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שאול גרף  

מבחן זני תירס מתוק  	35
ועל מתוק  
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המערכת אינה אחראית 
לתוכן המודעות

תקופת הפסח, התבדו כל התחזיות של משרדי האוצר ב

והחקלאות. לפוליטיקאים היה רצון עז להטיב עם הציבור 

לקראת החגים, ועל הדרך להאדיר את שמם, ובשקט בשקט, 

ללא התייעצות שמקיימים בתקופות אחרות, בלא לבדוק 

לעומק אם יש בזה צורך, הגיעו להחלטה מרעישה שפורסמה 

בכל כלי התקשורת לכל תושבי ישראל: יבוא של 60,000 טונות 

ירקות לקראת פסח, כדי להושיע את העם, וכל מי שרוצה 

לייבא, הם ישמחו להוריד לו את המכס. קראו ליבואנים להציף 

את השווקים, כי יש מזימה של החקלאים הישראליים להעלות 

את מחיר הירקות המבוקשים לקראת החגים.

כאשר שמענו על ההחלטה, ניסינו בכל דרך להסביר 

להם שהם טועים, אבל הם לא שמעו ולא רצו לדעת. 

אמרנו שאין צורך ביבוא, שיש מספיק לקראת החגים וגם 

המחירים סבירים.

בסופו של יום, לאחר החגים ראו שאכן כך היה. היה שפע 

מבחן זני כרוב לבן ואדום  	30
בשטח פתוח

קיץ	2016 	

שמעון אילוז, נביל עומרי,   

גדי אבישר, אלעד לוי,   

ישראל לביא,   

ששון עובדיה, סלאח  

תוצרת, במחירים סבירים, ואפילו ללא מכס לא כדאי היה 

לייבא. 

החקלאים מרוצים, הציבור מרוצה, ורק הפוליטיקאים 

עצובים, איך לא הצליחו להטיב עם העם ולרסק את 

המסחר בירקות לחקלאים.

נגמרו החגים ושוב נפלה לידיהם הזדמנות להטיב עם 

העם, הפעם עגבניות ללא מכס, כי לטענתם המחיר גבוה. 

אכן, יש מדי שנה מחסור סביר במעבר בין עונת החורף 

לאביב, וכמובן הרשתות מנצלות את ההזדמנות, אבל גם 

הפעם לא צלח בידם. גם טורקיה בין עונות, התוצרת מעט 

יותר יקרה, כך שהיבוא לא היה כדאי והרישיונות נותרו 

ללא דורש.

המסקנה: יבוא זה לא הפתרון וזו לא הדרך.

 מאיר יפרח

18 29 17 7

על הפרק

שדה וירק

בשער: פריחה של מרווה רפואית; צילם: איתן סלע

שער שדה וירק: תירס; צילם: איתן סלע
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סלט ירקות

עוזי גדיש, ממקימי מושב עין 

יהב, מהמובילים והראשונים 

בערבה, חקלאי מצטיין ופורץ דרך 

בחקלאות, איש משפחה למופת, 

נהרג בתאונת דרכים.

עוזי נמרץ ופעלתן אינו מרבה 

במלים אך מרבה במעשים, יזם 

וחדשן.

מהיזמים הראשונים לשיווק ירקות 

מהערבה בחו”ל בבורסת שטרלן. הראשון שניסה לגדל אספרגוס 

בערבה.

עוזי יחסר למשפחתו, לחבריו הרבים, למושב עין יהב ולכלל מגדלי 

הערבה, לכל אנשי המקצוע, לנוף של הערבה. איש ערכים וחקלאי 

מאיר יפרח בנשמתו. יהי זכרו ברוך. 

עוזי גדיש )גולדשמידט( ז"ל - איפה ישנם, עוד 
אנשים, כמו האיש ההוא...

החברות החלה בכפר הירוק באוגוסט 1955, עוד בעשרת הימים של 

ה”הכנה לכפר”, וכך בהמשך. בכתה החמישית, כנער צעיר התמסר 

לעבודה אצל יהושע בגן הירק, בה המשיך שלוש שנים. היה זה ענף 

קשה, עבודת ידיים רבה בזריעות ובשתילות, קטיפים ואיסופים ידניים, 

ענף שלא משך אליו אחרים, אך עוזי פרח בו. לא די לו, בנוסף ארגן 

כמה חברים לקטיף מלפפונים ותותים בשבתות אצל מתתיהו ברוש, 

ברמת השרון,                

עוזי גולדשמידט - קטן, כך קראנו לו. איש של עבודה וסקרנות אין קץ 

במעשה החקלאי. לא היה לו רגע דל. כך היה גם כשעברנו ללמוד 

בכתות י”ב-י”ג ב”כדורי-יד נתן”, גם שם עבד אצל יהודה רץ בגן הירק.

בסוף כתה י”ב, אצה לו הדרך והוא הצטרף לגרעין להקמת עין יהב. גם 

שם במושב, היה מיוזמי הקמת גן הירק, שהיה הבסיס לגידול הירקות 

בערבה, ועליו הייתה גאוותו כשהזמין אותי לבקרו. במשך השנים פיתח 

עוזי משק ירקות שהיה לדוגמא ומופת לכל חקלאי האזור, וכך חנך 

והדריך רבים מהמתיישבים החדשים באזור הערבה הקשוח, ורבים 

זוכרים לו את עצותיו הטובות בראשית דרכם החקלאית.

עוזי ומשפחתו היו בין הראשונים שנענו לחידושים האגרוטכניים בענפים 

השונים, ובמיוחד בענף הפלפל. כבעל ניסיון רב, בחן בזהירות כל שינוי 

וחידוש ויישם אותם לאחר בדיקה מעשית וכלכלית בתנאי משקו. עוזי 

חידש את גידול האספרגוס בערבה, בנגב המזרחי, המערבי ובחולה, 

והחדיר זנים ושיטות חדשניות בייצור, באסיף ובאריזות.

יחד עם בנו, דרור, פעלו רבות בנושא שיווק הירקות והקטנת פער 

התיווך ואף דילגו על מהמורות ביורוקרטיות שהקטינו את ההכנסות 

של היצרנים. לא תמיד צלחה הדרך במאבק נגד שרי חקלאות ואוצר, 

שלא העריכו במידה מספקת את חשיבותה של הערבה ומתיישביה, 

אך גם בשנות משבר, ידע עוזי ואתו דרור, לנווט את דרכם החקלאית 

בגיוון מוצרים ובשיטות שיווק ישירות, שסייעו להתגבר על הקשיים.

עוזי גדיש, איש המעשה ורב הניסיון, ראוי להיזכר כאחד מעמודי התווך 

העיקריים בחקלאות הישראלית בכלל ובערבה בפרט. מעל הכול, 

חבר אמיתי, איש ישר דרך, רחב לב ואוהב אדם.

בני גמליאל

חרות הצילום ת
המסורתית 

“הגלריה החקלאית” 
2017 של קנט יוצאת 

לדרך 
תחרות הצילום המסורתית 

“הגלריה החקלאית” של 

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע 

בחקלאות, יצאה לדרך. התחרות, 

המתקיימת זו השנה השתיים-

עשרה, הינה בסימן 50 שנות 

פעילות של הקרן. כבכל שנה, 

התחרות נועדה לחשוף לציבור 

הרחב את תרומתה הגדולה של 

החקלאות לפיתוחה של המדינה 

ואת יופיים המרהיב של הטבע 

והחקלאות בישראל. התחרות 

פתוחה לחקלאים, לקהל הרחב, 

לצלמים מקצועיים ולחובבים. 

את התמונות ניתן לשלוח 

לאפליקציית התחרות של קנט. 

תחרות הצילום של קנט, שהחלה 

כתחרות סגורה לחקלאים בלבד, 

נפתחה לציבור הרחב והפכה 

במרוצת השנים לתחרות צילומי 

החקלאות הישראלית והטבע 

המקומי המרכזית בארץ. במשך 

השנים נשלחו לתחרות אלפי 

תמונות מקוריות ויצירתיות של 

שדות, גידולים, בעלי חיים, ציוד 

חקלאי ועוד. הגלריה הפכה 

ל”שגרירה” של החקלאות 

הישראלית, ותמונות נבחרות 

הוצגו בתערוכות חקלאיות 

בינלאומיות ובשגרירויות 

ישראל ברחבי העולם. בשנה 

האחרונה בלבד הוצגה “הגלריה 

החקלאית” בשגרירות ישראל 

באיחוד האירופי ובתערוכה 

חקלאית גדולה שהתקיימה 

בהודו.

התחרות מורכבת משני שלבים: 

בשלב הראשון מועלות כל 

לזכרו של עוזי גדיש ז”ל

המשך בעמוד הבא
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התמונות באתר התחרות. צוות 

השיפוט של התחרות יבחר 

את 20 התצלומים המקוריים, 

המיוחדים והיפים ביותר. בשלב 

זה הציבור הרחב יוכל להצביע 

לתמונה הטובה ביותר. ההכרזה 

על התמונה הזוכה תתקיים 

בכנס הלקוחות השנתי של קנט 

שיתקיים בחודש  יוני  2017. 

המקום הראשון יזכה ברחפן 

עם מצלמה, המקום השני 

יזכה במצלמת GoPro, המקום 

השלישי יזכה בשעון ספורט של 

.Apple

אז איך משתתפים?

יש להעלות את התמונות, 

שצולמו על-ידי השולח )כל 

משתתף רשאי לשלוח תמונה 

אחת בלבד(, הקשורות 

לחקלאות ו/או לנוף בישראל, 

לאפליקציית התחרות בכתובת 

/http://gallery.kanat.co.il/gallery. על 

התמונה להיות באיכות גבוהה, 

של לפחות 300DPI, ובפורמט 

JPG בלבד. המועד האחרון 

לשליחת התמונות הוא 16.5.17.

כל שלבי התחרות הינם בכפוף 

לתקנון, אותו ניתן למצוא 

באפליקציית התחרות ובמשרדי 

קנט, ברח’ מנחם בגין 74 תל 

אביב. 

רש אגרו-משוב פ
2017

תערוכת “פרש אגרו משוב” 

תתקיים בסימן ‘שמים את 

החקלאות במרכז”, במטרה 

להעצים את החקלאות 

הישראלית. 

קבוצת “משוב” הודיעה כי האלוף 

במילואים, מתן וילנאי, ששימש 

כשר וח”כ מטעם מפלגת 

העבודה וסיעת העצמאות וכן 

כשגריר ישראל בסין, נבחר 

לכהן כנשיא התערוכה. תערוכת 

“אגרו משוב” היא התערוכה 

הבינלאומית השנתית הגדולה 

והוותיקה בישראל לשיווק תוצרת 

חקלאית. 

התערוכה תתקיים בתאריכים 

28-27 בחודש יוני 2017, בגני 

התערוכה בתל אביב.

מכתב של צבי אלון, 
מנכ"ל מועצת הצמחים, 

לדרור תנורי בעקבות 
פרישתו מיח”מ

לדרור תנורי

קיבוץ נירים

דרור היקר!

בפעילויותי המגוונות פגשתי אישי 

ציבור רבים מהסקטור החקלאי 

ובכלל.

מעטים מאוד מהם התנהלו 

ברמת אחריות, מקצועיות 

וחברות כמוך!

בשנים המעטות בהם תפקדנו 

במשותף בנושאי הירקות 

והחקלאות, למדתי להכירך 

כאדם מיוחד, נעים הליכות, “תוכו 

כברו”, מתייחס לנושא לאחר 

שלמד אותו על בוריו ואומר 

את דעתו בבהירות ובנחיצות. 

בתוקף תפקידך החשוב בנגב 

המערבי, היית אבן פינה להרבה 

מאוד החלטות של מדיניות ודרכי 

פעולה בענף הירקות.

תמיד לקחת אחריות וקבעת 

עמדה, גם כשזה חייב אותך 

להתעמת עם קרובים ורחוקים.

בעצה אחת עמך ועם עמיתיך 

להנהגת הענף, הגענו להישגים 

לא מעטים וקידמנו את היקף 

הייצור והיצוא של הירקות 

ושמירת הרווחיות, גם בעיתות 

משבר קשות.

דרור , יש אימרה:

“הקב”ה גומל לשליחי ציבור 

כגמולם...”

ויש מי שמפרש אותה: הקב”ה 

גומל לשליחי ציבור - כי הציבור 

לא עושה זאת...

אסיים ואומר, שבתפקידיך 

הציבוריים מעולם לא ציפית 

לתודות, אלא פעלת לפי הבנתך 

ומצפונך, ועם זאת אני רוצה 

בהזדמנות זו לומר לך תודה!

תודה על הזמן הרב שהקדשת 

למועצה, תודה על תרומתך 

הרבה בפעילותך הציבורית ועל 

המנהיגות שגילית כשעמדנו בפני 

פרשות דרכים. 

אני בטוח שתמשיך ותתרום 

מיכולתך ומאישיותך, עוד שנים 

רבות. 

בברכה ובהערכה 

צבי אלון
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זכאים למלגה:  מדריכים, מגדלים ותלמידי מחקר הפעילים 
בענפים הנ”ל.

)לא זכאים להגיש אלה שזכו במלגת שמין בשלוש השנים האחרונות( 

מטרת המלגה:  סיוע בהשתלמות קצרת מועד, בארץ או בחו”ל. 

מטרת ההשתלמות: קידום ענף ייצור חומרי ריבוי, שתלנות, 
צמחי-נוי וחקלאות אורגנית.

מקבל המלגה יידרש, לאחר מועד ההשתלמות, להגיש דו”ח מסכם 

באנגלית ו/או בעברית עם תקציר באנגלית, להנהלת הקרן.

מועד אחרון להגשה: 28.5.2017  

ניתן לקבל באמצעות: טפסי בקשה: 
ד”ר שאול מנור, מזכיר אגודת נאמני המחקר החקלאי - 

טל. 03-9683293

aguda@volcani.agri.gov.il  -  דואר אלקטרוני

בכתב:  ת.ד. 15159 ראשון לציון 7528809

פרופ’ אריה אלטמן ד”ר שאול מנור 

יו”ר הקרן מזכיר האגודה 

קול קורא 
לקבלת מלגת השתלמות בנושא:

“חומרי ריבוי, שתלנות, צמחי-נוי וחקלאות אורגנית”  
לשנת 2017

אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו - מרכז וולקני

עמותה: 580035699

המשך בעמוד הבא
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סיכום עונת גידול ירקות 
2016/17 בערבה
מרכז מבקרים ע”ש וידור, 

תחנת יאיר 25.5.2017

סדר היום
מרצהנושאשעה

התכנסות08:30

09:45-08:45
פתיחה 
וברכות

אייל בלום - 
ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה

בועז הורויץ - 
מנהל מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

שמשון עומר - 

מנהל אגף הירקות, שה”מ משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

חמי ברקן - 
יו”ר ועדה חקלאית ערבה תיכונה

טקס חלוקת מלגות מקרן בונה-טרה לחקלאים 

סקירה אקלימית 10:00-09:45
של עונת הגידול

אפי טריפלר, מו”פ ערבה 
תיכונה וצפונית תמר 

יורם צביאלי, מו”פ ערבה סקירת העונה בערבה10:30-10:00
תיכונה וצפונית תמר 

סקירת הגנת הצומח 10:50-10:30
בגידולי הירקות בערבה

סבטלנה דוברינין, 
שה”מ, משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר

עמית גלאון, עריכה גנומית11:30-10:50 
מינהל המחקר החקלאי

הפסקה וכיבוד קל11:50-11:30

וירוסים חדשים וחדשים 12:10-11:50
ישנים בעולם הירקות 

אביב דומברובסקי, מינהל 
המחקר החקלאי

שבתאי כהן, מו”פ ערבה גידול תות בערבה12:30-12:10
תיכונה וצפונית תמר

12:50-12:30
חצילים - התנאים 

להיווצרות נזקי צינה 
ואפיונם

רמי גולן, מו”פ ערבה תיכונה 
וצפונית תמר

יצוא פלפל וחצילים 13:20-12:50
עופר גבעון, שובלבעונת 2016/17

מגמות בטיפוח ופיתוח 13:40-13:20
פלפל בספרד ובישראל

יוני אלקינד, הפקולטה 
לחקלאות, האונ’ העברית

מנחה היום: יורם צביאלי 

בברכת יום פורה,

צוות המו”פ וההדרכה

ה נ מ ז ה
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המשך בעמוד הבא

משולחן המזכירות

שיבת מזכירות י
הארגון

יום רביעי, 29..3.17

מאיר יפרח
אגרת יצוא

לצערי, למרות לוח הזמנים 

שמשרד החקלאות התחייב עליו, 

אין התקדמות בנושא.

בהנהלת ענף ירקות הוחלט 

להגיש בג”צ בנושא זה.

מים

בהחלטה של ועדת הפנים 

של הכנסת הוזלו תעריפי 

המים השפירים. אנו מברכים 

על  כך, ובמקביל יש לטפל 

בגידולים שנפגעו, בעיקר גידולי 

התעשייה, לקבלת פיצוי מתאים, 

כדי שהגידולים הללו ימשיכו 

להתקיים.

פערי תיווך

מדברים הרבה ועושים מעט. כל 

הזמן יש תכניות חדשות ואין פתרון. 

את הדבר הראשון בחשיבותו לא 

עשו, וזה הקמת שוק סיטוני. יש 

כביכול כל מיני סיבות, אבל בסופו 

של דבר אין שוק.

קנט

תומכים ומברכים על פעולות 

קנט לשמירה על ביטחון קיומם 

של המשקים החקלאיים בקרות 

נזקי טבע למיניהם, כולל אסונות 

טבע, מחלות ווירוסים.

העברת מכון וולקני לצפון

דעתנו בנושא ברורה, אנחנו 

מתנגדים למהלך זה. מקווים 

שלא יצא לפועל, כי יש חשיבות 

למיקום מכון וולקני כיום במרכז 

הארץ.

מחירי התוצרת

התבדו כל תחזיות משרד 

החקלאות לגבי יבוא של 

60 אלף טונות. הודענו שיש 

מספיק תוצרת לקראת החגים 

והמחירים סבירים וזולים. 

הבעיה של ההחלטה לייבא 

היא לא הכמות אלא האווירה 

שיוצרים, הנותנת לרשתות שוט 

כנגד המגדלים. נכנסה מנטרה 

של יבוא, ואני לא זוכר קדנציה 

שעסקה בכך, נגד החקלאים.

מינהלת ההשקעות

נגמרו כל ההשקעות, אין 

תקציבים. כמעט שאין 

השקעות רגילות, אלא רק 

לקנאביס, לירקות לנזקקים, 

לאיסוף תוצרת סוג ב’. אין 

השקעות לעידוד דור ההמשך 

בחקלאות.

סטנדרטים

ממחזרים תכניות שעסקו בהן 

שנים במשרד החקלאות. בכל 

מקרה לא ניתן גיבוי למהלך כזה 

ללא השקעות במרכז הארץ 

ובאזורים אחרים, כפי שקבעה 

ועדת הכלכלה של הכנסת.

חברת שיווק של המגדלים

לאחר היעלמותה של אגרקסקו, 

יש צורך בהקמת חברת מגדלים, 

בהתאם לרצון המגדלים בשטח, 

אשר אמורה לרכז כ-200 אלף 

טונות משווקים בכלל הענפים. 

הנושא יובא לדיון בהנהלת ענף 

הירקות ויוכן מתווה להיתכנות 

הקמתה של חברה המשותפת 

למועצת הצמחים, לארגון מגדלי 

ירקות ולמגדלים המעוניינים. זה 

ייתן פתרון למי שלא יכול לעבוד 
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עם הרשתות.

חושב שחברה כזאת היא אחד 

הפתרונות, ואף אחד לא יעשה 

את זה במקומנו. זה לא פשוט, 

אבל גם אם מנסים ונכשלים, 

שווה לנסות.

אורן ברנע

תפוחי אדמה

אנחנו בשנה מאוד טובה אחרי 

שנתיים וחצי של הפסדים. 

לאחר שנים קשות הקטינו 

בחלק מהעונות היקפים. בנוסף, 

השולחן התארגן ובחר צוות 

ניהול מצומצם. נעשו כמה 

צעדים שהביאו להישגים. למשל, 

לקראת עונת האיסום, הופעל 

לחץ להגדיל את היצוא, כך 

נפטרנו מהעודף שהיה בארץ, 

נכנסנו לקיץ מאוזן, והמחירים 

התנהגו בהתאם. הענף מנוהל 

עם בקרה תמידית על רמת 

המלאים. לאחר התקופה הקשה 

ידענו להתארגן ולעבוד יחד. האם 

נשכיל לעשות זאת גם לאחר 

שנה טובה? זמנים יגידו. 

לצערנו מחכה לנו בהמשך 

משבר גדול ביצוא בענף זה, וגם 

בענפים אחרים. לאור ההיחלשות 

המשמעותית של האירו והפאונד, 

רמת ההכנסות מול מחירי מכירה 

ממוצעים אמורה לרדת 

ב-8%-10% בשערי המט”ח 

הנוכחיים, והמגדלים צריכים 

לקחת זאת בחשבון.

גזר

אנו עוברים שנה קשה שנייה 

בגזר. מדובר על הפסדים שיהיה 

קשה למשקים לשאת אותם. 

נמחק לנו חלק מהשוק ברוסיה, 

בעיקר בחלק הראשון של 

העונה, ואנו נמצאים בעודף גדול 

של היצע. ישבנו, נציגי השולחן, 

לחשוב על פתרונות. ננסה להגיע 

להסכמות של כל המגדלים, 

בתכנון ושליטה בנפחי היצוא 

ובשיפור במחירים.

BDS

יש בעיה בכמה רשתות בגרמניה, 

שהסחורה שלנו לא נכנסת 

אליהם. גם כשיש להם מחסור 

ממקורות אחרים, הם לא 

מזמינים מישראל.

אנו מנסים לפעול בנושא, 

בשיתוף משרד החקלאות ומכון 

היצוא.

אלי אהרון

עובדים זרים

1/4 2 נקודות זיכוי: הנושא נדון 

בבית המשפט העליון והסתיים. 

בג”צ תמך בטיעונים של המדינה, 

ולכן גם הצעת המדינה, שנקודת 

הזיכוי תוחזר בשני שלבים, 

מקובלת על בית המשפט: 

מינואר 2017 הוחזרה חצי נקודה, 

וחצי נקודת זיכוי נוספת תוחזר 

בינואר 2018. שווי ההחזר הינו 

כ-200 שקלים לעובד לחודש.

פתיחת חשבון בנק: היה דיון 

בוועדת העבודה והרווחה לגבי 

פתיחת חשבון בנק. הנושא 

ירד בעקבות טיפולו של אבו 

וילן, אבל במקומו נקבע ששר 

העבודה והרווחה יקבע מהו 

המסמך הנדרש לצורך השכר. 

ביטוח רפואי: מחיר הביטוח 

הרפואי עלה בפברואר מ-230 

ל-274 דולר. ברור שיש כאן 

מונופול של אחת מקופות 

החולים. מדברים על כך 

שבחודש יוני יש כוונה להעלות 

את מחיר הביטוח שוב.

קנט

השבוע התקיימה ישיבה לגבי 

נייר התניות לצורך קבלת פיצוי 

על נזקים באסונות טבע. ראינו 

את המכתב ועצרנו את הכול. יש 

דיונים שנמשכים כבר כשנה, ובין 

היתר הועלתה דרישה מהמגדלים 

להביא אישור מחברות הזרעים 

על ניקיונם. אנחנו מעוניינים 

שתהיינה בדיקות, אבל אי אפשר 

לזרוק את האחריות לאישור על 

המגדלים. סוכם שקנט תפנה 

ישירות לכל חברות הזרעים 

בנושא.

קנאביס

בעקבות יום העיון שנערך בנושא, 

פרסמתי נייר מפורט לגבי 

התנאים לגידול.

גידול הקנאביס אינו במכסות, 

כלומר מי שיעמוד בכללים 

ובהתניות יוכל לקבל היתר, אבל 

העלות מרתיעה רבים מלהיכנס 

לתחום.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

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

2017, אשר ישווקו בחודשים אפריל 2017 - יוני 2017. הנתונים הבאים 

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

מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף הירקות.

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

ומפורט, שפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

אברהם ארליך )נונה(, מנהל ענף ירקות
אלי דנינו, מנהל מידע,  ענף הירקות

לתשומת	לבכם:

הנתונים המופיעים בתחזית 

זו מבוססים על מידע שנמסר 

או שנאסף על-ידי המועצה 

ובגלל מורכבות העניין, ישנה 

אפשרות שמידע זה אינו 

שלם. כמו-כן, תחזית זו 

מושפעת מתנאים ומנתונים 

שונים שעלולים להשתנות 

ולשנות נתונים ו/או את האמור 

בתחזית זו. מדובר בתנאים, 

כגון: מזג-אוויר, מחלות, גלי 

הנבה, אזורי גידול, עונות גידול 

וכו’. לאור זאת, יש לקחת את 

הנתונים והאמור בתחזית זו 

בזהירות ובערבון מוגבל. אין 

בתחזית זו כדי להטיל על 

מועצת הצמחים - ענף הירקות 

או מי מעובדיה ו/או שלוחיה 

כל אחריות בקשר לאמור ו/או 

לאמיתות האמור בתחזית זו, 

ואין לפרשה כהתחייבות לקיומו 

של נתון כלשהו בעתיד.

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני 

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

המדד הסיטוני של חודש מרץ 2017 עומד על שיעור של 211% משנת 

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

הירקות הסיטוני ירד בחודש מרץ 2017 בשיעור של 2% לעומת חודש 

פברואר 2017. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש מרץ 2017 עומד על שיעור של 

153% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש מרץ לא 

השתנה לעומת חודש פברואר 2017.

% שינוימרץ-17מרץ-16שם ירק
4.725.118%אבטיח

5.207.1037%ארטישוק
6.508.0023%בטטות איכות מעולה

4.503.47-23%בצל אדום
4.382.80-36%בצל בית אלפא

1.60בצל יבש
6.408.7737%בצל ירוק

2.80בצל ריברסייד
7.93ברוקולי באריזה קמעונית

3.20גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

3.80איכות מעולה

2.132.203%גזר בשקים
5.706.5014%דלורית
5.7811.93106%דלעת

8.255.60-32%זוקיני ירוק
19.0920.708%חסה 8 יחידות

5.08חציל בלאדי
4.744.17-12%חציל חממה

3.45חצילים
2.433.2835%כרוב אדום

1.801.73-4%כרוב לבן
5.004.75-5%כרוב סיני

3.113.8925%כרובית
5.255.7910%לוף

2.75לפת איכות מעולה
8.23מלון גליה מעולה

8.25מלון כתום
4.064.132%מלפפון חממה

2.573.1422%סלק
4.285.3224%עגבניות באשכולות

3.25עגבניות בהדליה
4.044.9723%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
6.107.1918%איכות מעולה

8.637.99-7%פלפל אדום איכות מעולה
10.00פלפל אדום פרמיום

7.877.900%פלפל בהיר
8.1210.9735%פלפל חריף
9.079.232%פלפל כתום

8.948.32-7%פלפל צהוב איכות מעולה
2.734.2054%צנון

3.163.7318%קולרבי
3.494.3725%קישואים איכות מעולה

18.0023.0028%שום
3.303.351%שומר

14.9617.2015%שעועית ירוקה
16.50תות שדה

9.47תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

5.50קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
5.80קמעונית איכות מעולה

2.504.6084%תפוא"ד אדום בשקים
4.60תפוא"ד באריזה קמעונית

תפוא"ד לבן באריזה 
4.10קמעונית איכות מעולה

תפוא"ד בשקים לבן איכות 
1.90מעולה

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים מרץ 2016 - מרץ 2017 )ש”ח לק”ג(
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פירוט התחזית:

בצל 

הספקת בצל בחודשים פברואר 

- אפריל הינה מזן אורי נעיצה, 

הקיים במלאי בהיקף של 

כ-15,000 טונות.

הספקת בצל בחודשים מאי 

- יולי הינה מזן מכלוא, הקיים 

במלאי בהיקף של כ-31,800 

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 

מרץ הינו 3,300 דונם ש”פ/חיפוי 

ניילון ו-2,025 דונם בבתי צמיחה, 

המיועדים לשיווק בחודשים 

אפריל - יוני.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים 

ינואר - מרץ הינו  כ-5,830 דונם, 

המיועדים לשיווק בחודשים 

אפריל - יוני.

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 

ינואר - מרץ הינו כ-5,285 דונם 

בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים אפריל - יוני.

היות שמדובר בגידול קצר, 

יחסית לשאר גידולי הירקות, 

היצע המלפפון משתנה תוך זמן 

קצר. לכן קיימות תנודות במחירי 

המלפפון מדי יום.

הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

עגבנייה

סך-כל השתילות עד חודש מרץ 

כ-13,550 דונם בתי צמיחה, 

המיועדים לשיווק בחודשים 

אפריל - יוני.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

פלפל

סך-כל השתילות עד חודש 

מרץ כ-23,580 דונם בתי צמיחה 

וכ-1,400 דונם ש”פ, המיועדים 

לשיווק בחודשים אפריל - יוני.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.  

שום

סך-כל הנעיצות עד חודש מרץ 

כ-7,700 דונם.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

אבטיח

סך-כל השתילות עד חודש מרץ 

כ-14,100 דונם, המיועדים לשיווק 

בחודשים אפריל - יוני.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה. 
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ימים הפתוחים ה
בענף תפוחי 

האדמה

כתב: אורן ברנע

גם השנה, כמדי שנה, קיימנו את 

ה”ימים הפתוחים” בענף תפוחי 

האדמה.

מדובר באירוע משותף למגדלים 

בישראל, למגדלי הזרעים 

באירופה ולגורמים מובילים 

בענף. במרכז האירוע תצפית על 

הזנים החדשים, שיש לכל חברה 

להציע, לקראת העתיד.

עד יום שני בערב, 24.4.17, נחתו 

בישראל 22 נציגי חברות זרעים, 

שרובם השתכנו במלון אחד. 

למחרת בבוקר יצאו האורחים 

לשתי חלקות זנים: אחת 

באדמה חולית בניר יצחק 

והשנייה באדמת לס בסעד. בכל 

חלקה חיכה לאורחים המגדל, 

תיק עם תכנית החלקה, כ-40 

זנים חדשים וכמובן המגדלים 

המקומיים וגורמים הקשורים 

לענף.

בערב התכנסנו למפגש חברתי, 

לארוחה משותפת ומושקעת 

ולקצת נאומים וברכות.

למחרת נפגשנו בחלקת הזנים 

השלישית באזור השרון, סמוך 

לתל יצחק. 

היה מעניין להשוות בין החלקות 

בתנאים השונים ולראות את 

הזנים הכוכבים החדשים. יש לאן 

להתקדם.

עם סיום הסיור בשרון יצאנו ביחד 

באוטובוס לטיול בירושלים, עם 

מדריך מעולה. 

מעבר לצד העסקי, לחיזוק 

הקשרים ולשמירת ישראל כשער 

המרכזי של החברות למזרח 

התיכון ולארצות החמות, חשוב 

לנו לחבר את הספקים שלנו, 

חלקם ממובילי הענף, למדינה 

המיוחדת שלנו ולייצר שגרירים 

טובים באירופה. הם אכן 

מן השטח

 Your“ - מתפעלים מהארץ שלנו

amazing country…” והודו לנו מאד 

על שני הימים בהם אירחנו אותם.

ארגון מגדלי ירקות מפיק את 

האירוע. אני מקווה שעשינו את 

עבודתנו נאמנה ושנראה תוצאות 

טובות בהמשך. 

תודה למגדלי חלקות הזרעים, 

לציון דר ולאשר גולן, ללבקו ולכל 

מי שעזר.
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שדה ההדרכה ב

שתלות תות-שדה מ
- מרץ 2016 

מוחמד יוסף אבו טועמה, מדריך 

לגידול ירקות ותות שדה

נטע מור, מדריכת הגנת הצומח

כללי
מדי שנה, בחודשים פברואר-

אפריל, מכינים את הקרקע 

למשתלות השדה המשקיות: 

קובעים את היקף שטח 

המשתלה ואת גודל השטח 

המניב המתוכנן לעונה הקרובה, 

בהתאם למגבלות המים ולכוח 

העבודה. 

חומר ריבוי
חובה להשתמש בשתילי אם 

מהמשתלות המורשות בלבד, 

כדי להיות בטוחים שאיכותם 

עומדת בתקנות משרד 

החקלאות מבחינת אמינות הזן 

והניקיון ממחלות ומווירוסים.

בחירת השטח 
והכנת הקרקע

מומלץ לבחור חלקה שהקרקע 

שבה תהיה מנוקזת, חולית, 

עמוקה, נקייה מעשבים, פורייה 

ורחוקה משטחים מניבים, מחשש 

להעברת מזיקים ומחלות. עדיף 

לבחור בחלקה שלא גידלו 

בה תות-שדה בשלוש השנים 

האחרונות, כיוון שגורמי מחלות 

משתמרים בקרקע יותר משנה.

מתחילים בהכנת הקרקע 

בביצוע חריש עמוק )60-40 

ס”מ( במשתת או במחרשה 

מתהפכת בתחילת האביב, 

לאחר מכן מפרקים את 

הרגבים ומיישרים את הקרקע. 

בהמשך יבוצעו עיבודים קלים 

באמצעות קלטור, להשמדת 

עשבים שנבטו במהלך 

החורף והאביב, עד ביצוע 

החיטוי במהלך חודש אפריל. 

פעולה זו חיונית להפחתת 

אוכלוסיית זרעי העשבים 

בקרקע. יש לדאוג לניקיון 

החלקות השכנות וגבולות 

החלקה מעשבים, כדי 

למנוע מעבר זרעים נוספים 

באמצעות הרוח )כגון קייצת 

ועשבים אחרים ממשפחת 

המורכבים(.

זיבול ודישון יסוד
מומלץ לבצע בדיקת קרקע 

לפני הוספת זבלים או דשנים 

כימיים ביסוד ולקבוע את 

כמותם על סמך הממצאים 

ותוך היוועצות במדריכי 

שירות שדה, כדי לשלוט 

ברמת היסודות בקרקע. 

הרמה המיטבית הרצויה של 

היסודות היא 30 ח”מ זרחן ו-60 

ח”מ אשלגן. כאשר לא מבצעים 

בדיקות, מפזרים 150 ק”ג סופר 

פוספט ו-20 ק”ג אשלגן כלורי 

לדונם. מצניעים אותם לעומק 

של 15-10 ס”מ בתיחוח. הזרחן 

חשוב מאוד לבניית מערכת 

שורשים בריאה ומפותחת של 

שתילי האם והבנות. דישון יחסי 

עם ההשקיה, במהלך תקופת 

המשתלה, מבטל את הצורך 

במתן דשן יסוד אשלגני, בתנאי 

שיבוצע מעקב רציף בבדיקות 

קרקע אחת לחודש. אחת 

לשנתיים, לפני החיטוי בחודשים 

נובמבר ודצמבר, מוסיפים זבל 

אורגני רקוב בצורת קומפוסט 

במנה של 6-5 מ”ק/דונם.

חיטוי קרקע
מגדלים, שברשותם מתיל 

ברומיד, יחטאו מתחת ליריעה 
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המשך בעמוד הבא

חוסמת, במינון של לפחות 30 

ק”ג לדונם. מינון נמוך מזה אינו 

יעיל בהדברת חלק מפגעי 

הקרקע, כמו מקרופומינה. 

התכשירים  המורשים לחיטוי 

בתות-שדה הם אדוכם סופר, 

להדברת מחלות שוכנות 

קרקע, וקונדור/אגרוצלון 

ופלדין, להדברת נמטודות 

עפצים. בחלקות, בהן ישנה 

נגיעות בנמטודות עפצים, 

מומלץ לחטא בקונדור/

אגרוצלון או פלדין, תוך הקפדה 

על הוראות היישום. חובה 

לחכות 5 ימים לפחות בין חיטוי 

בקונדור/אגרוצלון לבין חיטוי 

באדוכם סופר. נכון להיום 

רוב הקרקעות אינן מאולחות 

בנמטודות, ולרוב מספיק 

חיטוי באדוכם סופר. העיתוי 

הטוב ביותר לביצוע החיטוי 

הוא כשלושה עד ארבעה 

שבועות לפני השתילה. חיטוי 

סמוך מדי לשתילה יסכן את 

צמחי האם ועלול לגרום נזק 

קשה, בשל שאריות התכשיר 

בקרקע. מומלץ לחפות את 

הקרקע מוקדם ככל האפשר 

לפני החיטוי, כדי להעלות את 

הטמפרטורה )יישום התכשיר 

מורשה בטמפרטורת קרקע 

של מעל 15 מ”צ(. המנה 

המומלצת לחיטוי היא 70 ליטר 

לדונם ביישום בטפטוף מתחת 

לפלסטיק שקוף אנטידריפ, על 

חלקה מוכנה לשתילה, במנת 

מים של 30-20 קוב לדונם. 

המרווח בין שלוחות הטפטוף 

לבין הטפטפות לא יעלה על 

50 ס”מ. לפני החיטוי חשוב 

להקפיד על כך שהקרקע 

תהיה מפוררת, נקייה משאריות 

צמחים ומחלקי פלסטיק ויבשה 

ככל האפשר. לאחר החיטוי אין 

להיכנס לשטח עם כלי עיבוד. 

יש להיוועץ במדריכים ובאנשי 

החברות לקבלת פרטים 

נוספים לגבי יישום התכשירים.

שתילה ומרווחים
שותלים את צמחי האם במהלך 

השבועיים הראשונים של מאי, 

בהתאם לזן. במהלך השתילה 

מסמנים את חלקי המשתלה 

שהוקצו לכל זן באמצעות 

שילוט מתאים, ובהמשך - 

באמצעות בניית מחיצות בגובה 

40-30 ס”מ מיריעות פלסטיק 

על שלד של חישוקי ברזל, 

למניעת מעבר שלוחות מזן לזן. 

המחיצות אינן צריכות להיות 

גבוהות מדי, כדי שלא יפריעו 

להמטרה. בין שני זנים סמוכים 

מותירים שורה ריקה, שבה 

תוקם המחיצה לאחר השתילה. 

מקימים מחיצת פלסטיק בגובה 

70-60 ס”מ כגבול מסביב 

למשתלה, ומשאירים כניסה 

אחת שבה יוצב כלי המכיל 

חומר חיטוי לטבילת רגליים 

וכלי עבודה.

קביעת מרווחי השתילה תיעשה 

בהתאם לזן, לפוריות הקרקע 

ולמועד שתילת האמהות, כאשר 

בזנים עתירי שלוחות ובנות 

)זנים בכירים( ובקרקע פורייה - 

שותלים את האמהות במרווחים 

גדולים. לעומת זאת, זנים אפילים 

דלי בנות ושלוחות שותלים 

במרווחים קטנים יותר, כמפורט 

בטבלה שלהלן.
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שותלים שתילים בריאים, בעלי 

מערכת שורשים מפותחת 

שלא השחירה. חובה להרטיב 

את הגוש לפני השתילה. חשוב 

להקפיד על כיסוי הגוש בקרקע 

למניעת התייבשותו, וכך למנוע 

תמותה ופיגור בהתפתחות. 

שותלים ליד הטפטפות כדי 

לדייק במרווחי השתילה. 

דישון במהלך גידול 
המשתלה

ביישום הדשנים, ובעיקר החנקן, 

נדרשים רגישות וידע למענה 

מדויק על צורכי השתילים, 

למניעת צמיחה מופרזת 

וכיסוי שטח המשתלה מוקדם 

מדי. צפיפות גבוהה עלולה 

לגרום להתפתחות שתילים 

דקים, ארוכים ובעלי מערכת 

שורשים דלה, כך שסיכוייהם 

של השתילים להיקלט לאחר 

טבלה מס’ 1: המועדים והמרווחים בשתילת שתילי אם וכמות לדונם משתלה לפי זנים

 מועד שתילת
שתילי האם

צמחי אם 
לדונם 
משתלה

מרחק בס”מ
בין הצמחים הזן

בשורה בין השורות

5-1 במאי 250-200 220-200 220-200 תמר )328(, הדס )543(, מלאך )156(, גילי, אורלי
5-1 במאי 220-170 250-220 250-220 יובל, רותמי, ברק )946(, דנדי, מאור, 6040, רוקי
15-7 במאי 250-200 220-200 220-200 פסטיבל, יעל )329(

טבלה מס’ 2: תכנית דישון יחסי במי ההשקיה במהלך גידול המשתלה

ריכוז היסודות במי ההשקיה בח”מ )ג’/מ”ק( מערכת 
ההשקיה

תקופה 
בימים תאריכים שלב בגידול המשתלה

)K20( אשלגן )P2O5( זרחן )N( חנקן
50-40 30 50-40 בטפטוף 10 10.5-1.5 א. שתילה-קליטה
60-50 30 60-50 בטפטוף 20 30.5-11.5 ב. התבססות האמהות

60-50 30 60-50 בהמטרה*
ובטפטוף 60 1.8-1.6 ג. פיתוח שלוחות עד כיסוי 

המשתלה

60-50 30 **0 בהמטרה 
ובטפטוף 50-40 20.9-1.8 ד. גמילה והקשיה

* לקראת תום ההשקיה )10-5 דקות אחרונות(, יש להשקות במים שאינם מכילים דשן, למניעת צריבות 
בעלים.

** בתקופת ההקשיה יש לשקול מתן דשן חנקני בכמות מצומצמת )בראשית אוגוסט( לפי התפתחות 
השתילים. ניתן להשתמש בדשן כמו חד-אשלגן זרחתי או אשלגן חנקתי.

*** לתיקון מחסור בברזל, יש להשתמש בכלטי ברזל, בדרך כלל במנה של 500-250 גרם לדונם, או לרווח 
השקיות, אם מחסור הברזל נובע מעודפי מים בקרקע. יסודות קורט אחרים יינתנו בהתאם לצורך ולאחר 

היוועצות במדריך.
**** לוח הדישון הוא המלצה כללית. יש לבצע בדיקות קרקע בתדירות של לפחות אחת לחודש, כדי 

להתאים את תכנית הדישון למציאות בשטח. 
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השתילה יהיו מועטים וייווצרו 

תנאים המעודדים הדבקה 

והתפשטות של מחלת 

אנתרקנוז.

ככלל, מומלץ להשתמש 

בדשנים שמתאימים ליישום 

במערכת הטפטוף וההמטרה. 

בחירת הדשנים תיעשה על 

סמך בדיקות קרקע תקופתיות. 

ניתן להשתמש בדשנים נוזליים, 

כמו שפר/שפיר עם יסודות 

קורט )כגון 7:3:7(, או בדשנים 

מוצקים מורכבים כמו  23:7:23. 

ניתן להשתמש בדשנים לא 

מורכבים, על סמך בדיקות 

קרקע, כמו אמון חנקתי נוזלי 

)21%(, אמון גופרתי, אשלגן 

 )MAP( חנקתי, חד-אמון זרחתי

.)MKP( או חד-אשלגן זרחתי

פיזור ידני גם באמצעות “מנוסים” 

עלול לגרום צריבות ותמותת 

שתילים, במיוחד אם כמות 

המים הניתנת לאחר הפיזור אינה 

מספקת. 

השקיית המשתלה
להשקיית המשתלה מומלץ 

להשתמש בשלוחות טפטוף 

צפופות הפרוסות במקביל 

לשורות צמחי האם שמכסות 

את כל שטח המשתלה )40-30 

ס”מ בין השלוחות ו-25 ס”מ בין 

הטפטפות בשלוחה או טפטוף 

רציף(. במקרה ששתילת צמחי 

האם אינה מתבצעת על ערוגות 

מוגבהות, יש לשקול שימוש 

בטפטוף חד-פעמי. בשל הקושי 

בהוצאת הטפטפות מהשטח 

במהלך עקירת השתילים, יש 

לטמון אותן באופן שטחי בעומק 

של כ-5-3 ס”מ. אין צורך לחבר 

את כל השלוחות בתחילת 

המשתלה אלא ניתן לבצע חיבור 

הדרגתי בהתאם להתקדמות 

הכיסוי הצמחי. במהלך העונה, 

עם כל חיבור של שלוחה נוספת, 

טבלה מס’ 3: משטר ההשקיה במשתלה

בהמטרה* בטפטוף
תקופה שעתשלב בגידול המשתלה

השקיה
 כמות

מ”ק/ד’
 מרווח
בימים

 כמות
מ”ק/ד’

מרווח 
בימים

12:00 2-1 כל יום 3-2 כל יום 10 ימים
10.5-1.5 א. שתילה - קליטה

12:00 2-1 ימי
שרב 5-3 5-2 20 ימים

30.5-11.5 ב. התבססות האמהות

06:00 9-7 כל יום 6-4 3-2 60 ימים
1.8-1.6

ג. פיתוח שלוחות עד כיסוי 
המשתלה

06:00 20-10 5-2 15-10 4-2 50-40 ימים
20.9-1.8 ד. גמילה והקשיה

משטר זה מותאם לאזור השרון. יש להתאים את משטר ההשקיה לאזורים חמים ויבשים, שהקרקע בהם 
היא חול דיונה.

* המלצות ההשקיה הן כלליות, ויש  להתאימן לתנאי האזור )אקלים, קרקע וזן(. יש לבקר את משטר 
ההשקיה באמצעות בדיקות קרקע תקופתיות.

המשך בעמוד הבא
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מומלץ לתת מנת מים בהמטרה 

כדי לדחוק את המלחים משולי 

האזור שהושקה בטפטוף. 

שימוש בטפטוף מעלה את 

יעילות ההשקיה והדישון, מפחית 

את הסיכוי להתפתחותן של 

מחלות עלים )רמולריה, מרסוניה 

ואנתרקנוז( וכנראה חוסך במים.

בכל מקרה, שמירה על לחות 

אוויר ועל רטיבות פני הקרקע, 

בהתאם להתפתחות השלוחות 

ולהשתרשות הבנות - מבטיחה 

את הצלחת המשתלה. מומלץ 

להשקות את המשתלה בהמטרה 

בשעות הבוקר המוקדמות, 

למעט בימי שרב, שבהם יש 

להשקות בצהריים השקיה 

נוספת לשם צינון. בהמטרה 

תהיה ההשקיה המרכזית בבוקר 

בלבד, ואין לחלק את מנת 

ההשקיה היומית לשתיים )מנת 

המים להשקיה בהמטרה לא 

תהיה פחותה מ-6 מ”ק/דונם(. 

בחירת ציוד ההשקיה, קביעת 

ההצבות בהתאם לתנאי השטח 

ורשת ההשקיה חשובות ביותר 

להבטחת כיסוי אחיד בכל 

השטח, ללא נגירה ובזבוז. 

לשם כך, בוחרים בממטירים 

עדינים בעלי ספיקה של

200-160 ליטר לשעה. יש 

להקפיד על לחץ מים שיותאם 

לדרישת היצרן, ויש להציב 

את הזקיפים במאונך לקרקע. 

מומלץ להציב ממטירי גזרה 

)180 מעלות( בעלי 50% ספיקה 

בשולי המשתלה, כדי לחסוך 

במים. בתקופות א’ ו-ב’ )ראו 

טבלה מס’ 3( משקים בטפטוף 

)שלוחה לשורה; יש לוודא 

טפטפת לכל צמח אם( ונעזרים 

במקביל בהמטרה טכנית אחת 

בשעות הצהריים למשך 20-15 

דקות, לצינון בימי שרב. בהמשך 

עונת הגידול, בשלבים ג’ ו-ד’, 

מומלץ להשאיר את שלוחות 

הטפטוף בשטח ולהשקות את 

האמהות באמצעותן )השקיה 

באמצעות המטרה בלבד דורשת 

מנות מים גדולות יחסית כדי 

להגיע לבית השורשים של 

צמחי האם(. משטר השקיה 

שאינו מספק את צורכי צמח 

האם עלול ליצור עקות המלחה 

ופגיעה בשורשים )השחרת 

שורשים וצריבות קצוות והאדמה 

של העלים(, שלעתים חושדים 

בטעות כי נגרמו מריזוקטוניה או 

מפגעים אחרים. 

הכנסת מערכת טפטוף לכל 

השטח )ראו לעיל( מיועדת 

בעיקר לתקופת הגמילה 

וההקשיה )שלב ד’ בטבלה 3( 

מהסיבות שצוינו לעיל. בתקופה 

זו המלצות ההשקיה הן בהתאם 

למערכת  ההשקיה הפעילה 

בשטח )טפטוף או המטרה(. 

במקרה שמשקים באמצעות 

מערכת הטפטוף בלבד, ניתן 

לשקול השקיית המטרה אחת 

ל-10 ימים עד שבועיים לשם 

שטיפת מלחים.

טיפול במשתלה
מסירים תפרחות ופירות 

שהופיעו על צמחי האם, 

להבטחת התפתחות שלוחות 

ובנות תקינה. כעשרים יום לאחר 

השתילה מקלטרים ומיישרים את 

פני השטח במתחחת יד )אגריה( 

ובמגרפות יד, לעקירת עשבים, 

לשבירת הקרום ולמניעת שקעים 

שיפריעו להשתרשות. חוזרים 

על פעולה זו ככל שיידרש ולפני 

כיסוי השטח בשלוחות. מתחילים 

בכיוון השלוחות משהגיעו לאורך 

50-40 ס”מ, לכל הכיוונים, 

להשגת כיסוי אחיד בשטח. 

מייצבים את השלוחות בהטמנת 

הפרק הראשון באדמה. לאחר 

שלב זה משתדלים שלא להיכנס 

לשטח המשתלה אלא לעקירת 

עשבים ידנית או לטיפולי הדברה, 

כדי למנוע הידוק של הקרקע או 

נזק לשלוחות, העלולים להיגרם 

מדריכה. נעיצת בנות במקומות 

ריקים תופסק חודש מתאריך 

העקירה.

הגנת הצומח
סניטציה במשתלה היא אמצעי 

יעיל מאוד למניעת העברה 

והתפשטות של מחלות ומזיקים, 

ולכן חשוב לנקוט בצעדים 

מונעים לפני בחירת האמצעי 

הכימי.

העובדים, גם בשדה המניב, 

יחלו קודם בעבודתם במשתלה, 
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ולאחר מכן בשדה המניב. יש 

לטבול רגליים וכלי עבודה בחומר 

חיטוי לפני הכניסה למשתלה, 

מחשש לנשיאת גורמי מחלה. 

יש לעקור ולהרחיק צמחי אם 

ושלוחות החשודים כנגועים 

במחלות שונות, כגון אנתרקנוז או 

מקרופומינה.

למניעת אנתרקנוז, מומלץ 

לטבול את שתילי האם 

בשלמותם לפני שתילתם )בטרם 

הוצאתם מהתבנית( בתמיסת 

אוקטב בריכוז 0.1% )גרם אחד 

לליטר מים( למשך 2 דקות. 

קימחון - מחלה קשה 

בגידול תות-שדה בעונת 

האביב והסתיו. שתילים 

נקיים מהמחלה יקטינו את 

סיכויי התפרצותה בשדה 

המניב מאוחר יותר. יש 

לרסס במשתלה למניעת 

מחלה זו, הפוגעת בעלים 

ובפירות. מטפלים בתדירות 

של אחת לשבוע בתכשירים 

המומלצים. למניעת המחלה, 

ניתן להשתמש באופן קבוע 

בתכשירי גופרית. בשימוש 

בתכשירי גופרית אין סכנה 

להתפתחות עמידות למחלה. 

אם מופיעה המחלה, מומלץ 

לשלב תכשיר מקבוצה כימית 

אחרת. למניעת התפתחות 

עמידות, יש להשתמש 

בתכשירים מקבוצות כימיות 

שונות לסירוגין )אלטרנציה(. 

יש לזכור, כי השימוש בחלק 

מהתכשירים מותר רק 

במשתלות, ויש להפסיק את 

הטיפול בהם עם השתילה 

בחלקות המסחריות. 

התכשירים המותרים לשימוש 

במשתלה, במיון לפי קבוצות 

כימיות: 1. אביר; 2. סטרובי, 

פלינט; 3. אנויל, אופיר 2000, 

דומארק; 4. פולאר; 5. תכשירי 

גופרית )הליוגפרית, גופרותר, 

סולפורון, סולפולי, תיוביט( וכו’. 

כנגד כתמי עלים מטפלים 

באנטרקול, בדקוניל, במנבגן 

ובדומיהם.

להדברת כנימות עלה וציקדות 

)וקטור לפיטופלסמה - גרין 

פטל(, ניתן להשתמש בתכשירים 

כמו איפון, קליפסו, אקטרה, 

קונפידור ודומיו. 

להדברת פרודניה מטפלים עם 

גילוי הנגיעות בשטח בתכשירים 

שונים, כמו מץ’, אטברון, 

פרוקליים, דנים, קורגן ועוד. 

להדברת אקריות אדומות 

מטפלים עם גילוי מוקדי נגיעות 

ראשונים בתכשירי אבמקטין 

)ורטימק ודומיו(, פלורמייט או 

באמצעות פיזור אקריות טורפות.

למניעת נזקי תריפס הקיקיון 

בצימוח הצעיר, מסוף אוגוסט עד 

העקירה, ניתן לטפל בטרייסר 

אולטרה או בתכ’ אבמקטין 

)ורטימק ודומיו(.

למניעת נזקי חיפושית המלדרה 

)חומיני(, מטפלים בתכשירים 

מקבוצת הפירתרואידים, כגון 

סימבוש וטלסטאר. קורגן, 

המורשה בתות שדה להדברת 

זחלי עשים, נמצא יעיל בהדברת 

דרני מלדרה בגידולים אחרים. 

על אופן הטיפול במזיק זה, יש 

להיוועץ במדריכים. 

עונת משתלות מוצלחת!

המשך בעמוד הבא
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מלצות לסיום עונה ה
ולתחילתה 
בפלפל בערבה

שבתאי כהן, יורם צביאלי - מו”פ 

ערבה תיכונה וצפונית תמר

סבטלנה דוברינין, דיויד 

סילברמן, עדי סויסה, 

עודד פרידמן - שה”מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר

להלן הפעולות המומלצות לסיום 

הגידול בעונה הנוכחית ולהכנת 

החלקה לעונה הבאה:

בדיקת קרקע - מומלץ לבצע 

עכשיו בדיקת קרקע, 

על-מנת לברר את פוריות הקרקע 

בעיקר בנושא זרחן ואשלגן 

ואת הצורך בהוספת קומפוסט 

)הנחיות לביצוע בדיקות קרקע 

מפורסמות בהמשך(. 

חיסול הצמחים - מומלץ להזרים 

מתאם סודיום )12 ליטר לדונם, 

יישום עם 10 קוב מים( לצורך 

המתת הצמחים וחיסול פתוגנים 

פוטנציאליים בבית השורשים 

ולהקלת עבודת העקירה. יש 

לפנות את שאריות הצמחים 

מהשטח. 

לגבי חלקות עם נגיעות 

בנמטודות, יש להתייעץ עם 

מדריכת הגנת הצומח.

גידול ללא עיבוד - גם בחלקה 

בה לא מתבצע עיבוד )תעלות 

קבועות לסוגיהם(, יש לפנות את 

הצמחים מהשטח ולהכינו לחיטוי.

עיבודים להכנת השטח - קודם 

כל ביצוע משתת בקרקע יבשה, 

אחר-כך,  לצורך הכנת הערוגות, 

יש לתת 30 קוב מים לדונם, 

פיזור קומפוסט על פני הערוגה 

)רצוי להתייעץ עם המדריך לגבי 

המנה הרצויה, נדרשות תוצאות 

בדיקות קרקע(, תיחוח והכנת 

ערוגות, פריסת טפטוף, חיפוי 

קרקע בפוליאתילן )לחיטוי סולרי 

משופר רצוי להשתמש ביריעת 

אנטי דריפ(. 

חיטוי קרקע )החומר שניתן 

להמתת הצמחים בסוף הגידול 

אינו נחשב כחיטוי( - שבועיים 

לאחר תחילת החיטוי הסולרי 

יש ליישם מתאם סודיום )אדיגן 

סופר, אדוכם, מתמור(, קונדור 

או אגרוצלון, פלדין, במינון לפי 

המצוין בתווית התכשיר. החומר 

יינתן עם 20 עד 40 קוב מים 

לדונם. אין לשלב תכשירי מתאם 

סודיום וקונדור/אגרוצלון, אלא 

יש להפריד ביניהם לפחות ב-5 

ימים: קונדור/אגרוצלון כתכשיר 

ראשון ומתאם סודיום לאחר 

כ-5 ימים. החיטוי הסולרי יימשך 

לפחות לתקופה של חודש. 

במהלך החיטוי הסולרי יש לתת 

אחת לשבוע מנת השקיה של 7 

קוב לדונם )בתיאום עם פעולות 

השטיפה(.

שטיפות קרקע להדחת מלחים - 

במהלך תקופת החיטוי הסולרי, 

מומלץ לשטוף את הקרקע במנה 

של 80 קוב לדונם. להבטחת 

הדחה מספקת של מלחים, יש 

להתקין בחלקה שואבי תמיסת 

קרקע )משאבים( בעומק 15 ו-30 

ס”מ. במהלך השטיפה יש לדגום 

את מי הטפטפת. עם סיום 

השטיפה יש למדוד את רמת 

המוליכות החשמלית )EC( של מי 

המשאב. במידה שערך המוליכות 

במשאב גבוה ממוליכות מי 

 EC הטפטפת בחצי יחידת

ומעלה, יש לתת מנה של שטיפה 

נוספת ולחזור בסיום השטיפה 
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שוב על בדיקת המשאבים, 

עד לקבלת ערך מוליכות נמוך 

במשאבים. 

לקראת שתילה ויום השתילה -

הסרת הפלסטיק תתבצע 

לא יותר מ-3 ימים לפני מועד 

השתילה, כדי להימנע מעלייה 

נימית ומהמלחה חוזרת של 

השכבה העליונה. ביום השתילה 

תינתן השקיה של 20 קוב לדונם.

הכנות לבדיקות איכות הדישון 

וניטור המליחות ורמות החנקן 

בבית השורשים - 1. בראש 

החלקה יוצב ברזון הכולל 

טפטפת לדיגום מי ברז לפני 

מערכת הדישון; 2. באחת 

השלוחות תותקן טפטפת 

לאיסוף תמיסת ההשקיה )כולל 

הדישון(; 3. מומלץ להתקין בכל 

יחידה של 5 דונמים תחנה ובה 2 

משאבים בעומק 15 ו-30 ס”מ.  

בדיקת וכיוון מערכת הדישון - 

מומלץ לכוון את מערכת הדישון 

כדי למנוע אי דיוקים במתן הדשן 

במהלך העונה, באמצעות בדיקת 

המוליכות החשמלית )EC( של מי 

ההשקיה. נדרשים מד מוליכות 

חשמלית ותמיסת כיול. לפני 

תחילת התהליך יש לכוון את מד 

המוליכות החשמלית. 

להלן שלבי האיפוס: 

סימולציה לדישון: א. 

יש למלא בדלי נקי 10   .1

ליטרים מים ללא דשן )מי 

קו בשטח הגידול(. את 

עשרת הליטרים יש למלא 

במדויק באמצעות כד 

מדידה )ליטרון(. יש לבדוק 

את המוליכות החשמלית 

)EC( באמצעות מד 

המוליכות )המכויל(, ולרשום 

את הערך המתקבל.

יש למדוד במדויק 10   .2

סמ”ק דשן )מרוכז( 

באמצעות משורה או 

מזרק, להוסיף לדלי 

המים )המכיל את עשרת 

הליטרים( ולערבב היטב.

יש למדוד את ה-EC של   .3

המים בדלי המכילים את 

מי הקו ועוד 10 סמ”ק דשן. 

ערך EC אשר התקבל 

צריך להיות גבוה בכמה 

עשיריות dS/m ממי המקור 

ללא דשן. יש לרשום את 

הערכים אשר התקבלו 

ולחשב את ההפרש עם 

דשן לעומת המים ללא 

דשן. ערך זה הוא ההפרש 

אשר אמור להיות בין מי קו 

ללא דישון לבין מי קו אשר 

הזריקו להם 1 ליטר דשן 

לקוב מים.

בדיקת ביצוע דישון בחלקת  ב. 

גידול: 

בזמן הפעלת מערכת   .4

ההשקיה והדישון, ייאספו 

דגימות מים לאורך כל 

ההשקיה, הן בטפטפת 

ללא דשן בראש השטח 

)לפני המדשנת( והן מי 

טפטפת המכילים דשן 

באחת השלוחות.

עם סיום ההשקיה יש   .5

לבדוק EC בשתי הדגימות 

)סעיף 4( לרשום את 

התוצאות ולחשב את 

ההפרש. במידה שההזרקה 

היא ליטר דשן לקוב מים 

ומערכת הדישון מדויקת, 

הרי שההפרש ב-EC צריך 

להיות זהה לסימולציה 

)סעיפים 3-1(.
המשך בעמוד הבא
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במידה שההפרש   

בבדיקה בשטח שונה 

מזה של הסימולציה, סימן 

שמערכת הדישון סוטה 

בפועל למינון גבוה או נמוך 

מהנדרש. במצב זה ניתן 

לבצע תיקון שדה )רישום 

ערך גבוה או נמוך יותר 

במחשב ההשקיה( או 

לפנות לכיול מקצועי של 

מערכת הדישון. 

יש לבצע את הבדיקות   

בתחילת הגידול, ובהמשך 

אחת לשלושה שבועות או 

עם כל החלפת סוג דשן 

או עם העלאה או הורדה 

של כמות הדשן. כאשר 

מחליפים סוג דשן, יש 

לבצע את כל השלבים 

כולל של הסימולציה, 

כדי לקבל את ההפרש 

ביחידות EC הניתנות 

לבחינה ולהשוואה.

הנחיות לבדיקות קרקע, זנים, 

השקיה ודישון, הגנת הצומח, 

טיפול בפרי לאחר קטיף - 

יפורסמו בנפרד. 

בהצלחה!

 

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות.

נחיות לביצוע ה
בדיקות קרקע 

לבדיקות מעבדה 
בערבה

עודד פרידמן, עדי סויסה, 

דויד סילברמן - שה”מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר

יורם צביאלי, שבתאי כהן - מו”פ 

ערבה תיכונה וצפונית תמר

תוצאות בדיקות מעבדה של 

דגימות הקרקע מכילות מידע 

מדויק על תכולת היסודות 

והמלחים בקרקע ומהוות כלי 

עזר לקבלת החלטות בנושאים 

של הכנת הקרקע )קביעת 

הצורך לתוספת קומפוסט או 

דשן יסוד(, דישון שוטף )סוג 

הדשן(, השקיה ושטיפות הקרקע. 

ניתן לבצע את בדיקות המעבדה 

במעבדות שירות שדה בגילת או 

ביוטבתה.

מומלץ לבצע בדיקות קרקע 

לפני העונה, כדי לקבוע את 

הצורך בהוספת קומפוסט ודישון 

יסוד בהכנת החלקה ולבחירת 

סוגי הדשן להמשך העונה. 

כמו-כן, תוצאות הבדיקות ייתנו 

הכוונה לצורך בשטיפת מליחות 

הקרקע. מומלץ לבצע לפחות 

שתי בדיקות קרקע במהלך 

העונה, כדי לכוון את ההשקיה 

והדישון בצורה מדויקת וחסכנית.

הנחיות לדיגום נכון:

קידוחי הדגימה יבוצעו   .1

באמצעות מקדח קרקע, ליד 

הטפטפת הקרובה לצמח. לכל 

חמישה דונמים, 10 קידוחים 

לעומק 20 ס”מ לגידולי ירקות. 

לשטחי מטעים יש לבצע 

בעומקים 20-40-60 ס”מ. כל 

הדגימות מ-10 הקידוחים, 

מהשטח הנבדק, ייאספו לדלי 

ויעורבבו למדגם אחד.

להלן הבדיקות הנדרשות:  .2

• )חנקן, זרחן ואשלגן(.  	N P K

בדיקות האשלגן מבוקשות 

לביצוע בשתי שיטות: 

אשלגן חליף ובדיקת 

CaCl. יש 
2
אשלגן במיצוי 

לבקש מהמעבדה לבצע 

בשתי השיטות.

• )מוליכות חשמלית  	EC

כאומדן למליחות(: יש 

לבקש מהמעבדה לבצע 

בעיסה רוויה.

• )% מים בעיסה רוויה,  	SP

אומדן ליכולת הקרקע 

לאחוז מים, מושפע 

משיעורי החול, סילט 

וחרסית בקרקע(.

•אחוז חומר אורגני.  	
•טקסטורה )מרקם: שיעורי  	

חול, סילט, וחרסית 

בקרקע(: מומלץ לבצע 

בדיקה זו באופן חד פעמי 

לחלקה.

דגימה תכיל כ-500 גרם   .3

קרקע. יש להכניס את 

הדגימות לשקית נייר ולשקית 

פלסטיק פתוחה.

יש לסמן את השקיות   .4

במספרים רצים ולצרף בדף 

את המקרא למספרים: שם 

חקלאי, מושב, חלקה, תת 

חלקה, עומק דגימה. יש 

לפרט את סוגי הבדיקות 

המבוקשות. 

ניתן להזמין דוגם באמצעות   .5

מעבדת שירות השדה בגילת.

לתיאום הבאת דגימה   .6

למעבדה בגילת: 08-9928680, 

איריס, רעיה.

לתיאום הבאת דגימה   .7

למעבדה ביוטבתה:

08-6355790, ויקי.  

עודד פרידמן החליף את   .8

שלמה קרמר )ג’וחה( 

בתפקיד מדריך שירות שדה. 

ניתן להיעזר בעודד בכל 

נושא הקשור לנושאי קרקע 

ומים וכמובן בביצוע בדיקות 

הקרקע.

עודד: 052-5833191  

oded_friedman@yahoo.com  

צוות המדריכים כולו עומד 

לרשותכם, לפיענוח תוצאות 

הבדיקות ולייעוץ נוסף.

בהצלחה!
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ניסוי זה בחן זני כרוב לבנים ואדומים 
בתקופת הקיץ, בה הטמפרטורות הגבוהות 

מקשות על קבלת יבול איכותי בגידול הכרוב.

תקציר
על  מעיקים  גבוהות,  טמפרטורות  בתנאי  בקיץ,  הכרוב  גידול 

בעיקר  מיטביים,  אינם  והאיכות  היבול  מכך  וכתוצאה  הגידול 

בזנים האדומים, שהם אפילים יותר מהזנים הלבנים. 

מבוא
גבוהה  בניבה  שנצפו  שונים,  זנים  נבחנו   2016 בשנת  בניסוי 

ובאיכות טובה.

בעונת  בניסויים  קודמות  בשנים  נבחנו  האלה  מהזנים  חלק 

הקיץ ונתקבלו בהם יבולים גבוהים באיכות גבוהה.

מבין הזנים האדומים לא נצפו זנים חדשים שהניבו יבול ואיכות 

גבוהים, מלבד הזן המסברי קיירו.  

שיטות וחומרים   
ביסוד,  דושנה  או  זובלה  שלא  הכרוב,  זני  של  הניסוי  חלקת 

נשתלה ב-19.5.2016 על כרב של שומר.

בניסוי נבחנו 11 זנים לבנים ו-4 זנים אדומים ב-4 חזרות. גודל 

החזרה 6 מ’ X 1.93 מ’ = 11.58 מ”ר.

שיטת הניסוי בלוקים באקראי.

נשתלו 4 שורות על הערוגה, כשהמרחק בין השתילים בשורה 

33 ס”מ )עומד: 6,660 שתילים לדונם(.

נערכו 2 קטיפים בהפרש של שבוע ימים.

קטיף 1: 27.7.16.

קטיף 2: 4.8.16 )בקטיף זה נקטפו הזנים האדומים ומספר זנים 

לבנים אפילים(.

הפרי  חזרה,  מכל  אורך  מ’   2 של  מדגם  נלקח  הקטיף  ביום 

נשקל ונספרו הקולסים במדגם זה.

מבחן זני כרוב לבן ואדום 
בשטח פתוח

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	

)מוצקות,  זן  לכל  איכות  מדדי  של  הערכה  ניתנה  כמו-כן, 

הפרגה, אחידות הבשלה ועוד(.

כל  נשתלו  בלוק  כשבכל  בלוקים,   2 על  בוצעה  זו  הערכה 

הזנים.

רשימת  הזנים וחברות השיווק

זנים לבנים
חב’	שיווקהזןמס’

עדן זרעיםפרסקו1
אגרודילאדל )101(2
זרעים גדרהפרוקטור3
4sk - 106אגרודיל
5ca 999’זרעים טכנו
תרסיסבובקט6
7ca 536הזרע
8sk - 104אגרודיל
אגרודילמונטי9
עדן זרעיםצ’ירס10
11ca - 538הזרע

זנים אדומים
חב’	שיווקהזןמס’

הזרערומנוב1
הזרערומוס2
זרעים גדרהרייסה3
הזרעקיירו4

לא  ונצפו  חזרות  ב-2  בתצפית  זנים  כמה  נשתלו  כמו-כן, 

מאט,  צ’ק  בשם  זן  מלבד  הקיץ,  בעונת  לגידול  מתאימים 

שנצפה בכיר מאוד )פחות מ-2 חודשי גידול(.

מובהקות  ברמת  טוקי  מבחן  ג’מפ  תוכנת  סטטיסטי:  ניתוח 

.P=0.05
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)כרוב	 בק”ג	 ממוצע	 קולס	 ומשקל	 לדונם	 יבול	 	:1 מס’	 טבלה	

לבן(

משקל	קולסיבול/ד’הזן
ca 9999695A  1.59
ca 5369588AB  1.42
9136AB  1.37בובקט
ca 5388902AB  1.30

8853AB  1.37פרוקטור
sk - 1068811AB  1.38
8749AB  1.43פרסקו
8232AB  1.32מונטי
8148AB 1.32צ’ירס

8028AB  1.27אדל )101(
sk - 1047667B  1.13

N.S

	לפי	אינדקס	5-1	כאשר	5	מסמל	 טבלה	מס’	2:	מדדי	איכות	

איכות	גבוהה	)כרוב	לבן(

הזן
אחידות	
הבשלה

גובה	
הצמח

מוצקותצורהצבע	קולס
אורך	
הפרגה

הערותציון	כללי

יפה מאוד! מעט חלפת3.543.7543.754.254אדל )101( 
 sk - 1064.5344444יפה! רגיש לחלפת
  ca 53843.53.254.54.253.754יפה! מוכן

בכיר, בהיר, מתבקע, 44333.752.753.5פרסקו   
מעט חלפת

 ca - 53643.25443.752.53.25מעט חלפת, דמוי אגס
אפיל, קטן ובהיר3.53.752.7533.7533.25צ’ירס   
 43.7533.253.533פרוקטור 

  ca 9993.53.75333.52.753 אפיל, לא אחיד, מעט
חלפת ראוי לפסילה

אפיל, קטן אחיד בגודל3.542.7533.52.53מונטי    
מעט החמה3.7542.52.252.52.52.5בובקט  

  sk - 1043433.53.52.52.5 לא אחיד, מעט חלפת
ראוי לפסילה

)כרוב	 	בק”ג	 ומשקל	קולס	ממוצע	 יבול	לדונם	 	:3 טבלה	מס’	

אדום(

ממוצע	משקליבול/ד’הזן
A  7774A  1.25רומוס
AB  7680AB  1.23קיירו

B  6711BC  1.08ראיסה
C  5636C  1.9רומנוב

טבלה	מס’	4:	מדדי	איכות	לפי	אינדקס	5-1	כאשר	5	מסמל	איכות	גבוהה	)כרוב	אדום(

אחידות	הזן
הבשלה

גובה	
הצמח

צבע	
אורך	מוצקותצורהקולס

הערותציון	כלליהפרגה

יפה4.25443.754.253.54קיירו
קולס קוני33.2544.54.253.253.25רומנוב
 3.753.253.53.53.52.53רומוס
לא מתאים לעונה3.53.53.53.253.52.252.75ראיסה

דיון ומסקנות

יבול
sk )טבלה  כל הזנים הלבנים הניבו יבול  גבוה פרט לזן 104 - 

מס’ 1(.

בזנים האדומים בלטו הזנים קיירו ורומוס ביבול גבוה ובקולס 

טוב )טבלה מס’ 3(. 

איכות
אחריהם  ופרסקו.   538  ,106 אדל,  הזנים  בלטו  הלבנים  בזנים 

באיכות הזנים 536, צ'ירס ופרוקטור.

הזנים 999, מונטי, בובקט ו-104 לא היו איכותיים )טבלה מס’ 2(.

בזנים האדומים בלט הזן קיירו.

צריך להתאים את הזן פרסקו לקטיף מרוכז ומידי עם הבשלתו, 

כיוון שהוא מתבקע.

לסיכום 
בניסוי נצפו זנים חדשים שהניבו יבול גבוה ואיכות טובה.

ואפילו  הבאים  בניסויים  חדשים  לצד  אלה  זנים  לבחון  יש 

בתצפיות מסחריות בהיקף של 5%-10% מהשטח המסחרי.

 

תודות 
למגדלים אבי ודודו אליה ממושב בית הגדי, על ביצוע הניסוי;

הספקת  על  הגדי,  בית  ממושב  שתיל”  “כל  למשתלת 

השתילים;

למועצת הצמחים - ענף ירקות, על מימון הניסוי.
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תירס מתוק משמש חומר גלם לתעשיית 
השימורים ולשיווק טרי בארץ ובחו”ל. מבחן 

זני תירס מתוק ועל מתוק, שנערך בחוות 
עדן בבקעת בית שאן, הוא חלק ממערכת 

מבחני הזנים הארצית. מטרת מבחן הזנים 
הינה לבחון את זני התירס המתאימים לגידול 
בעמקים המזרחיים בתקופת הסתיו, בעיקר 

לשוק הטרי.

תקציר
מהקבוצות  מתוק  תירס  זני  כללו  הזנים  ותצפית  מבחן 

 .Sh2 וזנים על מתוקים מהקבוצה הבוטנית   SE-ו  SU הבוטניות 

באקראי.  בלוקים  במתכונת  חזרות,  ב-6  נזרעו  במבחן  הזנים 

הזנים בתצפית נזרעו בשתי חזרות. פוטנציאל היבול של זן הינו 

תלוי במספר הקלחים ליחידת שטח, במשקל הקלח הממוצע 

וביבול הקלחים סוג א’. 

מבחן הזנים והתצפית נזרעו בתאריך 6.9.16, וההצצה התרחשה 

התבצעו  מזיקים  והדברת  דישון  השקיה,   .12.9.16 בתאריך 

כמקובל באזור. 

במבחן זני התירס המתוק לא נמצאו הבדלים בין הזנים ביבול 

קלחים סוג א’. בתצפית הזנים הניבו גנרטור וטורבו יבול גבוה 

זני התירס העל מתוק לא נמצאו  של קלחים סוג א’. במבחן 

מספר  נמצאו  אך  א’,  סוג  קלחים  ביבול  הזנים  בין  הבדלים 

הבדלים ביבול קלחים סוג ב’, בסך-הכול היבול הכללי ובאחוז 

הקלחים סוג א’.

מבוא
תירס מתוק משמש חומר גלם לתעשיית השימורים, הקפואים 

הארציים  הזנים  מבחני  מטרת  ובחו”ל.  בארץ  טרי  ולשיווק 

וזני  זני תירס מתוק  של תירס מתוק היא לבחון את התאמת 

תירס על מתוק לגידול באזורי הארץ השונים, בהתאם לתנאי 

האקלים, למועדי הזריעה ולמשטרי עיבוד שונים. הידע הנאסף 

מסחריים,  ביקורת  לזני  בהשוואה  החדשים,  התירס  זני  על 

החלים  השינויים  ועל  הזנים  מאפייני  על  מידע  בסיס  משמש 

בהם עם הזמן. ידע זה כולל את משך הגידול, פוטנציאל היבול, 

התאמת  נבחנת  בנוסף,  ועוד.  למחלות  רגישות  היבול,  איכות 

התירס  זני  על  זה,  ידע  בסיס  טרי.  ולשיווק  לתעשייה  הזנים 

מבחן זני תירס מתוק 
ועל מתוק

חוות עדן, סתיו 2016
יפתח	גלעדי,	שמעון	לחיאני,	מחמוד	זועבי,	חזי	גורן	-	חוות	עדן

שאול	גרף	-	מו”פ	צפון

בדבר  לחקלאים  המלצות  לגיבוש  משמש  לסוגיו,  המתוק 

הגידול  לתנאי  בהתאם  שונים,  זריעה  למועדי  הזנים  התאמת 

ולדרישות הקניינים.  

חומרים ושיטות
במבחן ובתצפית נזרעו 6 זני תירס על מתוק ו-9 זני תירס מתוק. 

באקראי  בלוקים  במתכונת  ונזרע  )זן(  גורמי  חד  היה  המבחן 

ב-6 חזרות. זני התצפית נזרעו ב-2 חזרות. בכל חלקה נזרעו 

4 שורות במרווח של 96 ס”מ בין השורות. אורך חלקות הניסוי 

היה 10 מטרים, ומתוכם נקטפו ונשקלו 5 מטרים ערוגה.

טבלה	מס’	1:	רשימת	הזנים	במבחן	ובתצפית

הערותהחברה	המשווקתשם	הזןהטיפול

 Aמבחן מתוקעדןרויאלטי

 Bמבחן מתוקזרעים גדרהסלינה

 C2110מבחן מתוקזרעים גדרה

 D13082מבחן מתוקירוק

 E4927מבחן מתוקהזרע

 Fתצפית מתוקהזרעקוקני

 Gתצפית מתוקהזרעגנרטור

 Hתצפית מתוקהזרעטורבו

 Iתצפית מתוקהזרעסוקי

מבחן על מתוקהזרעסנטינלא

מבחן על מתוקסינג'נטה5649ב

מבחן על מתוקעדןהארדיג

מבחן על מתוקירוק 2000גלאקסיד

מבחן על מתוקסינג'נטה8529ה

תצפית על מתוקהזרעאוואטונהו

אגרוטכניקה 
גידול קודם: חיטה.

גספרדו  במזרעת  התבצעה  הזריעה   .6.9.16 זריעה:  תאריך 

זרעים למטר   6.5 היה  4 שורות. מספר הזרעים  פניאומאטית 

רץ )6,760 זרעים לדונם(.

7.9.16, בכמות של 40 מטר  ניתנה בתאריך  השקיית הנבטה:	

קוב, וההצצה התרחשה בתאריך 12.9.16.	

הדברת עשבים: לאודיס 225 סמ”ק/ד’.
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הנבטה והשרשה התבצעו בהמטרה, והמשך ההשקיה התבצע 

בטפטוף. 

השקיה, דישון והדברת מזיקים התבצעו כמקובל באזור:

השקיה: המטרות וטפטוף בסך-הכול 415 מטר קוב לדונם.

דישון: כמות של 22 יחידות דשן חנקני באוראן.

התבססות  ההצצה,  אחר  מעקב  התבצע  הגידול  במהלך 

הצמחים, פריחה והבשלה.

קטיפים
בניסוי התבצעו שלושה קטיפים במועדים הבאים:

5649, אוואטונה, 4927, קוקני,114.11.16
גנרטור, טורבו, סוקי

63 ימים 
מהצצה

66 ימים סנטינל, 8529, גלאקסי217.11.16
מהצצה

69 ימים רויאלטי, סלינה, 2110, 320.11.1613082
מהצצה

בדיקות 
א. מועד הבשלת הקלחים;

ב. מספר קלחים א’ ו-ב’ לדונם;

ג. משקל קלחים א’ ו-ב’ לדונם. משקל סוג א’ הוא מעל 250 

גרם לקלח.

ניתוח סטטיסטי: הניתוחים הסטטיסטיים במבחן בוצעו בעזרת 

ברמת   Tukey-Kramer HSD מרובה  תחום  במבחן   JMP תכנת 

ממוצעים  מהוות  התצפית  תוצאות   .P≤0.05 של  מובהקות 

משתי חזרות.

תוצאות
במבחן  הצמחים  ועומד  התבססות  ההצצה,  אחר  במעקב 

התירס המתוק, נמצאו הזנים 4927, 2110 כבעלי הצצה פחות 

הזנים  נמצאו  מתוק  הסופר  במבחן  לקוי.  סופי  ועומד  טובה 

הארדי ו-5649 בעלי הצצה פחות טובה ועומד סופי לקוי. 

הבדלים  נמצאו  לא  המתוק  התירס  ובתצפית  במבחן 

משמעותיים בפנולוגיה בין הזנים.

בתצפית העל מתוק נמצא הזן אוואטונה בכיר יחסית לשאר 

הזנים. 

סלינה   ,4927  ,2110 הזנים  נמצאו  המתוק,  התירס  זני  במבחן 

במספר צמחים נמוך יותר למ”ר לעומת הזן 13082. זני התצפית 

של התירס המתוק נמצאו במספר צמחים דומה גבוה, בדומה 

לזן המתוק 13082.

התירס  זני  בין  הבדלים  נמצאו  לא  א’  סוג  הקלחים  במספר 

יותר  גבוהים  היו  מזני התצפית בתירס המתוק  המתוק. חלק 

מזני המבחן במדדים הנ”ל. 

במבחן זני התירס העל מתוק נמצא הזן סנטינל במספר צמחים 

התצפית  זן  השאר.  לעומת  יותר,  נמוך   5649 והזן  יותר,  גבוה 

אוואטונה היה בעל עומד גבוה אף הוא. במספר הקלחים סוג 

א’ נמצא הזן סנטינל גבוה יותר לעומת הזן 5649. זן התצפית 

אוואטונה הניב אף הוא מספר קלחים סוג א’ גבוה. 

במבחן זני התירס המתוק לא נמצאו הבדלים בין הזנים ביבול 

קלחים סוג א’. הזנים גנרטור וטורבו מהתצפית הניבו יבול גבוה 

של קלחים סוג א’.

טבלה	מס’	3:	מספר	צמחים,	מספר	קלחים	סוג	א’,	מספר	קלחים	סוג	ב’	וסך-כל	מספר	הקלחים	למ”ר	בזני	התירס	המתוק	והעל	

מתוק,	בסדר	יורד	לפי	יבול	קלחים	סוג	א’

מס'	קלחים	א'	מס'	צמחים	למ"רשם	הזן
למ"ר

מס'	קלחים	ב'	
למ"ר

סה"כ	מס'	קלחים	
הערותלמ"ר

מבחן מתוקAB6.32A5.68A0.56A6.23רויאלטי
13082A7.15A5.70A0.88A6.55מבחן מתוק
2110B6.29A5.16A1.02AB6.18מבחן מתוק
4927B6.02A5.04A0.94AB5.98מבחן מתוק

מבחן מתוקB5.73A4.81A0.66AB5.47סלינה
6.305.280.816.08ממוצע המבחן

תצפית מתוק7.146.151.157.29גנרטור
תצפית מתוק7.716.091.517.60טורבו
תצפית מתוק7.035.780.996.77סוקי

תצפית מתוק6.825.001.936.93קוקני
7.175.761.397.15ממוצע התצפית

8529B6.10AB4.98B0.90AB5.89מבחן על מתוק
מבחן על מתוקB5.21AB4.93B0.90AB5.83הארדי

מבחן על מתוקB6.06AB4.92B1.03AB5.94גלאקסי
מבחן על מתוקA7.45A5.21A1.83A7.03סנטינל

5649C3.79B3.84AB1.11B4.95מבחן על מתוק
5.724.771.155.93ממוצע המבחן

תצפית על מתוק7.035.471.356.82אוואטונה
.Tukey-Kramer על-פי מבחן )P>0.05( המלווים באותיות שונות נבדלים באופן סטטיסטי )המספרים בתוך העמודות )בין הטיפולים

מפריחה	 לפריחה,	 מהצצה	 ימים	 	- פנולוגיה	 	:2 מס’	 טבלה	

לקטיף	ומהצצה	לקטיף	במבחן	ובתצפית,	בסדר	יורד	לפי	ימים	

מהצצה	לפריחה	

שם	הזן
ימים	
מהצצה	
לפריחה

ימים	
מפריחה	
לקטיף

ימים	
מהצצה	
לקטיף

הערות

מבחן מתוק402969רויאלטי
מבחן מתוק4927412263 
תצפית מתוק412263טורבו
תצפית מתוק412263סוקי

תצפית מתוק422163קוקני
מבחן מתוק2110432669 

תצפית מתוק432063גנרטור
מבחן מתוק442569סלינה

מבחן מתוק13082442569 
422466ממוצע

תצפית על מתוק372663אוואטונה
מבחן על מתוק5649412263 

מבחן על מתוק432366סנטינל
מבחן על מתוק66 85294323 

מבחן על מתוק442569הארדי
מבחן על מתוק442266גלאקסי
422466ממוצע
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הזנים  בין  הבדלים  נמצאו  לא  מתוק  העל  התירס  זני  במבחן 

ביבול קלחים סוג א’. נמצאו מספר הבדלים ביבול קלחים סוג 

ב’, בסך-כל היבול הכללי ובאחוז הקלחים סוג א’.

דיון
מבחן זני תירס מתוק ועל מתוק התקיים בסתיו 2016 בחוות 

עדן. 

נמצאו  הצמחים  ועומד  התבססות  ההצצה,  אחר  במעקב 

מספר זנים בעלי הצצה והתבססות לקויות.

טבלה מס’ 4: משקל קלחים סוג א’, סוג ב’ וסך-כל היבול בק”ג/מ”ר ואחוז קלחים סוג א’, בסדר יורד לפי יבול קלחים סוג א’

מס'	צמחים	למ"רשם	הזן
מס'	קלחים	א'	
למ"ר

מס'	קלחים	ב'	
למ"ר

סה"כ	מס'	קלחים	
למ"ר

הערות

מבחן מתוקA1.893A0.115A2.007A94.3רויאלטי
13082A1.824A0.190A2.012A90.5מבחן מתוק
2110A1.708A0.222A1.931A88.1מבחן מתוק
4927A1.675A0.189A1.865A89.7מבחן מתוק

מבחן מתוקA1.653A0.139A1.792A92.0סלינה
1.7510.1711.92190.9ממוצע המבחן

תצפית מתוק1.9950.2342.22989.5גנרטור
תצפית מתוק1.8440.3332.17784.7טורבו
תצפית מתוק1.7760.2131.98989.3סוקי

תצפית מתוק1.5730.4061.97979.5קוקני
1.7970.2972.09385.7ממוצע התצפית

8529A1.708B0.183AB1.891A90.3מבחן על מתוק
מבחן על מתוקA1.688B0.187AB1.874AB90.0הארדי

מבחן על מתוקA1.679B0.199AB1.877AB89.2גלאקסי
מבחן על מתוקA1.632A0.386A2.018B80.4סנטינל

5649A1.396AB0.226B1.621AB96.0מבחן על מתוק
1.6210.2361.8687.2ממוצע המבחן

תצפית על מתוק1.6610.2761.9485.8אוואטונה
Tukey- על-פי מבחן )P>0.05( המלווים באותיות שונות נבדלים באופן סטטיסטי )ממוצעי המספרים בתוך העמודות )בין הטיפולים

 .Kramer

בפנולוגיה  משמעותיים  הבדלים  נמצאו  לא  ובתצפית  במבחן 

בין הזנים, פרט לזן התצפית אוואטונה, שנמצא בכיר )טבלה 

.)2

במבחן זני התירס המתוק לא נמצאו הבדלים בין הזנים ביבול 

קלחים סוג א’. הזנים גנרטור וטורבו מהתצפית הניבו יבול גבוה 

זני התירס העל מתוק לא נמצאו  של קלחים סוג א’. במבחן 

הבדלים בין הזנים ביבול קלחים סוג א’. נמצאו מספר הבדלים 

ובאחוז הקלחים  הכללי  היבול  בסך-כל  ב’  סוג  ביבול קלחים 

סוג א’ )טבלה 4(.
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מבחן זני תירס מתוק ועל מתוק לתקופת 
האביב, שנערך בחוות עדן בבקעת בית 

שאן, הוא חלק ממערכת מבחני זנים ארצית. 
מטרת מבחן הזנים הינה לבחון את זני התירס 

המתאימים לגידול בעמקים המזרחיים, 
בתקופה זו.

תקציר
 SU הבוטניות  מהקבוצות  מתוק  תירס  זני  כלל  הזנים  מבחן 

ב-6  שנזרעו   ,Sh2 הבוטנית  מהקבוצה  מתוקים  על  וזנים   SE-ו

זן  של  היבול  פוטנציאל  באקראי.  בלוקים  במתכונת  חזרות, 

תלוי במספר הקלחים ליחידת שטח, במשקל הקלח הממוצע 

ובמדד של ניצולת הגרגירים מהקלח. 

ניתנה  הנבטה  השקיית   .28.2.16 בתאריך  נזרע  הזנים  מבחן 

בתאריך 1.3.16, בכמות של 30 מטר קוב, וההצצה התרחשה 

התבצעו  מזיקים  והדברת  דישון  השקיה,   .8.3.16 בתאריך 

ועומד  התבססות  ההצצה,  אחר  במעקב  באזור.  כמקובל 

נמצאו  לא  מתוק,  והעל  המתוק  התירס  במבחני  הצמחים 

הבדלים משמעותיים בין הזנים.

פרודיוסר   ,13082  ,2110 הזנים  הניבו  המתוקים  הזנים  במבחן 

העל  הזנים  במבחן  א’.  סוג  קלחים  של  גבוה  יבול  ורויאלטי 

מתוקים הניב הזן גלקסי יבול גבוה של קלחים סוג א’. 

במבחן הזנים המתוקים הניבו הזנים 2110 ורויאלטי יבול גרגירים 

גבוה יחסית לשאר. 

במבחן הזנים העל מתוקים הניב הזן גלקסי יבול גרגירים גבוה 

יחסית לשאר הזנים. הזנים 8529, סנטינל, 5649 הניבו אף הם 

יבול גבוה. 

מבוא
תירס מתוק משמש חומר גלם לתעשיית השימורים, הקפואים 

הארציים  הזנים  מבחני  מטרת  ובחו”ל.  בארץ  טרי  ולשיווק 

וזני  זני תירס מתוק  של תירס מתוק היא לבחון את התאמת 

תירס על מתוק לגידול באזורי הארץ השונים, בהתאם לתנאי 

האקלים, מועדי הזריעה ומשטרי עיבוד שונים. הידע הנאסף על 

זני התירס החדשים, בהשוואה לזני ביקורת מסחריים, משמש 

בסיס מידע על מאפייני הזנים והשינויים החלים בהם עם הזמן. 

מבחן זני תירס מתוק 
ועל מתוק

חוות עדן, אביב 2016
יפתח	גלעדי,	שמעון	לחיאני,	מחמוד	זועבי,	חזי	גורן	-	חוות	עדן

רפאל	קריגר	-	שולחן	מגדלי	ירקות	לתעשייה
שאול	גרף	-	מו”פ	צפון

ידע זה כולל את משך הגידול, פוטנציאל היבול, איכות היבול, 

רגישות למחלות ועוד. בנוסף, נבחנת התאמת הזנים לתעשייה 

ולשיווק טרי. בסיס ידע זה על זני התירס המתוק לסוגיו משמש 

למועדי  הזנים  התאמת  בדבר  לחקלאים  המלצות  לגיבוש 

זריעה שונים, בהתאם לתנאי הגידול ולדרישות הקניינים.  

חומרים ושיטות
במבחן נזרעו 7 זני תירס על מתוק ו-8 זני תירס מתוק. המבחן 

היה חד גורמי )זן( ונזרע במתכונת בלוקים באקראי ב-6 חזרות. 

בין השורות.  96 ס”מ  4 שורות במרווח של  נזרעו  בכל חלקה 

 5 ונשקלו  נקטפו  מתוכם  מטרים,   8 היה  הניסוי  חלקות  אורך 

מטרים ערוגה.

טבלה	מס’	1:	רשימת	הזנים	בניסוי

הערותהחברה	המשווקתשם	הזןהטיפול

מבחן מתוקעדןרויאלטיא

מבחן מתוקירוק 21102000ב

מבחן מתוקירוק 2000קאשג

מבחן מתוקעדןסלינהד

מבחן מתוקסינג'נטה4927ה

מבחן מתוקסינג'נטה13082ו

מבחן מתוקהזרעג'נסיסז 

מבחן מתוקהזרעפרודיוסרח 

 Aמבחן על מתוקהזרעסנטינל

B8529מבחן על מתוקסינג'נטה

Cמבחן על מתוקסינג'נטהשיינרוק

 D5649מבחן על מתוקסינג'נטה

Eמבחן על מתוקירוק 2000גלקסי

F10792000 מבחן על מתוקירוק

Gמבחן על מתוקירוק 2000רייזינג סן

אגרוטכניקה 

גידול קודם: חיטה.

גספרדו  במזרעת  התבצעה  הזריעה   .28.2.16 זריעה:  תאריך 

זרעים למטר   6.5 היה  4 שורות. מספר הזרעים  פניאומאטית 

רץ )6,760 זרעים לדונם(.
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תאריך הצצה: 8.3.16.

הדברת עשבים: אטרנקס 90 + דואל גולד 130 סמ”ק/ד’ טרום 

הצצה. 

הנבטה והשרשה התבצעו בהמטרה, והמשך ההשקיה התבצע 

בטפטוף. 

השקיה, דישון והדברת מזיקים התבצעו כמקובל באזור:

השקיה: המטרות וטפטוף בסך-הכול 420 מטר קוב לדונם.

דישון: כמות של 24 יחידות דשן חנקני באוראן.

התבססות  ההצצה,  אחר  מעקב  התבצע  הגידול  במהלך 

הצמחים, פריחה והבשלה.

קטיפים

בניסוי התבצעו חמישה קטיפים במועדים הבאים:

72 ימים ג’נסיס, רייזינג סאן119.5.16
מהצצה

75 ימים 1079, קאש, 222.5.164927
מהצצה

79 ימים 8529, 5649, סלינה326.5.16
מהצצה

גלקסי, שיינרוק, סנטינל, 429.5.16
רויאלטי, פרודיוסר

82 ימים 
מהצצה

85 ימים 2110, סלינה51.6.16
מהצצה

בדיקות 

מועד הבשלת הקלחים; א. 

מספר קלחים א’ ו-ב’ לדונם; ב. 

משקל קלחים א’ ו-ב’ לדונם - משקל סוג א’ הוא מעל 250  ג. 

גרם לקלח;

)נבדק  לתעשייה  והתאמתם  הקלחים  איכות  בדיקות  ד. 

בעשרה קלחים מייצגים מכל זן(:

אורך הקלח; משקל הקלח ברוטו ונטו;   

צורת הקלח; מצב הגלומות; מצב ההפריה;  

צבע הגרגירים; אורך הגרגירים;  

טעם הגרגירים.

מכונה חדשה,  בעזרת  נבחנה   - לתעשייה  גרגירים  ניצולת  ה. 

בדומה  מהקלח,  התירס  גרעיני  של  הפרדה  המבצעת 

למפעלי התעשייה.                              

ניתוח סטטיסטי: הניתוחים הסטטיסטיים בוצעו בעזרת תכנת 

JMP במבחן תחום מרובה Tukey-Kramer HSD ברמת מובהקות 

 .P≤0.05 של

תוצאות
במבחני  הצמחים  ועומד  ההתבססות  ההצצה,  אחר  במעקב 

התירס המתוק והעל מתוק, לא נמצאו הבדלים משמעותיים 

בין הזנים.

טבלה	מס’	2:	מועד	הפריחה,	ימים	מהצצה	לפריחה	במבחן	-	

הסדר	בטבלה	לפי	ימים	בכל	מבחן

ימים	תאריך	פריחהשם	הזן
הערותלפריחה

מבחן מתוק28/04/1651ג'נסיס
מבחן מתוק29/04/1652קאש 
מבחן מתוק492701/05/1654

מבחן מתוק02/05/1655רויאלטי
מבחן מתוק211004/05/1657

מבחן מתוק05/05/1658סלינה 
מבחן מתוק1308205/05/1658

מבחן מתוק06/05/1659פרודיוסר
מבחן על מתוק26/04/1649רייזינג סן 

מבחן על מתוק107901/05/1654
מבחן על מתוק852904/05/1657 
מבחן על מתוק564904/05/1657

מבחן על מתוק06/05/1659סנטינל 
מבחן על מתוק06/05/1659שיינרוק
מבחן על מתוק06/05/1659גלקסי

 13082 סלינה,  והזנים  הבכיר,  הוא  ג’נסיס  הזן  המתוק  במבחן 

ופרודיוסר היו אפילים.

במבחן העל מתוק הזן רייזינג סאן הוא הבכיר, והזנים סנטינל, 

שיינרוק וגלקסי הם אפילים.

טבלה	מס’	3:	מספר	צמחים	לדונם,	גובה	הצמח	בס”מ	וגובה	עד	בסיס	הקלח	בזני	התירס	המתוק	והעל	מתוק,	בסדר	יורד	לפי	

מספר	הצמחים	לדונם	בכל	אחד	מהמבחנים

גובה	עד	בסיס	הקלח	גובה	צמח	בס"ממס'	צמחים	לדונםשם	הזן
הערותבס"מ

מבחן מתוקA8750C148.6DE58.4ג'נסיס
מבחן מתוקA8308A189.6AB79.8פרודיוסר

4927AB7830D130.0E51.4מבחן מתוק
13082AB7756A184.5A82.3מבחן מתוק
2110ABC7656A185.6AB80.0מבחן מתוק

מבחן מתוקBCD6806B162.0CD67.8רויאלטי
מבחן מתוקCD6406B160.3BC70.9סלינה
מבחן מתוקD6215D137.0E53.4קאש

מבחן מתוק7466162.268.0ממוצע
מבחן על מתוקA9236BC162.8BC71.7סנטינל

מבחן על מתוקA9080E128.9E43.3רייזינג סן
מבחן על מתוקA8903A175.1A88.6שיינרוק

8529A8611AB169.2B76.4מבחן על מתוק
1079AB8420E129.7E47.8מבחן על מתוק
5649AB8264D142.5D56.7מבחן על מתוק

מבחן על מתוקB7424CD154.1C66.9גלקסי
מבחן על מתוק8563151.764.5ממוצע

.Tukey-Kramer על פי מבחן )P>0.05( המלווים באותיות שונות נבדלים באופן סטטיסטי )ממוצעי המספרים בתוך העמודות )בין הטיפולים
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במבחן המתוק התקבל בזנים ג’נסיס ופרודיוסר מספר צמחים גבוה יותר מאשר בזנים רויאלטי, סלינה וקאש.

במבחן העל מתוק התקבל בזן גלקסי מספר צמחים נמוך, בהשוואה למרבית הזנים במבחן.

במבחן המתוק הניבו הזנים 2110, 13082, פרודיוסר ורויאלטי יבול גבוה של קלחים סוג א’ ונבדלו במובהק משני האחרונים בטבלה. 

הזנים קאש וג’נסיס הניבו יבול נמוך לעומת הזנים הנ”ל. במספר קלחים סוג א’ הניב הזן פרודיוסר יותר קלחים מאשר הזן קאש.

במבחן העל מתוק הניב הזן גלקסי יבול גבוה של קלחים סוג א’ ונבדל במובהק משלושת הזנים האחרונים בטבלה. הזן רייזינג 

סן הניב יבול סוג א’ נמוך. במספר הקלחים סוג א’ לא נמצאו הבדלים בין הזנים, פרט לזן רייזינג סן, שנמצא נמוך מאוד יחסית 

לשאר.

אחד  בכל  בק”ג/מ”ר  הגרגירים  יבול  לפי  יורד  בסדר  מתוק,  והעל  המתוק  התירס  בזני  גרגירים  ניצולת   :5 מס’  טבלה 

מהמבחנים

אחוז	גרגירים	מהקלח	משקל	קלחים	א'	בק"ג/מ"רשם	הזן
ברוטו

יבול	גרגירים	בק"ג	
הערותלמ"ר

2110A2.66749%1.302מבחן מתוק
מבחן מתוקA2.53751%1.295רויאלטי

מבחן מתוקA2.61349%1.284פרודיוסר
13082A2.62648%1.272מבחן מתוק
4927ABC2.21552%1.142מבחן מתוק

מבחן מתוקAB2.37647%1.107סלינה
מבחן מתוקBC1.96054%1.057קאש

מבחן מתוקC1.91048%0.922ג'נסיס
מבחן מתוק2.36349.7%1.173ממוצע
מבחן על מתוקA2.54249%1.257גלקסי

8529ABC2.45148%1.185מבחן על מתוק
מבחן על מתוקABC2.37950%1.181סנטינל

5649AB2.47848%1.179מבחן על מתוק
מבחן על מתוקC2.20352%1.135שיינרוק

1079BC2.22150%1.115מבחן על מתוק
מבחן על מתוקD0.88751%0.452רייזינג סן

מבחן על מתוק2.16649.7%1.072ממוצע
)P>0.05( על פי מבחן  נבדלים באופן סטטיסטי  )בין הטיפולים( המלווים באותיות שונות  ממוצעי המספרים בתוך העמודות 

Tukey-Kramer. הערה: נתוני האחוז והיבול של הגרגירים מהווים ממוצעים של 10 קלחים מייצגים מכל זן.

במבחן המתוק הניבו הזנים 2110 ורויאלטי יבול גרגירים גבוה יחסית לשאר. הזנים 4927, סלינה, קאש וג’נסיס הניבו יבול גרגירים 

נמוך יחסית לשאר הזנים ונמצאו מתחת לממוצע היבול של המבחן.

במבחן העל מתוק הניב הזן גלקסי יבול גרגירים גבוה יחסית לשאר הזנים. הזנים 8529, סנטינל, 5649 הניבו אף הם יבול גבוה. הזן 

רייזינג סן הניב יבול גרגירים נמוך מאוד בהשוואה לשאר הזנים.

טבלה	מס’	4:	יבול	קלחים	סוג	א’	בק”ג/מ”ר,	מספר	קלחים	סוג	א’	למ”ר	ויבול	קלחים	כללי	בק”ג/מ”ר	בזני	התירס	המתוק	והעל	

מתוק,	בסדר	יורד	לפי	יבול	קלחים	סוג	א’	בכל	אחד	מהמבחנים

שם	הזן
משקל	קלחים
א'	בק"ג/מ"ר

שם	הזן
מס'	קלחים	
א'	למ"ר

שם	הזן
יבול	קלחים	
כללי	בק"ג/
מ"ר

הערות

2110A2.667פרודיוסרA7.422110A2.773מבחן מתוק
13082A2.6262110AB7.00פרודיוסרA2.743מבחן מתוק

מבחן מתוקA2.61313082AB6.7713082A2.734פרודיוסר
מבחן מתוקAB6.444927A2.648רויאלטיA2.537רויאלטי

מבחן מתוקAB2.626רויאלטיAB2.3764927AB6.41סלינה
4927ABC2.215ג'נסיסAB6.27סלינהAB2.422מבחן מתוק
מבחן מתוקAB2.339ג'נסיסAB6.15סלינהBC1.960קאש

מבחן מתוקB2.106קאשB5.78קאשC1.910ג'נסיס
מבחן מתוק2.3636.532.549ממוצע
מבחן על מתוקA2.725גלקסיA7.36שיינרוקA2.542גלקסי

5649AB2.478סנטינלA7.175649AB2.706מבחן על מתוק
8529ABC2.4518529A7.148529AB2.695מבחן על מתוק

מבחן על מתוקABC2.638סנטינלA6.81גלקסיABC2.379סנטינל
1079BC2.2215649A6.701079C2.416מבחן על מתוק

מבחן על מתוקBC2.414שיינרוקC2.2031079A6.60שיינרוק
מבחן על מתוקD1.920רייזינג סןB3.26רייזינג סןD0.887רייזינג סן

מבחן על מתוק2.1666.432.502ממוצע
)P>0.05( על פי מבחן  נבדלים באופן סטטיסטי  )בין הטיפולים( המלווים באותיות שונות  ממוצעי המספרים בתוך העמודות 

.Tukey-Kramer
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טבלה מס’ 6: מדדים צמחיים ממוצעים של קלחים סוג א’ במבחן זני התירס המתוק והעל מתוק, בסדר יורד לפי יבול קלחים 

סוג א’ בכל אחד מהמבחנים

משקל	קלח	שם	הזן
ברוטו	בגרם

משקל	קלח	
נטו	בגרם

אורך	קלח	
בס"מ

מספר	שורות	
גרגירים

קוטר	קלח	
בס"מ

אורך	גרגירים	
הערותבמ"מ

מבחן מתוק41831617.3517.25.1811.8רויאלטי
מבחן מתוק211047537922.3165.0912.3
מבחן מתוק36629418.5517.44.9011.5קאש

מבחן מתוק44231420.07184.7610.3סלינה
מבחן מתוק492736227819.8817.44.5911.1

מבחן מתוק1308250536121.6718.25.0111.9
מבחן מתוק30922915.1517.84.399.1ג'נסיס

מבחן מתוק39729017.6221.65.009.8פרודיוסר
מבחן על מתוק36926816.3318.04.9710.8סנטינל

מבחן על מתוק852939929517.9019.05.1110.9
מבחן על מתוק33426917.7017.44.9211.1שיינרוק

מבחן על מתוק564940630917.1618.45.0411.8
מבחן על מתוק39431319.8019.85.1112.4גלקסי

מבחן על מתוק107937829018.6817.24.8910.7
מבחן על מתוק30123515.8514.44.5410.9רייזינג סן

הערה: הנתונים מהווים ממוצעים של 10 קלחים מייצגים מכל זן.

טבלה מס’ 7: מדדי איכות של קלחים סוג א’ במבחן זני התירס המתוק והעל מתוק 

שם	
הטיפול

מצב	גלומות	
צורת	מצב	הפריהפתוח/סגור	

צבע	צורת	שורותקלחים
הערותטעםגרגירים

צהוב מעט ישרותישריםכמעט עד הקצהמעט פתוחותרויאלטי
מבחן מתוקתפלמגוון

מבחן מתוקתפל צהוב אחיד מעט מפותלות ישרים עד הקצהמעט פתוחות2110

צהוב מעט ישרות ישרים עד הקצהמעט פתוחותקאש 
מבחן מתוקטעים מגוון 

מבחן מתוקתפל צהוב אחיד ישרות ישרים עד הקצהמעט פתוחותסלינה 

מבחן מתוקמעט תפל צהוב אחיד ישרות ישרים עד הקצהמעט פתוחות4927

צהוב מעט מעט מפותלות ישרים כמעט עד הקצהפתוחות 13082 
מבחן מתוקתפל מגוון 

מבחן מתוקטעים צהוב אחיד ישרות ישרים לקויה בקצה סגורות ג'נסיס 
מבחן מתוקטעים מאוד צהוב אחיד ישרות ישרים כמעט עד הקצהמעט פתוחות פרודיוסר 

מבחן על מתוקמתוק וטעים צהוב אחיד ישרות ישרים כמעט עד הקצה סגורות סנטינל 
מבחן על מתוקמתוק וטעים צהוב אחיד ישרות ישרים כמעט עד הקצה סגורות 8529 

מבחן על מתוקמתוק וטעים צהוב אחידישרות ישרים כמעט עד הקצהסגורות שיינרוק
מבחן על מתוקמתוקצהוב אחיד מפותלותישרים כמעט עד הקצה סגורות 5649 

מבחן על מתוקמתוק צהוב אחיד ישרותישרים עד הקצה מעט פתוחות גלקסי 
מבחן על מתוקמתוק וטעים צהוב אחידישרות ישרים כמעט עד הקצה סגורות 1079 

מבחן על מתוקמתוק וטעים צהוב אחיד ישרות ישרים כמעט עד הקצה סגורות רייזינג סן 
הערה: הנתונים מהווים ממוצעים של 10 קלחים מייצגים מכל זן.

דיון
מבחן זני תירס מתוק ועל מתוק התקיים באביב 2016 בחוות 

עדן. 

במבחני  הצמחים  ועומד  ההתבססות  ההצצה,  אחר  במעקב 

התירס המתוק והעל מתוק, לא נמצאו הבדלים משמעותיים 

בין הזנים.

במבחן הזנים המתוקים הזן ג’נסיס הוא הבכיר, והזנים סלינה, 

מתוקים  העל  הזנים  במבחן  אפילים.  היו  ופרודיוסר   13082

הזן רייזינג סן הוא הבכיר, והזנים סנטינל, שיינרוק וגלקסי הם 

אפילים )טבלה 2(.

פרודיוסר   ,13082  ,2110 הזנים  הניבו  המתוקים  הזנים  במבחן 

וג’נסיס  קאש  הזנים  א’.  סוג  קלחים  של  גבוה  יבול  ורויאלטי 

יותר  הניב  נמוך לעומת הזנים הנ”ל. הזן פרודיוסר  יבול  הניבו 

קלחים סוג א’ מאשר הזן קאש )טבלה 4(.

של  גבוה  יבול  גלקסי  הזן  הניב  מתוקים  העל  הזנים  במבחן 

יבול סוג א’ נמוך. במספר  קלחים סוג א’. הזן רייזינג סן הניב 

הקלחים סוג א’ לא נמצאו הבדלים בין הזנים, פרט לזן רייזינג 

סן, שנמצא נמוך מאוד יחסית לשאר )טבלה 4(.

יבול  ורויאלטי   2110 הזנים  הניבו  המתוקים  הזנים  במבחן 

גרגירים גבוה יחסית לשאר. הזנים 4927, סלינה, קאש וג’נסיס 

הניבו יבול גרגירים נמוך )טבלה 5(.

גרגירים  יבול  גלקסי  הזן  הניב  מתוקים  העל  הזנים  במבחן 

גבוה יחסית לשאר הזנים. הזנים 8529, סנטינל, 5649 הניבו אף 

מאוד  נמוך  גרגירים  יבול  הניב  סאן  רייזינג  הזן  גבוה.  יבול  הם 

)טבלה 5(.


