
העיתון המקצועי של ענף הירקות

  ארגון מגדלי ירקות | מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 307 | אוגוסט 2017

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



5

תוכן עניינים

מבזק ירקות
סלט ירקות  6

על אפרים שלום ז"ל  10
חדש ממועצת הצמחים  13

מן השטח  17
תכירו: אילן ואופיר יוחנן   19

מעין הבשור  

חגית שגב אילת  

בשדה ההדרכה  22
גידול בצל	 

גידול חציל בחורף בבתי צמיחה 	 
בערבה

קביעת ממשק השקיה   50
בתפוחי אדמה על-ידי מדד 
עקת מים המחולץ מצילום 

תרמי

מורן סגולי, משה ברונר,   
אבי אלרט, יפית כהן, רונית רוד,   

ויקטור אלחנתי, אשר לוי, 
רומן בריקמן, אלון בן-גל,   

אורן בוכשטב,   
אברהם זילברמן )ג’ון(, ציון דר  

מבזק ירקות - שדה וירק
mivzak yerakot - Sadeh Veyarak
פרסום ארגון מגדלי ירקות -

אגודה חקלאית שיתופית בע”מ
דרך העצמאות 40, יהוד

Vegetable Growers Organization
40 Derech Haatzmaut, Yahud

Tel: 03-6090050 :טלפון
Fax: 03-5403200 :פקס

irgun@yerakot.org.il :דוא”ל
www.yerakot.org.il :אתר

מערכת: מאיר יפרח, אורן ברנע, 
שמשון עומר, רותי פוגטש

עורכת: רותי פוגטש
welcome@pugatch.co.il

מזכירת מערכת: פרחיה עינב

יועץ מקצועי: שמשון עומר

עיצוב וגרפיקה: ליאת אוריאל

הפקות ומודעות:
תירוש )1998( הוצאה לאור בע”מ

רח’ הגר”א 17 תל-אביב

פרסום: כמי ביטון, חדוה פז
טלפון: 03-5662080

המערכת אינה אחראית 
לתוכן המודעות

סקירה מקצועית לענף   34
תפוחי אדמה 2016-17  

ציון דר  

גידול תפוחי-אדמה בישראל   38
בעונת 2016/17: 
נתונים וכמויות  

נונה ארליך, איציק חן, אלי דנינו  

פעילות שולחן תפוחי אדמה   43
ותהליכים בענף 

בעונת 2017-2016  

אורן ברנע   

מחלת הכימשון בישראל   45
בעונות סתיו-אביב

2016-2015  
יגאל כהן, אסתי שמבה,   

אבגניה רובין, מריאנה גלפרין  

50 34 19 6

שדה וירק - תפוחי אדמה

בשער הגיליון:  תפוחי אדמה בעונת 
אביב 2017; צילם: ציון דר

בשער שדה וירק: תפוחי אדמה 
בעונת החורף בנגב; צילם: ציון דר

למאיר יפרח ולכל המשפחה
המומים וכואבים את מותה הפתאומי 

של הרעיה האם והסבתא

שולה יפרח ז”ל
עמוד התווך של המשפחה, אישה מיוחדת, 

יקרה ואהובה
מחבקים את כולכם

החברים בארגון מגדלי ירקות

חברי ארגון מגדלי ירקות
מתאבלים וכואבים את מותו של

אפרים שלום ז”ל
לשעבר מנכ”ל מועצת הירקות, 

מזכיר תנועת המושבים וחבר כנסת
איש ציבור למופת, רב הישגים 

ונציג נאמן של החקלאים בישראל
ושולחים תנחומים למשפחתו



אוגוסט 2017 6מבזק ירקות

סלט ירקות

אנחנו בימים קשים לחקלאות ישראל, ימים קשים לחקלאים עצמם 
ולכמה מגופי הייצוג שלהם, ביניהם מועצת הצמחים, ובה אתרכז.

אתחיל בווידוי קצר. לפני כניסתי למערכת לא הייתי מודע לשלל 
התפקידים של המועצה ולחשיבותה, דעתי עליה הייתה מעורבת 

במקרה הטוב )כמו חלק מהקוראים( וכללה כמובן טענות על גובה 
ההיטלים. כיום, אחרי שאני שוחה יותר במערכות ומבין יותר את מערך 

הכוחות בשטח, חשיבותה של המועצה ברורה לי ללא שום ספק, 
ואשתף אתכם בעניין.

ניהול חקלאות הצומח בישראל עומד על שתי רגליים: האחת 
ממשלתית - משרד החקלאות, והשנייה - גוף עם נציגות מובנית של 

החקלאים, מועצת הצמחים. שתי הרגליים ידעו בעבר לנהל את הענף 
בהידברות, במשותף ובכבוד הדדי. משהו לצערנו השתנה לאחרונה, 
ומשרד החקלאות הנוכחי רוצה לכרות רגל אחת - את הרגל שלנו. 

וארחיב.
מועצת הצמחים היא גוף סטטוטורי )עניין חשוב שנגיע אליו בהמשך(.  
גוף זה מקיים בחירות לפי ענפים מדי 5 שנים. הבוחרים הם החקלאים, 

ולפיכך מהווים גורם חזק ומשפיע וכן הם מהווים רוב במליאה, 

וזאת לצד נציגי ממשלה, תעשייה וצרכנים. אין עוד גוף סטטוטורי 
כזה בישראל, המעניק לנו החקלאים כוח והשפעה על הענפים 

שלנו. הגוף הזה הוא שלנו ושומר עלינו, גם אם מעשיו אינם מספיק 
מורגשים ומפורסמים ברבים )עניין שכדאי לשפר בעתיד(. היה כבר 

ענף שהחליט לוותר על המועצה שלו ולעבור להתנהלות פרטנית או 
וולונטרית, קראו לענף המפואר הזה ענף הפרחים. עבר הזמן והנה - 

אין ענף פרחים!!  נראה שלא כדאי לבצע ניסוי נוסף, ובוודאי לא עלינו. 
המועצה לא מושלמת, אם יש תקלות צריך לתקן, אך זה הבית שלנו 

ובו נציגים שלנו מחליטים על סדר העדיפויות. כמה דוגמאות מתפוחי 
אדמה וקצת מענפים אחרים:

#  המועצה דרך הנהלת הענף בוחרת 10 מחקרים בנושא תפוחי 
אדמה כל שנה ומתקצבת אותם )באופן דומה ובהתאם לגודל הענף, 

וזה נעשה גם בגידולים אחרים, במים, בקרקע, בערבה נקייה ועוד(.
#  המועצה מממנת ומשלימה הדרכה ומדריכים בענפים ובאזורים 

שנפגעו מקיצוץ מערך ההדרכה של שה"מ.
#  המועצה משלמת את ביטוח הבסיס של כל המגדלים בקנט. 

#  תחת חסות המועצה ובהסכמת ההגבלים העסקיים, אנו מתכנסים 
לישיבות תיאום בענפים השונים )אנו בעיצומו של מהלך מאחד 

משמעותי בגזר ובתפוחי אדמה(. בדומה, מתכנסים שולחנות מגדלים 
בענפים השונים, מעבירים מידע ומתאמים מהלכים ברמה זו או 

אחרת.
#  המועצה עוסקת באגירה מתמדת של מידע על כמויות ומחירים 

בישראל ובחו"ל. מידע זה הוא כלי חשוב ובסיסי בהחלטות שלנו.
#  אנו מבצעים יחד עם המועצה סקרי דעת קהל וקידום מכירות. 

#  המועצה מטפלת בביטוח אשראי בחלק מהענפים ומקיימת מנגנון 
הלוואות וסיוע. 

#  המועצה מפעילה את מערך הדברת זבוב הים התיכון בפירות 
הארץ בתקופה קצרה ומרוכזת ומורידה כך דרמטית את נזקי הזבוב. 

אין תחליף לפעילות מרכזית זו.
#  המועצה פותחת מדי שנה את הספרים לפני המליאה. מדווחת 

מה נעשה בכל ענף ומה הוצאות הניהול )כ-19%(. נסו להשוות נתון זה 
למשרד הממשלתי המקביל.

המועצה משמשת למעשה כבסיס להתארגנות שלנו המגדלים וכמקור 
כספי להחלטות שלנו. בהעדר מקור זה, לא נוכל להפעיל את אותה 
פעילות כללית - מרכזית. הרעיון להפוך את המועצה ל"וולונטרית" 

הוא על גבול הבדיחה. נראה איזה תקציב יעמוד לרשות משרד 
החקלאות ומה יישאר ממנו אם מס ההכנסה בישראל יהיה וולונטרי...   
במשברים שעברנו בשנים האחרונות מצאנו במועצה מחסה, בבחינת 

עמדה ממנה אנו מתאוששים ומתארגנים להתמודדות הבאה. 

בימים אלו יש הקוראים לסגירת המועצה, חלק מהקולות מגיעים 
מצמרת משרד החקלאות, אליהם חברה קבוצה שולית מתוכנו, 

המתיימרת לייצג את החקלאים.

אני מקווה שנצליח להפריד בין המוץ לתבן, לשמור על קיום המועצה 
וכך על קיומנו.

חשיבותה של מועצת הצמחים לחקלאי ישראל
אורן ברנע, מזכיר ארגון מגדלי ירקות
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המשך בעמוד הבא

רס בינלאומי לחקר פ
מדעי החיים לשנת 

2017 - למינהל המחקר 
החקלאי בישראל

בזכות מצוינותו, הישגיו המוכחים 
ותרומותיו החובקות עולם, בהמלצת 

צוות שופטים בינלאומי של האו"ם, 
הוחלט להעניק למינהל המחקר 
החקלאי, מכון וולקני, את הפרס 

הבינלאומי לחקר מדעי החיים לשנת 
2017, יחד עם אוניברסיטה בפורטוגל 

ומכון מחקר ביו-רפואי בברזיל.
המדובר בפרס בינלאומי יוקרתי 

מאוד, המוענק מדי תקופה מטעם 
אונסק"ו ליחידים ולמוסדות הפועלים 

בתחום מדעי החיים ותורמים 
משמעותית לייצור ידע חדש 
ולשיפור איכות החיים בעולם.

בהודעה של ראש מינהל המחקר 

החקלאי, פרופ' אלי פיינרמן, נמסר 

כי "זאת הפעם הראשונה שישראל 

זוכה בפרס זה. הזכייה מהווה 

הישג אדיר, מביאה כבוד רב למכון 

שלנו ומאדירה בעולם את שמן של 

החקלאות והטכנולוגיה בישראל".

בנימוקים של ועדת הפרס צוין כי: 

"המכון פיתח בהצלחה חידושים 

ומתודולוגיות המתקדמים ביותר 

במחקר החקלאי יחד עם יישומים 

מעשיים, כמו גם בניית יכולות 

שיסייעו לביטחון המזון באזורים 

צחיחים, צחיחים למחצה ומדבריים, 

לקידום רווחתו של האדם".

פרופ' פיינרמן הוסיף וציין כי "ההון 

האנושי הוא המשאב החשוב ביותר 

שלנו ובזכות חוקרים, עובדים ואנשי 

מנהלה מהמעלה הראשונה, ישראל 

מתברכת במגזר חקלאי עתיר 
יכולות, בפתיחות וחדשנות הזוכות 
להערכה חובקת עולם. לכל אחת 

ואחד מצוות העובדים במינהל 
המחקר יש חלק בזכייה זאת, ואין לי 

אלא לאחל לכולנו שאחרי הסנפה 

קצרה של זרי הדפנה, נמשיך 
במלאכת העשייה הברוכה ובהובלת 

מינהל המחקר לשיאים חדשים 
וגבוהים יותר". 

תקדמות בנושא ה
החזרת חובות "מגה" 

למגדלים
על-פי הודעה של נאמני חברת 

"מגה", החקלאים שנפגעו מקריסת 
הרשת יקבלו על-פי הסדר הנושים 

בין 30% ל-60% מהחוב ו-100% 
מהכספים שמגיעים לבעלי החוב 

בגין פיקדונות של ארגזים.
מועצת הצמחים יחד עם ארגון 
מגדלי ירקות, בייצוגו של עו"ד 

ליאור דגן, שגויס מטעם המועצה 
ובמימונה לטפל בנושא, פועלים כדי 

שהתשלום יהיה מקסימלי, יעלה 
על 50% מהחובות של "מגה" לכל 

חקלאי וייעשה מוקדם ככל האפשר.
הודעה על תחילתו של התהליך 

לתשלום חלק מהחובות נשלחה 
בימים אלה לעשרות מגדלי הירקות 

והפירות שניזוקו, והטיפול בנושא 
יימשך.

יש לציין כי התנהלות המועצה 
והארגון, שיתוף הפעולה ביניהם 

וההיערכות המהירה מול הנאמנים 
של "מגה" הם דוגמא לשיתוף פעולה 

מבורך ופורה, שתוצאות בצדו.

ודעות בנושא     ה
העסקת עובדים

מגורים לעובדים זרים
לאחר עבודה של שנים, תוקן סכום 

ההורדות בגין מגורים, והוא עומד 
כיום על 528 ש"ח, החל מ-1.8.2017.

זכאות לעובדים זרים לשנת 2018
הוועדה לעובדים זרים בהתאחדות 

חקלאי ישראל התכנסה לדון בנושא 
בדיקת הזכאות לעובדים זרים לשנת 

.2018
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סוכם כי:
1. חברי הוועדה מבקשים שמשרד 

החקלאות יבחן את תשובות 
החקלאים לבדיקת הזכות לעובדים 
זרים לשנת 2018 באופן מבוקר, תוך 

שימת לב לכך שבבדיקה הנוכחית 
מצוין ההיקף הכספי של המשק 
ואין התייחסות להיקף הדונמים 

המעובדים.
2. עם סיום האיסוף וקבלת הנתונים 
מהחקלאים, יוגדרו הצרכים וחלוקת 

המאגר בשיתוף נציגי התאחדות 
חקלאי ישראל.

3. חברי הוועדה תומכים בקיום 
הבדיקה ויעזרו ככל הניתן לביצועה.

תמיכות בגין העסקת עובדים 
ישראליים

משרד החקלאות החליט לתת 
תמיכה לחקלאים עבור העסקת 

עובדים ישראליים:

א. מטרת  תמיכה  זו  היא לעודד  
העסקת  עובדים  ישראליים  חדשים  

ביטוחי הירקות לעונת 2017/18. ענף 
הירקות במועצת הצמחים רכש 
ביטוח נזקי טבע בסיסי ואסונות 
טבע בסיסי לכל מגדלי הירקות 

אשר רשומים במועצה כחוק. קנט 
ממליצה לרכוש ישירות בקנט 
ביטוחים מורחבים לנזקי טבע 

ואסונות טבע הנותנים כיסוי ביטוחי 
גבוה יותר והשתתפות עצמית 

נמוכה יותר מאשר בביטוח הבסיסי 
)במרבית המקרים(. 

במסגרת חידוש הביטוחים הוכנסו 
מספר עדכונים בתחומים שונים, 

ובכלל זה עדכון זנים ומועדי זריעה, 
סייגים והערות וסכומי הביטוח 

בגידולים השונים.

יתוף פעולה בין חברה ש
ישראלית לבין תאגיד 

הענק האמריקאי דופונט 
בנושא הגנה על זרעים

לאחרונה נמסר מחברת 
הביוטכנולוגיה הישראלית, חברת 

אבוג'ן, כי חתמה על הסכם שיתוף 
פעולה עם חברת הזרעים דופונט 

פיוניר, חברה בת בבעלות מלאה של 
תאגיד הענק האמריקאי דופונט.

שיתוף הפעולה נוגע לתחום 
חדש יחסית של פעילות החברה 

הישראלית, והוא שיפור יבולים והגנה 
על זרעים באמצעות הנדסה של 

בקטריות העוטפות את הזרע.
המטה של אבוג'ן נמצא ברחובות 

והיא מעסיקה 170 עובדים. החברה 
עוסקת בתחום ההנדסה הגנטית 
של זרעים לתעשיית החקלאות, 

ולאחרונה משתמשת בניסיון שצברה 
כדי לקדם פיתוח חומרי הדברה 
ומוצרים הקשורים לגנטיקה של 

הבקטריות העוטפות את הזרעים.
עד היום נעשו ניסויים בהיקף 

קטן בשדות בישראל, ועם שיתוף 
הפעולה ייבחנו גם שדות בארה"ב 

עם זרעים של דופונט. החברה 
הישראלית מסרה כי עולה כי 

מסתמן שההשפעה של הבקטריות 
שמצמידים לזרעים משפרת את 
עמידות הגידולים לתנאי הסביבה.

בעבודה  חקלאית,  שבמסגרתה  
יעניק  המשרד  תמיכה  לחקלאים 

 אשר  יעסיקו  עובדים  ישראליים 
החדשים  בתקופת  הזכאות,  

כהגדרתה  בנוהל  ובהתאם  להיקף  
המשרה.  

ב. עידוד  ההעסקה  של  עובדים 
 ישראליים  בחקלאות  נועד  להעניק 
 סיוע  לחקלאים  בענפים  ובגידולים 

 עתירי  ידיים  עובדות,  אשר  משמשים 
 כבסיס  להמלצה  למתן  אשרות 

 להעסקת  עובדים  זרים.  ניתן  לעיין  
ברשימת  הגידולים  המשמשת  בסיס  

להמלצה  באתר  האינטרנט  של  
  רשות  התכנון  )אגף  כלכלי(  )נהלים( 

בכתובת המשרד:
. www.moag.gov.il

ג. גובה  התמיכה  אשר  ישולם  
למעסיקים  העומדים  בתנאי  הסף 

 יהיה  עד  1,000  ש"ח לכל חודש. 
ד. היום  האחרון  להגשת  בקשות  

בהתאם  לנוהל   יחול  בתאריך 

.1.11.2017
ה. למען  הסר  כל  ספק,  אישור 

 התמיכה  יהיה  כפוף  לקיומו  של 
 תקציב  בתקנה  התקציבית  המתאימה  

וכן  להחלטת  הוועדה  לאישור  מתן  
תמיכות , כמפורט  בנוהל  זה. 

לקבלת פרטים בנוגע לתנאי הזכאות  
למענק וגבי להגשת הבקשות, יש 

לפנות למחוז משרד החקלאות 
הרלוונטי.

יכום שנת הביטוח ס
האחרונה בירקות
השינויים האקלימיים בשנים 

האחרונות הינם חלק אינטגרלי 
מתהליך הייצור והגידול. מנתוני קנט, 

המציינת השנה 50 שנות פעילות, 
עולה כי בשלוש השנים האחרונות 

שילמה הקרן למגדלי הירקות עבור 
נזקי מזג-האוויר כ-257 מיליון ש"ח 

בגין נזקי טבע ואסונות טבע. למעלה 
מ-75 מיליון ש"ח פיצויים ישולמו 

למגדלים בגין נזקים שחלו במהלך 
העונה האחרונה. הסכום שולם ברובו 

למגדלים שביטחו עצמם בביטוח 
המורחב, כ-235 מיליון ש"ח מתוך 
הסכום הכללי. מנתוני קנט עולה 

כי במהלך השנה האחרונה בלבד 
קיבלה קנט למעלה מ-5,723 הודעות 

נזק. 
מבחינת היקפי הנזקים בשנת 

הביטוח האחרונה, ספגו את עיקר 
הנזק מגדלי תפוחי האדמה סתיו 
ומגדלי העגבניות. נזקים נוספים 

נגרמו למגדלי פלפל, מלפפון, 
בצל וגזר. עיקר הנזק נגרם בשנה 
החולפת למגדלים באזור הדרום 

)למעלה מ-31 מיליון ש"ח נזקים(.  
כמו-כן נגרמו הנזקים בשנה 

החולפת בעיקר כתוצאה מאירועי 
קרה, שגרמו לפגיעות בהיקף 
של למעלה מ-22 מיליון ש"ח, 

ומנזקי מחלות ומזיקים, שגרמו 
לנזקים בהיקף של כ-10 מיליוני 

ש"ח נוספים. נזקים משמעותיים 
נוספים נגרמו מאירועי טבע שונים, 
ובכללם סערה, ברד וטמפרטורות 

נמוכות. 
בימים אלה מתחילה קנט בחידוש 
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לרגל שנה לפטירתו של יוסי ארזי ז"ל, נערך אירוע מרגש בבית 
הקברות ובמועדון של קיבוץ ארז.

נציגי המשפחה, החברים והשותפים לדרך של יוסי נשאו דברים 
מרגשים, וכולם הביעו געגועים אליו, לשקט ולביטחון שהשרה על 

כולם ודיברו על העשייה הבלתי מתפשרת בתחומים שעסק בהם. 
סיכם אחד הדוברים, "יוסי היה אדם".

לקראת יום השנה, הוכן ספר על יוסי וסרט קצר, בסיוע ארגון מגדלי 
ירקות.

יוסי כה חסר לכולנו. יהי זכרו ברוך.

מפגש ביום השנה לפטירתו של יוסי ארזי ז"ל

אחת מנכדותיו של יוסי מדפדפת בספר שיצא לזכרו

שנה לפטירתו של חברנו היקר יוסי ארזי ז"ל
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אפרים שלום ז"ל
2017-1934

אפרים שלום הלך לעולמו ביום חמישי, 
 .17.8.17

אפרים  נולד בעירק וגדל באירן. עלה 
לארץ בשנת 1950 והתיישב במושב בית 

עזרא, שם התגורר עד יומו האחרון.
בתום שירות צבאי בנח"ל, התמסר 

למושב והתקדם במסגרותיו. 
במקביל לפעילותו הציבורית, עבד 
בתעשייה בדרום הארץ והיה מרכז 
מפעל אזורי לאספקה ומנהל ארגון 
קניות של מושבי הדרום והמפעלים 
האזוריים. פרש מעבודה זו עם היבחרו למזכיר תנועת המושבים, 
תפקיד אותו מילא בשנים 1984-1977. ב-1984 נבחר לחבר-כנסת 

בכנסת ה-11 מטעם המערך בשנים 1988-1984. בתקופת כהונתו היה 
חבר בוועדת הכספים ובוועדת הכלכלה. 

בשנים 1999-1989 מילא את תפקיד מנכ"ל מועצת הירקות, בנוסף 
להיותו דירקטור בחברת אגרקסקו ובחברת ק.א.ל. עם פרישתו 
ממועצת הירקות נמשך הקשר השוטף עם הענף והעוסקים בו, 

ואפרים שימש חבר במועצת ארגון מגדלי ירקות ובהמשך כחבר ועדת 
הביקורת של הארגון.

פעילותו העשירה בתחום החקלאות וההתיישבות, ובמיוחד תרומתו 
הניכרת למען מגדלי הירקות בתקופת היותו מנכ"ל מועצת הירקות, 

קידמה והזניקה את ענף הירקות להישגים רבים.
בוועידה ה-13 של הארגון קיבל אפרים את אות יקיר ארגון מגדלי 

ירקות.

אלה  דברי הפרידה שכתב אפרים שלום בדצמבר 1999, כשפרש 
מתפקיד מנכ"ל מועצת הירקות.

אני מסיים את תפקידי במועצה לאחר 11 שנים של פעילות.
אני יכול לסכם בסיפוק ובהרגשה טובה שהעמל הרב, שהושקע הן 

במועצה והן בקרב המגדלים, נתן את אותותיו בתחומים רבים מאוד, 
כמו בהשקעות במחקר ופיתוח, בהגדלת היצוא, בהגדלת הצריכה 
בשוק המקומי, בהגדלת מוצרים בתעשייה, במתן שירותים מגוונים 

לחקלאים ובכל העזרה הנדרשת לחקלאי, כדי שיועמדו לרשותו 
הכלים המתאימים על-מנת שיוכל לקבל החלטות נכונות.

אני נפרד מכל שותפיי לדרך, נפרד מכל אחד מכם ומאחל לכם 
המשך הצלחה ותנופה לענף הירקות, ובוודאי עוד ניפגש רבות גם 

בהמשך.

מתוך דברים שכתב מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות, לאפרים 
שלום בסיום תפקידו כמנכ"ל המועצה:

"אפרים ניהל את המועצה בימים לא קלים לענף, אבל הצליח לנתב 
אותה לחוף מבטחים. שינויים גדולים עבר הענף בתקופתו, ואת כולם 
הוביל אפרים בתבונה, כאשר המועצה יצאה מהם אף מחוזקת יותר. 

ביטול המכסות, הסכמים עם האוטונומיה, עם ירדן ןהסכמי גאט"ט, 

הרחבת היצוא, חיזוק ההדרכה, פינוי עודפים מושכל, הוצאת גידולים 
מהסדר הירקות, הלוואות להשקעות, צמצום מנגנון המועצה, בניית 
מודל לפרויקטים חדשים ביצוא ועוד. בשינויים אלה וברבים אחרים 

הנהיג אפרים שלום את המערכת בשיתוף פעולה מלא עם ארגון 
המגדלים, אף פעם לא מלמעלה, תמיד בגובה העיניים, עם דלת 

פתוחה לכל אחד, עם מלה טובה גם כשנאלץ לסרב, תוך יצירת קשר 
ישיר, חם ובלתי אמצעי עם כל מגדל בשטח.   

לזכרו של אפרים שלום ז"ל
כתב: יענקלה כהן, נחל עוז

ביום ראשון החלפתי עם אפרים חיבוק בהלוויית רעייתו של מאיר 
יפרח, וביום חמישי ליווינו אותו למנוחת עולם.

אפרים איש יוצא דופן עם היסטוריה מרתקת, שהחל מאפס והגיע 
לפסגות בשירות הציבורי, וזאת ללא כל רקע אקדמי והשכלה 

גבוהה. הוא היה איש חכם, שידע ללמוד את תורת החיים על בוריה 
ולהשתמש בניסיונו העשיר ובחושיו הבריאים בכל תפקיד ששירת בו. 
את דרכו הציבורית החל כמרכז המשק של מושב בית עזרא, המשיך 

כמנהל הקניות של משקי הדרום ומשם  הגיע לתנועת המושבים 
כמזכיר התנועה. שם גם ערכנו הכרות ראשונה, כשהוא הגן על 

זכויות המושבים במאבקים על מכסות בירקות, כשאני מגן על זכויות 
הקיבוצים. ומתי אתה לומד להכיר בן אדם, כשאתה בניגוד עניינים אתו 

ורואה כיצד הוא מתמודד מולך. גיליתי שלפני איש מלא חוכמת חיים, 
שיודע מתי להתעקש ומתי לוותר, שקורא נתונים כלכליים כאילו עשה 

דוקטורט בכלכלה. הוא פשוט הדהים אותי בכושר הניתוח ובקריאת 
המפה, בעיקר כשידעתי מה הרקע שלו. מתפקיד זה הגיע לכנסת, 

וגם שם הרשים את כולם בפשטות הליכותיו, בידע הכלכלי, בבקיאות 
במספרים וביכולת הניתוח שלו, שהביאה אותו לכך שייבחר ליו"ר 

ועדת הכספים, הוועדה הכי נחשבת בכנסת. אפרים נבחר לכל תפקיד 
בזכות מה שהוא ולא בזכות מניפולציות פוליטיות. 

השלב הבא היה מינויו למנכ"ל  מועצת הירקות, ושוב הצטלבו 
דרכינו. התקופה בה כיהן בתפקיד המנכ"ל התאפיינה במאבקים עם 
הממשלה. הייתה זו תקופה של תנופה עצומה ביצוא, פיתוח בערבה 

ובבקעת הירדן, משברים שהם חלק בלתי נפרד מהחקלאות, מאבקים 
בין סקטורים, שינויים במפה הפוליטית, שהביאו עמם לחצים שונים 

וכבדים על המועצה. בקיצור, זו הייתה ספינה שהיה צריך לדעת 
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לנווט אותה בתוך ים סוער עם נוסעים לא כל כך ממושמעים, ואפרים 
בחכמתו כי רבה הצליח להביא אותה לחוף מבטחים מבלי שתטבע.  
בפן האישי למדתי, שבתוך כל העומס והלחץ היומיומי, הוא מצא זמן 

לתמוך וללוות את רעייתו, שלא הייתה בקו הבריאות תקופה מאוד 
ארוכה, ואף לקיים לול במשק. הערצתי אותו על היכולת להתמודד עם 

כל אלה.
בשנים האחרונות אפרים צמצם מאוד את פעילותו הציבורית, אבל לא 
זנח אותה לחלוטין. הסתלקותו הפתאומית הכתה בהלם את כל מכריו 

ומוקיריו, ושמורה לו פינת כבוד בחקלאות הישראלית ובעיקר בענף 
הירקות.

היה איש ואיננו עוד.  יהי זכרו ברוך. 

אפרים שלום ז"ל, איש יקר
כתב: עומר זידאן

אפרים שלום, שיהיה זכרו ברוך, איש יקר. 
אפרים מילא תפקידים חיוניים במערכת החקלאית וידוע כבעל 

מעשים והישגים רבים בתפקידיו השונים, והכול בשיטת אפרים, בשקט 
ובנועם. 

לאפרים היסטוריה של מעשים חיוניים בהתיישבות, מתפקיד של מזכיר 
המושב, ניהול מכון תערובת והספקת מזון לבע"ח ועד לתפקיד מנהל 
ארגון קניות דרום והמראה לתפקיד פוליטי כמזכ"ל תנועת המושבים. 
משם הייתה הדרך סלולה להיות חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה. 

עם סיום הקדנציה בכנסת, אפרים נבחר לתפקיד מנכ׳ל מועצת 
הירקות. אפרים דאג לבנות ולארגן את המועצה לפי תחומים, לפי 

התמחויות ולפי הצרכים, בנה והקים את אגף התעשייה, התכנון 
והכלכלה והמינהל. הצטיין בחשיבה מקצועית והתאפיין כבעל ראייה 

ארוכת טווח. בזכות חשיבה זו הגיעו הפיתוח וההמראה של ענף 
הירקות, שגדל להיות הענף המוביל בענפי הצומח, הן בהיקפים והן 

בתמורות.
בתקופת כהונתו של אפרים כמנכ"ל המועצה, זכה ענף הירקות 
להישגים רבים, שכללו הרחבת היקפי הגידול בבתי צמיחה ובתי 

רשת, המלווה בהתפתחות טכנולוגית וחדשנות רבה. הוגדלו היקפי 
הירקות המשווקים ליצוא, חלו שיפורים באיכות התוצרת, הופעלה 

תמיכה מערכתית במגדלי הירקות בכל חלקי הארץ, מושבים, 
קיבוצים וכפרים ערביים כאחד. כולם בניו של אפרים, וכך הוא פעל 

ללא הבדלים ביניהם. התמיכה והעזרה ניתנו כשצריך, במידה ובמינון 
הנדרש.

ברצוני לציין מקרה מני רבים על החשיבה הנכונה של אפרים. ביישובי 
בית שאן, בעיקר ירדנה ובית יוסף, הרבו לגדל עגבניות במנהרות 
נמוכות בשתילות האביב, שהגיעו לניבה במאי וביוני, ולצערם של 
המגדלים בתקופה זו היו המחירים תמיד נמוכים. המפלט שלהם 

הייתה המועצה והעומד בראשה, תוך כמובן פינוי עודפים ותמיכה בכל 
טונה מופנית. אפרים החליט לשים קץ למהלך מתמשך זה וחשב שאם 

נתחיל בהקמת בתי צמיחה ועם הפנים ליצוא, זה יהיה הפתרון. ואכן, 
לאחר התייעצות מקצועית נתקבלה החלטה להתחיל במהלך של 

עידוד הקמת בתי צמיחה לעגבניות ותבלינים באזור, שכיום מסתכמים 
במאות רבות של דונמים. ניתן לראות במהלך זה את המעבר מפינוי 
עודפים לייצור ושיווק ליצוא ובהצלחה. זו רק דוגמא אחת של קבלת 

החלטה אסטרטגית, כי הדוגמאות הן רבות ופרושות בכל האזורים 
ובכל הגידולים.

עבדתי עם אפרים רבות כממ״ר עגבניות וכמנהל אגף הירקות בשה"מ. 
הייתה בינינו מערכת יחסים של אהדה והערכה הדדיים. לאפרים היה 

אמון רב בבעלי המקצוע, הוא לא חשד ולא חשב אחרת, קיבל את 
דעתם, ובהתאם לכך הוא פעל בעת קבלת ההחלטות. 

אפרים היה חסיד של מערכת ההדרכה. תמך ומימן הוצאות רבות 
לטובת המדריכים, העריך את פועלם, ובהתאם לכך הוא נהג. בתקופת 

כהונתו הוקמה מערכת ההדרכה הגושית במימון מלא של מועצת 
הירקות, במטרה למצוא כיסוי למחסור בהדרכה מטעם שה"מ של 

משרד החקלאות וגם כדי לרכז מאמץ הדרכתי בפרויקטים חדשים, 
כגון פרויקט גידול עגבניות בבתי צמיחה ליצוא, וכך הלאה בתבלינים 

ובהמשך בפלפל, בתות שדה ובגידולים אחרים.
גם סעיף המו"פ לא נעלם מעיניו של אפרים בתקציב המועצה. אפרים 
הבין את הצורך במו"פים ודאג להקצות תקציב הולם לביצוע מחקרים 

וניסויי שדה יישומיים בכל גידולי הירקות, כדי לתת מענה לצרכים 
ולבעיות המתעוררות בשלבי הגידול השונים.

לאפרים הייתה ראייה כלכלית טהורה. הוא ידע מה ולאן לכוון את 
הפיתוח והתמיכה, איפה להשקיע מאמץ ואיפה להילחם למען 

ההצלחה.
אפרים הרבה לסייר בשטחי הגידול, נפגש עם מגדלים ונציגיהם, קיים 

דיונים מקצועיים ומנהלתיים וזכה להכרה כאדם וכסמכות. דעתו 
נתקבלה בנחת ובאהדה.

במותו של אפרים הותיר חלל רב של אישיות, אנושיות, חברות ויחסי 
אנוש מעולים. מעשיו הרבים ייזכרו לדורות רבים. 

שיהיה זכרו ברוך.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

אוגוסט 2017 - אוקטובר 2017
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד יולי 
2017, אשר ישווקו בחודשים אוגוסט 2017 - אוקטובר 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 2017-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005( 

המדד הסיטוני של חודש יולי 2017 עומד על שיעור של 185% משנת 
הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני ירד בחודש יולי 2017 בשיעור של 3% לעומת חודש יוני 
 .2017

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש יולי 2017 עומד על שיעור של 142% 
משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש יולי ירד בשיעור של 

2% לעומת חודש יוני 2017.
המשך בעמוד הבא



אוגוסט 2017 14מבזק ירקות

% שינוייולי-17יולי-16שם ירק
2.662.29-14%אבטיח

7.75ארטישוק
9.198.50-8%בטטות איכות מעולה

2.901.99-31%בצל אדום
1.60בצל בית אלפא

1.871.47-22%בצל יבש
6.255.00-20%בצל ירוק

2.181.97-10%בצל ריברסייד
14.90ברוקולי באריזה קמעונית
12.91ברוקולי באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
2.75איכות מעולה

2.38גזר באריזה קמעונית
3.42גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

3.95איכות מעולה

2.152.6222%גזר בשקים
3.003.4314%דלורית
3.003.9331%דלעת

6.756.32-6%זוקיני ירוק
20.5724.5920%חסה 8 יחידות

5.27חציל בלאדי
4.63חציל חממה

4.314.637%חצילים
3.393.9918%כרוב אדום

3.023.5618%כרוב לבן
4.75כרוב סיני

5.626.8321%כרובית
6.025.98-1%לוף

3.91לפת איכות מעולה
3.43מלון גליה מעולה

4.01מלון כתום
4.034.419%מלפפון חממה

4.133.18-23%סלק
3.68סלק איכות מעולה
6.773.58-47%עגבניות באשכולות

3.75עגבניות בהדליה
6.773.67-46%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
9.934.81-52%איכות מעולה

6.167.9229%פלפל אדום איכות מעולה
3.927.1883%פלפל בהיר
3.754.8429%פלפל חריף
8.258.807%פלפל כתום

7.468.4313%פלפל צהוב איכות מעולה
4.885.002%צנון

5.806.217%קולרבי
5.025.071%קישואים איכות מעולה

19.2420.004%שום
6.966.75-3%שומר

11.959.77-18%שעועית ירוקה
16.50תות שדה

6.256.00-4%תירס באריזה קמעונית

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים יולי 2016 - יולי 2017 )ש"ח לק"ג( 



15

פירוט התחזית:

בצל 
הספקת בצל בחודשים מאי - 

אוגוסט הינה מזן מכלוא הקיים 
במלאי בהיקף של כ-8,000 טונות.

בנוסף, הספקת בצל בחודשים 
יולי - דצמבר הינה מהזן 

ריברסייד, הקיים במלאי בהיקף 
של כ-60,000 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 

יולי הינו 3,790 דונם שטח 

פתוח. השיווק בתקופה זו הוא 
בעיקר משטחים פתוחים )אזור 

השפלה(, המיועדים לשיווק 
בחודשים אוגוסט - אוקטובר.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 
מאי - יולי הינו כ-4,500 דונם, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

אוגוסט - אוקטובר.
גידול הכרוב הקיצי יקר, בגלל 
הקושי הרב לגדלו בתנאי חום.

הצפי הוא לרמת מחירים 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 

מאי - יולי הינו כ-4,600 דונם  

בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 
בחודשים אוגוסט - אוקטובר.

היות שמדובר בגידול קצר יחסית 
לשאר גידולי הירקות, היצע 

המלפפון משתנה בזמן קצר. לכן 
קיימות תנודות במחירי המלפפון 

מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש יולי 
הינו כ-13,780 דונם בתי צמיחה, 

המיועדים לשיווק בחודשים 
אוגוסט - אוקטובר.

הצפי הוא 
לרמת 

מחירים 
מאוזנת עד 

גבוהה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש יולי 

הינו כ-4,200 דונם בתי צמיחה 
וכ-2,600 דונם בשטח פתוח, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

אוגוסט - אוקטובר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.  

שום
המלאי בקירור הוא כ-4,000 

טונות.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש יולי 

הינו כ-3,900 דונם, המיועדים 
לשיווק בחודשים אוגוסט - 

ספטמבר.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה. 
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קרונות בהדברת ע
מזיקים: יום עיון 

במושב רנן

אלי אהרון

בתאריך 24.7.17 התקיים, כמדי 
שנה, יום עיון במושב רנן שבנגב 

המערבי בנושא: עקרונות 
בהדברת מזיקים.

ביום העיון השתתפו: חקלאים, 
מדריכים, חוקרים, נציגי משרד 
החקלאות וארגון מגדלי ירקות.
בדברי הפתיחה סקר שמשון 

עומר, מנהל אגף הירקות בשה”מ, 
את הנושאים שעל הפרק, 

תוך מתן דגש לנושא בריאות 
הציבור בהקשר לשימוש בחומרי 

הדברה וכן לצורך בקידום חוק 
הסטנדרטים.

אלי מוגרבי, רכז הוועדה החקלאית 
המשותפת למרחבים, שדות נגב 

ובני שמעון, עדכן את באי יום 
העיון בנושא המים )הסכם המים 

והמחירים החדשים(, בנושא 
עובדים זרים ועוד.

אלי אהרון, מארגון מגדלי 
ירקות, מסר נתוני גידול והתייחס 

למעמדו של חוק הסטנדרטים 
בהקשר לתקנות שעל הפרק 

ולבעיה המרכזית בנושא סימון 
תוצרת וזיהויה. כמו-כן עדכן בנוגע 
לכנס המתוכנן בחודש ספטמבר, 
שמטרתו לקבוע מדיניות הדברה 
תחת הכותרת “בריאות הציבור”.

פתח את החלק המקצועי של יום 
העיון ד”ר אביב דומברובסקי, 

מן השטח
שהרצה בנושא: התמודדות 

עם הווירוסים בעגבניות”. אביב 
סקר את הקריטריונים למיון 

נגיפים על-פי יחסי הגומלין עם 
הווקטור, הציג את נגיף כתמי 

הנבילה של העגבנייה וסיכם את 
אופן ההתמודדות עם וירוסים 

מתמידים בתחומים הבאים:
1. מחסומים פיזיקליים ואופטיים:

רשתות 50 מ”ש  -
UV יריעות בולעות  -

יריעות אגריל  -
חיפוי קרקע צבעוני  -

2. כימיה/ביולוגיה:
הטענה של השתילים   -

)במשתלה( בקוטל חרקים 
סיסטמי

שימוש בקוטלי חרקים  -
הדברה ביולוגית ושימוש   -

באויבים טבעיים
צמחים עמידים/סבילים  -

שמעון ביטון, מהגנת הצומח 
בירקות בשה”מ, דיבר על 

עקרונות ההדברה של אקריות 
במבנים.

בדבריו סקר שמעון את מחזור 
החיים של האקרית ואת 

העקרונות בהדברת אקריות, 
הכוללים: רשתות וטיפולי מניעה 

סמוך להן, הצבת צמחי מלכודת, 
אקריות טורפות והצבת מתזים 

סמוך לרשתות.
כמו-כן ציין שמעון את הפתרונות 

למניעת עמידות, כמו: 
שילוב אקריצידים מקבוצות   -

כימיות שונות
הפסקת שימוש באבמקטין  -

שימוש באקריות טורפות  -
שמנים מינרליים ושמנים   -

צמחיים
העלאת הלחות  -

נטע מור, ממ”ר הגנת הצומח 
בירקות בשה”מ, הרצתה בנושא: 

ההתמודדות עם עש מנהרות 
העגבנייה - טוטה אבסולוטה. 

במסגרת ההרצאה סקרה נטע את 
תפוצת העש בארץ ובעולם, את 

הנזקים שהוא גורם לעלווה ולפרי, 
ששיעורם יכול להגיע ל-60%-100%.
כמו-כן סקרה נטע את אפשרויות 

המניעה וההדברה:
מניעה פיזית - רשתות, איטום   -

מוחלט
סניטציה - הוצאת ספיחי גידול   -

קודם, עשבייה, חיטוי קרקע
מלכודות פרומון - לניטור   -

וללכידה המונית
הדברה כימית לקטילת   -

הזחלים

הדברה ביולוגית - הפשפש   -
הטורף

עוד הדגישה נטע את הצורך 
בשילוב אמצעים שונים, בהקפדה 
על איטום המבנה ובתחלופה בין 

תכשירים, שאותם הציגה.
בסיום יום העיון סקרה שלי גנץ, 

מנהלת תחום ירקות מוגנים 
וממ”רית עגבניות בשה”מ, את 

גידול העגבנייה בהקשר להיקפי 
הגידול בכל חלקי הארץ, תוך ציון 

העובדה כי עגבניות האשכול מהוות 
64% מכלל הגידול, הבודדות - 20% 
בלבד והצ’רי - 16%. שלי גם סקרה 

את הזנים השונים ותכונותיהם.
בהזדמנות זו ברצוני לברך את 

המדריך שמעון אילוז, על פעילותו 
הברוכה במחוז הנגב, וכל זאת לפני 

צאתו של שמעון לגמלאות.
יישר כוח לארגון הנפלא של יום 

העיון, לו שותפים אלי מוגרבי ורכזת 
ההדרכה בשה”מ, בת-שבע בדוח.
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המשך בעמוד הבא

תכירו
ילן ואופיר יוחנן א

מעין הבשור בחרו 
בחקלאות 

חגית שגב אילת

הבחירה בחקלאות
אילן יוחנן ואופיר רעייתו, שניהם 

מושבניקים במקור, התגוררו 
במזכרת בתיה. אילן היה בלש 

במשטרה, עבודה לא שגרתית, 
במשמרות ולאורך ימים שלמים, 

על חשבון הזמן למשפחה. אופיר 
רעייתו עבדה בהיי-טק, ולזוג 

ארבעה ילדים. בתנאים כאלה 
לא ניתן היה לנהל אורח חיים 

משפחתי רגיל, אומר אילן. 
בשנת 2002 החליטו לעשות שינוי 

בחייהם וחיפשו משק חקלאי. 
הוריו של אילן היו חקלאים 

במושב פתחיה, שגידלו ירקות 

וענבים, כך שחקלאות לא 
הייתה זרה להם. בחרו בעין 

הבשור ועברו לשם לשנת ניסיון. 
המעבר היה מאוד טראומטי, כי 
עזבו מקומות עבודה מסודרים 
ויצאו להרפתקה שלא ידעו לאן 

תתגלגל. 
כשהגיעו לעין הבשור, אופיר 
גידלה את הילדים ואילן עבד 

כמנהל עבודה במשק תבלינים, 
וכך נחשף לענף הירוקים בפעם 

הראשונה בחייו. לאחר כשנה 
וחצי כשכיר פוטר מעבודתו, ואז 

נאלץ לקבל החלטה גורלית, 
האם להפוך לחקלאי עצמאי או 

לעזוב את המושב.
אילן ואופיר בחרו בחקלאות 

והתחילו מאפס. ב-2004 הקימו 
משק מהיסוד. גידלו צמחי תבלין 
ליצוא: בזיל, עירית, טרגון, אורגנו, 

מרווה. שכרו בית אריזה ועבדו 
בו מול חברות יצוא שונות. באותן 

שנים התפתח 
השוק הרוסי, והם 

עלו על הגל של 
שיווק לרוסיה.

בשנת  2008 החלו 
לגדל ולשווק 

במקביל גם לשוק 
המקומי. תחילה 

עבדו כקבלני משנה 
ובהמשך כעצמאים. 

בשנת 2014 נכנסו 
לענף נוסף של 

חסות ועלי בייבי 
לשוק המקומי.

בתמונת הלוגו של "יבולי 
השדות" מופיעה תמונתה 

של אמו של אילן על 
הטרקטור בצעירותה 

במשק. התמונה מלווה 
את המותג לאורך כל 

הדרך.
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המשק של משפחת יוחנן 
כיום

נכון להיום מעבדים כ-300 דונם. 
מגדלים חסות מכל הסוגים, בייבי 

וצמחי תבלין לשוק המקומי. בנו 
גם בית אריזה לתפארת, והם 
משווקים תחת המותג "יבולי 

השדות". 
אילן הוא שר הפנים של המשק, 

הקים מערך לוגיסטי שלם, 
ובשנת 2017 הקים גם משתלה. 
כיום הם מייצרים את השתילים 
בעצמם, כדי להתייעל ולחסוך 

בעלויות. מבצעים את כל 

התהליך של הגידול, משלב הכנת 
הזרע ועד השלב האחרון של 

הפצה לנקודות המכירה. אופיר 
מנהלת את הכספים ואת כל 

נושאי החוץ, כולל נושא השיווק.
מעסיקים עובדים ישראליים 
ותאילנדיים. אחד החסרונות 

והיתרונות של המשק הוא שאין 
בו מיכון, בגלל המגוון הגדול של 
המוצרים. התוצרת כולה נארזת 

ידנית, מה שדורש הרבה ידיים 
עובדות וניהול קפדני.

חקלאות המחר
שאלנו את אילן, במה השתנתה 

החקלאות של היום ומה יהיו פניה 

של החקלאות בעתיד. אילן השיב 
כי "הנבואה ניתנה לשוטים, אך 

הנבואה שלי היא שחקלאות זה 
מקצוע מורכב שמתחלק לתתי 

סעיפים. אם אני לוקח את המודל 
של אבי ז"ל, שהיה חקלאי נטו 

וחקלאי מעולה, כיום כבר למעשה 
איני מוגדר כחקלאי, אני יזם, 

והגידול הוא רק חלק מהשרשרת. 
אחת הבעיות הגדולות בחקלאות 

היא אפיון צרכים, ואנו תמיד 
בודקים את צורכי הלקוחות, 

מנתחים את המוצר ואת גודל 
השוק, שוקלים אם להיכנס או 

לא, ורק אם כדאי אז נכנסים. יש 
כיום יד קלה על ההדק של שינויים 

באריזה, בגודל האריזה, ומה 
שטוב בעולם לא תמיד טוב לצרכן 

הישראלי. לדוגמא, בישראל 
התבלינים משווקים בקופסת 

פלסטיק. הרבה מהקולגות שלי 
העתיקו את הקונספט האירופי בו 
משווקים תבלינים בשקיות אריזה, 

אבל בארץ הניסוי הזה לא צלח".

בחירה באהבה
אילן מספר שכל החיים שלהם 

מתנהלים סביב המשק. "אני 
אוהב את החקלאות", הוא מציין, 
"ומשתדל לגדל את הילדים כך 

שיאהבו את מה שהם עושים. 
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החשוב ביותר זה האהבה 
לעיסוק ולא רק הכסף. אני לא 

אהיה עשיר, אבל כל עוד אנחנו 
מצליחים להתפרנס ולעמוד על 

הרגליים, אני מאושר. אני רואה 
יתרון אדיר במגוון הנושאים 

שאני עוסק בהם: ייצור, שיווק, 
לוגיסטיקה, מכונאות, מסגרות, 
חדשנות ופיתוח, ועם כל אלה 

אני מתמודד באופן יומיומי לבד, 
חשוף כל הזמן לאתגרים".

אילן סבור שהחקלאות נמצאת 

כיום בצומת דרכים מסוכנת, היא 
לא מאוגדת דיה, למרות שיש 

חקלאים טובים במדינת ישראל. 
"אני מאמין שעם קצת סדר 

במערך החקלאי במדינת ישראל, 
השורה התחתונה תהיה טובה 

יותר לכולם".
אנו מאחלים לאילן ולאופיר 

ולמשק "יבולי השדות", שימשיכו 
להצליח, להתפתח ולהתקדם 
בבחירה שעשו, לתפארת דור 

ההמשך בחקלאות.
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בשדה ההדרכה
גידול בצל

אלי מרגלית - ממ”ר שושניים; 
נביל עומרי - מדריך ירקות; 
תמר אלון - מדריכת הגנת 

הצומח

הקדמה
תנאי האקלים בארץ מאפשרים 
גידול ואיסוף בצל במשך מרבית 

ימות השנה. זני הבצלצולים 
הבכירים מספקים בצל טרי 

מסוף הסתיו ועד תחילת חודש 
אפריל, ויתר הזנים הזרועים 
ישירות מספקים בצל לשוק 

המקומי מאפריל עד סוף 
דצמבר, כאשר קיימת אפשרות 

לאחסן בתנאים מבוקרים ולשווק 
עד סוף חודש מרץ. בחירת 

הזנים ומועדי הזריעה והשתילה 
תיעשה בהתאם לאזורי הגידול 

השונים. יבול הבצל בארץ מיועד 
לשוק המקומי בלבד.

בחירת השטח
הבצל גדל ומתפתח יפה 

באדמות פוריות ומנוקזות 
היטב, שניתן לעלות עליהן בכלי 

עיבוד סמוך לירידת הגשם או 
ההשקיה, כדי לבצע בזמן את 

הטיפולים הדרושים למניעת 
מחלות ומזיקים ולהדברת 

עשבים. במידת האפשר, רצוי 
ליצור ערוגות בכיוון הרוח השכיח 

באזור, לשם שיפור האוורור בין 
הצמחים.

מחזור זרעים
אין לחזור ולגדל בצל בחלקות 

שגידלו בהן בצל, שום, לוף או כל 
גידול אחר ממשפחת השושניים 
ב-5-4 השנים האחרונות, מחשש 
למחלות שורש למיניהן, כדוגמת 

שורש ורוד, אם כי קיימים זנים 
בעלי מערכת שורשים מפותחת 

העשויים להפחית מעוצמת 
המחלה )רצוי להיוועץ במדריך(. 

אין לגדל בצל בשדה שהיה 
נגוע או שיש חשש לנגיעות בו 

בנמטודות חופשיות. כרבים 
נוספים בלתי רצויים הם כרב 
קטניות וכרב תפוחי אדמה - 
מחשש לספיח, וכרב כותנה 

ותירס - מחשש לשיירי גבעולים 
העלולים להפריע במהלך 

הזריעה. כמו-כן, עדיף שלא לגדל 
בצל או שום על כרב דגניים, 

מחשש לריזוגליפוס. ניתן לבצע 
חיטוי במתאם סודיום )אדיגן 

ודומיו( להדברת מחלת הקרקע 
שורש ורוד )pink root( וכן להדברת 

פתוגנים שונים ועשבי בר.

שאריות קוטלי עשבים
כל הבצלים, ובמיוחד הבצל 

הזרוע, עלולים להיפגע 
משאריות קוטלי עשבים. הנזקים 

מתבטאים בעיכוב הגידול, 
בהצהבת עלים ובנפילת נבטים 

העלולים לגרום להתמוטטות 
כללית של השדה. כדי למנוע 

את הנזקים הללו, יש לברר היטב 
באילו תכשירים ובאיזו שיטת 

גידול )בעל או שלחין( השתמשו 
בגידול הקודם. ככל שהידע 

המקדים יהיה רב יותר – כך יקטן 
החשש מנזקי קוטלי העשבים.

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 כופתיות לדונם. 

בחלקות שלא קיבלו זבל 
אורגני בשנים האחרונות, 

הכמות המומלצת היא 5 מ”ק 
לדונם. במקרים אלה יש לבחור 
בזבל אורגני שעבר תהליך של 

קומפוסטציה, ובשום מקרה 
אין לפזר זבל שלא עבר את 

התהליך, מחשש לאילוח 
השדות בגורמים בלתי רצויים 

ולמחסורים בשלב הראשון 
של הגידול. תוספת של דשנים 
כימיים ביסוד תינתן רק לאחר 

בדיקות קרקע.
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 לדונם.

הכנת הקרקע לזריעה 
ולאסיף ממוכן

להכנת הקרקע השפעה ניכרת 
על הדיוק בזריעה ועל נביטה 

טובה ואחידה, שהם היסוד 
להצלחת הגידול. לפני הזריעה 

מחליקים ומפוררים את הרגבים, 
אם ישנם, מסמנים את הערוגות, 

משקים השקיה טכנית את 
השדה ומתחחים. לאחר התיחוח 
עוברים במעגילה חלקה שאינה 

כבדה, מיישרים ומנחיתים את 
פני הערוגה.

ההכנה לאסיף ממוכן חייבת להיות 

מדויקת מאוד. יש לבחור חלקות 
נקיות מאבנים, משום שמערכי 

האסיף רגישים לאבנים ולרגבים. 
במקרה שיש בחלקה אבנים - 

צריך לסקלן. במקרה שהקרקע 
אינה מפוררת דיה - חובה לתחח 

פעם נוספת. גובה הערוגה לא 
יעלה על 12-10 ס”מ. רוחב 

הערוגות יהיה בין 193-183 ס”מ. 
בערוגה יהיו 6-5 שורות. יש לשים 

לב במיוחד לכתפיים בערוגות 
- שרוחבן משני צדי הערוגה לא 

יפחת מ-10 ס”מ.

עומק הזריעה
עומק הזריעה הרצוי הוא 1.5 

ס”מ. זריעה שטחית מדי תאלץ 
את המגדל להשקות השקיות 
תכופות, מחשש לאיבוד כושר 

הנביטה של הזרעים, ותגרום 
לבזבוז של מים. בזריעה עמוקה 

מדי נגרמים עיכוב וחוסר אחידות 
בנביטה, וקיים חשש לפגיעות 

ממזיקי קרקע.

טבלת עזר למועדי זריעה ואיסוף
אזורמועד הצניחהמועד הזריעההזן

 בצלים 
צהובים-חומים

כל הארץסוף אפריל31.10-18.10אורי
בראוני
וולקנה

1.11-26.10
5.11-28.10

סוף אפריל
סוף אפריל

כל הארץ
כל הארץ

כל הארץסוף אפריל78115.11-5.11 עדה
944 שחר

טיפאן

גבריאלה

15.11-5.11

15.11-5.11

15.11-5.11

סוף אפריל-
תחילת מאי
סוף אפריל-
תחילת מאי
סוף אפריל-
תחילת מאי

כל הארץ

כל הארץ

כל הארץ

95 מיקדו
10178 סטורן

30.11-15.11
30.11-15.11

תחילת מאי
תחילת מאי

כל הארץ
כל הארץ

סיריוס
בקוניר

קורונוס

30.11-15.11
15.12-5.12
15.12-5.12

תחילת מאי
סוף מאי
סוף מאי

כל הארץ
כל הארץ, פרט לערבה ולבקעה
כל הארץ, פרט לערבה ולבקעה

כל הארץ, פרט לערבה ולבקעהאמצע יוני1016015.1-20.12 פלוטו
כל הארץ, פרט לערבה ולבקעהסוף יוני1.2-28.12אורלנדו

כל הארץ, פרט לערבה ולבקעהסוף יוני1.2-28.12איתן
בצלים סגולים

כל הארץתחילת מאי25.11-5.11מטה הרי
10021 נפטון

10401 מאדים
30.11-15.11
10.1-20.12

תחילת מאי
אמצע יוני

כל הארץ
כל הארץ, פרט לערבה ולבקעה

כל הארץ, פרט לערבה ולבקעהסוף יוני2221.2-28.12 נעם
בצלים לבנים

כל הארץ. בערבה ובבקעה ניתן תחילת מאי25.11-15.11מילקי ווי
להקדים בעשרה ימים את  מועד 

הזריעה
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המשך בעמוד הבא

איכות הזרעים
רצוי להשתמש בזרעים שמקורם 

בחברה אמינה. אין להשתמש 
בזרעים ישנים אלא רק לאחר 

בדיקה של גורם מוסמך ואחראי. 
כושר הנביטה הרצוי הוא מעל 
85%. בשנים האחרונות הושגו 

תוצאות יפות של נביטה מזרעים 
שטופלו בקונפידור או בגאוצ’ו. 

חיטויים אלה חוסכים טיפולים נגד 
זבוב הבצל בשלב הנביטה ונגד 

חרקים מוצצים למיניהם בשבועיים 
הראשונים שלאחר הנביטה. ניתן 

להזמין זרעים מטופלים מהחברות. 
כמו-כן, ניתן לבקש מחברת 

הזרעים טיפול פריימינג )התחלת 
תהליך הנביטה( לזרעים, להבטחת 

נביטה מהירה ואחידה.

מרווחי זריעה וכמות זרעים 
לדונם

זורעים את הבצל בערוגות 

שרוחבן נע בין 160 ס”מ ל-193 
ס”מ: בערוגות שרוחבן 170-160 
ס”מ זורעים 4 שורות; בערוגות 

שרוחבן 193-183 ס”מ זורעים 8-6 
שורות. במשקים אחדים זורעים 

מספר רב של שורות בערוגה, אך 
יש לזכור שככל שמגדילים את 
מספר השורות - כך יצטמצם 

המרווח ביניהן ותגדל הצפיפות 
על פני הערוגה, שאינה רצויה. 
אוכלוסייה של 70,000-60,000 

צמחים לדונם עשויה להניב יבול 
מרבי לשיווק. שדה שבו מעט 

צמחים, יניב בצלים גדולים יותר 
משדה המכיל כמות רבה של 
צמחים. כיום קיימות מזרעות 

המאפשרות זריעה מדויקת 
ופיזור אחיד בתוך השורה, אשר 
יתרמו לחיסכון בכמות הזרעים 

לדונם. כמות הזרעים הצפויה 
נעה בין 310 ל-350 גרם לדונם, 

בהתאם למשקל האלף של 

הזרעים. יש להתחשב באחוז 
הנביטה של הזרעים לקבלת 

עומד צמחים רצוי. 

זנים, מועדי זריעה ואיסוף
מבחר רב של זנים מוצע כיום 

למגדלים. כל מגדל יכול לבחור 
את הזן המתאים לו, בהתאם 

לאזור ולמטרות שלהן הוא מייעד 
את הבצל. 

מועדי הזריעה הם כלי עזר 
בבחירת הזנים לאזורים השונים 

בארץ. בכל מקרה, אין לראות 
את המועדים המוצעים להלן 
כעניין מוחלט, כיוון שבאזורים 
השונים עשויים מועדי הזריעה 

להשתנות. רצוי להיוועץ 
במדריכים באזורים, כדי להימנע 

מתקלות. 
חשוב: הקדמת מועד הזריעה 

המומלץ תגביר את אחוז 
ההפרגה. איחור במועד הזריעה 

המומלץ יפחית את היבול.
האסיף מבוצע כיום ברובו באופן 

ידני. באדמות קלות בערבה ובנגב 
מתבצע במהלך החורף והאביב 

אסיף ממוכן בכלים ייעודים, 
שפגיעתם בבצל נמוכה. שיווק 

הבצל מתבצע ישירות מהשדה או 
מסככות אחסון או מבתי אריזה. 

בצל קיצי, הנזרע בחודש ינואר 
ונאסף ביולי-אוגוסט, ניתן לאחסון 
בתנאים מבוקרים. בצל זה נשמר 
באיכות טובה עד לחודשי החורף. 

למניעת לבלוב בזמן האחסון, 
יש להשתמש בתכשיר מלאיק 

הידרזיד )רויאל, הימלאיה(, 
שריסוסו יתבצע במצב של 30% 

צניחה של נוף בריא.

הדברת עשבים
צמח הבצל מתאפיין בנוף צר 

ובשורשים שטחיים. בשל מבנהו 
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זה הוא אינו מסוגל להתחרות 
בעשבייה בכל תקופת גידולו. 
בעונת גידול אחת של הבצל 

יש שלוש עונות של נביטת 
עשבים: העשבייה הסתווית, כל 
עשבי החורף, כל עשבי האביב 

והקיץ. כדי להקטין למינימום את 
הסיכוי להופעת העשבים בעונות 
השונות, יש לבחור בשדות נקיים 

ככל האפשר.
האמצעים העומדים לרשות 

החקלאי הם הדברת העשבים 
לפני נביטת הבצל, הכנה סופית 

של הקרקע והשקיה ימים אחדים 
לפני הזריעה. במקרה שקיים 
חשש להופעת עשבים רבים, 

יש להשקות פעם נוספת לפני 
הזריעה. הזריעה תתבצע כאשר 

האדמה לחה ולא תקשה על 
ביצוע הפעולה. בגמר הזריעה 

משקים השקיית הנבטה. כמות 
המים תהיה בהתאם לקרקע 

ולתנאי המקום. ימים אחדים 
לאחר השקיית ההנבטה ולפני 

הצצת הבצל משמידים את 
העשבייה שנבטה בדו-קטלון ואין 

להשתמש בשלב זה בתכשירי 
גלייפוסט. החל משלב זה, כאשר 

הבצל יציץ ללא תחרות עם 
העשבים, יהיו אפשרויות הדברה 

רבות.
הדברה כימית - התכשירים 
העומדים לרשות המגדלים 

מאפשרים התחלה וסיום של 
הגידול תוך עישובים מינימליים או 

ללא צורך בעישובים כלל.
הדברת דגניים - ניתן להדביר 

החל מעלה אמיתי ראשון, בכל 
שלבי הגידול, באחד מהתכשירים 

המומלצים. 
הדברת רחבי עלים

דקטאל - ניתן לשימוש לאחר 
זריעה ולפני הצצת הבצל. מונע 
נביטה של חלק ממיני העשבים. 

הכמות המומלצת לשימוש היא 
1,300-1,000 סמ”ק לדונם.

סטומפ )ודומיו( - ניתן לשימוש 
לאחר הצצת הבצל, בשלב של 

עלה אמיתי ראשון שאורכו 5 
ס”מ. התכשיר מונע נביטה למשך 

זמן רב וכן את נביטת הכשות 
)בהיותו חומר שאריתי(. הכמות 

המומלצת לדונם היא 550 סמ”ק. 
ההצנעה בהמטרה סמוך למועד 

הריסוס.
תכשירי אוקסיפלורפן )גול, 

גליל, גליגן( - קוטלי מגע ומונעי 
נביטה. ניתנים לשימוש רק לאחר 

הצצת הבצל וכשיש 4-3 עלים 
ויותר או לפי המלצות המדריכים. 

על עלים שרועים יופיעו יותר 
סימני צריבה וכתמים נקרוטיים 
לבנים מאשר על עלים זקופים. 

יש לטפל כשהבצל אינו רטוב 
ובטורגור מלא. רצוי מאוד לרסס 

אחר הצהריים ובערב.

רונסטאר - קוטל מגע ומונע 
נביטה. ניתן לשימוש רק לאחר 
נביטת הבצל, כאשר לבצל יש 
שני עלים אמיתיים או בהתאם 

להמלצות המדריכים. 
אקופרט - קוטל מגע. מומלץ 

ליישום במינון של 45 סמ”ק 
לדונם על בצל שגילו 4-2 עלים 

אמיתיים.
קוורץ - קוטל מגע ומונע 

נביטה. תכשיר שאריתי מאוד. 
ניתן להשתמש בקוורץ בהגיע 
הבצל לשני עלים או לתחילת 

העלה השלישי. במידת הצורך, 
ניתן לשלב קוורץ ובזאגרן 

כדי לקבל טווח קטילה רחב 
יותר. בעקבות טיפולי הקוורץ, 

מופיעים במקום הצריבה 
כתמים צהובים הנעלמים 

בהמשך. יש להקפיד על כך 
שבזמן הריסוס יהיה הבצל 

בטורגור והעלים יהיו זקופים.
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צ’לנג’ - קוטל מגע ומונע נביטה. 
ניתן להשתמש בתכשיר במינון 

200 סמ”ק לדונם, בהגיע הבצל 
ל-4-2 עלים אמיתיים. בשימוש 

מעל 4 עלים עלול התכשיר 
לצרוב את נוף הבצל. התכשיר 

יעיל מאוד בהדברת ירבוז 
משתרע.

הדברת פגעים 
כדי למנוע פגעי קרקע בעת 

הנביטה, רצוי להשתמש בזרעים 
מחוטאים.

זבוב הבצל - מזיק התוקף את 
הבצל משלב הנביטה עד הגעתו 

ל-6-5 עלים )בהגיעו לעובי 
עיפרון(. טיפולים נגד המזיק 
יינתנו בתחילה עם הנביטה, 

ולאחר מכן מדי עשרה ימים, 
כל עוד קיים חשש לנזק. הזבוב 

מקים שלושה דורות: שניים 
בחודשי הסתיו ואחד בינואר.

אקרית השורש - ריזוגליפוס 
 )Rhizoglyphus robini(  רוביני

הוא מזיק המצוי בכל אזורי 
הארץ. האקרית חיה בקרקע 
ומתקיימת על שורשי דגניים 

שונים במהלך החורף; תוקפת 
צמחים בעקה ונמשכת לנבטים 
הנגועים בפטריות שונות. עלולה 

להסב לבצל נזק רב, הנגרם 
בעיקר כתוצאה מהזנתה 

בחלקים התת-קרקעיים של 
הצמח, שבעקבותיה הצמחים 
מתייבשים. הנזק בגידול בצל 

בסתיו ובאביב עלול לפגוע 
באופן משמעותי ביבול ובאיכותו. 

בצל זרוע נפגע מהאקרית 
בשלב הנבט, כאשר היא חודרת 

לגבעול בחלקו התת-קרקעי, 
מחסלת את הנבטים וגורמת 

לקרחות גדולות בשדה. יש 
להיוועץ במדריכים בעניין 

הטיפול המומלץ.

אגרוטיס ולפיגמה - מזיק העלול 
להופיע ולהסב נזקים בשלב 

הנביטה או בהמשך. טיפולים נגד 
מזיק זה יינתנו עם גילויו. בצל 
בנביטה סתווית נתקף לעתים 

גם על-ידי לפיגמה, שזחליה 
מכרסמים בעלווה ועלולים 
לחדור גם לעלה. יש לטפל 

בהתאם להמלצות. לרוב המזיק 
אינו מסב נזק, אולם לכמות 
העלים יש חשיבות בקביעת 

רמתו. חשוב להיוועץ במדריך 
בעניין הדברתו.

תריפסים - מזיקים אלה 
תוקפים את הבצל משלב 

הנביטה ובמהלך הגידול כולו. 
ככל שהדברתם תהיה יעילה 

יותר, כך התפתחות הצמחים 
תהיה טובה יותר. מרבית 

אוכלוסיית התריפסים בבצל 
הינה תריפס הטבק. לעתים 

ניתן למצוא גם תריפס פרחים 

מערבי, אך הופעתו נחשבת 
שולית. יש לזכור כי בסתיו חם 

ובהתקפות קשות ייגרם נזק 
רב ועלולים להיעלם נבטים. 

מהניסויים האחרונים שבוצעו 
בנושא, עולה כי בבצל הקיצי 

קיים קשר ישיר בין עוצמת 
הנגיעות בתריפס לבין נזקי 

הלבנת הקש. בחמש העונות 
האחרונות של בצל קיצי 

התרחשה תופעת הלבנת הקש 
בהיקף נרחב מאוד. בשדות 
רבים נמצאה נוכחות גבוהה 

 Iris yellow spot virus של הווירוס
Iysv -, המועבר על-ידי תריפס 

הטבק. כמו-כן, נמצאו וירוסים 
ממשפחת הפוטיווירוסים, 

המועברים 
על-ידי כנימות עלה, ולכן חשובה 

מאוד פעולת הניטור לאיתורם 
ולהדברתם. רצוי לטפל בשעות 
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הצהריים, כאשר התריפסים 
נמצאים בשיא פעילותם. בדבר 

התכשירים להדברתם - רצוי 
להיוועץ במדריכים.

סטמפיליום - מחלה זו פוגעת 
בבצל חורפי בשלהי הסתיו, 
משום שהתנאים המועדפים 

על הפטרייה הם חום וממטרים 
לסירוגין. המחלה שוככת בחורף 
ופורצת באופן משמעותי באביב 

ובקיץ בבצל של יום ארוך. יש 
להקפיד על מתן ריסוסי מניעה 

ולהגיב בטיפולים ספציפיים 
בעקבות שינויים במזג-האוויר 
ולקראת גשם והמטרה. שדות 

המושקים בטפטוף מגבילים את 
התפתחותה.

בוטריטיס - בבצל חורפי 
מבחינים בעיצומם של הגשמים 

בקמילת העלים ההיקפיים. 
סוברים )טרם הוכח( כי 

הגורם לתופעה הוא הפטרייה 
בוטריטיס  סקואמוזה, הנפוצה 

בשנים גשומות בשדות צפופים, 
בשדות מומטרים ובמזג-אוויר 
לח. לעתים תופעה זו נגרמת 

כתוצאה משילוב הפטרייה עם 
החיידק .Erwinia spp. כשנערכים 

להדברת כשותית, יש לבחור 
בתכשירים שידבירו הן כשותית 
והן בוטריטיס. באזורים שבהם 

התופעה שכיחה מאוד, יש 
לשקול מתן טיפולים מונעים 

בקוטלי בוטריטיס. 
כשותית - מחלת הכשותית 

גורמת נזקים חמורים מאמצע 
חודש דצמבר ועד סוף האביב. 

בשנים האחרונות התפרצה 
המחלה בהיקף נרחב והסתמן 
קושי בהדברתה. לפיכך, כבר 

מתחילת הטיפולים מומלץ 
לשקול שילוב של שני תכשירים.

קימחון - מחלה נדירה המופיעה 
באזורים חמים ככתם קמחי על 

פני העלים הבוגרים. המחלה 
אינה גורמת נזק כלכלי, ולכן אינה 

מחייבת טיפול.
יש להשתמש בתכשירים 

בהתאם לרשום בתווית היצרן. 

ידול חציל בחורף ג
בבתי צמיחה בערבה 

- ליצוא ולשוק המקומי

עדי סויסה, סבטלנה דוברינין, 
יואל חדד - שה”מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר
יורם צביאלי, רמי גולן, רבקה 
אופנבך, שבתאי כהן - מו”פ 

ערבה תיכונה וצפונית

כללי
בארץ מגדלים חצילים כל 

השנה. עיקר הגידול בחורף 
מתמקד בערבה ובבקעת 

הירדן; בקיץ ובסתיו באזורי 
החוף הממוזגים יותר. 
שיטות הגידול מגוונות 
- מגידול בשטח פתוח 

המקובל בשפלה הפנימית 
ובבקעת הירדן עד גידול 

חסוי במנהרות עבירות או 
בחממות, כמקובל בערבה 

ובאזורי החוף. הגידול 
בטמפרטורות נמוכות בחורף 
מחייב חנטה מאולצת על-ידי 
שימוש בהורמונים או על-ידי 

גידול זנים פרתנוקרפיים.

השפעות האקלים בגידול 
החסוי

החציל הינו ירק קיצי הדורש 
מצד אחד טמפרטורת 

מינימום של 14 מ”צ בלילה 
לחנטה ולהתפתחות הפרי, 
אך מצד שני, בטמפרטורות 

יום גבוהות וברמת קרינה 
חזקה הפרי סובל מבעיות 
צבע ואיכות. צמח החציל 

סובל מתנאי אקלים 
קיצוניים. חום גבוה גורם 
לנשירת פרחים וחנטים 

ולהופעת פירות סגולים. 
לחות גבוהה גורמת לעידוד 

התפתחותן של מחלות 
אוהבות לחות וקשות 

הדברה, במיוחד עובש 
אפור )בוטריטיס( וקשיונה 

גדולה. מחלת העובש האפור 
מתפתחת בלחות יחסית גבוהה 
ובטמפרטורה מתונה ומתחילה 

להופיע לראשונה בפרחים 
ובחנטים צעירים עם שאריות 

עלי הכותרת. אוורור של המבנה 
באמצעות פתיחת וילונות או 

אוורור מאולץ גם בתנאי חימום 
הינו תנאי להצלחה בהדברת 

מחלות קשות אלה. 
רגישות החציל לטמפרטורות 

נמוכות מתבטאת בהבהרת עלים 
תחתונים עד היווצרות נקרוזות, 

בהאטת תהליכי צימוח, בהאטת 
קצב ההנבה ובהפרעות בחנטה 

ובהתפתחות הפרי. 

בחירת החלקה
הצמח רגיש לקרה ולכן אין 

לשתול אותו באזור נמוך הידוע 
כרגיש לקרה. מומלץ לגדל 

כך שכיוון השורות יהיה 
צפון-דרום, בגידול בהדליה 

במנהרות עבירות, כדי למנוע 
מכות שמש. החציל גדל היטב 

במגוון קרקעות - מכבדות 
עד חוליות, אך יש להקפיד 

על ניקוז טוב בגידול בקרקע 
כבדה. הצמח אינו רגיש 

למליחות. 

סוג המבנה והכיסוי
ניתן לגדל במנהרות 1”-2”. מבנים 

אלו מהווים בסיס טוב ליבול 
גבוה ואיכותי בתקופה הקרה של 
הגידול. גידול בחממות מאפשר 

את הארכת העונה לתוך האביב.   
השתילה תתבצע כאשר המבנה 

ללא כיסוי )שטח פתוח(. 
פריסת הפלסטיק תתבצע לא 

לפני אמצע אוקטובר, כאשר 
הטמפרטורה יורדת. בהמשך 

הגידול באביב, ניתן יהיה 
להוסיף רשת צל או להלבין 

את הפלסטיק על-ידי סיודו, 
כדי להוריד את הטמפרטורה 

במבנה. מומלץ להשתמש 
ביריעות תרמיות )IR( בעלות 

תוסף אנטי-פוג )AF(. תפקידו 

של תוסף זה הוא למנוע עיבוי 
טיפות מים בחלק הפנימי של גג 
המבנה ובכך למנוע את הרטבת 

הצמחים. במנהרות מומלץ 
להשתמש בפלסטיק חד-

שנתי, משום שבמהלך החורף 
פותחים פתחי אוורור ולא ניתן 
יהיה להשתמש בו לאחר מכן. 

יש להימנע משימוש בפלסטיק 
חוסם UV, העשוי לפגוע בצבע 

החציל.
ניתן לגדל חציל גם בבית רשת 

50 מש, להגנה מפני מזיקים, אך 
איכות הפרי צפויה להיות ירודה 

יחסית לגידול תחת פלסטיק, 
בייחוד בתקופה הקרה.

הכנת הקרקע
מומלץ להוסיף קומפוסט 

)לפני חיטוי קרקע( בשיעור 
של כ-5 מ”ק לדונם אחת ל-5 

שנים. אם רמת הזרחן בקרקע 
גבוהה )<50 ח”מ(, רצוי להימנע 

משימוש בקומפוסט כדי 
למנוע עודף זרחן. חידוש סימון 

הערוגות יבוצע על-ידי מתלמים, 
המותקנים במרווח המתאים 

לרוחב הערוגה. מומלץ לבצע 
שטיפת קרקע לאחר הצנעת 
הקומפוסט והעיבוד המעמיק 
במשתת פראפלאו. השטיפה 

תתבצע בטפטוף )ראו הנחיות 
מפורטות לשטיפת קרקע בדפון 
נפרד: המלצות להכנת הקרקע 

לעונת הגידול(. עיבוד מעמיק 
בפראפלאו יבוצע בקרקע 

יבשה ככל הניתן, דבר שיבטיח 
פתיחה לעומק 60-50 ס”מ 

ושבירת הרגבים ללא הפיכת 
שכבות. אם מצניעים קומפוסט, 

מומלץ להוסיף מתלם מרכזי 
רחב לפתיחת תלם למיקום 

הקומפוסט.
יצירת חריץ במרכז הערוגה, 

למיקום שלוחת הטפטוף, 
תיעשה במעגלה או במתלם 

גלגלון לחץ. במקרה שהקרקע 
לאחר התיחוח תפוחה מדי, 
מומלץ להנחיתה במעגלה 
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חלקה, שתצויד במרכזה בבליטה 
אשר תיצור חריץ למיקום שלוחת 

הטפטוף במרכז הערוגה.
לאחר הרכבת מערכת הטפטוף, 
חשוב לבדוק את תקינותה לפני 

חיפוי הקרקע בפוליאתילן. 
פורסים שלוחה אחת לערוגה, 

כאשר מרווח הטפטפות יותאם 
ככל האפשר למרווח הצמחים 

בשורה. 

חיפוי וחיטוי הקרקע
יריעת פוליאתילן שקופה 
משמשת הן לחיטוי סולרי 

)בתוספת חומר חיטוי במידת 
הצורך( והן לחיפוי בזמן הגידול. 
עובי היריעה יהיה גדול מ-0.035 

מ”מ. לשיפור פעולת החיטוי 
הסולרי, היריעה צריכה להכיל 

תוסף אנטי-פוג. 
בגלל הרגישות של החציל 

למחלות קרקע, מומלץ לבצע 

חיטוי קרקע לפני כל גידול. חיטוי 
סולרי הוא החיטוי המומלץ, אך 
אם ידוע כי השטח נגוע בפגעי 

קרקע קשי הדברה, מומלץ 
לשלב חיטוי כימי. כנגד נמטודות 

מומלץ חיטוי בתכשיר פלדין, 
ואילו כנגד עשבים, מחלות קרקע 

ומזיקי קרקע מומלץ לחטא 
באחד מתכשירי מתאם סודיום 

)אדיגן סופר, אדוכם סופר, 
אדירם(. חשוב מאוד לפתוח 

חורי שתילה גדולים )25-20 ס”מ 
קוטר( בחיפוי הקרקע לפחות 

שבוע לפני השתילה, כדי לאפשר 
אוורור ונידוף יעיל של שאריות 
חומרי החיטוי העלולות לפגוע 

בקליטת השתילים ולמנוע עומס 
חום בזמן השתילה, אשר עלול 

לעכב את התפתחות הצמחים. 
השתילה תבוצע בקרקע לחה, 
כאשר גוש השתיל רווי. מומלץ 

לבצע חיטוי קרקע לשטחים 

שהוכנס בהם קומפוסט, מחשש 
לנוכחות נגעים כגון זרעי עשבים 

ומחלות. 
השתילה מתבצעת לתוך החיפוי, 

ולכן היריעה צריכה להיות עם 
תוסף חוסם קרינה קצרת גל, 

דבר שיבטיח את שרידותה 
למשך העונה.

זנים
לזן הוותיק קלאסיק 

)הזרע סידס( קשיי חנטה 
בטמפרטורות נמוכות. 

לקבלת פרי בזן זה, עם רדת 
הטמפרטורות יש לרסס מווסתי 

צמיחה. זן זה בעל פרי עם חיי 
מדף קצרים ולא מומלץ ליצוא, 

אבל שומר על צבעו הכהה 
בטמפרטורות גבוהות יחסית 

לזנים הפרתנוקרפיים.
הזן  הפרתנוקרפי )חסר זרעים( 

206 )עדן זרעים( הוא הזן 

המומלץ ליצוא מהיותו בעל חיי 
מדף ארוכים. בזן זה אין צורך 

בריסוס בחומרי צמיחה, בניעור 
או בדבורים כדי להשרות חנטה 

בטמפרטורות נמוכות, ובכך ניתן 
לחסוך ימי עבודה.

טיפוסי חציל נוספים הקיימים 
בשוק: בלאדי, מפוספס )זברה(, 

לבן, אצבעות יפני. לטיפוסים אלו 
שוק נישה מצומצם.

עומד צמחים
מספר הענפים הממוצע הרצוי 
לדונם הוא כ-3,500 ענפים. ניתן 

להשיג זאת במספר דרכים: 
א. שתילה כל 40 ס”מ והשארת 

2 ענפים לצמח; ב. שתילה 
כל 50 ס”מ והשארת 2 או 3 
ענפים לצמח; ג. שתילה כל 

60 ס”מ והשארת 3 ענפים 
לצמח. בשתילים מורכבים יש 
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להשאיר 4-3 ענפים לצמח. 
כאשר מדלים בשיטת הדליה 

ספרדית, יש לשתול כל 50 
ס”מ. ניתן לשתול בשורה 

בודדת או בשתי שורות 
לערוגה, תוך שמירה על כמות 

הענפים הנ”ל לדונם.

שתילים מורכבים
מניסויי זנים וכן מהתרשמות 
בשטחים מסחריים, נלמד כי 

ישנה תוספת יבול משמעותית 
בשתילים המורכבים יחסית 
לשתילים הרגילים. יחד עם 

זאת, הגידול המורכב על כנת 
עגבנייה דורש התאמת השקיה 

ודישון מעט שונות מהשתיל 
הרגיל, לכן מומלץ לשתול 

אותם בפתיחת מים נפרדת, 
כך שניתן יהיה במידת הצורך 

לתת מנות מים ודשן מופחתות 
)כ-25% פחות יחסית לצמח 

לא מורכב(, למניעת עודפי מים 
והופעת הצהבות עלים. ידוע 

שחציל אינו רגיש לנגיף הטובמו 
ToBRFV החדש של העגבנייה, 

אך יחד עם זאת לא נערכה 
בדיקה האם חציל מורכב על 
עגבנייה יכול להידבק בווירוס. 

כנת עגבנייה צריכה להיות 
עמידה למחלת ריקבון הכתר, 

לדוררת ולנמטודות. קיימות כיום 
בשוק גם כנות חציל הנבחנות 

בניסויים.

מועדי שתילה
מומלץ לשתול באמצע 
ספטמבר ועד לאמצע 

אוקטובר )בכיכר סדום(. 
שתילה מוקדמת עלולה לסבול 

מבעיות חנטה וצבע, ושתילה 
מאוחרת מיבול נמוך יחסית 

עקב כניסה לחורף של צמח 
לא מפותח.

הדליה ועיצוב
הדליה הולנדית: מדלים 

על חוטים את שני הענפים 
הראשונים המתפתחים 

מההסתעפות הראשונה; הענף 
השלישי יהיה זה שיתפתח 

מאחד משני הענפים הראשיים. 
ענפים תחתונים, המתפתחים 

בחיקי עלים מתחת 
להסתעפות הראשונה, יזורדו 

בבסיסם. מומלץ להסיר עלים 
מצהיבים בחלק התחתון של 

הצמח, הנראים לעתים בשלב 
המתקדם של הגידול. פרחי 

החציל מופיעים כתפרחת 
בעלת 3-1 פרחים, כאשר 

פרח אחד גדול משמעותית 
מהאחרים. מהפרח הגדול 

מתפתח חציל איכותי לשיווק, 
ומהפרחים המשניים יתפתחו 

חצילים מוארכים וצרים, 
שאינם בני שיווק. לכן רצוי 

להסיר את פרחי המשנה. 
יש הנוהגים להסיר את הפרי 

בקומה 0, כיוון שלרוב הוא ייגע 
בקרקע בזמן הגדילה ויצא 

לא ישר, וגם על-מנת לאפשר 
לצמח לגדל מספיק נוף לפני 

הוצאת פירות.
הדליה ספרדית: לאחר עיצוב 
מינימלי של הצמחים, מדלים 

את הצמחים באמצעות 
חוטים אופקיים הנמתחים 

לאורך השורה ונתמכים במספר 
עמודים )קורדונים( התקועים 

בקרקע. ניתן להציב כל 3-2 
מטרים עמוד ולהדלות בהדליית 

קורדונים רגילה. 
ניתן לשתול שתי שורות 

שתילים בערוגה ולהדלות 
אותן על שתי שורות קורדונים 
או שורה אחת ולהדלות אותה 

בשתי שורות קורדונים או שורה 
אחת. 
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נראה כי איכות החציל בהדליה 
הולנדית גבוהה יחסית לחציל 

בהדליה ספרדית, אך לא נמצא 
הבדל ביבול.

חנטה
בזנים פרתנוקרפיים אין צורך 

לרסס בהורמון להשריית חנטה. 
בזן הרגיל )קלאסיק, הזרע 
סידס( יש לרסס בתכשיר 

אורסט )בריכוז 0.5%( להשריית 
חנטה. מרססים ישירות לפרח 

שעדיין במצב סגור למחצה. 
קצב הריסוס יותאם לקצב 

הופעת פרחים חדשים: 
בתקופות החמות כל 5 ימים 

ובתקופות הקרות מדי 8-7 
ימים.

קטיף
הקטיף ייעשה לפי הצבע 

האופייני לזן ובגודל המתאים 

לפי דרישת היצואן או השוק 
המקומי. הפרי הנדרש ליצוא 

הוא במשקל 450-300 גרם. 
יש לקטוף את הפרי בעזרת 

מקטפות. על העובדים 
לחבוש כפפות על ידיהם 

בזמן הקטיף. הפרי ייאסף 
בשדה לארגזי פלסטיק 

נקיים ויבשים, שבתחתיתם 
פלסטיק בועות להגנה ממכות 

מכניות; חשוב להקפיד שלא 
לשים יותר משתי שכבות של 

פרי. יש להקפיד לסדר את 
הפירות כך שהעוקץ של פרי 
אחד לא יפגע בפרי אחר. יש 

לקטוף עם עוקצים קצרים 
ככל האפשר. תדירות הקטיף 

המקובלת היא פעם בשבוע 
בגידול במנהרה, ובגידול בבית 

רשת יכול להגיע למרווחים 
גדולים יותר, וזאת בהתאם 

למזג-האוויר.

טיפול לאחר קטיף, מיון 
ואריזה

אם נדרש אחסון למעלה 
משבועיים, יש לבחון אפשרות 
חיטוי מוקדם באחד מתכשירי 
הכלור הבאים בריכוז של 150 

ח”מ: טהרספט או כלורן. 
המיון ייעשה לגודל ולפגמים, 
כמו התעגלות של הפרי. יש 
לשים לב למיון עדין, כדי לא 
לשרוט את הפרי ולא לגרום 

לפצעי לחץ במהלך המיון. 
לאחר אירוע צינה או קרה 

)לילה עם טמפרטורה מתחת 
ל-7 מ”צ(, יש להקפיד במיוחד 

במיון. יש להוציא מהיצוא פירות 
שהעוקצים שלהם יבשים או 

שחורים.
לפני האריזה אפשר, אך לא 
חובה, לטבול את העוקצים 

באחד מתכשירי ה-NAA הבאים 
בריכוז 100 ח”מ: אגריטון, 

אלפאנול, אלפארון, אלפטין, 
אמיגו או בולרו, למניעת השחרת 

העוקצים. לאחר הטבילה יש 
לייבש את הפרי.

פרי שנקטף החל מחודש 
ינואר, יש לארוז בשקיות אווירה 
מתואמת של החברות המצויות 

בשוק. אם האריזה נעשית בשתי 
שכבות, יש לחצוץ בין השכבות 
בנייר עבה 80 גרם )אפשרי גם 

פלסטיק בועות אך לא אסתטי(.
תנאי ההובלה )אחסון 

המומלצים הינם 
טמפרטורת 12 מ”צ ו-95% 
לחות יחסית. פרי שיאוחסן 

בטמפרטורה נמוכה מ-12 מ”צ 
עלול לפתח נזקי צינה. יש 

להקפיד על שרשרת קירור עד 
להגעת הפרי ללקוח.



אוגוסט 2017 30מבזק ירקות

הגנת הצומח
כנימת עש הטבק - בכל שלבי 
הגידול צפויה נגיעות בכנימות 

עש הטבק. המזיק הוגדר 
כווקטור לווירוס נימור חציל 

מתון )EMMV(. הופעת הווירוס 
בערבה אינה סדירה, צמחים 

בודדים נתקפים, ויש שנים שהוא 
לא נמצא כלל. מטפלים במזיק 

באחד התכשירים המומלצים 
בחוברת ההמלצות. יש יתרון 
לטיפול לסירוגין בתכשירים 

כימיים מקבוצות פעולה שונות, 
למניעת פיתוח עמידות על-ידי 

המזיק. 
מחלות אוהדות לחות )חלפת, 

קשיונה גדולה ובוטריטיס( - 
פגעים אלה מופיעים עם ירידת 

הטמפרטורות ותחילת הגשמים. 
מטפלים לאחר הגשם או אחת 

ל-10 ימים ועוברים לטיפול 
שבועי עם הופעת הפגע. 

בזנים בהם ניתן הורמון ניתן 
להוסיף בעת מתן ההורמון )עם 

ירידת הטמפרטורה ועליית 
הלחות( חומר נגד בוטריטיס. 

מטרתה של פעולה זו היא למנוע 
התפתחות בוטריטיס על עלי 

הכותרת של הפרח, שנשארים 
צמודים לחנט. 

מחלת קשיונה גדולה תוקפת 
את הצמח, בדרך כלל בגבעול, 

וגורמת לנבילתו. מטפלים כאשר 
מזהים את הפגע. 

התפתחות חלפת בתנאי הגידול 
בערבה היא נדירה אך קיימת, 

ומטפלים עם זיהוי המחלה. 
הטיפול הוא בחומרים המומלצים 

המופיעים בחוברת ההמלצות, 
לפי כל אחד מהפגעים.

קימחונית - יכולה לגרום לנזק 
קשה, ועדיף לטפל למניעה 

באחד מהחומרים המומלצים. 
ישנן שתי שיטות טיפול: שיטה 

אחת היא הגמעה ובהמשך 
ריסוס ושיטה שנייה מתבססת 

רק על טיפולים בריסוס. 
להגמעה ניתן להשתמש רק 

בתכשירים המורשים להגמעה, 
ויש ליישם אותם בהתאם 
למצוין בתווית התכשיר. 

כשבועיים לאחר הטיפול 
האחרון בהגמעה יש להתחיל 

בטיפולים בריסוס.
אקרית אדומה - יש להתחיל 
בטיפולים עם הופעת הפגע, 
כשאוכלוסיית האקריות עדיין 

קטנה. תדירות הטיפולים תלויה 
בשיעור הנגיעות ובסוג תכשיר 

ההדברה הנבחר. 
תריפס קליפורני - שוכן 

בפרחים וגורם פגיעה בפירות 
על-ידי גירוד קליפת הפרי. 

ברמות גבוהות של אוכלוסיית 
המזיק ישנה הטלה מסיבית 

באזור פיטם הפרי ופגיעה 

בהתפתחות הצבע. המזיק 
מעביר את וירוס הנבילה 

של העגבנייה )TSWV(. עם 
הופעתו, יש לטפל בחומרים 

המומלצים והיעילים או לשקול 
פיזור פשפש טורף מסוג 

אוריוס.
אקרית החלודה - מופיעה 

בעונות מעבר, בסתיו ובאביב. 
פוגעת באמירי הצימוח וגורמת 

לגוון חלוד בצימוח הנפגע, 
בדומה לזה של העגבנייה. 

מומלץ לבצע טיפול עם הופעת 
הפגע.

זבוב מנהרות - פוגע בעלווה. 
מומלץ לטפל רק עם הופעת 

נגיעות משמעותית.

כל ההמלצות הכלולות בפרסום 
זה הן בגדר עצה מקצועית 

בלבד ועל מקבל העצה לנקוט 
מנהג זהירות.



מוקדש לתפוחי אדמה



2
0
1
7

ט 
ס
גו

או
 

34

מבוא
שטחי הגידול של תפוחי אדמה בשנים 2016/17 עמדו על 147 
אלף דונם לשתי עונות הגידול. בעונת האביב גידלו מזרע של 
דונם   10,000 של  ירידה  חלה   2016/17 ובסתיו  דונם,  אלף   81
בשטחי המזרע בהשוואה לעונת סתיו 2014/15. השינוי העיקרי 
ובהגדלה מתונה  התמקד בהקטנת שטחי המזרע של הסתיו 
 .2015 2017 לעומת  יותר בשטחי האביב ב-4,000 דונם בשנת 
דונם בסתיו  66 אלף  בין מזרע האביב לבין הסתיו היה  היחס 

2016/17 )44.8%( לעומת 81 אלף דונם באביב 2017 )55.1%(. 

זרעים וזנים ממקור יבוא
הולנד ממשיכה להוביל כספקית הדומיננטית לפקעות זריעה 
של תפוחי אדמה, כ-17 אלף טונות זרעים, המהווים 65% מכלל 
של  שנייה  כספקית  גרמניה  אחריה  אירופה.  ממערב  היבוא 

סקירה מקצועית לענף 
תפוחי אדמה 2016-17

15.4% מכלל היבוא, סקוטלנד שלישית )11%( וצרפת רביעית 
הריבוי  חומר  בתפוסת  ביותר  המשמעותית  הירידה   .)10%(
ודזירה  ווינסטון  נובעת מצניחה בולטת של הזנים  מסקוטלנד 

)איור 2-1(.

הזנים המובילים
טונות(   4,487( המיובאים  הזרעים  בכמות  מוביל  סיפרה  הזן 
לאביב 2017, עם עלייה משמעותית של 943 טונות לעומת אביב 
לתעשייה,  מיועדים  שלו  הזרעים  שמרבית  דזירה,  הזן   .2016
ירד בהשוואה לאביב 2016 עם כמות של 2,739 טונות זרעים. 
הזן ווינסטון רשם את הירידה הגדולה ביותר בהיקף של 1,941 
בהשוואה  טונות,  ב-592  הסתכם  והיקפו   ,2017 באביב  טונות 
גם   .2016 לאביב  בהשוואה  ירדו  ומונדיאל  רוזנה   .2016 לשנת 
הזנים מוצארט ורודיאו רשמו ירידה בהשוואה לשנת 2016. הזן 
קנברה עלה ב-251 טונות )1,249 טונות( ב-2017. עלייה מועטה 
הייתה גם בזן אליאנס ב-24 טונות )1,127 טונות(. במריס פייפר 
הייתה ירידה משמעותית של 502 טונות. בזן מרקיז לתעשייה 
 590( שרלוט  בזן  טונות.  כ-140  של  עלייה  חלה  טונות(   519(
טונות( חלה עלייה של 233 טונות, ובניקולה )670 טונות(, עלייה 

של 34 טונות בשנת 2017.

זני תעשייה
טונות  ל-310  קרוב  עם  ברוק,  הזנים  מובילים  הקריספ  בזני 
וי אר 808 עם כ-172  וכן  215 טונות  זרעים,  סמיט קומט עם 
טונות, ואחריהם בכמות קטנה יותר משמעותית נמצאים הזנים 

ציון דר - מנהל תחום שדה פתוח בירקות וממ"ר תפוחי אדמה, שה"מ

איור מס' 2-1: יבוא זרעים של זני תפוחי אדמה לשנים 
2016 ו-2017 בטונות

איור מס' 3: הזנים המובילים בענף תפוחי אדמה באביב 
לשנים 2015, 2017,2016
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קרוזו, קוליברי וטומנסה, כ-80 טונות לכל אחד בממוצע.
טונות  כ-520  עם  מרקיז  ואחריו  דזירה,  מוביל  הטוגנים  בזני 
אלפה  טונות.   60 עם  סנטנה  טונות,  כ-370  עם  נייטה  זרעים, 

ואינוווטור ירדו מאד בהיקף הזרעים )איור 4(.
המדד החשוב ביותר בתעשיית הקריספ והטוגנים הוא תכולת 
יבש  בחומר  הללו מתאפיינים  והזנים  היבש בפקעות,  החומר 
גבוה. הגורמים העיקריים המשפיעים על תכולת החומר היבש 
הם: הזן, העונה, קרינה וטמפרטורה, השקיה סדירה ללא עקות, 

כפי שעלה מניסויים בנגב בעונת האביב, בזן דזירה.

זנים אדומי קליפה 
נמדדה ירידה בזנים אדומי הקליפה: דזירה, בו מרבית הזרעים 
2016 עם כמות של  ירד בהשוואה לאביב  מיועדים לתעשייה, 
לאביב  בהשוואה  טונות   356 של  ירידה  זרעים,  טונות   2,739
 )1,250( זרעים  טונות   251 של  עלייה  חלה  קנברה  בזן   ;2016

זרעים  טונות   676 של  ירידה  חלה  מוצארט  בזן   ;2017 לאביב 
רוזנה  ובזן  קלה  ירידה  חלה  רודיאו  בזן   ;2017 לאביב   )1,276(

חלה ירידה משמעותית )איור 5(.

הגנת הצומח

גרב אבקי וגרב מצוי
לא  בשכיחות  מופיעה  עדיין  המחלה  האבקי:  הגרב  מחלת 
מועטה, החל ממזרעי נובמבר ועד סוף ינואר. המחלה מופיעה 
ביתר שאת בגידול האורגני, והנזקים ממנה גבוהים. האמצעים 
הריבוי, שימוש  חומר  הגעתה עם  מניעת  נגדה הם  העיקריים 
ואיסור  ספונגוספורה  הפטרייה  מן  החופשי  ריבוי  בחומר 
על  עפצים   -  3-1 )תמונות  בה  נגועות  זריעה  פקעות  לשתול 
ורטיבות  לחות  של  תנאים  העפצים(.  על  ויבלות  השורשים 
גבוהים וטמפרטורות קרירות ובינוניות מיטיבים עם הפטרייה. 
בקרקע  שנים  מספר  של  גבוהה  שרידות  יכולת  יש  לפטרייה 
)10-7(. הדברת המחלה בקרקע היא באמצעות חיטוי קרקע 
ובגידול האורגני  בגידול הקונבנציונאלי על-ידי מתאם סודיום, 
הדברתה בקרקע היא בעזרת חיטוי סולארי בחודשים החמים 

יולי ואוגוסט.
גורמת  סטרפטומיצס.  על-ידי  נגרמת  המצוי:  הגרב  מחלת 
נזקים לכל יעדי השיווק, כולל תפוחי אדמה לתעשייה. שיעורי 
הפחת פוגעים בהכנסה וברווחיות של המגדל. שתילת פקעות 
והדרך  שנים,  למספר  הקרקע  של  אילוח  מגבירה  נגועות 
שימוש  על-ידי  היא  ולגידול  לקרקע  נזק  למניעת  הבדוקה 
בפקעות זריעה נקיות. סל החומרים היעילים לטיפול בזרעים 
באיבוק,  במנקוזב  השימוש  הופסק  בצרפת  מאד.  מצומצם 
שהוכח כיעיל, בגלל הסכנה למשתמש. בהדברה ביולוגית נעשו 
טיפול  בעזרת  מצוי  גרב  להדברת  ניסויים  האחרונות  בשנים 
של  סלסט(  לריסוס  דומה  ריסוס  )בתא  נמוך  בנפח  בריסוס 
חיידקים מדבירי גרב מצוי בזנים שונים בנגב ובשרון. הממצאים 

מעניינים ומעודדים, אך לא קיבלו עדיין תווית לשימוש.

נמטודות עפצים
בעיקר  אדמה  בתפוחי  מופיעה  עפצים  נמטודות  פעילות 
בעונת האביב באדמות קלות. הנזק מופיע בצורת עפצים על 
הפקעות ועל השורשים )תמונות 6, 7(, בחלקות עם היסטוריה 
של נמטודות. מדובר בנמטודות מסוג מלוידוגינה, אשר לעיתים 
הנזק בהן גבוה ביותר עם הפסדים גבוהים. לכן חשוב לבדוק 
החלטה  קבלת  לפני  החלקות  של  ההיסטוריה  את  היטב 
את  מגדיל  ובאסיף  באביב  זריעה  במועדי  איחור  הגידול.  על 
המאיץ  גורם  שהן  חמות,  לטמפרטורות  הגידול  של  החשיפה 
את קצב ריבוי הנמטודות בטמפרטורות קרקע חמות ועולות. 
הדברת נמטודות מתבצעת בעיקר דרך מחזור זרעים מושכל, 

איור מס' 4: יבוא זרעים של זנים לתעשייה, אביב 2015, 
2017 ,2016

בעלי  זנים  של  האביב  לעונת  זרעים  יבוא   :5 מס'  איור 
קליפה אדומה לשנים 2016, 2017

תמונות מס' 3-1: נגיעות גרב אבקי בפקעות בגידול אורגני, בבשור ובערבה הדרומית, ועפצים של גרב אבקי על שרשים 
של הזן ניקולה
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ואם נדרש אז יש לבצע חיטוי קרקע לפני השתילה. לא ידוע 
על זנים בעלי עמידות. 

מחלת הכימשון 
עונת האביב האחרונה התאפיינה בפעילות מתונה ונמוכה של 
המחלה, בניגוד לאביב 2016, בה הייתה עוצמת המחלה גבוהה 
בכל הארץ. הדבר בא לידי יתר ביטוי באופן בולט גם בחלקות 
על-ידי  מנע  בטיפולי  המטופלים  אורגניים,  אדמה  תפוחי 
תכשירי נחושת בלבד. סקר שדות תפוחי אדמה, שנעשה בנגב 
על מאפייני פטריית מחלת הכימשון 2016, מצביע על עמידות 
בתחילת  כבר  שקיימת  )רדומיל(,  למפנוקסאם  הפטרייה 
המשך  מצדיקה  זו  עובדה  לעבר.  בניגוד  בסופה,  ולא  העונה 

בדיקה במעבדה לניהול הדברת המחלה ותוך שימוש מושכל 
מנע  טיפולי  שנתי,  רב  ניסיון  סמך  על  עדיין,  במפנוקסאם. 
בשדה.  ובדיקה  פיקוח  בשילוב  ביותר  כיעילים  עצמם  הוכיחו 
לאחרונה דווח על הופעת כימשון בבתי רשת לעגבניות בחודש 
גבוהות  לטמפרטורות  הפטרייה  שסבילות  שמלמד  מה  יולי, 
מפתיעה, ותנאי הלחות הגבוהים והרציפים בלילות ובבקרים, 
להתפתחות  נוחה  סביבה  יוצרים  ארוכות,  שעות  במשך 
הפטרייה. באזורים בארץ, בהם הלחות נמוכה, הופעת המחלה 
בשדות תפוחי אדמה נדירה. דוגמה לכך אפשר למצוא בערבה 

הדרומית.

אגרוטכניקה

בעיות של איכות קליפה
איכות הקליפה עדיין מהווה בעיה שאינה לגמרי עם פתרונות 
כוללים  קליפה  של  איכות  מאפייני  מאתגרת.  והיא  יישומיים, 
ולא חיוור, ברק קליפה חי ומרשים, קליפות  צבע מלא אחיד 
וחוסר יציבות של הקליפה לאחר האסיף, יופי באחידות לברק, 
חלקות הקליפה ובולטות המראה של הקליפה לאחר השטיפה 
לפני השיווק לשוק המקומי וללא שטיפה ליצוא. מגוון הגורמים 
המשפיעים על איכות הקליפה הוא רב: גורמים גנטיים - הזן, 
גורם האקלים, בעיקר טמפרטורות קרקע ואוויר, טמפרטורת 
סידן  חנקן,  קרקע,  ופוריות  הזנה  הנוף,  ייבוש  לאחר  קרקע 
קליפה  לעיתים  המים.  ואיכויות  ההשקיה  משטר  ואשלגן, 
חלקה מפתחת תופעה של רישות וחספוס, שלרוב זו תגובה 
רוזנה  בזן  מחקר  החל  השנה  חמות.  קרקע  לטמפרטורות 
בשילוב  שונות  חנקן  ברמות  הזנה  השפעת  לבדיקת  באביב, 
סיום הדישון החנקני במועדים שונים. בהמשך יתקיים ניסוי רב 
ויואלדי, הסובל מבעיות צבע הקליפה  גורמי בתנאי שדה בזן 

במזרע חורפי, שיכלול גורמים נוספים.

תמונות מס' 5-4: תחילת נגיעות בגרב מצוי בזן סינרגי 
ממקור צרפתי ובזן דזירה ממקור סקוטי

תמונות מס' 7-6: נמטודות עפצים על פקעות מזנים 
שונים

תמונה מס' 8: כימשון בתפוחי אדמה, חורף 
2016-17

תמונות מס' 11-9: קליפה שלא התייצבה בזן דזירה )מימין(, בעיות קליפות של רישות וחספוס בזן רוזנה ללא 
אחסון )באמצע( ואחרי אחסון )משמאל(
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סיכום עונת 2016/17

יצוא
יצוא – 205 אלף טונות, מזה כ-127 אלף טונות למערב 

אירופה, 62 אלף לאנגליה וכ-15 אלף לרוסיה.
אירופה - מחירים טובים בתחילת העונה - כ-600 אירו

התרסקות סביב 15.5.17. המחיר ירד עד לסוף העונה ל-100 
.)CIF( 430 – אירו. מחיר ממוצע

אנגליה - מחירים טובים בתחילת העונה - 600-550 פאונד
נפילת מחירים ביוני ל-250 פאונד. 

.)CIF( מחיר ממוצע – 520 פאונד
רוסיה - עד תחילת מאי $450 ובסוף העונה $300.

.)FOB( $320 – ממוצע

שוק מקומי
שיווק לשוק מקומי - כ 280 אלף טונות, יולי 2016- יולי 2017.

מחירים סיטוניים ממוצעים:
שוק מקומי אדום בתקופת קירור: 6-12.2016 - 2.6 לק”ג;

שוק מקומי לבן בתקופת קירור: 6-12.2016 - 2.4 לק”ג;
שוק מקומי אדום אביב: 1-7.2017 - 3.5 לק”ג;

שוק מקומי לבן אביב: 1-7.2017 - 2.6 לק”ג;
מהמחיר הסיטוני יש לנקות 25% הוצאות שיווק. 

הוצאות ייצור
הוצאות ייצור בין 2.5-2.0 לק”ג לתוצרת ארוזה. 

הוצאות ייצור לא כולל אריזה – כ-1.2 ש”ח לק”ג.

מבוא
צפי היצוא היה כ-220 אלף טונות. עונת היצוא למערב אירופה 
קודמות.  לעונות  בהשוואה  מצוינים  במחירים  כצפוי  החלה 
אולם, בסיכום עונת היצוא נראה שהמגדלים לא השיגו את יעדי 

היצוא, והוא הסתכם בכמות של כ-205 אלף טונות.
בינואר  והסתיימה   2016 ביולי  החלה  מהקירור  השיווק  עונת 
כל  תפוחי-האדמה,  במחירי  ממוצעת  שנה  זו  הייתה   .2017
שקדמה  הסתיו  עונת  במהלך  במחירים  שפל  לאחר  זאת 
במחירים  תפוחי-אדמה  נמכרו  בה  מהקירור,  השיווק  לעונת 
נמוכים עקב עודפי היצע וירידה בביקוש לתפוחי-אדמה בעונה 

שעברה בשוקי היצוא.
בענף  הפעולה  בשיתוף  ובעיות  המגדלים  בין  תיאום  חוסר 

הביאו לשפל במחירי תפוחי-האדמה בשוק המקומי. 
לקיים  חייב  הענף  כי  נראה  והנוכחית  העונה שעברה  בסיכום 
הקטנת  לנוכח  בייחוד  והשיווק,  הגידול  תיאום  בנושא  שיח 
רווחיות היצוא, הן בגלל ירידת שערי המטבע והן בגלל התנודות 

בביקושים באירופה, שמקשים על תכנון נכון ויעיל של הענף.
איכות התוצרת השנה הייתה טובה. 

היקף המזרע
בעונת הגידול 2016/17 נזרעו 147 אלף דונם תפוחי-אדמה. היקף 
מזרעי  דונם  אלף  כ-66  וכלל  הקודמת  לעונה  זהה  היה  הייצור 

סתיו, המיועדים בעיקר ליצוא, וכ-81 אלף דונם מזרעי אביב. 

נונה ארליך, מנהל ענף ירקות במועצת הצמחים 
סייעו בהכנת הסיכום: איציק חן - יח”מ, אלי דנינו - מועצת הצמחים

גידול תפוחי-אדמה בישראל 
בעונת 2016/17: 

נתונים וכמויות

איור מס’ 1: מזרע תפוחי-אדמה בישראל לפי עונות בשנים 2017-2000  )דונם(
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היקף הייצור 
סך-כל ייצור תפוחי-אדמה בעונת 2016/17, לכל יעדי הייצור, 

כולל מלאי בקירור, הגיע לכ-595 אלף טונות:
280 אלף טונות לשיווק טרי בשוק המקומי;	 
80 אלף טונות לשיווק לתעשייה )קפוא וחטיפים(;	 
205 אלף טונות ליצוא;	 
30 אלף טונות לייצור זרעי תפוחי-אדמה.	 

ערך הייצור הכולל הינו כ-750 מיליון ש”ח.

שיווק לשוק המקומי ולתעשייה
טונות.  אלף  כ-280  הינו  בישראל  תפוחי-אדמה  שיווק  היקף 
בשוק  לצריכה  טונות  כ-5,000  של  כמות  משווקת  שבוע  מדי 
תפוחי- משווקים  דצמבר   - יולי  בחודשים  ולפיכך,  המקומי, 
אדמה מקירור. תוצרת אדומה מקירור משווקת עד חודש מרץ.

שיווק ליצוא 
בעונת 2015/16 יוצאה כמות של 205 אלף טונות תפוחי-אדמה 
 .2016/17 בעונת  כולל  ירקות  יצוא  טונות  אלף  כ-490  מתוך 

ירקות  של  היצוא  מסך-כל  כ-42%  מהווה  תפוחי-אדמה  יצוא 
)בטונות(.

עונת  לעומת  ב-7%  ירד  תפוחי-אדמה  של  היצוא  סך-כל 
2015/6, בה יוצאה כמות של 220 אלף טונות.

עונת היצוא 2016/7 החלה במחירים מצוינים במערב אירופה 
ובאנגליה, כל זאת למרות התחזקות השקל מול האירו והפאונד 

בשיעור של כ-8%.
תנאי  עקב  בתפוחי-אדמה  מחסור  נוצר  אירופה  במערב 
מזג-אוויר גרועים באזורי הגידול בספרד ובאיטליה. עד מחצית 
כ-600  היה  הממוצע  והמחיר  מצוינת,  העונה  הייתה  אפריל 
של  לאיחור  גרם  בארץ  התוצרת  בהבשלת  עיכוב   .CIF אירו 
של  יותר  קטנה  כמות  יוצאה  כך  ועקב  בהבשלה,  כשבועיים 
תוצרת בתחילת העונה )איור מס’ 3 - בחודש מרץ יוצאה כמות 
טונות בעונה שעברה(.  כ-55 אלף  טונות לעומת  של 40 אלף 
הגדול  הביקוש  את  לספק  למגדלים  אפשר  לא  האיחור 

לתוצרת וליהנות מהמחיר הגבוה של תחילת העונה.
לרדת  תפוחי-האדמה  מחירי  החלו  אפריל  מאמצע  החל 
בהדרגה והגיעו לשפל בתחילת יוני של כ-150 אירו CIF. הסיבה 
לירידת המחירים נעוצה בכך שהשוק העיקרי לתוצרת חורפית 

איור מס’ 2: שיווק ירקות  ליצוא בעונות 2017-2002 - באלפי טונות

איור מס’ 3: שיווק תפוחי-אדמה ליצוא לפי חודשים בעונות 2016/17-2012/13
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יוני.   - מאי  לחודשים  שמתוכנן  הגרמני,  השוק  הינו  מישראל 
החלון של עונת היצוא למערב אירופה היה קטן מזה של שתי 
ישראלית  לתוצרת  טובים  מחירים  היו  בהן  הקודמות,  העונות 
הייתה  באירופה  בביקוש  לירידה  הסיבה  ויוני.  מאי  בחודשים 
מזג-אוויר נוח, שגרם להבשלה מוקדמת של תוצרת ספרדית 
שזרמה לגרמניה בתחילת מאי, וגם התוצרת ממערב אירופה 

הבשילה מוקדם מהרגיל.
למרות הניסיון הרב שיש ליצואנים למערב אירופה, קשה לנתח 
ולצפות את השוק שם, ובדיעבד היה נכון לייצא כמות גדולה 
התוצרת  עם  להמתין  ולא  העונה  בתחילת  שניתן  ככל  יותר 

בתקווה שמחירה יעלה.
העדר  המגדלים,  בין  תיאום  בנושא  בפתיח  שציינתי  כפי 
תיאום בין היצואנים מקשה אף הוא על ניהול נכון של היצוא 

מישראל.
בעונת 2016/17 ירד חלקו של היצוא למערב אירופה. 

לעומת  טונות  אלף  כ-127  האירופי  לאיחוד  יוצאו  בסך-הכול 
140 אלף טונות בעונה שעברה, קיטון של כ-9%. השיווק לאיים 
של  כמות  על  ועמד   8% של  בשיעור  הוא  אף  קטן  הבריטיים 
כ-62 אלף טונות, כמות זהה לעונת 2015-2014, לעומת 68 אלף 

בעונת 2015/16.
היצוא לרוסיה זהה לעונה שעברה. 

נתוני  את  מרכז  החקלאות  משרד  של  הצומח  להגנת  האגף 
היעד,  נמל  רישום  על-פי  חקלאית  תוצרת  של  המשלוחים 
כפי שנרשם בתעודות המשלוח, ולא על-פי מדינת היעד של 
הלקוח הסופי. השיווק לסלובניה מיועד לשיווק בעיקר לגרמניה 
וכן חלק מהשיווק להולנד מיועד לשוק הגרמני. לפיכך, בסיכום 
נתוני היצוא גרמניה הינה הלקוחה הגדולה של תפוחי-אדמה. 
בהיקף  היא  בגרמניה  לשיווק  המיועדת  התוצרת  להערכתנו, 

של כ-55 אלף טונות.
על  החולפת  בעונה  עמד  תפוחי-אדמה  יצואני  של  מספרם 

איור מס’ 4: שיווק תפוחי-אדמה ליצוא בשנים 2017-2006 - באלפי טונות לפי יעדים

איור מס’ 5: שיווק תפוחי-אדמה ליצוא בשנים 2017-2006 - באחוזים לפי יעדים
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כ-25, לעומת 31 בעונה שעברה. 
מספר היצואנים הכולל של ירקות נשאר זהה לעונה קודמת. 
ייצאו כמות הקטנה מ-1,000  יצואנים של תפוחי-אדמה  כ-16 

טונות. 
של  קיטון  היצואנים,  במספר  נוסף  קיטון  חל   2016/17 בעונת 

24% לעומת עונת 2015/16.
היצואנים  שאר  כל  התוצרת.  רוב  את  מייצאים  יצואנים  כ-6 

מייצאים כמויות הקטנות מ-3,000 טונות.

מחירים
הראשונה  במחצית  היו  הלבנים  מהזנים  תפוחי-אדמה  מחירי 
גדולים של תוצרת.  היצע  עודפי  נמוכים עקב   2016 של שנת 
מחירי תפוחי-האדמה היו נמוכים גם בעונת הקירורים. למרות 
שמלאי הקירור היה בעודף קטן, מחירי תפוחי-האדמה מהזנים 
בעונה  שאירע  כפי  השנה.  כל  כמעט  נמוכים  נשארו  הלבנים 
לפדות  היה  ניתן  כי  נראה   2016 הקירור  בעונת  גם  שעברה, 

מחירים טובים.
החל מינואר 2017 עלו מחירי תפוחי-האדמה הסיטוניים ונשארו 

ברמה גבוהה עד חודש אפריל. 
מחיר  ירידת  חלה  מהצפוי,  מוקדם  היצוא  עונת  סיום  עקב 

משמעותית עד תחילת השיווק מהקירור בשבוע 30.
מחירי תפוחי-האדמה  היו   2017 שנת  הראשונה של  במחצית 
לצרכן גבוהים לעומת מחירי תפוחי-האדמה בעונה הקודמת. 
ש”ח   4.30 היה   2017 יוני    - ינואר  בחודשים  הממוצע  המחיר 
לק”ג, לעומת 3.80 בשנת 2016. ממוצע זה משקף התייקרות 

של 12% מהתקופה המקבילה אשתקד.
מחירי  את  מפרסמת  סטורנקסט  חברת   2011 משנת  החל 
הירקות ברשתות השיווק. מדובר במחיר המכירה המשוקלל 
במאות  למ”ס(  שמבצעת  כפי  בדיגום,  מדובר  )לא  בפועל 

נקודות מכירה.
מאחר שנתון זה מבוסס על מכירה בפועל, הוא משקף באופן 

הטוב ביותר את מחיר תפוחי-האדמה לצרכן.
 2011 משנת  החל  השנים,  בכל  כי  ברור  באופן  להבחין  ניתן 
הינם  השיווק  ברשתות  תפוחי-האדמה  מחירי  היום,  ועד 

טבלה מס’ 2: מספר יצואני ירקות ומתוכם יצואני תפוחי-אדמה וירקות אחרים בעונות 2016/17-2005/6

% שינוי 16/7 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07
-14% 75 87 101 96 99 109 99 87 81 79 66  סה"כ
 -24% 19 25 27 31 29 25 30 22 28 27 25  תפוח אדמה
 -9% 31 34 36 28 33 30 30 28 33 25 24  גזר
 -7% 41 44 57 55 64 68 50 50 44 50 41  פלפל
 -29% 12 17 16 17 15 16 13 12 10 8 5  צנונית
 -23% 13 18 27 32 42 31 39 26 39 22 23 עגבניית צ'רי

9% 11 15 13 13 14 8 8 9 8 7 5 סלרי
33% 9 21 18 26 31 26 37 25 37 18 18 עגבנייה

 -14% 7 11 12 12 15 12 13 13 13 13 9 מלון
 -33% 18 17 15 13 16 11 10 12 10 12 10 בטטה

איור מס’ 6: מחיר סיטוני של תפוח-אדמה לבן בשקים 
בממוצע שבועי, בשנים 2017-2013, בש”ח לק”ג )ממוצע 

סוג א’ - מובחר(

איור מס’ 7: מחיר סיטוני של תפוח-אדמה אדום בממוצע 
שבועי, בשנים 2017-2013, בש”ח לק”ג )ממוצע סוג א’ 

- מובחר(

לפי   2017-2014 בשנים  תפוחי-אדמה  יצוא   :1 מס’  טבלה 

מדינות )אלפי טונות(

 ב-%
מסה"כ

ממוצע 2017 2016 2015 2014

29% 57 60 66 53 50 בריטניה
20% 38 40 43 38 30 הולנד
13% 24 26 18 20 30 צרפת
10% 17 20 19 11 17 גרמניה
7% 38 14 13 48 78 רוסיה
5% 8 10 13 4 6 סלובניה
4% 6 9 14 - - בלגיה
4% 9 8 11 11 6 ספרד
3% 7 6 9 7 8 נורווגיה
1% 3 2 5 5 1 איטליה
1% 1 2 2 - - אירלנד
1% 3 2 6 2 2 שווייץ
1% 1 1 1 0 1 דנמרק
1% 9 3 3 13 17 אחרים

100% 222 204 222 214 247 סה"כ
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איור מס’ 8: מחיר תפוחי-אדמה לצרכן בממוצע חודשי בשנים 2017-2013 בש”ח לק”ג )מקור: לשכה מרכזית 
לסטטיסטיקה(

איור מס’ 10: מחיר תפוחי-אדמה לצרכן בממוצע חודשי בשנים 2017-2011 בש”ח לק”ג )מקור: לשכה מרכזית 
לסטטיסטיקה, סטורנקסט(

נמוכים מהמחיר אשר מפורסם על-ידי למ”ס, פערי מחירים 
המגיעים עד 30%. בשנת 2017 הצטמצם  הפער עקב עליית 
זול  עדיין  זאת,  למרות  אך  הסיטוניים,  תפוחי-האדמה  מחירי 
יותר לצרכן לרכוש תפוחי אדמה ברשתות השיווק. יש להביא 
בחשבון שהפער האמיתי הינו גדול יותר, מאחר שמחירי למ”ס 

כוללים גם את מחירי התוצרת ברשתות.

איור מס’ 9: מחיר תפוחי-אדמה לצרכן בממוצע חודשי בשנים 2017-2011 בש”ח לק”ג )מקור: לשכה מרכזית 
לסטטיסטיקה(

בגידולים  תשומות  טריים,  ירקות  אדמה,  תפוחי  מחיר  מדד 
הצמחיים; בסיס: ממוצע 2005 

הלמ”ס,  שמפרסם  כפי  לצרכן,  תפוחי-האדמה  מחירי  מדד 
עלה ב-12 השנים האחרונות ב-136% )עד יוני 2017(, ולעומת 

זאת התייקרו מחירי הירקות בכ-148% משנת 2005.
מחירי התשומות בגידולים הצמחיים עלו ב-140% משנת 2005.
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ענף תפוחי האדמה בישראל עבר שנה 
מורכבת. בתחילת השנה היו המחירים טובים 

גם בשוק המקומי וגם ביצוא. בשלב מסוים, 
בגלל תנאי השוק ועודפי זרעים מאוחרים 
שייבאנו, נפל המחיר. האם נשכיל לפעול 

בצורה מתואמת יותר בעתיד? 

כללית
בפרט,  שלנו,  העיקרי  השוק  ובגרמניה,  בכלל  באירופה 
גרר  המחסור  היצוא.  עונת  בתחילת  משמעותי  מחסור  נוצר 
מחירים טובים, שחיפו על ירידת שער האירו ב-8% )מ-5.2016 

ל-5.2017( ועל 18% ירידה בפאונד. 
גרמנית  סחורה  למשחק  נכנסה  היצוא  של  האחרון  בחודש 
מקומית שהקדימה וכן סחורה ספרדית. לפי הכללים הברורים 
כזה  בגוש האירופי, במקרה  כיום לצערנו  והלא כתובים שיש 
out. יתרת היצוא שהייתה כבר ביבשת או בדרך על  ישראל 
עליית  עם  השיווק,  ובסוף  מגוחכים,  במחירים  נמכרה  הים 
הכמויות ממקורות מקומיים, קרס המחיר לחלוטין וירד ל-100 
שבע  את  השכיחו  העונה  בסוף  הרעות  הפרות  שבע  אירו. 
הפרות הטובות שקדמו להן, והסיכום הכלכלי של העונה בכל 

תחנה הושפע ונקבע לפי עיתוי היצוא שהיה לה.
חלק מהתחנות יצאו לרוסיה במחיר נמוך, וזאת במטרה לפנות 
טונות  אלפי  עשרות  המקומי  בשוק  להשאיר  ולא  עודפים 
וכושר הקנייה שם  שיועדו ליצוא. הרובל ברוסיה נשאר חלש, 
נותר נמוך. בנוסף לזאת, למצרים יש יתרון במכס נמוך ב-25% 
מישראל. מספר קטן זה הוא ההבדל בין מכירה ברווח סביר 

לבין עבודה בניוטרל או בהפסד. 
כתוצאה מכל האמור, נותרו עודפי יצוא מסוימים בארץ, ולפי 
ההערכה של מחלקת המודיעין של שולחן תפוחי אדמה, הם 
מעריך  אני  מחסור.  אפילו  יש  האדומים  ובזנים  גבוהים,  אינם 
שבהתנהלות נכונה ומשותפת שלנו, כל המגדלים, נוכל לפדות 

מחירים סבירים בשוק המקומי בהמשך. הדבר תלוי בנו.

פעילות שולחן תפוחי אדמה 
ותהליכים בענף 

בעונת 2017-2016

פעילות השולחן
את  לווסת  ניסינו  שעברה  בשנה  זו  בעונה  הזרעים:  כמויות 
בשולחן  משמעותי  רוב  על  מראש  החלטנו  הזרעים.  כמות 
כתנאי לאישור המהלך, ולא הגענו אליו. כך ייבאנו כמות עודפת 
יצוא לאמצע - סוף עונת  )2,000 טונות זרעים( שעיקרה בזני 
הזה, שהוגדר כבר בשלב הזמנת  די מדהים שהעודף  היצוא. 
הזרעים, הוא מקור הנפילה שלנו ב-2017. אנחנו יודעים לנתח 
לנתח את  יודעים  אנחנו  את הכמויות הנדרשות לשוק מאוזן, 
רמת המלאים, אנחנו יודעים לתרגם זאת לנפח יבוא הזרעים 
ונותר רק דבר "קטן" אחד, להחליט ביחד מה וכמה  הנדרש, 
ואיך מגיעים לעונה ללא עודפים. אני משתדל לשמור  עושים 
החלטות  לקבל  ונדע  מהעבר  שנלמד  ולקוות  אופטימיות  על 

נכונות בעתיד. 

תיאום בין התחנות: בישיבת הצוות המצומצם האחרונה נמסר 
דיווח על הפעילות המשותפת בשולחן הגזר. בשנה החולפת 
רמת התיאום בין התחנות סייעה רבות בהקטנת המשבר שנפל 
על הענף המקביל לנו ב-2017. יש כוונה לשכלל את התיאום 
ולהעמיק אותו לעונה הבאה, בתקווה לצאת ממשבר השנתיים 
נכון שמספר השחקנים שם  מהגזר.  ללמוד  עלינו  האחרונות. 
קטן משמעותית וקל יותר להגיע להסכמות, אך ברמת העיקרון 

הגעה להסכמות היא הכיוון הנכון.

שינוי סף שאריות באירופה: עוד נושא שדווח הוא שינוי התקנות 
לגבי סף השאריות המאושר )MRL( באירופה. האיחוד האירופי 
מעלה את רמת הדרישות באופן משמעותי, ובתהליך זה הוא 
פוסל לשימוש מספר רב של חומרים, חלקם משמעותיים לנו. 
ובוחן  החקלאות  משרד  נציגי  עם  ביחד  עובד  מטעמנו  צוות 
מה ניתן לעשות כדי להמתיק את הגלולה, כמו לקבל תקופת 
הסתגלות לשינוי או לאתר דרכים ופרוטוקול גידול, שבעזרתו 

ניתן יהיה לחיות עם הגזירה.

לגבי צריכת תפוחי  קידום מכירות: השלמנו את סקר השוק 
בפני  הוצגה  ותמציתן  מעניינות,  התוצאות  בישראל,  אדמה 
הצוות. הסקר הוא רק שלב בדרך לקידום צריכת תפוחי אדמה 

אורן ברנע, מזכיר ארגון מגדלי ירקות
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וכל  וצוות מקצועי מטפל בקידום העניין, בתקצובו,  בישראל, 
זאת תחת חסות מועצת הצמחים ובתיאום עמה.

פגישה עם שר החקלאות
בסוף חודש יולי קיימנו ישיבה, ויקי בוקר, מדריכי שה"מ ואנוכי, 
המשבר  עמד  הפרק  על  המשרד.  ואנשי  החקלאות  שר  עם 
תמונת  את  תיארנו  בכלל.  ובענף  בפרט  אדמה  תפוחי  ביצוא 
לקדם, חלקם  נושאים שיש  ובעיקר התרכזנו במספר  המצב 

יסייעו בטווח הארוך וחלקם בטווחים בינוניים. 
אירופה - מכס ויבוא: הסכם הסחר עם אירופה לא מאפשר 
הורדת מכסים. עם זאת, הבהרנו את הנזק הגדול שיש לענף 

מיבוא טרי או מיבוא קפואים, נזק שיישאר לתקופה ארוכה.
הסכמי סחר עם רוסיה: ביקשנו לזרז את גמר הסכם הסחר 
מתהווים  בהסכמים  שלנו  המעורבות  לגבי  ועדכנו  רוסיה  עם 

נוספים.
בפרט  המפרץ  ולמדינות  בכלל  למזרח  היצוא  למזרח:  יצוא 
וכן  קשבת  ואוזן  עניין  השר  אצל  מצאנו  אפשרי.  כיוון  הוא 

הבטחה לסייע בקשיים שיתגלו.
העלויות  בעיית   ,BDS-ה עם  ההתמודדות  נושא  עלה  שונות: 
להגדלת  והצורך  ועוד(  )מים  הישראלי  המגדל  של  הגבוהות 

חלקה של המדינה בקרן לנזקי טבע.
הדיון היה ממוקד וענייני.

הסיור הירוק
לפני שבועיים סיימנו בשעה טובה את ה"סיור הירוק". מדובר 
בקבוצה של נציגי המגדלים, העוברים ובוחרים מתוך השדות 
ואיזה  לישראל  זרעים  להספקת  ראויים  שדות  אלו  באירופה 
לא. עניין זה של הטיפול בזרעים עוד בארצות המוצא, באופן 
עברה  אירופה  ביותר.  ומקצועי  לישראל  ייחודי  הוא  משותף, 
יובש ארוכות מהרגיל  השנה טלטלות של מזג-אוויר: תקופות 
ואחר-כך הצפות. למעט סקוטלנד, בה מזג-האוויר היה השנה 
מאוזן, בשאר המדינות היה מזג-אוויר הפכפך. בינתיים נראה 
מאשר  גרב  יותר  עם  הסבירות,  בתחום  הזרעים  שאיכות 
לקבוע  קשה  והאזורים,  המדינות  בין  השונות  בגלל  אשתקד. 

בשלב זה את רמת היבול הכוללת. נמתין ונראה.

תצוגת הזנים
הזנים  תצוגת  את  בארז  נקיים   ,29.8.2017 שלישי,  ביום 
המסורתית. כרגיל יש מה לראות, יהיה מה לשמוע, ואני בטוח 

שיהיה לכולנו מעניין ומועיל.
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העבודה הנוכחית נועדה לאפיין את התכונות 
הפנוטיפיות והגנוטיפיות של תבדידי כימשון 
שנאספו בנגב המערבי, מנובמבר 2015 ועד 

אפריל 2016.

תקציר
 188 נאספו   2016 אפריל  ועד   2015 בנובמבר  מ-15  החל 
פנוטיפיות  לתכונות  אופיינו  התבדידים  כימשון.  של  תבדידים 
עמידות  הינן:  שנבדקו  הפנוטיפיות  התכונות  וגנוטיפיות. 
הגנוטיפיות  התכונות  ותוקפנות.  זוויגיות   ,MFX למפנוקסם 
שתבדידי  הראו  התוצאות   .SSR סמני   12 באמצעות  נבדקו 
ובהמשך העונה  ביניים,  או בעלי עמידות  היו עמידים  נובמבר 
הופיעו גם תבדידים רגישים. לקראת סוף עונת האביב, במרץ 
היו כ-49% מהתבדידים עמידים, כ-17% בעלי עמידות   ,2016
עם  ועלה  הלך  האלימות  גורמי  מספר  רגישים.  ו-34%  ביניים 
התקדמות העונה, מ-4.8 גורמי אלימות בממוצע לתבדיד עד 
לאורך  באוכלוסייה  הזוויג ששלט  לתבדיד.  אלימות  גורמי   6.9

 .A1 שתי העונות היה
עיקריים.  גנוטיפים  שלושה  בארץ  שישנם  הראו   SSR מבחני 
בדצמבר   .us7-like-ו  23_A1 הגנוטיפים  שלטו  העונה  בתחילת 
באוכלוסייה  ושיעורו   ,13_A2 הגנוטיפ  לראשונה  הופיע   2015
הלך ועלה, עד שבסוף מרץ הגיע שיעורו באוכלוסייה ל-64%. 
הוכח  והגנוטיפיות.  הפנוטיפיות  התכונות  בין  קשר  נמצא  לא 
לשמש  עלולות  קודמת  מעונה  "בריאות"  זריעה  שפקעות 
מוקד ראשוני להתפתחות המחלה בעונה העוקבת. התוצאות 
מעידות על שונות רבה באוכלוסיית הכימשון בארצנו. זו יכולה 
לנבוע ממוטציות המופיעות מלחץ סלקציה, הגירה מאירופה 
ויצירת  מינית  רבייה  על-ידי  המתרחשות  מרקומבינציות  ו/או 

אואוספורות המקננות בקרקע.

מבוא
התכונות  את  לאפיין  הייתה  הנוכחית  העבודה  מטרת 
בנגב  שנאספו  כימשון  תבדידי  של  והגנוטיפיות  הפנוטיפיות 

המערבי החל מנובמבר 2015 ועד אפריל 2016.
 התכונות הפנוטיפיות נבדקו באוניברסיטת בר אילן, והתכונות 
במכון  שמבה,  אסתי  תלמידתנו  על-ידי  נבדקו  הגנוטיפיות 

מחקר “James Hutton Institute”, בסקוטלנד.

תוצאות
טבלאות מס' 1 א-ד )בסוף המאמר( מציגות את תכונותיהם של 
188 תבדידים שנאספו החל מ-15 בנובמבר 2015 עד 20 לאפריל 
זן  האיסוף,  מקום  האיסוף,  את תאריך  מראות  2016. הטבלאות 
תפוחי אדמה שממנו נאספה הדוגמה, העמידות ל-MFX, הזוויגיות, 

הגזע )virulence factor(, מספר גורמי האלימות והגנוטיפ.
העמידות ל-MFX נחלקת ל-3 טיפוסים עיקריים:

הזוויגיות   .)S( ורגישים   )I( ביניים  עמידות  בעלי   ,)R( עמידים 
נחלקת לשני טיפוסים, A1 ו-A2. התוקפנות מוצגת כסדרה של 
בזן  לעמידות  הגן  את  מייצגת  ספרה  כשכל  מ-11-1,  ספרות 

דיפרנציאלי של תפוחי אדמה, שעליו התבדיד יכול להנביג.
נאספו  ל-4 חלקים, על-פי החודשים שבהם  נחלקת  הטבלה 
התבדידים מן הטבע. התוצאות של טבלה 1 מסוכמות באיור 

.)A-D( 1
 .MFX-ל לעמידות  האוכלוסייה  התפלגות  את  מציג   1-A איור 
עמידים  מתבדידים  מורכבת  האוכלוסייה  הייתה  בנובמבר 
ורגישים ביחס של 1:1 בערך. בדצמבר הופיעו מעט תבדידים 
התבדידים  מספר  ועלה  הלך  מרץ  עד  ומינואר  רגישים, 
מ-34%  מורכבת  האוכלוסייה  הייתה  מרץ  בסוף  הרגישים. 
ו-49%  ביניים  עמידות  בעלי  17% תבדידים  רגישים,  תבדידים 

תבדידים עמידים.

לתבדיד  הממוצע  האלימות  גורמי  שמספר  מראה   1-B איור 
 ,6.97  ,5.1  ,4.8 היה  הממוצע  מספרם  העונה.  עם  ועלה  הלך 
בדצמבר,  בנובמבר,  שנאספו  לתבדידים  בממוצע,  ו-6.82 

בפברואר ובמרץ, בהתאמה.

יגאל כהן, אסתי שמבה, אבגניה רובין, מריאנה גלפרין - אוניברסיטת בר אילן

מחלת הכימשון בישראל 
בעונות סתיו-אביב 2016-2015
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איור C-1 מראה שהרוב המכריע של התבדידים במהלך העונה 
היו מטיפוס A1. בחודש מרץ היו 80% מהתבדידים A1 ו-20% 

.A2 היו

הגנוטיפי של התבדידים  D-1 מציג לראשונה את האופי  איור 
שבארץ  הראו  התוצאות   .2016-2015 בעונת  בארץ  שנאספו 
  ,23_A1 והם:  המחלה,  מחולל  של  בלבד  גנוטיפים   3 קיימים 
שני  רק  נמצאו  בנובמבר,  העונה,  בתחילת   .13_A2-ו  us7-like

גנוטיפים, A1_23 ו-us7-like. בדצמבר הופיע לראשונה הגנוטיפ 
A2_13 הלך ועלה תוך היעלמותו  A2_13. שיעורו של הגנוטיפ 
של הגנוטיפ us7-like. בסוף העונה, הייתה האוכלוסייה מורכבת 

.23_A1 - 33%-13 ו_A2 67%-מ
מפקעות  כימשון  של  הופעה  לראשונה  נצפתה   2017 בינואר 
ניקולה,  הזן  500 פקעות של  מיובאות מהולנד. מתוך   נגועות 
שנזרעו בבר אילן בנובמבר 2016, הופיעו בינואר 2017 חמישה 
מן  הדבקה  על  המעיד  במופע  בכימשון,  נגועים  צמחים 

על  הפקעות,  בתוך  אובחן  והפתוגן  נעקרו  הצמחים  הקרקע. 
אף שהפקעות היו בריאות כלפי חוץ. 

דיון
שולטת  עדיין  לכימשון  שהעמידות  מראות  התוצאות 
 MFX-ל רגישים  תבדידים  הופיעו  לעבר,  בניגוד  באוכלוסייה. 
ולא בתחילתה. האוכלוסייה נשלטה על- לקראת סוף העונה 
שליטה  נצפתה  שבהן  קודמות,  לשנים  בניגוד   A1 הזוויג  ידי 
A2. במהלך העונה חלה עלייה מתמדת בתוקפנות  של הזוויג 
3 גנוטיפים  של הפתוגן. לראשונה אנו מדווחים על קיומם על 
הרבה  בתוקפנותו  הידוע   ,13_A2 וביניהם  בארץ,  הפתוגן  של 
בבריטניה. לא ברור האם A2_13 בארצנו הוא מהגר מאירופה 
 A2 מזוויג  הינם  בבריטניה   13_A2 תבדידי  מקומי.  גנוטיפ  או 
עמידים,  להיות  יכולים  הם  שבארץ  בעוד   ,MFX-ל ועמידים 
רגישים או בעלי עמידות ביניים ומזוויג A1. הממצאים מצביעים 
על פולימורפיות רבה של הפתוגן בארץ. פולימורפיות זו יכולה 
לנבוע ממוטציות המופיעות מלחץ סלקציה, הגירה מאירופה 
ויצירת  מינית  רבייה  על-ידי  המתרחשות  מרקומבינציות  ו/או 

אואוספורות המקננות בקרקע.

תודות
באיסוף  הרבה  עזרתו  על  מיח"ם,  זיג  לאורי  מודים  אנו 

התבדידים;
לפרופ' דייויד קוק מסקוטלנד, שאפשר לנו לעשות את האפיון 

הגנוטיפי במעבדתו;
ולמועצת הצמחים, על מימון המחקר.
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טבלאות מס' 1 א'-ד':
נובמבר  בחודש  שנאספו  התבדידים  תכונות  1-א':  טבלה 

2015

דצמבר  בחודש  שנאספו  התבדידים  תכונות  1-ב':  טבלה 
2015



2
0
1
7

ט 
ס
גו

או
 

48

ינואר  בחודשים  שנאספו  התבדידים  תכונות  1-ג':  טבלה 
ופברואר 2016 

 - מרץ  בחודש  שנאספו  התבדידים  תכונות  1-ד':  טבלה 
אפריל 2016
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עבודה זו בחנה את היכולת לכוון את 
ההשקיה בתפוחי אדמה על-פי מדד העקה 

המופק מצילומים תרמיים, בהשוואה לגישה 
המיושמת כיום.

תקציר
הצגת הבעיה: השימוש במדידות הטמפרטורה של הצמחייה 
לצורך איתור עקת מים מאפשר כיום למפות את ההתפרשות 
המרחבית של מצב המים בגידול, בקנה-מידה של תת-חלקה, 
רוב  תרמיים.  צילומים  בעזרת  אזורי,  בקנה-מידה  ואף  שדה 
המים עקת  ומדד  תרמי  בצילום  שימוש  שעושים  המחקרים 
CWSI (Crop Water Stress Index) מתרכזים בהערכת מצב המים 

אותם  ההשקיה.  בהכוונת  ולא  המרחבית  השונות  ובמיפוי 
 ,CWSI מדד  ערכי  לפי  השקיה  בהכוונת  העוסקים  מחקרים, 
מכוונים לתעשיות היין ולגידולי כותנה. מחקרים בודדים עוסקים 
בהכוונת השקיה בגידולים אחרים. באותם מחקרים, שעוסקים 
בתפוחי אדמה, ישנה התייחסות לערכי סף להכוונת השקיה, 
אך הם: )1( מבוססים על נתונים נקודתיים ממכשירים בודדים, 
התייחסות  אין   )2( הגידול;  שטח  כלל  את  לייצג  שאמורים 
ביטוי לדינאמיקה העונתית )שלבי  אין   )3( לשונות המרחבית; 

גידול ומטאורולוגיה, ימי שרב וכד'(.
ההשקיה  את  לכוון  היכולת  את  לבחון  המחקר:  מטרת 
בתפוחי אדמה על-פי מדד העקה המופק מצילומים תרמיים: 
)א( מציאת קבוע החזר ביחידות של מדד העקה; )ב( הערכה 
יעילות השימוש במדד להכוונת השקיה בהשוואה לגישה  של 

המיושמת כיום. 
בחלקות  דרום,  במו"פ  הבשור  בחוות  נערך  הניסוי  תוצאות: 
באמצעות  יושם  הניסויים  מערך  ליזימטרים.  מערך  הכוללות 
אדמה  תפוחי  גידול  של  האביב  בעונת  בהמטרה  השקיה 
רגילה  השקיה   )1( לשניים:  חולקו  הניסוי  שטחי  דזירה.  מזן 
 CWR שהתבססה על החלטת המגדל כפי שהיא נעשית כיום

קביעת ממשק השקיה בתפוחי 
אדמה על-ידי מדד עקת מים 

המחולץ מצילום תרמי

(Crop Water Requirements) ו-)2( השקיה שהתבססה על קביעת 

בחלקות,   .CWSI התרמי  המדד  באמצעות  הדרוש  ההחזר 
השנייה(,  )הקבוצה   CWSI מדד  בסיס  על  להשקיה  שיועדו 
סגירת  של  לשלב  הגיע  שהגידול  לאחר  מתונה  עקה  יושמה 
תוך  בהמשך  נעשתה  וההשקיה  התבססה,  העקה  שורות. 
הטיפולים  בקבוצת   CWSI-ה מדד  בסיס  על  ההחזר  קביעת 

שיועדה לכך. 
שנתקבל  המים  למצב  בהשוואה  התיקון,  משלבי  אחד  בכל 
וגירעונית(,  )רגילה  קבועה  בהשקיה  הביקורת  בחלקות 
ירדו    CWSI-והעיד על שינוי צפוי: ערכי ה השתנה מצב המים 
לערכים  ודומים  הגירעונית  ההשקיה  של  מאלו  נמוכים  והיו 
העידו  כללי  באופן  זאת,  עם  יחד  רגילה.  בהשקיה  שנתקבלו 
ערכי המדד על עקה בשלבים שונים של הגידול, גם בחלקות 

שקיבלו השקיה רגילה. 

מבוא 
תוך  גידול  חלקות  עיבוד  של  גישה  היא  מדייקת  חקלאות 
מתמודדים  אתן  בסיסיות,  שאלות  לשלוש  מענה  מתן  כדי 
ו/או  )דשן  לתת  צריך  מה  הגידול:  עונת  במהלך  החקלאים 
רמת  ו/או  גידול  לשלבי  )בהתאם  מתי  הדברה(,  ו/או  השקיה 
ותתי-חלקות(.  )חלקות  ואיפה  ומחלות(  מזיקים  פגיעתם של 
של  דינאמיים  לצרכים  ולהגיב  אלו  לשאלות  מענה  לתת  כדי 
הגידול ַּבשלבים השונים, יש לנטר את מצב הגידול באופן שוטף 
ולבחון את השונות המרחבית והעתית בשדה במהלך כל עונות 
ולסביבה,  יותר למגדלים  זה מציע דרך טובה  עיקרון  הגידול. 
כיוון שחלוקת המשאבים האופטימאלית בזמן ובמרחב מובילה 
בהשפעות  ולירידה  ברווחיות(  לעלייה  )ו/או  בעלויות  לירידה 
 .)Alchanatis and Cohen, 2011( הסביבה  על  שלהם  השליליות 
המעבר של החקלאות המדייקת מתפיסה תיאורטית לשיטה 
יישומית תלוי לא רק ביכולת המיפוי של השונות בשדה, אלא 
באזורי  לבצע  יש  אותן  הפעולות  של  מתאימה  בהגדרה  גם 
השונות  את  "לתרגם"  יש  כלומר,  הגידול.  לניהול  הממשק 

מורן סגולי, משה ברונר, אבי אלרט - מו”פ דרום
יפית כהן, רונית רוד, ויקטור אלחנתי, אשר לוי, רומן בריקמן - המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי

אלון בן-גל - מינהל המחקר החקלאי, גילת
אורן בוכשטב - יישובי חבל מעון

אברהם זילברמן )ג’ון(, ציון דר - שה”מ, משרד החקלאות
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משמעות  בעלות  מעשיות  פעולות  מכלול  לכדי  המרחבית 
לחקלאי המגדל, כתגובות למידע המגיע מן החיישנים בשטח.

מסחריים  ושירותים  מיפוי  מערכות  מעט  לא  נמצא  כיום 
מהן  ניכר  חלק  הגידולים.  במרחב  שונות  ניטור  המאפשרים 
מתועל לצרכים של הכוונת דיגומי קרקע וצומח. במקרים רבים 
הן מציגות מידע לא ישים למגדל, מאחר שמוצגים נתוני מדידה 
צמחית  ביומסה  )לדוגמא  למיניהם  אינדקסים  או  גולמיים 
המשמעות.  עם  להתמודד  נדרש  שהחקלאי  בעוד   ,)LAI-ו
המערכות מאפשרות הצגת שונות מרחבית ועיתית, אך לרוב 
אינן מאפשרות זיהוי של הגורמים. גם כאשר מדובר במערכות 
יותר  סבירות  אפשרויות  על  המצביעות  החלטה,  תומכות 
מנתוני  שנתקבלה  העיתית  ו/או  המרחבית  לשונות  כמקור 
ביטוי  יכללו  לא  לחקלאי  ההמלצות  לרוב  המיפוי,  מערכות 

כמותי ליישום. 
מצב  להערכת  כאמצעי  הצמחייה,  בטמפרטורת  השימוש 
והערכת  מרחוק  לחישה  המעבר  חדש.  אינו  בגידול,  המים 
עקת יובש באמצעות צילום תרמי מהווים שלב מתבקש בדרך 
על  שמבוסס  מים  עקת  מדד  על  בהתבסס  השקיה  לניהול 
מבוסס  המדד   .)Maes & Steppe, 2012(  CWSI-ה תרמי,  צילום 
בעזרת  הסביבה  וטמפרטורת  העלווה  טמפרטורת  זיהוי  על 
לבין  העלווה  טמפרטורת  בין  היחס  חישוב  ועל  תרמי  צילום 
וצמצום  נרחב  כיסוי  מאפשר  הצילום  הסביבה.  טמפרטורת 
הזמן לאיסוף נתונים ועבודה בחלון זמן רלוונטי במהלך היום; 
השקיה  הכוונת  של  היעד  להשלמת  בדרך  ביותר  משמעותי 
לבין  בגידול  המים  מצב  בין  הקשר  תרמי.  מדד  באמצעות 
מוליכות פיוניות ודיות מגביל את איסוף הנתונים לצורך הערכת 
מצב המים לכשעתיים, שבהן הדינאמיקה היומית מינימאלית 
בערכי המדדים. מחקרים מהשנים  יחסית  יציבות  ומתקבלת 
את  למפות  מאפשרים  תרמיים  צילומים  כי  הראו  האחרונות 
תרמיים  צילומים  באמצעות  בגידולים  המים  במצב  השונות 
 Cohen et al.,( וזית  גפן  ובמטעי  בחיטה  בכותנה,  כמו  מוטסים, 
מחקרים   .)2012; Alchanatis et al., 2010; Zuares et al., 2015
נוספים הראו כי מדד CWSI מאפשר הבחנה בין גידולי תפוחי 
ניתן  בנוסף,   .)Rud et al., 2014( שונות  ברמות  שהושקו  אדמה 
להצביע על ערכי סף המבטאים מצב גידול תקין של תפוחי 
אדמה בשלבים שונים במהלך העונה )Rud et al., 2013(, בעוד 
 )Erdem at al. 2005, Shae et al. 1999( שבמחקרים מוקדמים יותר
הספציפית  ולהתאמה  העונתית  לדינאמיקה  התייחסות  אין 
של דרישות המים בכל שלב לאורך עונת הגידול ו/או כתגובה 

לאירועים מטאורולוגיים ספציפיים, כגון ימי שרב. 

מטרות המחקר: 
על-פי  אדמה  בתפוחי  ההשקיה  את  לכוון  היכולת  את  לבחון 

מדד העקה המופק מצילומים תרמיים. 
מטרות משנה: 

השקיה  להכוונת  התרמי  במדד  השימוש  יעילות  את  לבחון 
בהשוואה לגישה המיושמת כיום.

פירוט עיקרי הניסויים ותוצאות עיקריות
מערך הניסוי

בחוות הבשור הוקם מערך ניסוי שכלל 4 טיפולים X 4 חזרות, 
לפי המפורט באיור 1. כל טיפול היה בגודל של 20 מ' X 24 מ'. 
מערך זה כלל גם ליזימטר אחד, 2 מ"ר, בכל אחד מהטיפולים. 
דרך  נעשה  הדישון  בהמטרה.  נעשתה  בחלקות  ההשקיה 
מערכת ההשקיה )באופן שגרתי כמות גבוהה(. עד לשלב של 
לפני  ימים   16 אחיד.  באופן  בוצעה  ההשקיה  שורות,  סגירת 
תחילת המדידות החל תהליך יישום עקה מתונה, 70% מהכמות 
הרגילה  המים  כמות  לכך.  שיועדו  טיפולים  באותם  הרגילה, 
והיא  הליזימטרים,  נקבעה באמצעות מדדים שנלקחו מנתוני 
ובהתחשב  לגידול בכל שלב  ייצגה את כמות המים הדרושה 

בתנאים המטאורולוגיים ששררו באותה עת.
מועד הצילומים תוכנן בסנכרון עם מועדי ההשקיה. הצילומים 
ההשקיה  ממועד  ארבעה  עד  יומיים  לאחר  כלל  בדרך  נעשו 
בלילה(.  נפתחו  )ברזים  הבא  ההשקיה  יום  בצהרי  הקודם, 
כלומר, מיד לאחר הצילומים, נעשה ניתוח נתונים וחושב ערך 
מדד CWSI ממוצע לארבע חזרות בכל טיפול. בהתאם לערך 

זה נתקבלה ההחלטה האם לתקן את ההשקיה ובכמה.

אמצעי מדידה וניתוח נתונים
באיור  שמוצג  כפי  מתורן,  קרקעיים  תרמיים  צילומים  בוצעו 
רחפן.  באמצעות  מוטסת  מפלטפורמה  גם  צילומים  בוצעו   .2
לחילוץ  ושימשו   )3 באיור  )כמתואר  עיבוד  עברו  הצילומים 
ולחישוב המדד של עקת המים. הצילומים  טמפרטורת העלווה 
הקרקעיים נעשו באמצעות מצלמת FLIR A655sc מגובה של 12 
מ'. הצילומים האוויריים נעשו באותה מצלמה מגובה של כ-200 מ'.

התרמי  הצילום  על  בהתבסס  נעשה   )Tc( העלווה  טמפ'  חילוץ 
מאותרים  ראשון  בשלב  הצילום.  בשעת  מטאורולוגיה  ונתוני 
פיקסלים המיוחסים לצמחייה. מתוך כלל הפיקסלים הללו חושב 
הממוצע של 33% הערכים הנמוכים. בהמשך חושבו ערכי המדד 

:)Idso et al, 1998( לפי הנוסחה הבאה )CWSI( של עקת המים

איור מס’ 1: חלקות הניסוי בשנה ב’ - תיאור כללי )א(; מערך טיפולי ההשקיה )ב(: כחול - 100% כל העונה, לבן - 70% 
כל העונה, ירוק - 70% התחלתי עם תיקון בהמשך כל יומיים, כתום - 70% התחלתי עם תיקון בהמשך כל 3 או 4 ימים; 

בחזרה, בה מוצב הליזימטר בטיפולים השונים, מודגש המספר על רקע צהוב; )ג( דוגמה לאחד מהליזימטרים שנקבעו 
כחלק מרצף בשורת הגידול באחת מהחזרות שבכל טיפול. 
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מהתמונה  שחולצה  העלווה  טמפרטורת  הוא   Tc כאשר 
הטמפרטורה   ,Tdry הטיפולים.  מן  אחד  בכל  חזרה  כל  עבור 
המקסימאלית, נקבעה על סמך מחקרים קודמים כטמפרטורת 
ו-Twet טמפרטורת המינימום, ערך תיאורתי  האוויר+7 מעלות 
המחושב בהתבסס על נתונים מטאורולוגיים ומשוואות מאזני 
קרינת  לבין  צמח  בין  האינטראקציה  את  המבטאות  אנרגיה 
פיוניות,  מוליכות  ערכי  נמדדו  לצילומים  במקביל  השמש. 

נאספו נתוני מז"א ונתוני הליזימטרים.

איתור קבוע החזר 
מדידות  לפי  הטיפולים  בין  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא 
הבדלים  נמצאו   ,CWSI התרמי  המדד  לפי  פיוניות.  מוליכות 
מגמה  התקבלה  אך  בודדים(,  מקרים  )למעט  מובהקים  לא 
ההשקיה.  מתיקון  כתוצאה  המים  במצב  שיפור  על  המעידה 
איור 3 מציג את ערכי המדד התרמי CWSI בכל אחד מתאריכי 

המדידה בשנה השנייה.
מהשוואה בין המועדים השונים נראה כי תיקון ההשקיה בטיפולים 
ביטוי  לידי  בא  שהוא  כפי  המים,  מצב  את  שיפר  הייעודיים 

איור מס’ 2: צילום תרמי: פלטפורמה 
קרקעית התורן

איור מס' 3: ערכי המדד של עקת המים ששימשו לתיקון ההשקיה: המצב ההתחלתי לאחר השמת עקה מתונה בשלושה 
מהטיפולים, כמפורט באיור 1, מצב המים כפי שנתקבל מערכי CWSI לאחר תיקוני ההשקיה שנעשו במהלך העונה, 

איורים )ב( עד )ה(, ומצב המים כפי שנתקבל מצילום אווירי בתאריך האחרון. תיקוני ההשקיה ממצב התחלתי ועד לסוף 
העונה בוצעו בהתבסס על נתוני צילום תרמי קרקעי. איור )ו( מציג את מצב המים כפי שנתקבל בהתבסס על צילום 

אווירי מרחפן. כמות המים המצויינת בכל טיפול מתייחסת להשקיה האחרונה שנעשתה לפני הצילום. הערכים הם ממוצע 
לטיפול, למעט בהשוואה בין צילומי קרקע לבין צילומים מהרחפן, בהם הערך מתבסס על חזרה אחת בכל טיפול.

)ב()א(

)ד()ג(

)ו()ה(
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באמצעות מדד CWSI. הערכים בשני טיפולים אלו, ממועד התיקון 
הראשון ב-8 לאפריל, היה נמוך מזה של טיפול 70% שניתן קבוע 
לאורך כל העונה, ללא כל תיקון. בנוסף, דמו ערכים אלו לערכים 
שנתקבלו בטיפול ההשקיה הרגילה. מגמה זו נשמרה לאורך כל 
בין  מובהקים  הבדלים  עם  השני,  הצילום  ממועד  החל  העונה, 
 18 במועד  מתוקן   70% הטיפולים:  ובין  העונה  בכל   70% טיפולי 
לאפריל,   24 במועד  העונה  בכל  השקיה  ו-100%  לאפריל;  ו-21 
77, 80, 83 יום לאחר השתילה. יחד עם זאת, חשוב לציין שערכי 
מדד העקה, שנתקבלו ב-77 ו-80 יום לאחר הזריעה, היו גבוהים 
בגידול  קודמים  מחקרים  על-פי  הגידול.  של  זה  בשלב  מהצפוי 
המבטאים  עקה,  מדד  ערכי  זה  בשלב  "דזירה",  אדמה  תפוחי 
נעים סביב הערך 0.4, בעוד שכאן נתקבלו ערכים  העדר עקה, 
גבוהים מאוד, 0.84-0.8 ב-77 יום לאחר הזריעה ו-0.62-0.6 ב-80 יום 
לאחר הזריעה. רק במועד המאוחר יותר, 83 יום לאחר הזריעה, 
עקה,  העדר  שמבטאים   0.46-0.42 של  נמוכים  ערכים  נתקבלו 
כלומר תיקון ההשקיה הביא לשיפור המצב במלואו, בהתבסס על 
ערכי המדד התרמי. מגמה זו באה לידי ביטוי גם במועד האחרון, 
90 יום לאחר שתילה, למרות שערכי המדד עלו באופן כללי ביחס 
למועד הקודם לו. עלייה בערכי מדד ה-CWSI היא צפויה ותואמת 
את מה שנתקבל במחקרים קודמים. בשלב זה נתקבלו ערכים 
נמצא  ותוספת מים. לא  של 0.65-0.64 בטיפולים שקיבלו תיקון 
הבדל משמעותי בין תיקון מים ל-110% כל 3, 4 ימים לבין 100% כל 
הימים. חשוב לציין, שטיפול 100% הציג לכל אורך העונה )בכחול( 
ערכים גבוהים )למעט ה-24 באפריל(, וככל הנראה העיד מצב 

המים באופן כללי על עקה מתונה עד חמורה.
צילום  האחרון  במועד  נעשה  קרקעיים,  לצילומים  בנוסף 
מהשוואה  מהתורן.  הקרקעי  לצילום  במקביל  מרחפן,  אווירי 
בין תוצאות אלו )איורים 3ה' ו-3ו'( לא נמצא הבדל פרט לכך 
שבוצעו  מאלו  במעט  גבוהים  מהרחפן  בצילום  שהערכים 

מהצילום הקרקעי.

עקה  ממצב  הגידול  להתאוששות  הדרוש  הזמן  פרק  בירור 
מתונה

מיד  העקה  מדד  ערכי  ולשיפור  לשינוי  הביא  ההשקיה  תיקון 
זו  תוצאה  נתקבלה  בו  הצילום  מועד  הראשון.  התיקון  לאחר 
היה כשבועיים לאחר יישום התיקון והגדלת ההשקיה ל-110% 
כל 4 ימים )איור 4ב(. בהמשך התגברה מגמת השיפור במקביל 

.CWSI-לירידה כללית בערכי ה
ההשקיה  תיקון  השמת  ממועד  יחסית,  הארוך  הזמן  פרק 
בנוסף למצב  זו,  לצילום שבחן השפעה  ועד  במים(  )תוספת 
על  כדי שמירה  תוך  הטיפולים,  בכל  על עקה  הכללי המעיד 
שעם  זה  לבין  תיקון  ללא   70% )בין  כ-0.8  של  דומה  הפרש 
תיקון( בערכי CWSI, מחייב חזרה על בדיקה זו בעתיד. לכאורה 
מתקבל כאן שיפור תוך פרק זמן משמעותי בגידול, לכל היותר 
ברור  באופן  מבטאים  המשופרים  המדד  ערכי  אך  שבועיים, 
מצב של העדר עקה רק במועד אחד )24 לאפריל(, ובמרומז 
כי  היה  נראה  כללי  שבאופן  בכך  בהתחשב  האחרון.  במועד 
הגידול סובל מעקה, גם בהשקיה הרגילה )100%(, הרי שזוהי 

תוצאה טובה.

יבול
ליזימטרים  מערך  שבהן  מהחלקות  והאידוי  ההשקיה  כמויות 

מוצגות באיור 4.
ואילו  גבוה,  הכי  השיווקי  היבול  היה   )100%( המשקי  בטיפול 
טיפולי   .)5 )איור  נמוך  הכי  היבול  היה עם   )70%( טיפול עקה 

התיקון היו ביניהם.

בתפוחי אדמה גדולים היה הבדל מובהק )80-50( בין הטיפולים 
)איור 6( כאשר בטיפול המשקי )100%( היה יבול תפוחי אדמה 
גדולים הכי גבוה ואילו בטיפול עקה )70%( היה היבול הכי נמוך. 

טיפולי התיקון היו ביניהם.

איור מס' 4: הכמות המצטברת של ההשקיה והאידוי 
מטיפול הביקורת )100%( ומטיפול העקה )70%(. אידוי 

מחושב של משרד החקלאות מוצג להשוואה.

איור מס’ 5: היבול השיווקי בסוף העונה לפי טיפולי 
ההשקיה

איור מס’ 6: התפלגות גודל תפוחי אדמה לפי טיפולי 
ההשקיה
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דיון
ביחס ליעד הראשון, תיקון ההשקיה בהתבסס על המדד התרמי 
CWSI הביא לשיפור בערך המדד בסדר גודל של 0.8 יחידות. 

שיפור זה התקבל בתוספת מים של 10%-20% למנה הרגילה 
נקבעה  ה-100%,  הרגילה,  המים  מנת  להשקיה.  שנקבעה 
בהם  הצילומים,  מניתוח  הליזימטרים.  נתוני  על  בהסתמך 
ובין  הליזימטרים  של  עלווה  טמפרטורת  בין  השוואה  נעשתה 
שאר השורות הסמוכות, נמצא שיש הבדל, ערכי טמפרטורת 
העלווה בליזימטרים נמוכה יותר )איור 6(. אי-לכך, יתכן שמנות 
המים שסופקו בפועל לכלל חלקות הטיפולים היו נמוכות מן 
הדרוש, ויתכן שזהו ההסבר לעקה הכללית עליה מעידים ערכי 

.CWSI מדד
ביחס ליעד השני, בירור פרק הזמן הדרוש להתאוששות הינו 
לא יותר מאשר שבועיים. כדי לבחון האם פרק זמן זה מספק, 
לשמירה  תרם  אכן  השיפור  אם  היבול.  מדדי  את  לבדוק  יש 
הכמות והאיכות של היבול, הרי שכדאי לבחון פרקי זמן קצרים 
יותר במועדים שונים בשלב זה של הגידול. ככל שפרק הזמן 
קצר יותר, הנזק ליבול צפוי לקטון ויאפשר גמישות מעט יותר 

במצבי התאוששות לאחר תקלה בהשקיה או ימי שרב.

ביחס ליעד השלישי של שמירה על הכמות והאיכות של היבול, 
יש להמתין עד לאיסוף היבול.

תודות
הניסוי מומן בעזרתם הנדיבה של יק"א ושל קרן המדען הראשי 

של משרד החקלאות.
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איור מס’ 6: השוואה בין טמפרטורת עלווה, ליזימטרים ושאר החלקה: דוגמה לצילום של אחד הליזימטרים )החץ 
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