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המערכת אינה אחראית 
לתוכן המודעות

ני תומך בבג”צ שהגישו עובדי משרד החקלאות בנושא זה. לבי לבי א
אתם ולא רק אני, כל הממסד החקלאי וכמובן חקלאי המרכז והדרום, 

לבם עם עובדי המשרד בתמיכה ובמחאה. צעד פופוליסטי חסר היגיון וחסר 
משמעות במעט שנשאר לחקלאות להתגאות בו בכל רחבי העולם. ומה יקרה 

לנסיעותיהם של ראשי הממשלה ושרי החקלאות לדורותיהם, במה בדיוק 
יוכלו להתפאר כאשר מרכז הגאווה שלהם ייכחד?

רק נדל”ן, בטון ואספלט. גם למרכז הארץ מגיע ריאות ירוקות, עצים 

וציפורים מצייצות. מדברים על מקומות עבודה לצפון, האם לא 

חשובים גם מקומות עבודה במרכז, המחובר בקשר חיוני למכון ויצמן 

ולאוניברסיטאות? 

האם יש סיבה אמיתית לפגיעה האנושה בחקלאות בערבה, באשכול, 

בבקעת הירדן, ברמת נגב, בשדות נגב, בגזר, בואך עפולה? אז מה, 

הנגב לא חשוב?

האם הגיוני להריץ סוללת עובדים, חוקרים, מדענים, מדריכים 

וחקלאים לקצה המדינה? הרי לא מעטים ינשרו בדרך.

ברור שאינני נגד פיתוח הצפון חלילה, נהפוך הוא, אבל יש מספיק 

רעיונות לפיתוח הצפון בלי לפגוע באזורים אחרים, כמו פיתוח תעשייה 

צבאית, בתי חולים, אוניברסיטאות, תיירות מיזמית ועוד. 

הייתי רוצה שבאוצר ובחקלאות יעסקו בדברים חשובים בחקלאות, 

לביסוסה ולחיזוקה, כפי שפעלו בשני נושאים, מים ועובדים זרים. 

בחינת קוטלי עשבים  	41
במלפפונים בבתי צמיחה - 

	2016-2012

נטע מור, מנשה לנג, אלון צור,   
אופיר יואל, רפי שורקי, 

אייל אשכנזי, יבגני סמירנוף,   
יוסי הרשנהורן  

מבחן זני פלפל בבקעת  	47
הירדן בבית רשת בעונת 

	2016/17

זיוה גלעד, רמי גולן,   
אפרים ציפלביץ, אחיעם מאיר,   

דוד סילברמן, תמר אלון, 
אורי אדלר  

מייחל שימשיכו בחשיבה יצירתית בנושאים הבאים, במקום לעשות 

מהפכות סרק, שיהוו בכייה לדורות:

•להקים שוק סיטוני חדש ומודרני ולהתפטר מהמזבלה שמכונה שוק  	
בצריפין, כפי שמדינה נאורה צריכה להתנהל.

•לטפל בפערי התיווך, באמצעות חקיקה שתגביל את העמלות של  	
רשתות השיווק ותשווה אותם לעמלות של השוק הסיטוני.

•לתמוך מסיבית במחקר, בהדרכה ובמו”פים, במקום ההוצאות  	
המיותרות והכבדות של העברת מינהל המחקר לצפון.

•לתמוך בקליטתם של משקים חדשים, נוכח המשקים ההולכים  	
ונסגרים.

•לחזק את מוסדות החקלאים, מועצות הייצור, התאחדות חקלאי  	
ישראל וארגוני המגדלים.

•לתמוך ביצוא החקלאי - הגנה לפערי המטבעות וחיפוש שווקים  	
חדשים.

•לבטל את המכסות בעובדים הזרים ולהקל בנושא המגורים באופן  	
ריאלי.

•להמשיך את רפורמת המים, לסייע לחקלאים שנפגעו מצעדים  	
אלה ולהביא להוזלת המים עד כמה שאפשר.

אם המשרד יעסוק בדברים החשובים הללו, דיינו.

מאיר יפרח

41 19 17 11

על הפרק

שדה וירק

בשער הגיליון: חיטוי סולרי להדברת עלקת בשדות בית אלפא; צילם: פרופ' אברהם גמליאל. 
חיטוי סולרי הוא התשובה הישראלית לחיטוי כימי של הקרקע. אנו בשיא השימוש בשיטת החיטוי הסולרי בימים אלה, במסגרת ההכנות בקרקע 

לעונה החדשה. חיטוי סולרי הוא פרי פיתוח ישראלי רב-שנים, היה ונשאר חיטוי ידידותי תוך שימוש באנרגיית השמש להדברת מחלות קרקע.
שער שדה וירק: כשות בתחילת הטפילות על שטח אבטיחי מללי בשעלבים - ראו כתבה על הכשות במדור "בשדה ההדרכה", עמוד 26(; 

צילם: איתן סלע
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סלט ירקות

עדת העבודה והרווחה ו
קיבלה את עמדת 

התאחדות חקלאי 
ישראל: יוכרו 530 ש”ח 

עבור עלויות המחיה של 
כל עובד זר

ועדת העבודה והרווחה של 

הכנסת, בראשותו של ח”כ אלי 

אללוף, התכנסה ביום 3.7.17 

לדיון מיוחד בנושא העלויות 

והוצאות המחיה של העובדים 

הזרים. הוועדה קיבלה את עמדת 

התאחדות חקלאי ישראל, לפיה 

יוכרו העלויות עבור הוצאות 

המחיה של כל עובד זר בסכום 

העומד על 530 ש”ח. כיום הסכום 

נע בין 280-200 ש”ח, לפי אזורי 

הארץ השונים.

ההוצאה המוכרת היא עבור 

העלויות של דיור, מזון, אנרגיה, 

בגדי עבודה וכו’. הסכום שהוחלט 

יהיה אחיד לכולם בכל אזורי 

הארץ.

בכך בא לידי סיום דיון אשר 

נמשך למעלה מחמש שנים, 

כאשר על-פי כל עבודות המחקר 

שנעשו על-ידי גופים בלתי 

תלויים, עלות ההוצאה האמיתית 

של חקלאי על עובד היא למעלה 

מ-1,000 ש”ח לעובד זר לחודש.

מזכ”ל התאחדות חקלאי 

ישראל, אבשלום )אבו( וילן, אמר 

כי “מדובר בהישג משמעותי 

לחקלאי ישראל”.

ושר לקריאה שנייה א
ושלישית: אפשרות 
לא לתת היתר להעסקת 

עובד זר למי שהורשע 
או נחקר בסחר, עבדות 

או עבודה בכפייה
ועדת העבודה והרווחה של 

הכנסת אישרה לקריאה שנייה 

ושלישית את הצעת החוק של 

ח”כ מיכל רוזין, לפיה משרד 

הפנים יוכל לבטל או לא לחדש 

היתר העסקת עובד זר למעסיק 

אם הוא או קרוב בעל זיקה אליו 

הורשע, הוגש נגדו כתב אישום 

או נפתחה חקירה בעניין עבירה 

נגד העובד, שמהותה וחומרתה 

הופכות אותו ללא ראוי להעסיק 

עובדים זרים )כמו סחר בבני 

אדם, עבודה בתנאי עבדות 

ועבודה בכפייה(. 

בנוסף, בעקבות מקרים רבים 

של פגיעה בשכרם ובזכויותיהם 

הסוציאליות של עובדים זרים, 

שכר העבודה שלהם ישולם 

באופן שיבטיח את קבלתו, וזאת 

על-פי תקנות שיוגשו לוועדה 

על-ידי משרד העבודה והרווחה 

בתוך שנה, כאשר יבחינו באופן 

התשלום בין סוגים שונים של 

מעסיקים. 

יו”ר הוועדה, ח”כ אלי אלאלוף 

)כולנו(, סיכם: “בחברה תקינה, 

החוק הזה הוא מיותר. חלק 

מאיתנו לצערי פוגעים בעובדים 

הזרים. החוק הזה מורה לכבד 

ולשמור גם על הגר הנמצא 

בתוכנו, והוא מביא לנו רק כבוד”. 

ר החקלאות ש
בתערוכת “פרש 
אגרו-משוב”: המשרד 

יעביר תקציב משמעותי 
על-מנת לסייע לחקלאי 

ישראל בשיווק
שר החקלאות, שהתארח 

בתערוכת “פרש אגרו-משוב”, 

שהתקיימה בתאריכים

27-28.6.17 בגני התערוכה 

בתל-אביב, הצהיר כי המשרד 

יעביר תקציב משמעותי על מנת 

לסייע לחקלאי ישראל בשיווק וכן 

על-ידי שווקים פתוחים ומסודרים.

מתן וילנאי, נשיא התערוכה 

ושגריר ישראל בסין לשעבר, 

קרא להעצים את החקלאות 

הישראלית: “החקלאות היא לא 

רק עניין כלכלי אלא זה עניין של 

חיבור עם ישראל לאדמותיו”. 

בתערוכה הוצגו זנים חדשים 

של פירות וירקות שלא הוצגו 

עד היום. הוצגה גם תוצרת 

ממחלבות, יקבים, בתי בד 

ומכוורות ועוד. חיים אלוש, יו”ר 

קבוצת משוב והתערוכה, מסר 

כי “ אנו מאמינים בחקלאות 

הישראלית ורוצים להעצים אותה. 

המטרה לחזק את מעמדה של 

ישראל כיצרנית מובילה ואיכותית 

של תוצרת חקלאית טרייה 

וייחודית”. 

נס לרגל יובל          כ
50 שנות פעילות       

של קנט

כנס קנט התמקד השנה 

ב”חקלאות ישראלית צופה פני 

עתיד”. הכנס נערך במעמד שר 

החקלאות ופיתוח הכפר, אורי 

אריאל, ובהשתתפות מאות 

חקלאים. 

הכנס השנה היה מרגש מתמיד 

לאור פרישתו של דודי גינזבורג, 

מנכ”ל החברה היוצא, לאחר 

כ-40 שנות פעילות בקנט. 

במקומו מתמנה כמנכ”ל סגנו של 

דודי, שמוליק תורג’מן.

החלק המרגש באירוע היה דברי 

הפרידה ממנכ”ל קנט היוצא, 

שנאמרו על-ידי סמנכ”לית שיווק 

וביטוח של החברה,  תמר שקורי, 

מי שהייתה אחראית על הפקת 

הכנס וניהולו. הדברים נאמרו 

בשמה ובשם כלל עובדי החברה 

והלקוחות.

באופן מסורתי, בסיומו של הכנס 

נספרו קולות המצביעים והוכרז 

על הזוכים בתחרות “הגלריה 

החקלאית” ה-12 של קנט: 

למקום ראשון הגיעה התמונה 

“הכניסני תחת כנפיך”, שצילם 

רוני בהר מגן יבנה, למקום 

שני הגיעה התמונה “משחקי 

ילדות” של קיטי אהל ממגידו, 

ולמקום השלישי הגיעה התמונה 

“סיקסקים בזריחה”, שצילם 

המשך בעמוד הבא
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מועצת הצמחים משרד החקלאות   

יעדי ענף הירקות לשנת 2018 

אבטחת ייצור והספקה של תוצרת חקלאית טרייה ובריאה   .1

בכמות מספקת לאוכלוסייה

טיפוח ואקלום של מינים וזני ירקות בעלי ערכים תזונתיים   1.1

גבוהים;

אבטחת מזון מספקת לצרכן במחיר הוגן לאורך זמן;  1.2

הגנה על סל גידולים בעלי תרומה ייחודית לנושאי ביטחון מזון   1.3

ופריסה התיישבותית.

אבטחת איכותו ובטיחותו של המזון הטרי המסופק לאוכלוסייה  .2

הסדרת מערכות בקרה ופיקוח על כל שלבי הייצור והשיווק של   2.1

המזון הטרי;

הדברה מושכלת של פגעים בירקות;  2.2

שימוש יעיל ומושכל בדשנים בירקות;  2.3

קידום מחקר והדרכה לשמירה על איכות ובטיחות של תוצרת   2.4

חקלאית.

הבטחה והסדרה של תשומות לחקלאות  .3

הקצאה יעילה ובת קיימא של גורמי ייצור בחקלאות )מים, שטחי   3.1

קרקע וים, ע”ז(;

עידוד החקלאים לשימוש באמצעי מיכון ושיטות גידול חוסכי   3.2

כ”א;

קידום השימוש במים שוליים )קולחין, מליחים, מי ים ועוד(   3.3

בחקלאות וקידום מחקרים להרחבת אפשרות השימוש במים 

שוליים.

פיתוח ידע והטמעתו לטובת קידום החקלאות והכפר  .4

פיתוח והטמעת שיפורים וטכנולוגיות חדשות, שיטות עבודה   4.1

וניהול בחקלאות לצורך ייעול השימוש במשאבים;

מתן מענה מחקרי יעיל לבעיות הענף המהוות איום למגזר   4.2

חקלאי;

חיזוי בעיות חקלאיות עתידיות והצעת כיווני מחקר נוכחיים   4.3

למניעתן או לצמצומן;

הדרכה ופיתוח ידע המכוון למינוף ההתיישבות והתאמתו ליישום   4.4

בתנאי האזור.

•המו”פ הוא אחד האמצעים החשובים העומדים לרשות חקלאות  	

אמנון מהללאל מאשדוד )סקירה 

מלאה של הכנס במדור “מן 

השטח”(.

איר לפיד: חקלאות י
היא האתוס הלאומי 

שלנו
יאיר לפיד, יו”ר מפלגת יש עתיד, 

השתתף בכנס ראשי מועצות 

וסגניהם שנערך ברמת הגולן. 

בפגישה הדגיש לפיד את מקומה 

המרכזי של החקלאות במדינת 

ישראל ואת המחויבות של 

המדינה לתקצב ולשלב חדשנות 

שתזניק אותה קדימה. כמו-כן 

ציין לפיד כי חקלאות היא גם 

ביטחון וערכים ואמר כי “אנחנו 

חייבים להוריד את יוקר המחיה, 

אבל לא במחיר של הרס מגזרים 

שלמים והרס תעשיות שלמות. 

החקלאות היא ענף כלכלי, אבל 

היא לא רק כלכלה. חקלאות זה 

גם ביטחון, זה גם האתוס הלאומי 

שלנו”.

יורא שחם מונה ג
למנהל הרשות 

הממשלתית למים וביוב
הממשלה אישרה את מינויו 

של גיורא שחם, תושב 

המושבה כנרת, למנהל הרשות 

הממשלתית למים וביוב, מינוי 

שלא אויש מאז חודש אוגוסט 

האחרון. שחם נחשב לדמות 

דומיננטית במשק המים 

וניהל בעבר את תכנית האב 

החדשה למשק המים. בעבר 

עבד ב”מקורות” והיה אמון על 

תכנון וניהול פרויקט שיקום 

עמק החולה ואגמון החולה 

בשנות ה-90. בשנים האחרונות 

שימש יועץ לחברות תשתית 

גדולות.  

יו"ר הנהלת מו"פ ירקות   

מנהל ענף ירקות  

הנהלת מו”פ ענף ירקות 

מועצת הצמחים - ענף ירקות משרד החקלאות  
שירות ההדרכה והמקצוע 

אגף הירקות

ההודעה מיועדת למוסדות ומכוני מחקר, למו”פים אזוריים, 
לוועדות חקלאיות, לחוקרים, למדריכים ולחקלאים

קול קורא
מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2018 

הנהלת ענף ירקות פונה בזאת לגופים העוסקים במו”פ ובמחקר 

היישומי, להגיש בקשות לתקצוב מחקרים בענף הירקות לשנת 2018.

הדיונים )במסגרת הוועדות המקצועיות של הגידולים השונים שליד 

הנה”ע ירקות( לקביעת סדרי עדיפויות ולאישור תכניות המחקר וניסויי 

שדה לשנת 2018 יתקיימו במהלך החודשים אוקטובר-דצמבר 2017. 

סך-כל התקציב להצעת מחקר לא יעבור 80 אלף ש”ח לשנה.

יש להגיש את התכנית כדלהלן:
כל החוקרים, בין אם הם שייכים למינהל המחקר החקלאי ובין אם לא, 

.hilam@moag.gov.il :יגישו את תכניותיהם לכתובת דוא”ל

חוקרי מינהל המחקר החקלאי יגישו את תכניותיהם בליווי דפי השער 

המופקים דרך הפורטל )מערכת הקלדת דפי השער(. יש להגיש את 

התכנית ועקרונותיה ערוכה על-פי ההנחיות המופיעות באתר המדען 

הראשי www.science.moag.gov.il כקובץ וורד.

בהצעות המחקר יש לציין את נושא תכנית המחקר, תוך הקדשת 

תשומת לב לתיאור הבעיה, חומרתה, תיאור ההצעה לפתרון הבעיה 

והתקציב הנדרש לביצוע המחקר, כפי שמתואר בדפי השער.

הנהלת מו”פ ירקות תיתן עדיפות למימון מחקרים וניסויי שדה בעלי 

היתכנות יישומית ותוך מתן מענה לצרכים המקצועיים של מגדלי 

הירקות. 

בנוסף, יש לשלוח שני עותקים מודפסים של ההצעה, בליווי דפי 

שער חתומים לשנת 2018, לאגף הירקות במשרד החקלאות, הקריה 

החקלאית בבית דגן, ת.ד. 28 בית דגן 50200.

המועד אחרון להגשת הצעות להנהלת הענף - 14.9.2017. 

לצד הקול הקורא, ראו משמאל את יעדי ענף הירקות לשנת 2018, 

ובהמשך נוהלי מו"פ ירקות.

אברהם ארליך )נונה( שמשון עומר   
מנהל ענף ירקות יו”ר הנהלת מו”פ ירקות   
מועצת הצמחים משרד החקלאות   
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ישראל להשגת יעדיה, בהתמודדות מול האתגרים העומדים 

בפניה. על-מנת להבטיח את מירב התועלת של המו”פ, הנהלת 

מו”פ הירקות שוקדת על ביצוע מחקרים, ניסויי שדה, תצפיות, 

משקי מודל ופעולות אחרות לקידום ופיתוח ענף הירקות, לטובת 

החקלאים וציבור הצרכנים בישראל.

•ענף ירקות במועצת הצמחים רואה צורך בביצוע מחקרים וניסויי  	
שדה יישומיים כאמצעי להמשך הפיתוח ולחיזוק גידולי הירקות 

עבור יעדי הייצור השונים )שוק מקומי, יצוא ותעשייה(. לאור 

חשיבה זו, הענף מקצה תקציב ייעודי לביצוע מחקרים וניסויי 

שדה כחלק מתקציב הפעילות של הענף, הנגזר מההיטלים אשר 

המגדלים משלמים למועצת הצמחים ולענף הירקות.

•המחקרים וניסויי השדה מבוצעים על-ידי גורמי מחקר ישראליים,  	
מוסדות אקדמיים, מינהל המחקר החקלאי, מו”פים אזוריים, 

מדריכים חקלאיים וחקלאים.

•הזמנת המחקרים נעשית באמצעות הוצאת קול קורא לביצוע  	
המחקרים, בהתאם ליעדי הפיתוח של הענף ובהתאם לצרכים 

בגידולי הירקות השונים.

המשך בעמוד הבא

•קול קורא למחקר וניסויי שדה בענף הירקות, המיועדים להתבצע  	
בשנה הקלנדרית הבאה )תחילת ינואר ועד סוף דצמבר(, 

מתפרסם בתחילת חודש מאי. הקול הקורא מופנה לכל העוסקים 

בתחום המו”פ והפיתוח המקצועי בענף הירקות. 

•הקול הקורא יוצא במשותף על-ידי יו”ר הנהלת ענף ירקות )מנהל  	
אגף ירקות בשה”מ( ומנהל ענף ירקות במועצת הצמחים. הפורמט 

להגשת בקשות למימון מחקרים וניסויי שדה מטעם הענף יהיה 

בדומה לפורמט המוגש לקרן מדען ראשי.

•לאחר שליחת הקול הקורא הענפי, פורומים מקצועיים )ועדה  	
מקצועית או שולחן מגדלים( רשאי ואף נדרש לקיים דיון, ובעקבות 

הדיון להפעיל שיקול דעת לגבי הזמנת מחקרים רלוונטיים לגידול 

מסוים, לפתרון בעיה או בעיות אשר לא נמצא עבורם אזכור 

במסגרת הקול הקורא.

•ריכוז הצעות המחקר וניסויי השדה ייעשה על-ידי הממ”ר או  	
הרפרנט הארצי מטעם שה”מ, אשר ידאג להעברת הבקשות 

לחברי הוועדות המקצועיות של הגידולים השונים.

•המרכזים המקצועיים ידאגו לקיים דיון מקצועי במסגרת הוועדות  	

מנהל ענף ירקות   יו"ר הנהלת מו"פ ירקות   

מועצת הצמחים משרד החקלאות   

נהלים למו”פ ירקות - הנה”ע ירקות
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המקצועיות בזמן, עוד לפני תחילת שנת התקציב שבנדון. ייקבע 
סדר עדיפויות, יוכן פרוטוקול המתאר את הדיונים של הוועדה 
המקצועית ויוקצב מימון לכל אחד מהמחקרים וניסויי השדה, 

בסכום הראוי לביצוע מוצלח של המחקר.
•תוצאות הדיונים יועברו לענף הירקות במועצה, לאישור בשולחנות  	

הרלבנטיים ולחתימת חוזים עם מוסדות המחקר, לביצוע 
המחקרים.

•הענף או מי מטעמו יהיה אחראי להוצאת הודעות לחוקרים לגבי  	
אישור או אי אישור המחקר ומידע על התקציב המאושר לביצוע 

באותה שנה.
•ענף הירקות במועצה ידאג לחתימה על  חוזה עם גופי המחקר  	

שזכו באישור תקציבי; החוזים יהיו בכפוף למקובל במועצת 
הצמחים.

•הענף או מי מטעמו יחד, עם הממ”רים והרפרנטים הארציים, יקיימו  	
סיורי בקרה ומעקב אחר ביצוע המחקרים וניסויי השדה, בתיאום עם 

גופי המחקר והמבצעים. 
•הממ”רים והרפרנטים הארציים אחראים על הביצוע המקצועי של  	
המחקרים וניסויי השדה וידאגו בסיום תקופת הביצוע של המחקר 
שהגורם המחקרי יגיש דו”ח סיכום של המחקר, בהתאם להגדרות 

שנקבעו בבסיסה.
•דוחות ביצוע המחקר וניסויי השדה ירוכזו ויופצו לצבור הרלוונטי  	

באמצעי ההמחשה אשר יעמדו לרשות ציבור החקלאים; 
הממצאים של דוחות המחקר וניסויי השדה יהוו בסיס לגיבוש 

המלצות לחקלאים.
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המשך בעמוד הבא

משולחן המזכירות

שיבת מזכירות י
שהתקיימה במסגרת 

תערוכת “משוב” 
ב-28.6.17

מאיר יפרח

סקירת השוק

נמצאים בתקופה של מחירים 

נמוכים בשוק המקומי, לאור ריבוי 

ירקות ופירות במזג-אוויר חם 

וביקושים קטנים בגלל יציאת 

ישראלים רבים לחופשות בחו”ל. 

אבטיחים, מלונים, עגבניות בזול, 

כמעט כל הירקות, מלבד תפוחי 

אדמה וגזר, שהם במחירים 

סבירים.

החודשים החמים של יולי-אוגוסט 

הם עונה קשה החוזרת על 

עצמה, בתקווה שעד ספטמבר 

הכמויות ורמות המחיר יתאזנו, 

ונחזור לשגרה של מחירים 

סבירים.

שוק סיטוני 

אין שינוי בנושא הקמת שוק 

סיטוני חדש. אני מקווה שבקרוב 

המזכירות תיתן גיבוי ונצא 

לדרך להקמת חברת שיווק של 

המגדלים. השאלה היא אם יש 

חיילים מאחורינו. בודקים בשטח 

אם יש רצון ללכת למהלך זה.

פרידה מדודי גינזבורג, 

מנכ”ל קנט

דודי גינזבורג פורש מניהול 

קנט, ואנו נפרדים מחבר יקר 

של מערכת הירקות. אין שיעור 

לביטחון שקנט נותנת להמשך 

קיומם של המשקים. 

דודי, הרבה תודה על היעילות, 

החברות, גם בימים קשים. תמיד 

היה לנו עם מי לדבר, ונקווה 

שכך גם יימשך. אנחנו מאחלים 

הצלחה לשמוליק תורג’מן, 

המחליף את דודי בתפקידו. אני 

בטוח שספג הרבה 

מהפעילות לצד 

דודי, בעיקר להיות 

חכם ולא צודק.

תודה רבה לתמי 

שקורי, שממשיכה 

בנאמנות את 

תפקידה, תמיד 

בשיתוף פעולה 

מצוין.

אורן ברנע

תפוחי אדמה

אחרי שנתיים וחצי קשות, עבר 

הענף עונה טובה. כמויות הגידול 

ירדו ואיתם העודפים, המחיר 

התייצב, והתחלנו לשמוח. לפני 

חודש וחצי נכנסה לשוק האירופי 

תוצרת ספרדית שהקדימה. 

המחירים ירדו דרסטית בזמן 

קצר, ומגדלים ויצואנים נתקעו 

עם סחורה ביבשת. תנאי הגידול 

בישראל היו באביב הממוזג 

האחרון מעולים, ובמספר זנים 

אנו מגיעים ליבולי שיא. שילוב 

העצירה באירופה יחד עם השפע 

המקומי מכניס אותנו לעונה של 

עודפים. 

בכוונת שולחן המגדלים לנסות 

ולווסת את כמות יבוא הזרעים 

לאביב 2018. בנוסף, להגדיר את 
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רמת המלאים ולכוון את הזריעות 

הסתוויות כך שיתחשבו בכמות 

ובעיתוי הזריעה בעודף שנוצר. 

גזר

בשנה שעברה היה הענף במשבר 

גדול. השנה תנאי הבסיס בשוק 

קשים יותר לצערנו. בשוק 

האמריקני ירדו המחירים מתחת 

לסף הכדאיות, וכך גם בשוק 

הרוסי. עומק המשבר הביא 

אותנו לתובנה שאנו חייבים 

לאחד כוחות כדי לנסות ולצאת 

מהמצר.

11 תחנות התאחדו תחת שולחן 

המגדלים. בהחלטה משותפת 

הוגבלו הכמויות לרוסיה - דבר 

שגרר עליית מחירים משמעותית 

מידית. העודפים שנותרו ללא 

דורש )לאחר השלמת מלאים 

לכל עמותות הצדקה( עברו 

דיסקוס תוך הסדרת פיצוי 

למגדלים במסגרת מועצת 

הצמחים. ההצלחה נתנה 

לנו ביטחון וכוח לעבור את 

המשברים ולהמשיך בשיתוף 

הפעולה עד לסוף העונה. עם 

זאת, יש לציין שהמחירים אליהם 

הגענו כיסו את העלויות, לעיתים 

עם רווח קל, ולא מעבר לכך. 

אנו עובדים בגזר על העונה 

הבאה, כאשר הכוונה לקחת את 

שיתוף הפעולה שהיה, להסדיר 

ולמסד אותו לקראת שנת 2018.  

תודה לכל השותפים במהלך, 

נקווה שנצליח.

חומרי הדברה

האיחוד האירופי עושה בשנה 

האחרונה “הערכה מחודשת” 

לגבי הרמה של שאריות חומרי 

הדברה )MRL( בירקות מקומיים 

ומיובאים.

האיחוד האירופי הפיץ 3 רשימות 

של חומרים עם דרגות דחיפות 

שונות בקצב הטיפול. הרשימה 

הדחופה מבחינתנו היא רשימה 

1, המכילה 68 חומרים פעילים 

המיושמים בפועל בכ-400 

תכשירים מסחריים. בתוך 

הרשימות ישנם כמה חומרים 

מאד בסיסיים, כמו: אדיגן, 

ראונדאפ, קונפידור, תכשירי 

נחושת ועוד.

הנושא מטופל על-ידי שלמה 

ישראל ממשרד החקלאות, 

מדריכי שה”מ, צחי סקלסקי 

מיתרולאב, מגדלים נבחרים 

שמייצגים גידולים שונים, אלי 

אהרון ואני מהארגון. אנחנו 

מגדירים לכל גידול מה 

התכשירים החיוניים ובודקים על 

מה ניתן לערער או לבקש ארכה 

במסגרת ההליך )יצואנים יכולים 

להגיש הסתייגות(. בנוסף, נבדקת 

האפשרות לבצע עקום דעיכה, 

שיוכיח כי עד האסיף מתפוגגת 

מרבית שאריות החומר, והוא 

מגיע מתחת לסף הדרישה 

האירופית החדשה. זה דיווח 

קצרצר על נושא מורכב, שדורש 

עכשיו וידרוש בשנתיים הקרובות 

פעילות רבה.

קנט

ברכות לדודי גינזברג ולשמוליק. 

לדודי תודה על עשייתו מרובת 

השנים בשירות החקלאים 

ולשמוליק בהצלחה ובתקווה 

להמשך שיתוף הפעולה. 

אנחנו בהידברות עם קנט 

לקראת העונה הבאה, עונת 

2017/2018. מזג-האוויר 

המשתנה בעולם ובארץ מתבטא 

בין השאר בריבוי הנזקים 

והתביעות. עקב כך, במספר 

ענפים יש עלייה ברמת הפרמיה 

זו השנה השנייה ברציפות. בחלק 

מהענפים אנו עדים להשפעת 

המחיר על רמת הביטוח, 

וחקלאים טובים, על אף שהם 

יודעים כי הביטוח מסובסד, 

משתלם וחיוני בעת משבר, 

נמנעים בגלל המחיר לבטח או 

שמקטינים את רמת הביטוח. 

נראה שהפתרון לסיטואציה 

הוא הגדלת השתתפות המדינה 

מ-35% ל-50% בנזקי טבע.   

אלי אהרון

קנט

נפרדים ואומרים תודה לדודי 

גינזבורג, ידען ואיש נעים הליכות, 

שלכבוד ולעונג היה לנו לעבוד אתו. 

מאחל לשמוליק מחליפו הצלחה.

מידע כללי

בשנת 2016 שווקו 2,029,000 

טונות ירקות )ירידה של 

כ-130,000 טונות(, מתוכם 25% 

ליצוא, 56% לשוק המקומי ו-19% 

לתעשייה.

סדר היום המקצועי בענף 

הירקות

• במרץ התקיים במשרד  ב-8	

החקלאות כנס מעמיק בנושא 

גידול הפלפל. כרגע הפלפל 

נמצא במצב יציב. למצב זה 

הגענו בגלל מתווה הפלפל, 

שחייב קיצוץ של 30% בכמות 

המזרעים.

•התקיים סיור מקצועי  	
לעגבניות לתעשייה בעמק 

המעיינות, כאשר הבעיה 

המרכזית היא התמודדות עם 

העלקת וסוגי עשבייה שונים. 

יש פתרונות, שכיום ניתן 

ליישם בשטח.

•סיכום עונת התות תתקיים,  	
כמדי שנה, במחוז מרכז של 

משרד החקלאות בתאריך: 

 .4.7.2017

•היום הפתוח השנתי של  	
חברת אוריג’ין זרעים יתקיים 

בבני דרום בתאריך: 6.7.2017. 

•יום העיון בנושא “עקרונות  	
בהדברת מזיקים” יתקיים 

במושב רנן בתאריך: 

.24.7.2017

ועדת ביטוח ועובדים זרים

נתבקשתי לרכז את ועדת הביטוח 

ועובדים זרים במועצת הצמחים.  

קיימנו 3 דיונים בשיתוף הקנט, שנגעו 

בעיקר לשינויים המתבקשים בחוזה 

הביטוח לעונת 2017/18, המופעל 

כמדי שנה ב-1.7. הדיונים נגעו 

בעיקר בצורך לעדכן את “תקרת 

גבול האחריות” במספר גידולים 

וכן בדרישה לשיפור תנאי השיפוי 

ב”אסון טבע”, בנוגע להשתתפות 

העצמית הגבוהה ותקרת גבול 

האחריות הנמוכה.

בנושא עובדים זרים, מדווח כי 

הכוונה לחייב את החקלאים 

לפתוח חשבון לכל עובד זר 

ירדה מהפרק, וכי במסגרת 

הדיון בוועדת העבודה של 

הכנסת נקבע כי תוך שנה יתקין 

שר העבודה והרווחה תקנות, 

שבמסגרתן יקבע השר את אופן 

הבטחת השכר של העובדים.

בשנה זו היה אמור משרד 

החקלאות לצאת למפקד 

נוסף )חוברות לעו”ז(, ונראה כי 

המשרד עדיין אינו ערוך לכך.

צבי אלון

קנט

ברכות לדודי שפורש, לשמוליק 

שנכנס לתפקידו ולתמי 

שממשיכה. מה שמרשים 

זה, שמעבר לביטוח הבסיסי 

שמשלם הענף במועצה, בירקות 

למשל, החקלאות יודעת להעריך 

את הביטוח ויש רבים שמוסיפים 

הרבה ביטוחים לצורך זה. 

הביטוחים הפכו משמעותיים 

לשמירת הרווחיות.

שולחנות המגדלים

יש חשיבות להובלה נכונה של 

השולחנות, כמו בגזר, וכך צריך 

לנהוג. החוק מאפשר לנו את שיתוף 

הפעולה באמצעות המועצה, וזה 

מה שצריך לעשות. פעם זה היה כך 

גם בתפוחי אדמה. יש אנשים טובים 

בענף הירקות, רק צריך לשתף 

פעולה איתם.

עובדים פלשתיניים

לא יודע כמה מגדלים מעסיקים 

כיום עובדים פלשתיניים, אבל 

בקרוב המגדלים יקבלו שאלון על 

זה, כי רוצים לחדש את המידע 

בנושא זה.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

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

2017, אשר ישווקו בחודשים יוני 2017 - אוגוסט 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 מאי 2017 עומד על שיעור של 201% משנת 

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

הירקות הסיטוני ירד בחודש מאי 2017 בשיעור של 3% לעומת חודש 

אפריל 2017. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש מאי 2017 עומד על שיעור של 

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

בשיעור של 1% לעומת חודש אפריל 2017.

% שינוימאי-17מאי-16שם ירק
2.784.2553%אבטיח

6.703.25-52%ארטישוק
7.508.007%בטטות איכות מעולה

3.194.0026%בצל אדום
3.00בצל בית אלפא

1.901.60-16%בצל יבש
6.256.565%בצל ירוק

2.50בצל ריברסייד
11.009.00-18%ברוקולי באריזה קמעונית

1.892.9054%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

2.273.5054%איכות מעולה

1.592.4051%גזר בשקים
5.145.252%דלורית
5.706.199%דלעת

4.61זוקיני ירוק
17.9116.38-9%חסה 8 יחידות

6.12חציל בלאדי
4.424.727%חציל חממה

3.922.75-30%חצילים
2.522.8011%כרוב אדום

1.712.1023%כרוב לבן
4.75כרוב סיני

5.014.19-16%כרובית
5.095.5910%לוף

2.253.5056%לפת איכות מעולה
4.50מלון גליה מעולה

4.67מלון כתום
3.903.15-19%מלפפון חממה

2.362.443%סלק
3.00סלק איכות מעולה
4.506.7450%עגבניות באשכולות

3.25עגבניות בהדליה
4.506.4343%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
5.558.1948%איכות מעולה

10.2210.775%פלפל אדום איכות מעולה
6.00פלפל אדום חממה

6.967.569%פלפל בהיר
4.314.01-7%פלפל חריף
9.6810.8712%פלפל כתום

9.7510.8711%פלפל צהוב איכות מעולה
4.504.25-6%צנון

4.553.78-17%קולרבי
5.543.62-35%קישואים איכות מעולה

18.0020.0011%שום
4.633.79-18%שומר

11.057.88-29%שעועית ירוקה
16.50תות שדה

6.367.9425%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

4.30קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
4.50קמעונית איכות מעולה

2.593.8047%תפוא"ד אדום בשקים

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

בצל 

הספקת בצל בחודשים מאי 

- יולי הינה מזן מכלוא הקיים 

במלאי בהיקף של כ-28,000 

טונות.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל.

הצפי הוא 

לרמת מחירים 

מאוזנת עד 

נמוכה.

חצילים

היקף שטחי החציל עד חודש 

מאי הינו 4,100 דונם ש”פ + 280 

דונם בבתי צמיחה.

השיווק בתקופה זו הוא בעיקר 

משטחים פתוחים )אזור 

השפלה(, המיועדים לשיווק 

בחודשים יוני - אוגוסט.

הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים 

מרץ - מאי הוא כ-4,900 דונם, 

המיועדים לשיווק בחודשים יוני - 

אוגוסט.

גידול הכרוב הקיצי יקר בגלל 

הקושי הרב לגדלו בתנאי חום.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

- גבוהה. 

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 

מרץ - מאי כ-4,365 דונם בבתי 

צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים יוני - אוגוסט.

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 מאי 

כ-12,780 דונם בתי צמיחה, 

המיועדים לשיווק בחודשים יוני - 

אוגוסט.

החודשים אפריל - מאי התאפיינו 

בטמפרטורות נוחות, לכן לא היו 

בעיות מיוחדות 

בגידול.

הצפי הוא 

לרמת מחירים 

מאוזנת.

פלפל

סך-כל השתילות עד חודש 

אפריל כ-6,900 דונם בתי צמיחה 

וכ-2,600 דונם ש”פ, המיועדים 

לשיווק בחודשים יוני - יולי.

הצפי הוא 

לרמת מחירים 

מאוזנת עד 

גבוהה.  

שום

סך-כל הנעיצות עד חודש אפריל 

כ-7,700 דונם.

המלאי בקירור כ-5,000 טונות.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

אבטיח

סך-כל השתילות עד חודש מאי 

כ-16,000 דונם, המיועדים לשיווק 

בחודשים יוני - אוגוסט.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.
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יור הוועדה ס
המקצועית 

לעגבניות לתעשייה

אלי אהרון

בתאריך 6.6.17 התקיים סיור של 

הוועדה המקצועית של עגבניות 

לתעשייה באזור העמקים 

המזרחיים.

בסיור השתתפו מדריכים, 

חוקרים ובעלי תפקידים 

ממועצת הצמחים ומארגון מגדלי 

ירקות.

מארגני הסיור ומוביליו הינם: 

תמר אלון, יפתח גלעדי, רני 

ושאול גרף.

הסיור התקיים בחלקות 

קונבנציונליות בחוות עדן, בקיבוץ 

שלוחות, באזור צומת יזרעאל, 

דרומית לעפולה, וכן בחלקה 

אורגנית בקיבוץ שדה אליהו.

הניסיונות בחלקות אלו נסבו 

בעיקר על מבחני זנים, חיטויי 

קרקע וכן על מתן מענה לבעיית 

העלקת ולעשבייה.

התכשירים שנבחנו תוך יישום 

ה”מוניטור”, בטיפול קדם 

שתילה בתיחוח, כללו “סטומפ”, 

“רונסטאר”, “גול” ו”טיטוס”, 

מן השטח
מתוך כוונה לתת מענה, מעבר 

לעלקת, גם לעשבייה בדגש על 

הדברת חבלבל, כשות, גומא 

הפקעים ומיני ירבוז.

בקיבוץ שדה אליהו ממשיכים 

להתלבט בנוגע לגידול העגבניות 

האורגניות לתעשייה, ולדברי נציג 

הקיבוץ, בשלב זה הגידול עדיין 

כדאי.

נס דיווחי מחקרים כ
בענף הפלפל

אלי אהרון

בתאריך 8.6.17 התקיים במשרד 

החקלאות כנס להצגת מחקרים 

בענף הפלפל.

הכנס אורגן על-ידי דוד סילברמן 

ובת שבע בדוח משה”מ 

והשתתפו בו מדריכים, חוקרים, 

חקלאים ובעלי תפקידים 

ממשרד החקלאות, ממועצת 

הצמחים ומארגון מגדלי ירקות.

פתח את הכנס שמשון עומר, 

מנהל אגף הירקות בשה”מ. 

בדבריו ציין שמשון את העובדה 

כי המחקר הוא זה שדוחף את 

הענף. צוות רחב עומד מאחורי 

המחקרים, ציין שמשון, והוא 

כולל: מדריכים, חוקרים, טכנאים, 

אנשי שירות, חברות ועוד.

בנוסף מנה שמשון את אתגרי 

המחקר בתחומים הבאים:

•הגדלת היבול ואיכותו; 	
•פיתוח שיטות השקיה; 	

•ייעול השימוש בדשנים; 	
•חיסכון בכוח-אדם; 	

•שיפור האקלים בבתי צמיחה; 	
•פיתוח מוצרים חדשים בעלי  	

ערך מוסף גבוה;

•והאתגר הגדול: ייצור מוצר  	
בריא, מופחת חומרי הדברה.

שמשון הזכיר את המשבר שעבר 

הענף לפני כ-3 שנים, שצמצם 

את גודלו, במסגרת הפתרון 

שניתן לו על-ידי האוצר, שכלל 

המלצה למשק מגוון.

אחריו סקר חמי ברקן, רכז 

הוועדה החקלאית בערבה, 

את גידול הפלפל באזור, 

המשבר בענף והפתרון שניתן 

לו ושבמסגרתו הצטמצם הענף 

מ-70% מכלל הגידולים בערבה.

אברהם )נונה( ארליך, מנהל ענף 

הירקות במועצת הצמחים, סקר 

את הענף והציג נתונים בתחום 

הכמויות לשוק המקומי וליצוא וכן 

בתחום מחירי התוצרת.

מכאן נכנס הכנס לנושאים 

המקצועיים:

רמי גולן, ממו”פ ערבה תיכונה, 

הרצה בנושא: השפעת טיפולים 

חדישים בפרי הפלפל על חיי 

המדף בערבה.

ד”ר שמעון פובוניה הרצה על 

גידול פלפל בשורה בודדת 

בערבה בהשוואה לגידול המקובל 

בצמד, וזאת מתוך מטרה לשפר 

את הרווחיות ולהקטין סיכונים 

בתנאי שוק קשים.

המסקנות: 1. להצבה בשורה 

בודדת יש יתרון מבחינת חיסכון 

בתשומות וכ”א; 2. יש זנים 

שיתאימו יותר מהאחרים לגידול 

בשורה בודדת; 3. בגידול ב-9 

שורות בודדות לא צפויה פחיתה 

ביבול בהשוואה ל-6 צמדים;

4. המרחק המיטבי בין השתילים 

בצמד הינו 40 ס”מ ובבודדות 35 

ס”מ; 5. בזנים מסוימים, בשורה 

בודדת יתקבל אחוז גבוה יותר 

של פרי גדול.

ד”ר חגי יסעור הרצה בנושא 

חנטה והפסקת הזנה חנקתית. 

חגי ציין כי מטרת המחקר 

היא לפתח כלים מבוססי ידע 

והבנה פיזיולוגיים, שיאפשרו 

המשך בעמוד הבא
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את הארכת עונת הגידול 

בערבה; וזאת על-ידי קבלת 

חנטה טובה ופיזור היבול בסתיו 

וקבלת יבול איכותי בחודשים 

אוקטובר-נובמבר, על-ידי שימוש 

באמצעים אגרוטכניים פשוטים, 

כמו דישון חנקני משתנה.

מיכל עמיחי, ממו”פ רמת נגב, 

הרצתה בנושא: השפעת ממשק 

ההשקיה על היבול של פלפל 

“סוויט-ביט” ברמת נגב. מיכל 

ציינה כי במו”פ רמת נגב בוחנים 

זנים חדשים, מתוך כוונה להחדיר 

את הגידול למשקים באזור. 

כמו-כן נבחנו עומדים שונים, 

במטרה להגדיל את היבול.

המסקנות: 1. לזני הסוויט 

בייט השונים יש תגובה שונה 

להפחתת שיעור ההשקיה;

2. ישנם זנים שהפחתה בשיעור 

ההשקיה מעלה בהם את 

החנטה ואת היבול, וזאת מבלי 

לפגוע באיכות המוצר;

3. הפחתה בהשקיה מפחיתה 

את שיעורי החנקן בקרקע, 

עובדה המסייעת בדישון 

החנקני בסוויט בייט.

אפרים ציפלביץ, ממו”פ בקעת 

הירדן, בחן האם דישון בזרחן 

בתחילת הגידול בקרקע עשירה 

בזרחן נחוץ או מיותר?

המסקנות: 1. גם ברמה של 50 

מ”ג לק”ג זרחן אולסן ביסוד 

כדאי לדשן בזרחן בראש 

בתחילת הגידול; 2. בעונה 

הנוכחית אין תשובה לשאלה מה 

קורה ברמות זרחן אולסן יותר 

גבוהות.

יוסי טכנאי, ממינהל המחקר 

החקלאי, הרצה בנושא: 

מיקרו-אקלים ודרישות השקיה 

בחממה ובבית רשת. המחקר 

נערך במו”פ בקעת הירדן.

המסקנות: ET .1 מחושב לפי 

פנמן פנימי היה במתאם גבוה 

יותר עם המדידה בהשוואה 

לפנמן חיצוני; 2. ניתן להפחית 

את ההשקיה במנהרות בשיעור 

של כ-25% ובבית רשת בשיעור 

של כ-15% ללא פגיעה ביבול; 3. 

רמת השקיה גבוהה מפחיתה את 

כמות היבול; 4. שימוש בחיישנים 

פשוטים למדידת מיקרו אקלים 

בתוך המבנה עשוי להביא 

להגדלת היעילות של השימוש 

במים.

פרופ’ אלי פליק, ממינהל 

המחקר החקלאי, בחן את 

ההשפעות של איכות המים 

וכמותם על איכות הפרי הקטוף 

בערבה ובבקעה.

המסקנות: 1. לאיכות ולכמות 

המים יש השפעה משמעותית 

על היבול, אך הדבר תלוי 

בין היתר בתנאי מזג-האוויר 

בחודשי הגידול הראשונים; 

2. מליחות של EC 2.8 עם 

כמויות מים משתנות, בהשוואה 

להשקיה במים שפירים, אינה 

מהווה גורם שלילי בכל הקשור 

לאיכות הפרי לאחר הקטיף; 

3. השקיה במים מליחים 

מאוד )EC 4.5( פוגעת ביבול, 

ובאיכותו אך מצד שני מגבירה 

את עמידות הפרי לנזקי צינה;

4. איכות הפרי הקטוף 

מושפעת פחות מכמות המים 

ויותר מאיכותם.

בהמשך הכנס הוצגו מחקרים 

נוספים בנושאים: השקיה 

אוטונומית )מולי זקס(, קרינה 

ואיכות הפלפל )ליאור אברהם(, 

תאורת לד תוך נופית והיבול 

)קירה רטנר ודנה חרובי(, טיוב 

ממשק השקיה באמצעות מודל 

ואפליקציה )אפי טריפלר(.

בסיום הכנס סקר דוד סילברמן 

את האתגרים והיעדים של 

המחקר, במטרה לשפר את 

יכולת המגדלים להתפרנס 

בכבוד.

תודת כולנו נתונה לדוד סילברמן 

ולבת שבע בדוח )רכזת 

ההדרכה בשה”מ(, על ארגון 

הכנס המוצלח, וכן לחוקרים כל 

אחד בתחומו.

כנס השנתי ה
לחקלאים של קנט

אלי אהרון

בתאריך 21.6.17 התקיים 

הכנס השנתי של קנט בסימן 

של “חקלאות ישראלית צופה 

פני עתיד” ו-50 שנות ביטוח 

לחקלאים.

בהזדמנות זו נפרדו באי הכנס 

מהמנכ”ל היוצא, דודי גינזבורג. 

דודי שירת בקנט משנת 1976 

ועד 2017 והחל את תפקידיו 

בחברה כמעריך נזקים, כסמנכ”ל 

ומאז 1996 כמנכ”ל קנט. 

בפעילותו הברוכה העביר דודי 

את הקנט מהמאה ה-20 למאה 

ה-21 בהצלחה מרובה, תוך 

הפיכת קנט לפלטפורמה המגינה 

על החקלאים מפני נגעי טבע.

פתח את הכנס שר החקלאות, 

ח”כ אורי אריאל, ובדברי ברכתו 

לבאי הכנס דיבר על:

1. המאמץ לפתיחת שווקים 

חדשים במזרח הרחוק )הודו, סין, 

וייטנאם(;

2. הבעייתיות ביצוא לרוסיה;

3. השקעה של 1/2 מיליארד 

ש”ח במחקר ופיתוח;

4. השימוש בטכנולוגיות חדשניות 

בחקלאות.

השר ציין כי על-פי הלמ”ס יש 

כיום כ-10,000 חקלאים וכי הוא 

צופה שמספר זה עוד ירד.

אחריו ציין אבו וילן, מזכ”ל 

התאחדות חקלאי ישראל, כי 

על המדינה לקחת על עצמה 

70% של הביטוח החקלאי כיאה 

למדינה מודרנית התומכת 

בחקלאיה ובהתאם לקיים בקרב 

מדינות ה-OECD. כמו-כן ציין 

אבו כי יש לאחד את נזקי הטבע 

עם נזקי אסונות טבע. רק שיתוף 

פעולה בין החקלאים, משרד 

החקלאות והאוצר יביא לתוצאה 

חיובית בטווח הארוך, סיכם.

יוחנן אור, יו”ר דירקטוריון קנט, 

דיבר בברכתו על: 1. הסיכונים 

בחקלאות בתחום נזקי הטבע 

ואסונות הטבע והמענה ההכרחי 

הניתן לסיכונים אלו על-ידי קנט; 

2. העלה על נס את החקלאות 

כמשאב אסטרטגי לשמירה על 

קרקעות המדינה ולהספקת מזון; 

3. ציין את בעיית תת התקצוב 

של הביטוח על-ידי המדינה, 

העלול לפגוע בשיפוי החקלאים 

במקרי קטסטרופה; 4. ציין 

את תרומתו של דודי גינסבורג 

לקידום הביטוח בענף החקלאות.
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דודי גינזבורג הציג את אירועי 

הנזק העיקריים בשנים האחרונות 

ואת התפלגות הפיצויים על-פי 

גורמי הנזק.

שמוליק תורג’מן, שנבחר 

כמנכ”ל קנט החדש, ציין את 

חשיבותה של החקלאות כערך 

והציג את הקנט עם הפנים 

לעתיד בתחומים הבאים:

1. יצירת ביטוחים חדשים 

והרחבת הקיימים; 2. שיפור 

המערכת של הערכת הנזקים;

;GIS 3. שימוש במערכות

4. שיפור מתמיד במערכות 

השיווק; 5. שיפור הקשר עם 

הלקוחות.

בסיום פרק הברכות התקיימו 

כמה הרצאות בתחומים שונים, 

שבסופם מסרים לעוסקים 

בחקלאות:

פרופ’ יואב יאיר הרצה בנושא: 

ישראל בעידן של שינוי אקלים. 

המסר: בעידן בו תהליך המדבור 

הולך וגובר, יש לבחון כיצד ניתן 

לשמר את החקלאות.

ד”ר אייל דורון הרצה בנושא: 

תבונה יצירתית בחיים ובעבודה. 

המסר: בתי הספר אינם 

מלמדים את החומר הדרוש 

לחיים ואינם מלמדים אותנו 

להיות חדשניים, מקוריים 

ויצירתיים. רק עצמאות 

מחשבתית, אומר דורון, הינה 

המתכון להצלחה, בה יגיע 

האדם למקסימום אפקט 

במינימום זמן ומשאבים.

על עתידנות בקולינריה וחיזוי 

מגמות צרכניות הרצתה עדי 

יופה ולאחריה בועז פמרסון 

בנושא “לפרוץ ולהצליח”.

לסיום, עלו לדוכן 3 חקלאים 

שסיפרו לנוכחים את סוד 

הצלחתם, כל אחד בתחומו.

עמרם ילוז, מגדל אבטיחים זה 

שנים רבות, מיבנאל. עמרם ברך 

על כניסתו של שמוליק תורג’מן 

לתפקיד המנכ”ל והתרפק על 

היכרות רבת שנים עם המנכ”ל 

היוצא, דודי גינסבורג, אותו הוא 

ברך להצלחה בהמשך דרכו.

נרי שוטן מקיבוץ שפיים סקר 

קואופרטיבים חקלאיים בעולם 

ותרומתם לחקלאות. קבע 

כי אין עתיד לחקלאות ללא 

התאגדות, כיוון שזו הדרך 

היחידה בה יכול הממסד לסייע 

לחקלאים.

יעקב נוימן מ”חצילי נוימן”, 

גני יוחנן, דיבר על החשיבות, 

ההתקדמות וההתמחות בגידול 

אחד וההתמדה בו.

יישר כוח לקנט ולכל העוסקים 

במלאכת ההגנה על החקלאות 

הישראלית, ולהתראות בכנס 

השנתי הבא.
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משמאל לימין, בכנס קנט: אורי אריאל, שר החקלאות, דודי גינזבורג, 
מנכ"ל קנט היוצא, תמי שקורי, סמנכ"לית שיווק וביטוח, שמוליק 

תורג'מן, המנכ"ל הנכנס
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שדה ההדרכה ב

מלצות הגנת ה
הצומח לירקות 

בבתי צמיחה 

נטע מור - ממ”ר הגנת הצומח 

בירקות; שלי גנץ - מנהלת 

תחום ירקות בתי צמיחה

מזיקים
שימוש נכון באמצעים 

אגרוטכניים שונים עשוי להפחית 

נגיעות במזיקים בבתי צמיחה. 

להלן חלק מאמצעים אלה:

 , • שימוש נכון ברשתות 50 מש	

הקיימות בכל סוגי המבנים, 

עשוי להפחית באופן ניכר 

את הנגיעות במזיקים, כמו 

כנימת עש הטבק, כנימות 

עלה, מנהרנים וזחלי עשים. 

רשתות 50 מש אינן חוסמות 

מעבר של תריפסים, אך 

מפחיתות את כניסתם 

למבנה. אקריות אדומות 

מוסעות באופן פסיבי לתוך 

המבנים, ללא קשר לשימוש 

ברשתות, ולכן במבנים 

סגורים, שאין בהם נגיעות 

משאריות הגידול הקודם, 

מתחילה הנגיעות באקריות 

לרוב בשולי החממה, מכיוון 

זרימת הרוחות וליד הדלתות 

ומחלקות שכנות נגועות. 

שימוש ברשתות מחייב 

הקפדה על סגירה מיטבית 

של כל הפתחים והחורים, 

כולל דלתות כפולות. יתר על 

כן, כאשר רוכשים רשתות 

חדשות, יש לוודא תחילה 

שאושרו על-ידי מנהלת 

ההשקעות של משרד 

החקלאות. חשוב להקפיד על 

עובי החוט, המתבטא בגודל 

החור ובמשקל הרשת. משקל 

הרשת צריך להיות גבוה 

מ-135 גרם למטר מרובע.

•שימוש ביריעות פלסטיק  	
בולע UV )אנטי וירוס( לחיפוי 

גגות המבנים מפחית את 

אוכלוסיית המזיקים )כמו 

כנימות עלה, כנימת עש 

הטבק ותריפסים( במבנה, 

וכתוצאה מכך פוחתת גם 

הנגיעות בווירוסים. פלסטיק 

בולע UV מפחית אף את 

פעילותם של מזיקים אחרים, 

כמו זחלי עשים ואקריות.

•לפני שתילת גידול חדש,  	
חשוב להקפיד על ניקיון 

המבנה והסביבה מעשבייה 

ומשאריות גידול קודם, 

העלולות לשאת מזיקים. 

•כמו-כן, כאשר מגדלים ברצף  	
וללא הפסקה בין גידול 

לגידול, מומלץ לרסס את 

המבנה לפני השתילה כנגד 

מזיקים. 

•יש להימנע משתילה או  	
מזריעה של גידולים שהובאו 

על-ידי העובדים הזרים, בתוך 

המבנים ובסביבתם. שתילים 

אלו מהווים מקור הדבקה 

לווירוסים שונים, העלולים 

לפגוע בגידול.

אקרית אדומה מצויה 

הדברת אקריות הופכת 

בעייתית יותר ויותר. יש לשים 

לב מיד בתחילת הנגיעות לאזור 

הופעתה, שהוא לעתים קרובות 

בשולי החממה בכיוון הרוח 

)צד מערבי(, וכבר בנגיעות 

נמוכה לרסס עד לקבלת 

כיסוי טוב בצדם התחתון של 

העלים. התכשירים המומלצים: 

פלורמייט/פרדיסו, תכשירי 

אבמקטין )כגון ורטימק(, 

מילבנוק, אקסמייט, אקרימייט, 

דיפנדר, תמר טק. מומלץ לשלב 

תכשירים קוטלי בוגרים, כמו 

פלורמייט, עם קוטלי ביצים 

ודרגות צעירות, כמו ספיידר או 

אוברון, או לשלב עם שמן או 

משטח, על-פי המומלץ בתוויות 

התכשירים. שמנים בלבד, כגון 

תמר טק, JMS ,EOS ונימגארד, 

יעילים בהדברת אקריות 

ובמניעת קימחונות. בגידולים 

שבהם נהוג ממשק הדברה 
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משולבת, משתמשים באקריות 

טורפות בשילוב תכשירים שאינם 

פוגעים בהן, כמו שמנים, דיפנדר, 

אקסמייט ופלורמייט. 

כנימות עלה - בעיקר כנימת 

עלה הדלועיים וכנימת עלה 

האפרסק 

בחורף חם, באביב ובסתיו, 

הכנימות גורמות נזק ישיר 

כתוצאה מפגיעה בצימוח 

הצעיר ומעצירת הגידול. 

בנוסף, כנימות אלה משמשות 

גם וקטורים לווירוסים. השנה 

נצפתה נגיעות גבוהה במיוחד 

ב-PVY בעגבניות שנשתלו בשדה 

פתוח באביב. וירוס זה, בדומה 

לווירוס CMV, מועבר בצורה 

חולפת תוך דקות ומחייב שימוש 

בשמנים למניעת ההדבקה. 

כדי למנוע את התבססותן 

של הכנימות בחלקה, ניתן 

להגמיע תכשירי אימידקלופריד, 

כמו קונפידור, או לרסס לפי 

הצורך במוספילן, באקטרה, 

באיפון, בטוטם )אימידקלופריד 

בתוספת ח”פ של קרטה(, 

באצטאסטר )מוספילן + 

טלסטאר(, בפירימור, בצ’ס או 

בטיפיקי. שלושת התכשירים 

האחרונים אינם שייכים לקבוצת 

הניאוניקוטינואידים, ומומלץ 

להשתמש בהם לסירוגין עם 

תכשירים מקבוצה זו, כדי למנוע 

התפתחות עמידות.

כנימת עש הטבק	

עיקר הנזק של כנימת עש 

הטבק מתבטא בהיותה וקטור 

לווירוסים שונים, כמו צהבון 

האמיר בעגבנייה )TYLCV( או 

הצהבת העלים של הדלועיים 

)CYSDV(. כנימת העש פעילה 

בעיקר באביב, בקיץ ובסתיו. 

מומלץ להשתמש בזנים סבילים 

לווירוסים השונים. ההדברה 

תיעשה באמצעות הגמעה 

בקונפידור )לא בעגבנייה, מחשש 

לפגיעה בדבורי הבומבוס( או 

באמצעות ריסוס בתכשירים 

כמו איפון, אקטרה, מוספילן, 

ביסקייה ופגסוס. תכשיר נוסף 

לשימוש הוא מטרונום/רקויאם 

)חומר ממקור צמחי(, המורשה 

להדברת כנימת עש הטבק ויעיל 

בהדברת הבוגרים שלה; ניתן 

לשלבו עם תכשירים כמו איפון 

או מוספילן. התכשיר ורימרק 

הוא תכשיר מקבוצה כימית 

חדשה יחסית )דיאמידים(; הוא 

ניתן בהגמעה ומומלץ ליישום עם 

תחילת הנגיעות במזיק. 

תריפסים - בעיקר תריפס 

הטבק ותריפס הפרחים 

המערבי )תריפס קליפורני( 

תריפסים גורמים לנזק ישיר 

בגידולים שונים ואף מהווים 

וקטורים לווירוסים. במשפחת 

הסולניים הם משמשים וקטור 

לווירוס הנבילה של העגבנייה 

)TSWV(. גידול הפלפל רגיש 

במיוחד לווירוס, לכן באזורים 

שבהם מגדלים פלפל ברצף, כל 

השנה, יש קושי רב להתמודד 

עם וירוס זה. אוכלוסיות גבוהות 

של תריפסים עלולות לגרום 

להתייבשות עלים, לפגוע 

בצימוח הצעיר, לעצור את 

הגידול ולגרום אף לשריטות 

בפירות )מלפפון, אבטיח(. 

התכשירים המומלצים הם 

ספרטה סופר/טרייסר אולטרה, 

פיראט )לתריפס קליפורני(, 

דיקרזול )בתוספת 1 ק”ג סוכר 

לדונם(, רופאסט )לתריפס 

קליפורני( ומובנטו )לתריפס 

הטבק(. לאחרונה אושר לשימוש 

תכשיר חדש, הנקרא אקסירל 

)החומר הפעיל של ורימרק 

בפורמולציה לריסוס(, שמומלץ 

בעיקר לתריפס הטבק. שילובים 

אפשריים )נבדק בפלפל( הם: 

פיראט עם טלסטאר או ורטימק 

ורופאסט עם פרוקליים. האוייב 

הטבעי אוריוס לויגטוס נותן לרוב 

מענה טוב בהדברת התריפס 

הקליפורני בפלפל ומפחית 

משמעותית את הנזק הישיר, אך 

אינו מונע הדבקה בווירוס. 

זחלי עשים - בעיקר פלוזיה, 

פרודניה, לפיגמה, הליוטיס וטוטה 

אבסולוטה )בעגבנייה ובחציל(.

יש לטפל לפי הצורך, אם נראים 

הטלות ו/או כרסומים בעלווה 

ובפירות. קיימים בשוק תכשירי 

הדברה מקבוצות כימיות שונות, 

המדבירים מגוון גדול של זחלי 

עשים, וביניהם תכשירים מקבוצת 

הדיאמידים )קורגן, אמפליגו, 

דוריבו, טאקומי ורימרק(, דנים, 

פרוקליים ודומיו ועוד.

אקרית העיוותים - בעיקר 

בפלפל, ולעתים רחוקות גם 

במלפפון. 

אקרית קטנה זריזה ושקופה, 

הקשה מאוד לזיהוי בתחילת 

הנגיעות. האקרית מופיעה 

בקדקודי הצימוח ועלולה לגרום 

לעצירת צימוח ולעיוותים 

בעלים ובפירות. כנימת עש 

הטבק יכולה לשאת אותה על 

הרגליים ולהעבירה ממקום 

למקום. מרבית התכשירים 

להדברת אקרית אדומה מצויה, 

כמו תכשירי אבמקטין )ורטימק 

ודומיו(, דיפנדר, מייטקלין, אוברון 

ועוד, יעילים גם בהדברת אקרית 

זו.

אקרית חלודה בעגבנייה

אקרית קטנה וקשה לזיהוי, 

המתגלה לפי הנזק שהיא גורמת, 

הנראה כחלודה על העלים, 

הגבעולים והפירות. תכשירי 

מנקוזב, למניעת מחלות נוף, 

ימנעו גם נגיעות במזיק זה. בנוסף, 

מרבית התכשירים להדברת 

אקרית אדומה מצויה יעילים גם 

להדברת אקרית חלודה. 
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מנהרנים - בעיקר מנהרן 

החממות	

יוצר מנהרות בעלים, אך לרוב 

אינו מהווה בעיה בגידולים 

השונים. ההדברה תיעשה 

באמצעות תכשירי אבמקטין 

)כגון ורטימק(, טרייסר אולטרה, 

ספרטה סופר או טריגרד/

טופגרד/טרופר בהגמעה או 

בריסוס. תכשירים מקבוצת 

הדיאמידים: קורגן, אמפליגו, 

דוריבו ורימרק ואקסירל, הניתנים 

להדברת זחלי עשים, כנימת 

עש הטבק ותריפסים, יעילים גם 

כנגד מנהרנים.	

מחלות
אמצעים אגרוטכניים שונים, 

שיינקטו במהלך הגידול, עשויים 

לצמצם נזקים שמסיבות מחלות 

נוף אוהדות לחות. להלן חלק 

מאמצעים אלה:

•פתיחת וילונות וניקוי רשתות,  	
למניעת הצטברות לחות 

במבנה.

•בגידולים מודלים - הגדלת  	
המרווח בין כבלי ההדליה 

מעל שורות הגידול, לשיפור 

כניסת האוויר, האור ותכשירי 

ההדברה אל החלקים 

המוסתרים יותר של הצמחים 

המודלים.

•הימנעות מעודף רטיבות  	
בקרקע והקטנת הלחות 

במבנה על-ידי שימוש בחיפוי 

קרקע ובאמצעות בקרת 

ההשקיה )טנסיומטרים(. 

•הימנעות מטיפול בצמחים,  	
כמו זירוד, ליפוף, הורדת 

עלים וקטיף, בזמן שהצמחים 

רטובים, להפחתת מחלות 

הנגרמות על-ידי חיידקים.

•עדיפות לזנים בעלי נוף מרוסן,  	
לשיפור האוורור ולצמצום 

הנגיעות במחלות נוף.

•שימוש בזנים בעלי סבילות או  	
עמידות לפגעים השונים.

•סניטציה:  	
מומלץ להסיר חלקי   5

צמחים פגועים וחולים 

לשם הפחתת מקורות 

ההדבקה בחלקה. 

מומלץ להוציא מהחלקה   5

את שאריות הגידול 

הקודם ולא לתחח אותם 

ולהצניעם בקרקע, מחשש 

לאילוח הקרקע בפגעים 

שונים, כמו נמטודות 

עפצים, חיידקים ווירוסים, 

המועברים בה ובשאריות 

צמחים. 

במעבר מגידול לגידול   5

יש לרסס את המבנה 

ואת הציוד באקונומיקה 

או בתכשירי כלור מיוצב 

)קלור בק, טהרן, כלורן( 

לקטילת פגעים, כולל 

פטריות, חיידקים ווירוסים.

•ריסוסי מניעה יעילים עשויים  	
למנוע במקרים רבים את 

הקושי והבעייתיות שיש 

בהדברת המחלות לאחר 

הופעתן. 

כשותית במלפפון, במלון 

ובקישוא 

למניעת המחלה מומלץ 

לטפל בתכשירי מנקוזב )כגון 

מנצידן(, בראבו/דקוניל ודומיו 

או אנטרקול. עם הופעת 

המחלה, יש לטפל בתכשירים 

בעלי יכולת פגיעה בפטרייה. 

יש לטפל לסירוגין בתכשירים 

מקבוצות שונות. אם משתמשים 

בשני תכשירים יחד, יש לשלב 

תכשירים מקבוצות כימיות 

שונות. להלן חלוקת התכשירים 

המשך בעמוד הבא
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להדברת כשותית לפי אתר 

הפעולה ומידת הסיסטמיות 

שלהם: 

קבוצה 1 - מעכבי סינתזת צלולז 

)טרנסלמינרים, מונעים(; נכללים 

בקבוצה: אקרובט/ספינקס 

סופרה/קאבריו )בתוספת 

פירקלוסטרובין( ולבון. 

 RNA קבוצה 2 - מעכבי

)סיסטמיים מאוד, מונעים 

ומרפאים, חשש לעמידות(; 

נכללים בקבוצה: סנדומיל, מילור, 

 .M גלבן ,MZ רדומיל גולד

קבוצה 3 - מעכבי נשימה; 

נכללים בקבוצה: סכיור, קונסנטו 

)מכיל ח”פ של סכיור בתוספת 

דיינון(. 

קבוצה 4 - משרני עמידות 

)סיסטמיים, מונעים(; נכללים 

בקבוצה: אלייט, קנון, קיפ ודומיו. 

קבוצה 5 - חדירות ממברנות 

)סיסטמיים(; דיינון/דותן.

קבוצה 6 - מנגנון לא ידוע 

)סיסטמיים, מונעים ומרפאים(; 

נכללים בקבוצה: מנקור/

דרגופיקס/צימוקלין. 

קבוצה 7 - אינפיניטו - מכיל שני 

מרכיבים: המרכיב הראשון - ח”פ 

של דיינון )סיסטמי(; והמרכיב השני 

)Fluopicolide( שייך לקבוצה כימית 

חדשה )טרנסלמינרי(. מומלץ 

במינון 100 סמ”ק/דונם.

כימשון בעגבנייה

מחלת הכימשון עלולה 

להתפשט במהירות רבה, עד 

כדי פגיעה קשה מאוד בנוף 

הצמחים ובפירות. ריסוסי 

מניעה טובים עשויים למנוע 

התפרצות של המחלה. טיפולי 

מניעה מומלצים אחת לשבוע 

עד 10 ימים בתכשירי מנקוזב, 

אנטרקול או בראבו/דקוניל. עם 

הופעת המחלה, מומלץ לטפל 

בתכשירים נוספים; חלוקת 

התכשירים לפי קבוצות כימיות 

מופיעה בסעיף “כשותית” 

שלעיל. בעגבנייה נפוץ השימוש 

בשילוב של תכשיר מקבוצת 

מעכבי RNA, כגון פוליו גולד עם 

מנקור או קורזט ודומיו. לנושא 

הסניטציה )סילוק חלקי צמחים 

נגועים במחלה וקבירתם מחוץ 

לחממה( ולחיפוי קרקע מלא 

יש משמעות מכרעת במניעה 

ובעצירה של התפשטות 

המחלה.

עובש עלים בעגבנייה

הסרת עלים נגועים עשויה 

להפחית משמעותית את 

המחלה. כמו-כן, ריסוסי המניעה 

המומלצים כנגד כימשון ימנעו 

לרוב את התפרצות המחלה. 

מניעה והדברה: בראבו/ דקוניל, 

תכ’ מנקוזב, פולר, סקור, פלינט, 

עמיסטר, פוליקור, טלדור, 

סיגנום, נאט 35 ועוד.

כתמי עלים )סטמפיליום 

וחלפת( בעגבנייה

מופיעים בעיקר בלחות גבוהה 

ונפוצים במיוחד בבתי רשת. 

יש שוני ברגישות הזנים השונים 

למחלה. טיפולי המניעה 

וההדברה כנגד כימשון יעילים גם 

כנגד כתמי עלים.

קימחון בדלועיים - בעיקר 

במלפפון, בקישוא, במלון 

ובאבטיח ולעיתים גם בעגבנייה

המחלה פעילה בעיקר בעונות 

האביב והסתיו. חלק מהזנים 

סביל במידת-מה למחלה. 

אם מופיעה נגיעות, יש לרסס 

בתכשירים מקבוצות כימיות 

שונות כדי למנוע התפתחות 

עמידות. להלן קבוצות 

התכשירים: 1. תכשירים מקבוצת 

מעכבי ארגוסטרולים, כמו 

באיפידן/שביט, סיסטאן, אופיר, 

אנויל ועוד; 2. פולר/פופאי/

פרלין סופר; 3. נץ; 4. נמרוד, 

וינטו )נמרוד עם פוליקור(; 5. 

ויואנדו; 6. סטרובי, קוליס, פלינט, 

קומודור )מכיל סטרובילורין(; 

7. שמנים: EOS ,JMS, נימגרד; 

8. תכשירים אורגניים/ביולוגיים: 

מור )בתוספת גניקן(, טימורקס 

גולד, קליגרין, סרנייד; 9. 

תכשירי גופרית, כמו הליוגופרית 

ודומיו; 10. לונה אקספיריאנס 

)פלואופיראם - חומר מקבוצה 

חדשה עם פוליקור(. 

קימחונית - בעיקר בעגבנייה, 

בפלפל ובחציל

למניעת קימחונית ישמשו 

התכשירים עמיסטר/עמיעוז, 

פריורי אקסטרה וחוסן, הניתנים 

ליישום בהגמעה. מומלצים שני 

טיפולים עוקבים אחת ל-30 יום, 

החל מ-4-3 שבועות משתילה. 

יש להיוועץ במדריכים או בנציגי 

החברות לגבי אופן יישומם 

האופטימלי. במידת הצורך, ניתן 

לרסס בתכשירים מקבוצות 

כימיות שונות )ראו קימחון(.

דידימלה במלפפון ובמלון

המחלה עלולה לפגוע בגבעולים, 

בעלים ובפירות. מניעה והדברה: 

בראבו/דקוניל, בויסטין/ דלסן 

ותכשירי מנקוזב בריסוס על נוף 

הצמחים. במלפפונים, תכשירים 

מקבוצת פרוכלורז )אוקטב, 

מיראז’ וספורטק( וסיגנום 

נותנים מענה לנגיעות בדידימלה 

באזור צוואר השורש. תכשירים 

אלו מיועדים ליישום בהגמעה, 

ובשום מקרה אין לרססם על נוף 

הצמחים, מחשש לגרימת נזק.

מחלות הנגרמות 
על-ידי חיידקים

ארוויניה - בעיקר בעגבנייה, 

בפלפל ובמלפפון 

בתנאים של לחות מרובה, 

המחלה פוגעת בעיקר בגבעולים. 

מומלץ לטפל בתכשירי נחושת, 

כמו קוציד, במריחה מקומית או 

בריסוס של אזור הגבעולים. 
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ניקוד בקטרי בעגבנייה

כתמי עלים כהים מלווים בהילה 

צהובה. לרוב המחלה מגיעה 

עם השתילים מהמשתלה 

ומתפשטת במקומות שבהם 

יש טפטוף של מים, כמו מתחת 

למרזבים. ניתן לטפל בתכשירי 

נחושת. 

מחלת הכיב הבקטריאלי 

)קלויבקטר מישיגיננזה( 

בעגבנייה

מחלה העוברת בזרעים 

ובשתילים. למניעת הפצת 

המחלה, מומלץ להימנע 

ממגע בצמחים רטובים 

בתקופת הגידול הראשונית, 

עד גיל חודשיים. פעולה זו 

מונעת את עיקר ההדבקה 

ומפחיתה את הנזק הכלכלי 

לגידול.

 מחלות וירוס

 TBRFV-במלפפון ו CGMMV

בעגבנייה

מועברים בזרעים ובקרקע 

נגועה ובהמשך מתפשטים 

בקלות רבה באופן מכני 

באמצעות העובדים, במהלך 

העבודה השוטפת בגידול 

- הפצה משנית. למניעת 

הפצה ראשונית של הווירוס, 

יש לדאוג לבדיקת זרעים 

במעבדה מוסמכת 

)על-פי פרוטוקול מומלץ( ולא 

להסתפק באישור בריאות של 

חברות הזרעים. 

כמו-כן, מומלץ לעקור ולסלק 

מהחממה את שאריות הגידול 

הקודם. הפסקה ארוכה בין 

גידול לגידול או מעבר לגידול 

אחר שאינו מאותה המשפחה 

עשויים להפחית את הנגיעות 

בקרקע. למניעת הפצה משנית 

של הווירוס, מומלץ לשמור על 

סניטציה במהלך הגידול ולמנוע 

מעבר של עובדים מחלקות 

מבוגרות לחלקות צעירות. מומלץ 

לחטא את המבנה ואת חוטי 

ההדליה בתכשירי כלור. מומלץ 

לשתול ישירות לתוך גומות 

השתילה ולהימנע מהשלכת 

השתילים על הקרקע. ניתן לחטא 

את גומות השתילה בתכשירי 

כלור מיוצב )קלור בק, טהרן, 

כלורן( במינון של 2-1 גרמים 

לטפטפת, בהתאם לתכשיר. 

יעילות השיטה עדיין נבחנת 

על-ידי צוות ההדרכה והמחקר.

פגעי קרקע
פוזריום ריקבון הגבעול והשורש 

במלפפון 

שימוש בצמחים מורכבים מונע 

את התפרצות המחלה. המחלה 

פעילה מאוד בעונת האביב. 

הדברה כימית - טיפולי הגמעה 

בתכשירים מקבוצת הפרוכלורז 

)מיראז’, אוקטב וספורטק( 

0.2-0.1 גרם/סמ”ק לצמח 

)500-250 גרם/סמ”ק לדונם( או 

סקולר )אחד ממרכיבי הסוויץ’( 

0.06-0.04 סמ”ק לצמח )120-80 

סמ”ק לדונם(, החל מ-10-7 ימים 

משתילה, אחת לשבועיים, 5-3 

טיפולים למחזור גידול. 

ריקבון הכתר בעגבנייה

מומלץ להשתמש בזנים 

עמידים או בצמחים מורכבים. 

במקרה של הופעת המחלה, 

עשויים טיפולי הגמעה בדלסן/

בויסטין להפחית את הנגיעות. 

יש לשים לב לתופעות חריגות 

של התמוטטות צמחים. צמחים 
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חשודים יש להעביר להגדרה 

במעבדתם של פרופ’ יעקב 

קטן וד”ר יעל רקח בפקולטה 

לחקלאות, מחשש להופעת 

פוזריום גזע 3.

פיתיום - כלל הגידולים 

הפטרייה עלולה להופיע לאחר 

שתילה וגורמת להתמוטטות 

שתילים המלווה בריקבון בצוואר 

השורש ובשורשים. במלפפונים 

עלולה המחלה לתקוף גם בגיל 

מבוגר. מומלץ להימנע משתילה 

עמוקה ומעודפי מים. כמו-כן, 

מומלץ לטבול את השתילים 

לפני השתילה בדיינון/דותן 

בריכוז של 0.15% ולהגמיע את 

החלקה לפני השתילה ובתחילת 

הגידול בתכשירים המומלצים, 

כגון רדומיל גולד נוזלי במינון של 

50 סמ”ק לדונם וקונסנטו 0.12 

סמ”ק לשתיל.   

נמטודות יוצרות עפצים - כלל 

הגידולים 

בחלקות שלא בוצע בהן חיטוי 

קרקע ובחלקות שחוטאו 

בקונדור עלולה להופיע במהלך 

הגידול נגיעות בנמטודות יוצרות 

עפצים. לאחר השתילה ובזמן 

הגידול ניתן להשתמש בויידט/

ויווה - עד שלושה שבועות 

מקטיף; בטרוויגו ובנמטוקס - 

עד שלושה ימי המתנה מקטיף; 

ובביונם, שהינו תכשיר ביולוגי 

- ללא הגבלה של ימי המתנה 

מקטיף.

הערות:

•מומלץ להשתמש רק  	
בתכשירים המורשים על-פי 

התוויות בגידולים השונים, 

ולהקפיד על מרווח ימים 

מקטיף כנדרש. 

•השימוש בתכשירי הדברה  	
בתוצרת המיועדת ליצוא 

ייעשה אך ורק לפי הנחיות 

היצואן.

•יש להשתמש לסירוגין  	
בתכשירים מקבוצות כימיות 

שונות, כדי למנוע התפתחות 

עמידות במזיקים ובמחלות. 

•בגידולים שבהם קיימת  	
הדברה ביולוגית, יש להיוועץ 

בחברות המשווקות את 

האויבים הטבעיים לגבי 

השימוש בתכשירים השונים. 

•רשימות מלאות של  	
התכשירים המורשים 

לשימוש בפגעים השונים 

ובגידולים השונים ניתן 

למצוא בדפונים באתר שה”מ 

ובאתר השירותים להגנת 

הצומח של משרד החקלאות.

כל ההמלצות הכלולות בפרסום 

זה הן בגדר עצה מקצועית 

בלבד!

דברה של כשות ה
השדות 

שאול גרף

הנוסע בכבישי הארץ נחשף שוב 

לצבע הכתום המאיים של כשות 

השדות.

הכשות הנו צמח טפיל השייך 

למשפחת החבלבליים. צמח זה 

נובט מזרעים המצויים בקרקעות 

מאולחות. השלב מנביטה והצצה 

עד להתקשרות גבעולי הכשות 

עם צמח הפונדקאי )צמח 

תרבות או עשב רע( הוא קצר 

ביותר ומהווה את הקטע היחיד 

בו צמח זה הנו עצמאי. מייד 

עם התקשרות הכשות לצמח 

הפונדקאי הוא הופך לטפיל 

ומאבד את עצמאותו ההזנתית. 

הכשות שואבת מהפונדקאי את 

כל המזונות הדרושים לבניית 

רשת גבעולים ענפה. הפגיעה 

עלולה להיות על-ידי  פחיתה 

ביבולים ועל-ידי פגיעה באיכות 

המוצר, עד כדי פסילתו. 

גבעולי הכשות נכרכים על צמח 

הפונדקאי ומתפשטים והולכים 

גם לצמחים שכנים. 

בגידולים הנקצרים מספר 

פעמים בעונה, כמו אספסת, 

עלולה הכשות להתחדש 

ולהתעצם בין קציר לקציר בדרך 

של  ריבוי וגטטיבי, על-ידי פיזור 

גבעולי הכשות בחלקה שנקצרה.

עם התבגרות הכשות מתחילה 

הפריחה, ייצור הזרעים, 

הבשלתם והבטחת היכולת 

להתפשטות חוזרת בשנים 

הבאות.

זרעי הכשות עלולים להיות 

מועברים על-ידי ציפורים 

הניזונות מפירות הכשות, מזרעים 

המופקים משדה נגוע, מקש או 

שחת הנאספים משדה מאולח 

ומשמשים כמזון לבעלי-חיים 

ובהמשך כבסיס לזבל אורגני 

המיושם בשדות ועלולים לעבור 

גם במי השקיה שמקורם 

במאגרים פתוחים. זרעי הכשות 

דורשים טמפרטורה גבוהה 

יחסית ולא ינבטו בדרך כלל 

בטמפרטורה הנמוכה מ-15 מ”צ. 

מכאן כי זרעי כשות עלולים 

לנבוט במשך כל חודשי האביב, 

הקיץ והסתיו. 

הכשות הולכת ופושטת על 

שדותינו וכובשת לה חלקה 

אחר חלקה, ונזקיה כבר ניכרים 

בגידולים חקלאיים רבים.

ימים אלו הנם הימים בהם ניתן 

להשמיד את צמחי הכשות 

ולמנוע את הפצתה הנוספת 

בשולי הדרכים ובשדות.

מניעה, הדברה ותרבות 
חקלאית

מניעת יצירתם של זרעים   .1

מצמחי כשות המתגלה בשדה 

או בשולי השדה על-ידי 

השמדת צמחי הכשות עם 

התגלותם )מהלך זה מחייב 

בדרך כלל המתת צמח 

הפונדקאי עם צמח הכשות, 
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תוך לקיחת מקדם ביטחון 

להשמדת קטעים שאינם 

נראים נגועים(. 

ההדברה תעשה בדרכים   

הבאות:  

, עם הגידול  • הדברת הכשות	

התרבותי או העשב עליו 

התבססה, בעזרת קוטל 

עשבים כללי כגון דו קטלון, 

ראונדאפ, בסטה ודומיהם. 

רצוי לבחור את קוטל 

העשבים הפועל בצורה 

הטובה ביותר על הפונדקאי 

עליו יושבת הכשות.

•השמדת צמחי כשות  	
בצדי השדות, בשולי 

דרכים, בדפנות מאגרי מי 

השקיה ושאר אזורים בלתי 

חקלאיים בהם נמצאים 

צמחי כשות. 

טיפול בררני כנגד עשבים   .2

רעים המהווים “פונדקאי 

מגשר” להיטפלות הכשות 

לגידול התרבותי )לדוגמא 

השמדת הירבוז המשתרע 

בעגבניות לתעשייה(.

ביצוע קילטור בין שורות   .3

הגידול לפני הצצת הכשות. 

בכך תושג הדברה נוספת של 

עשבים רעים וכן ייבוש שכבת 

הקרקע העליונה בה נובטת 

הכשות.

נקיטת מחזור גידולים הכולל   .4

גידולים “עמידים” לכשות 

)שעועית, כותנה, דגניים( 

וגידולים בהם ניתן להשתמש 

בתכשירים קוטלי עשבים 

המדכאים את הכשות )כגון 

סטומפ או קרב( .

שילוב מספר שיטות שהוזכרו   .5

מעלה.

אשמח לעזור.

ידול בצל מבצלצוליםג

אלי מרגלית - ממ”ר שושניים; 

נביל עומרי - מדריך ירקות, 

תמר אלון - מדריכת הגנת 

הצומח

הקדמה
הבצל הסתווי מיוחד מבחינת 

עונת גידולו, משום ששתילת 

הבצלצולים והתפתחות הנוף 

דורשות יום ארוך, בעוד שלצניחה 

ולהבשלה נדרש יום קצר. משך 

זמן חשיפת הצמח לאורך יום 

מוגדר בטמפרטורה השוררת 

באותה תקופה, בהתאם לזן, 

משפיע על ההתבצלות, הצניחה 

וההבשלה. לפיכך, יש חשיבות 

רבה למועד השתילה המדויק 

של הבצל הסתווי באזורי הגידול 

השונים. איחור רב במועד 

השתילה או סתיו קר מהרגיל 

עלולים לגרום להמשך הגידול 

הווגטטיבי ולהפרגה לקראת 

האביב. סתיו חם מהרגיל או 

מועד שתילה מוקדם מדי יגרמו 

להקדמה משמעותית בצניחה 

ובהבשלה וליבול נמוך. הבצל 

הסתווי הנשתל מבצלצולים 

מבשיל בחודשים דצמבר-מרץ 

ומיועד לשיווק סמוך להבשלתו.

בחירת החלקה
החלקה המיועדת לשתילה 

צריכה להיות נקייה בארבע-חמש 

השנים האחרונות מכל גידול 

ממשפחת השושניים )בצל, שום, 

לוף(. חשוב לבדוק שהחלקה 

אינה נגועה בנמטודות חופשיות, 

במחלות קרקע ובגומא הפקעים 
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)סעידה(. בנוסף, יש לבדוק 

באילו קוטלי עשבים השתמשו 

בגידולים הקודמים מחשש 

לשאריות העלולות לגרום נזקים. 

עדיף שלא לגדל על כרב של 

תפוחי אדמה, מחשש לספיח, 

ועל כרב של דגניים, מחשש 

לריזוגליפוס.

הכנת הקרקע
חורשים את הקרקע ומסמנים 

ערוגות. אם קיימות ערוגות 

קבועות, מעבדים במשתת מסוג 

פראפלאו או במשתת רוטט. 

מחליקים ומפוררים את הרגבים 

ומפזרים קומפוסט ודשנים 

כימיים )במידת הצורך( על פני 

הערוגה. משקים השקיה טכנית 

ומתחחים לבניית הערוגה.

חיטוי קרקע
כאשר יש חשש להימצאות 

מחלת השורש הוורוד, מומלץ 

לבצע חיטוי סולרי כדי להדבירה 

וכן להדברת פתוגנים שונים 

ועשבי בר. החיטוי יבוצע 

בחודשים יולי-אוגוסט במשך 

5 שבועות. פריסת הפלסטיק 

תיעשה על פני ערוגה לחה )בעת 

הצורך יש להשקות בהמטרה 

20-15 מ”ק/דונם(. הנחת שלוחות 

הטפטוף על פני הערוגות לפני 

פריסת הפלסטיק תאפשר 

הוספת מים במהלך תקופת 

החיטוי ותשפר מאוד את יעילות 

החיטוי )מומלץ להשקות בלילה, 

כדי שלא לפגוע בהתחממות 

הקרקע במהלך היום(. רוחב 

יריעת הפלסטיק לחיפוי הוא 

1.6-1.5 מ’, ועובייה 0.03-0.02 

מ”מ. הפלסטיק צריך להכיל 

חומר המונע התפרקות בקרינת 

השמש - .u.v.a תוסף של “אנטי 

דריפ” ליריעה עשוי לשפר את 

יעילות החיטוי. אפשרות נוספת 

היא חיטוי במתאם סודיום )אדיגן 

ודומיו( להדברת המחלה וכן 

להדברת נמטודות חופשיות, 

פתוגנים שונים ועשבי בר. יתר על 

כן, אם ידוע על חלקה בעייתית 

במיוחד )מבחינת עשבייה או 

מחלה(, ניתן להשתמש גם 

בתכשיר מתאם סודיום במינון 

מופחת )חצי מינון( בנוסף לחיטוי 

הסולרי.

זיבול ודישון
הבצל מגיב היטב לפוריות 

הקרקע, ולכן רצוי לבחור 

בקרקעות פוריות. בשדות 

שקיבלו זבל אורגני בגידול 

הקודם, ניתן להסתפק בתוספת 

של 3-2 מ”ק זבל אורגני או ב-400 

ק”ג לדונם כופתיות. בחלקות 

אשר לא קיבלו זבל אורגני בשנים 

האחרונות, הכמות המומלצת 

היא 5 מ”ק לדונם. במקרים 

אלו יש לבחור רק בזבל אורגני 

שעבר תהליך קומפוסטציה. 

בשום מקרה אין לפזר זבל שלא 

עבר תהליך זה, מחשש לאילוח 

השדות בגורמים בלתי רצויים. 

תוספת של דשני יסוד כימיים 

תינתן בהתאם לתוצאות בדיקות 

הקרקע, כלהלן: זרחן - יש 

להשלים עד לרמה של 25 חלקי 

מיליון; אשלגן - יש להשלים עד 

לרמה של 12 חלקי מיליון )כאשר 

הבדיקה במיצוי קלציום כלוריד(; 

חנקן יינתן כדשן ראש במהלך 

הגידול בכמות מצטברת של 30 

ק”ג צרוף לד’.

 השקיה
ההשקיה תיעשה בממטרות, 

בממטירונים או בטפטוף. בכל 

מקרה, בתקופת ההנבטה 

רצוי להשתמש בממטרות או 

בממטירונים ולהשקות מדי יום, 

כשבאדמות קלות תינתן השקיה 

פעמיים-שלוש ביום, להשרשת 

הבצלצולים במהירות באדמה.

מקור הבצלצולים ובריאותם
במרבית השטחים שותלים 

בצלצולים שמקורם במשתלות 

שנזרעו מתחילת ינואר עד 

אמצע חודש פברואר. סביר 

שבצלצולים ממשתלות שנזרעו 

מאוחר - תרדמתם ארוכה יותר, 

לכן לבלובם עלול להתעכב 

ולהימשך זמן רב, וחלקם עלול 

אף להירקב.

חשוב להקפיד על שימוש 

בבצלצולים ממקור אמין, ולכן 

יש לבדוק מהו מקור הזרעים 

שנזרעו במשתלה. כמו-כן, יש 

לוודא כי הבצלצולים נקיים 

ממחלות, כמו שורש ורוד 

)Pink root( ומיני פוזריום, 

מחיידקים וממזיקי קרקע, 

כאקריות קרקע מסוג 

Rhizoglyphus callae ונמטודות 

 ;Ditylenchus dipsaci גבעול מסוג

כל הפגעים הללו קיימים 

בישראל ועלולים להיות מופצים 

באמצעות בצלצולים נגועים. 

חשוב לזכור שההימנעות מנגעים 

יעילה ואמינה יותר מכל שיטות 

ההדברה והחיטוי. סכנה גדולה 

עלולה להיגרם מהחדרת נגעים 

בבצלצולים לשטחים שעברו 

חיטוי קרקע.

זנים ומועדי שתילה
20.9-25.8 בית אלפא 

 ,1.10-15.9 אורי 

   5.12 -15.11  

)בצלצולים קטנים(   

8.9-25.8 עדה )781( 

10.9-25.8 גובי* 

10.9-25.8 וולקנה* 

8.9-25.8 מטה ארי )אדום( 

*יש לציין כי הניסיון עם הזנים 

הללו באזורים השונים אינו רב, 

ובשלב זה רצוי להיוועץ לגבי 

מועד שתילתם בכל אזור.

עומד
מספר השורות לערוגה יהיה 5 

)באזור הערבה - 6 שורות(.

מספר בצלצולים קוטר בצלצול 

למטר שורה רץ )מ”מ( 

12  24-16

11-9  28-24

10-8  32-28

8-7  36-32

גודל הבצלצול משפיע על 

ההתפצלות ועל היבול הסופי. 

רצוי להימנע משתילת בצלצולים 

שקוטרם קטן מ-16 מ”מ. בזן 

בית אלפא הבצלצולים הקטנים 

מתפצלים בדרך כלל לשניים, 

והגדולים יותר - לשלושה או 

לארבעה בצלים. בזן אורי 

הבצלצולים מתפצלים רק 

לשניים. את הבצלצולים הקטנים 

שותלים ראשונים, כיוון שמשך 

התפתחותם ארוך יותר. בשאר 

הזנים ההתפצלות מעטה מאוד. 

בזנים וולקנה וגובי רצוי להגיע 

לעומד של 32,000 בצלצולים 

לדונם.

הערה: חשוב להיוועץ לגבי 

המועד ועומד הבצלצולים בכל 

אזור.

אופן השתילה
שתילה ידנית - בשיטה זו כל 

בצלצול ממוקם כראוי במקומו, 

כאשר צוואר הבצל נמצא מעל 

פני האדמה; ההצצה אחידה 

ומהירה יחסית, ובשלב זה ניתן 

לחסוך במים. פוטנציאל היבול 

ואיכותו עשויים להיות גדולים 

יותר מאשר בשתילה ממוכנת. 

כמו-כן אסיף היבול עשוי להיות 

מוקדם יותר. לשתילה נדרשים 

לכל דונם כ-3 ימי עבודה.

שתילה ממוכנת - שתילה רדודה 

לעומק של כ-1 ס”מ וכיסוי מועט 

מאוד באדמה. אמנם בצלצול 

חשוף מדי עלול לקבל מכות 

שמש, אך שתילה עמוקה מדי 

ופגיעה מכנית בבצלצולים 

יעודדו את התפתחות מחלת 

הבוטריטיס )ריקבון צוואר 

הבצל(. מומלץ לעבור לאחר 

הנעיצה במעגלה חלקה, 

להבטחת הצנעה טובה ואחידה 

של כל הבצלצולים.

הגנת הצומח
חלקות ירוקות בשלהי הקיץ החם 

והיבש או בראשית הסתיו הן מקור 

למשיכת חרקים, עופות ובעלי-



29

המשך בעמוד הבא

חיים אחרים, העלולים להסב 

נזקים. אמנם בעונות אלה התנאים 

האקלימיים הם לרוב חום ויובש, 

אך באזורים מסוימים מתאים מזג-

האוויר הסתווי להתפרצות מחלות 

נוף. השקיה בהמטרה מגבירה 

את רמת הלחות בתוך הנוף ואת 

הסיכוי להתפתחות המחלות. 

השקיה במהלך הלילה או בשעות 

הבוקר המוקדמות עדיפה, משום 

שבמהלך היום הטמפרטורות 

עולות, והנוף היבש נשמר לאורך 

זמן. 

זבוב הבצל

ביצי זבוב הבצל מוטלות על 

פני השטח סמוך לנבטי הבצל 

ובוקעות לאחר יומיים. הזחלים 

מתקדמים לכיוון צוואר הבצל, 

חודרים אליו ומסבים נזק 

המתבטא בהצהבת העלים 

ההיקפיים. הזבוב מקים שני 

דורות בתנאי הארץ: דור 

אחד בסתיו ודור שני בחורף, 

בחודשים ינואר-פברואר. בצל 

“בית אלפא”, הנשתל בראשית 

חודש ספטמבר, חומק מהזבוב, 

אך הזן “אורי” הנשתל לאחריו 

נפגע ממנו, ולכן בשדות אלו 

חשוב לטפל מיד עם שתילת 

הבצלצולים. מספר הטיפולים 

ודחיפותם תלויים בהיסטוריה 

האזורית. ככלל, בהגיע הבצל 

לעובי עיפרון אין משמעות לזבוב, 

ופגיעות מאוחרות כמעט שאינן 

מסבות נזק.

 תריפסים

התריפסים פעילים מאוד בסתיו, 

ועד רדת הגשמים עלולות 

האוכלוסיות לגדול מאוד לכדי 

עשרות ומאות זחלים ובוגרים 

לצמח, דבר המביא להחוורת 

העלים. נמצא כי התריפס מעביר 

לצמח את וירוס הניקוד של 

האירוס )IYSV(. נזקים אלו גורמים 

להיחלשות הצמח ולאובדן 

של חלק מהיבול. אי לכך, יש 

להקפיד על כך שאוכלוסיות 

התריפסים לא תעלה על 

5-1 זחלים לצמח באמצעות 

ריסוסים קבועים בתכשיר אחד 

או בתערובת של שני תכשירים. 

אם מומלץ להוסיף משטח 

לתכשיר, חשוב לבצע זאת. 

רצוי לרסס בשעות הצהריים, 

כאשר התריפסים נמצאים בשיא 

פעילותם, ולדאוג לריסוס בנפח 

של לפחות 40 ליטר לדונם. חשוב 

להיוועץ במדריכי הגנת הצומח 

והמיכון באזור, כדי להבטיח 

יישום יעיל של התכשירים 

וקטילה טובה של התריפסים.

מחלת הקימחון

באזורים החמים - בקעת הירדן, 

בית שאן ועמק חרוד - אנו 

נתקלים לעתים רחוקות מאוד 

במחלה המתבטאת בכתמים 

לבנים על העלים, לרבות 

במוקדים בשדה, ובעיקר בשדות 

מפותחים ובעקבות דישונים 

תכופים. הזן “בית אלפא” הוא 

הנפגע העיקרי ממחלה זו. 

למחלה אין ערך כלכלי והיא אינה 

מחייבת טיפול. 

מחלת הכשותית

המחלה אינה שכיחה בבצל 

בסתיו, אך צפויה להופיע עם 

רדת הטמפרטורות. המועד 

המוקדם ביותר שבו נצפתה 

היה בחודש נובמבר. המחלה 

שייכת למחלקת פטריות האצה 
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)פיקומיציטיס( האוהדות לחות 

גבוהה ומים חופשיים. המחלה 

נוטה להתפרץ באזורים שבהם 

נפוץ בבוקר טל על פני העלים, 

יותר מאשר באזורים יבשים. 

מתחילים בטיפולי המניעה 

עם ירידת טמפרטורת היום 

מתחת ל-20 מעלות צלזיוס. 

עם גילוי המוקד הראשון באזור, 

מומלץ לטפל בכל השדות 

באחד מהתכשירים הסיסטמיים 

הייעודים של קוטלי כשותית. 

לעתים קיים קושי רב באביב 

להדביר את המחלה, ולכן חשוב 

ביותר כבר בתחילת הטיפולים 

לשלב שני תכשירים בטיפול 

אחד. חשוב ביותר לרסס בטיפות 

מים זעירות בשילוב משטחים או 

מדבקים, כדי שלא תהיה נגירה 

רבה והטיפות יישארו צמודות 

לעלים.

מחלת הסטמפיליום

המחלה שכיחה באביב, אך 

בשנים האחרונות גוברת בסתיו 

המאוחר, לרוב בטמפרטורות 

בינוניות ובממטרים פזורים, 

וגורמת נזקים ישירים בבצל. 

המחלה מתחילה ככתם 

נקרוטי ההולך וגדל ומסביבו 

נוצרת הילה סגולה. הכתם 

עלול להתפשט לאורך העלה 

ולגרום לבסוף להתייבשות 

הנוף. עם זאת, יש לעקוב אחר 

התפתחות המחלה ולכוון את 

הטיפולים בהתאם לממצאים 

בשטח. הטיפולים הניתנים 

למניעת מחלת הכשותית 

מסייעים גם למניעת מחלת 

הסטמפיליום.

מחלת הבוטריטיס

בבצל חורפי מבחינים בעיצומם 

של הגשמים בקמילת העלים 

ההיקפיים. קיימת סברה )שלא 

הוכחה עדיין( שהתופעה נגרמת 

על-ידי הפטרייה בוטריטיס 

סקואמוזה. פטרייה זו נפוצה 

בתנאים של שנים גשומות, 

שדות צפופים, שדות מומטרים 

ומזג-אוויר לח. לעתים התופעה 

המתוארת הינה שילוב של 

 .Erwinia spp. הפטרייה עם החיידק

כשנערכים להדברת כשותית, 

יש לבחור בתכשירים שידבירו הן 

כשותית והן בוטריטיס. באזורים, 

שבהם התופעה שכיחה מאוד, 

יש לשקול מתן טיפולים מיוחדים 

בקוטלי בוטריטיס או לשלבם 

בקוטלי כשותית.

בחורף 2005 פגעה מחלת 

הבוטריטיס, הידועה בשם 

 Botrytis - ”ריקבון צוואר הבצל“

allii, בשטחים רבים והסבה 

נזקים קשים לשדות הבצל. 

בשנים האחרונות לא נצפתה 

המחלה. מחלה זו ניתנת לזיהוי 

על-פי ריקבון המכוסה תפטיר 

המתפתח באזור צוואר הבצל. 

בין גלדי הבצל באזור הפגיעה 

מתפתח תפטיר ומופיעות 

קשיונות בין הגלדים, שצבעם 

הופך חום. 

הדברת עשבים 
לאחר שתילת הבצלצולים 

מטפלים בתכשיר גול )או בדומיו( 

בהתאם להמלצות. מרססים 

את כל השטח וממטירים 

להנבטה ולהצנעת החומר. ככל 

שהבצלצול גדול יותר, כך מידת 

הנזק הנגרמת לבצל קטנה יותר; 

כלומר, אם שותלים בצלצולים 

קטנים, עלולים להיפגע עלי 

הבצל העוברים דרך שכבת 

הקרקע המרוססת בגול. הנזק 

חולף עם הזמן, והבצל מפתח 

עלים חדשים ומתאושש מהר. גול 

)או גליגן, גלאון, אוקסיגל, גליל( 

הוא תכשיר נדיף, כך שבהיותו 

מיושם בקיץ או באזורים חמים 

הוא עלול להתנדף )הסולבנט 

מתנדף(, החומר נספח לקרקע 

ופעילותו קצרה.

בברכת עונה פורייה ומוצלחת! 

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד.

ידולי  תעשייה: יולי ג
2017

שאול גרף

זהירות
פעם הייתה ועדת זנים 

ממשלתית, שתפקידה היה 

לאשר זנים לגידולים השונים 

על-סמך מבחני זנים ובקשה 

של חברת הזרעים. במסגרת 

ההתנערות הממשלתית 

מאחריות, בוטלה ועדת הזנים.

חובתו של חקלאי, שמוצע לו 

זן חדש בכל הגידולים, לבקש 

לראות תוצאות של מבחני הזנים, 

בהם נבחן הזן המוצע בהשוואה 

לזנים מקובלים. 

אל תהיו תחנת הניסויים של 

החברות השונות, ללא תשלום או 

אבטחת הכנסה.

עגבניות לתעשייה
שוב יש בעיות בקליטת העגבניות 

על-ידי המפעלים ושוב קיימת 

סכנה אמיתית בנטישת שדות 

ושוב ושוב ושוב. לא יתכן 

שהאחריות בגין איחור בקטיף 

החלקות תיפול על המגדל 

בלבד. משהו חייב להשתנות.

ושוב, אין לאפשר כניסת 

קומביינים לשדה ללא שטיפה 

וריסוס בתכשיר “בקטרון”. 

האחריות על שמירת השדה מפני 

העלקת היא על המגדל.

חייבים לשמור על חיוניות העלווה 

עד סמוך לקטיף החלקה. מומלץ 

לרסס בתכשירים למניעת 

מחלות עלים ולבדוק אם הדישון 

היה מספיק ליבול הצפוי של 

החלקה. זכרו, טונה עגבנייה 

מסלקת מהשדה 2.5 ק”ג חנקן, 

0.6 ק”ג זרחן, 4 ק”ג אשלגן. כל 

חלקה ויבולה. 

שעועית
ושוב, אסור שיימצא חומר 

זר בתוצרת החקלאית. עלינו 

החקלאים להקפיד על ניקיון 

החלקות מעשבים רעים, ובעיקר 

הקוצניים או האלרגניים. תזכרו, 

עשב רע מוגדר ככל צמח שאינו 

הגידול אותו אנחנו מגדלים. כל 

חקלאי שמכיר את חלקותיו לא 

יגדל שעועית בשטחים הידועים 

כמשובשים.

מלצות לגידול ה
פלפל בערבה 

ובכיכר סדום

יורם צביאלי, שבתאי כהן - מו”פ 

ערבה תיכונה וצפונית תמר

צבי ונר - ועדה חקלאית ערבה 

תיכונה

עדי סויסה, עודד פרידמן, 

דוד סילברמן - שה”מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר

לפניכם מידע והמלצות לגידול 

פלפל בערבה בנושאים: בתי 

הגידול וסוגי הכיסויים, הצבת 

השורות ואומד השתילה, שיטות 

ההדליה, טיפול בצמח ושימוש 

ברשתות צל. 

בחירת סוג המבנה
באזור זה ניתן לגדל בבית רשת 

המתאים לכיסוי באמצעות 

רשתות או מנהרות )1, 1.5 או 

2 צול( או במבנה בית צמיחה 

גבוה הניתן לכיסוי ברשתות או 

ביריעות פוליאתילן. למבנה גבוה 

)מכל סוג( יתרון בשיפור האוורור 

ובמניעת עודפי חום. מבנה בית 

רשת אינו מומלץ לכיכר סדום. 

יש לוודא עם מדריך מבנים או 

מהנדס שהמבנה מאושר לגידול.

בחירת מועד השתילה
בבחירת מועד השתילה יש 

להתחשב בגורמים הבאים: 

מיקום גיאוגרפי על ציר הערבה 

)בפארן ובצופר קריר יחסית 

בלילות בכ-4 מ”צ יחסית 

לחצבה(, זן )יכולת חנטה בחום, 

בכיר/אפיל(, תכנון העבודה 

במשק, תכנון עונת השיווק. 
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שתילה מאוחרת במנהרות 

עבירות תניב בדרך כלל גל פרי 

אחד לקטיף בחודשים פברואר-

מרץ. בשתילה המאוחרת 

מהמועדים שלהלן יש סיכון רב 

לפגיעה ביבול כתוצאה 

ממזג-האוויר. 

כיוון שורות הגידול
כיוון השורות המומלץ הוא צפון-

דרום, משום שכך מושגת חדירה 

מיטבית של קרינה. פלפל, 

השתול בכיוון שורות אחר, יהיה 

מועד למכות שמש בצד הפונה 

דרומה. 

שתילה בשורות עמודים או 
מתחת למרזב

מומלץ שלא לשתול בשורות 

העמודים משום שלא ניתן 

לעבד את האזור באופן מיטבי 

ובשל עלייה בצריכת המים 

של השטח. בשל כמות המים 

היומית המוגבלת העומדת 

לרשות המשק )5 קוב לדונם(, 

תגרור שתילה בשורות העמודים 

הפחתה של כ-10%-15% בכמות 

המים למ”ר, והיא עלולה להביא 

את מנת ההשקיה לסף קריטי 

נמוך מבחינת דרישות הגידול. 

יתר על כן, מתחת למרזבים רב 

הסיכוי להתפתחות גורמי מחלות 

עלים עקב טפטוף מי עיבוי או 

גלישת מי גשם מהמרזב.

הצבת השורות 
ואומד השתילה

לאחר יותר מעשור של מחקר 

בתחנות המו”פ ואצל מגדלים 

בערבה ובחבל הבשור, שבמהלכו 

נבחנו אפשרויות שונות של 

מרווחי שתילה, מספר שתילים 

למ”ר ושיטות גידול, ניתן לומר 

כי למרות ההבדלים הרבים 

בתכונות זני הפלפל, במרבית 

הניסויים לא השפיעו שינויים 

באומד השתילה על היבול, על 

האיכות או על גודל הפרי בין 

הזנים השונים. 

בבחינת שיטות הגידול בשורות 

בודדות או בצמד שורות לא 

נתקבלה תשובה חד-משמעית 

מבחינת ההשפעות על 

פרמטרים צמחיים, כך שהבחירה 

תלויה בנוחות המגדל מבחינת 

ניהול העבודה בטיפול בצמחים, 

ריסוסים וקטיפים. 

מומלץ לשתול בצמד שורות 

לערוגה ברוחב 1.60 מטר, 

והמרחק בין השתילים בשורה: 

40 ס”מ. ניתן להרחיב או לצופף 

את המרחק בין השלוחות 

בערוגה משתילה בשורה אחת 

מועדי השתילה המומלצים

הערותמועדי שתילהמושב
15.8-20.7פארן - צופר

עין יהב

1-15.8

1-15.9

שתילות מוקדמות בבתי רשת ובבתי 
צמיחה

שתילה מאוחרת במנהרות עבירות 
בלבד

חצבה - עידן

5-20.8

1-15.9

שתילות מוקדמות בבתי רשת ובתי 
צמיחה

שתילה מאוחרת במנהרות עבירות 
בלבד

מנהרות ובתי צמיחה20.9-15.8כיכר סדום
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ועד 40 ס”מ, לפי נוחות העבודה 

ומבנה הערוגה )תעלת גידול(. 

לשתילה במרחק קטן בין 

השלוחות יתרון בייעול הדחת 

המלחים מבית השורשים. 

הרחקת השורות זו מזו בערוגה 

תתרום לצמצום הנזק ממחלת 

העובש האפור )בוטריטיס(.

כיסוי המבנה
ניתן לגדל תחת כיסוי יריעת 

פלסטיק )בעובי 0.12-0.10 מ”מ 

עם תוסף IR( או תחת רשתות 

)צל 30%-40%, חרקים 17, 25 

או 50 מש(. בבחירת הכיסוי יש 

להתחשב ביעד השיווק. אישור 

יצוא לארה”ב מצריך עמידה 

בדרישות מפורטות לגבי כיסוי 

ואטימת המבנה.

לגידול תחת רשתות יש יתרון 

באוורור, הימנעות מעודפי 

חום ושיפור חנטה בתחילת 

העונה, אך ההגנה על הצמחים 

מוגבלת. לגידול תחת יריעות 

פלסטיק יש יתרון המתבטא 

בהגנה טובה יותר על הצמחים 

מפגעי מזג-האוויר )אבק, חול, 

ברד, גשם, טמפרטורה נמוכה(. 

בבית צמיחה ניתן להתחיל את 

עונת הגידול תחת רשת מש 

)מאווררת(, ובהמשך העונה 

להחליפה ביריעת פוליאתילן. 

כיסוי הפלסטיק תורם להעלאת 

הטמפרטורה ולשמירה על 

לחות יחסית גבוהה יותר 

במבנה. מניסיון מצטבר בערבה, 

בשילוב זה מתקבלת תוספת 

יבול קטנה, אך רמת ההגנה על 

הגידול גבוהה יותר ובאה לידי 

ביטוי בעיקר בעונות חורף קרות 

וגשומות.

שימוש ברשתות צל נוספות 
בתחילת הגידול

מומלץ להפחית קרינה במבנה 

מיום השתילה באמצעות 

השימוש ברשת צל נוספת 

)30%-40%( לקבלת 60% צל. 

ניתן לפרוס את רשת הצל 

מעל המבנה או מתחת לכיסוי 

הקבוע, בהתאם למבנה ולנוחות 

החקלאי. יש להימנע מהצללת 

יתר מחד ומקרינה עודפת 

מאידך. שני המקרים הללו אינם 

רצויים לתחילת הגידול, כיוון 

שהצללת יתר עלולה לעודד 

צימוח ולדחות חנטה, וקרינה 

עודפת עלולה לעצור את 

הצימוח ולגרום לעודף חנטה.

הרשת הנוספת מומלצת 

לתקופה של כ-30 יום מהשתילה, 

אך יש לזכור כי לזנים שונים 

בחלקות שונות )סוגי מבנים וסוגי 

קרקע( תגובה שונה להצללה 

ולקיצור או להארכה של משכה. 

במקרה של ספק רצוי להיוועץ 

במדריכים או באנשי חברות 

הזרעים. 

שטיפת גגות
שטיפת יריעת הפוליאתילן או 

הרשת טרם החיטוי התרמי תשפר 

את חדירת הקרינה ותייעל את 

פעולת החיטוי תחת הכיסוי. 

שטיפה שנייה חיונית בהמשך 

העונה, לאחר הסרת רשת הצל 

הנוספת, לעידוד החנטה ולהעלאת 

פוטנציאל היבול.

הדליה
הדליה ספרדית: מדלים את 

הצמחים באמצעות חוטים )חוט 

900( המתוחים היטב אופקית 

לאורך הערוגה משני צדי שורות 

הגידול. יש לתמוך בחוטים 

האופקיים באמצעות עמודים 

)קורדונים מעץ או ברזלי זווית( 

התקועים בקרקע במרחקים של 

3-2 מטרים זה מזה או באמצעות 

חוטים אנכיים המחוברים למבנה. 

חיבור החוטים האופקיים ייעשה 

בקשירות או באביזר ייעודי. 

הדליה הולנדית: בשיטה זו 

הצמח מעוצב ל-3-2 ענפים 

המלופפים ונתמכים על- ידי 

חוטים אנכיים בלבד אשר 

מחוברים למבנה, בדומה 

להדליית עגבניות חממה. הדליה 

הולנדית מצריכה יותר ימי עבודה 

יחסית לשיטות הדליה אחרות 

ואין בה כל יתרון בזנים הבלוקיים 

ובשיטות הגידול המקובלות 

בערבה )ללא חימום או צינון(. 

הסרת חנטים ועיצוב הצמח 
יש להסיר חנטים בקומות 

0 )הסתעפות ראשונה מעל 

הגבעול הראשי(, 1, 2 ו- 3, 

בהתאם לאופי הצמיחה של 

הזנים השונים. בזנים גבוהים 

וחזקים ניתן להסיר פחות. הסרת 

החנטים הראשונים חיונית לשם 

בניית צמח חזק דיו המסוגל 

לשאת פרי רב לאורך זמן. ללא 

הסרת החנטים הראשונים 

עלול להיווצר עומס פרי, 

המתחרה בשורש ובצימוח על 

המוטמעים, ובעקבותיו תיעצר 

התפתחות הצמח. לעומת זאת, 

הסרת חנטים מכוונת מעבר 

למומלץ בזנים בעלי צימוח 

חזק תביא לידי צמיחה עודפת. 

יש לשים לב לכך שבמועדי 

השתילה המוקדמים, במיוחד 

תחת הצללה, נוטים הפרחים 

הראשונים לנשור ללא התערבות. 

בתנאי הערבה, ככל שמתאחר 

מועד השתילה, כך יגיע הצמח, 

בגיל צעיר וכשהוא קטן יחסית, 

לתחומי טמפרטורה המתאימים 

יותר לחנטה )20-17 מ”צ בלילה(, 

ולכן עולה חשיבות הסרת 

החנטים הראשונים בזמן. 

אפשרויות לעיצוב הצמח: 

גיזום הענפים הצדדיים הפונים 

לפנים הצמח )“כתר”(, הסרת 

ענף שלישי וגידול הצמח על 

שני ענפים. הצורך בהסרת 

החנטים ובעיצוב הצמח תלוי בזן 

ובתנאים הייחודיים לכל חלקה. 

בכל מקרה, מומלץ להיוועץ 

במדריכים באזור או באנשי 

חברות הזרעים, המכירים את 

הזנים השונים.

ספירת חנטים
במהלך תקופת החנטה, לאחר 

הסרת החנטים הראשונית, 

מומלץ לבצע ספירות חנטים 

בקטעים מסומנים ובצמחים 

קבועים. גודלם של החנטים 

שייספרו יהיה מגודל זית 

ומעלה. יש לסמן 4 חלקות 

ב-10 דונמים. בכל חלקה 6 

צמחים קבועים, שלושה צמחים 

מכל צד של הערוגה. יחושבו 

מספר החנטים הממוצע לכל 

חלקה וקצב צבירת החנטים. 

קצב צבירת החנטים אופייני 

לזן )מרכז-מפזר( ותלוי בתנאי 

הגידול ובגורמי הסביבה, במיוחד 

טמפרטורת הלילה. לדוגמה, 

בזן 7158 באזור פארן, שחם 

פחות באופן יחסי, יתקבל בדרך 

כלל קצב חנטה של כחנט 

אחד ליום, לעומת חנט אחד ל 

4-3 ימים בחצבה. צמח תקין 

מהזן 7158 הגדל בפארן מסוגל 

להעמיס על עצמו ברצף כ-10 

חנטים במהלך ימים אחדים. 

בחצבה יידרש באותו מועד 

בסתיו זמן ארוך יותר לקבלת 

אותה רמת חנטה, בשל הבדלי 

הטמפרטורה. ספירה ורישום 

מסודר של מספר החנטים 

וחישוב הממוצע לצמח יספקו 

מידע על קצב החנטה בחלקה 

ויסייעו בקבלת החלטות בנושא 

דישון )הגברתו או הפסקתו( 

ודילול חנטים עודפים.

הסרת חנטים מעוותים
מעבר להסרה מוחלטת של 

הפרחים או החנטים בקומות 

התחתונות, מומלץ להסיר חנטים 

ופירות מעוותים מהצמח כל 

עונת הגידול. לפעולת הסרה זו 

תהיה השפעה גדולה יותר ככל 

שגיל החנט המעוות יהיה צעיר 

יותר ובתקופה שבה עדיין החנטה 

אפשרית מבחינת תנאי האקלים 

והופעת הפריחה.

שימוש בדבורים 
לשיפור החנטה

מומלץ להשתמש בדבורי דבש 
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או בומבוס לשיפור החנטה, 

או לחילופין, לנער את 

הצמחים בתקופת הפריחה 

באמצעות מרסס מפוח. 

הדבורים יוכנסו למבנה שבו 

צמחים מפותחים היטב 

ולאחר שהוסרו בו רשתות 

הצל הפנימיות, כדי למנוע 

הילכדות של הדבורים בין 

שכבות הרשת.

בתקופה שבה תנאי 

טמפרטורה טובים לחנטה, 

מוטב לוותר על השימוש 

בדבורים כדי למנוע חנטה 

בעודף ו”תקיעת” הצמחים. 

בתכנון מצבת כוח האדם, 

יש לקחת בחשבון כי הכנסת 

דבורים תחייב בהמשך הקצאת 

עובדים לדילול פירות עודפים. 

המלצות מפורטות לשימוש 

בדבורים, לשיפור החנטה, 

יפורסמו בנפרד.

כיסוי רשת מאוחר )נובמבר( 
מסיבות טכניות )שטח 

“תקוע”(
בחלקות שבהן החנטה רבה 

ורמת המוליכות החשמלית 

בתמיסת הקרקע עולה במידה 

חריגה, ניתן לכסות את השטח 

ברשת 30%-40% צל לתקופה 

קצרה )שבוע(, כדי לשפר את 

יעילות השטיפה. השארת הרשת 

לתקופה ארוכה עלולה לפגוע 

בפוטנציאל היבול.

החזרת רשת הצל 
ביציאה מהחורף

לקבלת החלטה בדבר כיסוי 

ברשת יש לשקול את מצב השדה 

מבחינה צמחית ולבחון כיסוי 

עלוותי של הפרי העליון. בשטחים 

שבהם כיוון השורות שונה מצפון-

דרום ובשטחים שבהם הפרי 

העליון חשוף מסיבות שונות )כמו 

נזקי מחלות ומזיקים( - רצוי 

להקדים בפריסת הרשת. 

בכל שאלה ניתן להיוועץ בצוות 

המדריכים. 

בהצלחה!
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות.

מלצות לגידול מלוני ה
סתיו בערבה ובכיכר 

סדום 2017/18
יורם צביאלי - מו”פ ערבה 

תיכונה וצפונית תמר
דרול ג’ילט - מו”פ ערבה דרומית

עודד פרידמן, עדי סויסה, 
סבטלנה דוברינין, 

שמשון עומר - שה”מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר

שיטת הגידול
מקובל לגדל מלון סתיו בשטח 

פתוח. יחד עם זאת, עם 

העלייה במספר מחלות הווירוס 

המועברות על-ידי כנימות עלה 

וכנימות עש טבק, יש יתרון 

לשתילה תחת הגנה מכנית. 

למטרה זו ניתן להשתמש 

ביריעות אגריל, בהן נצבר ניסיון 

רב בשנים האחרונות. בשיטה זו 

מניחים את היריעות על קשתות 

נמוכות. בשנים האחרונות 

נפוצה יותר השתילה המוגנת 

ברשת 50 מש, המתוחה על 

קשתות של מנהרות עבירות. 

בערבה התיכונה יש להסיר את 

הרשת לפני הכנסת דבורים 

לשטח. בכיכר סדום, בשתילות 

סתיו מאוחרות במיוחד )סוף 

ספטמבר-תחילת אוקטובר(, ניתן 

להשאיר את הרשתות למשך כל 

תקופת הגידול.
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הכנת הקרקע 
גידול ללא עיבוד - גם בחלקה 

בה לא מתבצע עיבוד )תעלות 

קבועות לסוגיהן(, יש לפנות את 

הצמחים מהשטח ולהכינו לחיטוי.

מומלץ לבצע בדיקות קרקע 

במעבדה. המידע המתקבל 

מבדיקות אלו לפני תחילת 

העיבוד יעזור בקבלת החלטות 

לגבי הצורך והכמות הדרושים  

של דשני יסוד.

עיבודים להכנת השטח - תחילה 

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 של 

בדיקות קרקע(, תיחוח והכנת 

ערוגות באמצעות מתלמים, 

מעבר עם מעגילה חלקה 

שתצויד במרכזה בבליטה/ות, 

אשר תיצור חריץ/ים למיקום 

שלוחה/ות הטפטוף בערוגה. 

זריעה או שתילה בתוך חריץ 

תשפר מאד את התנאים לצמח 

בשלבים הראשונים.

לאחר הרכבת מערכת הטפטוף, 

חשוב לבדוק את תקינותה לפני 

חיפוי הקרקע בפוליאתילן. 

פורסים שלוחה אחת או שתיים 

לערוגה )תלוי ברוחב הערוגה. 

ברוחב 1.80 מ’ נהוג לפרוס שתי 

שלוחות, לשתול שתי שורות(, 

כאשר מרווח הטפטפות יותאם 

ככל האפשר למרווח הצמחים 

בשורה. במקרה של שתי שלוחות 

טפטוף, המרווח ביניהן לא יעלה 

על 40 ס”מ.

חיטוי קרקע - מומלץ לבצע 

חיטוי קרקע לפני כל גידול. 

בקרקעות הערבה נפוצה 

 Monosporoascus הפטרייה

cannonbalus הגורמת למחלת 

התמוטטות פתאומית של המלון. 

להתמודדות עם המחלה מומלץ 

לבצע חיטוי משולב: סולרי וכימי. 

חיטוי סולרי מתבצע בשטח 

על-ידי חיפוי הקרקע בפוליאתילן 

שקוף למשך 5-4 שבועות 

לפחות )לחיטוי סולרי משופר 

רצוי להשתמש ביריעת אנטי 

דריפ(. כ-14-10 יום מתחילת 

החיטוי הסולרי מבצעים חיטוי 

כימי באחד התכשירים המורשים 

בגידול: תכשיר מתאם סודיום 

)אדיגן סופר( כנגד עשבים, 

מחלות קרקע ומזיקי קרקע. 

החומר יינתן עם 40-25 קוב מים 

לדונם. כנגד נמטודות מומלץ 

חיטוי בתכשיר פלדין. תכשיר 

פלדין נותן מענה גם לעשבים 

המצוינים בתווית התכשיר. 

במהלך החיטוי הסולרי יש לתת 

אחת לשבוע מנת השקיה של 7 

קוב לדונם )בתיאום עם פעולות 

השטיפה(.

שטיפות קרקע להדחת 

מלחים - מומלץ לשטוף את 

הקרקע במנה של 80-70 קוב 

לדונם, במהלך העיבוד ולפני 

תחילת הגידול. 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 הטפטפת 

בחצי יחידת EC ומעלה, יש 

לשטוף במנה נוספת ולחזור 

בסיום השטיפה על בדיקת 

המשאבים, עד לקבלת ערך 

מוליכות נמוך במשאבים.   

חיפוי קרקע והכנה לשתילה
יריעת פוליאתילן שקופה 

משמשת הן לחיטוי סולרי 

)בתוספת חומר חיטוי במידת 

הצורך( והן לחיפוי בזמן הגידול. 

לחיפוי צר ברוחב הערוגה יש 

להשתמש ביריעה בעובי 20 

מקרון לפחות. רוחב השולחן 

לאחר פרישת הפלסטיק יתאם 

למספר שלוחות הטפטוף

0.9-0.8 מ’ בשלוחה אחת,

1.2-1.1 מ’ במקרה של 2 שלוחות.

חיפוי רחב )ברוחב מנהרה 

עבירה( יכול לשמש למחזור 

גידול נוסף )חורף או אביב(. 

למטרה זו יש להשתמש ביריעה 

בעובי של לפחות 35 מיקרון, 

והיריעה צריכה להיות עם תוסף 

מייצב UV, דבר שיבטיח את 

שרידותה למשך העונה. תוסף 

אנטי-דריפ עשוי לשפר את 

החיטוי הסולרי )במיוחד כאשר 

משך תקופת החיטוי מוגבל(. 

עם סיום תקופת החיטוי, 7-5 

ימים לפני השתילה/זריעה, 

יש לפתוח חורים בחיפוי כך 

ששלוחות הטפטוף תהיינה 

ממוקמות במרכז החור. החורים 

יהיו בקוטר של כ-20 ס”מ. 

החירור יתבצע לפני צביעת 

הפלסטיק בחומר מלבין שיועד 

לכך. מטרת החירור היא לאפשר 

אוורור ונידוף יעיל של שאריות 

חומרי החיטוי, העלולות לפגוע 

בקליטת השתילים ולמנוע עומס 

חום בזמן השתילה, אשר עלול 

לעכב את התפתחות הצמחים.

לאחר ביצוע החירור ולפני 

שתילה או זריעה, יש להלבין את 

חיפוי הפלסטיק על-מנת לסייע 

בהורדת טמפרטורת הקרקע. 

יעילות ההלבנה בהפחתת 

הטמפרטורה עולה עם רוחב 

פס הצביעה. במידה שבשטח 

מוצבות קשתות גבוהות, ניתן 

להשתמש ברשת צל לתקופה 

קצרה )שבוע עד שבועיים(, 

להקלת עומס החום בתקופת 

קליטת השתילים.

זנים 
להלן רשימת הזנים שלגביהם נצבר ניסיון בעונות האחרונות באזור הערבה וכיכר סדום:

ימים משתילה טיפוסחברהזן
לקטיף

הערותשיווק

שוק ויצוא65-55גליההזרערועי
שוק בלבד65-55גליהכצ”טדונה
מומלץ להסיר 3 ענפים צדדיים ראשוניםשוק ויצוא70-60סולאראוריג’יןגלורי
שוק ויצוא65-55סולארכצ”טסוזן

שוק בלבד75-65אננס )כתום(הזרעהדסון)1(
שוק בלבד65-55אננס )כתום(אוריג’ין305 לשם)1(

שוק בלבד75-65אננס )כתום(הזרעיניב)1(
שוק בלבד65-55אננס )כתום(הזרעסער)1(

שוק בלבד75-65פרלינה )כתום(תרסיספרלינה)1(

)1( לשתילות מוקדמות בלבד.

)1(מועדי שתילה/זריעה

אזור
מועדי )1(

הערותשתילהזריעה
6.8-8.77.8-13.7ערבה דרומית
20.8-5.7ערבה תיכונה

שטחי הגידול של מושבי הכיכר במעלה נחל ערבה מאופיינים 20.9-1.8כיכר סדום
במשך זמן גידול הארוך בכ-5 ימים ביחס לשדות בלב כיכר סדום
)1(משתלים במועדים מאוחרים יותר עלולים להניב פחות יבול ולגרום לבעיות איכות )החלפת צבע ובעיית רישות(.
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יומיים-שלושה לאחר החירור, 

יש להשקות ברמה של 30-25 

מ”ק/ד’, על-מנת לשטוף את 

הקרקע והשלוחות בחומר 

החיטוי וליצור פס הרטבה 

לקראת שתילה/זריעה.

זריעה במקום או שתילה
בטמפרטורה השוררת בתחילת 

עונת הסתיו ינבט ויציץ המלון 

תוך 9-5 ימים. צמח מלון 

שיתפתח מזריעה במקום יהיה 

בעל שורש שיפודי ובעל צימוח 

חזק יחסית למלון שתול. מול 

חוזק הצמח והחיסכון של מחיר 

השתילים יש להביא בחשבון 

את חוסר האחידות האפשרי 

מנביטה והצצה לא אחידה בשל 

הזריעה או פגיעה בזרעים על-ידי 

ציפורים או מכרסמים. יש לנקוט 

באמצעי הגנה על הזרעים. 

שתילה מאפשרת חיסכון בזמן 

הגידול ומבטיחה צימוח אחיד. 

יממה לפני זריעה רצוי לבדוק אם 

נוצר פס הרטבה רציף. במידה 

שלא, יש להשקות עם תוספת 

מים ברמה הדרושה. השתילה 

תבוצע בקרקע לחה כאשר גוש 

השתיל רווי. במידה שהגושים 

יבשים, יש להשקות את המגשים 

ולהמתין קמעה להתנקזות המים 

לפני השתילה. 

אומד הצמחים
צמח לטפטפת כל 50-40 ס”מ: 

בערוגה ברוחב 1.6 מ’,

1,625-1,250 צמחים לדונם, 

ברוחב 1.8 מ’ - 1,800-1,540 

צמחים לדונם. 

האבקה
יש להכניס כוורות לשטח 

לפני הופעת פרחי נקבה. אין 

להסתפק בכוורות של השכן!

כוורת אחת מספיקה להאבקה 

ל-3-2 דונמים. חוסר ביקורי דבורים 

יגרום לחנטה לקויה ולפירות 

מעוותים. מרגע הכנסת הדבורים 

יש לשים דגש על שימוש אך ורק 

בחומרי הדברה המותרים בזמן 

נוכחות דבורים בשטח. 

בהצלחה!
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות.

מלצות הגנת ה
הצומח במלון סתיו 

לשוק מקומי: 
הערבה וכיכר סדום, 

2017
סבטלנה דוברינין, מדריכת הגנת 

הצומח 

כללי
1. ליצוא לחו”ל משתמשים 

בתכשירים המותרים לפי 

דרישות חברת היצוא. שימו לב! 

לא כל תכשיר המותר בארץ 

מותר גם ביצוא.

2. לפני הטיפול יש לקרוא את 

התווית שעל אריזת התכשיר 

ולפעול בהתאם.

3. לאחר ריסוס יש להקפיד 

על ימי המתנה לפני קטיף, כפי 

שמצוין בתווית )לשוק המקומי( 

או ברשימות ליצוא )לפי רשימת 

המשווק(. 

4. פעילות הדבורים חיונית 

להאבקה יעילה, לכן חשוב לטפל 

בהתאם להנחיות ספק הדבורים.

5. אין לרסס צמחים הנמצאים 

בעקה.

6.  אין להשאיר תכשיר הדברה 

במים אפילו למספר שעות 

בודדות, אלא אם מצוין אחרת 

בתווית התכשיר. 

מזיקים
זבובי מנהרות )מנהרנים(

בגידול בערבה מופיעים 2 מינים 

של מנהרנים, העלולים לגרום 

להתייבשות העלים על-ידי יצירת 

מנהרות בתוכם. בדרך כלל 

בגידול סתווי המזיק לא מהווה 

בעיה, בעקבות הצימוח המהיר 

של הצמחים. אולם, כשהתקפת 

המזיק מתרחשת בגיל צעיר 

מאוד של הגידול, כדאי לשקול 

אפשרות לטפל. למנהרן 

החממות רימה צהובה ומנהרות 

מפותלות בצד העליון של העלה. 

למנהרן העורקים רימה בצבע 

קרם ומנהרות לאורך העורקים 

בצד התחתון של העלה. 

הדברה: אויסקט, אמפליגו, 

תכשירי האבמקטין )ורטימק 

ודומיו(, טריגרד/טופגארד/

טרופר, טרייסר אולטרה, 

ספרטה, מלבנוק. כל התכשירים 

יעילים בהדברת שני מיני 

המנהרנים. מומלץ לרסס עם 

תחילת הופעתם, כדי לא לאבד 

שליטה בהדברה.

כנימות עלה   

כנימות עלה ניזונות מהצמחים 

המלצות השקיה ודישון למלון סתיו בערבה ובכיכר סדום
 שלב הגידול

השקיה ודישון
זריעה/שתילה - 

חנטה - תחילת פריחה - חנטהתחילת פריחה
רישות

תחילת רישות - 
הבשלה וקטיף

0.9 - 0.7 - 0.50.90.5 - 0.30.8 - 0.5מקדם החזר)1( התאדות
12-112-1)2(מרווחי השקיה - ימים

דשן מורכב נוזלי)4(
מינון: ליטר/מ”ק

7:3:7 
0.75

7:3:7 
1

)3(7:1:7 
1

7:1:7 
0.75

למידע בלבד, להלן נתונים על קליטת יומית של יסודות הזנה לדונם מלון
120300400100-50חנקן צרוף - גרם
30303010זרחן צרוף - גרם

120400500100-50אשלגן צרוף - גרם

נתוני התאדות מגיגית)1( )ממוצעים רב שנתיים, תחנת יאיר(

***
מ”מ מים ליממה)3(

עשרת)2(
ממוצע חודשי10-120-1131-21חודש

33.23.43.2ינואר
3.84.44.64.3פברואר

5.56.67.86.6מרץ
8.810.510.19.8אפריל
10.811.712.710.3מאי
12.81413.613.4יוני
13.713.41313.4יולי

13.713.212.413.1אוגוסט
11.510.39.410.4ספטמבר
9.18.47.48.3אוקטובר
6.85.74.65.7נובמבר
43.83.43.7דצמבר

3,066 מ”ממצטבר שנתי
)1( באזור דרום הערבה, מקיבוץ סמר - דרומה, בחודשים אפריל-

ספטמבר, יש להוסיף 15%.
)2( עשרת - ממוצע לעשרה ימים, כשליש חודש. 

)3( 1 מ”מ/יממה = 1 מ”ק/דונם/יממה.

)1( בגידול הסתווי שלבי הגידול קצרים ביותר. לפיכך, יש צורך לשנות את מקדם ההחזר מדי השקיה או שתיים.

)2( בימים ראשונים לאחר שתילה רצוי להשקות מספר מחזורים ביום, עד להתבססות השתיל.

)3( אם נמצא בבדיקות מעבדה כי קיים מחסור באשלגן בקרקע, ניתן משלב זה ואילך לעבור לדשן רב 

אשלגני כמו 5:1:8. לייעוץ ספציפי נוסף נא לפנות למדריכים.
)4( להוראות הרכבה עצמית של דשן, יש לפנות למדריכי הגידול או לחברות הדשנים.

המשך בעמוד הבא
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ומדכאות צימוח, מפרישות 

טל-דבש דביק ועליו מתפתחות 

פטריות ה”פייחת” בתנאי לחות 

גבוהים. כנימות עלה מעבירות 

מספר מחלות וירוס במלון. 

הדברה: תכשירי אמידקלופריד 

)קונפידור ודומיו(, לאנט, מלתיון, 

פירימור, אקטרה, טיפיקי, צס, 

זהר LQ 215, נימפר, תותח. 

כנימת עש הטבק

המזיק ניזון מהצמחים ומחליש 

אותם, וכתוצאה מההזנה הוא 

מפריש טל דבש. כנימת עש 

הטבק מעבירה מספר וירוסים, 

וביניהם: וירוס הבהרת העורקים 

במלפפון )CVYV(, וירוס גימדון 

צהוב בדלועיים )CYSDV(, וירוס 

 ,)SqLSV( קיפול עלי הקישוא

וירוס הגימדון החיוור של האבטיח 

)WmCSV(. מחלות אלו גורמות 

להפחתה ביבול ולירידת רמת 

הסוכר בפרי. למניעת מחלות 

אלו בשתילות יולי-אוגוסט, 

מומלץ להגן על השתילים 

ביריעות בד )אגריל( או ברשת 

50 מש, מתחילת הגידול )זריעה 

או שתילה( ועד הכנסת הדבורים 

לשטח. למניעת העברתם של 

הווירוסים, חשוב מאוד להדביר 

את הדרגות הבוגרות, שהן 

מפיצות את הווירוס במרחב.

הדברה: בוגרים וזחלים - 

תכשירי אימידקלופריד )קונפידור 

ודומיו( יעילים כטיפול ראשון 

ויחיד בעונה. מוספילן/מפיסטו/

מוסקיטון, קליפסו 480/קלימרה, 

ביסקיה 240 )ידבירו גם כנימות 

עלה(, איפון, אצטאסטאר, 

אקטרה, מובנטו. 

בוגרים בלבד: אוויסקט. 

זחלים בלבד: אוברון )ידביר גם 

אקרית אדומה(  טייגר/טריגון, 

 .LQ 215 אפלורד, זהר

אחרים: תכשירי סיפרימטרין, 

מוסטנג, סמש, דסיס, תותח, 

כנימת, מטרונום פריים/רקויאם 

פריים.

אקרית אדומה וצהובה

יכולה לגרום לייבוש עלוות 

הצמחים על-ידי מציצת תוכן 

העלים. 

הדברה: תכשירי אבמקטין 

)ורטימק ודומיו( בשילוב עם 

שמן אולטרפיין )ירידה ביעילות 

של התכשירים(, אקריטל, 

אקרימייט/בוטרקס, אקסמייט, 

דיפנדר, מיטק/סמבה, 

פלורמייט/פלוטו/פרדיסו, 

 .EOS-מילבנוק. שמנים נימגארד ו

ספיידר ואפולו - להדברת 

דרגות צעירות בלבד.

זבוב התסיסה 

נקבת הזבוב מטילה את הביצה  

בחריץ הנוצר עם התנתקות 

העוקץ. הרימה הבוקעת ממנה 

נוברת בתוך הפרי וגורמת 

לריקבון. הנזק צפוי בעיקר 

בעונות החגים, בסתיו ובאביב. 

הדברה: סניטציה! קטיף לפני 

היווצרות החריץ וניקיון השטח 

מפירות נרקבים יועילו במניעה. 

זחלי עשי לילה

פרודניה, לפיגמה, הליוטיס 

ופלוסיה בדרך כלל אינם מהווים 

בעיה. הנזק העיקרי נגרם על-ידי 

דרגת הזחלים, והוא מתבטא 

בגירוד קליפת הפרי ובכניסתם 

אל תוך המלון. 

הדברה: אוונט, אטלס/טלסטאר, 

דסיס, מוליט/שונית, לאנט, 

מוסטנג, סמש. 

זבוב הדלועיים

יש לרסס את השדה כבר 

מתחילת החנטה מדי 3-2 

שבועות בטלסטאר.

מחלות

קימחון 

שתילות מוקדמות כמעט 

לא סובלות מהמחלה. ככל 

שהשתילה מאוחרת יותר, 

מאמצע אוגוסט ואילך, הגידול 

רגיש יותר למחלה. המחלה 

מופיעה בסתיו המאוחר עם 

ירידת הטמפרטורות )מאמצע 

ספטמבר(. הטיפול יינתן בהתאם 

למצב התקדמות הגידול. 

הדברה: אופיר 2000/אורון/עומר, 

אינדר, אמרלד אנרג’י, אקוגן 

סיסטאן/סיסטאן, באיפידן/

שביט, בליס/סיגנום/סטנגה, 

תכשירי גופרית, דומרק, דומרק 

קומבי, וויוואנדו, וינטו, וקטרה, 

טליוס, לונה אקספריאנס, מור, 

נימגארד, נימרוד, נץ, נטיבו, 

סטרובי, פולאר, פרלין/פופאי, 

קוליס, קומודור, קוסמוס, קרטן 

סטאר, ראלי, שריף סופר, שמן 

 .JMS שמן קייצי ,EOS

מונוספורואסקוס במלון

מחלת קרקע התוקפת את 

שורשים של צמחי המלון. גורמת 

לנבילת הצמחים בדרך כלל 

בשלב בו הם עמוסים בפרי. 

מניעה:

1. בשטח שנעשה בו חיטוי 

קרקע משולב, סולרי ומתאם 

סודיום, מספיק טיפול אחד 

בעונת הגידול הסתווית - כחודש 

משתילה הגמעה באחד 

התכשירים: עמיסטר/עמיעוז/

מירדור/זאוס, סיגנום, קומודור, 

במינונים הרשומים בתוויות. 

2. בשטח שלא עבר חיטוי קרקע 

משולב, מומלץ לטפל פעמיים 

במהלך עונת הגידול הסתווית: 

הגמעה באחד התכשירים 

כשבועיים משתילה והגמעה 

נוספת חמישה שבועות משתילה: 

עמיסטר/עמיעוז/מירדור/

זאוס, סיגנום, קומודור, במינונים 

הרשומים בתוויות. 

רשימה של תכשירי הדברה 

מורשים לשוק מקומי ניתן 

למצוא באתר משרד החקלאות, 

השירותים להגנת הצומח: 

http://www.hadbara.moag.gov.il/

hadbara

“כל האמור לעיל הינו בגדר 
עצה מקצועית בלבד ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות”

)1998( הוצאה לאור בע"מ

איזה גליון אתה מחפש?
http://www.tirosh-site.co.il/עיתונות_מקצועית

תירוש )1998( הוצאה לאור בע”מ  |  עיתונות מקצועית  |  הפקות דפוס  |  יומני שנה  |  הגדות לפסח
www.tirosh-site.co.il | tirosh@tirosh-site.co.il  |  03-5662080 טל:   |  6602433 גרפוליט( תל-אביב  )בית   17 הגר”א 
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ותשתיות בנייה  הנדסת 
כתב העת המקצועי של איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל

גליון 59 מאי 2014

ותשתיות בנייה  הנדסת 
כתב העת המקצועי של איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל

גליון 60 אוגוסט 2014

ותשתיות בנייה  הנדסת 
כתב העת המקצועי של איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל

גליון 61 אוקטובר 2014

“השרים יודעים שבוועדה שלי,
מי שמדבר - משלם”

יו"ר ועדת הפנים בכנסת, ח"כ מירי רגב הצליחה 
יחד  להעביר,   - נכשלו  כך  כל  רבים  שבו  במקום 
והמרכזי של  הראשון  החלק  הפנים את  עם שר 

הרפורמה בחוק התכנון והבנייה. 
בראיון מיוחד היא מספרת על הדרך הקשה שבה 

בחרה ועל היעד החדש שלה: 
טיפול במחסור בעובדים הזרים בענף הבנייה.

מסכמים את המפגש המקצועי 
השנתי של ההתאחדות באילת

בכירי התאחדות בוני הארץ לשרים וקובעי המדיניות בענף:
“נמשיך לפעול עד שהתוכניות שהצגתם יהפכו למציאות”

שי פאוזנר, עמ’ 52

שר הפנים בראיון מיוחד:
לאחר העברת הרפורמות בתחום התכנון, 
מגלה גדעון סער: “חקיקה נוספת בדרך. 

אשקול לחייב עיריות לאשר תוספת שבס 
ואפעל לקידום התחדשות עירונית”

ירקות: מגדלי  ארגון  אתר 
www.yerakot.org.il

ארגון מגדלי ירקות
מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 271

אוגוסט 2014 

העיתון המקצועי של ענף הירקות מוסף תפוחי אדמה 

ירקות: מגדלי  ארגון  אתר 
www.yerakot.org.il

ארגון מגדלי ירקות
מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 272

ספטמבר 2014 

העיתון המקצועי של ענף הירקות

שנה טובהשנה טובה

ירקות: מגדלי  ארגון  אתר 
www.yerakot.org.il

ארגון מגדלי ירקות
מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 273

אוקטובר 2014 

העיתון המקצועי של ענף הירקות

ירקות: מגדלי  ארגון  אתר 
www.yerakot.org.il

ארגון מגדלי ירקות
מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 274

נובמבר 2014 

העיתון המקצועי של ענף הירקות

ירקות: מגדלי  ארגון  אתר 
www.yerakot.org.il

ארגון מגדלי ירקות
מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 275

דצמבר 2014 

העיתון המקצועי של ענף הירקות

בטאון ארגון מגדלי הפירות בישראל

כוכבי החודש: 
אגס ותפוח

September 2014 שנה ס”ח, גיליון מס’ 9 אלול תשע”ד, ספטמבר

בה
 טו

שנה

בטאון ארגון מגדלי הפירות בישראל

כוכבי החודש: 
הגלעיניים

October 2014 שנה ס”ח, גיליון מס’ 10 תשרי תשע”ה, אוקטובר

דפי מידע לנוטע
פירות

מוסף פנימי קבוע

בטאון ארגון מגדלי הפירות בישראל

כוכבי החודש: 
בטיחות במטע ועוד

November 2014 שנה ס”ח, גיליון מס’ 11 חשון תשע”ה, נובמבר

הנחיות לעונה

בטאון ארגון מגדלי הפירות בישראל

כוכבי החודש: 
ריבוי ושתלנות

December 2014 שנה ס”ח, גיליון מס’ 12 כסלו-טבת תשע”ה, דצמבר

דפי מידע לנוטע
פירות

מוסף פנימי קבוע
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גיליון 50 אייר-סיון תשע“ד, מאי 2014
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גיליון 51 אב-אלול תשע“ד, אוגוסט 2014

 “כיפת ברזל”
מערכת ההגנה של העורף הישראלי 

במבצע “צוק איתן”

 “כיפת ברזל”
מערכת ההגנה של העורף הישראלי 

במבצע “צוק איתן”

SEEEI
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גיליון 52 תשרי-חשון תשע“ה, אוקטובר 2014

הכינוס השנתי 
הבינלאומי ה-15 

“חשמל 2014” 
חוזר לאילת

3-5 בדצמבר 2014 
תכנית הכנס בעמ’ 45-43

הנושאים המרכזיים

הכנסו לאתר האינטרנט לצפייה במגוון עיתוני ההוצאה לאור בגרסה דיגיטלית:
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רמת השיבוש בעשבים בחממות המלפפונים 
נמצאת בעלייה מתמדת. בסקירה נרחבת זו, 
בניסויים ובתצפיות, נבחן מגוון קוטלי עשבים 

ובשיטות הפעלה שונות.

מבוא
רמת השיבוש בעשבים בחממות המלפפונים נמצאת בעלייה 

שהיה  ברומיד,  מתיל  התכשיר  של  העדרו  בעקבות  מתמדת 

בשימוש נרחב בעבר, ובשל הפחיתה ביעילות תכשירי מתאם 

סודיום. במהלך השנים האחרונות נערכו כמה עבודות לבחינת 

ולאחריה.  השתילה  לפני  במלפפונים,  ליישום  עשבים  קוטלי 

העבודות כללו ניסוי מקדים בעציצים בחממה בנוה יער, שבו 

השתילה.  ולאחר  השתילה  לפני  שניתנו  עשבים  קוטלי  נבחנו 

תכשירים  נבחרו  זה,  בניסוי  שהתקבלו  לתוצאות  בהתאם 

באופן  בו  שפגעו  או  בגידול  פגעו  ולא  השתילה  לפני  שניתנו 

חלקי, לבחינה בתנאי שדה בחממות באזור אחיטוב. העבודות 

בשדה כללו ניסויים ותצפיות בזנים ובמועדים שונים, וכן נבדקה 

עם  הערוגה,  פני  על  ריסוס  התכשירים:  של  ההפעלה  שיטת 

תיחוח או ללא תיחוח והפעלה בטפטוף. התכשיר פנדל נמצא 

נבחן  ולכן  המלפפונים,  שתילת  לפני  ליישום  ביותר  מתאים 

כנות  על  שהורכבו  מלפפונים  צמחי  בחממת  החורף  בעונת 

דלעת שונות. 

שיטות וחומרים
ניסוי בעציצים לבחינת רגישות המלפפון ליישומי 

קדם-שתילה ואחר-שתילה, נוה יער, יולי 2012 

פולריס,  מזן  מלפפון  צמחי  של  רגישותם  נבדקה  זה  בניסוי 

שנשתלו בעציצים בנפח של שני ליטרים ובהם אדמת נוה יער, 

למינונים שונים של קוטלי עשבים ביישום קדם ואחר-שתילה. 

כל טיפול נערך ב-5 חזרות. החומרים והמינונים מוצגים בטבלה 

1. טיפולי קדם-שתילה ניתנו יום לפני השתילה שהתבצעה 

ב-25.7.2012. הריסוסים בוצעו במרסס מכני, בנפח תרסיס של  

20 ל’/ד’. ריסוס על הנוף בוצע שבוע לאחר השתילה, כאשר 

 20-14 של  ובגובה  עלים   8-6 של  בשלב  היו  המלפפון  צמחי 

ס”מ. העציצים הושקו 24 שעות לאחר הריסוס. במהלך הניסוי 

בחינת קוטלי עשבים 
במלפפונים בבתי צמיחה - 

2016-2012
נטע	מור	-	שה”מ,	משרד	החקלאות;	מנשה	לנג	-	חברת	לוכסמבורג;	אלון	צור	-	מרחב	אגרו;	

אופיר	יואל	-	חברת	אגן;	רפי	שורקי	ואייל	אשכנזי	-	חברת	תרסיס;	
יבגני	סמירנוף	ויוסי	הרשנהורן	-	מרכז	מחקר	נוה	יער,	מינהל	המחקר	החקלאי

ובסיומו נעשו הערכות לגבי הבטיחות והיעילות של הטיפולים 

= קטילה   0 לעוצמת הפגיעה באחוזים:  ציונים  וניתנו  השונים, 

מוחלטת של הצמחים; 100 = צמחים עם התפתחות יפה ללא 

כל נזק פיטוטוקסי. בסיום הניסוי, ב- 19.8.2012, נאספו הפירות 

מכל צמח, נספרו, נשקלו ונקבע משקלם היבש על-ידי ייבושם 

בצוואר  נקטמו  הצמחים  שעות.   72 במשך  מ”צ  ב-80  בתנור 

ששימשה  בשיטה  והיבש,  הרטוב  משקלם  ונקבע  השורש 

השונים  הטיפולים  הפירות.  של  היבש  משקלם  לקביעת 

נעשה  התוצאות  של  סטטיסטי  ניתוח   .1 בטבלה  מפורטים 

.)p≤0.05( Tukey-kramer  HSD במבחן תחום מרובה

לבדיקת	 שנבחנו	 והמינונים	 התכשירים	 	:1 מס’	 טבלה	

פיטוטוקסיות	קוטלי	עשבים	למלפפון	ביישום	קדם	שתילה	ועל	

הנוף,	נוה	יער,	יולי	2012	

מינוןשם	גנריתכשיר
סמ”ק/גר’	לדונם

קדם	
שתילה

על	
הנוף

+Ethalfluralin600 ,300סונלאן
+Pendimethalin300 ,150סטומפ
+Trifluralin250 ,125 ,75טריפלן
+Sulfentrazone60 ,30 ,15בוראל

+Oxyfluorfen200 ,100 ,50 ,25גול

Oxadiazon ,120 ,90 ,60 ,30רונסטאר
150+

+Oxadiazon120 ,90 ,60רונסטאר
+Metolachlor400 ,200 ,100דואל גולד

+Chlorsulfuron1.2 ,0.8 ,0.4גלין
+Chlorsulfuron1.2 ,0.8 ,0.4גלין

+Clomazone150 ,100 ,50קומנד
+Imazamox60 ,40 ,20פולסאר
+Bentazone120 ,90 ,60בזגראן
+Aclonifen300 ,150 ,75צ’אלנג’
+Aclonifen300 ,150 ,75צ’אלנג’

---    -היקש

אחיטוב,  במושב  מסחריות  בחלקות  שדה  ותצפיות  ניסויים 

במושב צרופה ובמושב שדה יצחק 

במושב  מלפפונים  בחממות  התקיימו  והתצפיות  הניסויים 

אחיטוב, למעט תצפית אחת שנערכה במנהרות עבירות )חצי 

צמיחה  בבית  שנערכה  נוספת  ותצפית  צרופה  במושב  צול( 

במושב שדה יצחק. 
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הניסויים נערכו במתכונת בלוקים באקראי או באקראיות גמורה 

מטרים.   15-7 ובאורך  ערוגות   3-1 חזרה:  גודל  חזרות.  ב-6-4 

התצפיות נערכו בשתי חזרות, בגודל 3-2 ערוגות ובאורך 20-15 

מטר. הריסוס נעשה במרסס גב מוטורי עם מוט ריסוס באורך 

מטר אחד עם 4 דיזות טי ג’ט 110-02, היוצר רוחב ריסוס של 

1.2 מטרים. נפחי הריסוס נעו בין 20 ל-50 ליטר/ד’. התכשירים 

הופעלו באמצעות מים דרך מערכת הטפטוף עם תיחוח או 

בלי תיחוח לפני ההשקיה. 

נבחנה השפעת התכשירים  הגידול  - במהלך  שיטות הערכה 

בגידול  שלהם  הפגיעה  למידת  באחוזים  ציונים  וניתנו 

בטיפולים  בעשבים  השיבוש  נבחן  בנוסף,  )פיטוטוקסיות(. 

השונים ודורג אחוז הכיסוי של כל חלקה בעשבים.

ניסוי שדה במושב אחיטוב, אוגוסט 2013 

ס”מ.   8-4 בגודל  רגבים  המכילה  בינונית  בקרקע  נערך 

באמצעות  לדונם  מים  מ”ק  ב-60  הופעלו  התכשירים 

השתילה:  מועד   ;8.8.2013 היישום:  מועד  הטפטוף.  מערכת 

 .2 בטבלה  מפורטים  השונים  הטיפולים  נונם.  הזן:   ;15.8.2013

מרובה  תחום  במבחן  נעשה  התוצאות  של  סטטיסטי  ניתוח 

.)p≤0.05( Tukey-kramer  HSD

טבלה	מס’	2:	רשימת	הטיפולים	בניסוי	השדה	במושב	אחיטוב,	

אוגוסט	2013

מינון	לדונם	שם	גנריטיפול
)סמ”ק(

Aclonifen200צ’אלנג’
Oxadiazon150רונסטאר 

Pendimethalin300פנדל 
Trifluralin200טריפלן 
Clomazone150קומנד 

Oxadiazon + Aclonifen150 +200צ’אלנג’+ רונסטאר 
Clomazone + Aclonifen100 +75צ’אלנג’+ קומנד 

Benfluralin500בנפקס
--היקש לא מטופל 

ניסוי שדה במושב אחיטוב, יוני 2014

תוחחו  הקרקע  פני  על  ריסוס  לאחר  בינונית.  בקרקע  נערך 

כחצי  התבצע  התיחוח  ס”מ.  כ-13  של  לעומק  התכשירים 

שעה לאחר הריסוס. מועד היישום: 25.6.2014; מועד השתילה: 

3.7.2014; הזן: סניאל. התכשירים הופעלו על-ידי כ-40 מ”ק מים 

לדונם באמצעות מערכת הטפטוף, לאחר התיחוח. הטיפולים 

השונים מפורטים בטבלה 3. הניתוח הסטטיסטי נערך בתכנת 

.)p≤0.05( student במבחן fit y by x בפרוצדורת jump

טבלה	מס’	3:	רשימת	הטיפולים	בניסוי	השדה	במושב	אחיטוב,	

יוני	2014

מינון	לדונם	שם	גנריטיפול
)סמ”ק(

Oxadiazon600רונסטאר 
Pendimethalin500פנדל 

Trifluralin200טריפלן 
Clomazone+ Trifluralin120+200טריפלן+ קומנד 

Clomazone+ Oxadiazon 120+200רונסטאר+ קומנד 
Benfluralin500בנפקס

--היקש לא מטופל 

תצפית במושב אחיטוב, ספטמבר 2014 

נערכה בקרקע בינונית. התכשירים הופעלו על-ידי כ-40 מ”ק 

מים לדונם באמצעות מערכת הטפטוף, מיד לאחר הריסוסים. 

נונם.  הזן:   ;4.9.2014 שתילה:  מועד   ;31.8.2014 יישום:  מועד 

הטיפולים השונים מפורטים בטבלה 4.

אחיטוב,	 במושב	 בתצפית	 הטיפולים	 רשימת	 	:4 מס’	 טבלה	

ספטמבר	2014

מינון	לדונם	שם	גנריטיפול
)סמ”ק(

Pendimethalin500פנדל 
Clomazone+ Pendimethalin500 + 120קומנד+ פנדל

Clomazone+ Oxadiazon200 + 120קומנד+ רונסטאר
--היקש לא מטופל 

תצפית במושב צרופה, אוקטובר 2014 

נערכה בקרקע  כבדה. הפעלת התכשירים נעשתה באמצעות 

המטרה של 30 מ”ק מים לדונם מיד לאחר הריסוס. התכשיר 

ס”מ   7-5 של  לעומק  הריסוס  לאחר  לקרקע  תוחח  בונבון 

היישום:  מועד  ההמטרה.  הפעלת  לפני  מגרפות,  באמצעות 

הטיפולים  דינגו.  הזן:   ;12.10.2014 השתילה:  מועד   ;7.10.2014

השונים מפורטים בטבלה 5.

צרופה,	 במושב	 בתצפית	 הטיפולים	 רשימת	 	:5 מס’	 טבלה	

אוקטובר	2014

מינון	לדונם	שם	גנריטיפול
)סמ”ק(

Pendimethalin500פנדל 
Clomazone+ Pendimethalin120 + 500פנדל+ קומנד

Benfluralin180בונבון
--היקש לא מטופל 

תצפית במושב אחיטוב, אוגוסט 2015 

נערכה בקרקע בינונית, ובה נבחן התכשיר פנדל במינון מטרה 

סמ”ק/דונם.   1,000 של  כפול  ובמינון  סמ”ק/דונם   500 של 

הפעלת התכשיר התבצעה עם מנת מים של כ-40 מ”ק מים 

לדונם באמצעות מערכת הטפטוף, מיד לאחר הריסוס. מועד 

גודל  רומי.  הזן:   ;9.9.2015 מועד השתילה:   ;16.8.2015 היישום: 

חלקת התצפית היה שלוש ערוגות באורך כ-40 מטר. שלושה 

קטעי ערוגה באורך 8 מטרים שימשו לבחינת המינון הכפול של 

1,000 סמ”ק/דונם, בהשוואה לחלקה המסחרית, שלא טופלה 

בתכשיר.

תצפיות במלפפונים המורכבים על כנות דלעת, סתיו-חורף 

 2015/16

בקרקע  נערכה   -  2015 נובמבר  אחיטוב,  במושב   1 תצפית 

סמ”ק/דונם,   500 במינון  פנדל  התכשיר  נבחן  ובה  בינונית 

שהופעל בטפטוף ללא תיחוח )שתי ערוגות( בהשוואה לפנדל 

ערוגות(   6( ובטפטוף  בתיחוח  שהופעל  סמ”ק/דונם,   500

היישום:  מועד  החלקה(.  )יתר  מטופל  לא  להיקש  בהשוואה 

מועד   ;TZ-148 כנת  על  המורכב  סטאר  קינג  הזן:   ;2.11.2015

השתילה: 6.11.2015. התיחוח נעשה לעומק 10 ס”מ במתחחת 

ידנית, יומיים לאחר הריסוס. מים בכמות של 20 מ”ק לדונם ניתנו 

למחרת התיחוח, ועוד 10 מ”ק לדונם ניתנו לאחר השתילה. 

מסחרית  תצפית   -  2015 נובמבר  אחיטוב,  במושב   2 תצפית 

נערכה  בקרקע בינונית לאחר עיבוד וחיטוי החלקה בקונדור 

20 ליטר/דונם, ובה רוסס התכשיר פנדל במינון של 500 סמ”ק/

דונם מתחת למרזבים בלבד, במרסס גב ידני עם דיזה אחת 

בקצה. מועד היישום: 8.11.2015; הזן: גלובל המורכב על כנת

TZ-148; מועד השתילה: 15.11.2015. 

בקרקע  נערכה   -  2016 ינואר  יצחק,  שדה  במושב   3 תצפית 

כבדה, ובה נבחן התכשיר פנדל במינון של 500 סמ”ק/דונם )30 
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מטר ערוגה( ובמינון כפול של 1,000 סמ”ק/דונם )8 מטרים של 

ובצמחים לא מורכבים, בהשוואה  ערוגה(, בצמחים מורכבים 

במרסס  נעשה  הריסוס  החלקה(.  )יתר  מטופל  לא  להיקש 

גב מוטורי עם מוט ריסוס באורך מטר אחד, המצויד בשלוש 

מטר.   1.2 של  ריסוס  רוחב  שנוצר  כך   ,110-02 ג’ט  טי  דיזות 

כנת  על  המורכב  סטאר  קינג  הזן:   ;12.1.2016 היישום:  מועד 

טטסקבוטו; מועד השתילה: 15.1.2016.

תוצאות
ניסוי עציצים בנוה יער

1. יישום קדם-שתילה

גולד  בדואל  בגלין,  הטיפול  למעט   - ויזואלית  התפתחות  א. 

ובבוראל במינון של 60 גרם לדונם, יתר הטיפולים לא פגעו 

בצמחים מבחינה ויזואלית. 

משקל רטוב ויבש של הצמחים - התכשירים גלין, דואל גולד  ב. 

וגם סונולן, המורשה לשימוש במלפפון בשדה פתוח, פגעו 

במשקל הרטוב של הצמחים באופן מובהק בכל המינונים 

שנבחנו. קוטלי העשבים צ’אלנג’, קומנד, רונסטאר, טריפלן 

וסטומפ, בכל המינונים שנבדקו, לא פגעו במשקל הרטוב 

של הצמחים. בוראל פגע במשקל הרטוב רק במינון הגבוה 

במשקל  גם  התקבלו  דומות  תוצאות  לדונם.  גרם   60 של 

של  בהשפעה  היה  היחיד  ההבדל  הצמחים.  של  היבש 

הצמחים  של  היבש  משקלם  שנבחנו.  הסונולן  מינוני  שני 

בטיפולים אלה לא נבדל באופן מובהק מהביקורת, לעומת 

הבדל מובהק שהתקבל במשקל הרטוב של הצמחים.

הרטוב  המשקל   - והיבש  הרטוב  ומשקלם  הפירות  כמות  ג. 

והיבש של הפירות בכל הטיפולים לא נבדל זה מזה באופן 

הטיפולים  בין  הפירות  במשקל  הגבוהה  השונות  מובהק. 

שהתקבלו,  בתוצאות  מובהקות  לחוסר  גרמה  השונים 

וכך היה גם לגבי כמותם. לא נמצא הבדל מובהק בכמות 

הפירות בין הטיפולים השונים, בשל השונות הגבוהה.

2. יישום על נוף המלפפון

 ,60( שנבחנו  המינונים  בכל  בזגרן   - ויזואלית  התפתחות  א. 

שנבחן  ביותר  הנמוך  במינון  וגלין  לדונם(  סמ”ק  ו-120   90

הוויזואלית של צמחי  היו היחידים שלא פגעו בהתפתחות 

המלפפון.

המשקל  בחינת   - הצמחים  של  והיבש  הרטוב  המשקל  ב. 

במינון  בזגרן  שרק  כך  על  הצביעה  הצמחים  של  הרטוב 

המשקל  זאת,  לעומת  לגידול.  בטוח  לדונם  סמ”ק   90 של 

היבש הצביע על הטיפול בגלין במינון הנמוך שנבחן, 0.4 גרם 

לדונם, כטיפול בטוח לגידול. 

הפירות  משקל   - והיבש  הרטוב  ומשקלם  הפירות  כמות  ג. 

של  מזה  במובהק  שונה  היה  לא  הטיפולים  בכל  הרטוב 

מובהקות  לחוסר  גרמה  בניסוי  הגדולה  השונות  הביקורת. 

הפירות  של  היבש  המשקל  זאת,  לעומת  זה.  בפרמטר 

בטיפולים גלין, פולסאר ובזגרן, בכל המינונים שנבחנו, לא 

היה שונה במובהק ממשקלם היבש של הפירות בביקורת. 

במדד מספר הפירות לצמח לא היו הבדלים מובהקים בין 

הביקורת לבין הטיפולים השונים.

ניסוי במושב אחיטוב, אוגוסט 2013 

ובנפקס,  קומנד  טריפלורן,  פנדל,  רונסטאר,  התכשירים 

והופעלו  הקרקע  פני  על  טרום-שתילה  בריסוס  שניתנו 

בבית  הגדלים  נונם,  מזן  במלפפונים  פגעו  לא  בטפטוף, 

הצמחים  בהתפתחות  שפגע  היחיד  התכשיר  צמיחה. 

ניכר  לעיכוב  שגרם  צ’אלנג’,  התכשיר  היה  )פיטוטוקסיות( 

בגידול, הן בטיפול בנפרד והן בשילוב עם קומנד או רונסטאר. 

בשילוב של צ’אלנג’ עם קומנד הוסב לגידול נזק קטן יותר 

)ניתן בו מינון מופחת של צ’אלנג’(, שהלך ופחת עם הזמן, 

נצפה הבדל מובהק במופע  לא  ובמועד ההערכה השלישי 

שכאשר  לציין,  חשוב  ההיקש.  לבין  זה  טיפול  בין  הצמחים 

התכשירים קומנד ורונסטאר ניתנו בנפרד, לא נפגע הגידול 

)איור 1, תמונות 1 ו-2(.

בניתוח  מאוד.  נמוכה  הייתה  זה  בניסוי  בעשבים  הנגיעות 

סטטיסטי של תוצאות הניסוי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין 

הטיפולים השונים לבין ההיקש הלא מטופל, למעט השילוב של 

צ’אלנג’ עם קומנד במועד ההערכה הראשון, שנבדל מההיקש 

אך לא מיתר הטיפולים )איור 2(. 

הצ’אלנג’  בטיפולי  בגובהם.  גם  התבטאה  בצמחים  הפגיעה 

בנפרד ובשילוב עם רונסטאר היה גובה הצמחים הנמוך ביותר 

ימים   26 זה,  במועד  האחרים.  הטיפולים  לעומת  במובהק 

בטיפול  הצמחים  בגובה  מובהק  הבדל  נצפה  לא  מהשתילה, 

האחרים,  לטיפולים  בהשוואה  קומנד,  עם  בשילוב  הצ’אלנג’ 

שלא פגעו בגידול החל מהשתילה )איור 3(.

איור מס’ 1: השפעת קוטלי עשבים שונים על התפתחות 
צמחי מלפפון בשלושה מועדי הערכה; אחיטוב, אוגוסט 

2013

איור מס’ 2: השפעת קוטלי עשבים שונים על רמת 
השיבוש בעשבייה* בשלושה מועדי הערכה; אחיטוב, 

אוגוסט 2013 

* סוג העשבייה: כף אווז, ירבוז ורגלת הגינה
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ניסוי במושב אחיטוב, יוני 2014

קומנד,  בשילוב  הרונסטאר  וטיפול  הרונסטאר  טיפול  למעט 

שפגעו בגידול בתחילתו, יתר הטיפולים לא פגעו בגידול ולא 

הסבו לו נזק. הפגיעה בטיפולים שהכילו רונסטאר התבטאה 

בהבהרת העורקים בעלים הראשונים בתחילת הגידול, ולאחר 

מכן נעלם הנזק )טבלה 6, תמונה 3(.

התפתחות	 על	 שונים	 עשבים	 קוטלי	 השפעת	 	:6 מס’	 טבלה	

צמחי	מלפפון;	אחיטוב,	יוני	2014	

טיפול
התפתחות	צמחים	)%(

21.7.201428.7.2014
93 אב81 גרונסטאר 

91 ב  94 אב   פנדל
97 א95 אב  טריפלן

96 אב93 אבטריפלן+קומנד
93 אב90 ב רונסטאר+קומנד

97 א93 אב בנפקס
98 א97 א  היקש לא מטופל

 fit y by x בפרוצדורת   jump בתכנת  נערך  הסטטיסטי  הניתוח 

.)p≤0.05( student במבחן

לרוב  היה  זה  בניסוי  ההיקש  בחלקות  בעשבים  השיבוש 

בשיבוש  גבוהה  שונות  בשל  בטיפולים.  מהשיבוש   יותר  גבוה 

מובהקות סטטיסטית  לא תמיד התקבלה  בחלקה,  בעשבים 

שהכילו  הטיפולים  מטופל.  הלא  ההיקש  לבין  הטיפולים  בין 

לא  אך  העשבייה,  במניעת  יותר  טובות  תוצאות  נתנו  קומנד 

תמיד באופן מובהק מהטיפולים הנפרדים. הטיפולים שנבדלו 

פנדל  היו  עשבייה  במניעת  מטופל  הלא  מההיקש  במובהק 

)בתחילת הגידול( ושילוב של רונסטאר עם קומנד )גם במהלך 

הגידול( )טבלה 7(.

השיבוש	 על	 שונים	 עשבים	 קוטלי	 השפעת	 	:7 מס’	 טבלה	

בעשבים;	אחיטוב,	יוני	2014

טיפול
שיבוש	בעשבים*	)%(

14.7.201421.7.201428.7.20147.8.201428.8.2014
14.022.4 אב11.0 אב9.1 אב1.1 אברונסטאר

3.76.4 אב2.4 אב1.2 ב0 בפנדל
11.812.7 אב8.8 אב 6.6 אב1 אבטריפלן

טריפלן + 
7.78.8 אב6.5 אב 3.7 אב0.1 אבקומנד

רונסטאר + 
2.15.0 ב1.9 ב0.9 ב0.1 אבקומנד

18.2  10.5 אב9.0 אב6.9 אב0.6 אבבנפקס
היקש לא 

25.229.2 א20.3 א16.8 א2.6 א  מטופל

*סוג העשבייה: ירבוז, רגלה, חלמית ודגניים

ניתוח סטטיסטי נערך בתכנת jump בפרוצדורת fit y by x במבחן 

.)p≤0.05( student

תמונה מס’ 1: נזק מהשילוב של צ’אלנג’ ורונסטאר 
ביישום לפני השתילה במלפפונים בבית צמיחה; 

אחיטוב, אוגוסט 2013

תמונה מס’ 2: נזקים מהתכשיר צ’אלנג’ שניתן לפני 
שתילת מלפפונים בבית צמיחה; אחיטוב, אוגוסט 2013

תמונה מס’ 3: נזק שנגרם מטיפול ברונסטאר לפני 
השתילה במלפפונים בבית צמיחה; אחיטוב, יוני 2014

איור מס’ 3: השפעת קוטלי עשבים שונים על גובה צמחי 
המלפפון בשלושת מועדי ההערכה;  אחיטוב, אוגוסט 

2013

ניתוח סטטיסטי של התוצאות נעשה במבחן תחום 
.)p≤0.05( Tukey-kramer  HSD מרובה
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תצפית במושב אחיטוב, ספטמבר 2014

אפקטים  נצפו  השתילה  לאחר  ימים  חמישה   - פיטוטוקסיות 

רונסטאר,  עם  בשילוב  קומנד  של  בטיפול  פיטוטוקסיים 

שהתבטאו בצריבה על גבי העלים הראשונים ונעלמו בהמשך. 

בכל הטיפולים לא נראה נזק בהמשך הגידול.

הנגיעות בעשבים בחלקות ההיקש הייתה גבוהה יותר מאשר 

בטיפולים. בשל רטיבות רבה בחלקה, ניתן היה לראות הדברת 

שבין  בשבילים  גם  אלא  הצמחים  בערוגת  רק  לא  עשבייה 

הערוגות )טבלה 8(.

טבלה	מס’	8:	השפעת	קוטלי	העשבים	על	השיבוש	בעשבים;	

אחיטוב,	ספטמבר	2014

טיפול
שיבוש	בעשבים*	)%(

28.9.201421.10.20146.11.2014
00.753.5פנדל 

01.51.5קומנד+ פנדל
01.50.5קומנד+ רונסטאר
20 15    3.5                    היקש לא מטופל 

* סוג העשבייה: ירבוז, רגלת הגינה, כף אווז ודגניים

תצפית במושב צרופה, אוקטובר 2014

החל מעשרה ימים לאחר השתילה, נצפתה תופעה של עיכוב 

הקרובות  הקיצוניות  בשורות  צמחים  של  ונבילה  בצימוח 

התכשיר  ההיקש.  חלקות  למעט  הטיפולים,  בכל  לפלסטיק 

לאחר  שבועות  כ-7  גם  פחותה.  במידה  לנזק  גרם  בונבון 

השתילה היו עדיין הצמחים בשורות הקיצוניות מפותחים פחות 

מהצמחים בשורה האמצעית במנהרות, אך ללא סימני צריבות 

על גבי העלים )תמונה 4(. 

הפקעים  גומא  בעיקר  הייתה  בחלקות  שהופיעה  העשבייה 

)סעידה(, ולא נצפה הבדל בנגיעות בין הטיפולים השונים.

תצפית במושב אחיטוב, אוגוסט 2015

במינון  פנדל  של  היישום  בעקבות  בגידול  פגיעה  נצפתה  לא 

המטרה ובמינון הכפול, שנבחנו בתצפית )טבלה 9(.

פלפל;	 צמחי	 התפתחות	 על	 פנדל	 השפעת	 	:9 מס’	 טבלה	

אחיטוב,	אוגוסט	2015

טיפול
התפתחות	צמחים	)%(

24.9.2015
95פנדל 500
95פנדל 1000

100היקש לא מטופל

פנדל מנע באופן מוחלט את השיבוש בעשבייה. רמת השיבוש 

עלה  הגידול  סוף  ולקראת  כ-3.5%,  הייתה  ההיקש  בחלקות 

לכ-17%, כשהעשב העיקרי בחלקה היה ירבוז. הטיפול בפנדל 

מנע לחלוטין את נביטתו )טבלה 10, תמונה 5(.

טבלה	מס’	10:	השפעת	פנדל	על	השיבוש	בעשבים;	אחיטוב,	

אוגוסט	2015

טיפול
שיבוש	בעשבים*	)%(

24.9.20159.11.2016
00פנדל 500

*3.517היקש לא מטופל 
* סוגי העשבים: ירבוז - 12%; חלמית - 2%; רגלת הגינה - 1%; 

כף אווז - 2%

תצפיות בצמחים מורכבים, סתיו-חורף 2015/16

תצפית 1 - מושב אחיטוב, נובמבר 2015

הצמחים המורכבים נפגעו מהפנדל עם וללא תיחוחו בקרקע 

לפני הפעלתו. ללא תיחוח הייתה הפגיעה קשה יותר; אך יש 

הגידול(  חלקת  יתר  )כל  תיחוח  עברה  שלא  שהחלקה  לציין 

כיוון  בפנדל,  לטיפול  קשר  ללא  גם  מאוד  פגועה  הייתה 

שהקרקע הייתה מהודקת מדי )טבלה 11(.

טבלה	מס’	11:	השפעת	התכשיר	פנדל	שיושם	עם	תיחוח	וללא	

תיחוח,	על	התפתחות	צמחי	המלפפון;	אחיטוב,	נובמבר	2015

טיפול
התפתחות	צמחים	)%(

22.2.2016
80פנדל + תיחוח

60פנדל ללא תיחוח
100היקש לא מטופל

התכשיר פנדל קטל היטב את העשבייה, בעיקר את הירבוז, 

שהיה העשב העיקרי בחלקה, עם וללא תיחוחו בקרקע לפני 

הפעלתו בטפטוף )טבלה 12(.

טבלה	מס’	12:	השפעת	התכשיר	פנדל	עם	תיחוח	וללא	תיחוח,	

על	השיבוש	בעשבים;	אחיטוב,	נובמבר	2015

טיפול
שיבוש	בעשבים*	)%(

22.11.1615.12.1622.2.16
  0.53   0פנדל + תיחוח

10   1  5פנדל ללא תיחוח
60 35 25  היקש לא מטופל

וגומא  חבלבל  קייצת,  אווז,  כף  שרוע,  ירבוז  העשבים:  *סוגי 

הפקעים )סעידה(; העשב העיקרי היה מסוג ירבוז

תמונה מס’ 4: נזק מפנדל בשורות הקרובות לפלסטיק 
במנהרות חצי צול; צרופה, אוקטובר 2014

תמונה מס’ 5: שיבוש בירבוז בחלקת היקש )משמאל(, 
בהשוואה לחלקה שטופלה בפנדל שרוסס לפני 

השתילה על פני הערוגה והופעל בטפטוף )מימין(; 
אחיטוב, אוגוסט 2015
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תצפית 2 - מושב אחיטוב, נובמבר 2015

התפתחות המלפפון בחלקה המטופלת בפנדל הייתה בשיעור 

התפתחות  הייתה  ההיקש  בחלקת  ואילו  בלבד,  כ-60%  של 

השיבוש  הערכת  פיטוטוקסיים.  נזקים  ללא  מלאה,  המלפפון 

הגיעה  המטופלת  בחלקה  ב-15.12.2015  שנערכה  בעשבים 

כאשר  ל-50%,  הגיע  ההיקש  בחלקת  שהכיסוי  בעוד  ל-5%, 

עיקר השיבוש נבע מהופעת מיני ירבוז ומעט כף אווז. בהערכה 

נוספת, שנערכה ב-22.2.2016, עלה השיבוש בחלקה המטופלת 

ל-10%, בעוד שהשיבוש בהיקש הגיע ל-70% )תמונות 6 ו-7(. 

תצפית 3 - מושב שדה יצחק, ינואר 2016

הפגיעה  המורכבים.  בצמחים  קשה  לפגיעה  גרם  הפנדל 

במלפפונים  גם  הפנדל.  של  הכפול  במינון  יותר  קשה  הייתה 

הלא מורכבים נצפתה פגיעה, אך זו הייתה פחותה בהשוואה 

לנזק שנגרם לצמחים המורכבים. יש לציין שהתצפית נערכה 

בעונת החורף. פנדל שניתן בקיץ, גם במינון כפול, לא גרם נזק 

במלפפונים לא מורכבים. החלקות שטופלו בפנדל נותרו נקיות 

מהטיפול  שהתחמקו  ודבקה  דבשה  מעט  למעט  מעשבים, 

)טבלה 13(.

טבלה	מס’	13:	השפעת	פנדל	על	צמחי	מלפפון	מורכבים	ולא	

מורכבים;	שדה	יצחק,	ינואר	2016

התפתחות	צמחים	)%(טיפול
17.3.2016										22.2.2016

7540פנדל 500 מורכב
8565פנדל 500 לא מורכב

1015פנדל 1000 מורכב
5035פנדל 1000 לא מורכב

100100היקש לא מטופל

סיכום
בניסוי העציצים שנערך בנוה יער נבחן מגוון רחב של תכשירים 

ולאחר השתילה, במטרה לקבל מושג ראשוני  לפני השתילה 

בבית  במלפפונים  עשבים  בקוטלי  השימוש  אפשרות  על 

צמיחה. על סמך תוצאות הניסוי, נערכו ניסויים ותצפיות רבים, 

בעיקר במושב אחיטוב, אך גם בשדה יצחק ובמושב צרופה, 

וגם  במנהרות עבירות. העבודות נעשו במועדים שונים בשנה 

על צמחי מלפפון מורכבים.

שניתנו  ובנפקס,  קומנד  טריפלן,  פנדל,  רונסטאר,  התכשירים 

לא  בטפטוף,  והופעלו  הקרקע  פני  על  טרום-שתילה  בריסוס 

פגעו במלפפונים מזן נונם, הגדלים בבית צמיחה בעונת הקיץ.

רונסטאר פגעו  או  התכשיר צ’אלנג’ בלבד או בשילוב קומנד 

בניסוי הראשון שנערך בחלקה מסחרית במושב  בגידול כבר 

אחיטוב, ולכן הוצא מתכנית הניסויים שנערכו בהמשך. 

בפנדל  שימוש  לעומת  יתרון  נמצא  לא  ופנדל  קומנד  לשילוב 

בלבד, ולכן לא נבדק בהמשך, מחוסר עניין של החברה. 

התכשיר טריפלן הוצא מהשימוש בארץ, והתכשיר בנפקס אינו 

משווק בארץ, לכן שני קוטלי עשבים אלה לא נכללו בעבודות 

שנערכו בהמשך.

שהופעלו  קומנד,  עם  בשילוב  או  בלבד  רונסטאר  התכשיר 

בטפטוף בניסוי הראשון ולא גרמו לסימני פיטוטוקסיות בגידול, 

וגרמו להתבהרות עורקים בעלים הראשונים  פגעו באופן קל 

בתחילת הגידול, כשתוחחו לתוך הקרקע בניסוי הבא אחריו.

שניתן  “תרסיס”(,  חברת  של  בנפקס  )תואם  בונבון  התכשיר 

בריסוס טרום-שתילה על פני הקרקע ותוחח לעומק של 7-5 ס”מ 

באמצעות מגרפות והופעל בהמטרה, פגע במלפפונים במנהרה 

עבירה )חצי צול( רק בשורות הקיצוניות הקרובות לפלסטיק. 

טרום- בריסוס  שניתנו  קומנד,  עם  ובשילוב  בלבד  פנדל  התכשיר 

שתילה על פני הקרקע והופעלו בהמטרה, פגעו במלפפונים הגדלים 

במנהרה עבירה )חצי צול( בשורות הקיצוניות הקרובות לפלסטיק.

נמצא שהתכשיר פנדל, שניתן לפני השתילה בעונות החמות 

עשבים  להדברת  יעיל  מענה  היווה  מאווררים,  צמיחה  בבתי 

 1,000 )גם במינון כפול של  נזק לצמחים  גרימת  כירבוז, ללא 

העשבייה  הדברת  ביעילות  הבדל  נצפה  לא  סמ”ק/דונם(. 

בערוגה באזור הטפטפות עם תיחוח וללא תיחוח של התכשיר, 

בהפעלת מים באמצעות מערכת הטפטוף.

התכשיר פנדל, ביישום לפני השתילה בצמחי מלפפונים המורכבים 

על שתי כנות: TZ-148 וטטסקבוטו, בעונת הסתיו והחורף, הסב 

נזק לגידול, ולכן אין להשתמש בתכשיר זה במועדים אלה )סתיו 

וחורף( בצמחי מלפפונים מורכבים. נזק נצפה גם לאחר שיושם 

התכשיר פנדל בצמחים לא מורכבים, בעונה הקרה.

המשמש  סודיום,  מתאם  התכשיר  של  יעילותו  פחיתת  לאור 

להמשיך  יש  במלפפונים,  עשבייה  בהדברת  קרקע  לחיטוי 

ותכשירים אחרים )התכשיר סונולן  לבחון את התכשיר פנדל 

חזר לשוק וייבחן אף הוא על-ידינו(, כדי למצוא פתרון לעשבייה 

במלפפונים בבתי צמיחה. התכשיר בזגרן היה היחיד שלא הסב 

בעציצים  שנערך  בניסוי  השתילה,  לאחר  ביישומו  לגידול  נזק 

בנוה יער, ואנו נבחן שוב אף אותו.

תודות
אחיטוב,  ממושב  רודה  ולאלי  שלמן  לגולן  עזריה,  למרדכי 

ועל  החלקות  הקצאת  על   - צרופה  ממושב  מזרחי  ולמוטי 

שיתוף הפעולה; 

למשתלת שורשים - על הקצאת השתילים המורכבים לבחינת 

הפיטוטוקסיות במשק אלי רודה; 

למועצת הצמחים - על תקצוב חלק מהעבודות.

תמונה מס’ 6: פנדל שיושם לפני שתילת מלפפון מורכב; 
משמאל שתילים מטופלים, בהשוואה להיקש )מימין(;  

תצפית 2 אחיטוב, נובמבר 2015

תמונה מס’ 7: מצב מערכת השורשים בצמחים מורכבים 
בחלקה שטופלה בפנדל לפני השתילה )משמאל(, בהשוואה 

להיקש לא מטופל; תצפית 2 אחיטוב, נובמבר 2015
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כ-3,000 דונם פלפל מגדלים בבקעת הירדן. 
מדי שנה נערך מבחן זנים בתנאי בית רשת, 

בשתילה של ראשית אוגוסט. מחפשים כללית 
זנים עתירי יבול, פרי בעל חיי מדף ארוכים, 

שמשקלו 200-180 גרם אחיד במהלך העונה 
כולה ואינו רגיש לפגעים פיסיולוגיים. גם צורת 

פרי בלוקית הוספה כמדד איכות למאפייני 
הזנים.

מבוא
אחד  הוא  המקומי  ולשוק  ליצוא  פלפל  של  סתווי  גידול 

מהחשובים באזור בקעת הירדן. הגידול מתפרס על פני יותר 

מ-3,000 דונמים, אשר כשני שלישים מהם בבתי רשת וכשליש 

בשתילה  נפתחת  הגידול  עונת  למיניהם.  פלסטיק  בבתי 

בתחילת אוגוסט ומסתיימת בחודש יוני. תקופת היצוא נמשכת 

מאמצע חודש נובמבר עד סוף אפריל. לשוק המקומי משווקים 

ברובו  מתרכז  הוא  אך  העונה,  כל  ולמחיר  לאיכות  בהתאם 

מבחן זני פלפל בבקעת הירדן 
בבית רשת בעונת 2016/17

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

אורי	אדלר	-	מועצת	הצמחים

בחודשי האביב המאוחרים )אפריל, מאי ויוני(.  

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

תחילת אוגוסט. באופן כללי, המגדלים מעוניינים בזנים עתירי 

יבול, בפרי בעל חיי מדף ארוכים, שמשקלו 200-180 גרם אחיד 

)שחור  פיסיולוגיים  לפגעים  רגיש  ואינו  כולה  העונה  במהלך 

פיטם, חטטים, סדקים וכו’(. 

לאור הערות שהתקבלו מיצואנים, בדבר החשיבות של צורת 

הפרי, שיהיה בלוקי )דמוי הולנדי(, אחיד ולא מוארך, הוספנו 

מדד איכותי למאפייני תכונות הזנים.

בשתילה  הזנים  מבחן  של  התוצאות  את  מסכם  זה  דו”ח 

מוקדמת בבית רשת בתחנת צבי, במו”פ בקעת הירדן בעונת 

.2016/17

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

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

נפרסה   1.9.16 לתאריך  ועד  השתילה  מיום   .3.8.16 השתילה: 

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

והסתיים  ב-6.11.17  החל  הקטיף  ב-8.3.17.  שנית  נפרסה 

טבלה	מס’	1:	שם	הזן,	צבע	הפרי,	חברות	הזרעים,	עמידויות	וסבילות	לווירוסים	ולנמטודות,	מספר	חזרות	במבחן	ותצפית	זני	פלפל	

בבית	רשת,	2016/17	בבקעת	הירדן

מספר	חזרותנמטודותסבילותעמידותחברהצבעשם	הזן
L4TSWV4מכתשיםאדום39590
L4TSWV4הזרעאדוםגלעד

SV1204PBא.ב.אדוםL4TSWV3
L4TSWV3עדןאדום748

L4TSWV4באייראדוםקסיאנו
L4TSWVN3אפעלאדום10861 )10213(

L4TSWV3גדרהאדוםמרכבה
L33גדרהאדוםקנון

L4TSWV4גדרהאדוםשרמן
L4TSWVN4הזרעאדום83823
L4TSWV4מכתשיםאדום39611
L4TSWV4רימיאדום2290

TAR Y8תרסיסצהובL4TSWV4
L4TSWV3הזרעצהובלירי

CARTUJOאפעלצהובL4TSWV4
L4TSWV4גדרהצהובשיר

L4TSWV3גדותצהובטופ 111
L4TSWV4מכתשיםצהוב702

L4TSWV2רימיצהוב14031
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ב-26.4.17. בסך-הכול היו 14 קטיפים.

רוחב הערוגה: 1.8 מ’ מרכז-מרכז. נשתלו שתי שורות לערוגה; 

שתילים.   22 חזרה  בכל  מ’,   4.5 חזרה:  כל  מ’.   0.4 כל  שתיל 

שתילי תבנית 1.5”. שיטת הגידול - הדליה ספרדית.

והעמידות  הזרעים  חברות  הזנים,  של  פירוט  זנים.   20 נבדקו 

מופיעים בטבלה 1. 

נקטף  העונה  במהלך  מדף:  וחיי  איכות  והערכת  מיון  קטיף, 

מוין  הפרי  לשבועיים.  אחת  אדום  צבע  ב-70%  האדום  הפרי 

יועד פרי שאינו ראוי ליצוא  ליצוא, לפי גדלים. לשוק המקומי 

הופיעו  שעליו  בפרי  התמקדנו  השנה  האיכות.  מדדי  על-פי 

סימולציה  עבר  ליצוא  המתאים  פרי  קטיף  מכל  קור.  חטטי 

של תהליך היצוא במשך 17 יום ב-7 מ”צ ו-95% לחות, ובמשך 

שלושה ימים נוספים ב-20 מ”צ.

לאחר הסימולציה נבדק הפרי על-פי המדדים שלהלן:

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

תחושה ידנית;

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

כתום;

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

לאחר חישוב אחוזי התכונות השונות, נקבע ציון איכות המורכב 

מהמדדים כלהלן: מוצקות )מוצק מאוד ו”זקן”( - 80%, כתומים 

בציון  הנכללות  התכונות  אם  אפשרי  שלילי  איכות  ציון   .20% -

האיכות עוברות את הסף של אחוז פרי “זקן” הגבוה מ-15%, של 

אחוז כתמי צבע הגבוה מ-50% ושל אחוז כתומים מעל 37%.

ציון איכות משוקלל הגבוה מ-5 מעיד על איכות טובה.

תוצאות
קטיף החלקה החל ב-6.11.16 והסתיים ב-26.4.17. בסך-הכול 

14 קטיפים.

האיכות  היבול,  של  התוצאות  מופיעות   4 עד   2 בטבלאות 

ומשקל הפרי הממוצע של המבחן והתצפית בזני פלפל בבית 

רשת בעונת 2016/17 בבקעת הירדן. 

מבחן	 תקופות,	 לפי	 ליצוא	 היבול	 התפלגות	 	:3 מס’	 טבלה	

ותצפית	זני	פלפל,	במבחן	ובתצפית	בבית	רשת	בבקעת	הירדן,	

2016/17

יבול	ליצוא	זן
)ק”ג/מ”ר(

	יבול	ליצוא	לתקופה
)%	מסך-כל	היבול	ליצוא(

נובמבר-
דצמבר

ינואר-
פברואר

מרץ-	
אפריל

39590933.721.544.8
928.420.950.7גלעד

SV1204PB8.624.317.358.4
7488.326.921.251.9

8.327.42052.6קסיאנו
)10213( 108618.232.123.644.3

8.127.625.347.1מרכבה
82234.743.3קנון

7.826.532.740.8שרמן
838237.63836.425.6
396117.43626.837.2
22906.943.413.742.9

TAR Y89.236.324.938.8
8.840.124.935לירי

CARTUJO7.436.118.945
7.341.734.723.6שיר

7.229.94030.1טופ 111
702741.721.436.9

140316.7379.653.4

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

רשת	בבקעת	הירדן,	2016/17

זן
יבול	כללי	
)ק”ג/מ”ר(

יבול	ליצוא	
)ק”ג/מ”ר(

משקל		פרי	ממוצע
)	ג’(

הגדרת	צורה*
)3-1(

אחידות	צורה**
)10-0(

איכות	משוקללת***
לאחר	20	יום	סימולציה	

)10-0(
395901091792.29.46.3
1091752.39.85.9גלעד

SV1204PB9.68.61782.2105.8
7489.18.31752.2106.1

9.38.31862.19.56.7קסיאנו
)10213( 108619.68.21882.1105.4

9.48.11802.1106.3מרכבה
9.381742.2107.9קנון

8.87.81692.2105.9שרמן
838238.57.61792.19.65.7
396118.57.41602.3106.7
22907.76.91952.3107.5

TAR Y810.49.21712.3105.4
108.81792.2106.6לירי

CARTUJO8.17.41852.1108.8
8.27.31861.94.89שיר

8.27.21722.1107.2טופ 111
7028.172282107

140317.66.71722.1106.5
*הגדרת צורה - פחוס: 1- 1.8;  בלוקי:  2.1-1.9;  ארוך:  3-2.2   ** אחידות צורה - 10-0, לא אחיד

***איכות משוקללת - משוקללת ביבול ליצוא )10-0(  
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טבלה	מס’	4:	משקל	פרי	ממוצע	והתפלגות	משקל	ליצוא	)אחוז	לגודל(,	במבחן	ובתצפית	זני	פלפל	בבית	רשת	בבקעת	הירדן,	

2016/17

משקל	פרי	ממוצעזן
	)ג’(

אחידות	גודל	פרי*	משקל	פרי	ממוצע	לתקופה	)ג’(
)10-1( אפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבר

395901791461751952082071646.7
1751261461892501971600גלעד

SV1204PB1781431712022141921696.4
7481751401641882151931666.3

1861321671982402241801.5קסיאנו
)10213( 108611881301732082542261730

1801601922052041861578.2מרכבה
1741441951912001831617.9קנון

1691361671791921911628.2שרמן
838231791451991941992041647.1
396111601281541881891721446.9
22901951511561922202512031.8

TAR Y81711381681911931931627.8
1791331461962211931883.7לירי

CARTUJO1851341721922352241782.4
1861571692072122041767.4שיר

1721461542002011721657.4טופ 111
7022282032212572972501690

140311721361431831952011746
*אחידות גודל - מדד לאחידות גודל פרי של הזן בין החודשים השונים; ציון הנמוך מ-5 מעיד על פרי שאינו אחיד. 

חטטי קור

בסוף נובמבר עד תחילת דצמבר 2016 ירדו טמפרטורות המינימום 

אל מתחת ל-7 מ”צ במשך כמה שעות כל לילה. כתוצאה מכך, 

ינואר- בחודשים  שנקטף  הפלפל  בפרי  רבות  פגיעות  נמצאו 

פברואר. בסך-הכול נרשמו תופעות של חטטי קור שנראו ביום 

)9.1, 31.1, 14.2(. לא כל הזנים  הקטיף במהלך שלושה קטיפים 

שהעידו על רגישות, גילו אותה רמת רגישות בכל החזרות, וייתכן 

במיקרואקלים.  ומשונות  רשת  בבית  מהמיקום  נבע  שהדבר 

בטבלה 5 מצוינת רמת החטטים ביום הקטיף )אחוז פרי שסבל 

מחטטים מתוך סך-כל הפרי שנקטף בשלושת הקטיפים(. 

בדיקות חיי מדף נערכו לכל הזנים בכל קטיף. לבדיקה זו הועברו 

פירות שלא נראה כי נגרם להם נזק כלשהו. לאחר ההשהיה 

)17 יום ב-7 מ”צ 95% לחות + 3 ימים ב-20 מ”צ( נמצאו פירות 

עם נזק המאפיין חטטי קור. נזק כזה נראה במרבית הזנים עד 

הקטיף של 2.3.17. בזנים: CARTUJO, קנון, שיר, גלעד, 14031 

ו-TAR- Y8 נראה נזק גם בקטיף של 20.3.17.

חיי מדף

בטבלה 6 שלהלן מופיעים מדדי איכות לאחר תהליך סימולציה 

של הובלה ימית במשך 17 יום ועוד 3 ימים חיי מדף. התוצאות 

המוצגות בטבלה הן ממוצע שנתי.

טבלה	מס’	6:	איכות	)מוצקות	וכתומים(	בממוצע	עונתי	לאחר	

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

הירדן,	 בקעת	 רשת,	 בבית	 פלפל	 זני	 במבחן	 שנמצאה	 כפי	

2016/17

זן
מוצק	
מאוד
)%(

“זקן”*
)%(

כתום**
)%(	

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

39590733196.3
542175.9גלעד

SV1204PB674145.8
74861496.1

691126.7קסיאנו
)10213( 10861572185.4

691196.3מרכבה
790167.9קנון

635115.9שרמן
83823457165.7
39611653206.7
2290760177.5

TAR Y8261105.4
46706.6לירי

CARTUJO78108.8
75109שיר

59607.2טופ 111
70263507

1403142306.5

טבלה	מס’	5:	רמת	חטטי	קור	ביום	הקטיף	ולאחר	השהיה	

זן
%	חטטים	מהיבול	הכללי
	לקטיפים	בתאריכים:
14.2	,31.1	,9.1

%	חטטים	
לאחר	השהיה

395905.15.0
8.94.6גלעד

SV1204PB4.29.1
7484.12.2

11.16.7קסיאנו
)10213( 108614.42.9

16.25.1מרכבה
7.13.8קנון

3.54.1שרמן
838234.93.2
396113.35.1
22905.910.3

TAR Y81.18.2
3.516.3לירי

CARTUJO08.7
1.210.6שיר

0.33.3טופ 111
70206.1

1403112.540.7
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אינו  “זקן” לאחר הסימולציה  *פרי “זקן”: מעל 15% של פרי 

ראוי ליצוא.

מ-50%  שיותר  הפירות  אחוז   - בלבד  אדום  בזן  **כתום: 

מהיקפם בצבע כתום.

ציון  נקבע  השונות,  התכונות  אחוזי  חישוב  לאחר  ***איכות: 

 - ו”זקנים”(  )מוצק מאוד  איכות המורכב מהמדדים: מוצקות 

80%, כתומים - 20%. 

דיון

זנים אדומים
הזן המסחרי הוותיק, קנון )7158(, השיג יבול גבוה, המתאים הן 

ליצוא והן לשוק המקומי, כשמשקל הפרי הממוצע הוא 174 ג’, 

צורתו נוטה להיות מוארכת, וחיי המדף השנה מצוינים. באופן 

ינואר-אפריל.  של  לתקופה  איחר  ליצוא  היבול  מרבית  חריג, 

הצטיין  הוא  ובסופה,  העונה  בתחילת  הקטן  הפרי  למרות 

באחידות מבחינת הגודל, בהשוואה ליתר הזנים. בדומה לזנים 

לחטטי  רגישות  גילה  קנון  הזן  גם  במבחן,  שהשתתפו  רבים 

במרבית  הצטיין  הזן  כי  ולומר  לסכם  ניתן  בסך-הכול,  קור. 

הקטגוריות.

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

אך השנה נטה זן זה לקבל צורה של פרי ארוך, שאינה אופיינית 

לו. כמו-כן, בלט השינוי הקיצוני במשקל הפרי הממוצע במהלך 

העונה. מבחינת חטטי הקור הוא היה בין הזנים שגילו רגישות 

לתופעה.

זנים אחדים הגיעו ליבולים דומים לאלה של הזנים קנון וגלעד, ואף 

רבו מהם, כמו sv1204pb, 748 ,39590, קסיאנו, 10861 ו-מרכבה. 

לפיכך, מומלץ לבדוק אותם בשנה הבאה, אך יש לציין כי הזנים 

מרכבה, קסיאנו ו-39590 היו רגישים לחטטי קור. 

זנים צהובים
יבול  השיג  יפה,  בלוקית  שצורתו  לירי,  הוותיק,  המסחרי  הזן 

גבוה, אך גודל הפרי בינוני וחיי המדף סבירים בלבד. הוא גילה 

מעט רגישות לחטטי קור. בסך-הכול הזן השנה נחשב טוב. 

הזנים הבולטים המומלצים לבחינה חוזרת הם: tar y8 - הצטיין 

המדף  חיי  ארוכה,  להיות  נוטה  הפרי  צורת  אך  גבוה,  ביבול 

 111 טוף   ,cartujo שיר,  גבוה;  די  ה”זקן”  הפרי  ואחוז  בינוניים 

ו-702 - הצטיינו בחיי מדף טובים, אך עם יבול נמוך, בהשוואה 

ללירי השנה. הזן 702 בלט בפרי שמשקלו גבוה במיוחד.

סיכום
בתקופת  רגילות  בטמפרטורות  התאפיינה   2016/17 עונת 

בסוף  האחד  קור:  גלי  שני  עם  קריר  היה  החורף  אך  הסתיו, 

נובמבר והאחר בסוף פברואר, ועם כמות מועטה של משקעים. 

לעומת  השנה,  מזג-האוויר  השפעת  את  בחשבון  לקחת  יש 

כמו-כן,  היבול.  פוטנציאל  ועל  הזן  תכונות  על  אחרות,  שנים 

חשוב לזכור שבמבחן הזנים לא ניתן להעניק לזן טיפול מיוחד, 

הנדרש בהתאם לתנאי הסביבה, כך שייתכן שבמצב אחר יגיבו 

הזנים באופן שונה.

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד, ועל מקבל 

העצה לנהוג מנהג זהירות. 
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תקציר
של  הגידול  שטחי  להתרחבות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 

הופעת  בכלל, בעקבות  ובארץ  הירדן בפרט  החציל בבקעת 

זנים פרתנוקרפיים, שהם זנים החונטים פירות בחודשי החורף 

באופן עצמאי, ללא צורך בריסוס חומרי צמיחה )הורמונים(. 

גידול משתילים מורכבים הוא בדרך כלל אמצעי להתמודדות 

עם פגעי קרקע. עד כה גידול מיני ירקות משתילים מורכבים 

ידוע ומוכר בעיקר בדלועיים ובעגבניות, גידולים שסבלו קשות 

ב-2015/16,  הירדן  בבקעת  שבוצעו  בניסויים,  קרקע.  מפגעי 

נמצא כי גידול חציל משתיל מורכב על כנות מסוג “אושרת” 

בעיות  בהעדר  גם  בכ-30%  גבוה  יבול  הניב  “ספרינטר”  או 

קרקעיות מוגדרות. 

הניסוי: בחינת עומד השתילה האופטימאלי של חציל  מטרת 

המורכב על כנת “אושרת”, להשגת היבול הטוב ביותר בד בבד 

עם הוזלה אפשרית של עלות השתילים ליחידת שטח.

אושרת,  מסוג  כנה  על  מורכב  כשהוא   ,206 הזן  נבדק  בניסוי 

בשלושה עומדים: 1, 1.5 ו-2 צמחים למטר ערוגה בשורה אחת. 

בעומד  מורכב  משתיל  היבול  פוטנציאל  בין  הבדל  נמצא  לא 

1.5 ו-2 צמחים למטר ערוגה, אך הטיפול בו נשתל צמח אחד 

יותר  נמוך  בהיותו  ביבול,  מובהק  באופן  נבדל  ערוגה  למטר 

מיתר הטיפולים.

מבוא
לאחרונה פותחו זני חציל פרתנוקרפיים המניבים פרי איכותי 

ללא צורך בריסוס חומרי צמיחה. יתרונם של זנים אלה מתבטא 

באיכות טובה של הפרי במהלך החורף ובפוטנציאל יבול גבוה. 

שימוש בזנים חדשים בגידול החציל מחייב לימוד והכרה של 

שיטת הגידול המועדפת. 

על  מורכב  שתיל  של  ההשפעה  נבחנה  הקודמת  בעונה 

פוטנציאל היבול, ואותרו שתי כנות: אושרת )חישתיל( וספרינטר 

)מכתשים(, שלהן פוטנציאל לייצור כמות גדולה יותר של פרי 

השפעת עומד השתילה על פוטנציאל 
היבול של חציל פרתנוקרפי מורכב 

בגידול חורפי בבקעת הירדן
עונת 2016/17

אורי	אדלר	-	מועצת	הצמחים
דוד	סילברמן,	גואל	חדד,	תמר	אלון	-	שירות	ההדרכה	והמקצוע,	משרד	החקלאות

זיוה	גלעד,	מאיר	)צ’ומי(	אחיעם,	אפרים	ציפלביץ	-	מו”פ	בקעת	הירדן

רגיל,  משתיל   2.2 פי  גבוה  מורכב  שתיל  של  מחירו  לשיווק. 

שתילה  בעומד  הפרי  ייצור  פוטנציאל  את  לבדוק  חשוב  ולכן 

נמוך יותר. בעונת 2015/16 נמצא כי בשתיל לא מורכב עומד 

שני  והעלאת  למטר  שתילים   2 הוא  האופטימאלי  השתילה 

ענפים לצמח. לאור זאת, נבדקו השנה עומדים נמוכים יותר, 

ולהוזיל את עלות  לנסות  בהשוואה לעומד המקובל, במטרה 

התוצרת.  ובאיכות  ביבול  פגיעה  ללא  שטח  ליחידת  הגידול 

נזקי בוטריטיס  לאור התוצאה של השנה שעברה, שבה נראו 

ענפים  שלושה  הועלו  שמהם  בצמחים  יותר  גבוהה  ברמה 

לצמח, הוחלט להעלות השנה רק שני ענפים לצמח.

מטרת הניסוי: בחינת העומד המיטבי לגידול חציל פרתנוקרפי 

משתיל מורכב בבית צמיחה, במטרה לבחון הוזלה אפשרית 

של עלות השתילים ליחידת שטח.

מהלך הניסוי ושיטות עבודה
הניסוי בוצע בתחנת צבי במו”פ בקעת הירדן. השתילה בוצעה 

 .”2 ב-21 בספטמבר 2016 בקרקע מקומית, במנהרה עבירה 

מטר.   1.8 הוא  למרכז  ממרכז  כשהמרחק  ערוגות,   5 במבנה 

נגד חרקים.  בתחילת הגידול כוסתה המנהרה ברשת 50 מש 

 120 פוליאתילן  ביריעת  הרשתות  הוחלפו  אוקטובר  בסוף 

מיקרון IR אנטיפוג, ובתחילת אפריל נפרסה רשת שחורה מעל 

הפלסטיק עד סוף הניסוי, באמצע מאי.

טבלה	מס’	1:	פירוט	הטיפולים	בניסוי
מס’	
טיפול

ענפים	כנה
לצמח

מספר	צמחים	
למטר

מספר	ענפים	
לדונם

222200אושרת1
21.51600אושרת2
211100אושרת3

נשתלה שורה אחת לערוגה. ההדליה בוצעה בשיטה הולנדית, ומכל 
שתיל הועלו 2 ענפים. 

הקטיפים בוצעו אחת לשבוע עד 10 ימים. נקטפו פירות במשקל של 
כ-400-350 גרם.

בחינת העומד המיטבי לגידול חציל פרתנוקרפי משתיל מורכב בבית צמיחה היא חשובה לבחינת הוזלה אפשרית 

של עלות השתילים ליחידת שטח. בניסוי זה נבדק פוטנציאל היבול של זן חציל מורכב בשלושה עומדים: 1, 1.5 ו-2 

צמחים למטר ערוגה בשורה אחת. נמצא כי אין הבדל ביבול של 1.5 ו-2 צמחים למטר ערוגה, אך פוטנציאל היבול 

בעומד של 1 צמח למטר ערוגה היה נמוך משמעותית לעומת שני העומדים האחרים.
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תוצאות
פוטנציאל   .8.5.17 עד  ונמשך   29.11.16 בתאריך  החל  הקטיף 

היבול של שתיל מורכב בעומד 1.5 ובעומד 2 שתילים למטר 

היה דומה; בשתילת שתיל אחד למטר נמדדה ירידה מובהקת 

שתילה  כי  אמנם  נמצא  זה  בניסוי   .)1 איור   ,2 )טבלה  ביבול 

בעומד של 1.5 צמחים למטר גורמת לפחיתה ביבול של כ-1 

ק”ג למ”ר בהשוואה לשתילה בעומד של 2 שתילים למטר, אך 

בודד  מובהק. שתילה של צמח  אינו  הניסוי  בתנאי  זה  הפרש 

למטר הביאה לפחיתה של כ-4 ק”ג למ”ר, והפרש זה נמצא 

של  תוצאה  הם  היבול  בכמות  הפערים  סטטיסטית.  מובהק 

מספר הפירות במ”ר: 47.5 פירות למ”ר בטיפול של 2 שתילים 

למטר, לעומת 36.2 פירות למ”ר בטיפול של שתיל אחד למטר. 

שהתקבל  כפי  ביבול,  הפער  היבול.  צבירת  את  מציג   1 איור 

בעומדי השתילה השונים, נראה כבר מקטיפי סוף דצמבר.

א’	 סוג	 כללי,	 יבול	 פוטנציאל	 	- 	206 מזן	 חציל	 	:2 מס’	 טבלה	

ומספר	פירות	למ”ר

טיפול
יבול	כללי	
ק”ג/מ”ר

יבול	-	סוג	א’	
ק”ג/מ”ר

מספר	פירות
)סוג	א’(
	למ”ר

שתיל מורכב - 2 
47.5א17.8א19.5אצמחים למטר

שתיל מורכב - 1.5 
43.9א17.0א18.5אצמחים למטר

שתיל מורכב - 1 
36.2ב13.9ב15.2בצמח למטר

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

בעונת הגידול הנוכחית, כלומר במהלך החורף, נפגעו רק מעט 

ענפים מבוטריטיס, ולפיכך, בשל רמת הנגיעות המזערית, לא 

ניתן היה למצוא הבדלים בין הטיפולים.

דיון
על  מורכב  שתיל  של  ההשפעה  נבחנה  הקודמת  בעונה 

)חישתיל(  אושרת  כנות:  שתי  ואותרו  היבול,  פוטנציאל 

וספרינטר )מכתשים(, כבעלות פוטנציאל לייצור כמות גדולה 

 2.2 פי  גבוה  מורכב  שתיל  של  מחירו  לשיווק.  פרי  של  יותר 

פוטנציאל  את  לבדוק  הוחלט  ולכן  רגיל,  שתיל  של  ממחירו 

השנה  של  מהתוצאות  יותר.  נמוך  שתילה  בעומד  הפרי  ייצור 

שעברה עולה כי הטיפול המועדף לזן 206 הוא בעומד של 2 

צמחים למטר ערוגה )כלומר, 1,100 צמחים לדונם, אם רוחב 

הערוגות הוא 1.8 מטר ממרכז ערוגה למרכז ערוגה( ובהדליית 

2 ענפים לצמח. 

בניסוי בעונה זו נמצא כי הצימוח החזק של הזן 206 המורכב 

פיצה על הפחיתה בעומד ויצר מצב שבו לא היה הבדל מובהק 

בפוטנציאל היבול גם כאשר פחת העומד ל-1.5 צמחים למטר 

לצמח  בעומד  פחיתה  אולם,  לדונם(;  צמחים   825( ערוגה 

אחד למטר ערוגה )כלומר, 550 צמחים לדונם( גרמה לאובדן 

וזהו  למ”ר,  ק”ג  בכ-4  שהתבטא  היבול,  בפוטנציאל  מובהק 

הבדל שנמצא מובהק סטטיסטית.

תודות
במימון  הסיוע  על  ולקק”ל,  הצמחים  במועצת  חציל  לשולחן 

ניסוי זה.

 איור מס’ 1: השפעת עומד השתילה על פוטנציאל 
היבול )יבול סוג א’ בק”ג/למ”ר(
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בניסוי קודם נמצא כי גידול חציל משתיל 
מורכב הגדיל משמעותית את היבול לעומת 
חציל מגידול שאינו מורכב. בניסוי המתואר 

במאמר זה נבדק הנושא שוב, והתוצאות שבו 
ואישרו את תוצאותיו של הניסוי הקודם לגבי 

הגדלת היבול.
 

תקציר
בשנים האחרונות אנו עדים להרחבת שטחי הגידול של החציל 

זנים  הופעת  בעקבות  בכלל,  ובארץ  בפרט  הירדן  בבקעת 

מורכבים  משתילים  ירקות  מיני  גידול  כה  עד  פרתנוקרפיים. 

ידוע ומוכר בעיקר מגידול דלועיים ועגבניות. מטרתו העיקרית 

פגעי  עם  התמודדות  היא  מורכבים  בשתילים  השימוש  של 

קרקע.

על-פי דיווחים ראשוניים, נראה כי גידול חציל משתיל מורכב 

עשוי להעלות את פוטנציאל היבול, גם בהעדר בעיות קרקעיות. 

בעונת 2015/16 נמצא כי גידול חציל מזן 206 משתיל מורכב 

הגדולה  יבול  כמות  הניב  “ספרינטר”  או  “אושרת”  הכנות  על 

ב-30% מהכמות שהתקבלה מגידול ללא כנה.

מטרת ניסוי זה הייתה לערוך בחינה חוזרת של פוטנציאל יבול 

חציל מהזן 206 המורכב על כנות שונות, בהשוואה לגידול ללא 

כנה )לא מורכב(.  

)ספרינטר,  כנות   2 מורכבים,  בשתילים   206 הזן  נבדק  בניסוי 

אושרת( וגידול משתיל לא מורכב.

נמצא כי השתילים המורכבים על כנת ספרינטר ואושרת הניבו 

לא  משתילים  שהתקבל  מהיבול  )במובהק(  יותר  גבוה  יבול 

מורכבים.

מבוא
הירדן.  בבקעת  “חדש-ישן”  גידול  הוא  בחממה  חציל  גידול 

בעבר היווה גידול החצילים בשטח פתוח גידול מרכזי באזור 

פרתנוקרפיים  זנים  הופעת  בעקבות  האחרונות,  בשנים  זה. 

חנטה  להשריית  צמיחה  חומרי  בריסוס  מהצורך  הפטורים 

במהלך החורף, אנו עדים להרחבת שטחי הגידול בבתי צמיחה 

שנערכו  זנים,  מבחני  תוצאות  הירדן.  בבקעת  ובפרט  בארץ, 

בחינת כנות בגידול חציל 
פרתנוקרפי בחורף בבתי צמיחה

בקעת הירדן, 2016/17

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

דוד	סילברמן,	גואל	חדד,	תמר	אלון	-	שירות	ההדרכה	והמקצוע,	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר

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

לזן 206 )עדן זרעים(.

בגידולי  בעיקר  מוכר  מורכבים  משתילים  ירקות  מיני  גידול 

של  העיקרית  המטרה  ועגבניות.  ומלפפון(  )אבטיח  דלועיים 

שתילים מורכבים היא לרוב התמודדות עם פגעי קרקע, אולם 

מדיווחים ראשוניים נמסר כי גם בהעדר בעיות קרקעיות, גידול 

חציל משתיל מורכב עשוי להעלות את פוטנציאל היבול.

בדוח זה מסוכמות תוצאות ניסוי לבחינת פוטנציאל היבול של 

חציל מזן 206 המורכב על כנות שונות, בהשוואה לגידול ללא 

כנה )לא מורכב(. 

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

הצביעו  אשר  וספרינטר,  אושרת  כנות:  שתי  על  שהורכב   206

וזאת   ,2015/16 בעונת  בניסוי שנערך  יותר  גבוה  פוטנציאל  על 

בהשוואה לגידול ללא כנה. הכנות אושרת וספרינטר הן של צמח 

חציל )ולא של צמח עגבנייה(. נערכו 4 חזרות לכל טיפול.

עמידותחברהכנהטיפול
ביקורת ללא כנה1
דוררתחישתילאושרת2
דוררתמכתשיםספרינטר3

מקומית,  בקרקע   2016 בספטמבר  ב-21  בוצעה  השתילה 

10 מטרים, המכוסה ברשת  2” במפתח של  במנהרה עבירה 

נגד חרקים 50 מש. בסוף אוקטובר הוחלפו רשתות הגג ליריעת 

נפרסה  אפריל  בתחילת  אנטיפוג.   IR מיקרון   120 פוליאתילן 

רשת שחורה מעל הפלסטיק.

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

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

שתילים לדונם. ההדליה בשיטה הולנדית, 2 ענפים לצמח. 

תוצאות

יבול
ימים.  ל-10  אחת   ,8.5.17 עד  ונמשך  ב-29.11.16  החל  הקטיף 

ונראה  טיפול,  בכל  הכללי  היבול  צבירת  קצב  מוצג   1 באיור 
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על  המורכבים  שתילים  של  היבול  לפוטנציאל  מובהק  יתרון 

הכנות ספרינטר ואושרת לעומת פוטנציאל היבול משתיל ללא 

כנה: 17.5 ק”ג/מ”ר בהשוואה ל- 15.5 ק”ג/מ”ר. 

הניבו  וספרינטר,  אושרת  הכנות  על  המורכבים  חציל,  שתילי 

יבול כללי וכן יבול באיכות סוג א’ גבוהים יותר משאר הטיפולים. 

ממספר  נבע  היבול  בפוטנציאל  המשמעותי  שההבדל  נראה 

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

זה הוכוון למשקל של  מתזמון הקטיף, כשגודל הפרי בקטיף 

450-350 גרם. 

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

ומספר	פירות	למ”ר

טיפול
יבול	כללי	
ק”ג/מ”ר

יבול	-	סוג	א’	
ק”ג/מ”ר

מספר	פירות							
)סוג	א'(	למ”ר

38.8 א16.2 א17.9 אמורכב על ספרינטר
37.7 א15.9 א17.7 אמורכב על אושרת

34.7 ב13.9 ב15.4 במורכב ללא כנה
* אותיות שונות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 

.5%

איכות הפרי באביב
מזג-האוויר,  התחמם  כאשר  אפריל,  מאמצע  החל  באביב, 

בצבע  בעיקר  ביטוי  לידי  שבאה  הפרי,  באיכות  ירידה  חלה 

הקליפה, באיבוד ברק ובמופע צבע אדום-סגול ולא שחור, כפי 

צבע של הקליפה:  רמות  הוגדרו שלוש  המיון  שרצוי. במהלך 

שחור מבריק, מעט סגלגל )סווג כאיכות סוג א’( וסגול-אדום 

)סווג כאיכות סוג ב’(. לא נמצאה השפעה של הכנה על צבע 

הקליפה.

דיון
בגידולי  בעיקר  מוכר  מורכבים  משתילים  ירקות  מיני  גידול 

דלועיים )אבטיח ומלפפון( ועגבניות. כאמור, המטרה העיקרית 

של שימוש בשתילים מורכבים בגידול היא לרוב התמודדות עם 

פגעי קרקע. בחציל, בעקבות התבססות אגרוטכניקה הכוללת 

חיטוי סולרי, כחלק מממשק הכנת הקרקע, לא נמצאו בבקעת 

הירדן עדויות למחלות קרקע, כמו דוררת.

בניסוי  המורכבים,  בשתילים  משמעותית  גבוה  יבול  קבלת 

כדי  התוצאות,  אישוש  מחייבת   ,)2015/16( אשתקד  שנערך 

לוודא שלא היו מקריות.

לגידול שתילים  חיובית  תגובה  שוב  נתקבלה  הנוכחית  בעונה 

וספרינטר,  אושרת  הכנות  על   206 מזן  חציל  של  מורכבים 

שהתבטאה ביבול גבוה יותר לעומת יבול שתילי חציל מאותו 

זן שלא הורכב.

הגורמים  לגבי  השאלה  שעולה  השנייה  העונה  זו  בנוסף, 

בחינה  נדרשת  לפיכך,  ההרכבות.  של  החיובית  להשפעה 

ניחנים  מדוקדקת להבנת הסיבה: האם השתילים המורכבים 

יותר התורמת לעלייה ביבול  ויעילה  במערכת שורשים חזקה 

או שמא נגיעות בפגעים משניים גורמת לירידה בביצועים של 

צמחי הביקורת שאינם מורכבים.

אנו מציעים לבחון את הנושא, כדי להבין את המנגנון העומד 

התוצאות  משמעות  את  להעצים  ובכך  הדברים,  מאחורי 

שהתקבלו בעונה הנוכחית ובעונה הקודמת.

תודות
תודה למועצת  הצמחים ולקרן קיימת לישראל, על השתתפותן 

במימון הניסוי.

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




