים שלא עברו הפסקת הזנה .כמו-כן נבחן האופן בו
משפיע ריכוז החנקן בתמיסת ההשקיה במהלך החזרת הדישון
על פרמטרים אלו.
למרות שלא נראתה תגובה יפה של הצמחים מבחינת
סימפטומים ,נמצאה השפעה דרמטית על מרכיבי יבול (צבירת
חנטים ויבול) .זני הפלפל הגיבו באופן שונה לטיפולים להפסקת
ההזנה .למרות זאת נמצאה השפעה מובהקת ומעניינת של
הטיפולים להפסקת ההזנה על הפרופיל המטבולי באיברי
הצמח השונים (עלים ,ניצני פריחה ושורשים) ,כאשר השורשים
מראים תגובה חזקה יותר לטיפולי הפסקת ההזנה .בכוונתנו
להמשיך ולהעמיק את הידע לגבי האופן בו משפיעה הפסקת
ההזנה על הפיזיולוגיה והביוכימיה של הצמח וכמו-כן לבחון
כיצד משפיע האופן בו מחזירים את הדשן על תגובות אלו.

מבוא
ענף הפלפל הוא הענף החשוב ביותר ביצוא הירקות .ענף זה
עומד בפני פגיעה ברווחיות הגידול עקב תחרות בשוקי העולם
והמשבר הכלכלי .שיפור הקיימות של ענף זה ,כדי לשמור על
רווחיות החקלאי ,יכולה להתקבל על-ידי העלאת היבול .אחת
הדרכים להגדלת היבול הינה הארכה של עונת הגידול על-ידי
שתילה מוקדמת יותר ,חנטה טובה בתחילת עונת הגידול
וקטיף משמעותי של פרי איכותי בחודשים אוקטובר ונובמבר.
היקף הגידול החורפי ליצוא עמד בעונת  2015/16על כ20,000-
דונם ,כאשר כ 70%-מגדלים בערבה .באזור זה הגידול בדרך
כלל נשתל במבנים (חממות או בתי רשת נגד חרקים) בסוף
הקיץ ,ותהליך ההבשלה והקטיף מתרחשים בעונות הסתיו,
החורף והאביב ( .)Elkind et al., 2008המעבר לגידול פלפל
וירקות אחרים תחת מבנים נבע בעיקר מהצורך להגן על
הגידול בעונת החורף .השימוש במבנים בעונות אחרות נובע
בעיקר מהגנה מפני מזיקים ,כאשר המבנה מהווה מחסום פיזי
לכניסת מזיקים ו/או חרקים המשמשים נשאים של גורמי מחלה
אחרים (וירוסים שונים) .הגידול במבנים סגורים מהווה גם תנאי
מוקדם למתן אישורי יצוא לשוקי ארה”ב ולהרחבה אפשרית
בעתיד של היצוא לשוק היפני .תנאי הסביבה השוררים בתוך
מבנים אלו קיצוניים בהרבה בהשוואה לתנאי הסביבה מחוץ
למבנה או במבנים עם בקרת אקלים.
עונת גידול אופיינית באזור הערבה ,אזור גידול הפלפל העיקרי
בישראל ,מאופיינת בתחילתה (סוף הקיץ) בטמפרטורות יום
ולילה גבוהות ובלחות יחסית נמוכה במהלך כל שעות היממה.
כדי להקטין את עודפי החום במבנים ,נהוג להשתמש ברשתות
צל; הצללה זו עלולה לפגוע בהתפתחות הפרח וביעילות
החנטה .נמצא שבתנאי הערבה חנטה מתחילה כ 40-יום
לאחר שתילה ,כאשר טמפרטורת היום מגיעה עד  35מ”צ.
הפירות המתפתחים בתחילת העונה הם קטנים ,בעלי דופן
דקה וללא זרעים ,דבר הגורם לפסילתם ליצוא ומצריך בדרך
כלל תוספת ימי עבודה על-מנת להסירם .ייצור פירות מוגבר
גורם בחלק מהזנים לעצירת הגידול ולפגיעה בצבירת היבול
בהמשך עונת הקטיף .בממשק חקלאי מסחרי ,הייצור המוגבר
של חנטים מחייב לעיתים את התערבות החקלאי והשקעה
נוספת של כוח-אדם ,למניעת עצירתו של הגידול והסרת פירות
מעוותים ,שלא יהיו ראויים לשיווק כאשר יבשילו .תגובה זו של

צמחי הפלפל יכולה להיות מוסברת בחלקה על-ידי העובדה,
שעלייה ברמת הדישון החנקני הייתה מלווה בדרך כלל בפחיתה
בריכוז הסוכרים המסיסים והעמילן בעלים (.)Aloni et al., 1991
בבחינה של הפסקת הדישון החנקני באזורים אחרים בערבה,
המאופיינים בטמפרטורות לילה נמוכות מאלו שבתחנת יאיר,
נמצא שהפסקת דישון לפרקי זמן ארוכים מלווה לעיתים
ב”תקיעת” הגידול עקב טמפרטורות הלילה הנמוכות יחסית
באזורים אלו .הסיבה לתגובה השונה הינה קצב הייצור וצבירת
החנטים על הצמח עקב הטמפרטורות הפחות קיצוניות
השוררות במרכז הערבה (פארן) .עד כה לא הוברר המנגנון בו
העקה משפיעה על שיפור החנטה והיבול בפלפל  .
מטרות המחקר :המטרה רחוקת הטווח של המחקר היא
לפתח כלים מבוססי ידע והבנה פיזיולוגיים ,שיאפשרו להאריך
את עונת הגידול של פלפל בערבה על-ידי קבלת חנטה טובה
ופיזור היבול בסתיו וקבלת יבול איכותי בחודשים אוקטובר
ונובמבר ,תוך שימוש בכלים אגרוטכניים פשוטים ,כגון
דישון חנקני משתנה .המטרות הייחודיות הינן :א) בחינה של
הטיפולים להפסקת הזנה חנקנית על התפתחות הפרחים ועל
חנטת הפירות; ב) בחינת האופן והתזמון של החזרת הדישון
החנקני על התפתחות הפרחים וחנטת הפירות והשפעתם על
אופי הצימוח; ג) הבנת המנגנון הפיזיולוגי בו הפסקת הדישון
החנקני משפיעה על התפתחות פרחים וחנטה בפלפל;
ד) פיתוח פרוטוקול של שימוש בהפסקת הזנה חנקנית במגוון
זנים ובאזורי הגידול השונים.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בתחנת הניסויים יאיר (מו”פ ערבה תיכונה וצפונית
תמר ,ליד חצבה) .שתילי פלפל מהזנים גרנדי (סמקו) וקנון
( ,7158זרעים גדרה) נשתלו ( )11.8.15בבית רשת .הטיפולים
להפסקת ההזנה החלו חודש משתילה   והסתיימו ,21 ,14
 ,28ו 35-יום לאחר ההפסקה ,ובנוסף נבחנה הפסקה ארוכה
של  60יום .התבצע מעקב רציף אחר רמת החנקן בעלים,
הן בבדיקות ישירות (בדיקת פטוטרות) והן על-ידי בדיקות
לתכולת מינרלים ( )NPKבעלים דיאגנוסטיים ,במטרה לנסות
ולברר את המנגנון בו משפיעה הפסקת ההזנה על חנטה
בפלפל .שינוים אפשריים בפרופיל המטבולי נבחנו באמצעות
אנליזה של  GCMSבניצני פריחה צעירים ,בעלים ובשורשים,

איור מס’  :1הטמפרטורות בבית רשת בתחנת יאיר במהלך עונת הגידול
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תמונה מס’  :1התנוונות ניצנים בתחילת העונה

הפלת ניצנים
בתחילת העונה נצפתה תופעה של התנוונות ניצנים (תמונה )1
כתוצאה מהטמפרטורות הגבוהות השוררות בערבה בתקופה
זו בבתי צמיחה (איור .)1

בדיקת פטוטרות

בזמנים שונים לאחר הפסקת ההזנה ,בהשוואה לאיברים
שהתפתחו על צמחים שלא עברו הפסקת הזנה .כמו-כן נבחן
האופן בו משפיע ריכוז החנקן בתמיסת ההשקיה במהלך
החזרת הדישון (נמוך  50 -ח”מ וגבוה  150 -ח”מ ,להלן “טיפולי
החזרה” לאחר סיום תקופת הגידול ללא דשן) על פרמטרים
אלו .עם תחילת החנטה נערך מעקב אחר הצטברות החנטים
בצמחים מייצגים.
קטיף הפירות החל ב .23.11.15-הפרי הקטוף מוין לפי מדדי
איכות ונשקל.

תוצאות
תנאי אקלים
מהלך טמפרטורת הקיצון (מינימום ומקסימום) (איור )1
מציג בצורה טובה את התנאים הבעיתים בגידול פלפל
בערבה ,בתחילת העונה .לאחר שתילה ,הצמחים חשופים
לטמפרטורות מקסימום קרובות ל 50-מ”צ ,אשר מלוות
בטמפרטורות מינימום גבוהות מאוד ,בסביבות  30מ”צ.

בדיקת הניטרט בפטוטרות (איור  )2מראה רמה גבוהה של
ניטרט ביום האפס (תחילת טיפולי ההפסקה) .יתרה מכך,
נראה שבכל הטיפולים הייתה עלייה בריכוז הניטרט לפני
תחילת הטיפולים ,ייתכן כתוצאה מהסרת הרשת שמתרחשת
בסמוך ו/או שינוי בהרכב הדשן ,שמשפיע על קליטתו של
הניטרט .לאחר ההפסקה נמצאה ירידה בריכוז הניטרט במיצוי
הפטוטרות ,כאשר כ 11-ימים לאחר הפסקת ההזנה ירד ריכוז
הניטרט עד לרמה של  1,000ח”מ .להבדיל מתוצאות השנה
הראשונה ,ריכוזו לא המשיך לרדת עד רמות הקרובות לאפס
עם המשך ההפסקה ,אלא התחיל לעלות עם החזרת הדשן,
גם בטיפולים שלכאורה לא היו אמורים להיות מוחזרים .עם
החזרת הדשן עלה ריכוז הניטרט בפטוטרות במהירות ,אך
עברו מספר ימים עד הגיעו לרמות שנמצאו בצמחי הביקורת.

תכולת מינרלים בעלים דיאגנוסטיים
(תאריך דיגום לפני תחילת הקטיפים)15.10.2015 ,
תכולת המינרלים בעלים הדיאגנוסטיים מצביעה על כך
שטיפולי ההפסקה השפיעו על ריכוז החנקן שנצבר בעלים
(איור  ;)3צמחים שהיו חשופים להפסקת הזנה ממושכת (מעל
 21יום) צברו ריכוזי חנקן נמוכים יותר .בנוסף ,נמצא שהזנים
הושפעו באופן שונה מהפסקת ההזנה :בזן גרנדי הייתה ירידה
מתונה יותר בריכוז החנקן בהשוואה לזן קנון ( ,)7158דבר
שיכול להיות מושפע מאופי צימוח שונה של זנים אלו .ריכוז
הזרחן בעלים אלו התנהג באופן דומה לריכוז החנקן ,בעוד

איור מס’  :2ריכוז ניטרט בפטוטרות עלים במהלך תחילתה של עונת הגידול בטיפולי הפסקה והחזרה שונים; ציר
ה X-מציין ימים מתחילתה של הפסקת ההזנה
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שלא נמצאה השפעה משמעותית על ריכוז האשלגן בעלים
בטיפולי הפסקת ההזנה .בכל טיפולי ההפסקה ,לא השפיע
ריכוז החנקן במי ההשקיה על ריכוז מינרלים אלו בעלים בצורה
מובהקת ,במהלך החזרת הדשן.

ספירת חנטים
טיפולי ההחזרה לא הראו השפעה מובהקת ,ולכן הנתונים

כוללים ממוצעים של שני טיפולי ההחזרה (איור  .)4ספירת
חנטים בטיפולי הפסקת ההזנה השונים מצביעה על תגובה
שונה של הזנים לטיפולי ההפסקה .בשנה זו ,להבדיל ממה
שנמצא בשנה הראשונה ולמרות שלא הובחנו סימפטומים
ברורים של מחסורים בחנקן ,נמצא שטיפולי ההפסקה
השפיעו על צבירת החנטים בשני הזנים .בשני הזנים נמצאה
עלייה במספר החנטים עם העלייה במשך הזמן בו הצמחים

איור מס’  :3תכולת מינרלים בעלים דיאגנוסטיים
בטיפולי הפסקת ההזנה וההחזרה השונים לפני
תחילת קטיף הפירות :חנקן ( ,)Nזרחן ( )Pואשלגן (;)K
הנתונים המוצגים מציינים אחוז על בסיס חומר יבש

איור מס’  :4ספירת חנטים בתחילת עונת הגידול; הנתונים מוצגים כמספר חנטים (מעל  2ס”מ קוטר) לצמח בזנים
השונים

איור מס’  :5השפעת משך ההפסקה של הזנה חנקנית על צבירת יבול לאורך עונת הגידול בזנים השונים; הנתונים
המוצגים הם בטונה לדונם
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איור מס’  :6אנליזת רבת משתנים ( )PCAשל הטיפולים להפסקת ההזנה
(סימנים ריקים )-N ,בהשוואה לניצנים ושורשים שהתפתחו ללא הפסקת הזנה
(סימנים מלאים )+N ,בשני הזנים .האנליזה בוצעה מאיברים שנאספו  21יום
לאחר תחילת הטיפולים להפסקת ההזנה.
שורשים

ניצנים

שרויים בתנאי מחסור בחנקן .חשוב
לציין ,שהפער במספר החנטים לקראת
סוף אוקטובר-תחילת נובמבר ,תקופה
המהווה את עיקר פוטנציאל היבול
של הצמח ,נשמר בין טיפולי ההפסקה
הממושכים בהשוואה להפסקות קצרות
ולטיפולי הביקורת .הבדל זה היה
משמעותי יותר בזן גרנדי מאשר בקנון
( ,)7158כאשר בראשון צברו צמחי
הביקורת וטיפולי ההפסקה הקצרים
כמחצית ממספר החנטים שצברו טיפולי
ההפסקה הממושכים ,בעוד שבזן קנון
צברו טיפולים אלו בתקופה המקבילה
כ 80%-ממספר החנטים שצברו טיפולי
ההפסקה הממושכים.

יבול עונתי
טיפולי ההחזרה לא הראו השפעה
מובהקת ,ולכן הנתונים כוללים ממוצעים
של שני טיפולי ההחזרה (איור .)5
השפעה דומה לזו של טיפולי הפסקת
ההזנה על צבירת החנטים נמצאה גם
בהשפעה על צבירת היבול .הזן גרנדי
הראה צבירת יבול גבוהה יותר בטיפולי
איור מס’  :7השפעת משך הפסקת ההזנה ( -אדום) על מטבוליטים נבחרים באיברי הצמח השונים בהשוואה לאיברים
שהתפתחו ללא הפסקת הזנה ( +כחול) .הנתונים מוצגים כשטח הפיק של מטבוליט ספציפי מנורמל לשטח הסטנדרט
הפנימי (ריביטול).

Metabolite/Ribitol (IS) Peak Area Ratio
)Metabolite/Ribitol (IS
Peak Area Ratio
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הפסקת ההזנה בהשוואה לטיפול הביקורת; כאשר טיפולי
ההפסקה הממושכים צברו  8טונות לדונם בקטיף השלישי,
טיפולי הביקורת וטיפולי ההפסקה הקצרים צברו פחות מ4-
טונות לדונם .תגובה זו של הזן גרנדי היא תוצאה של השפעת
הטיפולים להפסקת ההזנה על צבירת חנטים בתחילת העונה.
הזן  7158הראה תגובה מובהקת ,אך מתונה יותר ,לטיפולי
הפסקת ההזנה בהשוואה לזן גרנדי .פער זה הלך והצטמצם
אך נשמר עם התקדמות העונה .לא נראתה השפעה שלילית
של הטיפולים להפסקת ההזנה על אחוז הפירות המעוותים
(נתונים לא מוצגים).

השפעתה של הפסקת ההזנה החנקנית על פרופיל
מטבולי באיברי הצמח השונים
(ניצנים ,עלים ושורשים)
לאור התוצאות של השנה הראשונה ,בהן נמצאה השפעה
דרמטית של הטיפולים להפסקת ההזנה על הפרופיל
המטבולי בניצני הפריחה (יסעור וחוב’  ,)2016הרחבנו (בניסוי
המדווח) את הבחינה גם לאיברי צמח אחרים (עלים ושורשים),
אשר מייצגים איברי מבלע ( )Sinkומקור ( )Sourceבנוסף
לניצני הפריחה (מבלע) .בחינת השינויים בפרופיל המטבולי
התבצעה באמצעות אנליזה של  GCMSבאיברים השונים
בצמחים ,שנחשפו למשכי עקת הזנה שונים בהשוואה לאיברים
שהתפתחו על צמחים שלא עברו הפסקת הזנה .בנוסף ,נבחנה
השפעת החזרת ההזנה על הפרופיל באיברים אלו.
ניתן לראות ,שכמו שלטיפולים להפסקת ההזנה הייתה השפעה
על מרכיבי יבול שונים (חנטים ויבול פרי) ,הייתה להם השפעה
מובהקת על הפרופיל המטבולי באיברים שנבחנו .כמו-כן ,ניתן
לראות שחלק מהמטבוליטים הושפעו גם ממועד הדיגום (גיל
הצמח) .באנליזה רבת משתנים של פרופיל מטבולי של ניצני
פריחה ושורשים ניתן לראות שהפסקת ההזנה משפיעה באופן
שונה על ביטוי המטבוליטים בזנים השונים (איור  .)6בנוסף,
ניתן לראות שמטבוליטים שונים אחראים להפרדה המטבולית

בין הטיפולים השונים (זן ,הפסקת הזנה) באיברים השונים.
נתוני אנליזות של מטבוליטים שונים באיברי הצמח לאחר
הפסקת ההזנה (איור  )7מראים תגובה מובהקת של טיפולי
ההזנה על ביטוי מטבוליטים אלו באיברי הפרח השונים .ניתן
לראות ,כפי שסברנו ,שהשורשים הינם איבר חשוב בתגובת
הצמח לשינוים בהזנה חנקנית .איבר זה הראה שינויים דרמטיים
יותר לטיפולים להפסקת ההזנה.

דינמיקה בביטוי מטבוליטים במהלך התפתחות ניצן
הפרח
ניתן לראות ,שלמרות שיש רמות ביטוי שונות בין הזנים השונים
הם בדרך כלל מגיבים התפתחותית בצורה דומה (איור )8
(חשוב לציין שניצנים באותו גידול נדגמו בכל אחד מימי
הדיגום) ,כלומר ,ההשפעה היא של גיל הצמח והתפתחותו
הכללית ולא של שלבים שונים בהתפתחות הניצן .חלק
מהמטבוליטים מראים עלייה עם ההתפתחות בעוד אחרים
מראים ירידה במהלך ההתפתחות .דינמיקה זו מצביעה על
החשיבות בביצוע אנליזות מעין אלו לאורך זמן ולא בנקודת
זמן אחת.
לסיכום חלק זה ,ניתן לראות שמטבוליטים ראשוניים ומשניים
מגיבים בצורה מובהקת להפסקת ההזנה החנקנית .יכול
להיות שחלקם עשוי לשמש כסיגנל התגובה להפסקה ועל-ידי
כך להשפיע על החנטה בתנאי טמפרטורות גבוהות בתחילת
העונה .בעונה הנוכחית נחזור על אנליזות אלו באיברים השונים,
ועל-מנת לקבל תמונה מלאה יותר ,נבחן גם את הפרופיל
המטבולי של איברי הצמח ברזולוציה גבוהה יותר (תדירות
דיגום גבוהה) במהלך הפסקה ולאחר החזרת הדשן.

מסקנות
בעונה המדווחת ( ,)2015/16למרות שלא נראתה תגובה יפה
של הצמחים מבחינת סימפטומים ,נמצאה השפעה דרמטית
של הטיפולים על מרכיבי יבול (צבירת חנטים ויבול) .בדיקת

איור מס’  :8דוגמאות מייצגות לדינמיקה בביטוי מטבוליטים ראשוניים במהלך התפתחות ניצן הפרח בזנים שונים במהלך
הפסקת ההזנה ( )-בהשוואה לניצנים שהתפתחו בתנאי ביקורת ( .)+הניצנים נדגמו לפני תחילת טיפולי ההפסקה 14 ,ו28-
יום לאחר ההפסקה .הנתונים מוצגים כשטח הפיק של מטבוליט ספציפי מנורמל לשטח הסטנדרט הפנימי (ריביטול).
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ריכוז הניטרט בפטוטרות הצביעה על בעיות ביישום הטיפולים;
מסיבה לא ברורה דיה הייתה עלייה בריכוז הניטרט לפני תחילת
הטיפולים .העלייה בריכוז הניטרט בפטוטרת יכולה הייתה
לנבוע מסמיכות להסרת הרשת ,פעולה אגרוטכנית ,הגורמת
לאחר התאקלמות הצמחים לתנאי התאורה החדשים ,לעלייה
בפעילות השורשים ועקב כך יכולה לגרום לקליטה מוגברת
של חנקן .סיבה אפשרית נוספת לעלייה בריכוז הניטרט יכולה
להיות שינוי בהרכב הדשן שניתן כחודש משתילה ויכול אף הוא
להשפיע על אופן קליטת החנקן .סיבה אחרונה יכולה להיות
שילוב של הגורמים שהוצגו עם תנאי האקלים ששררו בתחילת
העונה בערבה והיו מאופיינים כ”סתיו חם”.
חשוב לציין ,שכאשר משווים את ריכוז הניטרט בפטוטרות
בשנה זו לערכים שנמדדו בעונת ( 2014/15יסעור וחוב’,)2016 ,
מוצאים עלייה של כ 3,000-ח”מ בפטוטרות שנדגמו לפני
תחילת הטיפולים ,לא מצאנו הבדלים משמעותיים בקצב
ירידת הריכוז בפטוטרת בין עונות הגידול לאחר הפסקת
ההזנה .הדבר המהותי ביותר בהבדלים בין העונות הינו שבעונה
זו לא הצלחנו להוריד את ריכוז הניטרט מתחת ל 1,000-ח”מ
לאורך זמן ,כפי שנעשה בעונת הגידול הראשונה .יתרה מכך,
למעט ירידה נקודתית לערך זה ,שמרו כל הטיפולים על ריכוז
ניטרט של בין  3,000-2,000ח”מ .אין לנו עדיין הסבר לתופעה
ולכן בניסוי ההמשך ,בעונת הגידול    ,2016/17יש בכוונתנו
להגביר את הניטור אחר ריכוז הניטרט במי ההשקיה ובתמיסת
הקרקע במהלך יישום הניסויים .ריכוז גבוה זה יכול להסביר
את העובדה שרק טיפולי הפסקה ממושכים (מעל  28יום)
גרמו להשפעה מובהקת על מרכיבי יבול .למרות האמור לעיל,
באנליזת העלים נמצאה ירידה בריכוז החנקן שנצבר בעלים
בטיפולי ההפסקה הממושכים ,עובדה שמחזקת את הסברה
שההשפעה על פרמטרים של יבול הייתה בעיקר בטיפולים אלו.

זני הפלפל הגיבו באופן שונה לטיפולים להפסקת ההזנה.
חשוב לציין שלא הייתה השפעה משמעותית לריכוז החנקן
במי ההשקיה על ריכוז הניטרט בפטוטרות ובעלים ועל
מרכיבי היבול .למרות זאת נמצאה השפעה מובהקת ומעניינת
של טיפולי הפסקת ההזנה על הפרופיל המטבולי באיברי
הצמח השונים ,כאשר השורשים מראים תגובה חזקה יותר
לטיפולים להפסקת ההזנה .בעונה הנוכחית בכוונתנו להמשיך
ולהעמיק את הידע על האופן בו משפיעה הפסקת ההזנה על
הפיזיולוגיה והביוכימיה של הצמח וכמו-כן לבחון איך משפיע
האופן בו מחזירים את הדשן על תגובות אלו.

תודות
תודתנו נתונה לקרן המדען הראשי במשרד החקלאות ,על
מימון המחקר מספר ;261-1045-14
תודה ענקית לצוות מו”פ ערבה תיכונה וצפונית ,על תפעול
הניסוי וביצוע הבדיקות במהלכו;
תודתנו נתונה לקק”ל ,על תמיכתה במערך הניסויים.

ספרות מצוטטת

יסעור ח’ ,כהן ש’ ,אלקינד י’ ,אופנבך ר’ ,צביאלי י’ ,ירמיהו א’ ()2016
פיזור הנבת פלפל על ידי ממשק הזנה בחנקן בערבה .סיכום
עונת ניסויים  .2014/15מו”פ ערבה תיכונה צפונית תמרhttp:// .

agri.arava.co.il
Aloni B., Pashkav T., Karni L. (1991) Nitrogen supply influences
carbohydrate partitioning of pepper seedlings and transplant
development. Journal of the American Society of Horticultural Sciences
116: 995-999.
Elkind Y., Glick E., Jacobson Y., Schor-Fumbaov T. (2008) Breeding of
blocky type pepper varieties adapted for production in greenhouses and
net houses in mild winter regions. Acta Horticulturae 797: 285-290.
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יישום שיטת הקומפנסציה לשיפור
ההנבה ולהקטנת עלויות הייצור
של פלפל בחורף
דו”ח לעונות 2015/16-2014/15

נורית פירון  -המכון למדעי הצמח ,מינהל המחקר החקלאי
איתן פרסמן ,לביאה אלטחן  -המכון למדעי הצמח ,מינהל המחקר
החקלאי (בגמלאות)
שבתאי כהן ,רבקה אופנבך  -מו”פ ערבה תיכונה צפונית-תמר

ניסויים שבוצעו בעבר בחממות במכון וולקני
הראו שניתן להתמודד עם נזקי טמפרטורות
לילה נמוכות בחורף ולקבל יבול מסחרי
באמצעות סגירה של וילונות החממה
והעלאת הטמפרטורות ביום .מחקר זה,
שנערך במשך שתי עונות ,בדק את יישום
השיטה והטמעתה בפרקטיקת גידול הפלפל
בערבה.

תקציר

מבוא
הפלפל הינו צמח תרמופילי (אוהב חום) ולכן סובל
מטמפרטורות לילה נמוכות ,כאשר מידת הנזק גדולה יותר
ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר .ירידת טמפרטורות הלילה
גורמת להתגברות המדדים השליליים בפרח ,כגון :עלייה
בקוטר השחלה ,התקצרות עמוד העלי ,ירידה במספר גרגירי
האבקה ובחיוניותם ואפילו ירידה בקצב התארכות נחשוני
האבקה בעמוד העלי .כל אלה מביאים לפגיעה בהפריה
ובחנטה ולקבלת פירות מעוותים ,פחוסים (“פלאפלים”) ולא
כלכליים .כדי למנוע השפעות שליליות של טמפרטורות הלילה
הנמוכות ,יש לחמם את החממות לטמפרטורות של 18-16
מ”צ ,אולם ,חימום כזה כרוך בהוצאות גדולות ,והחקלאים
אינם יכולים לעמוד בהן.
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הפלפל הינו צמח תרמופילי ,ולכן סובל מטמפרטורות לילה
נמוכות :הדבר מתבטא בעצירת הגידול ,בפגיעה באיכות
האבקה ,בחנטה לקויה ובירידה דרמטית ביבול הכללי .בחורף,
החקלאי חייב לחמם את החממות בלילה ,אולם מחירי הדלק
הגבוהים מונעים זאת ממנו .הראינו בעבר ,בניסויים שבוצעו
בחממות במכון וולקני ,שניתן להתמודד עם נזקי טמפרטורות
לילה נמוכות בחורף ולקבל יבול מסחרי באמצעות סגירה של
וילונות החממה והעלאת הטמפרטורות ביום.
מטרת המחקר הייתה :יישום השיטה והטמעתה בפרקטיקת
גידול הפלפל בערבה.
שיטות העבודה :המחקר נערך במשך שנתיים .בשנה הראשונה
נעשה שימוש בזנים המסחריים ,באנג’י וסובק ,שנשתלו בשתי
חממות בתחנת יאיר בערבה ,בשלושה מועדים :אמצע אוגוסט,
אמצע ספטמבר ואמצע אוקטובר .אחת החממות שימשה
כחממת-ביקורת ולא חוממה ,ובחממה השנייה בוצע חימום
פסיבי במהלך היום ,באמצעות סגירה של וילונות החממה,
שהיה מלווה בחימום אקטיבי על-ידי תנור (חממת חימום
אקטיבי) .בשנת המחקר השנייה ,נעשה שימוש בזנים מסחריים,
רלמפגו ,סובק ובאנג’י ,שנשתלו בשלוש חממות בתחנת יאיר
בערבה (חממת ביקורת ,חממת חימום אקטיבי וחממת חימום
פסיבי) ,במועדים :אמצע אוקטובר ואמצע נובמבר.

תוצאות :בשנת המחקר הראשונה ,החימום ,שהגיע ל 40-מ”צ,
פגע באיכות האבקה בכל הזנים ובכל מועדי השתילה .כנראה
שכתוצאה מכך ירדו היבול הכללי והיבול באיכות יצוא בחממה
המחוממת בהשוואה לחממת הביקורת שלא חוממה .בשנת
המחקר השנייה ,היו טיפולי החום ,הן החימום הפסיבי והן
האקטיבי ,מבוקרים היטב; משך החימום היה  3שעות ,ומלבד
מקרים חריגים ,לא הגיעו הטמפרטורות ל 40-מ”צ .כתוצאה
מכך לא חוו הצמחים עקת חום .התוצאות שהתקבלו מראות
יתרון ברור לצמחים שגדלו בשתי החממות המחוממות (חימום
פסיבי ואקטיבי) על פני צמחים שגדלו בחממת הביקורת הלא
מחוממת ,הן מבחינת איכות האבקה (עלייה במספר גרגירי
האבקה הנובטים וירידה במספר הגרגירים המתים) ,והן
מבחינת היבול ליצוא ,וזאת לגבי כל  3הזנים שנבחנו.
מסקנות :לפי התוצאות שהתקבלו ,ניתן להגיע להעלאת איכות
האבקה ולקבלת יבול פלפל איכותי בחורף תוך שימוש בטיפולי
טמפרטורה גבוהה במהלך היום ,וזאת בתנאי שמקפידים על
בקרת הטמפרטורה ,מבחינת משך החימום ,ועל טמפרטורות
שלא יעברו  38מ”צ.

ינואר 2017

44

במהלך  10השנים האחרונות בוצע מחקר מקיף ,בו נבחנה
השיטה לשיפור ההנבה ,הן בפלפל והן בתבלינים ,בגידול חורפי.
תוצאות המחקר הראו שניתן להתמודד עם נזקי הטמפרטורה
הנמוכה בחורף ,הן ברמת ההתפתחות הווגטטיבית והן ברמה
הרפרודוקטיבית ,ההנבה ואיכות הפרי (קבלת יבול מסחרי),
באמצעות העלאת טמפרטורת היום כקומפנסציה (פיצוי)
לנזקי טמפרטורות הלילה הנמוכות ,וזאת בעזרת סגירה של
וילונות החממה במהלך היום .השיטה בוצעה בחממות במכון
וולקני וכונתה על-ידינו “קומפנסציה”.
שיטת הקומפנסציה מבוססת על העובדה שטמפרטורות
היום הגבוהות מהוות סוג של עקה מתונה המפעילה מערכות
הגנה המגינות על הצמח מפני עקת קור הלילה (Pressman et
 .)al., 2006בנוסף ,מצאנו מתאם בין שפעול הביטוי של חלבוני
עקת חום לבין טמפרטורת הסף ומשך החימום לבין יעילות
הקומפנסציה .בעקבות אפיון התנאים המשפיעים על תגובת
חלבוני עקת חום ,שופרה שיטת הקומפנסציה ,ובמקום לסגור
את החממה למשך כל שעות היום ,עם כל ההיבטים השליליים
הכרוכים בכך ,נמצא שניתן לסגור את וילונות החממה לזמן
קצר בלבד ,מבלי לפגוע ביעילות הטיפול.
עיקרי הממצאים של המחקרים שנזכרו למעלה ובוצעו
במסגרת מספר תכניות מחקר היו )1( :נמצא שטיפולי
הקומפנסציה משפרים את ההתפתחות הווגטטיבית ,את
איכות האבקה ואת ההנבה בצמחי פלפל מזנים שונים שגודלו
בחורף; ( )2נמצא שניתן לקבל יבול פלפל ובזיל זהה ובאיכות
גבוהה כמו זה המתקבל בעזרת חימום לילה ,וזאת באמצעות
סגירת החממה במהלך היום וניצול חום השמש להעלאת
הטמפרטורות בחממה .אולם ,בהמשך המחקר נמצא שסגירת
החממה למשך כל היום גורמת לשתי תופעות שליליות:
א) העלאה ניכרת בלחות האוויר ,שעלולה לגרום להתפרצות
מחלות; ב) ירידה קריטית בריכוז הפחמן הדו-חמצני עם כל
המשתמע מכך .לכן נבחנה ,בהצלחה ,האפשרות לסגור את
החממה למשך  3שעות בצהריים ,בתנאי שהטמפרטורה תהיה
 35מ”צ ומעלה .כלומר ,נמצא שחימום קצר ביום יעיל גם הוא
לביטול או להקטנה של ההשפעה המזיקה של טמפרטורות
הלילה הנמוכות.
העבודה המדווחת   נועדה ליישם את הידע שהצטבר ,על
מנת לבחון ,להכניס לשימוש וליישם את התוצאות באזורים
בהם קיים גידול משמעותי של פלפל ,אזורים שיכולים לנצל
את הטמפרטורות הגבוהות יחסית במהלך היום כדי להשיג
קומפנסציה (פיצוי) לטמפרטורות הלילה הנמוכות ולקבל
יבול מסחרי בחורף .היבטים נוספים הם קיצור משך ההבשלה
בחורף ושמירת איכות הסביבה.
במושבי הערבה המרכזית מתבצע גידול פלפל בבתי רשת
ובחממות .בגלל ההימנעות מחימום לילה ,החקלאים שותלים
באוגוסט ומאפשרים התפתחות צמחים וחנטת פירות עד
למועד ירידת הטמפרטורות בנובמבר .במועד זה הצמח
עמוס פירות רבים ,הוא איננו ממשיך להתפתח ואיננו מסוגל
לחנוט עוד פירות .החקלאים קוטפים במהלך החורף ,לפי
קצב ההבשלה ,אשר בחורפים קרים הינה איטית מאוד; כך
שבאפריל נקטפים פירות שחנטו בנובמבר-דצמבר ,ובמאי-יוני
נקטפים פירות שחנטו ביציאה מהחורף ,והם במקרים רבים
באיכות ירודה .שיטת הקומפנסציה עשויה להתאים לערבה,
המאופיינת בימים בהירים עם מעט ימי עננות בחורף ,ובה
מגדלים את רוב הפלפל בארץ .השיטה אמורה לאפשר את
המשך ההתפתחות הווגטטיבית וההנבה ואת זירוז ההבשלה
של הפרי הקיים בחודשי החורף .כתוצאה מכך צפוי שיתקבלו

פירות באיכות טובה גם בסוף החורף-תחילת האביב .אימוץ
שיטה זו יכול לאפשר שתילת פלפל מאוחר יותר בעונה
(אוקטובר) בחלק מהחממות וכניסה לחורף עם צמחים צעירים
יותר ,הנמצאים במהלך ההנבה .שינוי זה גם צפוי להקטין את
בעיית מצוקת המים בחודשי הקיץ החמים.
מטרות המחקר היו )1( :לבחון את שיטת הקומפנסציה באזור
המתאים ביותר ,דהיינו הערבה; ( )2לבחון האם זנים שונים
יגיבו לטיפול באופן דומה.

שיטות וחומרים
שנת המחקר הראשונה
נשתלו הזנים סובק ובאנג’י בשתי חממות (חממת ביקורת -
ללא חימום (כמנהג החקלאי) וחממת חימום-יום אקטיבי,
כמפורט בהמשך) (תמונה  )1בתחנת יאיר ,בשלושה מועדים:
א .אמצע אוגוסט; ב .אמצע ספטמבר; ג .אמצע אוקטובר .בכל
מועד נשתלו  5ערוגות באורך  5מ’ כל אחת .הטיפול להפעלת
החימום (סגירת וילונות החממה  +חימום אקטיבי בעזרת תנור
מים חמים וצנרת הולכת המים למבנה) החל ( )23.11.14באחת
החממות משעה  10:00עד  14:00בכל יום .יומיים לאחר מכן
הוארך משך החימום והוא נמשך מ 09:00-עד  .14:00החימום
היה אמור להביא לטמפרטורת חלל של עד  36-35מ”צ ,אך
בפועל הייתה הטמפרטורה גבוהה בהרבה והגיעה עד  42מ”צ.
החל מ 8.2.15-קוצר משך החימום ( .)14:00-11:00הטמפרטורות
המקסימליות השתנו בהתאם וירדו בחלק מהימים אל מתחת
ל 40-מ”צ .החימום הופסק ב .2.3.15-לאורך כל תקופת הניסוי
נקטפו פירות בשלים ,מוינו לראויים ליצוא ונשקלו.

שנת המחקר השנייה
נשתלו הזנים רלמפגו ,באנג’י וסובק ,בשלוש חממות בתחנת
יאיר ,בשני מועדים :אמצע אוקטובר ואמצע נובמבר .שלוש
החממות שימשו לטיפולים הבאים :חממת ביקורת  -ללא
חימום ,חממת חימום-יום פסיבי  -סגירת וילונות החממה
כל יום ל 3-שעות ( ;)14:00-11:00חממת חימום-יום אקטיבי
 סגירת וילונות החממה כל יום ל 3-שעות ()14:00-11:00בתוספת חימום על-ידי תנור עד ל 37-מ”צ ,תוך הקפדה
שהטמפרטורות לא יעלו מעבר לכך.
בכל מועד נשתלו  4ערוגות באורך של  8מ’ כל אחת .הניסוי/
החימום החל ב .8.12.2015-החימום (פסיבי ואקטיבי) הופסק
ב .31.3.2016-האסיף נמשך עד חודש מאי .לאורך תקופת
הניסוי נקטפו פירות בשלים ,מוינו לראויים ליצוא ונשקלו.
בנוסף ,נערכו מדידות של גובה הצמחים ומדידות של איכות
האבקה .המדידות והאסיף בוצעו בשתי חזרות של  20צמחים
כל אחת על שטח של  6מ”ר .איכות האבקה בוטאה באחוז
גרגירי האבקה הנובטים ,החיים והמתים (כמפורט בPressman-
.)et al., 2006

תוצאות
שנת המחקר הראשונה
בחלק מהימים היו הטמפרטורות בחממת חימום-יום אקטיבי
גבוהות מאוד והגיעו ל 40-מ”צ (איור .)1
לא נמצאו הבדלים באיכות האבקה בשני הטיפולים (חום וביקורת)
(איור  .)2איור  2מתאר את הממוצע של שלושה מועדי השתילה.
במועד דיגום ( 13.1.15איור  )2Aנמצא שטיפולי החום הקטינו את
אחוז הגרגירים הנובטים בזן סובק והגדילו אותו בזן באנג’י .בשני

איור מס’  :1טמפרטורות מקסימום ומינימום במהלך הניסוי; כחול/סגול  -חממה מחוממת (חימום אקטיבי),
ורוד  -חממת ביקורת ,ירוק  -חוץ.

איור מס’  :2השפעת טיפולי החום על איכות האבקה בשני הזנים שנבחנו (ממוצע של שלושה מועדי השתילה):
 .Aהאבקה נדגמה ב .B ;13.1.15-האבקה נדגמה ב .11.2.15-איכות האבקה נבחנה על-ידי ספירה של גרגירי
אבקה נובטים ( ,)germinatingחיים ( )viableומתים ( )deadומתוארת באחוזים מסך-כל הגרגירים שנספרו.
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איור מס’  :3השפעת טיפולי החום על היבול הכללי המצטבר ( )Aוהיבול ליצוא ( ,)Bבשני הזנים שנבחנו בשלושה מועדי
שתילה

תמונה מס’  :1מראה צמחי הפלפל (גודל הנוף) בטיפולים השונים בשתי החממות; צולם ב.3.3.15-

סובק חימום

סובק ביקורת

באנג’י חימום

באנג’י ביקורת

איור מס’  :4טמפרטורות מקסימום ומינימום במהלך חודש ינואר  -תמונה מייצגת .כחול  -חממת ביקורת; כתום  -חממת
חימום-יום פסיבי; ורוד  -חממת חימום-יום אקטיבי; ירוק  -טפרטורות חוץ
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הזנים עלה אחוז הגרגירים המתים .בדיגום מה( 11.2.15-איור )2B
נמצא שהחימום גרם לירידה קריטית באחוז הגרגירים הנובטים,
אם כי לא השפיע על אחוז הגרגירים המתים.
היבול המצטבר הכללי בחממת הביקורת היה גבוה יותר
מאשר בחממה המחוממת ,ב 3-מועדי השתילה ובשני הזנים
שנבחנו (איור  .)3Aההבדלים בין שתי החממות ביבול הראוי

ליצוא המצטבר היו אפילו גדולים יותר ,כשהיבול היה גבוה יותר
בחממת הביקורת (הלא-מחוממת) (איור .)3B

שנת המחקר השנייה
בשנה זו ,לאורך כל תקופת הניסוי ,ניתן טיפול החום (הן הפסיבי
והן האקטיבי) במשך  3שעות והוקפד שהטמפרטורה תהיה

איור מס’  :5גובה הצמחים בזנים באנג’י (בנג’י) ,סובק
ורלמפאגו (רלמ) במהלך הניסוי ,כפי שנמדד בחממת
הביקורת (ב) ,בחממת חימום אקטיבי (א) ובחממת
חימום פסיבי (פ) .A :שתילת אוקטובר;  .Bשתילת
נובמבר.

ורלמפגו ,בשני מועדי השתילה (אוקטובר ,נובמבר) ,היה היבול
ליצוא בחודש אפריל גבוה פי ( 3 ,2.5 ,1.7 ,2.2עבור סובק),18 ,
( 3.3 ,3.6 ,15עבור רלמפגו) ,בחממות בהן הופעל חימום פסיבי
ואקטיבי יחסית לחממת הביקורת ,בהתאמה.

דיון
שנת המחקר הראשונה
בניגוד למצופה ובניגוד לתוצאות שהתקבלו מהניסויים
הרבים ,שבוצעו בשנים שעברו (  ,)Pressman et al., 2006העלאת
הטמפרטורה במהלך היום ,על רקע טמפרטורות לילה נמוכות,
לא שיפרה את איכות האבקה ואפילו פגעה בה (איור )2
ופגעה גם ביבול הכללי ובמיוחד באיכות היבול ליצוא (איור .)3
לתוצאות אלה יכולות להיות לפחות שתי סיבות .סיבה אחת
היא שהטמפרטורות בחממה המחוממת היו גבוהות מדי גם
עבור פלפל .טמפרטורות המקסימום המבוקשות היו 38-35
מ”צ ,ומהסתכלות בנתוני הטמפרטורות (איור  )1ניתן לראות
שבמהלך התקופה הקריטית הגיעו הטמפרטורות ל 40-מ”צ
ואפילו יותר .אמנם הצמחים בחממה המחוממת היו מפותחים
יותר מאשר בחממת הביקורת (איור  ,)1אולם ידוע שהאבקה
רגישה לטמפרטורות גבוהות הרבה יותר מאשר הנוף .בנוסף,
התכנון היה שהחממה תיסגר למשך  3שעות כל יום .בפועל
הייתה החממה סגורה זמן רב יותר ( 5שעות ,במהלך כחודשיים
וחצי מתחילת הניסוי) .סיבה אפשרית נוספת לפגיעה ביבול
יכולה להיות הירידה בריכוז הפד”ח (לא נמדד) ,עקב סגירת
החממה למשך זמן רב במהלך היום.

שנת המחקר השנייה

איור מס’  :6השפעת טיפולי החום על איכות האבקה ב3-
הזנים הנבחנים .האבקה נדגמה ב .3.2.16-איכות האבקה
נבחנה באמצעות ספירה של גרגירי אבקה נובטים
(נובט) ,חיים (חי) ומתים (מת) ,שהופקו מ 6-פרחים -
באחוזים מכלל גרגירי האבקה.

שדה וירק

נמוכה מ 40-מ”צ ,כדי שלא ייווצרו תנאי עקת-חום (איור .)4
בכל הזנים שנבחנו התקבלה עלייה בגובה הצמחים בתגובה
לטיפולי החום (הן החום הפסיבי והן האקטיבי) .השפעה זו
באה לידי ביטוי באופן ברור יותר בצמחים שנשתלו במועד
המוקדם  -שתילת אוקטובר (איור .)5A
על-מנת ללמוד על השפעת טיפולי החום גם על החלקים
הרפרודוקטיביים של הצמח ,נערכה מדידה של איכות האבקה
(מספר גרגירים נובטים ,חיים ומתים) ב 3-הזנים הנבדקים ,ב3-
הטיפולים .בכל הזנים שנבחנו התקבלה עלייה באיכות האבקה,
המתבטאת בעלייה באחוז גרגירי האבקה הנובטים וירידה
באחוז הגרגירים המתים ,בעקבות שני טיפולי החום (פסיבי
ואקטיבי) (איור  .)6תוצאות כלל היבול (כולל פירות עם עיוותים
ופירות שטוחים“ ,פלאפלים”) והיבול ליצוא ,שנאסף במהלך
החודשים פברואר  -מאי ,מוצגות באיורים  7ו ,8-בהתאמה.
התוצאות מייצגות ממוצע של שתי חזרות .לא בוצעה אנליזה
סטטיסטית ,שכן לא היה ניתן להשתמש בתוצאות השנה
הראשונה בגלל שהצמחים היו חשופים לטמפרטורות גבוהות
מדי שהיוו תנאי עקה .טיפולי החום תרמו להגדלת היבול
הכללי המצטבר ב 3-הזנים ,בצמחים שנשתלו במועד המאוחר
יותר (שתילת נובמבר ,איור  ,)D7בעוד שלא נראו הבדלים בין
הטיפולים לבין הביקורת ,מבחינת היבול הכללי ,בצמחים
שנשתלו באוקטובר .השפעה חיובית ברורה של טיפולי החום
נצפתה על היבול ליצוא ,בכל  3הזנים ובשני מועדי השתילה
(איור  .)8השפעה זו מתבטאת הן בסך-כל היבול ליצוא (איור
 ,)D8הגבוה בכפי  2בטיפולי החום יחסית לתנאי הביקורת,
והן ביבול החודשי ליצוא (איור  .)A-C8לדוגמא :בזנים סובק

טיפולי החום ,הן החימום הפסיבי והן האקטיבי ,היו
מבוקרים היטב; משך החימום היה  3שעות ,ומלבד מקרים
חריגים ,לא הגיעו הטמפרטורות ל 40-מ”צ ,והצמחים לא
חוו עקת-חום .התוצאות שהתקבלו מראות יתרון ברור
לצמחים שגדלו בשתי החממות המחוממות (חימום פסיבי
ואקטיבי) על פני צמחים שגדלו בחממת הביקורת הלא-
מחוממת ,הן מבחינת איכות האבקה (עלייה במספר גרגירי
האבקה הנובטים וירידה במספר הגרגירים המתים; איור  )6
והן מבחינת היבול ליצוא (איור  ,)8זאת לגבי כל  3הזנים
שנבחנו .הזנים שנבחנו שונים במספר פרמטרים ,בין היתר
בגובה הצמחים ,כשהזן רלמפגו הינו הנמוך ביותר ,הזן סובק
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גבוה ,והזן באנג’י מאופיין בצמחים בעלי גובה ביניים (איור
 .)5התוצאות מציעות ,אם כן ,שהטיפולים מתאימים למגוון
זנים ואינם ספציפיים לגנוטיפ מסוים.
בשלב מוקדם של הטיפולים ראינו השפעה על הצימוח
הווגטטיבי ,והחימום (הן האקטיבי והן הפסיבי) אפשר המשך
התפתחות ,המשך פריחה וחנטת פירות .תוצאות אלה מראות,
שבתנאי הגידול הקיימים בערבה ,אין צורך בתוספת חימום
(מעבר לחום המתקבל עם סגירת וילונות החממה) על-מנת
להגיע להשפעה ה”מנטרלת” את ההשפעות השליליות של
טמפרטורות הלילה הנמוכות על איכות האבקה ועל יבול
איכותי.
לתוצאות אלה חשיבות כלכלית ,שכן בחודש אפריל מחירי
הפלפל ביצוא גבוהים ,במאי המחירים בשוק המקומי גבוהים
יחסית ,ובעונה זו כבר מסתיים הקטיף של פלפל מהערבה.
יש לציין כי בפרקטיקה החקלאית ,מועד השתילה הרגיל של
הפלפל הינו בחודש אוגוסט .במצב זה הנוף של הצמחים
בחודשי החורף הינו גדול וקשה ,ולא ניתן לחמם את החממה
לטמפרטורות הרצויות.
יש להדגיש אם כן ,שאחת המסקנות החשובות של המחקר
הינה שניתן להגיע להעלאת יבול הפלפל בחורף בתנאי
שמקפידים על בקרת הטמפרטורה ,מבחינת משך החימום
וטמפרטורות שלא יעברו  38מ”צ ,ובמקביל להשתמש במועדי
שתילה מאוחרים מהמקובל  .

סיכום ומסקנות
ניתן להגיע להעלאת איכות האבקה וקבלת יבול פלפל איכותי
בחורף תוך שימוש בטיפולי טמפרטורה גבוהה במהלך היום,
וזאת בתנאי שמקפידים על בקרת הטמפרטורה ,הן מבחינת
משך החימום והן מבחינת עוצמתו .יש לוודא שהטמפרטורות
לא יעברו  38מ”צ.
גם בפלפל ,שהוא מין תרמופילי ,חימום-יתר של החממות,
לטמפרטורות גבוהות מהמבוקש ,עלול לפגוע באיכות האבקה
ובעקבותיה בהנבה .לכן ,מערכות בקרת האקלים צריכות
להיות מפוקחות היטב בהתאם לדרישות המחקר ,דהיינו,
טמפרטורות גבוהות אך לא קיצוניות ,ומשך סגירת החממה
צריך להיות מוגבל ל 3-שעות  .

תודות
תודה לקרן המדען הראשי במשרד החקלאות ,על מימון הניסוי
בדיקת הטמעה יישומית (תוכנית מספר ;(261-0979
תודה לצוות תחנת יאיר ,על הביצוע המסור של הניסויים;
תודה לקק”ל ,על תמיכתה במערך הניסויים במו”פ ערבה.

מקורות
Pressman, E., Shaked, R. and Firon, N. (2006). Exposing pepper plants
to high day temperatures prevents the adverse low night temperature
symptoms. Physiol. Plant. 126:618-626.
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הדברה משולבת של
תריפס קליפורני

למניעת וירוס כתמי הנבילה של העגבנייה
( )TSWVבגידול פלפל בחוף כרמל
דוד בן-יקיר ,מיכאל חן ,מיכאל דוידוביץ’  -המכון להגנת הצומח ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
נטע מור ,יואל חדד ,דוד סילברמן  -שה”מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עבודה זו בחנה את יעילותן של שיטות הגנה
פיזיקליות ,אופטיות וכימיות נגד תריפסים,
במטרה להפחית את נזקי ה TSWV-בפלפל.
תצפית זו נערכה בפלפל שנשתל באביב
 ,2016בחלקות מסחריות במושב צרופה
בחוף כרמל.

תקציר

רקע
בשנתיים האחרונות עלתה מאוד שכיחות מחלת וירוס
כתמי הנבילה של העגבנייה ( ,)TSWVשנגרמת מנגיף שמועבר
על-ידי תריפסים וגורמת לנזקים מסחריים קשים למגדלי
הפלפל במישור החוף ובחבל הבשור .המעביר העיקרי של
המחלה הוא תריפס הפרחים המערבי ()Frankliniella occidentalis
( ,)Rotenberg et al., 2015אך דווח שגם אוכלוסיות מסוימות
של תריפס הטבק ( )Thrips tabaciיכולות להעביר מחלה זאת
( .)Jacobson & Kennedy, 2013הנזק העיקרי מהמחלה הוא
תמותת צמחים צעירים ,פגיעה בהתפתחות הצמח והפרי,
כתמים ועיוות הפרי ,שגורמים לפסילתו לשיווק (תמונה .)1
באזורים נגועים במחלה עוברים תריפסים בוגרים נושאי וירוס
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בשנתיים האחרונות עלתה מאוד שכיחות מחלת וירוס כתמי
הנבילה של העגבנייה ( ,)TSWVהמועברת על-ידי תריפסים
וגורמת לנזקים מסחריים קשים למגדלי הפלפל במישור החוף
ובחבל הבשור .הנזק העיקרי ממחלה זאת הוא תמותת צמחים
צעירים ,פגיעה בהתפתחות הצמח והפרי ,כתמים ועיוות הפרי,
שמונעים את שיווקו .שתילות האביב של פלפל נמצאות בסיכון
גבוה למחלה ,מפני שבתקופה זאת יש אוכלוסיות גבוהות מאוד
של תריפסים ,ושכיחות המחלה גבוהה בחלקות פלפל סמוכות
שנשתלו בסתיו .בתצפית זו בחנו את יעילותן של שיטות הגנה
פיזיקליות ,אופטיות וכימיות נגד תריפסים ,להפחתת הנזק
מ TSWV-לפלפל שנשתל באביב  2016בחלקות מסחריות
במושב צרופה בחוף כרמל .השתמשנו ב 8-מנהרות בגודל
 420מ”ר ,שבתחילת הגידול כוסו ברשת  50מאש וביריעת
פוליאתילן ,והיריעה הוסרה באמצע מאי.
נערכה השוואה בין שני ממשקי גידול:
“ .1מגדל”  4 -מבנים מכוסים ברשת  50מאש וטיפולי הדברה
שבועיים ללא ניטור .ב 2-מבנים רוססו גם רשתות הצד בתכשיר
ההדברה רופאסט ,בחודשיים הראשונים לאחר השתילה.
“ .2מודל”  4 -מבנים 2 ,מכוסים ברשת  50מאש ו 2-ברשת
“אופטינט” .בכל  4המבנים הותקנו וילון רשת תלת-שכבתי
להגנה על דלת הכניסה ,חיפוי קרקע ביריעת פלסטיק כסופה
(רפלקטיבית) ,תליית יריעות פלסטיק לאורך הקירות ובמרכז
המבנה ,שעליהן רוסס דבק צהוב (אמריליו ,חברת לוכסמבורג).
טיפולי הדברה ניתנו בהסתמך על ממצאי הניטור.

בשני הממשקים נעקרו בחודשיים הראשונים לגידול כל
הצמחים עם תסמיני מחלת .TSWV
ב 8-השבועות לאחר שתילה ,היו בממשק ה”מודל” פי 2
פחות חדירה והתבססות של תריפסים בהשוואה לממשק
ה”מגדל” .הפחתה זאת איפשרה להימנע בממשק ה”מודל”
מטיפולי הדברה ב 6-השבועות הראשונים לגידול .ב11-
השבועות שלאחר שתילה ,היה השיעור המצטבר של צמחים
חולים ב TSWV-שנעקרו  6%בממשק ה”מודל” ו13%-
בממשק ה”מגדל” .בחודש השלישי לאחר שתילה היה מספר
התריפסים שנמצאו בפרחים בממשק ה”מודל” נמוך פי 3-2
בהשוואה לממשק ה”מגדל” .בשלושת החודשים הראשונים
לקטיף (יוני-אוגוסט) לא היה הבדל במשקל היבול ובאיכותו בין
שני הממשקים ,אך באמצע ספטמבר ,היה מספר הפירות עם
תסמיני  TSWVעל הצמחים עדיין נמוך פי  2בממשק ה”מודל”
בהשוואה לממשק ה”מגדל” .לריסוס הרשת בתכשיר רופאסט
בממשק ה”מגדל” ולכיסוי ברשת אופטינט בממשק ה”מודל”
לא היו השפעות על רמת הנגיעות בתריפסים או על שכיחות
הצמחים שחלו ב.TSWV-
מומלץ למגדלי הפלפל להשתמש בממשק ה”מודל” ,או בחלק
ממרכיביו ,לשיפור ההתמודדות עם מחלת ה.TSWV-

מגידול ותיק לגידול צעיר הנמצא בשכנות .שתילות האביב של
הפלפל נמצאות בסיכון גבוה למחלה ,מפני שבתקופה זאת
ישנן אוכלוסיות גבוהות מאוד של תריפסים ,ושכיחות המחלה
גבוהה בצמחים שכנים שנשתלו בסתיו.
השיטה המקובלת להפחתת הסיכון למחלה היא הדברה
כימית של התריפסים שנושאים אותה .מספר התכשירים
הקיימים להדברת תריפסים בירקות מצומצם ,והמזיק עלול
לפתח עמידות לתכשירים הללו (לבדב וחוב’  .)2010לכן,
יש צורך לפתח אמצעים נוספים להקטנת הסיכון לחדירת
תריפסים ולהתבססותם במבני הגידול .במחקר זה בחנו את
יעילותן של שיטות הגנה פיזיקליות ואופטיות מפני תריפסים,
כתוספת להדברה הכימית ,לצורך הפחתת הנזק מ,TSWV-
שנגרם לגידול פלפל שנשתל באביב בחוף כרמל.
תמונה מס’  :1תסמיני מחלת  TSWVבפלפל (מימין
לשמאל ומלמעלה למטה)  -כתמים בפרי ירוק ,כתמים
בפרי אדום ,כתמים על העלים ,תסמינים אופיינים של
מחלת  TSWVבצמחי פלפל צעירים.

“ .2מודל”  2 -מבנים עם רשת  50מאש רגילה בקירות ו2-
מבנים עם רשת “אופטינט” (תוצרת גניגר/פולישק) בקירות,
וילון רשת תלת-שכבתי להגנה על דלת הכניסה ,חיפוי קרקע
ביריעת פלסטיק כסופה-שחורה כשהצד הכסוף כלפי מעלה
(תוצרת גניגר) ,יריעות פלסטיק נצמד תלויות לאורך הקירות
ובמרכז המבנה ,שעליהן רוסס דבק צהוב (אמריליו ,חברת
לוכסמבורג ,תמונה  .)3טיפולי הדברה ניתנו בהסתמך על
ממצאי הניטור.
בכל מבנה הוצבו  8מלכודות דבק לניטור התריפסים (צלחות
פטרי בקוטר  9ס”מ על רקע כחול) ,שכולן פנו דרומה ובסיסן
נשמר בגובה קדקודי הצמיחה (איור  ,1תמונה  4 .)4מלכודות
דומות ,בגובה  1מ’ ,הוצבו בין המבנים מבחוץ ,לניטור
התריפסים בסביבה (איור  .)1המלכודות הוחלפו פעם בשבוע
מהשבוע ה 2-עד ה 9-לאחר השתילה.
מספר התריפסים בפרחי הפלפל ( 15או  10פרחים באקראי
למבנה) נקבע בין השבועות ה 6-ל 13-לאחר השתילה.
תכשירי ההדברה הכימית ,בהם השתמש המגדל במינונים
המומלצים ,היו :פיראט ,פרוקליים ,ורטימק ,מסורול ,ספרטה,
מטרונום ,דיקרזול ושילובים שלהם ,שיושמו באמצעות מרסס
גב מוטורי בנפח תרסיס של  50-30ל’/ד’ בהתאם לגודל
הצמחים .ניתן ריסוס אחד כל  שבוע או שני ריסוסים ,בהפרש
של  4ימים ,כל שבועיים (טבלה .)2
ב 16-ביוני נאספו מהפרחים במבנה ( 17ממשק “מגדל”)
כ 300-תריפסים בוגרים ,לבדיקת עמידות לתכשירי הדברה,
כמתואר בלבדב וחוב’ ( .)2010רגישות האוכלוסייה שנאספה
נבחנה לתכשירים שבשימוש ולצירופיהם במינונים המומלצים.
כל  בדיקה בוצעה ב 3-חזרות ובכל חזרה היו כ 10-תריפסים
בוגרים.
בשני הממשקים נעקרו ונספרו בחודשיים הראשונים לגידול

תמונה מס’  :2מבני הגידול בהם בוצע המחקר ,משק
לוליאן ,מושב צרופה ,מרץ 2016

שיטות וחומרים
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המחקר בוצע במושב צרופה אצל המגדלים יניר ומנשה
לוליאן .השתמשנו ב 8-מנהרות עבירות עם שלד צנורות מתכת
בקוטר  2אינץ’ ,בגודל  420מ”ר ( 42 X 10מ’) (מספרים  11עד
 .)18הקירות והגגות של כל המנהרות כוסו ברשת  50מאש.
בתחילת הניסוי כוסו הגגות גם ביריעת פוליאתילן (Sunsaver
 )clearורשת צל ( )30%למשך כשבועיים (תמונה .)2
פלפל מזן רומנס נשתל בכל המבנים (כ 1,200-שתילים
למבנה) ב 20-במרץ.2016 ,
נערכה השוואה בין שני ממשקי גידול ,ובכל ממשק היו 2
טיפולים (טבלה  .)1לכל טיפול היו  2מבנים שמוקמו בסדר
אחיד בשני בלוקים ,ממערב למזרח (איור .)1
“ .1מגדל”  4 -מבנים מכוסים ברשת  50מאש רגילה וטיפולי
הדברה שבועיים ללא ניטור .ב 2-מבנים רוססו הרשתות
בקירות בתכשיר ההדברה רופאסט בריכוז של  2%בתוספת
דבק (תוצרת חברת תפזול) בריכוז  ,0.5%במרסס גב מוטורי
בנפח תרסיס של כ 25-ליטר לדונם ,בחודשיים הראשונים
לאחר השתילה.
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כל הצמחים עם תסמיני מחלת ( TSWVעצירת גידול והצהבת
קדקוד הצמיחה ,תמונה .)1
השוואת משקל היבול ואיכותו נעשתה על-ידי ספירת ארגזי
היבול (שמכילים  10ק”ג פרי) למבנה ,מאמצע יוני עד סוף
אוגוסט.
ב 19-בספטמבר ,במבנים  13עד  ,18נקבע מספר הצמחים עם
פירות פגועים ממחלת  TSWVלמבנה גידול על-ידי ניטור של
 3שורות מרכזיות.
היחס בין ממשק ה”מגדל” לממשק ה”מודל” חושב לכל
הממצאים .מבנים ,שבהם היו הממצאים  2סטיות תקן או יותר
מהממוצע של הממשק ,לא נכללו בחישובים אלה.

טבלה מס’  :1פירוט מרכיבי הטיפולים בניסוי בצרופה2016 ,
רשת  50מאש וילון רשת בכניסה חיפוי קרקע
ממשק
ללא
 1שכבה
רגילה
מגדל1-
ללא
 1שכבה
רגילה
מגדל2-
פלסטיק כסוף
 3שכבות
אופטינט
מודל1-
פלסטיק כסוף
 3שכבות
רגילה
מודל2-

תמונה מס’  :3מאפייני ממשק המודל במנהרות גידול
הפלפל ,מושב צרופה ,מרץ 2016

לכידת יתר
ללא
ללא
אמריליו
אמריליו

טיפולי הדברה
מניעה
מניעה
ע"פ ניטור
ע"פ ניטור

ריסוס רשת
רופאסט
ללא
ללא
ללא

איור מס’  :1ארגון מבני הגידול בניסוי בצרופה2016 ,
(טבעות כחולות מייצגות מלכודות לניטור תריפסים)

תמונה מס’  :4מלכודת דבק ששימשה לניטור תריפסים,
מושב צרופה ,מרץ 2016

* מבנה  12היה ללא כיסוי יריעת פלסטיק על הגג
מהשבוע השני לאחר שתילה

מספר התריפסים שנלכדו בסביבה עלה פי  10במהלך
חודש אפריל והחל לרדת במהלך חודש מאי (טבלה  .)4בכל
המשתנים שנבחנו לא נמצא הבדל משמעותי בין מבנים של
טיפולים שונים באותו ממשק .לכן ,התייחסנו לממצאים מ4-
המבנים בכל ממשק כחזרות.
במהלך  5השבועות לאחר השתילה הייתה רמת הלכידות
במבנים של ממשק ה"מודל" נמוכה פי  4-2בהשוואה לממשק
ה"מגדל" (טבלה  .)4רוב התריפסים שנלכדו בחוץ ובתוך
המבנים היו של המין תריפס הפרחים המערבי ,אך כ30%-
מהם היו תריפס הטבק (=תריפס הבצל).

שדה וירק

טבלה מס’  :2פירוט הריסוסים שבוצעו בשלושת חודשי
הגידול הראשונים במנהרות גידול פלפל ,צרופה2016 ,
מגדל  1מגדל  2מודל  1מודל 2
תאריך תכשירי הדברה
 24.3פיראט
א
א
 31.3מזורול
א
א
פרוקליים  +ורטימק
8.4
א
א
 11.4מזורול
א
א
 15.4פיראט  +ורטימק
א
א
א
 18.4פיראט  +ורטימק
א
 21.4פיראט  +ורטימק
א
א
 27.4פיראט  +ורטימק
א
א
א
א
פיראט  +ורטימק
1.5
א
א
א
א
ספרטה  +מטרונום
8.5
א
א
א
א
 11.5ספרטה  +מטרונום
א
א
א
א
 19.5ספרטה  +מטרונום
א
א
א
א
 23.5ספרטה  +מטרונום
א
א
א
א
פיראט  +ורטימק
2.6
א
א
א
א
פיראט  +פרוקליים
6.6
א
א
א
א
 16.6דיקרזול
א
א
א
א
 20.6דיקרזול
א
א
א
א

תוצאות
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טבלה מס’  :4מספר תריפסים למלכודת לשבוע במנהרות גידול פלפל* ,צרופה2016 ,
5
4
3
2
שבוע משתילה
מיקום מלכודות
25/4/16 18/4/16 11/4/16 4/4/16
תאריך
20.3
13.8
22.0
1.5
ממוצע
מחוץ למבנים
N=4
11.1
7.8
8.0
0.6
ס"ת
5.2
2.3
1.1
0.6
ממוצע
בתוך מבני "מגדל"
N=24
1.4
1.1
0.6
0.2
ס"ת
2.5
0.8
0.4
0.2
ממוצע
בתוך מבני "מודל"
N=24
0.5
0.4
0.5
0.1
ס"ת
2.1
2.9
2.4
0.4
יחס "מגדל""/מודל"
* ללא יוצאים מן הכלל

6
2/5/16
11.5
6.8
4.3
0.4
4.1
1.6
1.1

7
9/5/16
12.5
4.4
3.6
0.3
3.3
0.6
1.1

9
23/5/16
8.0
2.9
4.8
1.3
2.9
0.1
1.7

המספר המצטבר של צמחים עם מחלת  TSWVשנעקרו עלה בקצב דומה בשני הממשקים בין השבועות  6ו 11-לאחר השתילה
(טבלה  .)5בשבוע ה 6-לאחר השתילה היה מספר הצמחים שנעקרו בממשק ה”מודל” נמוך פי  11בהשוואה לממשק ה”מגדל”
(טבלה  .)5בין השבועות  8ו 11-לאחר השתילה היה מספר הצמחים שנעקרו בממשק ה”מודל” נמוך פי  4-2בהשוואה לממשק
ה”מגדל” (טבלה  .)5ב 11-השבועות לאחר שתילה ,היה השיעור המצטבר של צמחים חולים ב TSWV-שנעקרו  13%בממשק
ה”מגדל” ו 6%-בממשק ה”מודל”.
טבלה מס’  :5מספר מצטבר של צמחים למבנה עם תסמיני  TSWVשנעקרו במנהרות גידול פלפל* ,צרופה2016 ,
10
9
8
7
6
5
4
שבוע משתילה
ממשק
30/5/16 23/5/16 18/5/16 9/5/16
2/5/16 25/4/16 18/4/16
תאריך
156
144
130
111
72
51
37
ממוצע
מגדל
23
20
16
15
24
30
24
ס"ת
N=3
71
66
59
47
31
13
3
ממוצע
מודל
N=3
9
12
12
13
5
7
3
ס"ת
2.2
2.2
2.2
2.4
2.3
3.9
11.0
יחס "מגדל""/מודל"
* ללא יוצאים מן הכלל
בשבועות הראשונים לאחר השתילה היו בממשק ה”מודל”
לכידות נמוכות ושיעור נמוך של צמחים עם תסמיני ,TSWV
לכן החלו טיפולי ההדברה במבנים אלה  3עד  5שבועות
מאוחר יותר מאשר בממשק ה”מגדל” (טבלה  .)2בבדיקת
רגישות אוכלוסיית התריפסים כ 3-חודשים לאחר תחילת
טיפולי ההדברה ,נמצאה רגישות גבוהה (כ 90%-תמותה)
לשילובי התכשירים העיקריים שהיו בשימוש ,אך רגישות
נמוכה (מתחת ל 45%-תמותה) לתכשיר רופאסט ,שרוסס
על הרשת ,ולתכשיר דיקרזול ,שניתן בחודש השלישי לגידול
(טבלה .)3

טבלה מס’  :4מספר תריפסים ל 15-פרחי פלפל למבנה
במנהרות גידול פלפל ,צרופה2016 ,
שבוע
11
10
7
6
5
משתילה 4
ממשק
תאריך 23/6/16 9/6/16 30/5/16 23/5/16 16/5/16 2/5/16
39
53
18
6
2
4
מגדל ממוצע
15
37
8
3
2
2
ס"ת
N=4
25
18
8
4
1
4
מודל ממוצע
N=4
19
6
7
1
1
6
ס"ת
יחס
"מגדל" 1.5 3.0 2.1 1.8 2.7 1.1
"/מודל"

טבלה מס’  :3רגישות לתכשירי הדברה של תריפסים שנאספו
מפרחי פלפל במשק לוליאן ,מבנה  ,17צרופה 16 ,ביוני 3) 2016
חזרות 10 ,תריפסים לחזרה)
שיעור תמותה
תכשירים
ש"ת  % ±ממוצע
0
היקש
38 ± 18b
דיקרזול  2% +סוכר
43 ± 8b
רופאסט  +פרוקליים
87 ± 9c
ספרטה  +מטרונום
91 ± 0c
פיראט  +ורטימק

בין השבועות  12ו 24-לאחר השתילה היה משקל היבול שנאסף
במבנים (ק”ג לדונם ,ס”ת  ±ממוצע N=4) 5185 ± 305 ,בממשק
ה”מגדל” ו 5149 ± 330-בממשק ה”מודל”.
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בין השבועות  8ו 11-לאחר השתילה היה מספר התריפסים
בפרחים בממשק ה”מודל” נמוך פי  3-2בהשוואה לממשק
ה”מגדל” (טבלה .)4
ב 19-בספטמבר ,היה מספר הצמחים עם פירות פגועים
ממחלת  TSWVלמבנה גידול ,ב 3-שורות מרכזיות (ס”ת ±
ממוצע 27±10 ,)N=4 ,בממשק ה”מגדל” ו 12±9-בממשק
ה”מודל”.
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11
9/6/16
159
22
75
5
2.1

דיון
אמצעי ההגנה בממשק ה”מודל” (וילון רשת תלת-שכבתי
בכניסה ,חיפוי קרקע כסוף ולכידה באמצעות דבק צהוב)
הפחיתו את חדירתם של התריפסים והתבססותם בשבועות
הראשונים בערך פי  2ואיפשרו להימנע מטיפולי הדברה
בחמשת השבועות הראשונים לגידול  .ב 11-השבועות לאחר
שתילה היה השיעור המצטבר של צמחים עם  TSWVכ13%-
בממשק ה"מגדל" ו 6%-בממשק ה"מודל" .נוכחות תריפסים
בפרחים הייתה נמוכה פי  2בממשק "מודל" בהשוואה לממשק
ה"מגדל" .למרות זאת ,בשלושת חודשי הקטיף הראשונים לא
היה הבדל במשקל היבול או באיכותו בין הממשקים .נראה
שעקירת הצמחים החולים בכל המבנים הייתה הגורם
העיקרי שהגביל את התפשטות המחלה ותרם להקטנת

ההבדלים ברמת היבול בין הממשקים.
בשני מבנים היו ממצאים חריגים ברוב תקופת המעקב.
במבנה ( 12ממשק “מודל”) התפתחו הצמחים לאט יותר
והייתה נגיעות גבוהה באופן חריג בתריפסים ובמחלה שהם
מעבירים .במבנה זה נקרע כיסוי הפלסטיק בגג כשבועיים
לאחר השתילה ,וכנראה שמשום כך היו הטמפרטורות במבנה
נמוכות יותר והייתה חדירה מוגברת של תריפסים דרך הגג.
לכן ,נראה שבאביב יש חשיבות לכיסוי גג המבנים ביריעות
פלסטיק ,כדי להקטין את הסיכון לחדירת תריפסים דרך הגג.
במבנה ( 17ממשק “מגדל”) הייתה נגיעות נמוכה באופן חריג
בתריפסים ובמחלה שהם מעבירים בחודשי הניסוי הראשונים,
ורק באמצע יוני החלה נגיעות גבוהה .אין לנו הסבר לתופעה
זאת.
לרשתות הקירות באופטינט לא הייתה השפעה על הפחתת
החדירה והנגיעות של תריפסים בסתירה לממצאי ניסויים
בעבר ( .)Ben-Yakir et al., 2008יכול להיות שצפיפות המבנים
והצללה הדדית פגעו באפקט האופטי הצפוי של דחייה .גם
לריסוס הרשת ברופאסט לא הייתה השפעה בסתירה לממצאי
ניסוי בעבר (בן-יקיר ,ידע אישי) .יתכן שאוכלוסיית התריפסים
הייתה עמידה חלקית לתכשיר זה (טבלה .)3
בהמשך המחקר ראוי להתמקד בנושאים הבאים:
•מה חשיבותו של תריפס הטבק (שהיה כשליש מהאוכלוסייה
בחוץ ובמבנים) להפצת ?TSWV
•מה השפעת מרכיבי הממשק לחוד (חיפוי קרקע מבריק,
אופטינט ,אמריליו) ובצירופים שונים?
•מה חשיבות כיסוי גג המבנה בפלסטיק בשיא האוכלוסייה
באביב ,למניעת חדירתם של תריפסים?

•האם יש תמורה כלכלית להוצאות הנוספות הכרוכות
בממשק ה”מודל?”

תודות
תודות למגדלים מנשה ויניר ליליאן;
תודות למנשה לנג ולדניאל גולצמן מחברת לוכסמבורג וליוסי
אופיר מחברת גניגר פלסטיק;
תודה לפרופ’ מורד גאנם וצוותו ,עבור בדיקת העמידות
לתכשירי הדברה;
תודה לדניס רוזוליו ולג’ורג’ קבליו ,על עזרתם בספירת
התריפסים על גבי המלכודות;
תודה למועצת הצמחים ,עבור מימון מחקר זה.

מקורות ספרות
ג’ לבדב ,ג’ גפני ,פ’ אבו מוח ,ס’ דוברינין ,ד’ שדה ,ד’ סילברמן,
ד’ בן-יקיר ,מ .גאנם .2010 .עמידות תריפס הבצל לתכשירי
הדברה בעירית“ .שדה וירק” ( 15מרץ-אפריל).70-67 :
®Ben-Yakir, D., et al. 2008. Protecting crops from pests using Optinet
screens and Chromatinet® shading nets. Acta Horticulture 770: 205212.
Jacobson, A. L. and G. G. Kennedy. 2013. Specific insect-virus
interactions are responsible for variation in competency of different
Thrips tabaci isolines to transmit different tomato spotted wilt virus
isolates. Plos One 8(1).
Rotenberg, D., et al. 2015. Thrips transmission of tospoviruses. Current
Opinion in Virology 15: 80-89.
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שיטה חדשה לאפיון מולקולארי
של ארבעה גזעים של נגיף Y
של תפוחי אדמה
נטע רותם ,כרמלה שטיין ,דוד לוי ,חיים ד' רבינוביץ’  -המכון למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות עש ר’ ה’ סמית’;
הפקולטה לחקלאות ,תזונה וסביבה ע”ש ר’ ה’ סמית’ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,קריית רחובות
אריה רוזנר  -מרכז וולקני ,בית דגן

תפוח האדמה נמנה עם הגידולים החשובים
בעולם ,וריבויו מפקעות בלבד .הריבוי
הווגטטיבי מאפשר מעבר של גורמי מחלות
ומזיקים מהפקעת לצמח המתפתח ממנה
וממנו לפקעות הבת ,וכך מעונה לעונה .לפיכך
מושקעים מאמצים מקצועיים וכלכליים רבים
בייצור ובמכירה של חומר ריבוי שאינו נגוע או
שנגיעותו מזערית ,כך שהמגדלים לא יינזקו.
תפוח אדמה רגיש למספר נגיפים ( ,)Lowenstein, 2001שהנפוץ
והאלים ביניהם הוא נגיף  Yשל תפוח אדמה [(Potato Virus )PVY
 .]Yנגיף ה Y-של תפוחי אדמה גורם נזקים כלכליים כבדים
בארץ ובעולם ( .)Lowenstein, 2001תסמיני הנגיף ניכרים בנוף
של צמחים נגועים (תמונה  )1ועלולים לפגוע קשה ביבול
הפקעות ובאיכותן (תמונה .)2
בדומה לנגיפים אחרים ,ה RNA-של גנום ה PVY-נוטה
להשתנות בשל מוטציות וכך ליצור גזעים חדשים ,ביניהם
תמונה מס'  :1תסמינים של  PVYבנוף הצמח של תפוח
אדמה בשדה
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תמונה מס'  :2תסמינים נקרוטיים בפקעות תפוחי אדמה
מהשדה

כאלה שאלימותם נחלשה ,ועל כן איננו יודעם על קיומם,
ואחרים שאלימותם התחזקה מעבר לזו של הגזעים הקיימים.
בעולם ובארץ מוכרים מספר גזעים נפוצים של נגיף  Yשל
תפוחי אדמה :הידוע מכולם הינו  ;PVYOאחריו התפתח הגזע N
( ,)PVYNוממנו התפתח האלים מכולם  ,)PVYNTN) NTN -שנזקו
רב בשל הפגיעה הקשה בפקעות .פקעות שפיתחו תסמינים
נקרוטיים כאלה אינן ראויות לריבוי או לשיווק (תמונה .)2
לא ניתן להבדיל בין הגזעים השונים בשיטות סרולוגיות (בדיקה
באמצעות נוגדנים ייחודיים לחלבון הנבדק ,כמו  ,)ELISAועל כן
האבחנה נעשית בדרך כלל על-פי מראה עיניים של הפגעים
בנוף הצמח הירוק או בפקעות .כאשר הצמחים מפתחים
תסמינים ,נהיר לכול כי הם נגועים ,אך לעיתים קרובות ,בשל
השפעת גומלין עם הסביבה או מסיבות אחרות ,שחלקן אינן
ידועות ,צמחים נגועים אינם מפתחים תסמינים בולטים וברורים.
במקרים אלה ,אפשר שפקעות נגועות תשמשנה בשגגה לריבוי.
לפיכך ,חשוב וראוי לפתח שיטה מולקולארית מהירה ,פשוטה
וזולה לאבחון של פקעות נגועות ב ,PVY-המאפשרת זיהוי
מדויק של הגזעים המנגעים את פקעות הריבוי.
שיטת אבחון ,שפותחה מלכתחילה לזיהוי מחלות נגיפיות הפוגעות

באדם ,הותאמה על-ידינו ,במעבדה המולקולארית ברחובות,
לזיהוי נגיף ה PVY-וגזעיו השונים .בחינת ההתאמה של השיטה
לבידול ולזיהוי של הנגיף הצמחי בוצעה בדגימות של עלים יבשים,
שכל אחת מהן זוהתה בבירור והוגדרה כנגועה בגזע אחד ,שונה
ומזוהה של    .PVYהגנום של כל גזע של הנגיף מכיל רצף ייחודי
משלו ,שמאפשר להבדיל בשיטות מולקולאריות בינו לבין הגזעים

האחרים .השיטה מבוססת על קישור מקובל של גלאי (המורכב
מרצף ייחודי של חומצות הגרעין ומותאם לגנום של נגיף ה)PVY-
אל חומצות הגרעין שהופקו מהדגימה הצמחית .הרצף הייחודי
הזה של הגלאי מאפשר להבדיל בין הגזעים של הנגיף .חוזק הקשר
בין הגלאי לבין גזע הנגיף המסוים נקבע על-פי מידת ההתאמה
ביניהם ,וכך נוצרים הבדלים ברורים בזהירה (פלואורסנציה) בעת

איור מס'  :1עקומות בליעה של הזהירה (פלואורסנציה) שהתקבלו בעת ההתכה ו ְההיפרדּות של תוצרי ה PCR-מהסמן
שהוצמד אליהם .טמפרטורות ההתכה השונות מציינות באופן ייחודי כל אחד מארבעה גזעים מוגדרים של :PVY
 N ,O-RB ,O-FLו NTN-שזוהו בשיטה המתוארת

איור מס'  :2עקומות בליעה של זהירה (פלואורוסנציה) שהתקבלו בעת ההתכה וההיפרדּות של תוצרי הPCR-

מהסמן שהוצמד אליהם .חומצות הגרעין הופקו מ 55-פקעות שנאספו באקראי בשדות מסחריים .טמפרטורות
ההתכה השונות מציינות באופן ייחודי כל אחד מארבעה גזעים מוגדרים של  N ,O-RB ,O-FL :PVYו NTN-שנבחנו
בשיטה המתוארת במאמר זה .המערכת כללה ארבע ביקורות של רקמות עלים נגועים בגזע אחד מוגדר .העקום
הבודד מציין את דוגמת הביקורת של הגזע  .Nמכאן שהפקעות שנדגמו לא היו נגועות בגזע זה .מרבית הפקעות
נמצאו נגועות בגזע  O-RBאו  NTNומיעוטן ב.O-FL-
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ההתכה וההפרדות של תוצרי ה PCR-בהשפעת הטמפרטורה
(איור  .)1לצורך זה השתמשנו בערכה ,שפותחה במשותף יחד עם
חברת דין מו”פ הישראלית (מגדל העמק ,אזור התעשייה שגיא
 .)2000השיטה מאפשרת קבלת תוצאות מהירות תוך כ 24-שעות
וניתנת ליישום בכל מעבדה מולקולארית.
איור מס'  :3עקומת בליעה של זהירה (פלואורסנציה)
שהתקבלה בעת ההתכה וההיפרדּות של תוצרי הPCR-

מהסמן שהוצמד אליהם .חומצות הגרעין הופקו מהניצן
הקודקודי של פקעת בודדת שנאספה בשדה מסחרי.
הבדיקה העלתה כי הפקעת הייתה נגועה בשני גזעים
שונים של  O-FL :PVYו.NTN-

 .)2בנוסף ,הראינו שהשיטה המוצגת מאפשרת בידול וזיהוי
חד-ערכי גם של תערובת גזעים שונים בתוך פקעות ,במיצוי יחיד
של   פקעת נגועה (איור  .)3הפרטים המלאים פורסמו לאחרונה
בעיתון של החברה האמריקאית לחקר תפוחי אדמה (Rotem et al.,
.)2016
ראוי לחזור ולהדגיש ,כי אין כיום שיטה מעבדתית לזיהוי מהיר של
גזעיו השונים של נגיף ה PVY-בתפוחי אדמה .בשיטה שפיתחנו,
כל שיידרש הוא מסירת דגימות עלים ו/או פקעות למעבדה
מולקולארית מקומית ,שתיעזר בערכה מוכנה לקבלת התוצאות
בתוך כ 24-שעות.

תודות
המחברים מבקשים להביע תודתם לחברת דין מו”פ (דין
מו”פ ,מגדל העמק ,אזור תעשייה שגיא http://www.dyn- 2000
 )rnd.com/catalog-mas-dyn-rndעל שיתוף-הפעולה הפורה ,הכנת
הערכות והאופטימיזציה שלהן ,המאפשרים שימוש קל ,מהיר
וזול   בסמנים המולקולאריים שפיתחנו במעבדה ,בפקולטה
לחקלאות ,מזון וסביבה ע”ש ר’ ה’ סמית’ ברחובות.
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