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לתוכן המודעות

חקלאים תמיד במאבקים על זכות קיומם בכבוד, לא מעטים ה

נושרים בדרך ולאחרים אין דור המשך, וכך סימני השאלה הולכים 

ורבים. מקובעי המדיניות לדורותיהם לא תבוא הישועה, הציבור הולך אחר 

סיסמאות פופוליסטיות, ואחת ולתמיד ברור לנו שגורלנו בידינו.

אנו נמצאים במאבק מתמיד בנושא פער התיווך. השוק הסיטוני 

נחלש, הרשתות התחזקו, ומשרד החקלאות אובד עצות כיצד לטפל 

בפער התיווך: חקיקה, מיזמים, עידוד צריכה, ביטול השוק הסיטוני 

ועוד רעיונות לרוב.

בסופו של דבר, אנו החקלאים, במידה שלא ניקח את זה על עצמנו, 

אף אחד לא יעשה לנו את העבודה. הייתה חברת שיווק משותפת 

לממשלה ולמגדלים בשם חברת אגרקסקו. המגדלים סגרו אותה 

כשברחו מהשיווק, המדינה ברחה מהשותפות, ונשארנו ללא חברה 

ציבורית שלוקחת על עצמה תפקידים נוספים, כמו ייצוב השוק 

על-ידי הכתבת מחיר, חיפוש אפיקי שיווק חדשים בשוק המקומי 

ושווקים חדשים בחו”ל, קביעת גובה העמלה, אריזות ועוד. 

לכן המסקנה היא אחת. הרי כל חקלאי הוא חברת שיווק ויצוא, 

לתת אמון זה לא פשוט, לכן בזהירות ובשכל רב יש להקים חברה 

מניעת עשבים בחסה רומית   36
ואייסברג

קיץ 2016  

שימעון אילוז, נביל עומרי,   

איתי רבינוביץ’  

מבחן זני כרוב לבן ואדום   40
בבית רשת

קיץ 2016  

שמעון אילוז, נביל עומרי,   

גדי אבישר,  אלעד לוי,   

ישראל לביא,   

ששון עובדיה, סלאח  

משותפת למועצת הצמחים ולמגדלים, שתרכז כ-300,000 טונות 

ירקות ופירות, ודרכה לקבוע אחוזי עמלה, מחיר מוכתב מראש, 

באיזה אחוזים לעבוד, ביטחונות על התוצרת, בלימת היבוא ועוד 

תפקידים נוספים. אבל לזה צריך חיילים ולא בכיינים. 

בימים אלה אני מרכז נתונים ומעבירם במוסדות המתאימים. נקווה 

שמשרד החקלאות יהיה שותף לרעיון ונקים חברת מגדלים. זה 

הסיכוי היחיד להציל את החקלאות והחקלאים בישראל, כי אף 

אחד לא יעשה את זה במקומנו. קל להרוס, לבנות לא פשוט. אנחנו 

חייבים לעצמנו את הניסיון, וכולם מבינים שזה מתבקש, שזה נכון. 

צריך להפסיק לחכות לניסים ולקחת את גורלנו בידינו, להיות באמת 

וככל האפשר בני חורין.

חג פסח שמח לכל מגדלי הירקות, לכל החקלאים בישראל, 

למדריכים ולחוקרים, לכל המסגרות המקצועיות התומכות ומקיפות 

את החקלאים, המתעקשים ללא לאות, למרות שבאים לכלותם, 

לקום בבוקר ולהמשיך להיות חקלאים טובים בראש מורם.

 מאיר יפרח

45 36 22 17

על הפרק

שדה וירק

בשער: קישוא ופרח: היום הפתוח במו"פ דרום )סקירה במדור מן השטח, 
עמ' 17(; צילמה: רותי פוגטש

שער שדה וירק: שומר )ראו מבחן זני שומר בעמ' 45(; צילם: איתן סלע
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סלט ירקות

תכתבות עם שר ה
החקלאות בנושא 
יבוא ירקות ללא מכס 
וללא תנאי בחג הפסח

מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי 

ירקות, פנה במכתב בתאריך 

5.3.2017 לשר החקלאות, אורי 

אריאל,  בנושא זה, וזהו מכתבו:

כבוד השר,

הנדון: יבוא תוצרת ירקות טרייה 

ללא מכס וללא תנאי

בוועידת תנועת המושבים, 

שהתקיימה ב-1.3.17,  הביעו כל 

הדוברים, מכל הקשת הפוליטית, 

ביקורת קשה על מדיניות 

המשרד בנושא יבוא ירקות ללא 

מכס. מאז שהגעתם למשרד 

החקלאות, העליתם לראש התורן 

את דגל היבוא, ולא ברור מדוע, 

כאשר באמת זה משרת רק את 

היבואנים. 

מפאת כבודך, ובמעמד של 

ועידת תנועת המושבים, לא 

רציתי להעמיד אותך על טעותך 

בדבר תיאום והסכמה לגבי 

הפעלת היבוא בחג הפסח, לא 

מצד מועצת הצמחים ולא מצד 

ארגון מגדלי ירקות. אני מודיע לך 

בזאת, שאני והארגון שמאחורי 

מתנגדים לכל יבוא ללא צורך 

ושלא בהתאם לתנאי השוק. 

גם דבריך בעניין אחוז היבוא 

שגויים, כי לא בעניין אחוזים 

עסקינן, אלא באווירה שיצר 

המשרד, בשימון מערכת היבוא 

לרודפי בצע, מהם כאלה הששים 

לייבא ובכך להתעמר בחקלאים, 

להוריד את התמורה עבור 

התוצרת למחירי רצפה ולהותיר 

את תוצרתם הטרייה והאיכותית 

במשקים, עד שתתכלה.

באשר לכמות של 60,000 טונות 

לחגים, לא היה תיאום ולא הייתה 

הסכמה על דבר. אתנו לא שוחח 

איש מהמשרד. ביקשנו אותך 

לא פעם לשנות את הניסוח, כך 

שבשום מועד לא יהיה יבוא “ללא 

תנאי!”, לכן, אי אפשר להכשיר 

את השרץ של היבוא לחגים 

בכך שכביכול נעשה בהסכמה, 

במיוחד כאשר היה ברור לכם 

שלתקופת החגים צפויה הספקה 

סדירה ואין צורך ביבוא בכלל. 

החלטה זו היא חמורה ומסכנת 

את החקלאים והחקלאות לאורך 

הגבולות, שכן החקלאות היא 

הענף העיקרי ממנו מתפרנסים 

תושבי הפריפריה: יישובי עוטף 

עזה - שער הנגב, אשכול, שדות 

נגב, מרחבים, ערבה דרומית 

ותיכונה, בקעת הירדן, רמת 

הגולן. 80% מגידול הירקות 

מתבצעים ביישובים שלאורך 

הגבולות. בהפקרתם מוסיפים 

חטא על פשע.

צר לי שדווקא כאיש של ערכים 

והתיישבות הובלת דגל של יבוא, 

שאין בו צורך. אנחנו בעד להוזיל 

לאוכלוסייה הנצרכת, אבל באופן 

מבוקר וישיר ובהתאם לתנאי 

השוק, ולא לסבסד את כל עם 

ישראל, גם אלה שבעשירונים 

העליונים. לא יכול להיות יבוא 

בלתי מוצדק ללא מכס ואף 

ללא פיצוי למגדלים, שנפגעים 

ממנו ישירות. חבל שתירשם 

כמי שגורם להריסת החקלאות 

בישראל, דווקא לאחר שהובלת 

מהלכים טובים וחשובים, כמו 

בנושא העובדים הזרים, פעלת 

להגיע להבנות ולהסדר מאוזן 

והוגן בעניין המים, ובכוונתך 

להגיש לממשלה תיקון לחוק 

“עידוד השקעות הון בחקלאות”.

אוסיף מילה אישית, אני רואה 

חשיבות רבה בדיאלוג ובתיאום 

עם המשרד, דבר שמטיל עלינו 

גם אחריות רבה. איני נרתע 

לקבל החלטות קשות ולתת 

הסברים לחקלאים בעת הצורך. 

לכן אני רואה לעצמי זכות 

במקביל לתבוע מכם התחשבות 

והבנה לעמדתנו הנחרצת 

בעניין היבוא, שגורם נזק ממשי 

לחקלאים!

אני  מאחל לך שתחזור בך 

מצעדים אלה. מברך אותך על 

הצהרתך בדבר הצורך לחזק את 

התאחדות חקלאי ישראל. מקווה 

שתפעל בנושאים שכואבים 

לחקלאות ולהסדרתה, כמו:

•הקמת שוק סיטוני חדש 	
•קידום חקיקה לצמצום פערי  	
התיווך וקביעת גובה העמלה 

מהחקלאים

•ביטול מכסות העובדים הזרים  	
וביטול אגרות על העסקתם

•תמיכה ביצוא לאור המשבר  	
המתמשך

•תכנית ריאלית לתמיכה  	
בשילובו של דור צעיר 

בחקלאות

•חיזוק ההדרכה, מכון וולקני  	
והמו”פים האזוריים

וכל זאת לתפארת מדינת 

ישראל.    

בתאריך 6.3.2017 השיב שר 

החקלאות, אורי אריאל, למכתבו 

של מאיר יפרח, וזה תוכנו:

שלום רב,

הנדון: יבוא תוצרת חקלאית - 

מכתבך מיום ז’ אדר תשע”ז 

)5.3.17(

כבר בכותרת אתה “מזייף” 

ביודעין וזאת כנראה על מנת 

לקבל נקודות אצל חברי ארגונך. 

כידוע לך, אני בעד תוצרת 

כחול-לבן בכל התחומים ובוודאי 

בתוצרת החקלאית )!( וכך גם 

עובדי והנהלת המשרד.

בנוסף, אתה יודע שההחלטה 

הסופית היא אך ורק בידי שר 

האוצר ואנו נאבקים ומשפיעים 

בדרך!

כאמור שמעת את דבריי בכנס, 

שבמשך כל השנה פתיחת היבוא 

מתבצעת בתיאום מלא אתכם.

ברם רק בחגים היבוא אינו 

בהסכמה, ובנוסף אנחנו צמצמנו 

את משך הזמן ששר האוצר רצה 

מלכתחילה. לא נחזור למה שהיה 

כשק”ג עגבניות עלה כ-16 ש”ח 

בחגים.

אתה גם יודע שהצענו “תמיכה-

ישירה”, כנגד פתיחת היבוא, 

ואתם לא הסכמתם!

איני מעוניין להמשיך ולהעיר לך 

על הדמגוגיה שבמכתבך, אלא 

כמו שהיה עד היום, להזמינכם 

לדיון ולשיחה על כל נושא 

שתרצו.

למותר לציין כי כל הנושאים 

שהעלית בסיפא של מכתבך 

נדונו בינינו בפגישה שהתקיימה 

ביום ה’ טבת תשע”ז )3.1.17(, 

בה קיבלתם סקירה מקיפה לגבי 

נושאים אלו.

על מכתב השר הגיב מאיר יפרח 

במכתב הבא:

כבוד השר,

הנדון: יבוא תוצרת ירקות טרייה 

ללא מכס וללא תנאי: תשובה 

למכתב השר מ-6.3.2017

1. אין כל זיוף בטענתנו כי יבוא 

התוצרת החקלאית הוא ללא 

מכס וללא תנאי, ואף אתה מודה 

בו באמרך כי “ברם רק בחגים 

היבוא אינו בהסכמה”, - לכך 

התכוונתי ! 

2. כמי שבעד תוצרת כחול-

לבן בכל התחומים, ככל הצוות 

במשרד, בל נשכח שרק 

בתקופתך הפך היבוא ללא מכס 

לאמצעי שביד קלה ניתן לשלוף 

אותו ולנפנף בו, שהרי “הצרכן 

הוא המלך והחקלאי הוא שק 

החבטות”. בטוחני שמאבק נחוש 

שלך מול משרד האוצר, בהגנה 

על מגדלי הירקות, היה מונע 

את הצו המיותר הזה לתקופת 

החגים ! 

אני באמת מאמין, לאור שיתוף 

הפעולה הטוב בינינו, שאנו 

מסוגלים לדאוג שלא יהיו ירקות 

יקרים לצרכן בחגים גם בלעדיו.

3. במקום לפעול כנגד מי 

שבאמת גורמים לפער התיווך 

וליוקר המחיה, “רשתות השיווק”, 

אתה משתמש בכלי שפוגע 

במגדלי הירקות. ידוע לכול 
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שהמחיר הגבוה לצרכן נובע 

בראש ובראשונה מהתנהלות 

הרשתות, ולא מהתמורה למגדל 

הירקות, המהווה מרכיב קטן 

בלבד מהמחיר לצרכן. האבסורד 

הוא שהרשתות אף מקבלות 

פרס בצורת רישיונות יבוא, 

המאפשרים להן להתעמר 

בחקלאי ישראל.

4. תמיכה ישירה מול פתיחת 

היבוא היא הפקרת מגדלי 

הירקות לחסדי הפקידים, ועל כך 

לא נתפשר.

5. לו כל היבוא היה מתבצע 

בהתייעצות עמנו, כפי שסוכם 

בפגישותינו, שאותן ציינת, לא 

היינו מגיעים לחלופת מכתבים זו. 

6. תמיד נשמח להיפגש עמך, אך 

הדברים צריכים גם להיראות ולא 

רק להתנהל בחדרי חדרים.

כתבים לשר מ
האוצר, משה כחלון 

- בנושא יבוא ירקות 
ללא מכס ותנאי 

בחג הפסח

להלן שני מכתבים שכתב מאיר 

יפרח לשר האוצר, משה כחלון, 

המדברים בעד עצמם:

8.3.2017

כבוד השר,

הנדון: פעולתך המבורכת למען 

משפחות הנצרכים

ברצוני לחזק את ידיך בצעדך 

המבורך, להעניק תמיכה ישירה 

לנזקקים לחג הפסח, שתועלתה 

רבה לאין ערוך מיבוא תוצרת 

חקלאית ללא מכס, ממנה לא 

ייהנו השכבות החלשות בישראל 

אך ייגרם נזק קשה לחקלאי 

ישראל. צעדך החשוב הולם גם 

את רוח מכתבנו לשר החקלאות, 

מיום 5.3.17, שהעתקו נשלח גם 

אליך.

אנו קוראים לך לעצור את 

יבוא תוצרת הירקות ללא מכס 

מטורקיה, יבוא שמתבצע שלא 

על-פי תנאי השוק, בתקופה 

בה השוק רווי והמחירים נוחים, 

יבוא שיעשיר רק את היבואנים, 

שעושים קופה על גבם של 

החקלאים והצרכנים כאחד.

כאדם הידוע ברגישותו לזולת, 

אני בטוח שהיית נחרד כמונו 

לראות משטחי ירקות )שהוזמנו( 

נדחים, נותרים במשק ונרקבים 

אצל החקלאי בשל היבוא שהגיע 

לרשת.

לצערנו, הצו שנחתם, ליבוא 

ללא מכס של ירקות בתקופת 

החגים, ללא התייחסות להיצע 

ולמחירים בשוק וללא פיצוי 

החקלאים, הוא עוד צעד בדרך 

להריסת החקלאות בישראל. 

החקלאים הם מי ששומרים על 

ביטחון המזון במדינה ועל גבולות 

הארץ ושוקדים על הספקת 

תוצרת טרייה ואיכותית יום יום 

לאוכלוסייה. יבוא ללא מכס 

עלול להנחית מכה נוסף על 

ענף החקלאות הנמצא בקשיים, 

ולו רק בשל בעיות חמורות 

ביצוא, בגין שערי החליפין )יצוא 

שהחקלאים השקיעו בו מאמצים 

ומשאבים רבים(.

אנחנו סומכים עליך, כבוד השר, 

שתמשיך בפעולותיך המבורכות 

ותעצור פעולות שעלולות לגרום 

נזק בלתי הפיך לחקלאות 

המפוארת, שעליה קמה מדינת 

ישראל.

המשך בעמוד הבא
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13.3.2017

כבוד השר,

הנדון: ראיון עם רינה מצליח 

בערוץ 2: החקלאות בישראל

צפיתי בעניין רב בראיון אתך 

בשבת האחרונה בערוץ 2, ואני 

מברך על תכניות האוצר בכל 

הנושאים הרגישים ביותר בסדר 

היום של האוכלוסייה בישראל, 

דיור, טיפול בקשישים, זכויות 

הנכים, השקעות בבריאות 

ועוד. אולם, ברצוני להסב את 

תשומת לבך שבנושא החקלאות 

הנך טועה או שמטעים אותך 

בסביבתך הקרובה. מהיכן המידע 

ש”לא אתן לעגבנייה להגיע ל-15 

ש’ח”, שהרי שנים לא קרה אירוע 

נדיר כזה, ואם קרה אי פעם 

זה ”בזכות” רשתות השיווק, 

שמנצלות מצבים קצרצרים של 

מחירים עולים, קונות מהחקלאים 

תוצרת חקלאית טרייה במחצית 

ממחיר המכירה הגבוה ועושות 

קופה על חשבון הצרכנים. 

כך, על סמך מצב של כביכול 

עליית מחירים קיצונית, שאין לו 

אחיזה במציאות, המשרד משחרר 

רסן ביבוא ללא מכס וגורם נזקים 

קשים לפרנסה של מגזר שלם 

ולרבים המתפרנסים ממנו.

כבוד השר, הנך עושה טעות 

גדולה בכך, כי ככה אינך מסייע 

לאוכלוסייה החלשה אלא מסבסד 

את היבואנים, הולך ונותן להם 

פרס בצורת צו, שמעניק רישיון 

יבוא ללא מכס ומכה פעמיים, את 

הציבור ואת החקלאים כאחד. 

במאבק ביוקר המחיה צריך לחפש 

את האחראים ולא תחת הפנס. זוהי 

טעות חמורה להכות בחקלאים 

ביבוא ללא מכס, המאפשר 

ליבואנים, שהם בעיקר רשתות 

השיווק, לא לרכוש מהם תוצרת 

טרייה, שהולכת לאיבוד במשקים, 

ובכך להביא צעד אחר צעד 

לסגירת משקים בכל רחבי הארץ.

ועוד דבר נוסף, מעולם מגדלי 

העגבניות לא קיבלו פיצוי על 

היבוא שגוזל את פרנסתם, 

ושאל את הפקידים שלך על כך. 

לצערי מצאת במשרד החקלאות 

שותף לאשליות של עזרה ביוקר 

המחיה ופער התיווך, סיסמאות 

ריקות שכבר לא עובדות על 

אף אחד. מטעים אותך, כבוד 

השר, ואת הנזק המצטבר כבר 

לא ניתן יהיה לתקן. לא יימצא 

תחליף לחקלאים המחזיקים 

את הגבולות והנותנים ערובה 

לביטחון המזון.

נודה ונשמח להזמין אותך לסיור 

בשטחי הירקות ולהציג בפניך 

התמונה האמיתית של החקלאות 

בישראל.

ג”צ הקפיא את ב
עבודת הוועדה 

להעתקת מכון וולקני 
לצפון

בג”צ הורה לעכב את דיוני 

הוועדה שהקים ראש הממשלה, 

בנימין נתניהו, להעברת מכון 

וולקני לצפון, עד שיסתיימו 

הדיונים המשפטיים המתנהלים 

בנושא זה. המדובר בעתירת 

עובדי המכון וההסתדרות, 

המבקשים לשלב נציג של המכון 

כחבר בוועדה ומתנגדים לעצם 

הקמת הוועדה. 

השר אורי אריאל מסר בתגובה 

להחלטת בג”ץ, כי “הממשלה 

ואני נחושים לחזק את יישובי 

הצפון ולהעתיק לשם את מכון 

וולקני. שום תעלול משפטי לא 

ישנה את מה שההיגיון והשכל 

הישר מחייבים. אנו מתחשבים 

בסוגיית העובדים וברור לכול 

שהעתקת המכון צפונה, אם 

וכאשר יוחלט עליה, תצא לפועל 

אחרי שכ-60 אחוזים מעובדי 

המכון ייצאו לגמלאות”.

שרד החקלאות מ
יוצא במיזם חדש 

למניעת אובדן מזון 
בישראל 

משרד החקלאות הודיע כי, 

מנתונים שנאספו, כמחצית מכמות 

הפירות והירקות מושלכים לפח 

בתהליכי הייצור, המיון, האחסון, 

השיווק והצריכה. מנתוני  הביטוח 

הלאומי מהשנים האחרונות, עולה 

כי משפחה ישראלית ממוצעת 

משליכה לאשפה כ-4,200 ש”ח 

בשנה על מזון שלא נצרך. לפיכך, 

לנוכח הנתונים וכמענה לדו”ח 

מבקר המדינה משנת 2015, 

יזם משרד החקלאות תכנית 

למניעת בזבוז מזון, אשר מחד 

תקדם טיפול הומניטרי בעודפי 

תוצרת חקלאית על-ידי העברתם 

לנזקקים, ומאידך תפעל להעלאת 

מודעות הצרכנים לבעיית בזבוז 

המזון ולמציאת דרכים להתמודד 

עמה על-ידי אחסון מיטבי, לצורך 

הארכת חיי המדף.

מהמשרד נמסר כי במסגרת 

התכנית יבוצע פיילוט בשני 

גידולים עיקריים, מלפפון ועגבנייה, 

המהווים גידולים מרכזיים בתזונה 

המקומית, ששיעור הפחת שלהם 

גבוה יחסית לאחרים. מהנתונים 

שנמסרו, במלפפונים, מתוך 

כ- 91,000 טונות שמיוצרים 

בישראל, 20% )כ-18,200 

טונות( אינם נקטפים מפאת 

חוסר כדאיות כלכלית, כיוון 

שעלויות הקטיף גבוהות ביחס 

למחיר המכירה. בעגבניות, 

מתוך כ-165,000 טונות עגבניות 

שמיוצרות בישראל, כ-10% אינן 

נקטפות )כ-16,500 טונות(, בעיקר 

עקב בעיות איכות וחוסר כדאיות 

כלכלית. עוד נמסר, כי בפיילוט 

שיבצע המשרד כבר בשנת 2017 

יקבל המגדל את עלויות הקטיף 

עבור תוצרת עודפת שתיקטף, 

כדי שניתן יהיה להעבירה 

לעמותות למען נזקקים. 

שר החקלאות, אורי אריאל, מסר 

כי “כבר זמן רב שאנחנו נלחמים 

בבעיית הבזבוז של מזון טוב 

ואיכותי, ואני שמח שהצלחנו 

להגיע לתכנית חדשה שנותנת 

פתרון אמיתי לבעיה. המיזם 

החדש מסייע לחלשים ולנזקקים 

בחברה הישראלית וגם שומר 

על המזון ממבטו של  החקלאי, 

שיקבל תשלום על קטיפת 

תוצרת עודפת, שתועבר 

לעמותות השונות".

במקביל, פועל המשרד לקידום 

צעדים נוספים, ביניהם יקדם 

יישום של טכנולוגיות לצמצום 

הפחת ולהארכת חיי המדף של 

התוצרת הטרייה, שנמצאות 

כרגע בתהליכי פיתוח. אופציה 

נוספת, הנבחנת על ידי אנשי 

המקצוע במשרד, הינה עידוד 

רשתות המזון לקנייה מבתי 

אריזה וחקלאים פירות וירקות 

“לא יפים”. כלומר, עידוד קניית 

פירות וירקות רגילים שאינם 

בגודל או בצורה הנדרשת על 

ידי היצואנים והצרכנים, ועל כן 

נזרקים אל פח הזבל. לאחר 

קנייתם, תמכורנה רשתות השיווק 

את הפירות וירקות לצרכן 

בהנחה משמעותית אשר תסייע 

לו, מחד, ותחסוך את זריקת 

הפירות והירקות, מאידך. 

סמנכ”ל מחקר, כלכלה 

ואסטרטגיה במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר, אורי צוק-בר, 

מסר כי “אובדן מזון הינו בעיה 

מהותית לא רק בעולם אלא 

גם בישראל. כיום, כ-18% 

מהאוכלוסייה נמצאים במצב 

של חוסר ביטחון תזונתי מתון 

עד חמור, ואם יש בידינו לעזור 

לאוכלוסיות המוחלשות לקבל 

מזון טרי ובריא, מחובתנו 

המוסרית לעשות זאת במקביל 

לחיזוק היכולת של החקלאים 

להתקיים בכבוד, מבלי לעוות 

את מנגנוני השוק”. 

בעקבות ההכרזה על המיזם, 

פנה מאיר יפרח במכתב לשר 

החקלאות, וזה תוכנו:

כבוד השר,

הנדון: ירקות לנזקקים

אני מברך על היוזמה החשובה 

שלכם, לסייע להעביר לנזקקים 

תוצרת נחותה, שלא תגיע 
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לשווקים. מצב כזה מתרחש 

בדרך כלל בתנאי שוק בהם 

התמורה לחקלאים נמוכה, עד 

כדי  אי כדאיות לקטוף, וכך 

התוצרת נשארת בשטח עד 

שתתכלה. 

לכן תכנית המשרד, לפיה יקבל 

החקלאי תמריץ לקטוף את 

הירקות עבור נזקקים, יכולה 

למנוע אובדן מזון ולספק מיני 

ירקות לאוכלוסיות בקשיים.

יתר על כן, ה”פיילוט” המוצע 

לגבי עגבניות ומלפפונים יכול 

אכן לשמש מודל מיידי למימוש 

רעיון זה.

כמזכיר ארגון מגדלי ירקות, אני 

רואה ברכה בתכנית זו ומציע 

להקים צוות משותף של המשרד 

ושל ענף הירקות במועצת 

הצמחים, שיכין את הפרטים 

של תכנית זו, להפעלה באזורי 

הגידול )מגדלי עגבניות בעיקר 

בנגב המערבי ומלפפונים בעמק 

חפר(, בסיוע רכזי ענף הירקות 

באזורים אלה.

לסיום, במידה ש”פיילוט” זה 

יעלה יפה, יהיה מקום לבחון 

את הרחבת התכנית והתקציב 

לגידולים נוספים, בסיוע ענף 

הירקות במועצה, במתכונת פינוי 

עודפים, שקל מול שקל.

חלטת בג”צ בנושא ה
נקודות זיכוי 

לעובדים זרים
בתאריך 7.3.17 התקיים בבית 

המשפט העליון דיון בנושא. 

כזכור, במהלך ההתדיינות 

ביקשו השופטים שהנושא יובא 

בפני שר האוצר, כדי לבדוק אם 

המדינה מוכנה להקל ולהשיב 

את נקודות הזיכוי לעובדים 

הזרים. מבחינת בית המשפט, 

המהלך מול שר האוצר 

נשא פרי, והמדינה השיבה 

לבית המשפט שחצי נקודת 

זיכוי תוחזר לעובדים השנה, 

וחצי נקודה נוספת תתווסף 

ותוחזר לעובדים בשנה הבאה. 

השופטים סברו כי העתירות 

בנושא מיצו את עצמן ואף 

ציינו שעמדת המדינה מקובלת 

עליהם וכי המדינה אינה חייבת 

להעניק הטבות המוענקות 

לתושבים קבועים. כלומר, 

בסיכומו של דבר התוצאה היא 

החזרת נקודת זיכוי אחת לכלל 

העובדים הזרים בחקלאות.

צעת חוק לעידוד ה
השקעות הון 

בחקלאות?
הצעת חוק פרטית, ביוזמת ח”כ 

משה גפני וח”כ איתן ברושי, 

אמורה להידון בוועדת השרים 

לחקיקה. הצעת החוק מציעה 

הטבות מס ומענקים בתנאים 

נוחים לחקלאים ומענקים 

לתמיכה באלה שיקדמו חקלאות 

בעלת תועלת אקולוגית וכזאת 

המתאימה עצמה לדרישות הגנת 

הסביבה. מוצע ששיעור המענק 

יוגדל ל-25% ו-20% באזורי פיתוח 

א’ ו-ב’ בהתאמה, במקום 20% 

ו-10% הנהוגים כיום. החוק 

הקיים אינו מיושם כבר שנים 

אחדות, כי משרד האוצר לא 

מתקצב את מרכז ההשקעות 

של משרד החקלאות.

בכתבה של אורה קורן בעיתון

The Marker, נמסר כי משרד 

האוצר מוכן לדון עם משרד 

החקלאות על ההצעה, ובלבד 

שיימצאו לה מקורות מימון... 

נמסר כי משרד האוצר 

מתנגד לאישור של הצעת 

החוק הפרטית בדבר תמיכה 
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ממשלתית בהשקעות הון 

בחקלאות, בנימוק שהממשלה 

מחויבת למנגנון הנומרטור, לפיו 

כל הוצאה חדשה צריכה להיות 

מגובה במקור תקציבי.

ראו תגובתו של מאיר יפרח 

לנושא זה, בראיון ב”קו למושב”, 

המופיע גם בגיליון זה.

ערוכת “אגרו ת
משוב” 2017

בסוף יוני 2017 תתקיים תערוכת 

“אגרו משוב” בגני התערוכה 

בתל אביב. השנה החליטו 

בקבוצת “משוב”, המארגנת 

את האירוע, לחבר בין תערוכת 

התוצרת החקלאית “פרש אגרו 

משוב” לבין תערוכת הפתרונות 

החקלאיים “אגרו משוב” 

לתערוכה אחת, שבה יציגו מיטב 

החקלאים, מרכזי הפיתוח, 

חברות הזרעים והמשקים 

הגדולים מרחבי הארץ, כדי 

לעודד את החקלאות הישראלית.

התערוכה תשתרע על פני 7,000 

מ"ר בגני התערוכה בתל-אביב, 

ויוצגו בה עשרות זנים של פירות 

וירקות, מהם חדשים, תוצרת 

ממחלבות, יקבים, בתי בד 

ומכוורות, ביתני אוכל בסגנון 

השווקים המובילים בחו”ל 

ותערוכת פרחים ראשונה מסוגה 

בארץ. כל זאת, במטרה לחזק 

את מעמדה של ישראל כיצרנית 

מובילה ואיכותית של תוצרת 

חקלאית טרייה וייחודית. 

חיים אלוש, יו”ר קבוצת משוב 

והתערוכה, מסר כי “אנו 

מאמינים בחקלאות הישראלית 

ורוצים להעצים אותה. אנחנו 

מזמינים את הקהל הרחב לבוא 

ולהשתתף בתערוכה ולשמוע 

מבכירי התעשייה כיצד ניתן 

להגיע לפתרונות חקלאיים 

ולראות את הפיתוחים החדשים 

ביותר בתחום”.

התערוכה תתקיים בתאריכים 

28-27 ביוני בגני התערוכה בתל 

אביב. 

איון של עמוס דה וינטר עם מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות, ר
שהופיע ב”קו למושב”

"הנזק ביבוא הוא לא בכמות אלא באווירה",
אומר מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות בישראל, בהתייחסו ליבוא תוצרת חקלאית לארץ # יפרח: 

“זה כלי שניתן לידי היבואנים או רשתות השיווק, המאפשר להם להוריד את המחירים למגדלים”

עמוס דה-וינטר

“כל הסיפור של יבוא ירקות 

מחו”ל הוא בסך הכול רק בשני 

גידולים: בעגבניות ובמלפפונים, 

ולייבא את השאר זה לא מעשי, 

מה תייבא? סלרי, פטרוזיליה, 

פלפל, הרי יש לנו פה את הכול 

ובזול, המחירים בשוק הם זולים.

“נכון שמדובר רק ב-3% מכלל 

הירקות בארץ, אבל לצערי, הנזק 

הוא לא בכמויות היבוא אלא 

באווירה שנוצרת סביבו. יוצרים 

אווירה כאילו הולכים לייבא 

לכאן כמויות, מה שנותן צידוק 

לסיטונאים לומר לחקלאי: ‘מה? 

אתה רוצה למכור לי במחיר 

כזה, אני כבר אעשה יבוא’ - זה 

כלי שניתן ליבואנים או לרשתות 

השיווק, שמאפשר להם להוריד 

את המחירים למגדלים לא פעם 

עד מתחת להוצאות הייצור.”

אבל בפסח היבוא נפתח לכל, 

לכל התוצרת...

“זה הכל תרגיל פוליטי זול, כאילו 

שהם דואגים לעניים. במציאות 

לא עושים דבר למען העניים: 

לא מעלים את קצבאות הזקנה, 

לא מעלים את קצבאות הנכים, 

התרופות יקרות להחריד, המסים 

גבוהים. מרכיב המזון הטרי 

שהחקלאים מייצרים הוא כלל 

לא משמעותי ביוקר המחיה, 

והירקות זה בטח לא המרכיב 

הגדול בהתייקרות המחירים.”

יש עכשיו יוזמה של חה”כ משה 

גפני וחה”כ איתן ברושי, להעביר 

את החוק לעידוד השקעות הון 

בחקלאות בכנסת. חוק שכזה 

יעזור לחקלאות בישראל?

“אם ימשיכו להתייחס לענף 

החקלאות כפי שהתייחסו עד 

היום - זה לא יעזור. מה גם שכלל 

אין צורך בתוספת של בתי אריזה 

ומפעלי קירור חדשים, יש בארץ 

די והותר. 

“עכשיו, אם מצד אחד יעודדו 

חקלאים להקים חממות וגידולים 

אחרים והשקעות הון ומצד 

שני יפתחו את היבוא, אז מה 

הועילו חכמים בתקנתם? מה 

עשינו בזה? ההיפך, בעצם על 

ידי כך רק יחמירו את המצב, 

כי אתה השקעת הון בהקמת 

חממות ובית אריזה, גידלת את 

המוצר החקלאי שלך, וברגע 

שאתה מגיע לשווקים אתה לא 

יכול להרוויח, כי המחיר נמוך 

מדי בגלל יבוא מטורף. במקום 

לשמור על המדפים, שאמורים 

לשמור על המקום של החקלאי 

הישראלי, ולהבטיח לו החזר הון 

על ההשקעה ופרנסה טובה, 

עושים למעשה בדיוק ההיפך.

“גם בחקלאות לתעשייה זה 

לא יעזור, כי מרבית הגידולים 

בחקלאות לתעשייה הם 

בשטחים פתוחים ולא בחממות. 

אז במה יש להשקיע שם. גם 

כך המפעלים הללו בקושי 

מתקיימים והשוק רווי, הרווחיות 

גם של המפעלים וגם של 

המגדלים היא על הקצה. אסור 

לשכוח שהמפעלים הללו 

נמצאים באזורים מוכי אבטלה, 

למשל בחצור, מגדל העמק, 

נהריה, אזורים בהם חשוב 

לסבסד את החקלאות על 

מנת שהחקלאות תוכל לתמוך 

באוכלוסיות חלשות בפריפריה 

ובתפיסת שטחי אדמה נרחבים, 

כך שאני לא רואה בחוק לעידוד 

השקעות הון בחקלאות איזו 

בשורה גדולה.”

ואם בית האריזה או המוצר 

החקלאי מופנה ליצוא?

“היצוא החקלאי, ובכלל, כל 

היצוא בארץ נמצא במשבר 

בגלל שערי המטבעות הנמוכים. 

יש כיום יצוא חקלאי אבל מעט 

מאוד וגם הוא לא כדאי. יש 

יצוא בפלפל, בתפוחי אדמה, 

שקיבלו השנה מחיר טוב, אבל 

למשל בגזר יש משבר, המחירים 

נמוכים, שערי המטבעות 

הנמוכים לא עוזרים לעודד את 

היצוא, והממשלה לא מתערבת 

בביטוח שערי מטבע, לכן היצוא 

מדשדש.

“בסופו של דבר, הפרנסה 

העיקרית של החקלאים בארץ 

באה מהשוק המקומי, ועליו צריך 

לשמור. היצוא זה בונוס, זוהי 

אופציה להורדת כמויות עודפות 

בשוק המקומי, זו אופציה להגדיל 

את שטחי החקלאות, לתוספת 

פרנסה, אבל השוק המקומי, 

שצורך מיליון ו-300 אלף טונות 

חשוב לעין ערוך לכלכלה של 

ישראל ולכלכלה של החקלאות, 

שרובה ככולה נמצאת 

בפריפריה: ברמת הגולן, בגליל, 

בבקעת הירדן, בנאות הכיכר, 

בערבה, בשדות נגב, במרחבים, 

באשכול, בכל עוטף עזה. 

“אם בערבה לא יתקיימו 

החקלאים מחקלאות, מי יישב 

שם? ואם אף אחד לא יישב 

בערבה, אז מדימונה ועד אילת 
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לא יהיה אף יישוב יהודי, ונמצא 

את עצמנו במצב בו אנחנו 

מאבדים אחיזה בקרקע. לצערי, 

החקלאות שם בנסיגה, הכל 

קשה. צריכים לדאוג לפיתוח, 

למחקר, להשקעות בחקלאות, 

לפיזור האוכלוסיה בפריפריה 

ולשמירה על החקלאים, ואת זה 

הם לא עושים. 

“אין היום כניסה של דור צעיר 

לחקלאות. הם כל הזמן מכינים 

תכניות ותכניות, אבל אם זוג 

צעיררוצה להקים משק, אין 

סיכוי שיוכלו להשתלב בחקלאות 

אם לא יקבלו מענק התחלתי. 

הם בחיים לא יקימו משק, כי 

כיום להקים משק חקלאי זה 

כרוך בהשקעת הון,  מה גם 

שיחידה חקלאית קטנה לא 

תעזור, כי אי אפשר להתפרנס 

ממנה. החקלאי המתחיל ינסה 

להתפרנס מגידול ירק כזה או 

אחר, ואז משרד החקלאות יאשר 

לייבא תוצרת מתחרה מאותו 

גידול, ואז מה הוא עשה? במה 

הוא השקיע? בסך הכול זה גלגל, 

שאם ימשיך להסתובב הוא 

ימשיך לפגוע בחקלאים.”

אז איך צעירים ישתלבו 

בחקלאות בעתיד?

“הסיכוי היחידי להכניס צעירים 

לענף החקלאות כיום הוא, 

לצערי, רק בדור ההמשך 

של החקלאים הוותיקים ושל 

חקלאים מבוססים. זה כואב, 

אבל היום חקלאי לא מבוסס 

לא יכול להכניס את הבן 

שלו לחקלאות. אתה עובר 

במושבים ורואה מה קורה לחלק 

מהחקלאים, או שפשט רגל, או 

שהפסיק לעבד את השטחים 

או שעזב את היישוב ואין ממש 

דוגמאות טובות. 

“כך שהסיכוי היחיד להכניס 

היום צעירים לחקלאות זה או 

כבנים ממשיכים או שבאמת 

מדינת ישראל מחליטה שהמשך 

החקלאות בישראל כן חשוב לה 

ומחליטה לתת סיוע מסיבי, רציני 

בהלוואות לטווח ארוך, במענקים 

גדולים - זה לדעתי הסיכוי לחדש 

את השורות ולשלב את הדור 

הצעיר בחקלאות.”

יש עכשיו יוזמה להילחם בפער 

התיווך...

“לצערי, מדובר במכבסת מילים 

כמו שאומרים... הפתרון לפער 

התיווך יכול לבוא רק בדבר אחד: 

התאגדות בשיווק. אם הייתי יודע 

שיש חקלאים מאחורי, הייתי 

מקים חברת מגדלים משותפת 

למועצת הצמחים ולארגון מגדלי 

ירקות, שתרכז בין 200 ל-300 אלף 

טונות מכמות של 1.3 מיליון טונה 

של השוק המקומי, שהם בערך 

30-20 אחוזים מסך כל התוצרת 

לשוק המקומי. אם אכן נצליח 

להקים חברה משותפת, שתרכז 

כמות כזאת של תוצרת, ניתן יהיה 

להוריד את פער התיווך ולהוריד 

את ההתניות שאנשי רשתות 

השיווק קובעים לחקלאים, 

מעמלה של 30% ברשתות השיווק 

לרדת ל-10% עד 14% מבחינה 

העמלה לחקלאי.”

אבל למיטב ידיעתי זה נוסה ולא 

הצליח...

“ניסו בתכנית אזורית, צריך 

לעבור לארצית. לצערי, עדיין 

קיימת התדמית של חברת 

‘אגרקסקו’ שנפלה, והרי 

ל’אגרקסקו’ היו עוד המון 

תפקידים מעבר לשיווק הירקות 

של המגדלים בשותפות עם 

המדינה. זה מרתיע רבים, 

וכיום מדינת ישראל לא תרצה 

להשתתף עם החקלאים בהקמת 

חברה, לכן אנחנו צריכים להקים 

חברה משלנו, של המגדלים נטו.”

אתה מדבר על השוק המקומי 

ואגרקסקו עסקה ביצוא...

“אגרקסקו עסקה גם בשוק 

המקומי. בראש וראשונה, חברה 

כזאת תטפל בשוק המקומי, 

אבל אין שום מניעה שתעסוק גם 

ביצוא. אם אתה מקים חברה של 

מגדלים שמרכזת 300-200 אלף 

טונות והמניות הם של המגדלים, 

חברה כזאת צריכה להתמקד 

בשיווק נטו ולא בדברים נלווים, 

וכך תאפשר לחקלאים לעזוב 

כל יעד שיווק המערים עליהם 

קשיים ולעבור ליעד שיווק אחר, 

וגם ליצוא. 

“לצערי, כאשר אומרים 

שמקציבים 10 אלפים שקל 

להתארגנות או מדברים על 

התארגנות של שניים-שלושה 

חקלאים, ככה לא יוצרים מאזן 

אימה ועל ידי כך לא מורידים את 

פער התיווך.  

“חבל שמתעסקים בכל מיני 

גימיקים וסיסמאות, ובמקום 

לרכז את השוק בידי החקלאים, 

מסכימים שהאוצר יוותר על 

התוכנית להקמת השוק הסיטוני, 

שהקמתו היא חלק מהמלחמה 

בפערי התיווך. אם יש שוק 

סיטוני כמו שצריך, אם יהיו תנאי 

מסחר הוגנים, עם תנאים נאותים 

להובלה וקירור התוצרת, אז יהיה 

סיכוי להורדת פערי תיווך.

“עכשיו מדברים הרבה על 

העלאת הסטנדרטים, וגם זו 

שטות. הסטנדרטים צריכים 

להיות מלווים בהשקעות עתק 

של המדינה. אזור המרכז 

מעולם לא קיבל מענקים, ורוב 

הגידולים במרכז הארץ עדיין 

מטופלים בסככות של פח, תחת 

רשתות, במזג אוויר ובחום של 

30 מעלות, בטיפול לא הולם 

בתוצרת. בתנאים האלה ובלי 

רצון של המדינה להשקיע, אי 

אפשר לדרוש שיהיו סטנדרטים 

גבוהים. בשביל זה צריך להשקיע 

בקירור, בבתי אריזה, במכונות 

אריזה חדשות, בציוד, ולא ניתן 

לחוק הזה לעבור ככה סתם, 

בלי שיסייעו לחקלאים במרכז 

הארץ, אחרת אין סיכוי שחוק 

כזה יתבצע. 

“בוועדת הכלכלה נפלה החלטה, 

כי במידה שהממשלה תרצה 

להעביר את חוק הסטנדרטים, 

זה לא יהיה בכפייה אלא מלווה 

בהשקעות ובהדרכה רצינית, 

אבל אנחנו עדיין לא שם, כי 

הבעיות של החקלאות בישראל 

עדיין הרבה יותר בסיסיות, בעיות 

של קיום.”

יש עכשיו התעניינות בקרב 

החקלאים לעזוב את החקלאות 

המסורתית ולעבור לענפים 

מיוחדים, כמו קנביס רפואי 

או גידולים אחרים, שמיצוי 

שלהם יכול להפיק חומרי 

גלם לתעשיית התרופות או 

הקוסמטיקה. מה דעתך?

“לדעתי, זה רק מראה על 

המצוקה הגדולה שבה שרויים 

החקלאים. אנשים מחפשים 

אפיקי פרנסה שכביכול יותר 

בטוחים. כל גימיק כזה של 

קנביס הרי ביננו - זה לא מה 

שייתן פתרון לחקלאות. אולי זה 

ייתן פתרון לבודדים, וגם לדעתי 

לאותם בודדים אין מספיק הון 

על מנת להקים את המשקים 

הללו, ומישהו אחר יתלבש על 

המשקים. מה שיקרה לבסוף 

זה שבעלי הון ישתלטו על 

מגדלי קנביס, ימצאו חקלאים 

שקיבלו מכסה, יממנו את 

ההשקעה וישתלטו על הענף. 

אלו הן נישות קטנות ולא מסות 

של תוצרת שכל אדם צורך, 

כעגבניות ומלפפונים, כרוב, 

קישואים וכדומה, זהו ביטחון 

מזון, ותראה בסופר איזה איכות 

ואיזה מחירים זולים. כך למשל 

את ענף התפוחים ותראה איך 

הרסו אותו בגלל היבוא. מוכרים 

תפוחים במעל 15 שקל לק”ג, 

אז במה הועילו? לא עדיף לקנות 

תפוח ישראלי ב-9-7 שקל לק”ג 

כל השנה?".
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ארגון מגדלי ירקות שם לו למטרה להוקיר את זכרם של יוסטה 

בלייר, יהודה פלג ויוסי  ארזי ז”ל, שלושה מעמודי התווך של ענף 

הירקות בישראל, באמצעות עידוד המחקר היישומי בגידולי הירקות 

בישראל.

למטרה זו מקצה הארגון  בשנת 2017 סכום שנתי של 25,000 

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

העוסקים בתחום המחקר היישומי בגידולי הירקות, הן במבנים 

מוגנים והן בשדה הפתוח )כולל ירקות לתעשייה(.

מועמדים למלגה יגישו את המסמכים הבאים:

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

הגמר/דוקטורט, שם המנחה ותכנית עבודת הגמר/דוקטורט 

מאושרת על-ידי המוסד האקדמי;

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

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

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

חלוקת המלגות לזוכים תתקיים במסגרת מועצת ארגון מגדלי ירקות, 

במחצית הראשונה של ספטמבר 2017. 

בטקס חלוקת המלגות יינתנו לכל זוכה 2 דקות להציג את עצמו ואת 

עיקרי עבודתו.

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

תישלל זכאותם לקבלת המלגה.

הזוכים במלגה יידרשו להעביר לארגון את תקצירי המחקרים שבוצעו, 

לצורך פרסומם בביטאון הארגון.

הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת המלגות יש להגיש עד ליום 

1.5.17, אל: 

Email: pirhia@vegetable.co.il ,03-5403200 :ארגון מגדלי ירקות, פקס

קול קורא להגשת המלצות לתלמידי תואר שני או שלישי
מקרן מלגות ע”ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז”ל
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

מרץ 2017 - מאי 2017
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד 

פברואר 2017, אשר ישווקו בחודשים מרץ 2017 - מאי 2017. הנתונים 

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

של מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף 

הירקות.

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

ומפורט, שפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

בברכת חג פסח כשר ושמח
אברהם ארליך )נונה(, מנהל ענף ירקות
אלי דנינו, מנהל מידע,  ענף הירקות

לתשומת לבכם:

הנתונים המופיעים בתחזית 

זו מבוססים על מידע שנמסר 

או שנאסף על-ידי המועצה 

ובגלל מורכבות העניין, ישנה 

אפשרות שמידע זה אינו 

שלם. כמו-כן, תחזית זו 

מושפעת מתנאים ומנתונים 

שונים שעלולים להשתנות 

ולשנות נתונים ו/או את האמור 

בתחזית זו. מדובר בתנאים, 

כגון: מזג-אוויר, מחלות, גלי 

הנבה, אזורי גידול, עונות גידול 

וכו’. לאור זאת, יש לקחת את 

הנתונים והאמור בתחזית זו 

בזהירות ובערבון מוגבל. אין 

בתחזית זו כדי להטיל על 

מועצת הצמחים - ענף הירקות 

או מי מעובדיה ו/או שלוחיה 

כל אחריות בקשר לאמור ו/או 

לאמיתות האמור בתחזית זו, 

ואין לפרשה כהתחייבות לקיומו 

של נתון כלשהו בעתיד.

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני 

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

המדד הסיטוני של חודש פברואר 2017 עומד על שיעור של 216% 

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

הירקות הסיטוני עלה בחודש פברואר 2017 בשיעור של 1% לעומת 

חודש ינואר 2017. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש פברואר 2017 עומד על שיעור של 

153% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש פברואר 

בשיעור של 2% לעומת חודש ינואר 2017.

% שינויפברואר-17פברואר-16שם ירק
5.00אבטיח

11.3013.3818%ארטישוק
6.507.5015%בטטות איכות מעולה

4.364.00-8%בצל אדום
4.252.50-41%בצל בית אלפא

1.60בצל יבש
7.019.7539%בצל ירוק

3.502.80-20%בצל ריברסייד
7.50ברוקולי באריזה קמעונית

3.20גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

3.80איכות מעולה

2.202.20-0%גזר בשקים
5.705.00-12%דלורית
5.948.0035%דלעת

8.259.2512%זוקיני ירוק
21.0029.0038%חסה 8 יחידות

6.05חציל בלאדי
6.045.80-4%חציל חממה

4.742.75-42%חצילים
3.673.50-5%כרוב אדום

2.411.60-34%כרוב לבן
5.004.75-5%כרוב סיני

3.173.03-4%כרובית
5.547.4334%לוף

2.875.5092%לפת איכות מעולה
7.25מלון גליה מעולה

7.25מלון כתום
4.665.7523%מלפפון חממה

4.703.00-36%סלק
4.614.773%עגבניות באשכולות

3.92עגבניות בהדליה
4.394.533%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
8.7910.0815%איכות מעולה

9.217.55-18%פלפל אדום איכות מעולה
7.157.758%פלפל בהיר
6.689.5042%פלפל חריף
9.209.251%פלפל כתום

9.059.252%פלפל צהוב איכות מעולה
2.505.50120%צנון

5.637.0024%קולרבי
4.887.0043%קישואים איכות מעולה

18.0023.0028%שום
3.793.45-9%שומר

17.6715.00-15%שעועית ירוקה
31.00תות שדה

8.75תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

5.10קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
5.60קמעונית איכות מעולה

3.704.6024%תפוא"ד אדום בשקים
תפוא"ד לבן באריזה 

3.90קמעונית

תפוא"ד לבן באריזה 
4.10קמעונית איכות מעולה

3.30תפוא"ד לבן בשקים
2.602.9012%תפוא"ד בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים פברואר 2016 - פברואר 2017 )ש”ח לק”ג( 
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בצל 

הספקת בצל בחודשים דצמבר 

- מרץ הינה מהזן בית אלפא, 

הקיים במלאי בכמות של 

כ-3,800 טונות.

הספקת בצל בחודשים פברואר 

- אפריל הינה מהזן אורי נעיצה, 

הקיים במלאי בכמות של 

כ-15,000 טונות.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל. 

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

חצילים

היקף שטחי החציל עד חודש 

פברואר הינו 2,800 דונם ש”פ/

חיפוי ניילון ו-2,025 דונם בבתי 

צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים מרץ - מאי.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים 

דצמבר -  פברואר הינו כ-5,830 

דונם, המיועדים לשיווק בחודשים  

מרץ - מאי.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה 

עד מאוזנת. 

מלפפון

הצריכה החודשית הממוצעת 

של מלפפון הינה כ-9,000 

טונות בחודש. השיווק החודשי 

מהרש”פ מוערך ב-2,000-1,500 

טונות.

היקף שטחי המלפפון בחודשים 

דצמבר - פברואר הינו כ-5,000 

דונם בבתי צמיחה, המיועדים 

לשיווק בחודשים מרץ - מאי.

היות שהמדובר בגידול קצר, 

יחסית לשאר גידולי הירקות, 

היצע המלפפון משתנה תוך זמן 

קצר. לכן קיימות תנודות במחירי 

המלפפון מדי יום.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

עגבנייה

סך-כל השתילות עד חודש 

פברואר הינו כ-12,930 דונם 

בתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים מרץ - מאי.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

פלפל

סך-כל השתילות עד חודש 

פברואר כ-23,580 דונם בתי 

צמיחה וכ-1,400 דונם ש”פ, 

המיועדים לשיווק בחודשים מרץ 

- מאי.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.  

שום

במלאי שדה יש כ-200 טונות, 

לשיווק עד חודש אפריל 2017.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

אבטיח

סך-כל השתילות עד חודש 

פברואר כ-11,050 דונם, 

המיועדים לשיווק בחודשים מרץ 

- מאי.

הצפי הוא 

לרמת מחירים 

גבוהה. 
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ום פתוח במו”פ דרום י
7.3.2017 -

כתב: אלי אהרון

בתאריך 7.3.2017 התקיים 

האירוע השנתי של היום הפתוח 

במו”פ דרום.

האירוע החל בדברי הסבר 

בביתן המו”פ, בהשתתפות שר 

החקלאות, אורי אריאל, ראש 

המועצה האזורית אשכול, גדי 

ירקוני, סגן ראש המועצה, מאיר 

יפרח, נציגי מועצת הצמחים, 

ארגון מגדלי ירקות, קק”ל, 

חוקרים, מדריכים ומגדלים.

מן השטח
בדברי ברכתו התייחס שר 

החקלאות להשקעות הגדולות 

של המשרד במחקרים וכן 

לרציונל העומד מאחורי 

ההחלטה על יבוא ירקות ללא 

מכס בתקופת חג הפסח.

בהמשך התקיים סיור, בו הוצגו 

המחקרים אותם עורך המו”פ 

בתחומים שונים.

התחנה הראשונה בסיור הייתה 

חממת עגבניות, בה ניתן הסבר 

לגבי הבעיות העכשוויות  עמן 

מתמודד הענף, המהווה את 

הגידול המרכזי באזור, בדגש על 

בעיית וירוס ה-TOMV וכן בעיות 

נוספות הנוגעות למחלות קרקע.

המשך בעמוד הבא
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בתחנה השנייה קיבלה את פנינו 

עירית דורי, בבית הרשת לגידול 

פרחי אדמונית, והציגה את הזנים 

השונים ואת מידת התאמתם 

לטמפרטורות הגבוהות של הנגב. 

מתברר כי מבין 11 הזנים שהובאו 

לפני שנתיים מהולנד, 6 זנים 

הניבו מעל 5 פרחים לצמח, ורוב 

הזנים היו בעלי איכות פרחים 

טובה. יש מספר זנים פחות 

רגישים לטמפרטורות גבוהות, 

שנראים בעלי פוטנציאל טוב 

לגידול באזור הנגב, ואף מגדלי 

אדמונית באזור החלו לגדלם.

בתחנה השלישית קיבל את פנינו 

החוקר שבתאי כהן, בחממה 

לגידול התות התלוי, בה הציג 

בפני המבקרים את הניסויים 

והתצפיות המתבצעות זה שנים 

בגידול זה, הכוללים: מבחני זנים, 

אגרוטכניקה, דישון והשקיה תוך 

איסוף נגר ועוד.

עירית דורי קיבלה את פנינו 

שוב בתחנה הרביעית, בחממה 

לגידול אננס, בה בוחנים 

אופטימיזציה של גידול אננס 

בחבל הבשור. האננס הינו צמח 

שמקורו בדרום ובמרכז אמריקה, 

שם הוא גדל בשטחים פתוחים. 

בישראל מגדלים אותו בבתי 

צמיחה, כיוון שאינו סביל לקרה 

ואף עלול לסבול מקרינה ישירה 

בטמפרטורות גבוהות. בישראל 

כ-1,300 דונם מהגליל המערבי 

ועד צפון הנגב. יש לציין כי 

הצמח מניב לאחר כשנה וחצי 

פרי אחד בלבד, וככל שהפרי 

גדול יותר, הוא פודה מחיר גבוה 

יותר. לאחר הקטיף ממשיכים 

בגידול לצורך הפקת חומר ריבוי 

)חוטרים(. מטרת המחקר הינה 

פיתוח אגרוטכניקה לגידול באזור 

הבשור.

התחנה החמישית הייתה בחלקה 

לגידול בצל מזן “אורלנדו”, בה 

בוחנים אמצעים )רשת אגריל 

ורשת 50 מ”ש( וחומרי הדברה, 

שיתנו מענה לבעיית התריפס, 

שהינו הגורם למחלת “הלבנת 

הקש” בבצל. החוקר ד”ר איתי 

אופטובסקי הסביר כי זאת השנה 

השלישית לניסוי, שבמסגרתו לא 

נמצא עדיין הפתרון לבעיה זו. 

איתי הסביר כי התריפס האמור 

הינו בעל עמידות גבוהה לחומרי 

הדברה.

התחנה האחרונה בסיור הייתה 

חלקת גידול חיטה, שבה קיבל 

את פנינו החוקר ד”ר מורן סגולי, 

שמומחה לקרקע ומים, בעיקר 

דישון והשקיה, בגד”ש. מורן 

הציג את מטרת הניסוי: בחינת 

משטר ההשקיה באמצעות 

ליזימטרים הבנויים מ-2 קוב 

קרקע, שמונחים במכל על גבי 
המשך בעמוד הבא
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משקל, כשבתחתיתם צינור ניקוז. 

באמצעותם נבדק משטר השקיה 

רצוי בעומק הרלוונטי לצמחים.

במסגרת היום הפתוח התקיימה 

תערוכה חקלאית, בה הציגו 

חברות וספקי תשומות רבים 

את החידושים בטכנולוגיות גידול 

בתחומים שונים: טרקטורים 

חדשים, משתלות, חומרי הדברה, 

אמצעי השקיה, חומרי דישון, 

הפריה, בתי צמיחה חדשניים 

ועוד...

תודתנו נתונה לכל המארגנים 

והעוסקים במלאכה, חוקרי 

המו”פ, מדריכי שה”מ ומועצת 

הצמחים, הצוות המנהלי של 

המו”פ ובראשם ליאור קטרי 

ושלום בריגה.

להתראות ביום הפתוח בשנה 

הבאה.

עידה ותערוכת ו
“קלינטק” - 2017

כתב: אלי אהרון

בין התאריכים 22-23.3.2017 

התקיימה בגני התערוכה בתל 

אביב תערוכת “קלינטק”, 

הכוללת תערוכה וועידה 

בינלאומית המתקיימת מדי שנה.

במסגרת התערוכה הוצגו 

טכנולוגיות חדשניות, המביאות 

אותנו לעידן חדש של התייעלות 

ופרודוקטיביות בתחומים שונים:

•עצמאות והתייעלות בתחום  	
האנרגיה

•שימוש בביו גז 	
•מערכות אגירה תרמיות 	

•מערכות לחיסכון בחשמל 	
•פתרונות קירור לחיסכון  	

באנרגיה

•מיחזור 	
•איכות סביבה 	

כמו-כן הוצג במסגרת התערוכה 

ביתן של הארגון לחקלאות 

אורגנית, שנציגיו העבירו את 

המסר לגבי היתרונות בצריכת 

תוצרת אורגנית והאידיאולוגיה 

מאחורי הנושא.

מכון התקנים הציג את דרישות 

התקן הישראלי בתחום הבנייה 

הירוקה, מערכות ניהול אנרגיה, 

מערכת ניהול סביבתי ואף 

מערכת ניהול למניעת שוחד 

בארגונים.

במסגרת התערוכה התקיימו 

מפגשים לשיתופי-פעולה בין 

ארגונים וחברות בתחומים שונים.

ברקע התערוכה התקיימה ועידה 

בנושאים שונים ומגוונים, בהם 

השתתפו מומחים הנוגעים לכל 

נושא:

מושב ראשון: התייעלות 

אנרגטית - חזון חדשנות ואתגרי 

העתיד;

מושב שני: סינרגיה בין אנרגיה 

מתחדשת לבין אנרגיה 

קונבנציונלית;

מושב שלישי: בנייה איכותית 

וירוקה;

מושב רביעי: הוקדש למשקיעים 

בקלינטק.

יו”ר הוועידה והיזם הראשי הינו  

חיים אלוש, המקיים מדי שנה גם 

את תערוכת משוב לחקלאות 

וגינון וגם את ועידת ישראל 

לחקלאות.

יישר כוח לחיים.
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שדה ההדרכה תכירוב

ורי רבינוביץ א
ממושב צופית: 
סטארט-אפ לירקות 

חגית שגב אילת

כרטיס ביקור
אורי רבינוביץ הוא דור שלישי 

למתיישבי מושב צופית. סבו, 

טוביה רבינוביץ, עלה מפולין 

ב”התיישבות האלף” והקים 

במושב הצעיר משפחה, אך 

בשנת 1936 נהרג באירוע טרגי 

בשמירה על הבאר. ממשיך 

דרכו היה אבא של אורי, יחזקאל 

רבינוביץ, שהפעיל משק עזר של 

אבוקדו, תפוזים וקלמנטינות, היה 

אגרונום ושימש כמדריך חקלאי 

במשרד החקלאות.

אורי גדל בבית חקלאי עם שלוש 

אחיות, כאשר אורי נשאר כבן 

הממשיך. השתחרר מהצבא 

בשנת 1980, גידל במקביל 

פרחים וירקות. בין הירקות 

שגידל: תות שדה, תפוחי אדמה, 

גזר, עגבניות, מלפפונים. בשנות 

ה-80 היה מגדל פרחים גדול, 

גידל ציפורן ננסית וציפורן 

סטנדרט ליצוא, עד מלחמת 

המפרץ בשנת 1991, בה נוצרה 

בעיית מחסור בכוח אדם, עקב 

הסגר ועצירת הזמינות של 

עובדים פלסטיניים במשקים 

החקלאיים. במהלך השנים 

התמקצע בכיוון הירקות. אורי 

נשוי, אב לשלושה ומתגורר 

במושב צופית. 

חקלאות של שנות 2000
חקלאות היא מקצוע, אומר אורי. 

“בשנות ה-80, כשהחקלאים 

סיפקו את התוצרת לתנובה, הם 

לא נדרשו לשווק אלא רק לגדל, 

אך בשנות ה-90 התפכחנו. אף 

אחד לא ידאג לך אם לא תדאג 

לעצמך. החקלאים נדרשו גם 

לגדל וגם לפתח ערוצי שיווק 

לתוצרת. שנות ה-2000 הביאו 

כבר לדרישה לפתוח את הראש 

לגידולים חדשים בירקות, 

לחפש אפיקים ומוצרים חדשים, 

להסתובב בעולם בתערוכות 

מעניינות, ובעיקר לפתח מינים 

וסוגים של ירקות בצבעים 

שונים, בטעמים שונים ובאריזות 

חדשניות, כמו למשל תפוחי 

אדמה סגולים, גזר בצבעים, 

בטטה בצבעים ועוד”.

בשנים האחרונות, עם עליית 

הפופולריות של תכניות בישול 

בטלוויזיה, כתבות בתקשורת 

וברשת על חומרי גלם קולינריים 

ומודעות הולכת וגוברת לאוכל 

בריא, שהתחזקה בעידוד של 

מועצת הצמחים בקמפיין “כוח 

הצבע” לירקות בצבעים, עלתה 

גם הדרישה למוצרים חדשים. 

אורי הצליח במשימה של הבאת 

צבעים וטעמים חדשים לצרכנים 

בישראל.

חלון ההזדמנויות למכירת מוצרים 

מיוחדים וחדשים היה דווקא 

במכירה ישירה בשוקי איכרים, 

אומר אורי, למשל בנמל תל 

אביב בימי שישי. הכנסת שיטת 

המכירה מול הלקוחות הסופיים 

אפשרה לאורי לבדוק מה טעמיהם 

של הלקוחות, מה הם אוהבים 

יותר או פחות, ולנהוג בהתאם. 

עיקר המהפך חל בחמש השנים 



23

האחרונות, מציין אורי. השווקים 

הראו שיש דרישה לירקות 

החדשים, ואז החל לקבל הזמנות 

לתוצרת בחנויות מתמחות, 

במינימרקטים, ברשתות השיווק, 

וכך למד שהכיוון שבחר בו הצדיק 

את עצמו.

“היפה הוא שלקוחות מגיעים אלי 

לדוכן בשוק האיכרים ומבקשים 

גזר, ואני שואל אותם באיזה 

צבע... כך גם בתפוחי אדמה 

ובתות. אנשים מנסים ומתפעלים, 

וכך מהמראה והטעם נולדים 

ענפים חקלאיים שלמים”.

דוגמא לכך היא גידול התות 

הלבן. זהו גידול תות רגיל, לכן 

זה בונוס נוסף שאין צורך לבזבז 

כספים יקרים בניסיונות. כיום הזן 

הלבן נותן 15% יבול לעומת זנים 

אחרים, שזה יבול יחסית נמוך, 

ואורי מצפה ומקווה שהחוקרים 

בוולקני יפתחו זנים לבנים כמו 

הזנים האדומים מבחינת היקף 

היבול. “חשוב להרחיב את יעדי 

השיווק ולמצוא תמיד ענפים 

נוספים למשקים, מעבר לקיימים 

המסורתיים”.

החידושים של אורי
תפוחי אדמה בלו בל )נשיקות(: 

תפוח אדמה לבן עם שפתיים 

כחולות בצורת נשיקות. כוונת 

המטפח, ג’רמי קופה, הייתה 

ליצור חותמת מן הטבע לזן עם 

איכויות בישול מעולות, שהצרכן 

לא יצטרך לחפש את השם 

על האריזה אלא יזהה את הזן 

המיוחד באמצעות השפתיים 

הכחולות שעל קליפת הירק.

תפוחי אדמה נוספים: תפוח 

אדמה סגול בפנים ובחוץ. מוצר 

חדש נוסף, שנמצא בתהליכי 

גידול ראשוניים, צבעו אדום 

בפנים ואדום בחוץ, וכיום מצפים 

לראות את הרך הנולד. משווק 

בחלק גדול מנקודות המכירה 

תפוחי אדמה בשלושה צבעים: 

לבן, אדום והזן ה”דלמטי” עם 

הנשיקות. הזן הדלמטי, מוסר 

אורי, מצטיין בתכונותיו לאפייה 

ולצ’יפס, מאחר שהוא מכיל

20-19 אחוז של חומר יבש, 

וטעמו מתקתק כטעם תפוח 

האדמה הירושלמי.

גזר בצבעים: גזר בצבעים סגול, 

אדום, לבן וצהוב. כאשר אורי 

השתלב בשוק האיכרים בנמל 

ת”א, שמע לקוחות שביקשו גזר 

בצבעים. אורי נענה לאתגר והחל 

לגדל גזר אדום, צהוב, סגול, לבן, 

לצד הכתום הסטנדרטי. הוא פנה 

לחברות הזרעים בארץ וביקש 

שידאגו לספק לו זרעים למוצרים 

אלה. נכון להיום מדובר בתהליך 

כניסה לענף חקלאי בפני עצמו 

של גזר בצבעים, המאפשר 

לצרכנים לגוון את הארוחות 

שלהם בסלטים ובתבשילי גזר 

צבעוניים וססגוניים. המטרה, 

מוסיף אורי, היא לחבר ולחנך 

את הילדים לצריכת ירקות 

בזכות שימוש בצבעים ססגוניים, 

כאשר מטרת העל הינה “לצאת 

מהקופסא” עם ירקות בלתי 

שגרתיים ולתת חוויה של מוצרים 

גם בנראות וגם בטעמים.

בטטה לבנה: זן של רמי פוטש, 

חבר של אורי , שבעצמו מגדל 

ירקות. רמי נתן לאורי את 

השתילים, וכעת אורי מגדל אותם. 

הדבר החשוב, מציין אורי, הוא 

שהבטטה הלבנה מתאימה לאפייה 

ולטיגון בעיקר בגלל שהיא מכילה 

כמות גדולה של חומר יבש.

בטטה סגולה: זן חדש, בשלב 

של בדיקה מסחרית מול 

הצרכנים. בנראות שלה היא 

שונה  מהבטטה הרגילה. הצבע 

הסגול העז נחשב לבעל סגולות 

רפואיות. אורי קיבל את ייחורי 

המוצר, ומהם מנסה לגדלו 

בשדות מסחריים. הזמן יגיד אם 

יש לזה עתיד.

תות שדה לבן: כוכב העל של 

אורי הוא התות הלבן. בחודש 

מרץ 2016 דיבר עם ד”ר ניר דאי, 

חוקר תותים מוולקני, וביקש 

ממנו להתחיל לחשוב על פיתוח 

תותים בצבעים. ניר הציע לו 

זן חדש וניסיוני של תות לבן 

ונתן לאורי שתילים. אורי שמח 

מאוד על ההזדמנות שניתנה לו, 

לקח את השתילים, ולקראת 

ספטמבר 2016 שתל אותם 

בשדה המסחרי. היבול הראשון 

הגיע בתחילת פברואר 2017, 

יבול מאוחר מעט, ונכון לכתיבת 

שורות אלה הציבור “עף על זה”. 

כרגע אורי מוכר את התות הלבן 

בשוק האיכרים בנמל ת”א. עורך 

טעימות חינם בשווקים, ואנשים 

נפעמים מהצבע ומהטעם.

תות שדה באריזות לב: אורי 

אורז את זן התותים מסוג מלאך 

באריזות לב מיוחדות, עם 

מדבקה של “תות מכל הלב”, על 

מנת לבדל אותו משאר הזנים. 

בידול זה הצליח להביא למצב בו 

חלק גדול מהלקוחות מחפשים 

את הסלסלות שלו ומוכנים 

לשלם בגינן פרמיה, מעבר 

לעלות אריזת תות רגילה.

חקלאי פורץ דרך
“החקלאות שלי היא יצירת 

האמנות של הטבע”, אומר 

אורי. “אין דבר יותר כיפי עבורי 

מאשר לשים זרע או שתיל 

ולראות אותו גדל ויוצא משהו 

חדש לחלוטין. זוהי ציפייה גדולה 

ומהנה, שבסופה הנאה גדולה לי, 

למשפחה, לסביבה ולצרכנים. כל 

פעם אתגר חדש”.

עובד רק עם השוק המקומי. 

חלק מהתוצרת מפוזר לנקודות 

המכירה וחלק מהקניינים מגיעים 

אליו למשק לאיסוף.

אורי חקלאי יזם, חדשן ואמיץ. 

פורץ דרך במוצרים מיוחדים 

למיניהם, אוהב את הניסיונות 

והאתגרים ולא שוקט על שמריו 

לרגע אחד.

מאחלים לו המשך הצלחה בכל 

התחומים בהם הוא עוסק כיום 

ובאלו שללא ספק יבואו עליו 

ועלינו לטובה בעתיד.
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שדה ההדרכה ב

ירוס כתמי הנבילה ו
של העגבנייה 

 Tomato Spotted Wilt
Virus (TSWV) בגידול 

פלפל

נטע מור, סבטלנה דוברינין, 

תמר אלון, שמעון ביטון, 

דוד סילברמן - שה”מ, משרד 

החקלאות

ד”ר אביב דומברובסקי - מינהל 

המחקר החקלאי, מרכז וולקני

מבוא
נגיף )וירוס( כתמי הנבילה 

 Tomato spotted של העגבנייה

wilt virus (TSWV) שייך לסוג 

 Tospovirus של הטוספווירוסים

המועברים על-ידי מיני 

תריפסים בצורה מתמדת 

 TSWV ,פרופוגטיבית. דהיינו

משתמר ומתרבה בגוף 

התריפס ומועבר בעיקר על-

ידי תריפס הפרחים המערבי 

)תריפס קליפורני(. מבין כל 

נגיפי הצמחים הידועים בעולם, 

ל-TSWV טווח הפונדקאים 

הרחב ביותר, והוא פוגע קשות 

במאות מיני צמחים, פרחי נוי 

וירקות מעשרות משפחות 

בוטניות שונות. במשפחת 

הסולניים נפגעים באופן חמור 

בעיקר פלפל ועגבנייה. 

בשנים האחרונות, במיוחד 

בתקופת האביב, התפשטות 

המחלה במגמת עלייה במרבית 

אזורי הגידול של העגבנייה 

והפלפל. ייתכן שהתופעה 

קשורה לטמפרטורות החורף 

החמות יחסית השוררות בעונות 

האחרונות, אשר מאפשרות 

שרידות גבוהה וטובה יותר של 

התריפס, בנוסף לקושי בהדברה 

הכימית של התריפס ולשבירת 

העמידות הגנטית של הזנים. 

נכון להיום העמידות של זני 

הפלפל כנגד TSWV היא חסרת 

משמעות, וצריך לנהוג בהם 

כאילו אינם עמידים. 

יש לקחת בחשבון כי רשת 

נגד חרקים בצפיפות של 50 

מאש מהווה מחסום מכני חלקי 

בלבד בפני חדירת חרק זה, 

כיוון שביכולתו להשתחל בין 

החוטים הצפופים של הרשת. 

לפיכך, חובה להשתמש במגוון 

רחב של אמצעים כדי לבלום 

את התבססות המזיק בחלקות 

הגידול, ובכך למנוע נזקים 

כלכליים כבדים כתוצאה 

מההידבקות בנגיף. 

תיאור התריפס 
)TSWV הווקטור של(

דרגת הבוגר - גופו צר, ואורכו עד 

1.2 מ”מ. צבעי התריפס הבוגר 

משתנים לפי עונות השנה: כהה 

בחורף ובהיר יותר בקיץ. צבעיו 

האופייניים של בוגר התריפס: 

הראש חום-צהוב, החזה כחול 

מתכתי עד שחור והבטן צהובה 

ועליה פסים כהים יותר. כנפי 

התריפס מנוצות, בדומה לשאר 

מיני התריפס, ובמצב מנוחה הן 

מונחות על גב החרק ויוצרות 

במקום המפגש פס כהה לאורך 

הגוף. הנקבה הבוגרת גדולה יותר 

מהזכר הבוגר.

למזיק שתי דרגות זחל - הדרגה 

הראשונה בצבע צהוב בהיר, 

ולדרגה השנייה צבע צהוב 

לימון עז. הזחל מתנועע בצורה 

נחשונית אופיינית. בנוסף, יש 

למזיק דרגת טרום-גולם ודרגת 

גולם, המצויות בקרקע או על 

גבי הצמחים. נגיף כתמי הנבילה 

של העגבנייה הינו נגיף המועבר 

בצורה מתמדת פרופוגטיבית, 

כלומר הנגיף מסוגל להשתכפל 

)להתרבות( הן בצמח הפונדקאי 

והן ברקמות המעי של התריפס 

)הווקטור החרקי(. הזנת 

הרכישה של הנגיף מתבצעת 

בדרגת הזחל הראשונה והשנייה 

)כ-10 שעות של הזנה(, ולאחר 

מכן קיימת תקופה לטנטית 

)ללא יכולת הדבקה(. הזנת 

ההדבקה של הצמחים )הפצת 
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הנגיף( נעשית באמצעות דרגת הבוגר של התריפס )דרושות שעות 

אחדות של הזנה(. תריפסים בדרגת הבוגר, אשר רכשו את הנגיף 

בדרגות הזחל הראשונות, מסוגלים להדביק צמחים פונדקאים 

ב-TSWV במשך כל חייהם. צמח שנדבק בנגיף משמש מקור אילוח 

לאחר כ-7-5 ימים מההדבקה, אך סימני המחלה יתפתחו וייראו רק 

מאוחר יותר.

דרגות ההתפתחות של התריפס

סימני הנגיעות האופייניים בצמחי פלפל
במקרה של ספק בזיהוי הנגיף, ניתן לשלוח למעבדה לצורך זיהוי סופי 

או להיעזר בערכות הבדיקה המהירות המצויות אצל המדריכים.

משמאל לימין: ביצה, זחל בדרגה ראשונה, זחל בדרגה שנייה, 

(Prof. Diane Ulman, UC-Davis) טרום-גולם, גולם, זכר ונקבה

צמח שלם - הצהבת הצמח, גון ברונזה בעלים הקודקודיים, עיכוב 

בהתפתחות ונבילה
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עלווה - הופעת כתמים עגולים בקוטר של כ-0.5 ס”מ ההופכים 

במהירות לנקרוזות

    

עלווה - מופע טיפוסי של המחלה - ניתן להבחין בטבעות עגולות 

)Ring spots( על העלה

עלווה - מופע סיסטמי - נימור ומוזאיקה לא אחידה על העלים

פרי - כתמים עגולים דמויי הילה וכתמי צבע בולטים בפרי הבשל 

מניעה והדברה

• - לתריפס  “סניטציה”	

צמחים פונדקאים רבים. 

הוא נישא ברוח ויש לו 

יכולת דאייה מהסביבה 

אל חלקות הגידול. לפיכך, 

חשוב מאוד לצמצם את 

מקורות התריפס והנגיף 

באמצעות השמדה וסילוק 

שרידי צמחים בגמר 

הקטיף, במיוחד צמחי 

פלפל אחרים הנמצאים 

בסוף הגידול, והשמדת 

עשבייה בשטחי הגידול 

ובשכנות להם.

הפסקת גידול  • תקופת חיץ - 	

פלפל אזורית למשך 4-3 

שבועות, כדוגמת הסניטציה 

הנהוגה בערבה, עשויה 

להפחית משמעותית את 

הנגיעות בווירוס בעונת הגידול 

העיקרית בסתיו. התקופה 

המומלצת להפסקה כזו היא 

בחודש יולי.

•עקירת הצמחים הנגועים  	
בחלקה במהלך הגידול -

צמחים אלה הם המקור העיקרי 

להדבקה בנגיף.

•בבתי צמיחה כדאי לעשות  	
שימוש ביריעות גג בולעות 

UV ובמעטפת רשתות 

50 מש, תוך הקפדה על 

סגירה טובה של הרשת, 

כולל דלתות כפולות, כיוון 

שפעולה זו תפחית ותדחה 

את אוכלוסיית התריפסים 

בגידול.

 - • ניטור ולכידה המונית	

מלכודות צבע או יריעות 

כחולות או צהובות משמשות 

למעקב אחר אוכלוסיית 

התריפס ולהפחתת רמת 

הנגיעות.

•חיפוי קרקע רפלקטיבי  	
שחור-כסף עשוי להפחית 

את פעילות התריפס ואת 

התבססותו בחלקה בתחילת 

הגידול. 

• הוא  פשפש האוריוס	

האויב הטבעי היעיל 

ביותר בהדברת התריפס 

הקליפורני, ולעתים הוא אף 

יעיל יותר מתכשירי ההדברה 

הקיימים בשוק, במיוחד 

לאור התפתחות העמידות 

למרבית התכשירים בחלק 

מאזורי הגידול. יש לזכור כי 

יש גם אוכלוסיות מעורבות 

של התריפס הקליפורני 

ותריפס הטבק, המהווה 

אף הוא וקטור לווירוס, אך 

פשפש האוריוס אינו יעיל 

נגדו.

• טיפולי מניעה או תגובה -	

יש לטפל 4-3 פעמים   

ברציפות בהפרש זמן של 

5-4 ימים, כיוון שמשך הדור 

של התריפס קצר ויש 

חפיפת דורות מתמדת. 

לאחר שרמת האוכלוסייה 

פוחתת, ניתן לעבור למשטר 

ריסוסים אחת ל-10-7 

ימים. תכשירי ההדברה 

יעילים יותר כנגד התריפס 

בטמפרטורה גבוהה )30 

מ”צ(. להגנה מיטבית 

על יעילותם של תכשירי 

ההדברה, יש לבצע תחלופה 

)אלטרנציה( בין התכשירים 

מקבוצות פעילות שונות. 

שילובים שנמצאו יעילים 

בבדיקות מעבדה בחלק 

מהאזורים הם: פרוקליים/

פיראט + תכ’ אבמקטין )כגון 

ורקוטל( וספרטה סופר + 

מטרונום. במקרה שבחלקה 

משתמשים בהדברה 

משולבת, יש להיוועץ בנושא 

במדריכים. 

חשוב לרסס גם את הקרקע, 

משום שחלק מדרגות התריפס -

גולם וטרום-גולם - עלול להימצא 

בה.
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רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בפלפל בשוק המקומי
)מתוך מאגר המידע של השירותים להגנת הצומח, ינואר 2017(

הערותקבוצה/אופן פעילותתכשיר הדברה
דסיס

3A פירתרואיד
טיטאן/סיפרין/סימשופר/שרפז

טלסטאר/אטלס
רופאסט

בתוספת שטח 590טרייסר אולטרה
בתוספת שטח 90ספרטה סופר
במבנים בלבד13פיראט/פוליס

דיקרזול
1A קרבמט

בתוספת סוכר
עד  לחנטת  פרח ראשוןמסורול

תכ’ אבאמקטין כמו ורקוטל
6

בשילוב שמן
פרוקליים/פרפקט

6+15דנים
מומלץ בשילוביםתמצית צמחיםמטרונום
בשילוב שמןלא ידועאיזידור
מורשה להדברת כנימת עש הטבק28אקסירל
מורשה להדברת כנימת עש הטבק23מובנטו

השימוש בתכשירים השונים 

מותנה ברישוי בגידול ובהקפדה 

על ימי ההמתנה לקטיף. בכל 

מקרה יש לעיין בתווית התכשיר 

בטרם השימוש. ביצוא יש 

להתייחס לרשימות המתאימות.

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד, ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות.

חלת הכיב החיידקי מ
בעגבניות

Clavibacter michiganense
שלי גנץ - אגף הירקות, שה”מ; 

נטע מור - תחום הגנת הצומח, 

שה”מ

רקע
המחלה נפוצה כיום במיוחד באזור 

הבשור ושדות נגב ומופיעה באופן 

ספורדי בכל אזורי גידול העגבניות 

בארץ. כללית, כל הזנים עלולים 

להיפגע מהמחלה, אך זני הצ’רי 

רגישים פחות מזני העגבניות, 

שפריים גדול. שתילות האביב, 

ובמיוחד מרץ-מאי, רגישות למחלה 

בגלל תנאי לחות וטמפרטורה  

מתאימים.

גורם המחלה הוא חיידק, 

המתפשט במערכת העצה ופוגע 

בכל חלקי הצמח, כולל בפרי 
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ובזרעים. 

החיידק נישא לרוב על פני הזרע 

כזיהום חיצוני, אך לעתים עלול 

גם לחדור ישירות לתוך הזרעים 

עצמם באמצעות מערכת 

ההובלה. משך זמן הדגירה של 

המחלה )מזמן האילוח ועד 

למועד שבו נראים התסמינים 

האופייניים( משתנה ויכול 

להימשך משבועיים עד לחודשים 

אחדים. במקרים רבים תסמיני 

המחלה נראים לאחר כחודשיים 

ויותר מהתרחשות ההדבקה. בכל 

התקופה הזו הצמחים הנגועים 

עלולים להוות מקור מידבק 

לצמחים השכנים הבריאים. 

יכולת ההישרדות של החיידק 

בקרקע ובמבנה מוגבלת. 

בחלקות צעירות, ובעיקר 

בשתילות מרץ-מאי, קיים 

פוטנציאל גדול לנזק ממחלת 

הכיב החיידקי, הן מבחינת 

גילו הפיסיולוגי של הצמח 

והן מבחינת תנאים מתאימים 

להתפתחות המחלה.

תסמינים
על גבי העלים נראים כתמים 

נקרוטיים הדומים במראם לסימני 

צריבה של תכשיר הדברה. 

תסמין אופייני נוסף הוא נבילת 

חצי עלה, בעוד שחציו האחר 

נותר במצב חיוני לפרק זמן נוסף. 

כאשר שוברים עלה מוצאים 

בבסיסו החמה אופיינית בצורת 

פרסה. בסופו של דבר, הצמחים 

הנגועים כמשים ונובלים. 

התפשטות המחלה במרחב היא 

בדרך כלל לאורך שורות הגידול, 

ויש מקרים שהצמחים הגדלים 

בשורה אחת נראים פגועים, 

בעוד שהצמחים הגדלים בשורה 

הסמוכה באותה הערוגה נראים 

בריאים.

תסמיני המחלה הנראים בעלה 

סימני המחלה הראשוניים הינם כתמים מימיים קטנים

הכתמים מזכירים צריבה מתכשיר כימי

תסמיני המחלה הנראים בגבעול 

כאשר שוברים עלה מוצאים בבסיסו החמה אופיינית בצורת פרסה

תסמיני המחלה הנראים בצמח כולו

נבילה והתייבשות

תסמיני המחלה הנראים בחלקה

נגיעות בשורה אחת מתוך הצמד
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דרכי הפצה עיקריות
הדבקה ראשונית

שתילים נגועים, שגדלו מזרעים 

נגועים, מהווים את מקור 

המידבק הראשוני העיקרי במבני 

הגידול. יש לציין שכל מכסות 

הזרעים עוברות בדיקה לנוכחות 

החיידק, אך הן אינן רגישות דיין 

ועלול להיווצר מצב בו זרעים 

נגועים אינם מזוהים ומשמשים 

לייצור שתילים במשתלות.

כאשר ישנם במשתלה זרעים 

נגועים, גם אם מספרם מועט, 

מתרחשת במשתלה הדבקה 

משנית של שתילים שגדלו 

מזרעים בריאים. בשלב זה 

השתילים הנגועים אינם ניתנים 

לזיהוי. בעבודות שבוצעו 

לאחרונה נמצא, ששטיפה במים 

לאחר מתן ההדשיה מקטינה 

מאוד את ההפצה המשנית של 

המחלה  במשתלה.

מקור מידבק חשוב אחר במבנה 

הגידול הוא חיידקים, ששרדו 

בקרקע או בשאריות שורשים 

מהגידול הקודם. במקרה זה 

נדבקים דרך הקרקע שתילים 

שנשתלו בריאים, והם מהווים את 

מקור המידבק לצמחים הגדלים 

בסמיכות להם.  

הפצה משנית

בעבודות שבוצעו במסגרת 
מיזם חוס”ן קלוויבקטר נמצא, 

שההפצה המשנית מצמחי 
המקור הנגועים מתרחשת 

במהלך העבודות המתבצעות 
על-ידי העובדים. הדרך העיקרית 

שבאמצעותה מופצת המחלה 
למרחקים ארוכים בתוך השורה 

מתרחשת כאשר העובדים 

נוגעים בצמחים רטובים 

מדמיעה או מטל. הפצה זו היא 

הדרך העיקרית להתפשטות 

המחלה בבתי הצמיחה. ההפצה 

מתרחשת גם באמצעות כלי 

עבודה )מזמרות, סכינים( לאורך 

השורה. חשוב לציין כי צמחים 

צעירים רגישים יותר למחלה, 

ולכן יש להקפיד במיוחד על 

מניעת ההפצה המשנית בשלבי 

הגידול הראשונים )עד כחודשיים 

מהשתילה(.

הדבקה ממידבק שהגיע מחוץ 

למבנה הגידול - על ידי עובדים, 

מבקרים, כלי עבודה, חומרי 

אריזה, זבלים אורגניים, בדרך 

האוויר ובקרקע נגועה המופצת 

על-ידי כלי עיבוד או בסופות 

חול - אפשרית, אך אינה בעלת 

חשיבות רבה.

התמודדות עם המחלה 
פעולות שיש לנקוט במהלך 

הגידול

1. ריסוס מיד לאחר השתילה 

בתכשיר נחושתי, כמו קוציד.

2. בשתילים צעירים עד גיל 

של תפרחת שלישית, הרגישים 

במיוחד למחלה, מומלץ שלא 

לבצע את פעולות הקיטום 

והליפוף כשהצמחים רטובים 

מטל או מדמיעה, כדי למנוע את 

ההפצה המשנית המתרחשת 

באמצעות נגיעה בצמחים 

רטובים ונגועים בחיידק.

3. באופן כללי יש מעט ימים 

כאלה בתחילת הגידול, כך 

שחובת היישום של פעולה זו 

אינה דורשת מאמצים מיוחדים. 

רגישות הצמחים להדבקה 

פוחתת במידה משמעותית 

מגיל של תפרחת שלישית 

והלאה, כחודשיים מיום השתילה. 

תקופה זו נקראת “חלון 

הרגישות”. הסבירות שהפעולות 

האגרוטכניות יבוצעו בתקופת 

“חלון הרגישות” בזמן שהצמחים 

רטובים מדמיעה - קטנה, וזו 

הסיבה לאקראיות של המחלה 

ולהבדלים במרחקי ההפצה בין 

המוקדים השונים.

4. ב”חלון הרגישות”, ריסוס 

בתכשיר נחושתי, כמו קוציד, 

יום לפני ביצוע עבודות קשירה, 

ליפוף וקיטום הצמח.

5. מומלץ לעקור צמחים 

המראים סימני נגיעות ראשונים, 

כדי להקטין את ההפצה המשנית 

המתרחשת על-ידי נגיעה 

בצמחים חולים ורטובים אלה 

ומדביקה צמחים שכנים בריאים 

במהלך הטיפול השגרתי בצמח, 

כמו ליפוף וקיטום.

פעולות מקדימות לפני שתילות 

חדשות

1. יש להקפיד על ביצוע כל 

הפעולות הפיטוסניטריות 

הבסיסיות לפני השתילה, כמו 

סילוק ערמות אשפה וצמחים, 

חיטוי קרקע, ואם יש צורך, גם 

חיטוי מבנים.

2. יש לשמור על סגירת המבנה 

עד למועד השתילה, כדי להקטין 

את סיכויי האילוח המחודש של 

החלקה.

3. יש להקפיד שלמשתלה שממנה 

רוכשים את השתילים יש תעודת 

בריאות, המוכיחה שהזרעים 

נבדקו על ידי מעבדה מורשית 

ושהשתילים נשטפו במים לאחר 

מתן הדישון במשתלה.

צמח צעיר דומע
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פעולות בגמר העונה   

1. עם סיום העונה יש לעקור ולסלק 

מהשטח את כל הצמחים, על 

שורשיהם. מניסיון שנצבר בשנים 

האחרונות עולה, שלפעולה זאת 

חשיבות מכרעת בהפחתת הנגיעות 

בקרקע, כיוון שגורם המחלה עלול 

לשרוד בתוך שורשי הצמח.

2. מומלץ לבצע תיחוח שתי 

וערב לקיצוץ מרבית השורשים 

הנותרים. פעולה זו תאיץ את 

פירוק השורשים הנותרים, 

תחשוף את החיידקים לתנאי 

סביבה פחות נוחים ותקטין את 

סיכויי ההישרדות שלהם.

3. חיטוי סולרי - סגירת המבנה 

בחודשי הקיץ לתקופה של 6-4 

שבועות עשויה לעזור. שיטה זו יעילה 

להדברת מזיקים ומחלות שונות.

האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות.

גיף הצהבת עורקי נ
הקישוא בדלועיים

  Squash vein yellowing
virus (SqVYV)

תמר אלון ונטע מור - מדריכות 

הגנת הצומח; שמשון עומר - 

ממ”ר דלועיים;

עודד לכמן ואביב דומברובסקי 

- המחלקה לפתולוגיה של 

צמחים, מינהל המחקר החקלאי, 

מרכז וולקני

רקע
במהלך קיץ 2014 נתגלתה מחלה 

שפגעה באופן קשה במקשות 

אבטיחים בבקעת הירדן ובעמק 

בית שאן, ולאחר מכן החלה 

המחלה להתפשט גם לאזורים 

נוספים בארץ. בבדיקת מעבדה 

ראשונית זוהו חלקיקי נגיף בעל 

מורפולוגיה חוטית, המאפיינת 

 .Potyviridae-נגיפים ממשפחת ה

בבדיקות נוספות נמצא כי 

הנגיף הוא גזע מרוחק של נגיף 

 Squash :הצהבת עורקי הקישוא

vein yellowing virus (SqVYV), אשר 

 .Ipomovirus-סווג ושויך לסוג ה

נגיפים מסוג זה מועברים בצורה 

חצי מתמדת באמצעות כנימת 

עש הטבק. בקיץ 2016 הופיעה 

המחלה בהיקפים נרחבים 

במשתלים המאוחרים של סוף 

אפריל-תחילת מאי בשטחי 

האבטיחים בצפון הארץ וברמת 

הגולן, בשילוב עם נגיף גמדון 

וחיוורון של האבטיח,

 Watermelon chlorotic stunt virus 

(WmCSV) מסוג ביגומווירוס, 

המועבר בצורה מתמדת 

באמצעות כנימות עש הטבק. 

השילוב של שני הנגיפים הללו, 

SqVYV ו-WmCSV, המועברים 

באמצעות כנימות עש הטבק, 

גרם לנזקים כבדים עד כדי 

אובדן מוחלט של היבול, בעיקר 

במשתלים המאוחרים יותר, החל 

מתחילת מאי 2016, בצפון הארץ. 

לכן, יש לנקוט בכל האמצעים 

המוצגים בהמשך, כדי לצמצם את 

התבססותן של כנימות העש, ובכך 

לתרום להפחתת היקף הנגיעות 

ככל הניתן.

תסמיני המחלה ונזקה
תסמיני המחלה באבטיח 

מתבטאים בנקרוזות )החמות( 

על העלים והגבעולים, ולעתים 

תמונה מס’ 1: תסמיני המחלה בעלים

תמונה מס’ 2: תסמיני המחלה בפירות
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בתמותת הצמחים המתחילה 

 .)dieback( מקודקוד הצימוח

בפירות הנגועים דומים תסמיני 

המחלה לאלו המתקבלים 

מנגיעות בנגיף נימור ומוזאיקה 

 (CGMMV) ירוקה של המלפפון

 Cucumber green mottle mosaic virus

וכוללים הצהבה וריקבון של 

בשר הפרי וציפתו )exocarp(, אך 

 CGMMV-בשונה מהנגיעות ב

נצפות גם נקרוזות על גבי ציפת 

הפרי. לעתים פוגעת המחלה 

ללא תסמינים בולטים בנוף, 

אך בסופו של דבר היא תיראה 

בפירות, והם לא יהיו ראויים 

לשיווק. נכון להיום הנגיף זוהה 

במקשות אבטיחים בלבד ולא 

נצפה בגידולי דלועיים אחרים 

בארץ, אך יש לקחת בחשבון 

שלנגיף יכולת לנגע דלועיים 

נוספים, כמו מלון, מלפפון 

וקישוא. 

דרכי העברה
הנגיף מועבר על-ידי כנימת 

עש הטבק באופן חצי מתמיד, 

כלומר, כדי לרכוש את הנגיף 

מצמח נגוע ולהעבירו לצמח 

בריא נדרשות כמה שעות, 

שבמהלכן על הכנימה לבצע 

הזנה על הצמחים )הזנת רכישה: 

כ-5 עד 10 שעות; והזנת הדבקה: 

כשעה עד שעתיים(. הנגיף 

אינו מתרבה בגוף הכנימה, אך 

משתמר בו עם יכולת ניגוע 

למשך 7-5 ימים. בניסוי העברת 

הנגיף על-ידי כנימות עש הטבק 

מצמחי אבטיח נגועים לשתילים 

צעירים של צמחי דלועיים 

בריאים )אבטיח, מלון, מלפפון 

וקישוא(, נמצא כי תוך 14 יום 

מההדבקה נראו תסמיני מחלה 

על הצמחים הבריאים, וכ-30-20 

יום מההדבקה התקבלה תמותה 

מלאה של הצמחים המודבקים. 

טרם נבדקה יכולתו של הנגיף 

לנגע צמחיית בר, וייתכן שצמחי 

בר ממשפחת הדלועיים יהוו 

פונדקאים )לדוגמה, ירוקת 

החמור(. חשוב לזכור כי צמחיית 

הבר משמשת מקור לכנימת 

עש הטבק גם בתקופות שבין 

הגידולים. 

דרכי התמודדות
1. מועדי שתילה: בכל אזור 

נצבר ניסיון לגבי מועדי השתילה 

המיטביים. חשוב מאוד להקפיד 

על המועדים הללו ולא לחרוג 

למועדים מאוחרים יותר, דבר 

המגביר באופן משמעותי את 

הסיכון להינגעות בכלל הנגיפים 

המועברים על-ידי כנימת עש 

הטבק.

2. ככלל, מומלץ שהמשתלים יהיו 

באזורים שונים, הרחוקים ככל 

הניתן מאזורים בעלי פוטנציאל 

לנגיעות בכנימת עש הטבק. 

אם מחוסר ברירה המשתלים 

סמוכים זה לזה, מומלץ 

להתקדם בשתילה נגד כיוון הרוח 

)כך לדוגמה, אם הרוח מערבית, 

השתילה תיעשה ממזרח 

למערב(.

3. יש לדאוג לסניטציה קפדנית 

של עשביית הבר, המהווה מקור 

לכנימות וייתכן שגם מקור לנגיף.

4. מומלץ לבצע ניטור קפדני 

בשדה בתדירות גבוהה, לזיהוי 

נוכחותן של כנימות עש טבק 

ראשונות.

5. יש להקדים את מתן טיפול 

ההגמעה בקונפידור ודומיו 

)כחודש משתילה(.

6. עם פתיחת החלונות ומציאת 

כנימות ראשונות, יש לטפל נגדן 

כמה פעמים בתדירות של פעם 

בשבוע לפחות.

המשך בעמוד הבא
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7. הטיפולים הכימיים חשובים 

מאוד למניעת הדבקה משנית 

בשדה. כנימת עש הטבק 

היא וקטור לנגיפים נוספים 

 ,WmCSV ,SLCV באבטיחים, כמו

CVYV, ולכן יש חשיבות רבה 

לשמירת החלקה נקייה מכנימת 

העש.

טבלה מס’ 1: נגיפים המועברים באמצעות כנימת עש הטבק ומהווים בעיה בגידול אבטיח בארץ

פוטנציאל נזק 
בגידול אבטיח

שכיחות 
בארץ בשנים 

האחרונות
צורת העברה סוג שם הנגיף

גבוה גבוהה חצי מתמדת איפומווירוס
Squash vein yellowing virus

)SqVYV( נגיף הבהרת העורקים בקישוא

בינוני נמוכה חצי מתמדת איפומווירוס
Cucumber vein yellowing virus

)CVYV( נגיף הבהרת העורקים במלפפון

גבוה מאוד גבוהה מתמדת ביגומווירוס
Watermelon chlorotic stunt virus

נגיף גימדון וחיוורון של האבטיח 
)WmCSV(

נמוך בינונית מתמדת ביגומווירוס
Squash leaf curl virus

)SLCV( נגיף קיפול העלים של הקישוא

*הדבקות משולבות בשילובים שונים של שני נגיפים עלולות להוביל להגדלת הנזק.

**הדבקות בנגיפים בשלב מוקדם בגידול עלולות להוביל להחמרת המחלה ולהגדלת הנזק המתקבל.

טבלה מס’ 2: רשימת התכשירים המותרים לשימוש באבטיח כנגד כנימת עש טבק

הערותקב’ פעילותשם גנרישם התכשיר
קונפידור/ אימקסי/סייפן ווארנט/ 

קוהינור/ קונפידנס
IMIDACLOPRRID

ניאוניקוטינואידים 
4A

בטיפולי הגמעה בתחילת 
העונה

DINOTEFURANאיפון
אסור לשימוש עם דבורים

THIAMETHOXAMאקטרה

רעילות גבוהה לדבוריםACETAMIPRIDמוספילן/מפיסטו/מוסקיטון

לבוגרים בלבד; רעילות נמוכה THIOCYCLAM14אוויסקט
לדבורים

נגזרת של DIAFENTHIURONפגסוס/פניקס
12A רעילות בינונית לדבוריםתיואוריאה

SPIROTETRAMATמובנטו 100
23

לדרגות צעירות; רעילות 
נמוכה לדבורי דבש

לדרגות צעירות; רעילות SPIROMESIFENאוברון
נמוכה לדבורים

ח’ סינתטי מבוסס מטרונום/ רקוויאם
כלליעל כף אווז

רעילות נמוכה לדבורים
 LQ 215 כלליסבוןזוהר

FENPROPATHRINסמש
3A אסור לשימוש עם דבוריםפירתרואידים

DELTAMETHRINדסיס
* בתחלופה בין תכשירים שונים יש להתייחס לקבוצת הפעילות של התכשיר. 

* יש להתחשב בדבורים בעת בחירת התכשיר ויישומו בשטח.

מידת הרעילות מתייחסת לדבורי הבומבוס ונמסרה על-ידי חברת ביו-בי.

ידולי תעשייה:   ג
מרץ-אפריל 2017

שאול גרף

עגבניות לתעשייה
1. מרססים רק בתכשירי 

ההדברה הרשומים בצבע 

השחור בנספח של הגנת הצומח 

לחוזה העגבניות לתעשייה 

- אלו התכשירים המותרים 

בארץ, באירופה ובארה”ב. 

במידה שמתמודדים עם 

מזיק, שתכשירים המרוססים 

להדברתו מותרים רק בארץ, 

רצוי לבקש אישור כתוב מנציג 

המפעל. חובה להקפיד על ימי 

ההמתנה הרשומים.

2. לחלק גדול מזני העגבניות 

שנשתלים השנה אין סבילות/

עמידות לניקוד בקטרי. יש 

להקפיד על ריסוסי מניעה אם 

תנאי הסביבה מחייבים זאת, כמו 

לפני גשם.

3. מגדלי תפוחי האדמה נוהגים 

לרסס תכשירי מניעה למחלת 

הכימשון מהצצה מלאה של 

הגידול. בעגבניות לתעשייה אין 

עדיין המלצה גורפת בנושא, 

אולם:

א. רצוי לרסס תכשירי מניעה לפני 

גשם.

ב. במידה שבחלקות בסביבה 

נמצא כימשון, מומלץ לרסס 

כאילו הכימשון נמצא בכל האזור, 

בתכשירים המתאימים להדברה.

שעועית לתעשייה
השקיה סמוך להצצה מגבירה 

את סכנת הריזוקטוניה. מומלץ 

להימנע מהשקיה בשלב זה.

תירס לתעשייה
תכשירים חדשים להדברת 

עשבים בתירס מתוק קיבלו רישוי 

בשנה האחרונה ומחזקים את 

האטרזין, כמו: באלאנס סמרט, 

שמשווק על-ידי “גדות-אגרו”, 

קדם הצצה לתירס ולעשבים, או 

התכשיר לאודיס, שמרוסס אחרי 

הצצת התירס והעשבים. 

בהצלחה!!!!!
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ניסוי הזה בחן קוטלי עשבים שונים ושילובים 
שונים ביניהם, כמונעי הצצת עשבים לפני 

שתילה החסה ותוך בטיחות וללא פגיעה 
בגידול.

הקדמה 
לא  לאחרונה  עד  עשבים.  לקוטלי  רגיש  מאוד  החסה  גידול 

בוצעו ניסויי שדה עם קוטלי עשבים קדם שתילה בגידול. 

חשוב  כספי  לחיסכון  להביא  יכול  יעילים  נביטה  מונעי  יישום 

בגידול,  המורשים  מעטים  תכשירים  יש  עכשיו  עד  למגדל. 

וטווח פעולתם צר מאוד.

בניסוי הזה נבחנו קוטלי עשבים שונים ושילובים שונים, כמונעי 

הצצת עשבים קדם שתילת החסה, תוך בטיחות לגידול.

שיטות וחומרים
תאריך השתילה: 25.8.16, באזור מושב בית הגדי. הקרקע לס. 

)עונה  חסה  קודם:  גידול  ואייסברג.  רומית  זנים:  משני  החסה 

שנייה(. 

הניסוי נערך בבלוקים באקראי, 4 חזרות בגודל 10X1.93 מטרים 

)19.3 מ”ר( כל חזרה. כל חזרה חולקה ל-2 תת-חלקות באורך 

ובאחרת  נוגע  מזן  רומית  נשתלה חסה  5 מטרים, באחת  של 

חסה אייסברג מזן לירז. 

במשך הגידול בוצעו שתי הערכות לגבי שיבוש עשבים ובריאות 

 ,14.9.16( משתילה  יום  ו-33  משתילה  יום   20 החסה,  צמחי 

27.9.16(. בהמשך בוצעו שקילת יבול וספירת קולסים בקטע 

של 2X1.93 מטרים בכל חזרה, וגם בוצעה הערכה של  מדדי 

כללי,  ציון  הפרגה,  מראה,  הקולס,  סגירה  התוצרת:  איכות 

כאשר 1 הוא ציון רע ו-5 טוב מאוד. 

חסה  קטיף  תאריך   ;9.10.16 הרומית:  החסה  קטיף  תאריך 

אייסברג: 13.10.16.

פומיות   6 של  מוט  עם  מוטורי  גב  במרסס  בוצעו  הריסוסים 

מניפה 110015, נפח התרסיס 25 ל’/ד’.

הריסוס בוצע יומיים לפני השתילה, ב-23.8.16. לאחר הריסוס 

קיבלה החלקה השקיית המטרה של 20 מ”ק/ד’.

מניעת עשבים בחסה רומית 
ואייסברג

קיץ 2016
 שימעון אילוז - שה”מ, מחוז הנגב

 נביל עומרי - שה”מ, בית דגן
איתי רבינוביץ’ - גדות אגרו

טבלה מס’ 1: טיפולים למניעת עשבים בחסה רומית ואייסברג, 

מושב בית הגדי, 2016

מינון סמ”ק /ד’הטיפול
175רונסטאר1
350רונסטאר2
700רונסטאר3
200גליגאן4
500ספיריט )תחליף של סטומפ(5
1000ספיריט6
750דאקטל7
500 + 350ספיריט רונסטאר8
1000 + 700ספיריט רונסטאר9

היקש10
750 + 500דאקטל ספיריט11
1500 + 1000דאקטל ספיריט12

טבלה מס’ 2: פירוט התכשירים

חומר פעילשם התכשיר
% חומר 

פעיל
חברה 
משווקת

גדות אגרו250 ג/לOxadiazonרונסטאר תמ
אדמה240 ג/לOxyfluorfenגליגאן תמ

לוכסמבורג330 ג/לPendimethanilספיריט תמ
לוכסמבורג720 ג/לChlorthal-dimethylדאקטל תר
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טבלה מס’ 3: הערכה ראשונה 14.9.16 - כל ערך הוא ממוצע 

של 4 חזרות, בריאות הצמח )100 צמח בריא, 0 צמח מת( ואחוז 

שטח מכוסה בעשבים 

הטיפול
מינון 

סמ”ק /ד’

בריאות 
הצמח חסה 

רומית

בריאות 
הצמח חסה 

אייסברג

% כיסוי 
בעשבים

17595911.7רונסטאר1
35093841.6רונסטאר2
70090791.0רונסטאר3
20071600.4גליגאן4
50088864.0ספיריט5
100081800.7ספיריט6
75094913.7דאקטל7

ספיריט 8
50087883.1 + 350רונסטאר

ספיריט 9
100088732.5 + 700רונסטאר

989116.0היקש10

דאקטל 11
75091891.9 + 500ספיריט

דאקטל  12
150085792.2 + 1000ספיריט

טבלה מס’ 4: הערכה שנייה 27.9.16 - כל ערך הוא ממוצע של 

ואחוז  4 חזרות, בריאות הצמח )100 צמח בריא, 0 צמח מת( 

שטח מכוסה בעשבים

מינון הטיפול
סמ”ק /ד’

בריאות 
הצמח חסה 

רומית

בריאות 
הצמח חסה 

אייסברג

% כיסוי 
בעשבים

17597911.6רונסטאר1
35098840.6רונסטאר2
70095790.7רונסטאר3
20094601.5גליגאן4
50098862.5ספיריט5
100093801.9ספיריט6
75099911.4דאקטל7

ספיריט 8
50096880.1 + 350רונסטאר

ספיריט 9
100092730 + 700רונסטאר

1009148.6היקש10

דאקטל 11
75096890.1 + 500ספיריט

דאקטל 12
150094790.6 + 1000ספיריט

העשבים השולטים: כף אווז )ריחנית והאשפות(, ירבוז שרוע, 

טוריים מצויים.

יבול בקטע המדגם  - סך-הכול  טבלה מס’ 5 א’: חסה רומית 

קולס  משקל  ממוצע,  קולסים  מספר  למ”ר,  יבול  מ’,   1.93X2

בודד; כל ערך הוא ממוצע של 4 חזרות

מינון הטיפול
סמ”ק /ד’

יבול 
בקטע 
המדגם

יבול 
ק”ג/ 
מ”ר

מספר 
ממוצע 

של 
קולסים 
במדגם

משקל 
ממוצע 

של קולס 
)ק”ג(

18.034.726.750.67 אב175רונסטאר1
19.435.028.000.70 אב350רונסטאר2
18.104.727.750.65 אב700רונסטאר3
13.853.626.500.53 ב200גליגאן4
17.524.527.000.65 אב500ספיריט5
16.284.226.750.61 אב1000ספיריט6
21.35.527.000.79 א750דאקטל7

ספיריט 8
17.954.726.750.67 אב500 + 350רונסטאר

ספיריט 9
16.64.327.750.61 אב1000 + 700רונסטאר

18.404.828.000.66 אבהיקש10

דאקטל 11
18.984.927.250.70 אב750 + 500ספיריט

דאקטל 12
17.684.827.000.65 אב1500 + 1000ספיריט

ערכים עם אותיות זהות אינם נבדלים ביניהם ברמת מובהקות 

0.05 לפי מבחן תחום מרובה Tukey-Kramer HSD שבוצע בתוכנת 

.jmp

טבלה מס’ 5 ב’: חסה אייסברג - סך-הכול יבול בקטע המדגם 

קולס  משקל  ממוצע,  קולסים  מספר  למ”ר,  יבול  מ,   2X1.93

בודד; כל ערך הוא ממוצע של 4 חזרות

מינון הטיפול
סמ”ק /ד’

יבול 
בקטע 
המדגם

יבול 
ק”ג/
מ”ר

מספר 
ממוצע של 

קולסים 
במדגם

משקל 
ממוצע 

של קולס 
)ק”ג(

15.54.0226.30.60*175רונסטאר1
35016.64.3027.30.61רונסטאר2
70012.73.2927.30.47רונסטאר3
20010.62.7525.30.42גליגאן4
50015.84.0927.30.58ספיריט5
100013.83.5825.00.53ספיריט6
75014.63.7825.80.53דאקטל7

ספיריט 8
50013.83.5827.50.54 + 350רונסטאר

ספיריט 9
100012.93.3425.50.51 + 700רונסטאר

13.13.3925.50.52היקש10

דאקטל 11
75014.43.7326.50.55 + 500ספיריט

דאקטל 12
150014.73.8125.30.58 + 1000ספיריט

*אין הבדלים מובהקים בין הממוצעים. 

ערכים עם אותיות זהות אינם נבדלים ביניהם ברמת מובהקות 

0.05 לפי מבחן תחום מרובה Tukey-Kramer HSD שבוצע בתוכנת 

.jmp
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רומית,  בחסה  איכות  מדדי   - רומית  חסה  א’:   6 מס’  טבלה 

טוב   -  5 חזרות,   2 של  ממוצע  הוא  ערך  כל   ;9.10.16 הערכה 

מאוד, 1 - לא טוב 

מינון הטיפול
הערותציוןהפרגהמראהסגירהסמ”ק /ד’

לא אחיד, 1754323רונסטאר1
הפרגה

הפרגה35043.22.33.3רונסטאר2

לא אחיד, 7003.83.53.53.5רונסטאר3
הפרגה

יפה2003.5454גליגאן4

יפה, לא 50043.53.53.5ספיריט5
אחיד

לא אחיד10003.5433.5ספיריט6

75043.52.53.2דאקטל7
התחלת 
הפרגה, 

יפה

ספיריט 8
הפרגה, 500443.53.8 + 350רונסטאר

יפה

ספיריט 9
לא אחיד, 10003.53.553.5 + 700רונסטאר

הפרגה

הפרגה 432.53היקש10
רבה

דאקטל 11
יפה7503.83.743.8 + 500ספיריט

דאקטל 12
לא מוכן, 150033.543.5 + 1000ספיריט

לא אחיד

טבלה מס’ 6 ב’: חסה אייסברג - מדדי איכות בחסה אייסברג, 

- טוב   5 הערכה 13.10.16; כל ערך הוא ממוצע של 2 חזרות, 

מאוד, 1 - לא טוב 

מינון הטיפול
ציוןהפרגהמראהדחיסותסמ”ק /ד’

1753.54.23.53.8רונסטאר1
3503.83.83.54רונסטאר2
700343.53.3רונסטאר3
20033.83.83.5גליגאן4
5004444ספיריט5
10003.5443.5ספיריט6
7503.53.83.83.8דאקטל7

ספיריט 8
5003.83.544 + 350רונסטאר

ספיריט 9
10003.54.34.34.5 + 700רונסטאר

4.322.52.8היקש10

דאקטל 11
7504.34.344.5 + 500ספיריט

דאקטל 12
150033.53.83.3 + 1000ספיריט

דיון ומסקנות
כל התכשירים שנבדקו מנעו הצצת עשבייה ושמרו על חלקות 

נקיות יחסית מעשבייה.

כל התכשירים הראו איכות יבול גבוהה מהביקורת. הדבר בלט 

יותר בחסה אייסברג.

ובמינונים  משולבים  לבדם,  לגליגאן,  פרט  התכשירים,  כל 

סוגי  בשני  הקולס,  ובגודל  החסה   ביבול  פגעו  לא  השונים, 

החסה )רומית ואייסברג(.

זו  וגרם לפיגור בצימוחה. פגיעה  התכשיר גליגאן פגע בחסה 

גרמה ליבול נמוך יחסית ולאיחור באסיף.

יש לציין  שמועד האסיף היה מאוחר, והראיה - התחלת הופעתן 

של הפרגות בכל הטיפולים, פרט לגליגאן. 

מסקנות: 

• סמ”ק/ד’, מורשה בחסה, הראה יעילות  דאקטל במינון 750	

בהדברת עשבים והוא בטוח לגידול חסה רומית.

שבין  במינונים  ורונסטאר,  סמ”ק/ד’   • 	500 במינון  ספיריט 

175 - 350 סמ”ק/ד’, הראו יעילות במניעת העשבים כף אווז, 

ירבוז וטוריים, והם בטוחים לחסה רומית וגם לאייסברג.

הראו  ודאקטל,  ספיריט  וספיריט,  רונסטאר  בין  •השילובים  	
יעילות ובטוחים לחסה רומית ואייסברג.

•יש מקום להמשך הבדיקות הללו. 	

תודות
הספקת  על  הגדי,  בית  ממושב  שתיל”  “כל  למשתלת 

השתילים;

שיתוף- על  הגדי,  בית  ממושב  איליה  ודודו  אבי  למגדלים 

הפעולה המצוין;

למועצת הצמחים, על מימון הניסוי.
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זנים שונים של כרוב לבן ואדום נבדקו בניסוי 
ותצפית בבית רשת במושב תלמי ביל”ו, 

בעונת הקיץ, כדי לאתר זנים המתאימים 
לגידול בעונה זו של טמפרטורה ולחות 

גבוהות.

מבוא
גידול הכרוב בבית רשת בקיץ מלווה בתנאי טמפרטורה ולחות 

גבוהות - גורמים המשפיעים על היבול ועל האיכות )החמה(.

גידול  משך  של  יתרון  יש  רשת  בבית  הקיץ  בתנאי  לגידול 

יום בשטח  קצר יחסית לגידול בחורף )כ-75 ימים לעומת 65 

פתוח( וכן מחזור זרעים המשתלב היטב עם גידולים אחרים, 

על-ידי  הגידול  של  ההגנה  בשל  שונות.  בוטניות  ממשפחות 

רשת 50 מש, מספר הריסוסים נגד מזיקים מופחת.

  

שיטות וחומרים   
חלקת הניסוי של זני הכרוב נשתלה בבית צמיחה מכוסה רשת 

50 מש, 30% צל, על כרב של כרוב שלא זובל או דושן ביסוד.

מבחן זני כרוב לבן ואדום 
בבית רשת

קיץ 2016

שמעון אילוז - שה”מ, מחוז הנגב
נביל עומרי - שה”מ, בית דגן

גדי אבישר,  אלעד לוי - עדן זרעים
ישראל לביא - זרעים טכנולוגיות
ששון עובדיה, סלאח - אגרודיל 

 .22.5.2016 השתילה:  מועד  באקראי.  בלוקים  הניסוי:  שיטת 

בניסוי נבחנו 10 זנים לבנים ועוד 3 זנים אדומים, בסך-הכול 13 

טיפולים ב-4 חזרות. בנוסף, בוצעה תצפית, בה נבחנו 3 זנים 

)2 אדומים, 1 לבן( ב-2 חזרות.  

ועל  ערוגות,   4 גמלון  כשבכל  גמלונים,  ב-2.5  נשתל  הניסוי 

 6 מהן  אחת  כל  ועל  מ’   36 הערוגה  אורך  שורות.   4 הערוגה 

טיפולים. תצפית הזנים נשתלה במועד סמוך לניסוי.

אורך כל חזרה 6 מ’. המרחק בין השורות 45 ס”מ. גודל החזרה 

6X0.45 = 2.70 מ”ר. בסך-הכול 7,200 שתילים לדונם.

ביום הקטיף, 7.8.2016, נלקח מדגם של 2 מ’ אורך )4X שורות( 

מכל חזרה. הפרי נקטף ונשקל. לאחר השקילה בוצעה הערכה 

של מדדי איכות לכל זן.

רשימת  הזנים וחב’ השיווק
ניסוי

חב’ שיווקצבעהזןמס’
הזרעאדוםרומנוב1
הזרעאדוםרומוס2
הזרעאדוםקיירו3
4Ca 999זרעים טכנ’לבן
אגרודיללבן Sk 101 )אדל(5
6Sk 104אגרודיללבן
7Sk 106אגרודיללבן
הזרעלבן8536
הזרעלבן9538
עדן זרעיםלבןפרסקו10
עדן זרעיםלבןצ’ירס11
זרעים גדרהלבןפרוקטור12
תרסיסלבןבובקט13

תצפית 
עדן זרעיםאדום12702
עדן זרעיםאדוםלקטרו2
עדן זרעיםלבןאלגריה3

ג’מפ במבחן טוקי ברמת מובהקות  ניתוח סטטיסטי: תוכנת 

 P=0.05

כרוב בבית רשת
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תוצאות

ניסוי

טבלה מס’ 1: יבול לדונם ומשקל ממוצע לקולס בק”ג )זנים לבנים(

משקל ממוצע לקולסיבול/ד’הזן
A6652A  1.489פרסקו

538AB5703AB  1.12
AB5455AB    1.43בובקט
sk 106AB5366AB    1.13
ca 999AB5308AB    1.13

536AB5301AB  1.01
sk 101AB5139B  0.87 )אדל(

AB4895AB  0.96צ’ירס
AB4800AB    0.98פרוקטור

sk 104B3778AB  0.90

טבלה מס’ 3: יבול לדונם ומשקל ממוצע לקולס בק”ג )זנים אדומים(

משקל ממוצע לקולסיבול/ד’הזן

40800.76קיירו
40090.79רומוס
33640.76רומנוב

 N.SN.S

טבלה מס’ 4: מדדי איכות לפי אינדקס 5-1 כאשר 5 מציין איכות גבוהה )זנים אדומים(

אחידות הזן
הבשלה

גובה 
אורך מוצקותצורהצבע קולסהצמח

הערותציון כלליהפרגה

קולס קטן, בלתי אחיד בגודל2.2534.54.754.253.53.5רומנוב  
קולס קטן, בלתי אחיד בגודל2.753.753.753.5433.5קיירו    
די טוב, חוסר אחידות, יפה!333.533.752.753רומוס   

תצפית

טבלה מס’ 5: יבול לדונם ומשקל ממוצע לקולס בק”ג )תצפית(

הערותמשקל קולסיבול/ד’הזן
החמה רבה!40990.83אלגריה
מעט החמה27431.00לקטרו

החמה! איכות פנימית לא טובה270224830.80

טבלה מס’ 6: מדדי איכות לפי אינדקס 5-1 כאשר 5 מציין איכות גבוהה )תצפית(

הזן
אחידות 
הבשלה

גובה 
הצמח

מוצקותצורהצבע קולס
אורך 
הפרגה

הערותציון כללי

מעט החמה!3.53.25333.752.53לקטרו  
איכות פנימית גרועה, החמה27022.53.53.54.753.251.752.25

לא מתאים, החמה מרובה, 342.533.2521.25אלגריה  
איכות גרועה

טבלה מס’ 2: מדדי איכות לפי אינדקס 5-1 כאשר 5 מציין איכות גבוהה )זנים לבנים(

אחידות הזן
הבשלה

גובה 
הצמח

צבע 
אורך מוצקותצורהקולס

הערותציון כלליהפרגה

די טוב, מעט חלפת, לא אחיד בגודלsk 10133.253.254.253.753.53.25 )אדל(  
די טוב, רגיש לחלפת, בלתי אחיד בגודל5383.5334.542.253.25

רגיש לחלפת3.75433.75433.25פרסקו  
   ca 9993.53.52.753.2543.253רגיש לחלפת, קטן, איכות פנימית גרועה

יפה! מעט חלפת5363.7533.254.53.752.253
מעט החמה, משובש בגומא הפקעים3.753.252.533.52.53בובקט 
אגסי, מעט חלפת342.533.752.52.75צ’ירס  

איכות פנימית גרועה, החמה3.253.533.253.2532.75פרוקטור  
  sk 1042.53.752.534.2522.5מעט החמה, דמוי אגס
 sk 1063.25334.53.752.52.25מעט החמה, איכות פנימית גרועה
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דיון ומסקנות

יבול
הזן פרסקו נתן את היבול וגודל הקלס הגדולים ביותר.

הבדל  ללא  ט’/ד’,   5.7-4.8 בין  נע  הזנים  שאר  של  יבולם 

סטטיסטי.

הזן 104 נתן יבול נמוך, 3.8 ט’/ד’.

באדומים בלטו הזנים קיירו ורומוס, כ-4 ט’/ד’, בעוד הזן רומנוב 

נתן יבול של 3.3 ט’/ד’.

איכות
הזנים 101, 538 ופרסקו בלטו באיכות טובה עם רגישות מסוימת 

לחלפת על הקולס. שאר הזנים לא בלטו באיכותם.

הזנים האדומים היו זהים באיכותם.

בתצפית לא בלט אף זן, לא  ביבול ולא באיכות.

לסיכום 
בניסוי זה נצפו זנים לבנים איכותיים עם פוטנציאל יבול סביר 

לעונת הקיץ בבית רשת, 6-5 ט’/ד’. זן הביקורת )אדום( קיירו 

נמצא איכותי יותר משאר הזנים האדומים האחרים. יש לבחון 

מסחריות,  בתצפיות  וביבולם  באיכותם  שבלטו  הזנים  את 

בהיקף של 5%-10%, ולבחון זנים חדשים לעונה הבאה.

תודות 
תודתנו על שיתוף-הפעולה והסיוע בניסוי:

לחנוך וגיא בנימיני - מושב תלמי ביל”ו;

למשתלת “אגרושתיל” - על הספקת השתילים;

למועצת הצמחים, על מימון הניסוי.

החמה בקולס הכרוב
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על אף תנאי הגידול הקשים של שומר בעונת 
הקיץ, ישנה דרישה למוצר גם בתקופה זו. 

ניסוי זה בחן זנים שונים של שומר, שיכולים 
להתאים לטמפרטורות הגבוהות השוררות 

בעונה זו.

מבוא
בשל  וקשה,  בעייתי  הוא  הקיץ  בעונת  השומר  גידול 

הפוגעות  זו,  בתקופה  השוררות  הגבוהות  הטמפרטורות 

באיכות המוצר וביבול וגורמות לנזקים, כגון ריקבונות, סיביות 

ויבול נמוך.

מדי שנה נעשים מאמצים לבחון זנים לעונת הקיץ, במסגרת 

יש דרישה  ניסויי שדה הנערכים באזורים השונים בארץ, שכן 

למוצר זה גם בקיץ, תקופה בה הוא פודה מחיר סביר. 

שיטות וחומרים   
ניסוי זני השומר נשתל על כרב של כרוב, שלא זובל או דושן 

ביסוד.

שיטת הניסוי: בלוקים באקראי.

נבחנו 7 זנים ב-4 חזרות.

גודל החזרה 5 מ’ x 1.93 מ’ = 9.65 מ”ר.

על הערוגה נשתלו 4 שורות, כשהמרחק בין השתילים בשורה 

הוא 17 ס”מ )העומד = 12,400 שתילים לדונם(.

מועד השתילה: 28.7.2016.

מ’   2 של  מדגם  חזרה  מכל  נלקח   ,13.10.2016 הקטיף,  ביום 

מבחן זני שומר
קיץ 2016

שמעון אילוז - שה”מ, מחוז הנגב
נביל עומרי - שה”מ, בית דגן

אלעד לוי - עדן זרעים
דורון מאיר - הזרע

אורך ערוגה, 4 שורות. הפרי נקטף ונשקל. ניתנה הערכת מדדי 

זן )צורה, צבע, הפרגה, התפצלות, אחידות גודל,  איכות לכל 

גובה קמה וציון כללי(. 

טוקי  במבחן  ג’מפ  תוכנת  בעזרת  בוצע  סטטיסטי:  ניתוח 

.P=0.05 ברמת מובהקות

אותיות זהות באותה עמודה מציינות חוסר מובהקות.

רשימת הזנים:

חברה משווקתהזן
נטע זרעיםפבו 12004

עדן זרעיםסולריס
עדן זרעיםויקטוריו
עדן זרעיםאוריון
עדן זרעיםג’מיני

הזרעלאונרדו
עדן זרעיםוולקן

תוצאות

טבלה מס’ 1: יבול כללי ומשקל קולס ממוצע בק”ג לדונם

משקל ממוצעיבול/ד’הזן
A  7649A  0.542פבו 12004

AB  7241A  0.523סולריס
AB  6535A  0.518ויקטוריו

AB  6321AB  0.444אוריון
ABC  6172A  0.544ג’מיני

BC  5933B  0.404לאונרדו
C  4579B  0.357וולקן

שדה שומר

ריקבונית בפרי השומר
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דיון ומסקנות

יבול
ונבדל  טונות/ד’   7 מעל  של  גבוה  יבול  הניב   12004 פבו  הזן 

במובהק מהזנים וולקן ולאונרדו.

 6.5 גבוה של מעל  יבול  גם הם  הניבו  וסולריס  ויקטוריו  הזנים 

טונות/ד’ ולא נבדלו מהזן פבו )טבלה 1(. 

משקל הקולס
הזנים פבו 12004, ויקטוריו וסולריס הניבו קולס שמשקלו מעל 

500 גרם.  

שאר הזנים היו בעלי משקל קולס קטן, ובמיוחד הזן וולקן. 

מדדי איכות
הזן אוריון )ביקורת( שמר על איכות טובה ועקבית. 

הזנים ויקטוריו ופבו הראו איכות טובה מאוד עם נטייה קלה של 

הזן ויקטוריו להפרגה.

הזן סולריס הראה איכות טובה עם צורה שטוחה.

רגישים  והיו  טובות  תוצאות  הראו  לא  ולאונרדו  ג’מיני  הזנים 

לריקבונות, שמקורם בארוויניה )טבלה 2(. 

 לסיכום 

גבוה  יבול  עם  גבוהה  איכות  כבעל  שנצפה   ,12004 פבו  הזן 

לעונת הקיץ, ראוי לבחינה נוספת.  

הזן אוריון שמר על איכות יציבה ועקבית בתקופת הקיץ.

הזנים ויקטוריו וסולריס שמרו על איכותם הטובה יחסית, כאשר 

להפרגה  נוטה  ויקטוריו  והזן  שטוחה  לצורה  נוטה  הסולריס 

קלה.  

יש להמשיך ולבחון זנים נוספים לעונת הקיץ, בעלי פוטנציאל 

יבול גבוה ואיכות סבירה.

 

תודות 
למגדלים אבי ודודו אליה - מושב בית הגדי, על שיתוף-הפעולה 

והסיוע בניסוי; 

הספקת  על  הגדי,  בית  מושב   - שתיל”  “כל  למשתלת 

השתילים;

למועצת הצמחים - על מימון הניסוי.

טבלה מס’ 2: מדדי איכות בשומר לפי אינדקס 5-1, כאשר 5 מציין ערך גבוה של הפרמטר, לבן ועגול מוארך

הזן
גובה 
קמה

הפרגההתפצלותצבעצורה
אחידות 

גודל
ציון 
כללי

הערות

פבו 
יפה! מעט מאוד ריקבונות120043.53.53.753.25543.75

יפה! די גדול, עגול3.253.53.253.754.2543.75ויקטוריו
די אחיד4.75343.7553.753.5אוריון

הקלח שטוח, מתפצל יפה4.534.253.553.753.5סולריס
די קטן, צימוח גבוה53.253.75453.753.25וולקן

מוארך, הרבה ריקבונות4.7533.754.553.753לאונרדו
פחוס, הרבה ריקבונות3.53.7542.5542.5ג’מיני

הפרגה בשומר

עיוות הפרי


