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כתב זה שלח מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות, לשר מ
החקלאות, בתאריך 16.7.2017, והוא מדבר בעד עצמו.

"חקלאי ישראל עוברים תקופה קשה בגלי החום הפוקדים את 
הארץ זה מספר שבועות, והקיץ עוד בראשיתו. ירקות ופירות 

נשפכים לשוק במחירים ירודים שהם מתחת להוצאות הייצור, 
וראה זה פלא, משרד החקלאות ומנכ'לו לא נזעקים לסייע ולהזעיק 

את האוצר לעזרה. אין פנייה לארגונים להיוועצות, אין דיבור עם 
החקלאים על מצב בלתי סביר זה, הנמשך תקופה ארוכה. השווקים 

מלאים מכל טוב ובזול, האם שמענו שמישהו זועק על מצוקתנו? 
האם פניתם וביקשתם מהאוצר סיוע, למשל באמצעות הוזלת 
מחירי המים ל-1.54 ש"ח לקוב עקב צריכת יתר של מים בגלל 

עומסי החום? האם מישהו חשב מה קורה לחקלאים, שמשלמים 
עבור מים, עובדים, חומרים נגד מחלות ומזיקים, הובלה, בלי שיוכלו 

לכסות את הוצאותיהם? 
סכנת פשיטות רגל מרחפת על חקלאים רבים. אנחנו ציבור חזק 

ומסור, אבל יש גבול. כל מפעל חייהם של רבים מהחקלאים עלול 
לרדת לטמיון, ועל מה הם נענשים? על רצונם להמשיך לעבד את 

אדמות הארץ ולספק תוצרת איכותית כל השנה לתושביה?

דרכים לשמירת האיכות של   33
דלעת ערמונים לתקופה 

ממושכת לאחר קטיף

מפרסומי מינהל המחקר החקלאי,   
מרכז וולקני, מספר 787/17 

דניאל צ'לופוביץ',   
שרון אלקלעי-טוביה,   

מירב זערור, אלי פליק   

טיפולים חלופיים חדשניים   36
וידידותיים לסביבה להדברת 

נמטודות עפצים בגידול 
בזיל

מספר מחקר: 870-6412-14   

אריה יצחק, דוד סילברמן,   
שמעון ביטון, אורי אדלר,   

נבו דור  

המשרד והעומדים בראשו לא נזעקים, אבל אילו היה הפוך והמחירים 
היו גבוהים, מיד דרמה: עידוד לסיטונאים ולרשתות, הורדת מכסים, 
יבוא מטורקיה ומכל יעד שהוא, צעדים שמוכחים כבלתי מוצלחים 
בעליל אבל פוגעים ישירות בחקלאים. החקלאים לא ישרדו, אבל 

החלום של כבוד השר ומנכ"לו יתגשם, תוך הפעלת מכונה משומנת 
של יבוא והורדת מכסים בשמחה ובששון.

אנא, שר החקלאות ומנכ'לו, גלו לפחות חמלה כלפי החקלאים ומצאו 
פתרון של תמיכה בחקלאים בחודשים אלה. תקציב ההשקעות ריק, 

תקציבי העוטף נעלמו, שוק סיטוני לא מיועד לקום, אז אנא ממך, קום 
ועשה מעשה, לך בבקשה לאוצר, כי אוזנו אולי קשובה לתקצב את 

הגירעונות של החקלאים בחודשים הלוהטים, וגייס לפחות את סכום 
המכס שהורדתם לסיטונאים לטובת החקלאים. 

אנו מקווים  שאחרי התקופה החמה, כאשר המחירים יעלו מעבר 
להוצאות הייצור והכמויות בשוק מעט יפחתו, ימצאו החקלאים כוח 

להמשיך, כי מספרם הולך ופוחת.
במשרד יודעים להגיד שמה שאני אומר לא נכון, תוכיחו שזה אחרת. 
החקלאים יבואו בחשבון עם המתעמרים בהם, וימים יגידו מי לצערי 

צדק".
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על הפרק

שדה וירק

בשער הגיליון:  דלעת ערמונים; 
צילם: איתן סלע )מאמר בעמוד 36(

בשער שדה וירק: תות שדה; 
צילמה: רותי פוגטש )מאמר בעמוד 45(
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סלט ירקות
נט: היקף הנזקים של ק

גל החום לחקלאים 
נאמד בכ-10 מיליוני ש"ח

מנתונים ראשוניים של קנט, הקרן 
לביטוח נזקי טבע, עולה כי היקף 
הנזקים של גלי החום לחקלאים, 

בשלושת השבועות האחרונים, 
נאמד בכ-10 מיליוני ש"ח. 

בתקופה שבין 18.7.17-25.6.17 
התקבלו בחדר המצב של 

החברה כ-800 הודעות נזק 
מחקלאים בכל אזורי הארץ. 

מרבית ההודעות התקבלו 
ממגדלים בצפון הארץ - כ-370 

הודעות נזק, כ-320 הודעות 
התקבלו ממגדלים במרכז הארץ, 
ולמעלה מ-110 הודעות התקבלו 
ממגדלים בדרום הארץ. מניתוח 

ההודעות עולה, כי הנזקים 
עליהם דווח נגרמו ברובם מחוסר 

יבול, כתוצאה מהחום הכבד, 
בהדרים, בפירות, באבוקדו 
ובירקות. נזקים נוספים הם 

פגיעות בפירות ובירקות עצמם, 
שהופכות אותם לבלתי ראויים 

לשיווק.
בקנט מדגישים כי מדובר באומדן 

ראשוני, והיקף הנזקים הסופי 
ייקבע רק בהמשך. עוד מציינים 

בקנט, כי כל החקלאים בארץ 
המגדלים פירות וירקות מבוטחים 

כנגד אירועים מסוג זה.
לדברי שמוליק תורג'מן, מנכ"ל 

קנט בפועל, גל החום הנוכחי 
הינו עדות נוספת להתמודדות 

היומיומית של החקלאים עם 
איתני הטבע. למרות שגלי חום 

וגלי קור הינם תופעה נפוצה 
באזורנו, בשנים האחרונות, 

כתוצאה  מההתחממות 
הגלובלית, אנו עדים ליותר 

אירועים קיצוניים שמתבטאים 
בתכיפות שלהם ובעוצמות 

שלהם, כך שלמעשה למגדל 
כמעט שאין דרך להתמודד 

איתם. 
לדברי תורג'מן, קנט מתגברת 

בימים אלה את מערך השמאים 
ואנשי המקצוע, כדי לתת מענה 

ביטוחי מהיר לחקלאים, על-מנת 
למנוע קריסות כלכליות. יחד 

עם זאת, תורג'מן מציין, כי בשל 
אופיים של פגעי החום, הנזק 

יכול לבוא לידי ביטוי מאוחר יותר, 
ובהמשך עלול להיות מורגש 

מחסור ביבול. 

אש ממשלת הודו, ר
נרדנה מודי, מתעניין 

בחקלאות בביקורו 
בישראל

ביקורו ההיסטורי של ראש 
ממשלת הודו, נרדנה מודי, 

בישראל נפתח בסיור חקלאי עם 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו 

ועם שר החקלאות, אורי אריאל. 
בסיור ב"חוות דנצינגר", הציג 
השר אריאל, יחד עם חוקרי 

מכון וולקני, מספר טכנולוגיות 
ישראליות שמשפרות ומשדרגות 
את מהלך העבודה ואת התוצרת 

החקלאית.
מלשכת שר החקלאות נמסר 

כי הטכנולוגיות שהוצגו במהלך 
הסיור היו מכונה לאיתור רמת 

הסוכר בפירות, חיישנים לעצים, 
שמאפשרים להתחקות אחרי 

מסלול זרימת המים דרך הצמח, 
וטכנולוגיה שמאפשרת בקרה 
מדויקת על מערכת ההשקיה 

במגוון גידולים.
נמסר כי הביקור הראשוני בנושא 
חקלאות מבטא היטב את שיתוף 

הפעולה הקיים כיום בין ישראל 
לבין הודו בתחום החקלאות 

ומדגיש כי אחד הנושאים 
שעומדים במרכז ביקורו של 
ראש ממשלת הודו בישראל 
הוא החקלאות והטכנולוגיות 

החקלאיות, שלישראל יש בהן 
יתרון משמעותי.

עוד צוין, כי שר החקלאות 
אריאל ואנשי המשרד בישראל, 

יחד עם מקביליהם בהודו, 
מקדמים בתקופה האחרונה 

תכנית משותפת לשדרוג 
שיתוף-הפעולה בין שתי 

המדינות, מתוך כוונה למקסם 
את היכולות הישראליות 

בחקלאות ההודית. עיקר 
הדגש מושם על הטמעת 

טכנולוגיות ישראליות בחקלאות 
ההודית, לאיתור ותזמון בשלות 

התוצרת החקלאית, ובנוסף, 
על שדרוג היבול והתוצרת 

החקלאית במשקים משפחתיים, 
המאפיינים את החקלאות בהודו.
שר החקלאות, אורי אריאל, אמר 
כי :"מדינת ישראל רואה חשיבות 

עצומה בהרחבת שיתופי-
הפעולה עם הודו, והמסר שלנו 
הוא מחויבות להעמקת שיתופי-
הפעולה בינינו, על מנת להיטיב 

עם העמים של שתי המדינות. 
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לחקלאות הישראלית יש 
יתרונות עצומים, בעיקר בזכות 

הידע והטכנולוגיה שפותחו 
על-ידי החוקרים והחקלאים 

הישראליים. שיתוף-הפעולה עם 
הודו בתחום החקלאות מצוין, 
אבל יש עוד מה לעשות, ואני 
מאמין שבקרוב נגיע לגבהים 

חדשים".
עוד אמר ראש ממשלת ישראל, 

בנימין נתניהו, במהלך הביקור: 
"מכון וולקני הוא מכון המחקר 
החקלאי הטוב ביותר, אין מכון 
מחקר חקלאי טוב יותר ממכון 

וולקני".

יום אירופי על א
הצ'יפס הבלגי

המאכל הלאומי בבלגיה, הצ'יפס 
או הפריטן, הוא חלק בלתי נפרד 
מהתודעה הלאומית של הבלגים, 

והיכן שתסתכל תמצא שם חנות 
לממכר צ'יפס, עם מיונז או 

בלעדיו, שמטגנים אותו פעמיים 
בשומן בעלי-חיים, כדי לקבל את 
התוצאה המושלמת לטעמם של 

צ'יפס רך בפנים ופריך בחוץ. 
והנה לאחרונה הוציאה הנציבות 

האירופית המלצה, שצריך 
לחלוט תחילה את תפוחי 
האדמה לפני הטיגון, כדי 

למנוע היווצרות אקרילאמיד, 
תרכובת שנחשבת למסוכנת, 

שעלולה להיווצר בתהליך 
טיגון אוו חימום ביותר מ-120 
מ"צ. הבלגים נדהמו מהיוזמה 
האירופית, והם טוענים ששינוי 

אופן ההכנה יפגום בטעמו 
של הצ'יפס וכך תיהרס אחת 

המסורות המובהקות של 
המדינה. כל המתנגדים טוענים 

שזו פגיעה בתרבות הבלגית 

ומבקשים מהנציבות לשקול 
מחדש את המלצתם. 

הבלגים נוהגים לעשות טיגון 
כפול, תחילה מטגנים את תפוח 
האדמה החי ובהמשך מבצעים 
טיגון נוסף, הראשון לריכוך תוכו 

של תפוח האדמה והשני להשגת 

פריכות, שהיא המדד עבורם 
להכנת צ'יפס מושלם. 

הפוליטיקאים הבלגים מתגייסים 
למאבק ביוזמה, וההתנגדות 

גואה, למרות שהנציבות 
האירופית טוענת כי כוונתה רק 

להמליץ ולא לכפות.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

יולי 2017 - ספטמבר 2017
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד יוני 

2017, אשר ישווקו בחודשים יולי 2017 - ספטמבר 2017. הנתונים 
הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה, מתוך הסקירה היומית 

של מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף 
הירקות.

נתונים אלה מעובדים במועצת הצמחים-ענף הירקות לדו"ח מרכז 
ומפורט, שפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

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

לתשומת לבכם:

הנתונים המופיעים בתחזית 
זו מבוססים על מידע שנמסר 

או שנאסף על-ידי המועצה 
ובגלל מורכבות העניין, ישנה 

אפשרות שמידע זה אינו 
שלם. כמו-כן, תחזית זו 

מושפעת מתנאים ומנתונים 
שונים שעלולים להשתנות 

ולשנות נתונים ו/או את האמור 
בתחזית זו. מדובר בתנאים, 
כגון: מזג-אוויר, מחלות, גלי 

הנבה, אזורי גידול, עונות גידול 
וכו'. לאור זאת, יש לקחת את 

הנתונים והאמור בתחזית זו 
בזהירות ובערבון מוגבל. אין 

בתחזית זו כדי להטיל על 
מועצת הצמחים - ענף הירקות 

או מי מעובדיה ו/או שלוחיה 
כל אחריות בקשר לאמור ו/או 

לאמיתות האמור בתחזית זו, 
ואין לפרשה כהתחייבות לקיומו 

של נתון כלשהו בעתיד.

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

המדד הסיטוני של חודש יוני 2017 עומד על שיעור של 179% משנת 
הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני ירד בחודש יוני 2017 בשיעור של 11% לעומת חודש 
מאי 2017. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש יוני 2017 עומד על שיעור של 145% 
משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש יוני ירד בשיעור של 

6% לעומת חודש מאי 2017.
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% שינוייוני-17יוני-16שם ירק

2.004.25112%אבטיח

7.75ארטישוק

9.298.02-14%בטטות איכות מעולה

2.662.30-14%בצל אדום

2.53בצל בית אלפא

1.651.40-15%בצל יבש

6.255.87-6%בצל ירוק

2.50בצל ריברסייד

12.718.52-33%ברוקולי באריזה קמעונית

2.302.9026%גזר באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
2.603.5035%איכות מעולה

2.002.4020%גזר בשקים

3.174.2635%דלורית

3.274.83דלעת

6.25זוקיני ירוק

19.6720.002%חסה 8 יחידות

4.91חציל בלאדי

3.24חציל חממה

3.482.75-21%חצילים

3.023.196%כרוב אדום

1.823.1070%כרוב לבן

4.75כרוב סיני

5.275.00-5%כרובית

5.025.255%לוף

3.50לפת איכות מעולה

2.56מלון גליה מעולה

3.07מלון כתום

3.733.71-1%מלפפון חממה

2.902.37-18%סלק

2.87סלק איכות מעולה

4.673.58-23%עגבניות באשכולות

4.673.34-28%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
8.547.61-11%איכות מעולה

7.118.3517%פלפל אדום איכות מעולה

4.688.1574%פלפל בהיר

4.515.3017%פלפל חריף

7.708.7914%פלפל כתום

7.768.459%פלפל צהוב איכות מעולה

4.505.0011%צנון

5.366.1715%קולרבי

4.134.243%קישואים איכות מעולה

18.0020.0011%שום

6.065.23-14%שומר

10.487.38-30%שעועית ירוקה

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

המשך בעמוד הבא
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יחסית לשאר גידולי הירקות, 
היצע המלפפון משתנה תוך זמן 

קצר. לכן קיימות תנודות במחירי 
המלפפון מדי יום.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש מאי 

כ-13,580 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים יולי - 

ספטמבר.
כתוצאה מטמפרטורות גבוהות 

יחסית לתקופה המקבילה 
אשתקד, ישנה הבשלה מוקדמת 

הגורמת לעודף בכמויות 
המשווקות. 

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד נמוכה.

בצל
הספקת בצל בחודשים מאי 
- יולי הינה מזן מכלוא הקיים 
במלאי בהיקף של כ-15,000 

טונות.
בנוסף, הספקת בצל בחודשים 

יולי - דצמבר הינה מזן ריברסייד, 
הקיים במלאי בהיקף של 

כ-70,000 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 יוני 

הינו 3,800 דונם ש"פ. 
השיווק בתקופה זו הוא בעיקר 

משטחים פתוחים )אזור 
השפלה(, המיועדים לשיווק 

בחודשים יולי - ספטמבר.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד גבוהה.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 

אפריל - יוני הנו כ-4,500 דונם, 
המיועדים לשיווק בחודשים יולי - 

ספטמבר.
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 

אפריל - יוני הוא כ-4,800 דונם 
בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים יולי - ספטמבר.
היות שמדובר בגידול קצר 

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש 

יוני כ-4,000 דונם בתי צמיחה 
וכ-2,600 דונם ש"פ, המיועדים 

לשיווק בחודשים יולי - ספטמבר.
הצפי הוא 

לרמת מחירים 
מאוזנת עד 

גבוהה.  

שום
סך-כל נעיצות השום כ-7,700 

דונם.
המלאי בקירור הוא כ-4,800 

טונות.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש יוני 

כ-10,000 דונם, המיועדים לשיווק 
בחודשים יולי - ספטמבר.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה. 
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נס סיכום עונת       כ
תות שדה 2017

אלי אהרון

בתאריך 4.7.17 התקיים, כמדי 
שנה, במחוז המרכז של משרד 

החקלאות כנס לסיכום עונת תות 
שדה.

הכנס אורגן בחסות אגף הירקות 
בשה"מ, על-ידי ממ"ר תות 

שדה, מוחמד יוסף אבו טועמה, 
ובארגונה של רכזת ההדרכה, בת 

שבע בדוח.
בכנס השתתפו מגדלים רבים, 
מדריכים, חוקרים, נציגי ארגון 

מגדלי ירקות, משרד החקלאות 
ומועצת הצמחים.

בדברי ברכתו סקר שמשון עומר, 
מנהל אגף הירקות בשה"מ, 

את פעילות האגף בתחומים 
שונים, סגן מנהל המחוז במשרד 

החקלאות הציג את פעילות 
משרד החקלאות בתחום המים 

והעובדים הזרים, והח"מ, אלי 
אהרון, סקר את פעילות ארגון 
מגדלי ירקות, את אופן הטיפול 
וההחלטות שנתקבלו לאחרונה 

בנושאים שעל הפרק, הקשורים 
לענף הירקות.

פתח את החלק  המקצועי של 
הכנס ארז ויסבורד, יו"ר שולחן 

מגדלי התות, שמסר עדכונים 
בנושאים הבאים:

מן השטח
כניסת תוצרת מעזה;

החשיבות של מיתוג התוצרת;
בקשת השולחן להגדלת ההיטל 

למועצת הצמחים, לצורך תמיכה 
במחקר, בעיקר במבחני הזנים;

גביית תמלוגים בגין זני התות 
שטופחו ואותרו במחקרים.

מוחמד אבו טומעה סיכם את 
העונה החולפת, ובדבריו ציין כי:

הזנים המרכזיים הם אורלי )50%( 
והדס )25%(.

נמשכת מגמת הירידה ביצוא 
)בגלל המחירים האטרקטיביים 

בשוק המקומי(.
היה היצע נמוך יחסית של פרי 

בחורף האחרון.
התמשכות העונה ביחס לשנים 

האחרונות. 
יש לבחון חלופות למתיל ברומיד 

במשתלות.
לגבי המגמות לעונה הבאה:

צפויה יציבות של הגידול.
יש להשקיע במיתוג.

חשוב להמשיך את המחקר של 
מכון וולקני בנוגע לזנים.

צריך למצוא פתרונות למחלות 
ומזיקים חדשים.

המשך הייצור העצמי של צמחי 
אם במשקים. 

ד"ר ניר דאי ממכון וולקני סקר 
את האפשרויות בפיתוח גידולים 

חדשים - תותי יער, פטל, ותות 
קיצי, תוך התאמתם לתנאי 
הסביבה, בדיקת היתכנות 

כלכלית והחדרתם למודעות 
הרשתות והצרכנים.

אברהם )נונה( ארליך, מנהל אגף 
הירקות במועצת הצמחים, ציין 

בסקירתו כי מספר המגדלים 
כיום עומד על 150 וכי שטחי 

הגידול בארץ עומדים על 3,900 
דונם, כולל 70 דונם תות תלוי 

בחממות, המייצרים כ-15,500 
טונות בשנה. כמו-כן, עיקר 

הגידול מתבצע בשרון, בקדימה 
ובקלנסואה.

בהמשך הכנס ניתנו הרצאות 
מקצועיות נוספות בנושאים: 
מיכון לפינוי שאריות הגידול 

בסוף העונה, עדכונים ממחקרים 
במקרופומינה, שימוש בשתילי 

גוש וסיכום הדברה משולבת.
יישר כוח למארגני הכנס.

ום פתוח בחברת י
אוריג'ין זרעים, 6.7.17

אלי אהרון

גם השנה קיימה חברת אוריג'ין 
זרעים יום פתוח, בו הציגה את 

מיטב מוצריה במושב בני דרום, 
השוכן סמוך לאשדוד.

קיבל את פני הבאים מנהל 
החברה והבעלים, אייל ורדי. בין 

הבאים היו חקלאים, מדריכים, 
חוקרים, נציגי ארגון מגדלי 

ירקות, מועצת הצמחים וועדות 
חקלאיות.

היום הפתוח כלל תצוגת ירקות 
מרשימה ממשפחת הדלועיים וכן 

סיור בשטח בחלקות הגידול.
אוריג'ין זרעים הינה חברת זרעים 

המשך בעמוד הבא
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בינלאומית, פעילה בתחום 
מחקר זני ירקות ייחודיים, 

בעיקר ממשפחת הדלועיים: 
קישואים, דלעות, אבטיחים, 

מלונים ומלפפונים.
אסטרטגיית החברה היא 

פיתוח של מכלואים חדשים 
עם תכונות תזונתיות 

גבוהות, הארכת חיי המדף 
של המוצרים ואחידות 

הפירות, תוך שילוב איכות 
עם כמות יבול גבוה 

בגידולים בשטח פתוח 
ובבתי צמיחה.

יש לציין כי חברת אוריג'ין 
הוכיחה בעבר את 

נאמנותה הבלתי מתפשרת 
לחקלאים, תוך הקפדה על 

מתן שירות ברמה גבוהה.
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תכירו
פרים טייב מבית א

שקמה: למרות 
הקשיים אופטימי מיסודו 

חגית שגב אילת

שלושה דורות של חקלאים
הוריו של אפרים היו ממייסדי 

מושב בית שקמה. עלו מטריפולי 
ישירות למושב ולעיסוק 

בחקלאות. שני ההורים עבדו 
במשק, התחילו צעד אחר צעד, 

התקדמו והשתלבו בגידול ירקות 
ורפת. גידלו בעיקר עגבניות,  
תפוחי אדמה, בצל ושאר מיני 

ירקות. נולדו להם 4 בנים. אפרים 
הגיע למושב בהיותו בן שנה. 
באופן טבעי הוא ואחיו עבדו 

במשק, עד שאפרים נותר היחיד 
שעוסק בחקלאות.

כיום, מתוך 98 משפחות במושב, 
נותרו שני חקלאים בלבד: 

אפרים בירקות וחקלאי נוסף 

בפירות, כאשר פעם 
היו במושב כ-60 

חקלאים. 
במשך כל השנים 

אפרים סייע להוריו 
במשק, ולאחר 
השירות הצבאי 
התחתן והקים 

משק עם רעייתו 
ונולדו להם חמישה 
ילדים, שכולם גרים 

בסביבתו. במשך 
השנים עבד בחוץ 

כמפעיל בחברה כצ"א, אך 
לאחר כמה שנים התמסר כולו 

ונשאב לעבודה במשק. כיום 
עובד עם אפרים בנו הגדול, 

רונן, ויחד הם משתפים פעולה 
בהפעלת המשק.

מחפשים את הדרך 
להתפרנס ולהישרד

לצערו של אפרים, המצב בשנה 
שעברה היה קטסטרופלי. הוא 
שיווק תוצרת לרשת 

"מגה", וקריסת הרשת, 
שהותירה חובות 

לספקים, השאירה גם 
לאפרים חוב של מאות 

אלפי שקלים, שעדיין 
לא קיבל אותם. 

לפני כחצי שנה, החליט 
לפתוח במשק חנות 

למכירת ירקות ופירות, 
שנקראת "תנובת 

השדה". לדברי אפרים, 
הרווחיות מהחנות 

אינה גדולה, אבל היא מסייעת 
לצוף במסגרת כלל ההפסדים 

והמאבק להישרדות. החנות 
מקסימה, ויש בה תוצרת טרייה 

ויפה הנמכרת במחירים נוחים 
והוגנים, בעיקר לתושבי האזור 

ולאורחים שהחנות נקרית 
בדרכם.

קשה להתפרנס כיום רק 
מהגידול, אומר אפרים. במשק 
130 דונם שטחים פתוחים של 
חצילים, חסה, כרוב, ברוקולי 
וכ-12 דונם חממות של צ'רי, 

שמגדלים במחזוריות כדי שיהיה 
רצף בגידול. 

הבייבי של אפרים, מבחינת 
מוצרים, הם החסה והכרוב וכיום 

גם הצ'רי. התאהב בגידולים 
הללו, והם בראש מעייניו.
הקושי העיקרי כיום הוא 

המחירים הגבוהים של המים, 
בעיקר באזורים שאין בהם מי 
שפד"ן. מחירי המים מכחידים 
את החקלאים אט אט, אפרים 

מציין. 
בנוסף, בנובמבר 

בשנה שעברה 
הייתה מיני סופת 

טורנדו באזור 
המושב, שפגעה 
בחלק מהמבנים 

וגרמה נזק ל-4 
דונמים חממות 

של חצילי חורף. 
היבול נעקר, כל 
הקונסטרוקציה 

של המבנים התכופפה ונהרסה, 
והם יצאו מכלל שימוש. מדובר 

בנזק של כמה עשרות אלפי 
שקלים, ועקב המצב הכלכלי 

אפרים אינו יכול לתקנם 
ולהחזירם לשימוש.

בעקבות הקשיים, אפרים קיבל 
החלטה להפסיק לגדל ברוקולי 

וכרוב בקיץ, ששאבו כמויות 
גדולות של מים, וצמצם את 
השטחים לכדי היקפם כיום.

למה חקלאות? 
"אין לי הסבר, זו פשוט  

התמכרות. מי שנמצא בחקלאות 
קשה לו לעזוב. אתה אוהב 

את העיסוק, נהנה לראות את 
התוצאות של היצירה שלך 

וממשיך למרות שהמחירים מאוד 
מאכזבים". 

אפרים קם בבוקר לשטחים שלו, 
מתכנן את הזריעות והשתילות, 
משתדל להיות בחנות, בסיועה 
של אשתו, גרציה, וחוזר חלילה.

"אני אופטימי מיסודי, וכולם 
מכירים את האמרה על החקלאי, 

שאומר כל הזמן ש'אולי מחר 
יהיה יותר טוב'. אני עדיין ממשיך. 
אמנם יליד 1948 ולפני גיל פנסיה, 

אבל אתמיד עד כמה שניתן". 
ובנימה אופטימית זו, נקווה לימים 

טובים ומוצלחים יותר לאפרים 
ולכל החקלאים, ולאפרים 

ולמשפחתו אנו מאחלים הצלחה, 
בריאות, פרנסה שרווחיות בצדה, 

נחת והרבה אופטימיות גם בעתיד.
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בשדה ההדרכה
גידול שום 

אלי מרגלית - ממ"ר שושניים; 
תמר אלון - מדריכת הגנת 

הצומח

שום ירוק )ראש שום לח עם 
עלווה ירוקה( נאסף בארץ 

בתקופה שבין סוף פברואר 
לבין אמצע אפריל; שום יבש 

ללא עלווה נאסף מתחילת 
מאי. קבלת החלטה לגבי יעד 

השיווק של השום, עוד לפני 
הגידול, תסייע למגדל בקביעת 

מועד השתילה ומשטר ההשקיה 
והדישון שבהמשך.

בחירת השטח
ניתן לגדל שום בכל סוגי 

הקרקעות בארץ, אולם הוא 
מיטיב לגדול ומניב יבולים טובים 

בקרקעות פוריות ומנוקזות 
היטב, שניתן להיכנס אליהן 
זמן קצר לאחר הגשמים או 

בהפסקות שביניהם, להדברת 
מחלות, מזיקים ועשבייה. אין 

לגדל שום בקרקע שגידלו בה 
שום, בצל או כל גידול אחר 

ממשפחת השושניים בחמש 
השנים האחרונות, מחשש 

להימצאות מחלות ומזיקי קרקע 
 Fusarium - למיניהם, כמו: פוזריום

 ,PINK ROOT - שורש ורוד ,sp.

 Ditylenchus - נמטודת הגבעול
dipsaci או אקרית שוכנת קרקע 

)ריזוגליפוס(.
חשוב מאוד לדעת מה 

ה"היסטוריה" של החלקה 
מבחינת השימוש בקוטלי 

עשבים וכיצד ישפיעו על השום. 

הכנת השטח
יש לעבד את הקרקע לעומק 

של 40-35 ס"מ ולפורר את 
הרגבים בעזרת מחליק או 

השקיות טכניות )אך יש לדאוג 
לכך שהקרקע לא תהיה רטובה 

מדי(. באדמות כבדות ומישוריות, 
בעלות כושר חלחול נמוך, רצוי 

להכין גדודיות לגידול בצמדים, 
ואילו בשאר הקרקעות, בונים 

ערוגות ברוחב של 163, 183 או 
193 ס"מ - כל אחד בהתאם לכלי 

העיבוד במשקו. בכל ערוגה 6-4 
שורות שתילה.

זיבול ודישון
גידול השום מגיב היטב לפוריות 
הקרקע, ולכן רצוי לשתול אותו 

באדמות שזובלו בזבל אורגני 
בעונה הקודמת. חשוב להשתמש 

בקומפוסט ממקור אמין לזיבול 
החלקה לקראת הגידול, בכמות 

מומלצת של 5-4 מ"ק לדונם. 
ניתן להשתמש לזיבול החלקה 
בכופתיות )זבל בקר המעורב 

בזבל עופות( בכמות של
500-400 ק"ג לדונם, בהתאם 

לפוריות הקרקע.
תוספת של דשני יסוד כימיים 

תינתן בהתאם לתוצאות בדיקות 
הקרקע: זרחן - יש להשלים עד 

לרמה של 25 חלקי מיליון; אשלגן 
- יש להשלים עד לרמה של 15 

חלקי מיליון )כאשר הבדיקה 
במיצוי קלציום כלוריד(; חנקן - 
יינתן כדשן ראש במהלך הגידול 
בכמות מצטברת של 20-15 ק"ג 

צרוף לדונם. חשוב להתייעץ 
בנושא זה בהתאם למקור של 

חומר הריבוי.
כמות החנקן )N( הרצויה 

להתחלת הגידול היא 6-4 יחידות 
חנקן צרוף לדונם. מתחילת ינואר 

מוסיפים בהדרגה מנות קטנות 
של 200-150 גרם חנקן צרוף ליום 

לדונם, ובהמשך, עם התפתחות 
הצמחים, מעלים את המנה 

היומית עד 400 גרם חנקן צרוף 
לדונם ליום. 

יש לזכור כי דישונים מאוחרים 
עלולים לגרום להתבקעות 

ראשי השום.

חומר ריבוי
חומר הריבוי הרגיל והעיקרי 

בעבר היה הזן “שני” )ברזילאי( 
- זן ותיק ומוכר. זן נוסף הוא 

הזן “רן”, אשר לו עלווה רחבה 
ובהירה, 11-9 עלים ו-11-9 שננות. 

השננות של הזן “רן” גדולות, 
וכך גם הראשים גדולים יותר 

ויפים יותר מאלה של הזן “שני”. 
שתילת חומר ריבוי זה רצויה בין 
התאריכים 10.10-20.9. הקדמה 

בשתילה עלולה לגרום עיכוב 
וחוסר אחידות בהצצה, עקב 

טמפרטורות קרקע גבוהות מדי.
חומר ריבוי חופשי מווירוס, 

שמקורו בזן “שני”, מצוי כיום 
בכמות גדולה. השום גדל 

במשתלות מבוקרות באזור 
הערבה הדרומית. היבול 

המתקבל גבוה ואיכותי יותר מזה 
של חומר הריבוי הרגיל. חלק 

מהמגדלים שומרים חומר ריבוי 
זה בשדות המסחריים, לצורך 

ריבוי ושתילה בהמשך, והתוצאות 
המסחריות שהתקבלו ממנו הן 

משביעות רצון. לפיכך, חומר 
ריבוי זה מהווה כיום מקור מרכזי 

לחומר הריבוי בארץ. 

יעד אסיף שום יבש
מהידע שהצטבר עד כה 

עולה, כי כדי להפחית בעיות 
התבקעות והחמה של ראשי 

השום, רצוי לשתול חומר 
ריבוי זה בין התאריכים 18-10 

באוקטובר ולהפחית במנות 
המים והדשן. 

יעד אסיף שום ירוק
ניתן להקדים את השתילה לסוף 
ספטמבר עד תחילת אוקטובר. 

לפני שתילת חומר ריבוי זה, 
חשוב מאוד להיוועץ במדריכים 

בדבר המועדים הרצויים וטיפולי 
ההשקיה והדישון המתאימים 

לכל אזור.

בחירת חומר הריבוי
הצלחת הגידול מותנית בראש 
וראשונה בחומר הריבוי. חומר 

הריבוי חייב להיות נקי מכל גורמי 
המחלה העוברים עם השננות. יש 

להקפיד לקנות חומר ריבוי אך 

ורק משדות שלא סבלו במשך 
הגידול ממחלות וממזיקי קרקע. 

לפני קניית חומר הריבוי, יש לשלוח 
דוגמאות ממנו לבדיקה בשירותים 

להגנת הצומח שבמשרד 
החקלאות או לכל מעבדה אחרת 

המוסמכת לתת תשובה בנדון. 
כדאי לרכוש את השום רק לאחר 

קבלת אישור לבריאות החומר. 
בכל מקרה, רצוי להיוועץ במדריכי 

הגידול באזורים השונים ולבקש את 
המלצתם בנושא.

טבילת השננות
מטרתה של טבילת השננות היא 
לנקות את חומר הריבוי מגורמי 

מחלות ומזיקים העלולים לעבור 
באמצעותו. מהניסיון עולה כי יש 

חשיבות לטבילת השננות בכל 
מקרה. טבילת השננות אינה 
רק מחטאת אותן מנמטודות 

ומאקריות קרקע, אלא אף 
מסייעת לנביטה מהירה ואחידה 

ולחיסכון במים.
התכשיר המומלץ לטבילה 

הוא נמקור 1% למשך 5 דקות. 
לאחר הטבילה מייבשים את 

השננות, בעיקר כאשר שותלים 
במכונה, ורצוי מאוד לשתול אותן 
במהירות האפשרית. כל חקלאי 
יכול לבצע את הטבילה בכוחות 
עצמו. חקלאים שאינם ערוכים 

לכך, יכולים להיעזר בבתי 
האריזה.

שתילה 
שותלים 24,000 עד 26,000 

שננות לדונם. לפיכך, דרושים 
80 עד 130 ק"ג שננות לדונם, 
בהתאם לזן ולגודל השננות. 
לקראת השתילה מפרקים 
וממיינים את חומר הריבוי 

במכונות המיועדות לכך. יש 
להקפיד על שתילה נפרדת של 

כל גודל שננות.

עומק השתילה
יש להקפיד על עומק השתילה 
של השננות, הן אם היא נעשית 
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במכונה והן אם באופן ידני. 
שתילה עמוקה תגרום לאיחור 

בהצצה, לסכנת ריקבון ולחוסר 
אחידות בהמשך. בשתילה 

שטחית יש להגדיל את מספר 
ההשקיות, מה שגורם לבזבוז 

כמויות גדולות של מים. העומק 
הרצוי הוא 4-3 ס"מ, כאשר 
השננה נשתלת בניצב לפני 

הקרקע. במשקים השותלים 
באמצעות מכונות, יש להקפיד 
על כך שבזמן השתילה תהיה 

אחידות בעומק ובפיזור השננות 
לאורך השורה.

השקיה
לאחר השתילה משקים 

השקיית הנבטה של 40-30 
מ"ק לדונם, בהתאם לסוג 

הקרקע. לאחר מכן ממשיכים 
לשמור על רטיבות הקרקע עד 
הצצתם המלאה של הצמחים. 
בתום הלבלוב של כל הצמחים 

עוברים להשקיה סדירה מדי 
10-8 יום, לפי סוג הקרקעות 

ובהתאם למזג-האוויר בכל 
אזור. השקיה עודפת בסוף 
הגידול עלולה להגביר את 

תופעת ההתבקעות וההחמה 
של ראשי השום.

אסיף
שום ירוק נאסף מסוף פברואר 

עד אמצע אפריל. שום יבש 
נאסף כאשר הנוף והשננות 

התייבשו. גשמי אביב מאוחרים 
עלולים לפגוע באיכות השום 
שנשאר בקרקע. לפיכך, יש 

לגלות ערנות לאירועים מעין 
אלה, לדאוג לשלוף את השום 
מהקרקע ולהשאירו להתייבש 

עליה כאשר הנוף מגן על ראשי 
השום. 

הדברת עשבים
לרשות המגדלים תכשירים, 

שבאמצעותם ניתן לשמור 
על השדות נקיים מעשבים, 
בלא הצורך לעשבם במשך 

כל תקופת הגידול. ניתן לטפל 
בתכשירים לאחר השתילה 
או במהלך הגידול. לגבי סוג 

התכשירים ושילובם - יש להיוועץ 
במדריכים. 

הדברת דגניים - בכל אחד 
משלבי הגידול ניתן להשתמש 

בתכשירים קוטלי דגניים בלבד, 
שלא יגרמו לפגיעה בגידול. 

לאחר הריסוס אין צורך בהשקיה 
להפעלת החומר. 

הדברת רחבי עלים - התכשירים 
שלהלן משמשים להדברת רחבי 

עלים ולמניעת נביטתם:
רונסטאר )ודומיו( - 500 סמ"ק 

לדונם. התכשיר קוטל מגע 
ומונע נביטה. במינונים אלה 
משתמשים לאחר השתילה. 

מצניעים את התכשיר בעזרת 
המטרה. במהלך הגידול ניתן 

להשתמש ברונסטאר במינונים 
המומלצים.

תכשירי אוקסיפלורופן )גול, 
גליל, גליגן( - 200-180 סמ"ק 

לדונם, לאחר השתילה. 
ההצנעה נעשית בהמטרה. 

באמצעות טיפול זה ניתן 
לשמור על ניקיונו של השדה 

במשך כל תקופת הגידול. 
שילוב של גול וקוורץ קוטל 

עשבייה קיימת ומונע נביטה 
לזמן ממושך ובאופן מוצלח 
הרבה יותר משימוש בגול או 
ברונסטאר בלבד. המינונים 
לשילוב תכשיר גול ותכשיר 

קוורץ הם 60 סמ"ק גול ו-25 
סמ"ק קוורץ, והם יינתנו 

בריסוס לאחר שתילת השום. 
בהמשך הגידול ניתן להשתמש 

במידת הצורך בגול במינונים 
המופחתים המומלצים. השקיית 

הנבטה תפעיל את התכשיר, 
ואם בשטח יש נבטי עשבייה - 

הם ייקטלו.
קוורץ - קוטל מגע ומונע נביטה 

לזמן ממושך. תכשיר שאריתי. 
המינון המרבי המומלץ לטיפול 
הוא 25 סמ"ק לדונם. בהמשך 
הגידול ניתן להשתמש בקוורץ 

במידת הצורך ולפי העשבייה 
הקיימת בחלקות, במינונים 

המופחתים המומלצים. 
לסיכום, בשימוש מושכל 

בתכשירים שהוזכרו, במינונים 
ובמועדים הנכונים וכן בשילובים 

המתאימים ביניהם - יתקבלו 
תוצאות טובות, ובמקרים רבים 

אף ייחסכו ימי עבודה. אפשרויות 
השימוש בקוטלי העשבים הן 

רבות ומגוונות, לכן רצוי להיוועץ 
במדריכי הירקות ובמדריכי הגנת 
הצומח באזורים השונים בבחירת 

השילובים המותאמים לעשבייה 
בשטח.

הדברת פגעים
זבוב הבצל - מזיק זה פעיל 
מחודש נובמבר עד אפריל. 

לאחר השתילה מטפלים נגד 
זבוב הבצל כל עוד הוא קיים 

בשטח ומסב נזקים. מפסיקים 

לטפל כאשר עובי הצמחים 
כעובי עיפרון. חשוב להיוועץ 

במדריכים לגבי אפשרויות 
ההדברה.

אקרית השורש - אקרית 
השורש )ריזוגליפוס( חיה 

בקרקע ומתקיימת על שורשי 
דגניים שונים במהלך החורף. 

היא תוקפת צמחים בעקה, 
פוגעת בשורשים וגורמת 

להתייבשות של מוקדים גדולים 
בשדה, הפזורים אקראית. 

האקרית תוקפת במשך כל עונת 
הגידול החורפי.

בניסויים שנערכו בבצל, נמצא כי 
שימוש בתכשיר ויידט, אשר קיבל 

רישוי חירום, יכול לתת מענה 
למזיק זה.

תריפס - מזיק זה תוקף את 
גידול השום החל משלב מוקדם 

מאוד של הגידול ועד לסיום 
המשך בעמוד הבא
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הגידול. פגיעת המזיק בגיל 
צעיר של השום היא קשה מאוד 

ומסבה נזקים לגידול. הטיפול 
הראשון יינתן עם ההצצה, 

ובהמשך - לפי הצורך. קיימים 
מחקרים המעידים על כך 

שנזקי תריפס  בעלים מסייעים 
לחדירה של מחלת הסטמפיליום 

ומגבירים אותה. 
סטמפיליום - המחלה פוגעת 
בשום לרוב בעונת האביב, אך 
תיתכן פגיעה גם בסתיו, בעת 

המטרת השטחים. מגדלים, 
העוברים להשקיה בטפטוף 

מוקדם יותר, יצמצמו את 
פגיעת המחלה בעונת הסתיו. 

המחלה שוככת בחורף, אך 
פורצת שוב בסוף חודש 

פברואר. בתכנון לוח ההדברה 
יש לקחת בחשבון את הנושא 

ולהיוועץ במדריכים.
חילדון - המחלה מופיעה 
כצברים בצבע תפוז על 

פני העלים, במוקדים או על 
פני צמחים בודדים בשטח. 

עם התעצמות המחלה 
נפגעים כל העלים, הצברים 
מופיעים משני צדי העלים, 

והשום מתייבש. תנאי האביב 
מתאימים ביותר להתפתחות 

המחלה, ויש להמשיך 
לטפל כנגדה כל עוד נראים 

צברים בצבע תפוז. משום 
שנזקי המחלה קשים, רצוי 

להתחיל בטיפולי מניעה 
בהתאם לאזורים השונים. 

עם גילוי הכתמים, יש לטפל 
בתכשיר סיסטמי. אם עוצמת 

הופעתם גבוהה, רצוי לתת 
שני טיפולים עוקבים בתכשיר 

הסיסטמי ולאחר מכן לעבור 
לטיפולים מונעים. חוזרים על 

הטיפולים הסיסטמיים עם 
התחדשות המחלה. תכשירים 

מסוימים, המשמשים להדברת 
סטמפיליום, ידבירו גם חילדון.

בהצלחה!

מלצות השקיה ודישון ה
לפלפל סתיו בבתי 

רשת ובמבנים בערבה

שבתאי כהן, יורם צביאלי - מו"פ 
ערבה תיכונה וצפונית תמר

צבי ונר - ועדה חקלאית ערבה 
תיכונה

עודד פרידמן, עדי סויסה, 
דוד סילברמן - שה"מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר

השקיה
על רקע המליחות הגבוהה 

ומגבלות המים והרגישות של 
גידול הפלפל לעקת מים, 

יש חשיבות עליונה להשקיה 
מדויקת. צריכת המים של שטח 
גידול מושפעת מגורמים רבים: 

רמת קרינת השמש, טמפרטורה, 
לחות יחסית, רוח, מוליכות 
חשמלית בתמיסת הקרקע 

ובמי השקיה, שטח עלים ושלב 
פיסיולוגי של הצמחים. בנוסף 

לצריכת הצמח )נידוף מים 
מהפיוניות בעלי הצמח, דיות-

 ,)Transpiration-טרנספירציה
קיים תהליך של התאדות מים 

 .)Evaporation( מפני השטח
שני התהליכים יחד נקראים 

.Evapotranspiration - ET

הגידול בבתי צמיחה מכוסים 
ברשתות או ביריעת פלסטיק 

יוצר תנאי אקלים שונים מאשר 
בחוץ. השפעת גורמי החוץ, 

כגון קרינה, לחות יחסית ורוח, 
אינם באים לידי ביטוי בעוצמתם 

המלאה ולכן קשה לקשר בין 
ההתאדות היומית החיצונית 

)הנמדדת בגיגית או מחושבת 
לפי נוסחאות שונות דוגמת פנמן-
מונטי( לבין צריכת המים על-ידי 

הצמח באופן ישיר. 

מנת ההשקיה 
מנת ההשקיה בדף זה בנויה 

על רמת צריכת המים על-ידי 
הצמחים בשטחי מודל, כפי 

שנאספו בעשור האחרון )טבלה 1(. 
המלצות ההשקיה להלן מהוות 
בסיס לקביעת משטר השקיה 

בחלקה ואינם תחליף לבדיקות 
רציפות וסדירות.

במחקרים, שנערכו בשנים 
האחרונות בגידול פלפל בערבה, 

נמצא כי ברמת המוליכות 
החשמלית )EC( של מי ההשקיה 
בערבה )כ-dS/m 3) יש להשקות 

לפחות פי 2 מצריכת המים 
בפועל של השטח )ET x 2( כדי 
למנוע עליה דרסטית במליחות 

הקרקע, כפי שנמדד ומבוטא 
בערכי המוליכות החשמלית 

של תמיסת הקרקע. לכן, מנת 
ההשקיה היומית המומלצת 
ב-35 יום הראשונים גבוהה 
אפילו פי 3 מצריכת המים 

הממוצעת בתחילת הגידול, 
ומטרתה להדיח מלחים אשר 

נשארו מעונת הגידול הקודמת 
ולהבטיח הרטבה ופיזור טוב של 
חומרי הדישון בקרקע. בתקופת 

הגידול עם הצריכה הגבוהה 
ביותר )ספטמבר - אוקטובר( 

קיימת בדרך כלל מגבלת מים 
יומית )הנחת העבודה היא 5 
קוב לדונם(. במצב זה צפויה 

בהחלט הצטברות מלחים בבית 
השורשים, מצב המצריך שטיפה. 
לקבלת הדחת מלחים יעילה, יש 
לשטוף את הקרקע במנה של 20 
קוב לדונם לפחות ולבצע בדיקה 

נוספת של תמיסת הקרקע. 
אם רמת ה-EC עדיין גבוהה, יש 

לבצע שטיפה נוספת.

בקרת מנת השקיה ומליחות 
על-ידי שואבי תמיסה 

)משאבים( 
ניטור מליחות תמיסת הקרקע 

באמצעות משאבים הוא 
גורם מפתח בניהול ממשק 

ההשקיה. עלייה ברמת המוליכות 
החשמלית בבית השורשים 

מעידה על הדחה לא מספקת 
של מלחים מבית השורשים. 

מומלץ לבצע בדיקת משאבים 
פעם בשבוע, ובנוסף לאחר 

שינוי בהשקיה או בדישון. דריכת 
המשאבים צריכה להתבצע 

אך ורק כחצי שעה-שעה 
לאחר סיום ההשקיה האחרונה 

של היום. שאיבת התמיסה 
צריכה להתבצע לפני ההשקיה 

הראשונה למחרת.

הקשר בין הורדת רשת הצל, 
צריכת המים ומליחות תמיסת 

הקרקע
כאשר מסירים את רשת הצל 

טבלה מס' 1: מנת השקיה מומלצת בפלפל לאורך ציר זמן הגידול 
)שתילת 1/8, משך גידול כ-270 ימים(

מ”ק/דונם/ליוםימים

צריכת מים נטו לתקופהמשתילה
ET

כמות מים 
נדרשת להשקיה

35-0351.35
51-36153.36.5
62-52112.75.5
94-63112.55.0
104-95101.73.4
114-105101.22.3
124-115101.22.3
134-125100.81.6
144-135100.81.7
154-145101.12.2
164-155101.32.6
194-165302.04.0
224-195303.06.0
243-225184.08.0
272-244305.08.0

6051,233מ”ק מים לעונה



17

המשך בעמוד הבא

בתחילת הגידול, עולה מאוד 
צריכת המים על-ידי הצמח בתוך 

ימים ספורים. יש להביא זאת 
בחשבון ולהגביר את ההשקיה.

בהמשך הגידול, כאשר ישנה 
בעיה של צמחים "תקועים" 

עקב חנטה מופרזת או רמת 
מוליכות חשמלית )EC( גבוהה 

בתמיסת הקרקע, הוספת רשת 
30% להצללה גורמת לירידה 

משמעותית בצריכת המים של 
הצמח ובעקבות כך לירידה 
ברמת המוליכות החשמלית 

של תמיסת הקרקע הנמדדת 
במשאבים, כאשר מנת המים 

להשקיה אינה משתנה.

מרווחי השקיה
נוהג ההשקיה מושפע מסוג 

הקרקע בחלקה מחד ומהצורך 
בשמירה על רצף הדחת מלחים 
מאידך. לאחר השקיות הקליטה, 

בתקופת הגידול משתילה עד 
 ,ET תחילת הירידה בערכי

מומלץ להשקות מספר פעמים 
ביום. במגבלת מנת מים יומית 
)הקיימת כיום(, כאשר ניכרת 

עלייה ברמת המליחות בקרקע, 
יש להגדיל את מנת ההשקיה 

לשיפור ההדחה, באמצעות 
הקטנה של מספר ההשקיות 

ליום. עם ירידת הטמפרטורות 
והתקצרות היום, יורדים ערכי 

ET. בשלב זה מומלץ לרווח 

את ההשקיה )בהתייעצות עם 
המדריך(. עם התארכות היום 

ועליית הטמפרטורה, יש להגביר 
שוב את מספר ההשקיות.

בקרת השקיה באמצעות 
טנסיומטרים וחיישני רטיבות

שימוש באמצעי בקרה אלו אינו 
יעיל בשלושת השבועות הראשונים 

לגידול. לאחר מכן ניתן להיעזר 

במכשירים לדיוק בהשקיה. עם 
 ET הכניסה לחורף והירידה בערכי

תעלה עוד יותר תרומת המכשירים 
ליעילות בהשקיה. 

יסודות הזנה ודישון 
חנקן - החנקן הוא היסוד אשר 

נצרך בכמות גדולה על-ידי 
הצמחים, נשטף בקלות ואינו נצבר 
בקרקע. בדרך כלל נמצא בקשר 
הדוק לרמת הדישון במי השקיה, 

הוא החלק החנקני בדישון המורכב 
משלושה צורנים )צורות, מופעים(: 

 NH4+ אמון ,CO(NH2)2 אוריאה
ו-חנקה -N03. לא מומלץ להתחיל 

את עונת הגידול בדשן על בסיס 
אוריאה, אלא בהגיע הצמח לגיל 

חודש. 
זרחן - קרקעות בתולות בערבה 

עניות מאוד בזרחן. בקרקעות 
מעובדות ותיקות קיים היסוד 

בריכוזים גבוהים יותר, אך ניידותו 

נמוכה ואינו זמין מידית לצמח. 
בתחילת עונת הגידול מומלץ 

לדשן ברמה גבוהה יחסית של 
זרחן, עד להתפתחות מערכת 
השורשים. בהמשך העונה ניתן 

לרדת בריכוז הזרחן בדשן.
אשלגן - במי ההשקיה בערבה 
קיים ריכוז של בין 10 ל-20 ח"מ 

אשלגן, המספק באופן חלקי את 
דרישות צמח הפלפל. אשלגן 
שמוצאו מהוספת קומפוסט 

או דשנים נצבר בקרקע בסוגי 
קשרים שונים, חלקו משתחרר 

לתמיסת הקרקע. בשטחי גידול 
בערבה, העניים באשלגן, אובחנו 

במספר מקרים סימני מחסור 
באשלגן, שהתבטאו במראה 

הדומה לצריבות בעלים ולהתנוונות 
הצמח. תופעות אלו לוו בירידה 

משמעותית ברמות האשלגן 
בעלים לכ-20% מכלל רמת 
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האשלגן הרצויה. מנגד, הוספה 
של אשלגן בריכוזים גבוהים 

לא תרמה דבר לעליית היבול 
ולשיפור חיי המדף. בשלב של 
כ-30 יום לאחר שתילה חשוב 

לבצע בדיקות קרקע בעומק עד 
20 ס"מ )הדגימה סמוך לצמח 

ולטפטפת(, כדי לאפיין את רמת 
האשלגן בקרקע. בדיקת המעבדה 

הנדרשת היא אשלגן במיצוי 
קלציום כלוריד (CaCl2). תוצאות 

אלו יגדירו את ריכוז הדשן האשלגני 
הנדרש. במידה שערך האשלגן 

בבדיקת המיצוי ב-CaCl2 ירד 
מתחת ל-50 ח"מ (mg/kg), מומלץ 
לדשן בדשן בו היחס של תחמוצת 

אשלגן לחנקן הוא 1:1.5 כדוגמת 
הרכב הדשן 4-2-6. 

סידן, מגנזיום, גופרית: ריכוזם 
של יסודות מקרו אלו במי 

הערבה מספק את דרישות צמח 
הפלפל ואין צורך בהוספה.

יסודות קורט )מיקרו-
אלמנטים(: ברזל, אבץ, מנגן, 

אבץ, נחושת ובורון. כושר 
הקליטה של יסודות אלו 

על-ידי השורש יורד עם ירידת 
הטמפרטורה. החל מסוף 

חודש אוקטובר מומלץ לעבור 
לדשנים המכילים מיקרו-

אלמנטים או לחילופין להזריק 
לשטח את יסודות המיקרו 
במנות חד פעמיות. מומלץ 

לחזור על פעולה זו פעמיים, 
להבטחת מילוי מלאי יסודות 

אלו בקרקע.

בדיקת פטוטרות 
שיטה זו מאפשרת ניטור 

חנקה בפטוטרות המשמשות 
כ"צנרת" המוליכה לעלה 

ומובילה את חומרי ההזנה, 
כולל החנקן בצורה של חנקה. 

שיטה זו מאפשרת קבלת 

מצב מידי בצמח, והתגובה 
לשינויים בריכוזי חנקן בקרקע 

הם כמעט מידיים )תוך 24 
שעות(. בדיקת הפטוטרות 

הוכנסה לשימוש רחב בעקבות 
ניסויים אשר החלו במו"פ ערבה 
לפני כ-7 שנים. להכנת הבדיקה 

יש לדגום פטוטרות בצמחי 
הפלפל מהעלים הראשונים 

הפרוסים למלוא גודלם )עלה 
רביעי חמישי מאמיר הצמיחה(. 
יש למעוך את פטוטרות העלים 

באמצעות כותש שום ולבדוק את 
המיץ הצמחי המתקבל בערכת 

שדה )Horiba(, המאפשרת 
מדידת חנקות בטווח רחב מאוד 
של עד לכ-6,000 ח"מ חנקה. בין 
זנים שונים יכולים להיות הבדלים 
רבים. עיקר הלימוד של בדיקות 
אלו וההמלצות נעשה בזן 7158 
)קנון(. לגבי זנים אחרים, מוצע 

להתייעץ עם המדריכים. 

כדאי להתחיל לדגום החל 
מגיל חודש בקירוב, כי עד אז 
תוצאות המדידות אינן יציבות 

עקב תהליכי גדילה מאוד נמרצת 
בצמח. בשלב של הסרת רשתות 

צל ותחילת תהליכי החנטה, 
נמדדים בפטוטרות עלים של 

צמחים תקינים בדרך כלל 
ערכים של כ-5,000 ח"מ ניטרט. 
כאשר מצמצמים בשלב זה את 

רמת ההזנה הניתנת במי השקיה 
לכ-50 ח"מ חנקן, על-מנת לשפר 

את החנטה, נוצר מחסור מכוון 
בצמח אשר יכול להוריד את 

הערכים בפטוטרות לכ-2,000 
ח"מ. לא רצוי לרדת מתחת לערך 

זה. עם התקדמות החנטה )ראו 
הסעיף הבא( ולאחר החזרה 

לדישון ברמת של 100 עד 120 
ח"מ, יש להניח שגם הרמה 

הנמדדת בפטוטרות תעלה לכיוון 
כ-5,000 עד 6,000 ח"מ חנקה. 
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יש להחזיק את ערכת הבדיקה 
במקום קריר )לא להחזיק את 

הציוד באוטו(, כי ערכי טמפרטורה 
גבוהה של המכשיר עלולים 

לגרום להשבתת המכשיר. בנוסף, 
לאחר כל בדיקה יש לשטוף את 

האלקטרודה במים מזוקקים. 
מוצע לבצע תהליך של כיול 

לעיתים מזומנות, כדי להימנע 
מטעויות.

ספירת חנטים ודישון 
מומלץ לבצע ספירות חנטים 
בקטעים מסומנים ובצמחים 

קבועים במשך תקופת החנטה. 
לצורך הספירה יחשב חנט 

בגודל זית ומעלה. ספירה ורישום 
מסודר של מספר החנטים יספק 

מידע על קצב החנטה בחלקה 
ויסייע בקבלת החלטות בנושא 

דישון ודילול חנטים. קצב צבירת 
החנטים אופייני לזן )מרכז-מפזר( 

ותלוי בתנאי הסביבה ובמיוחד 
בטמפרטורת הלילה )בפארן 

יתקבל בדרך כלל קצב חנטה 
גבוה יותר מחצבה(. כאשר קצב 

החנטה עומד על חנט ליום ומעלה 

בשלב של כ-6 חנטים, יש להעלות 
את רמת החנקן לכ-150 ח"מ חנקן 

צרוף, עד אשר מקבלים עלייה 
במי משאב לכ-400 ח"מ חנקה. 

לאחר אבחון העלייה בחנקה 

במי המשאב ניתן לחזור לרמת 
הזנה של כ-100 ח"מ חנקן צרוף 
במי ההשקיה. במידה שהחנטים 

נוצרים בקצב איטי יחסית של חנט 

טבלה מס' 2: רמות דישון מומלצות לפי שלבי הגידול )שתילת 1/8, כ-270 ימי גידול(

ימים 
משתילה

שלבי 
התפתחות 

צמח

הרכב דשן )1( 
מומלץ

ליטר דשן 
לקוב מים

ריכוז חנקן 
צרוף במי 

השקיה )ח”מ(

ריכוז מטרה של 
 NO3 - חנקה
במי טפטפת

ריכוז מטרה של 
 NO3 -  חנקה
במי משאב

50200-150250 עד 6-6-61-0.7570צימוח30-0

7-3-7/7-1-70.755015050-0תחילת חנטה45-30

50-45
צבירת

כ-6 חנטים)2(

7-1-7 או
4-2-6

)לפי בדיקת 
קרקע(

1.8-1.5
300 עד 120400-350400 עד 3-2.5150

125-50
סיום חנטה

קטיף גל ראשון
7-1-7 או

4-2-6
1.5-1.25
100300-250300-250 עד 2.25-2120

165-125
קטיף חורף

גל שני
7-1-7 או

250בהתאם לבדיקות משאב4-2-6

270-165
קטיף אביב

גל שלישי רביעי
7-1-7 או

250בהתאם לבדיקות משאב4-2-6

)1( חקלאים המרכיבים בעצמם את הדשן מוזמנים להתייעץ עם המדריכים לקביעת המרכיבים.

)2( בשלב זה נדרש מילוי אינטנסיבי של מלאי החנקן בבית השורשים ובפטוטרות.
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ל-3 עד 4 ימים )בדרך כלל בצפון 
הערבה(, אין לעלות מעל ל-50 עד 

60 ח"מ חנקן צרוף במי טפטפת, 
עד לקבלת לפחות 7-6 חנטים, ואז 
ניתן להעלות את הדישון לרמה של 

100 ח"מ חנקן צרוף במי השקיה.

המלצות דישון
שטחי גידול הפלפל בערבה 
מאופיינים בקשת של שיטות 

להכנת הקרקע, מהוספת 
קומפוסט ועיבודים כל שנה 

ועד לגידול ללא עיבוד כלל, אם 
בקרקע או בתעלות גידול שונות. 

המלצות הדישון הניתנות כאן 
)טבלה 2( דורשות התאמה לכל 

שדה, בהתאם למצע הגידול 
ולפוריותו. ההמלצות להלן הן 

הגדרות בסיס בלבד. ניהול ממשק 
הדישון חייב להתבצע באמצעות 

בדיקות קרקע לפחות פעמיים 
בשנה, לפני תחילת הגידול וכ-40 

יום לאחר שתילה )אשלגן(, שימוש 
במשאבים ובדיקות פטוטרות. 

בדיקה וכיוון של מערכת הדישון 
מעקב רציף אחר דיוק ביישום 

הדישון זהו הנדבך הראשון 
לכל שאר פעולות המעקב 

אחר רמות הדישון האחרות 
במי משאב ובבדיקת פטוטרות, 

אשר מושפעות מפעילות הצמח 
ומרמת הדישון אשר אנו מיישמים 

במי השקיה. מומלץ לכוון את 
מערכת הדישון כדי למנוע אי 

דיוקים במתן הדשן במהלך העונה, 
באמצעות בדיקת המוליכות 
החשמלית של מי ההשקיה. 

נדרשים מד מוליכות חשמלית 
ותמיסת כיול. לפני תחילת 

התהליך יש לוודא תקינות וכיול 
של מד המוליכות החשמלית. 

א. סימולציה לדישון:
1. יש למלא בדלי נקי 10 ליטרים 

מים ללא דשן )מי קו בשטח 
הגידול(. יש למלא את עשרת 

הליטרים במדויק באמצעות כד 
מדידה )ליטרון(. יש לבדוק את 

המוליכות החשמלית באמצעות 
מד המוליכות )המכויל( ולרשום 

את הערך המתקבל.
2. יש למדוד במדויק 10 סמ"ק 

דשן )מרוכז( באמצעות משורה 
או מזרק, להוסיף לדלי המים 
)המכיל את עשרת הליטרים( 

ולערבב היטב.
3. יש למדוד את המוליכות 
החשמלית של המים בדלי 

המכילים את מי הקו ועוד 10 
סמ"ק דשן. הערך אשר התקבל 
 dS/m הוא גבוה בכמה עשיריות

ממי המקור ללא דשן. יש לרשום 
את הערכים אשר התקבלו ולחשב 
את ההפרש עם דשן לעומת המים 

ללא דשן. ערך זה הוא ההפרש 
אשר אמור להיות בין מי קו ללא 

דישון לבין מי קו אשר הזריקו להם 
1 ליטר דשן לקוב מים.

ב. בדיקת ביצוע דישון בחלקת 
גידול:

4. בזמן הפעלת מערכת 
ההשקיה והדישון, יאספו דגימות 

מים לאורך כל ההשקיה, הן 
בטפטפת ללא דשן בראש 

השטח )לפני המדשנת( והן מי 
טפטפת המכילים דשן באחת 

השלוחות.
5. עם סיום ההשקיה יש לבדוק 
את המוליכות החשמלית בשתי 
הדגימות )סעיף 3(, לרשום את 
התוצאות ולחשב את ההפרש. 

במידה שההזרקה היא ליטר 
דשן לקוב מים ומערכת הדישון 

מדויקת, הרי שההפרש במוליכות 
החשמלית צריך להיות זהה 

לסימולציה )סעיף 3-1(.

במידה שההפרש בבדיקה בשטח 
שונה מזה של הסימולציה, סימן 
שמערכת הדישון סוטה בפועל 

למינון גבוה או נמוך מהנדרש. 
במצב זה ניתן לבצע תיקון שדה 

)רישום ערך גבוה או נמוך יותר 
במחשב ההשקיה( או לפנות לכיול 

מקצועי של מערכת הדישון. יש 
לבצע את הבדיקות בתחילת 

הגידול, ובהמשך אחת לשלושה 

שבועות או עם כל החלפת סוג 
דשן או העלאה או הורדה של כמות 
הדשן. כאשר מחליפים סוג דשן, יש 

לבצע את כל השלבים, כולל של 
הסימולציה, כדי לקבל את ההפרש 

המתאים לכל סוג דשן. 

בכל ספק או שאלה מומלץ 
להתייעץ עם המדריכים.

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 
מקצועית בלבד ועל מקבל 
העצה לנהוג מנהג זהירות.

   

מלצות הגנת הצומח ה
בתחילת העונה בפלפל 

ליצוא ולשוק המקומי
ערבה וכיכר סדום, 2018-2017

סבטלנה דוברינין, מדריכת 
הגנת הצומח

חשוב!
1. על החקלאי לשים לב 

להרשאות ולתנאי השימוש 
בחומר ההדברה המפורטים 
בתווית החומר )לגבי השיווק 

לשוק המקומי( ובנוסף לרשימת 
המעודכנת של תכשירי ההדברה 

המותרים לשימוש בארץ היעד 
)לגבי יצוא(. רשימה זו תינתן 

לחקלאי על-ידי החברות דרכן 
הוא מייצא. ברשימה זו יפורטו גם 

ימי המתנה לפני קטיף. המועד 
האחרון לקטיף, הרשום בתווית 

התכשיר, הוא לשוק מקומי  ואינו 
בהכרח גם ליצוא. 

2. יש לטפל לחילופין בתכשירי 
הדברה ממשפחות כימיות שונות, 

כדי למנוע בניית עמידות של 
הפגעים.

3. חקלאים, המשתמשים בדבורים 
להאבקה )בומבוס או דבורי דבש( 

או הפועלים בהדברה משולבת עם 
אויבים טבעיים, חייבים לפעול לפי 

הוראות ספקי הדבורים והאויבים 
הטבעיים. 

4. אין לרסס צמחים צמאים או 
הנמצאים בעקה בעקבות הסרת 

רשת הצל.

5. אסור להשאיר תכשיר במים 

במרסס מעבר למספר שעות 
בודדות.

6. בקבלת השתילים 
מהמשתלה, מומלץ לשתול 

מיד. במידה שאין שותלים מיד, 
חייבים להגן על השתילים מפני 

המזיקים )כנימת עש הטבק, 
אקרית אדומה, תריפסים( 

הנמצאים בסביבתם.

הדברה
1. שתילים, שקיבלו טיפול 

במשתלה סמוך למועד שליחתם 
אל המגדל, אין צורך לרסס שוב 
על המגשים. מומלץ לתת טיפול 

בתכשיר אבמקטין )ורטימק 
ודומיו( נגד אקרית אדומה, 

אקרית עיוותים ותריפסים מספר 
ימים לאחר השתילה או לפי 

המלצות פקח מזיקים.

2. הטיפול המומלץ נגד זחלים 
של עשי לילה, אקרית עיוותים, 
תריפסים:  פרוקליים/פרפקט/

נוקאאוט/דורקליים; המינון 
בהתאם לתווית התכשיר.

3. מומלץ להגמיע תכשירי 
אימידקלופריד )קונפידור ודומיו( 

14-10 ימים לאחר השתילה, 
להדברת כנימות עלה ולמניעת 

נזקי הווירוסים המועברים 
על-ידיהן. תכשירי אימידקלופריד 
יינתנו במינון 50-40 סמ"ק לדונם 

לפי התווית )שימו לב! זהו המינון 
המותר בפלפל למזיק(. מינון זה 

יעיל נגד כנימות עלה, ואין צורך 
להעלותו. 

4. מחלת פיתיום )מקמקת(, 
הנגרמת על-ידי הפטרייה פיתיום, 

יכולה לתקוף את השתילים 
הצעירים מיד לאחר השתילה. לא 

מומלץ לטבול את מגשי השתילים 
בשום תכשיר הדברה )דיינון 

וכדומה(, כדי להימנע מתופעות 
לא רצויות. בשטח שלא עבר 

שום חיטוי קרקע או בשטח עם 
היסטוריית המחלה, מומלץ לבצע 

טיפול מיד לאחר השתילה. ניתן 
להגמיע תכשיר רידומיל גולד נוזלי 

במינון 40 סמ"ק/ד' עם השקיה 
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ראשונה או שנייה לאחר השתילה. 
5. נמטודות )נימיות(: טיפול 

בנימית העפצים ובנימית 
הפציעה )פרטילנכוס( לאחר 

השתילה: ניתן להשתמש 
בתכשירי ההדברה הבאים 

במהלך הגידול: ויידט/ויוה )אסור 
ליצוא(, טרוויגו, ביונם. ליישום, יש 

לעיין בתווית התכשירים. 
שימו לב! תכשיר ההדברה 

ויידט/ויוה פוגע באויבים 
טבעיים. יש להתייעץ עם פקח 

המזיקים שלכם לפני היישום.
"כל האמור לעיל הינו בגדר 

עצה מקצועית בלבד ועל מקבל 
העצה לנהוג מנהג זהירות"

ידול עגבניות בעונת ג
סתיו-חורף

שלי גנץ - ממ"ר עגבניות 
ומנהלת תחום ירקות בבתי 

צמיחה, שה"מ
שלמה אילני - מדריך גידול 

ירקות, מועצת הצמחים
ליאור אברהם - מדריך גידול 

ירקות, שה"מ

זנים
לגידול בבתי צמיחה מתאימים 
זנים בלתי מסיימים המעוצבים 

בדרך כלל לענף מרכזי אחד, 

עגבניות צ'רי, ולעתים גם צמחים 
מורכבים של עגבניות גדולות 

המעוצבים לשני ענפים. הזנים 
הנפוצים הם תוצרי פעילות 

טיפוח של חוקרים במכוני מחקר, 
של חברות זרעים מקומיות ושל 
חברות זרעים זרות. בפעילות זו 

הושם דגש על הדרישות ליבול 
גבוה, לאיכות פרי טובה ולחיי 

מדף ארוכים.
בשנים האחרונות התרחבו הייצור 
והשיווק של עגבניות באשכולות, 

והן מהוות עתה כ-70%-80% 
מהיקף הגידול. מוצר זה משמש 

כסמל לטריות התוצרת, והשדרה 

הירוקה והרעננה מעידה על זמן 
קצר שחלף בין הקטיף לשיווק. 

אשכול עגבניות טוב מכיל 
בתפרחת פירות אחידים בגודלם, 

בצורתם ובצבעם ובעלי מראה 
רענן. בנוסף לזאת, על האשכול 

להצטיין בהעדר נשירה של 
פירות מהאשכול בזמן המשלוח 

וההובלה. 
הפירות של כל זני העגבניות 

גדלים בתפרחת, אך אלה 
המתאימים לקטיף באשכול 

הם בעלי ציר מרכזי, אשר אליו 
מחוברים הפירות משני הצדדים 

באופן סימטרי. 

זני עגבניות לקטיף בודדות - מתאים לכל אזורי הגידול ומיועד לעונת גידול ממושכת 

הערות עמידות/סבילות החברה הזן

צימוח חזק מאוד, פוריות טובה, פרי כדורי פחוס, צבע אדום עז, מחייב 
חיטוי נגד נמטודות או שימוש בצמח מורכב

HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV הזרע אביגיל )870(

צימוח חזק, פוריות טובה, פרי גדול, צבע אדום עז, שתילה מתחילת 
אוגוסט

V,Fol (1,2), ToMV, N הזרע שרלוט )1402(

צימוח בינוני פתוח, פרי עגול ומעט פחוס, צבע אדום, מוצקות טובה VFol (1,2) ToMV, N,Cr,C5,Lt,Oi גדות טופז )1140(

צימוח חזק, פוריות טובה, פרי גדול, עגול ומעט מצולע, שטוח, צבע 
אדום חיוור

 ToMV,Cf1-5, Oi, Va, Vd ,Fol:0, For,
Ma,Mi,M אפעל אלפידה

צימוח חזק, פוריות טובה, פרי גדול יחסית לאורך כל תקופת הגידול, 
נקטף עם העוקץ

V, Fol (1,2), ToMV, Cr,C5 סולי קריאולו

שתילות אוגוסט-ספטמבר לגידול קצר של 10-8 קומות, פרי גדול 
בקומות הראשונות

 V, Fol 1,2)  Tomv,  TSWV, TYLCV (IR), Mi
(IR), Mj (IR), Ff זרעים גדרה טורי

צמח חזק, מתאים לשתילות כל השנה, לגידול ארוך או קצר, עתיר 
יבול, פרי מטיפוס רומא

V, Fol (1,2,3)  Tomv, N, TSWV, TYLCV (IR מכתשים זוהרה
)טיפוס רומא(

זני עגבניות לקטיף באשכולות - קוטר 77-57 מ"מ

הערות עמידות/סבילות חברה הזן

בעל שדרה רעננה, חזקה וישרה, פרי כדורי אחיד ורגולרי HR: ToMV: 0-2, Fol:0, 1, Va:0, Vd:0 א.ב. זרעים
לה ז'ולי

LA-JULIE

שתילות אוגוסט-ספטמבר לגידול קצר של 10-8 קומות
HR:ToMV:0-2,TSWV,Ff:A-
C,Fol:0,1,For,Va:0,Vd:0
IR:Ma,Mi,Mj, TY

א.ב. זרעים אשכול

צימוח חזק, אשכול סימטרי בעל 6-5 פירות, צבע אדום עז, פרי אחיד 
באשכול, גודל בינוני 

V,Fol (1,2), ToMV, N זרעים גדרה איקרם

צימוח חזק, בעל פרי איכותי, כדורי פחוס, חונט היטב בחורף, לכן 
מומלץ לשקול דילול תפרחות בהן יותר מ-7-6 פירות

 HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, For, Ff 
IR: Mi, Mj, TYLCV הזרע אולימפיקוס

מתאים לשתילות כל השנה, צמח חזק, עובר את החורף, חונט היטב 
בחורף, חובה לזנב את הצמח ל-5-4 תפרחות בלבד, מומלץ להשאיר 

ענף צד אחד חופשי למקרה שהענף הראשי יסיים

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, For,Ff 
IR: Mj הזרע אודליה

מתאים במיוחד לבקעת בית שאן, צימוח בינוני-חזק, תפרחת 
סימטרית, גודל בינוני

V, Fol (1,2), ToMV רימי 2771 )ירדנה(

צימוח בינוני חזק, אשכול סימטרי, פרי אחיד באשכול V, Fol (1,2), ToMV, N.TSWV רימי ויקטוריה

צימוח בינוני, האשכול לא תמיד מסודר וצורת הפרי כדורית; רמת 
היבול, מוצקות הפרי ורעננות השדרה טובים מאוד ודומים לזה 

המתקבל בזן איקרם
TYLCV(IR),TSWV(IR),N(IR),VFF, ToMV מכתשים

אוג - מורכב
)על כנת בופור( 

ניסיוני-חדש
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תפרחת טובה ומוצקה, האחידה 
בגודלה, בצורתה ובצבעה, 

תתקבל בזנים שהתפרחות בהם 
מסוגלות לפרוח ולחנוט באופן 

מלא במשך זמן קצר יחסית 
בין פתיחת הפרח הראשון לבין 

פתיחת הפרח האחרון בתפרחת. 
לקבלת אשכול כזה, יש לעצבו 

ל-6-4 פירות, בהתאם לזן ולחודשי 
השנה.

מערכת ההדרכה, בשיתוף 
המו"פים, מבצעת ניסיונות 

רבים לאפיון התכונות של הזנים 
הנבחנים ולהתאמתם לאזורי 

הגידול. 
לפניכם רשימות הזנים 

המומלצים לשתילות )לפי 
שם או קוד מספרי(, העמידים 

או הסבילים למחלות קרקע 
או לפגעים אחרים, והתכונות 

האופייניות לכל זן.

זני עגבניות צ'רי באשכול - קוטר 35-20 מ"מ

הערות עמידות/סבילות חברה הזן
 צימוח קומפקטי, אשכולות צפופים וארוכים,

נדרש זינוב, פרי מוצק ועגול, צבע אדום
HR:Fol (1, 2 ), ToMV הזרע שירן - 1335

עוצמת צימוח בינונית, פרי מוצק
HR:Vd, Fol (1,2), ToMV, Ff, For, 
IR:Mi, Mj, TYLCV הזרע ג’סטינה

 צימוח חזק, בכיר עם יבול גבוה, הישמרות
שדרה טובה, צבע אדום עז

HR: Fol 0, 1, V, ToMV, Ff-5
IR:Ma, Mj, Mi נונם -

ים תיכון טרופיקל

 צימוח בינוני-חזק, אשכול ארוך, פרי קטן
יחסית

ToMV, Vd, Fol (0,1), TYLCV, 
Ff  0-5, TSWV, Mi, Mj, Ma סולי מוסקיטל

 צימוח בינוני חזק, אשכול ארוך, פרי עגול, צבע
אדום

ToMV, Vd, Fol, Mi, For, C5 גדות טופ  1184

 צ’רי אשכולות, צמח בעל פוטנציאל יבול גבוה,
מופע אשכול יפה

V,Fol (race 1,2), ToMV,N רימי אופיר

 צימוח חזק, צמח גבוה, פרי גדול בצבע אדום
עז, סביל לסידוקים ולפיצוצים

ToMV, Vd, Fol, Mi, TYLCV, C9 רימי לוטם )ניסיוני(

 צימוח חזק, צמח גבוה, בכיר, סביל לסידוקים
ולפיצוצים

ToMV, Vd, Fol, Mi,TYLCV רימי רותם )ניסיוני(

 זן מידי פלאם איכותי, מתאים לקטיף כאשכול
או כבודדים, לעונות אביב, קיץ, סתיו

HR: Vd, Fol (race 1), ToMV 
IR: TYLCV הזרע ווטני

 זן מידי פלאם בעל עוצמת צימוח חזק, פרי
 איכותי, מתאים לקטיף כאשכול או כבודדים,

לעונות אביב, קיץ, סתיו

TYLCV(IR), FCRR, N(IR)VF, 
ToMV מכתשים  טוסקנה

)חדש(
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הזנים המוגדרים כניסיוניים 
מיועדים לבחינה בקנה מידה קטן 

)כ-10%-20% משטח הגידול(.

מוצרים מיוחדים
לרוב החברות יש מגוון של 

מוצרים בעלי גודל, צבע וצורה 
הנקטפים על פי רוב כפרי בודד.

במידה שמעוניינים לגדל מוצרים 
אלה, מומלץ להתייעץ עם 

המדריכים ועם חברות הזרעים.

הכנת המבנה לגידול חדש
קליטה והתבססות אחידה 

ומהירה של השתילים תלויות 
במידה רבה באיכות העיבודים 

הנעשים לקראת חיטוי הקרקע 
ולפני השתילה. מעבדים את 

הקרקע לעומק של 40-35 ס"מ 

רשימת הכנות שנבדקו בישראל ונמצאו כמתאימות להרכבה בעגבניות:

שם כנה עמידות/סבילות
BEAUFORT          ,Va, Vd, Fol 0, Fol 1, ToMV, For

 Mi ,Ma,  Mj
MAXIFORT ,Va,Vd, Fol 0, Fol 1, ToMV, For ,Ma, Mi, Mj, Pi

UNIFORT Va,Vd, Fol 0, Fol 1,ToMV, For, Ma, Mi, Mj, Pi

RESSISTAR  HR: Vd (race 1), Fol (race1,2), ToMV, For, IR:
Mj*, Mi*, Pl

ארנולד V, Fol 1, Fol 2, ToMV, For ,M (IR) Ff5,  Pl

6776 מינולט V, Fol 1, Fol 2, ToMV, For, M , Pl

ספיריט V, Fol 1, Fol 2, ToMV, For, M , Pl

טופ 2001 זרעים V, Fol 1, Fol 2, ToMV, For, M, , Pl

טופ 2005 זרעים V, Fol 1, Fol 2, ToMV, For, M , Pl
KING KONG V, Fol 1, Fol 2 ,ToMV , For, M , Pl

 FORTAMINO - חדש
בשימוש מסחרי אצל 

חקלאים

ToMV,Ff:a-e,Va,Vd,Fol:0-
2,For,Ma,Mi,Mj,TSWV,P1

)Fol )1, 2 - עמידות לפוזריום גזע 
1 וגזע 2

Va/Vd/V - עמידות לדוררת - 
ורטיציליום:

Verticillium albo-atrum - Va
Verticillium dahliae - Vd
ToMV- עמידות לווירוס מוזאיקה 

של הטבק
MI/MJ/Ma/N - סבילות 

לנמטודות יוצרות עפצים:
Meloidogyne incognita - Mi
Meloidogyne  javanica - Mj
Meloidogyne arenaria - Ma

Oi - עמידות לקימחון

Lt - עמידות לקימחונית
For/CR - עמידות לפוזריום ריקבון 

הכתר
Ff/C5 - עמידות לעובש עלים 

קלדוספוריום
TYLCV - עמידות לווירוס צהבון 

האמיר
TSWV - עמידות לווירוס הנבילה 

של העגבנייה
 Phytophthora infestans - Pi

 - Pyrenochaeta lycopersici – Pl
שורש משועם

High Resistance - HR
Intermediate Resistance - IR

מפתח לאפיון ולזיהוי עמידות וסבילות של זני עגבניות לפגעים: 

לפחות. העיבוד במחרשת אתים 
מאפשר התקרבות מרבית 

לעמודי המבנה ואינו משאיר 
פסים בלתי מעובדים או תלמים 

פתוחים במרכז המפתחים. 
בקרקעות בינוניות וכבדות רצוי 

לבצע עיבוד עמוק יותר אחת 
לשנתיים באמצעות משתת 

רוטט, שחודר לעומק של 70-60 
ס"מ. פעולת המשתת נחוצה 

לפתיחת קרקעות שנאטמו 
בעקבות גידול מתמשך, לשם 

שיפור פעולות האוורור בקרקע 
וניקוז עודפי מים, למניעת 

הצטברות מלחים ואף לשיפור 
חדירת תכשירי החיטוי לקרקע.

במידת הצורך, מפזרים דשני יסוד 
או קומפוסט, מתחחים ומכינים 

את הקרקע לקראת ביצוע  

פעולות החיטוי. 
יש להקפיד לאטום את המבנה 

באמצעות כיסוי הגג ביריעות 
והתקנת רשתות נגד חרקים 

בקירות. איטום יעיל של המבנה, 
בעיקר באזור המרזבים, ובניית 

דלת כפולה בכניסה לבתי 
הצמיחה יקטינו ואף ימנעו את 

חדירת כנימות עש הטבק, 
המעבירות את וירוס צהבון האמיר 

לתוך המבנה. 
בעונת הסתיו מומלץ לחפות את 

הקרקע ביריעה כסופה או שחורה, 
להקטנת הלחות ולמניעת מחלות 
חורף אוהדות לחות. אם פורסים 

את היריעה לפני השתילה, יש 
לגלול אותה הצדה או לבצע חורי 
שתילה גדולים, כדי למנוע נזקים 
מהחום. עם ההתקררות ולקראת 

התחלת הקטיף, יש לפרוס את 
היריעה מחדש לכיסוי מלא.

מועדי השתילה
שתילת עגבניות, ובמיוחד אלה 
המיועדות לקטיף באשכולות, 
צריכה להתבצע במועד שבו 

התנאים האקלימיים מתאימים 
לחנטה כבר מהפריחה של 

התפרחות הראשונות, כדי שלא 
תיפגע הפוריות בשל הטמפרטורה 

הגבוהה בשלהי הקיץ. פוריות 
וחנטה לקויה יגרמו ליצירת 

תפרחות מפוצלות, בלתי אחידות 
ובלתי מתאימות לשיווק עגבניות 

באשכול ליצוא. לפיכך, יש לשאוף 
למציאת העיתוי האופטימלי 

לשתילה באזורי הגידול השונים, 
כדי לקבל חנטה מושלמת כבר 
בתפרחות הראשונות. מהניסיון 

המצטבר עולה, כי החל ממחציתו 
השנייה של חודש אוגוסט ועד 

למחצית ספטמבר ניתן לשתול 
במרבית אזורי הגידול. באזורים, 

המשך בעמוד הבא
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שבהם מתכוונים להקדים את 
העונה, כאשר התנאים עדיין אינם 

מתאימים )בעיקר טמפרטורת 
לילה גבוהה(, יש להיעזר באמצעי 
צינון )מבנה וכוורות( ורשתות צל, 

המתאימים לשיפור תנאי הקליטה 
והחנטה.

מועד השתילה סתיו-חורף: 
אמצע אוגוסט עד אמצע 

אוקטובר – בדרך כלל במועד 
שתילה זה ניתן לקטוף עד  סוף 
מאי-יוני, בהתאם לאזורי הגידול 

ולבריאות הצמחים.

עומדים ומרחקי שתילה
עגבניות, הן לקטיף בודד והן 

לקטיף אשכולות, שותלים 
בסידור של צמדי שורות. המרחק 

המיטבי בין מרכזי הצמדים 
)השבילים( הוא כ-200-180 ס"מ, 

והמרחק בין השורות בתוך הצמד 
- 60-50 ס"מ. לאחרונה התברר 

כי צירוף שתי השורות בצמד 
 ,V לשורה אחת ועלייה בצורת

כאשר כבלי ההדליה במרווח של 
90-80 ס"מ זה מזה, מעלה את 

היבול בשיעור של 10%-15%. 
צפיפות יתר מפחיתה באופן 
משמעותי את חדירת האור 
לעלווה, מעלה את הלחות 

ומקטינה את חדירות חומרי 
ההדברה לעלווה. כאשר 

מתוכננות יותר מחמש הורדות 
של הצמחים, מומלץ מאוד 

)וכלכלי( להשתמש ברולרים 
להורדת הצמחים. בנוסף, 

שימוש ב"חתים" )"חמורים"(, 
לתמיכה בגבעולים, מעלה את 

קצב הקטיף, מאפשר יצירת 
אלכסון בזווית חדה לחוט 
ההדליה )הארכת המרחק 

לכבל ההדליה = פחות הורדות( 
ומעלה את רמת האוורור בחלק 

הקרוב לקרקע.

הפריה
משתמשים בדבורי "בומבוס" 

לשם הפריה ולקבלת פרי רגולרי 
ואחיד בתפרחת. יש לקחת 

בחשבון את משטר ההדברה 
הנדרש נגד המזיקים בתוך בתי 

צמיחה, לבל ייפגעו הדבורים. 
באזורים החמים ניתן לסייע 

לפעילות הדבורים באמצעות 
צינון הכוורות )מיקום הכוורת 

במבנה, שימוש במתזים/
מערפלים בסביבת הכוורת, מיזוג 

הכוורות וכו'(.

עיצוב התפרחות 
כדי להגביר את האחידות בגודל 

הפירות בתפרחת, ניתן לבצע 
טיפולים אגרוטכניים במהלך 

הגידול, כמו סילוק פרח ראשון, 
כאשר פרח זה בכיר מדי, גדול 

או מעוות באופן ברור, בהשוואה 
ליתר הפרחים בתפרחת, וקיטום 

הפרחים האחרונים בתפרחת. 

טיפול זה יגרום לאחידות בגודל 
ובזמן הבשלת הפירות בתפרחות. 

טיפול מקדים באמצעות קיטום 
קצות התפרחות בזמן הפריחה 
יוביל לחיסכון בעבודה, לעומת 

העבודה הנדרשת לסילוק הפירות 
הירוקים בתפרחות בזמן האסיף 

והאריזה.
זני אשכולות גדולים ובינוניים 

מעצבים ל-6-4 פירות, בהתאם 
לזן ולעונה. בזני צ'רי אשכולות 
לא נהוג לעצב את התפרחת. 

דישון עגבניות לגידול 
בקרקע

דישון יסוד - לקראת גידול 
עגבניות מומלץ לבצע דיגום 
קרקע כדי לבדוק את רמות 

המליחות, הזרחן והאשלגן 
בקרקע, ובהתאם לממצאים 

יש לנהוג בדישון היסוד. כאשר 
רמת הזרחן בשכבת הקרקע 

העליונה היא 35 ח"מ ויותר, 
לפי אולסן, אין צורך בדישון 
זרחני. כך גם לגבי האשלגן: 

כשהרמות הן מעל 1.5 מא"ק/
ליטר במיצוי ברוויה, או מעל 

20 ח"מ במיצוי CaCl2 - אין 
צורך בדישון יסוד באשלגן. 

במקרה שהערכים של הזרחן 
או האשלגן נמוכים מהערכים 

הרצויים, יש להיוועץ במדריכים 
לגבי כמות הדשן הזרחני או 
האשלגני שיש להוסיף כדשן 

יסוד. לשם שיפור פוריות 
הקרקע, מומלץ להוסיף אחת 

לשנתיים כמות של 3 מ"ק 
לדונם קומפוסט באיכות טובה.

סכמת דישון - מדשנים 
את העגבניות במשך כל 

העונה בדשן מורכב המכיל 
את שלושת חומרי ההזנה 

העיקריים: חנקן, זרחן ואשלגן. 
ניתן להכין את הדשן באופן 

עצמאי או לקבלו מוכן מראש 
מהמפעל. בשבועיים הראשונים 

שלאחר השתילה מדשנים 
בדשנים ללא כלור ביחס של 
1:1:1, ברמה של עד 60 גרם 

חנקן בקוב מים באדמות 
הקלות ועד ל-300 ג' חנקן 

לדונם ליום באדמות הכבדות. 
בהמשך מדשנים עד הקטיף 
בדשנים דלי כלור ביחס של 
1:0.2:1.5 בריכוזים משתנים, 

הנעים מ-60 ג'/מ"ק בגמר 
הקליטה ועד ל-120 ג'/מ"ק 

בתחילת הקטיף באדמות 
הקלות, ולא יותר מ-500 ג' 
חנקן לדונם ליום באדמות 

הכבדות. 
עם ירידת הטמפרטורות, 

מתעוררות בעיות של מסיסות 
הדשנים, ובמיוחד בדשנים 
האשלגניים. כדי להתגבר 

על בעיה זו נחוץ לדלל את 
תמיסת הדשן ולהזריק מנות 
גדולות יותר של תמיסה לכל 
1 מ"ק מי השקיה, לפי שיעור 

הדילול. חלק ממשווקי הדשנים 
המורכבים מבצעים דילול זה 

בעצמם.
השימוש הנרחב במים 

מותפלים, החסרים מגנזיום, 
מחייב תוספת של יסוד זה 
להדשיה. תופעת המחסור 

במגנזיום בולטת במיוחד 
לקראת הקטיף הראשון או 

כאשר הצמח עמוס ועם 
הירידה בטמפרטורות. יש 

להוסיף מגנזיום למשטר ההזנה 
בהתאם לאיכות המים. מומלץ 
לתגבר ביסוד זה לפני הופעת 

סימני המחסור. יסודות המיקרו 
נדרשים על-ידי הצמחים 

בכמויות קטנות במהלך כל 
תקופת הגידול. יש להעדיף יחס 

כפול של מנגן על פני הברזל 
בדשן.

השקיה
סכמת השקיה - לקראת השתילה 

הסתווית משקים השקיית הרוויה 
לעומק שאליו עשויים להגיע 

שורשי העגבניות. באדמות קלות 
מאוד יתפתחו שורשי העגבניות 

לעומק של 60-40 ס"מ, ובאדמות 
כבדות עשויים השורשים 

עומדים ומרחקי שתילה בצמחים לדונם 

מרחק בין
השתילים 

בס”מ

עיצוב 
למספר 

ענפים

מספר 
צמחים

מספר 
ענפים

עגבנייה לקטיף 
בודד

50
)”v" ( 25

1
12200-21112111-2000

עגבנייה לקטיף 
בודד מורכבת

80
)”v" ( 40

2
21400-12502800-2500

50עגבנייה באשכול
)”v" ( 2512200-21112111-2000

עגבנייה באשכול 
מורכב

60
)”v" ( 30116601660

50צ’רי באשכול
)”v" ( 2522200-21114400-4222

צ’רי באשכול 
מורכב

80
)”v " ( 25

3
2

1400-1250
2220-2000

 4162-3750
4400-4000
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להתפתח לעומק רב יותר. מיד 
לאחר השתילה ועד גמר הקליטה 

משקים בתדירות גבוהה יחסית, 
במנות של 3-2 מ"ק לדונם ליום. 

באדמות קלות משקים אחת ליום, 
ובאדמות בינוניות-כבדות משקים 

אחת ליומיים. בקרקעות חוליות 
מאוד תינתן ההשקיה פעמיים 

ביום. מהתבססות השתילים ועד 
לשבועיים לפני הקטיף מרווחים 

את משך הזמן שבין ההשקיות 
ומשקים השקיה אחת כל 3-1 

ימים בקרקע קלה וכל 5-3 ימים 
בקרקע כבדה, תלוי בסוג הקרקע, 

באזור ובעונה. 
בשלב שבו הצמח נקלט ומתבסס, 

משקים 30% מההתאיידות 
המחושבת )פנמן(. מקדם 

ההשקיה יעלה בצורה הדרגתית 
עד ל-100% בשלב מילוי הפרי 

בתפרחות הראשונות וירד 
עם התחלת הקטיף ל-83% 

מההתאיידות.
מכאן נגזרת מנת המים הניתנת 

)מקדם ההשקיה * התאיידות 
מחושבת לפי פנמן(. 

מנת המים בטבלה מחושבת 
לפי ממוצעים רב-שנתיים בחוות 
הבשור. נתוני ההתאיידות זמינים 

באתר המטאורולוגי של משרד 
החקלאות.

באופן כללי, מנת ההשקיה 
היומית בתקופה זו תתחיל מ-2 
מ"ק לדונם ותגיע עד ל-4 מ"ק 

לדונם לפני הקטיף הסתווי. 
לקראת הקטיף יקטן מרווח 

ההשקיה, ובכניסה לחורף 
יגדל שוב לפעם ביום-יומיים 

בקרקעות הקלות ולפעם ב-7-5 
ימים באדמות הכבדות. מנת 
המים בתקופה זו לא תעלה 

על 3 מ"ק לדונם ליום, והדבר 
מותנה באיכות מי ההשקיה 

וברמת המלחים בדשן. באביב 
ובקיץ יקטן מרווח ההשקיה ויגיע 

לפעם-פעמיים ביום באדמות 

הקלות ולפעם ב-4-3 ימים 
באדמות הכבדות. מנת המים 

תגיע לכ-6 מ"ק לדונם ליום.
בקרת ההשקיה והדישון - 

שימוש בטנסיומטרים )חיישני 
מתח המים בקרקע( הינו 

אמצעי מעקב ובקרה אחר 
מהלך צריכת המים והדשן 

על-ידי הצמחים. הטנסיומטרים 
מאפשרים להתאים טוב יותר 
את ממשקי ההשקיה והדישון 

לתנאים השוררים בפועל בבית 
הגידול, והם מהווים כלי עזר 

מיטבי לבקרת ההשקיה, בתנאי 
שהתקנתם בשטח נעשתה 

בצורה נכונה ושרישום קריאות 
המכשירים מתבצע באופן סדיר. 

כיום יש טנסיומטרים משדרים, 
המעבירים נתונים למחשב 

בבית המגדל בשיטות שונות 
ולכל מרחק, בתדירות של כמה 

טבלת מקדמי השקיה ומנת מים מחושבת בקרקע קלה כפי שנמצאו 
במו"פ דרום

ימים שלב התפתחות
משתילה

מקדם 
השקיה

מנת מים 
מחושבת 
קוב/ד’/יום

20-70.302קליטה והתבססות

35-210.573פריחה וחנטה

מילוי פרי בתפרחות ראשונה 
90-3614ושנייה

250-910.836-2קטיף

המשך בעמוד הבא
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פעמים בשעה. בנוסף, קיימת 
אפשרות לקבל התרעה על 
תקלות מתח המים בקרקע 
לטלפון הנייד. יש להציב את 

הטנסיומטרים בשתי תחנות בכל 
יחידת שטח, כשבכל תחנה יהיו 

שני חיישנים, שכל אחד מהם 
יוצב בעומק שונה. העומקים 

הרצויים הם 20-15 ו-40-30 ס"מ.
ניתן לערוך בקרת דישון 

ומליחות באמצעות שואבי 
תמיסת קרקע, שיוצבו סמוך 

לתחנת הטנסיומטרים בעומק 
של 20-15 ס"מ. מדד חשוב 

 ,)EC( הוא המוליכות החשמלית
המבטאת את מצב היסודות 
בקרקע. ניתן לנטר את ערכי 
ה-EC באמצעות המשאבים. 
ערכי ה-EC הרצויים למיצוי 

ישיר של הקרקע באמצעות 
משאבים הם כ-3 דציסימנס 

למטר )מילימהו לס"מ(. מומלץ 

הגנת הצומח
צמחי העגבניות נפגעים 

מווירוסים, והעיקרי שבהם הוא 
וירוס צהבון האמיר, המועבר 

על-ידי כנימת עש הטבק. 
האמצעי העיקרי להתמודדות 

עם כנימה זו הוא התקנת 
רשתות נגד חרקים בקירות 
ובכל הפתחים ושמירה על 
תקינותן. בנוסף לאמצעים 

הטכניים )רשתות(, יש לשלב 
הדברה כימית בחומרים 

מתאימים ובהתאם לממצאי 
ניטור כנימת עש הטבק, שבוצע 

במלכודות דבק צהובות. 
כמו-כן, נראית עלייה בנגיעות 

בווירוס הנבילה של העגבנייה 
TSWV, המועבר בעיקר על-ידי 

תריפס הפרחים המערבי ומחייב 
ניטור וטיפול בהתאם לנוכחותו. 

מחלת הכיב הבקטרי - 
"קלויבקטר משיגננזה" - עלולה 

לנגע את הצמחים הצעירים. 
למניעת התפשטות המחלה, יש 

להימנע מנגיעה בצמחים הצעירים 
כשהם רטובים, עד הגעתם לגיל 

חודשיים.
אקריות אדומות ואקרית החלודה 

עלולות לנגע את הצמחים. גילוין 
המאוחר יגרום נזק. 

נזק רב נגרם גם ממחלות עלווה, 
כמו קימחונית ועובש עלים, לכן 

יש למנוע תנאים המתאימים 
להתפתחותן.

בחורף נפגעים הצמחים 
ממחלות פטרייתיות נוספות, 

כמו כימשון, בוטריטיס 
וקשיונה גדולה. מחלות אלה 
מעודדות בתנאי לחות, ולכן 

יש לנקוט בכל האמצעים 

הדרושים לצמצום התנאים 
המתאימים להתפתחותן: 

אוורור, סילוק הלחות ופריסת 
יריעות חיפוי קרקע לפני 
השתילה, שנמצאו כגורם 

מכריע בהקטנת הלחות בתוך 
בתי הצמיחה. חיפוי הקרקע 

הביא לצמצום ניכר בהינגעות 
צמחי העגבניות במחלות 

"אוהדות" לחות.
בנוסף, צמחי העגבנייה רגישים 

לפגעי קרקע, כמו פוזריום ריקבון 
הכתר, דוררת )לאחרונה התגלה 

בארץ גזע חדש: גזע 2( ונמטודות. 
בבחירת הזנים יש להביא בחשבון 
את היסטוריית הפגעים בחלקה, 

את תנאי המבנה, את חיטוי 
הקרקע שבוצע ואת העמידות או 
הסבילות של הזן הנבחר לבעיות 

הפוטנציאליות. 
טיפולי הגנת הצומח יינתנו לפי 

ההמלצות המקובלות בעגבניות 
חממה. מומלץ להימנע משימוש 

בחומרים בעלי פורמולציה של 
אבקות רחיפות, המשאירים כתמי 

ריסוס שאינם מתנקים בנקל 
מהפרי בזמן המיון והאריזה, הן 
ליצוא והן לשוק המקומי. בכל 

אופן, חומרי ההדברה יהיו תמיד 
חומרים המותרים לשימוש בגידול 

המיועד ליצוא. 

המלצות מפורטות לגבי טיפול 
בפגעים בעגבניות, ניתן למצוא 

בדפון "תכשירים להדברת 
פגעים בעגבניות בבתי צמיחה 

- 2017", בעריכת נטע מור 
ושלי גנץ, בהוצאת שה"מ; ואם 

מייצאים - בהנחיות שמפיק 
ומספק היצואן.

לבדוק בתמיסת המשאב גם 
את רמת החנקה, כדי לוודא 

שהדישון החנקני ניתן בהתאם 
למתוכנן. בנוסף לבקרת הדישון 
על-ידי משאבים, מומלץ לבצע 

דיגום קרקע ואנליזה של 
יסודות ההזנה בתנאי מעבדה 

פעמיים בעונה. ניתן לקבל ייעוץ 
בנוגע לאופן דיגום הקרקע אצל 

המדריכים )עלות הבדיקות 
זניחה יחסית לתועלת המופקת 

מהן(.
בהפעלה שבה מוצבים מכשירי 

הבקרה, יש להתקין טפטפת 
לאיסוף מי ההשקיה במשך כל 

מחזור ההשקיה, כדי לוודא שרמת 
הדישון המתוכננת אכן מגיעה 

בפועל לחלקה.
לקבלת פרטים נוספים בנושא 

השימוש בטנסיומטרים, יש 
להיוועץ במדריך האזורי 

ובמדריכי שירות שדה.
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מלצות השקיה, ה
דישון ובקרה לגידול 

עגבניות במצע מנותק 
בבתי צמיחה - עמק 

המעיינות

אריה יצחק, מדריך שירות 
השדה, שרות ההדרכה 

והמקצוע, מחוז העמקים

שתילת העגבניות במצע מנותק 
תחל בבתי הצמיחה בתחילת 
חודש ספטמבר. להלן מספר 
הנחיות ונוהלי ריענון לקראת 

שתילה וכן מגוון הדשנים 
המומלצים לדישון בעונה 

הקרובה.

טיפול במערכת ההשקיה 
לפני השתילה

1. יש לשטוף ביסודיות את 
המסננים ולבדוק את שלמות 

הרשתות ודסקיות הסינון.
2. שטיפת מערכת ההשקיה 

תכלול את הצינורות הראשיים 
והמשניים. לאחר מכן יש לפתוח 

את קצוות שלוחות הטפטוף.
3. במידת הצורך, ניתן להזריק 

 )HCl( 32% חומצה מלחית
למערכת ההשקיה, לניקוי 

משקעי גיר. כמות החומצה 
הנדרשת היא 1.5-1 ל' לכל 
ספיקה של 1 מק"ש. משך 

ההזרקה כ-15-10 דקות. לדוגמה: 
ספיקת החלקה - 20 מק"ש, 
ספיקת משאבת הדשן - 250 

ל'/ש'; לפיכך, יש להכין תמיסה 
המכילה 62-42 ל' תמיסה, ל-10 
עד 15 דקות הזרקה, בהתאמה, 

ביחס של 50-33 ליטר חומצה 
+ 12-9 ליטר מים, בהתאמה. 

יש לבדוק ולוודא ש-pH מי 
הטפטפת בקצה השלוחה יהיה 

 .2.0 
זכרו! יש להוסיף חומצה אל 

המים ולא להפך. יש להמשיך 
ולהשקות במשך כחצי שעה 

לאחר סיום הזרקת החומצה, 
ולאחר מכן יש לפתוח שוב את 
הסופיות של שלוחות הטפטוף, 
להוצאת המשקעים מהטפטוף.

4. יש לבדוק ולתקן במידת 
הצורך את מערכת ההמתזה 
המשמשת במיוחד לשתילה 

ולקליטה טובה של השתילים.

שתילה
כשבוע לפני השתילה, יש להסיר 
את חיפויי הפלסטיק של החיטוי 
הקיצי ולהמטיר על-ידי מערכת 

ההתזה שבחממה כ-30 מ"ק 
מים לדונם, לשטיפת השאריות 

של חומרי החיטוי שנותרו 
במצע ובתחתית המארזים. 

שתילת הצמחים תיעשה לאחר 
הרוויית מצעי הגידול ושתי 

השקיות טכניות הכוללות דשנים 
בריכוזים הרצויים. יש לבחור 

שתילים יפים ובריאים )לא 
כלורוטיים ולא שתילים חלשים(, 

לשתול את שתילי הגוש 
לתוך חור שנקדח באמצעות 
דקר חקלאי ולוודא שהקצה 

התחתון של גוש השתילה לא 
יתקפל במהלך השתילה. אם 
גושי השתילים יבשים, מומלץ 

לטבול אותם בתמיסת מים 
וב"דשן כל 20-20-20" בריכוז 

2%. מיד בתום השתילה יש 
להשקות ולדשן במנת מים 

של לפחות 10 מ"ק/ד' בכל 
המצעים. עד לקליטת השתילים 

רצוי להשקות פעמים אחדות 
ביום. עם מעבר השורשים 

מהגוש אל המצע, רצוי להקטין 
את מנת המים היומית ולרווח 

את ההשקיות, כדי לעודד 
התפתחות של מערכת שורשים 

מסועפת וגדולה. לאחר 
התפתחות העלים הבוגרים 

הראשונים, יש לעבור להשקיה 
ולדישון בהתאם למומלץ בדפון 

המוקדש להשקיה ולדישון 
בתחילת העונה.

הצלחת הגידולים השונים בבתי 
הצמיחה, ובמיוחד בגידול במצע 

מנותק, תלויה ביישום מדויק של 
הדשן, על מרכיביו השונים, במי 
ההשקיה. חיסכון במתן דשנים 
או הימנעות מדישון כמה ימים 
ברציפות פוגעים בהתפתחות 

ובקצב הגידול, בחנטה של 
הפרחים ובקצב הגדילה של 

הפירות. לפיכך, בראש וראשונה 
יש להקפיד על הספקה סדירה 

של הדשן )מקרו: חנקן, זרחן, 
אשלגן, סידן ומגנזיום; מיקרו: 

ברזל, מנגן, אבץ, נחושת, מוליבדן 
ובורון( ועל ריכוזו המדויק במי 

ההשקיה, בהתאם למועד 
היישום, להתפתחות הצמח, 

לעומס הפרי ולמשקל החומר 
הירוק.

הרכבי הדשנים המומלצים 
1. שפר 6% +5-3-8 של "דשנים 
וחומרים כימיים בע"מ" או שפיר 

של "דשן גת".

2. מור או אור 4-2-6+6% "דשנים 
וחומרים כימיים בע"מ" ושל "דשן 

גת", בשילוב אשלגן חנקתי או 
רביב 3-0-9, מומלץ בשני מכלי 

דשן נפרדים.
 12-9-35+2%MgO 3. פוליפיד

בשילוב קלציום ניטרט
15.5-0-0+19Ca המיוצרים על-ידי 

"חיפה כימיקלים בע"מ"; אין 
לערבב בין שני הדשנים והדבר 

מחייב שני מכלי דשן.

לאור המחסור בשנה האחרונה 
והקרובה בדשנים מוצקים 

מורכבים, אפשר להרכיב תמיסת 
דשן, בהתאם לצריכת הגידול 

לתקופות השונות, ממספר 
דשנים המיוצרים בארץ או 

מיובאים מחו"ל, אך זה דורש 
מקצועיות רבה ומיומנות ודיוק 

בחישובים ובהרכבים.
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תפקיד יסודות הזנה )בקצרה(
חנקן: מרכיב חיוני בחלבון 
ומשתתף בתהליכי חילוף 

החומרים ובבניית חלקי הצמח 
השונים. 

מחסור: גורם לעצירת הגידול, 
לפגיעה במערכת השורשים, 

להצהבת עלים ולפגיעה בחנטה.
זרחן: מצוי בתרכובות האורגניות 
ובחומר הגנטי ומשמש להעברת 

אנרגיה.
מחסור: מוביל לעיכוב 

בהתפתחות השורשים, 
להתמיינות לקויה, להבשלה 
איטית, לפרי קטן ולפחיתה 
במספר הפירות והפרחים.
אשלגן: מווסת את הלחץ 

האוסמוטי )נוזלים( בצמח, 
מפקח על אידוי המים בעלים 

ומשפר את איכות הפרי.
מחסור: תורם לעצירה בגידול 

תוך פגיעה בניצן הקודקודי 
)ובמקרים קיצוניים לתמותת 

הניצן(; שולי העלים נוטים 
לגוון חום ונפגמת איכות הפרי 

)מבחינת חלילות וגוון(.
סידן: מרכיב חשוב בדופן התא, 

המקנה חוזק ויציבות לגבעול, 
לעלה ולפרח.

מחסור: גורם לשבירות חלקי 
הצמח, לרביצה, לקיצור חיי המדף 
של הגבעול הירוק, של הפרח ושל 

הפרי )שחור פיטם בעגבניות(, 
לניוון אמירי הצמיחה ולהגדלת 

רגישות הגידול למחלות.
מגנזיום:  משתתף בתהליך 
חילוף החומרים ובהעברת 

אנרגיה כשותף לזרחן; מרכיב 
חיוני ליצירת כלורופיל בעלים 

)צבע העלים(.
מחסור: יביא לפחיתה בעצמת 

הכלורופיל )צבע העלים(, 
להחוורת העלווה ולהקטנת אידוי 

המים מהעלים.
ברזל: מרכיב חשוב ביותר 

בכלורופיל )הצבע הירוק של 
העלווה( ומשמש לבניית אנזימים. 

מחסור: יגרום להצהבת עלים, 
במיוחד של העלים הצעירים, 

ולהקטנת שטח האידוי.

הספקת היסודות וקליטתם 
על-ידי הצמח מותנית לא רק 

ברמת היסודות אלא גם ביחסים 
ביניהם ובאחוז האמון מכלל 

החנקן. היעילות והקליטה הגבוהה 
ביותר של מינרלים על-ידי 

הצמח מתקיימת כאשר רמת 
החומציות בתמיסת ההזנה היא 

pH=6.0 )במי הטפטפת ובתמיסת 
הקרקע בסביבת השורש(, ורמת 

האוורור במצע גבוהה.
יש חשיבות רבה להספקת 

היסודות וליחסים ביניהם בהתאם 

לתקופת הגידול ולמצב הפיסיולוגי 
של הצמחים )שתילה, שלב 

ראשוני בבניית הצמח, חנטה, 
אורך גבעולים, מילוי פרי ועומס 

של פירות ופרחים על הצמח, 
התקופה שלאחר קציר צמחי 
תבלין או קטיף הפרחים וכו'(. 

כמו-כן, יש להתאים את היסודות 
לתנאי הגידול שבחממה ולאקלים 

החיצוני, כמו התאדות, טמפרטורה, 
קרינה, אורך יום ועוצמת הרוח.

כל פגיעה ברמת הדשן 
המומלצת תתבטא רק 

בחיסכון מועט בעלות ההוצאה 
לדשן, אך בפגיעה עתידית 

משמעותית בגידול, שתיראה 
לרוב רק במועד מאוחר יותר, 

ומשמעותית יותר בשינויי 
אקלים מהירים. כך לדוגמה, 

חיסכון של 1 ליטר/מ"ק שפר/
שפיר לעונה משתווה לחיסכון 

בכ-2,200 ש"ח/ד'; אך הנזק 
שייגרם מאי-חנטה של קומה 
אחת בעגבניות מתבטא בכ-

3,500 ש"ח/ד' )ואין לשכוח כי 
בפועל אי-החנטה מתקיימת 

בשתי קומות לפחות(.

לסיכום
1. סוג הדשן ייקבע בהתאם 

לגידול, לאיכות המים ולצריכת 
הגידול.

2. היחס בין אמון לחנקה ייקבע 
בהתאם לטמפרטורה, למצב 

 pH-השורשים ולשמירה על ה
במי הנקז.

3. יש לשמור על רמת החומציות 
)pH=6.0( במי הטפטפת והנקז.

4. חשוב ביותר לרשום באופן 
קבוע, לפחות פעמיים בשבוע, 
את הערכים של pH ו-E.C במי 
הטפטפת ובמי הנקז ולהציגם 

בפני המדריכים בביקורם 
בחלקות השונות, כדי לקבל 

חוות דעת מקצועית והמלצות 
השקיה ודישון מדויקות יותר 

ומותאמות לתנאי הגידול 
במשק.

5. מומלץ לבדוק את ערכי 
היסודות ואת היחסים ביניהם 

במי הטפטפת ובמי הנקז 
במעבדות שירות השדה )רצוי 
פעם בחודש עד חודש וחצי(. 
כמו-כן, רצוי מאוד לכייל את 

 E.C-ו Ph מכשירי בדיקת
במעבדה.

6. רצוי לבדוק מבחינה כימית 
את הדשן המסופק על-ידי 

היצרנים השונים ולמדוד את 
משקלו הסגולי.

7. בכל בוקר )בימים קרים( 
יש לערבב את הדשן במכלים. 

רצוי להתקין משאבת ערבול 
שתופעל באמצעות המחשב.

דוגמא להכנת תמיסת דשן למערכת של שני מכלים )משאבה למכל(:

מכל ב’ מכל א’
חומצה חנקתית אשלגן חנקתי )מחצית הכמות(

אשלגן חנקתי )מחצית הכמות( סידן חנקתי )אבקי או נוזלי(
חומצה זרחתית מגניון חנקתי )במידה שנחוץ(

חומצה גופרתית )במידה שנחוץ( תמיסת יסודות קורט
אמון גופרתי כילאטי ברזל )סקווסטרין, בוליקל, ליבפר וכו’(

אמון חנקתי נוזלי )במידה שנחוץ(

ריכוז יסודות מינרליים הדרושים במי ההשקיה:

ריכוז היסודות ב-גרם\מ”ק או ח”מ
Mg Ca K P N שלב הגידול

50-40 100-80 120-110 30-20 90-80 שתילה והתבססות )סתיו(

50-40 100-80 200-160 40-30 150-120 פריחה וחנטה

50-40 120-100 270-230 40-30 180-160 תחילת הבשלה וקטיף

50-40 100-80 200-160 40-30 150-120 המשך קטיף )אביב-קיץ(
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עבודה זו מצאה כי בתנאים ובטיפולים 
מסוימים, קיימת אפשרות טובה לאחסן 

דלעת ערמונים לתקופות ממושכות, 
שיאפשרו לקבל פרי איכותי בשווקים 

המקומיים ובשוקי היצוא.

תקציר
זו בחנה, לראשונה, את האפשרות להאריך את כושר  עבודה 
כארבעה  של  לתקופה  הערמונים  דלעת  פרי  של  אחסנתו 
חודשים, מבלי לפגום באיכותו החיצונית והפנימית של הפרי. 
הפירות  איכות  הייתה  חודשים,   4 של  אחסנה  תקופת  בתום 
שאוחסנו ב-15 מ"צ טובה יותר על-פי מדדי האיכות שנבדקו, 
שטיפה  מ"צ.  ב-20  שאוחסנו  הפירות  לאיכות  בהשוואה 
כ-15  למשך  מ"צ  ב-52  חמים,  במים  הפרי  של  והברשה 
שניות, שימרה טוב יותר את איכות הפרי, בשתי טמפרטורות 
לא  הקרה.  והשטיפה  הביקורת  לטיפול  בהשוואה  האחסנה, 
של  שילוב  השונים.  בטיפולים  הסוכר  ברמת  הבדלים  נמצאו 
שטיפה והברשה במי ברז )שטיפה קרה( ודינוג הפירות הגביר 
באופן מובהק את אחוז הריקבון בשתי טמפרטורות האחסנה, 

בהשוואה לשטיפה החמה.
ערמונים  דלעת  לאחסן  טובה  אפשרות  קיימת  לסיכום, 
בשווקים  איכותי  פרי  לקבל  שיאפשרו  ממושכות,  לתקופות 
פיסיקאליים,  טיפולים  בעזרת  היצוא  ובשוקי  המקומיים 

המשולבים בטיפולים אחרים.

מבוא
זן  היא   )Cucurbita pepo var. turbinata מדעי:  )שם  ערמונים  דלעת 
ישראלי של הדלעת האמריקאית Acorn )אקורן(, השייכת למין 
Cucurbita pepo, בו כלולים כל זני הקישואים וחלק מזני הדלעות 

)Paris, 2000(. דלעת ה-Acorn, בלוט בעברית, שייכת למשפחת 
של  סוג  למעשה  והיא  הצפונית  באמריקה  מוצאה  הדלועיים, 
ג'.   1500 300 עד  הנו פרי קטן השוקל  קישוא. קישוא האקורן 

דרכים לשמירת האיכות 
של דלעת ערמונים 

לתקופה ממושכת לאחר קטיף
מפרסומי מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, מספר 787/17

צבע  בעלי  אבל חלקם  כהים,  ירוקים  הנם  זה  קישוא  זני  רוב 
כתומה,  צהובה,  ירוקה-שחורה,  קליפה  הכולל  שונה,  קליפה 
דלעת   .)Paris and Godinger, 2016( שונים  פסים  עם  או  לבנה 
ערמונים מהווה מקור עשיר לסיבים תזונתיים ואשלגן, כמו גם 
לוויטמינים  C  ,B, מגנזיום ומנגן. מכילה בין 12% לכ-16% סוכר 
ואף למעלה מכך. אחוז הסוכר הגבוה מעניק לדלעת ערמונים 
את טעמה המתוק, ושמה ניתן לה על שום כך שטעמה מזכיר 
צורתה  בשל  קלויים.  ערמונים  של  טעם  מסוימת  במידה 
בעיקר  בה  להשתמש  נהוג  הערמונים,  דלעת  של  המיוחדת 
של  רחב  במגוון  שימוש  בה  לעשות  ניתן  בהחלט  אך  למילוי, 

תבשילים, מנות מוקפצות, אפויות ועוד.
נקודת  הינו  הפרי  לקטיף  ביותר  המתאים  ההבשלה  מדד 
המגע של הפרי עם הקרקע, כשהיא הופכת מצהוב לכתום. 
טעמו  נשמר  עדיין  שבמהלכו  הפרי,  של  השתמרותו  כושר 
ימים,  כחודש  הוא  לחך,  נעים  הפרי  ומרקם  והמתוק  הטוב 

וטמפרטורת האחסנה המומלצת הנה 10 מ"צ.
של  המדף  חיי  את  המקצרות  עיקריות  בעיות  שתי  קיימות 
על-ידי  בעיקר  הנגרמת  פיסיולוגית  התכלות  טרייה:  תוצרת 
התפתחות  על-ידי  הנגרמת  פתולוגית  והתכלות  מים  איבוד 
ביכולתם  ידועים  פיסיקאליים  טיפולים  מחלות.  מחוללי  של 
הפרי  ודינוג   ,)Fallik, 2010( הפתולוגית  ההתכלות  את  להקטין 
יכול להקטין את קצב איבוד המים והתכלותו הפיסיולוגית של 
הפרי )Dhall, 2013(. בניסויים ראשוניים שערכנו נמצא כי אפשר 
לשמור על איכות דלעת הערמונים במשך כחודשיים כשהצבע 
הירוק של הפרי ורמת הסוכר נשמרים. לכן, מטרת עבודה זו 
הייתה לבחון, לראשונה, את השפעת טיפול פיסיקאלי )חום( 
ודינוג הפרי על הארכת כושר האחסנה של דלעת הערמונים 

למשך ארבעה חודשים, בשתי טמפרטורות אחסנה שונות.

שיטות וחומרים
דלעת הערמונים נקטפה בצבע ובגודל אחידים, על-פי מדדי 
ההבשלה והאיכות המסחריים. הפירות הובאו למחלקה לאחסון 
שבמינהל המחקר החקלאי, ראשון לציון, מיד לאחר הקטיף. 

דניאל צ'לופוביץ', שרון אלקלעי-טוביה, מירב זערור, אלי פליק - מינהל המחקר החקלאי, 
המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף 
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הטיפולים  נערכו   ,2016 יולי  בסוף  שנקטף  הראשון,  בניסוי 
הבאים: א. פרי ללא שטיפה )ביקורת(; ב. פרי שנשטף על גבי 
ב-52 מ"צ  ג. פרי שנשטף  )שטיפה קרה(;  מברשות במי ברז 

למשך כ-15 שניות על גבי מברשות )שטיפה חמה(. 
הפירות אוחסנו ב-15 וב-20 מ"צ למשך 4 חודשים. כל טיפול 
תקופת  בתום  בקרטון.  פירות  כ-14  עם  קרטונים  שני  כלל 

האחסנה נבדקו מדדי האיכות שיפורטו בהמשך.
נערכו   ,2016 אוגוסט  חודש  במחצית  שנקטף  השני,  בניסוי 
קרה  שטיפה  ב.  שטיפה;  ללא  ביקורת  א.  הבאים:  הטיפולים 
+ דינוג בטבילה )דונג קרנובה 18% חומר יבש, סייפק בע"מ(; 
ג. שטיפה חמה על גבי מברשות )52 מ"צ למשך כ-15 שניות(. 
הפירות אוחסנו ב-15 וב-20 מ"צ למשך 4 חודשים. כל טיפול 
תקופת  בתום  בקרטון.  פירות  כ-14  עם  קרטונים  שני  כלל 

האחסנה נבדקו מדדי האיכות הבאים לשני הניסויים:
א. אחוז ריקבון מכלל הפירות; ב. מוצקות הפרי נבדקה בשישה 
פירות מכל טיפול, על-ידי מכשיר חודר )שטילון פנטרומטר(, 
והתוצאות בוטאו בניוטון; ג. כלל מוצקים מומסים נבדק בשישה 
פירות מכל טיפול, על-ידי הקפאה והפשרה של ציפת פירות 
)אטאגו,  דיגיטאלי  רפרקטומטר  בעזרת  הציפה  מיץ  ובדיקת 
הקליפה  צבע  ד.  סוכר(;   %( בבריקס  בוטאו  והתוצאות  יפן(, 
בזווית  בוטאו  והתוצאות  מינולטה,  מצלמת  בעזרת  נבדק 
°H = כ-90 עד  °H < 100 = קליפה ירוקה;  הצבע )°Hue( )ערך 
 = 80 > H° 80, קליפת הפרי ירוקה-בהירה-התחלת גוון כתום; 

קליפה כתומה(.
כל ניסוי נותח במבחן חד כיווני בעזרת JMP11 ברמת מובהקות 

של 5%.

תוצאות
הפירות  איכות  הייתה  חודשים,   4 של  אחסנה  תקופת  בתום 
שאוחסנו ב-15 מ"צ טובה יותר על-פי מדדי האיכות שנבדקו, 
בהשוואה לאיכות הפירות שאוחסנו ב-20 מ"צ )טבלה 1(. אחוז 
על  שהתפתח  הריקבון  מאחוז  נמוך  היה  מ"צ  ב-15  הריקבון 
מ"צ  ב-15  שאוחסן  הפרי  מוצקות  מ"צ.  ב-20  שאוחסן  הפרי 
יותר, בהשוואה לפרי שאוחסן ב-20 מ"צ, וצבע  הייתה גבוהה 

הפרי היה ירוק יותר בטמפרטורה זו )תמונה 1(.
כ-15  למשך  מ"צ  ב-52  חמים,  במים  הפרי  של  והברשה  שטיפה 
טמפרטורות  בשתי  הפרי  איכות  את  יותר  טוב  שימרה  שניות, 
האחסנה, בהשוואה לטיפול הביקורת והשטיפה הקרה )תמונה 2(. 

איכות זו באה לידי ביטוי באחוז ריקבון נמוך מאד, בפרי יותר 
נמצאו  לא   .)1 )טבלה  יותר  ירוק  מעט  קליפה  ובצבע  מוצק 

הבדלים מובהקים ברמת הסוכר בטיפולים השונים.

דלעת  איכות  על  פיסיקאלי  טיפול  השפעת   :1 מס'  טבלה 

ערמונים שאוחסנה ב-15 ו-20 מ"צ למשך ארבעה חודשים

טיפול
טמפרטורת 

אחסנה
)מ”צ(

ריקבון
)%(

מוצקות

)N(
סוכר
)%(

צבע

)Hue°(

76 אב10.5 א87 ב30 ב*15ביקורת
שטיפה 

80 א11.0 א102 א7 ג15קרה

שטיפה 
85 א10.8 א112 א3 ג15חמה

71 ב10.1 א67 ג57 א20ביקורת
שטיפה 

78 אב10.6 א100 א26 ב20קרה

שטיפה 
81 א11.7 א104 א5 ג20חמה

סטטיסטית  נבדלים  אינם  זהות  באותיות  המלווים  הערכים   *
ברמה של 5%

הפרי  איכות  על  משפיע  הפרי  דינוג  כיצד  בחנו  השני  בניסוי 
בהשוואה לטיפול הפיסיקאלי )טבלה 2(. ניסוי זה נערך בפרי 
האיכות  הייתה  זה  בניסוי  גם  הגידול.  עונת  בסוף  שנקטף 
בהשוואה  יותר  טובה  מ"צ  ב-15  שאוחסן  פרי  של  הכללית 
מובהק  באופן  הגביר  הפירות  דינוג  מ"צ.  ב-20  לפרי שאוחסן 
בהשוואה  האחסנה,  טמפרטורות  בשתי  הריקבון  אחוז  את 
לשטיפה החמה )טבלה 2(. עם זאת, אותם פירות שלא נרקבו 
היו  מוצקים בהשוואה לטיפולים האחרים. צבע הקליפה של 
פירות הביקורת, בשתי טמפרטורות האחסנה, היה המתקדם 
ביותר )צבע כתום-ירקרק( בהשוואה לטיפולי הדינוג והשטיפה 

החמה )טבלה 2(.   

לדינוג,  בהשוואה  פיסיקאלי,  טיפול  השפעת   :2 מס'  טבלה 

וב-20 מ"צ למשך  על איכות דלעת ערמונים שאוחסנה ב-15 

ארבעה חודשים

טיפול
טמפרטורת 

אחסנה
)מ”צ(

ריקבון
)%(

מוצקות
)N(

סוכר
)%(

צבע

)Hue°(
73 ב6.9 ב58 ב30 ב*15ביקורת
שטיפה 
קרה + 

דינוג
83 א7.3 אב94 א44 אב15

שטיפה 
89 א8.0 א85 א5 ג15חמה

70 ב6.3 ב51 ב45 אב20ביקורת
שטיפה 
קרה + 

דינוג
85 א8.6 א92 א62 א20

שטיפה 
84 א8.8 א63 ב6 ג20חמה

סטטיסטית  נבדלים  אינם  זהות  באותיות  המלווים  *הערכים 
ברמה של 5%

דיון
זו בחנה, לראשונה, את האפשרות להאריך את כושר  עבודה 
כארבעה  של  לתקופה  הערמונים  דלעת  פרי  של  אחסנתו 
חודשים, מבלי לפגום באיכותו החיצונית והפנימית של הפרי. 
את  מאריכה  טריים  וירקות  פירות  של  חמה  שטיפה  כי  ידוע 
של  התפתחותם  הקטנת  על-ידי  המוצר  של  אחסנתו  כושר 

תמונה מס' 1: השפעת טמפרטורת האחסנה על 
התפתחות צבע פרי שאוחסן למשך ארבעה חודשים; 

מימין - פרי שאוחסן ב-15 מ"צ; משמאל - פרי שאוחסן 
ב-20 מ"צ
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המוצר  של  הבשלתו  בקצב  האטה  ועל-ידי  מחלות  מחוללי 
של  אחסנתה  משך  להארכת  נוספת  שיטה   .)Fallik, 2010(
תוצרת חקלאית טרייה לאחר הקטיף היא דינוג, המקטין את 
פתוגנים  חדירת  כנגד  פיסי  מחסום  גם  ומהווה  המים  איבוד 

  .)Falguera et al., 2011( לפרי הקטוף
בעבודה זו מצאנו כי קיימת אפשרות לשמור על איכות דלעת 
ערמונים קרוב לארבעה חודשים ב-15 מ"צ לאחר שהפרי עבר 
שטיפה חמה. יתרונות השטיפה וההברשה החמה והשפעתה 
וההקטנה  הטרייה  התוצרת  הבשלת  תהליך  עיכוב  על 
של  רב  במספר  פורסמו  הפתולוגית  בהתכלות  המשמעותית 
הייתה  זו  בעבודה  שנמצאה  הבעיה   .)Fallik, 2010( מחקרים 
בשינוי  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  הפרי,  של  הבשלתו  התקדמות 
החמה  השטיפה  אך  לירוק-כתום,  כהה  מירוק  הקליפה  צבע 
הצבע.  והתקדמות  הפרי  הבשלת  תהליך  את  במעט  עיכבה 
דיווחו כי צבע קליפת הפרי השחורה-  )2008(  Paris and Omer

כאמור,  חודשים.  ועד  שבועות  מספר  למשך  נשמר  ירוקה 
ממצאי עבודה זו הראו כי למרות השינוי בצבע, הפרי היה מכיר 
על-פי החקלאים, אכיל וטעים על-פי צוות המחקר שבישל את 

הפרי בתום ארבעת החודשים )תוצאות לא מובאות(. 
בדרך כלל, הפרי נקטף בצורה מסחרית במצב לא בשל, כאשר 
בשלב זה תכולת הסוכר נעה בין 4% ל-Loy, 2006( 7%(. ערכי 
תכולת הסוכר בעבודה זו נמצאו דומים, אולם, עם התקדמות 
הציפה  טעם  אך  הסוכר,  ערכי  ירדו  סיומה,  ולקראת  העונה 

נשאר טוב גם כעבור ארבעה חודשי אחסנה.
על  והשפעתו  הקטיף  לאחר  פירות  בדינוג  היתרונות  ידועים 
הארכת חיי המדף )Falguera et al., 2011(, אך יתכן שדינוג הפרי 
בעבודה זו גרם נזק לקליפה, דבר שהגביר את אחוז הריקבון 
למרות שהפרי המדונג היה מוצק בהרבה בהשוואה לפרי לא 

מדונג, והופעתו, במידה שלא נרקב, הייתה יפה. 
ערמונים  דלעת  לאחסן  טובה  אפשרות  קיימת  לסיכום, 
בשווקים  איכותי  פרי  לקבל  שיאפשרו  ממושכות,  לתקופות 
פיסיקאליים  טיפולים  בעזרת  ליצוא,  ובשיווק  המקומיים 
המשולבים בטיפולים אחרים. יש להמשיך מחקר זה, שיבחן את 
השפעת אחסנתו של הפרי ב-10 מ"צ, בהשוואה לטמפרטורות 
יש לבחון מיני דונג או  האחסנה שנבדקו, במחקר זה. בנוסף, 
המשלבים  נוספים,  פיסיקאליים  וטיפולים  אחרים  ציפויים 

מווסתי צמיחה שמעכבים פירוק כלורופיל או משלבים חומרים 
מעכבי הבשלה כמו Li et al., 2017( 1-MCP(, שמטרתם להאריך 
את כושר האחסנה של הפרי תוך שמירה על צבע קליפה ירוק 

כהה. 

תודות
על  חצור,  בקיבוץ  השדה  גידולי  ענף  לצוות  מיוחדת  תודה 

הספקת הפרי.
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תמונה מס' 2: השפעת הטיפולים השונים על איכות הפרי שאוחסן ב-15 מ"צ למשך ארבעה חודשים. 
מימין - ביקורת; באמצעי - שטיפה קרה; משמאל - שטיפה חמה
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נמטודות מהוות את אחד מפגעי הקרקע 
המטרידים ביותר בתקופה האחרונה בגידול 
בזיל. מחקר זה בדק אם השימוש בהדשיה 

במיצוי זבל עופות יאפשר גידול בזיל בקרקע 
הנגועה בנמטודות.

תקציר
הבזיל הינו גידול מרכזי ומוביל בסל המוצרים בענף התבלינים 
הטריים. יצוא הבזיל מישראל מסתכם בכ-30 מיליון יורו, מתוך 
יצוא תבלינים כולל של יותר מ-100 מיליון יורו בשנה. כמחצית 
שונים של קרקעות  מהגידול בבתי הצמיחה מתבצע בסוגים 
וכמחצית במצעים מנותקים )בעיקר טוף(. מחזור הגידול של 
הבזיל נמשך בין שלושה חודשים לשנה. המעבר לגידול בקרקע 
מקומית בבתי רשת או במנהרות עבירות תורם להוזלת עלויות 
השקעות  מונע  וכן  ליצוא  הגידול  ברווחיות  ולשיפור  הגידול 
הקשות,  הבעיות  אחת  מנותק.  במצע  גידול  של  גדולות 
של  הנזק  היא  מקומית,  בקרקע  לגידול  במעבר  שהתעוררו 
הנמטודות, הפוגעות במעבר מים ומינרלים לגבעולים ולעלים, 
מה שפוגם בהתפתחות הצמח ובמראה העלים, שהוא החשוב 

והמשמעותי בצמח תבלין טרי למאכל.
הודות  יפה  עולה  ואף  מתאפשר  מקומית  בקרקע  גידול 
ההזנה,  בחומרי  נכון  ולשימוש  זרעים  מחזור  על  לשמירה 
או  לעצור  העשויים  לסביבה,  ידידותיים  בחומרים  במיוחד 
וגטטיבי  גידול  מתאפשר  כך  נמטודות.  התפתחות  למנוע 

איכותי, הראוי לשיווק, אשר יהיה רווחי וכדאי גם ליצוא בקיץ.
בשנים האחרונות הוחל בניצול תשטיפי לשלשת עופות בתהליך 
שערכנו  בתצפיות,  ובירקות.  במטעים  לדישון  מתאן  גז  ייצור 
בבתי צמיחה שבעמק המעיינות, נמצא שמיצוי לשלשת עופות 
כדשן אורגני תרם להזנה ומנע או דחה נזק מנמטודות בבזיל 

טיפולים חלופיים חדשניים 
וידידותיים לסביבה להדברת 
נמטודות עפצים בגידול בזיל

מספר מחקר: 870-6412-14

אריה יצחק - שירות שדה, מחוז העמקים, שה"מ
דוד סילברמן - שה"מ
שמעון ביטון - שה"מ

אורי אדלר - מועצת הצמחים
נבו דור - מושב מחולה

הללו  התבלין  צמחי  של  גידולם  את  אפשר  ובכך  ובלובאץ', 
לשיווק וליצוא, למרות הימצאות נמטודות בחלקה.

שבכפר  "דור"  במשק  האחרונות  בשנתיים  שערכנו  בניסויים, 
עופות  לשלשת  בתמיסת  השימוש  יעילות  את  בחנו  מחולה, 
מטילות כדשן אורגני, ובמיוחד את השפעתה כדוחה או כמונעת 
פגיעה מנמטודות בבזיל, לשם המשך צימוח אופטימלי וראוי 

לשיווק.
בשנה הראשונה, בתאריך 23.6.15, נספרו בחלקות המטופלות 
נגועים בנמטודות, בעוד שבחלקות  47 צמחים  בדשן האורגני 
נגועים. ספירה  540 צמחים  המטופלות בדשן המינרלי נספרו 
בחלקות  נספרו  ובה   ,12.7.2015 בתאריך  בוצעה  נוספת 
המטופלות בדשן האורגני 227 צמחים נגועים, ובחלקות שדושנו 
של  חזותית  בבדיקה  נגועים.  צמחים   585  - המינרלי  בדשן 
השורשים ניתן היה לזהות עפצים שנגרמו כתוצאה מהימצאות 

נמטודות. 
הנגועים  הצמחים  של  מספרם  כי  נמצא  השנייה  בשנה 
בנמטודות במ"ר, בחלקות המטופלות בדשן האורגני, היה 4.4 
 1.9 רק   - המינרלי  בדשן  המטופלת  בחלקות  ואילו  בממוצע, 
שנמדדו  מהתוצאות  הפוכות  הללו  התוצאות  למ"ר.  צמחים 
זבל  מאיכות  כתוצאה  זאת  להערכתנו,  הראשונה;  בשנה 
העופות שהתקבל, שהיה יבש וישן מאוד, ובמהלך הזמן איבד 

את סגולותיו החיוניות לטיפול ולדיכוי נמטודות וכדשן לגידול.

מבוא
ובמגוון  בבזיל  וידוע, הפוגע  מוכר  הן מזיק  נמטודות העפצים 
גורמים  כמה  הביאו  האחרונות  בשנים  אחרים.  גידולים  של 
חדשניים  פתרונות  במציאת  ולהכרח  הבעיה  להתעצמות 
במתיל  הקרקע  חיטוי  היה  כעשור  לפני  לסביבה.  וידידותיים 
של  יציאתו  עם  המזיק.  להדברת  היעיל  הטיפול  ברומיד 
התכשיר מתיל ברומיד משימוש, נותרו חלופות כימיות פחות 
יעילות. שילוב כימיקלים בחיטוי סולרי אמנם משפר את יעילות 
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ההדברה, אך הוא מוגבל לתקופות החמות של השנה, מחייב 
של  הסרה  ודורש  ממושכת  לתקופה  הגידול  הפסקת  את 
יריעות הכיסוי, כדי לאפשר קרינה מרבית  ושטיפת  הרשתות 
נמטודת  להדברת  הטיפול  הסולרי.  החיטוי  יעילות  והגדלת 
העפצים במהלך הגידול הינו מוגבל ביותר, כיוון שאין בנמצא 
"ביונם",  והתכשיר  תבלינים,  לגידולי  המורשה  כימי  תכשיר 

שאינו כימי, לא הוכח במקרים רבים כיעיל.

מחקרים רבים בארץ ובעולם )1, 2, 5( העידו על כך שהשימוש 
המצליבים  ממשפחת  צמחים  שאריות  עם  סולרי  בחיטוי 
)כרוב, חרדל ורוקולה( ואחרים )טרגון, אורגנו(, טיפול הנקרא 
יעילותו  אך  נמטודות,  להדברת  ביותר  יעיל  ביופומיגציה, 
ניתן  כי  הראו   )4  ,3( אחרים  מחקרים  מוגבל.  לזמן  תקפה  זו 
סולרי  חיטוי  על-ידי  קלות  בקרקעות  טובה  הדברה  להשיג 
כי  דווח   ,)5( בארה"ב  שנעשה  ממחקר,  עופות.  זבל  בשילוב 
ליבול.  נזק  חיפוי קרקע ביריעה אדומה בגידול עגבניות מנע 
בנמטודות  פגיעה  על-ידי  הושגה  התוצאה  אם  ברור  לא 
יתר  הפגע.  עם  להתמודד  הצמח  יכולת  לשיפור  הודות  או 
פטריות  של  חיובית  השפעה  על  דיווחים  התקבלו  כן,  על 
שאין  וייתכן  הגידול,  על  ומיקוריזה  טריכודרמה  כמו  קרקע, 
המפצה  צמחי  וגידול  שורשים  עידוד  אלא  בנמטודות  פגיעה 
כמו  קרקע,  חיידקי  המזיק.  של  השליליות  ההשפעות  על 
הגידול  לפני  מיושמים  )ביונם/ביוסייף(,  כיום  המשווקים  אלה 

ובמהלכו ופוגעים בנמטודות )5(.
זה שנים אחדות שנהוגה הדשיה במיצוי מותסס ומאוורר של 
זבל מטילות טרי במשקי תבלינים בעמק המעיינות )תשטיפי 
בזיל  בגידול  זה,  ביולוגי  בדשן  רציף  שימוש  עופות(.  לשלשת 
יבול  קבלת  אפשר  העפצים,  בנמטודת  נגועים  בשטחים 
בכימיקליים  שימוש  ללא  ליצוא,  בדרישות  העומדת  באיכות 

לטיפול בנמטודות ובדשן מינרלי במהלך הגידול.
השימוש במיצוי קומפוסט )קומפוסט "תה"( או בחומר אורגני 
רפתות  מזבל  בנוזל  או  הנוזלית  בצורתו  למשל(  )גוואנו  אחר 
יסודות הזנה לגידולים אורגניים, אך  נפוצה לספק  הינו שיטה 
עד כה לא דווח על השפעה ישירה שיש למיצוי זבל עופות על 

נמטודות. 
כיוון שהנמטודות מהוות את אחד מפגעי הקרקע המטרידים 
חשיבות  שיש  חשבנו  בזיל,  בגידול  האחרונה  בתקופה  ביותר 
עליונה לבחון בצורה מחקרית, אם אכן השימוש בהדשיה במיצוי 

זבל עופות יאפשר גידול בזיל בקרקע הנגועה בנמטודות.

שיטות וחומרים
בשנתיים  מחולה,  במושב  דור  במשק  בוצעו  הניסויים 
עוקבות )2015 ו-2016(, בשתי מנהרות עבירות במפתח של 
6 מטרים באורך 80 מטרים. המגדל דיווח כי שתי המנהרות 
נגועות קשה בנמטודות, אך לא היה בידינו מיפוי מקדים של 

הנגיעות.
4 ערוגות במנהרה, רוחב  הגידול עצמו בוצע כמקובל באזור: 
4 שורות.  50 ס"מ. בכל ערוגה  100 ס"מ, רוחב שביל  הערוגה 
כולל  למ"ר  צמחים  ו-17  למ"ר  צמחים   25 הצמחים:  עומד 

השבילים. 
בחלקות  מסחרי  בהיקף  תצפית  בוצעה  הראשונה  בשנה 
גדולות, בשתי חזרות. כל מנהרה חולקה לשני מקטעים, וכל 
עופות,  זבל  במיצוי  דושן  האחד  בנפרד:  ודושן  הושקה  קטע 
280-250 גרם חנקן  בדישון כימי, ביחס של  ואילו האחר דושן 
לדונם ליום ובכמות דומה של אשלגן. עקב הריכוז הגבוה של 
מדישון  נמנענו  אולסן(,  בבדיקת  ח"מ  )כ-100  בקרקע  הזרחן 
זרחני במהלך הגידול. ריכוז החנקן המינרלי היווה בסיס לחישוב 
כמות הדשן האורגני שניתנה לגידול בשני המקטעים האחרים.

)2015( השתמשנו במיצוי זבל טרי שמקורו מעופות  זו  בשנה 
מטילות, שהובא מהגליל. מיצוי הדשן הביולוגי הופק במשק דור 
בשיטת השוואת מלחים, כמו "שקית תה": במהלך ההתססה 
האירובית נעשה ערבול של התמיסה הנוזלית לתוך התמיסה 
החשמלית  המוליכות  ערך  להשוואת  עד  הזבל,  של  הסמיכה 

בתמיסה שבמכל.
בשני  הצמחים  אחר  חזותי  מעקב  נערך  הניסוי  במהלך 
שיוחסה  עלים,  הצהבת  עם  צמחים  כשהופיעו  הטיפולים. 
הצהובים.  הצמחים  של  ספירות  נערכו  בנמטודות,  לנגיעות 
במקביל, בוצעו חשיפת שורשים, שטיפתם והערכת הנגיעות 

בהם על-פי הופעת העפצים.
בשנה השנייה )2016( בוצע הניסוי באותן מנהרות. בקיץ 2015, 
 + סולרי  בחיטוי  השטח  טופל  הראשונה,  הניסוי  שנת  בתום 
נשתלו  החיטוי  לאחר  לדונם.  ליטרים   40 של  בכמות  "אדיגן" 
גידול סתווי של רוקולה וגידול סוף החורף של בזיל, שהיו נקיים 
בזיל  נשתל  באביב,  הבזיל  גידול  סיום  עם  נמטודות.  מסימני 
מנהרה  כל  הגידולים.  בין  חיטוי  כל  וללא  ברצף  נוספת  פעם 

תמונה מס' 1: מתקן למיצוי זבל מלשלשת עופות

תמונה מס' 2: הוצאת שק הזבל ממכל 
ההשריה
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חולקה לארבעה מקטעי השקיה ודישון, כך שמבנה הניסוי היה 
שני טיפולים, ובכל טיפול ארבע חזרות. 

בשנה השנייה הוכנה תמיסת לשלשת העופות על-ידי המגדל 
במכלי פלסטיק בנפח 1 מ"ק, כמו שנעשה בשנה הראשונה, אך 
מהמשק האורגני בגבעות עולם שבמרכז  הפעם היה הזבל 
השומרון. זבל עופות זה הוא זבל שהצטבר זמן רב בלול של 
תרנגולות חופש אורגניות. מדגם של המיצוי נשלח למעבדת 
שירות שדה בצמח, לבדיקת תכולת מינרלים, כולל חנקן כללי.
במהלך השנה השנייה נערך מעקב אחר התפתחות הצמחים, 
שהתבוננות  וצמחים  נגיעות  סימני  עם  צמחים  ונספרו 
בשורשיהם השטופים העידה על סימני נגיעות, לעומת צמחים 

שעלוותם הייתה ירוקה ויפה.

תוצאות

שנת הניסוי הראשונה, אביב 2015
במיצוי  שטופלו  החלקות  בין  ההבדל  בלט  הגידול  מתחילת 
זבל עופות לבין אלו שדושנו בדישון כימי רגיל. חלקות הגידול 
שדושנו בדשן כימי היו ירוקות יותר, ומספר הצמחים הנגועים 
ובניוון  העלים  של  בהצהבה  ביטוי  לידי  שבאו  בנמטודות, 
בדשן  שדושנו  למקטעים  יחסית  ביותר  קטן  היה  השתילים, 

המינרלי. 
נגועים  צמחים   2 הראשונה  במנהרה  נספרו   23.6.15 בתאריך 
ובמנהרה  הביקורת,  בחלקת   340 לעומת  המטופלת  בחלקה 
השנייה נספרו 45 צמחים נגועים לעומת 220 בחלקת הביקורת 

)איור 1(. 

בבדיקה   .)2 )איור   12.7.2015 בתאריך  בוצעה  נוספת  ספירה 
שנערכה בתאריך 20.7.15, לאחר קציר טכני שבוצע בחלקה, 
הצמחים  ומספר  הנגועים,  הצמחים  את  לזהות  היה  קשה 
3(. הירידה  שכן זוהו היה קטן יחסית לספירה הקודמת )איור 

כנראה  נבעה  שאובחנו  הנגועים  הצמחים  במספר  המסוימת 
נשמרה  זו  בספירה  גם  הפגועים.  הצמחים  בזיהוי  מהקושי 
כימי  דישון  שקיבלו  בחלקות  יותר  רבה  נגיעות  של  מגמה 
לעומת החלקות שקיבלו דישון בהדשיה של מיצוי זבל עופות. 
בבדיקה חזותית של שורשים ניתן היה לזהות עפצים כתוצאה 

מנמטודות. 

בשנת ניסוי זו בלט ההבדל במספר הצמחים הנגועים בין שני 
במנהרה  החזרות  בין  בנגיעות  גדול  הבדל  ניכר  הטיפולים. 
הראשונה לבין השנייה, אף כי ההבדלים נטו תמיד לטובת זבל 

העופות ובעוצמה רבה יותר בחממה הראשונה.

שנה הניסוי השנייה )2016(
כדי לבסס את תוצאות השנה הראשונה, בוצע ניסוי נוסף בשנה 
האורגני  הדשן  תמיסת  יוצרה  זו  בשנה  חזרות.  בארבע  השנייה, 
מזבל עופות מטילות אורגני, שמקורו במשק גבעות עולם שליד 

איור מס' 1: מספר צמחים נגועים בנמטודות 
בתאריך 23.6.2015

איור מס' 2: מספר צמחים נגועים בנמטודות 
בתאריך 12.7.2015

איור מס' 3: מספר צמחים נגועים בנמטודות 
בתאריך 20.7.2015

טבלה מס'  1: ערכי מינרלים בבדיקות תמיסת לשלשת העופות
הבדיקה

מקור 
הזבל

מוליכות 
חשמלית 

)ds/m(

 כלוריד

ppm

 נתרן

ppm

חנקן 
 אמוניאקלי

ppm

 חנקן כללי
ppm

 זרחן מסיס
ppm

 זרחן כללי
ppm

 אשלגן מסיס
ppm

56.77,1863,1059,8901.08582554,142גליל עליון

17.71,5426737232,108876733,800גבעות עולם
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איתמר במרכז השומרון. תמיסת מיצוי לשלשת העופות נבדקה 
ריכוזים  ונמדדו  הירדן,  שבעמק  "צמח"  שדה  שירות  במעבדת 
נמוכים של מינרלים חיוניים, במיוחד חנקן כללי )טבלאות 1 ו-2(. 
שנשמר  נראה  הזבל;  מאיכות  נובע  הנמוך  החנקן  שריכוז  נראה 

במשך זמן רב, כך שהחנקן בו התפרק ונשטף. 

טבלה מס' 2: ערכי מינרלים בבדיקות מי טפטפת ב-13.7.2016

               הבדיקה
טיפול

מוליכות 
חשמלית 

)ds/m(
 חנקן כללי

ppm
 זרחן כללי

ppm

אשלגן 
 מסיס
ppm

1.0524.00.237.5מיצוי זבל עוף

2.3398.61.9155.4דשן מינרלי

היה הבדל  לראות שלא  ניתן  למרות ההבדלים במתן החנקן, 
הדשן  ובטיפול  העופות  זבל  בטיפול  הבזיל שנקטפה  בכמות 
המינרלי, בשני מועדי הקטיף שבהם בוצעה שקילה )טבלה 3(.

טבלה מס' 3: תוצאות שקילת היבול בק"ג לחלקה 

                     מועד קטיף
טיפול

8.6.201625.6.2016

8850דשן מינרלי

8754מיצוי זבל עוף

ספירת צמחים נגועים
בוצעה ספירה אחת של צמחים נגועים. כל חלקה חולקה ל-44 
תת-חלקות. כל תת-חלקה היוותה מדגם של מקטע ערוגה בין 
שתי קשתות של המבנה, והתוצאה בה הייתה למעשה ממוצע 
ו-11  ערוגות   4 נדגמו  חזרה  בכל  המדגם.  חלקות  כלל  של 

תת-חלקות בערוגה. התוצאות המוצגות הן חישוב של ממוצע 
44 המדגמים לחלקת ניסוי וכן חישוב נוסף של ממוצע 4 חזרות 

הטיפול )טבלה 4(.

טבלה מס' 4: ממוצע צמחים נגועים לטיפולים השונים

מס’ צמחים נגועים לטיפולטיפול

1.90דשן מינרלי

4.40מיצוי זבל עופות

בטיפול מיצוי זבל העופות נתקבלה נגיעות גבוהה יותר. תוצאה 
זו מנוגדת לתוצאה שנתקבלה בשנה שעברה )2015(. ההסבר 
בשנה  השתמשנו  שבו  העופות  זבל  מסוג  כנראה  נובע  לכך 
הנוכחית, שהיה יבש מאוד ודל בחנקן, הדרוש לגידול אופטימלי 
לפיגור  והביא  הגידול  ברציפות  פגע  החנקן  חוסר  הבזיל.  של 

יחסי בהתפתחות.
בבדיקות קרקע, שביצענו לפני התחלת הניסוי ובסיום הגידול, 
לבין  הדשן  טיפולי  שני  בין  משמעותיים  הבדלים  נמדדו  לא 
התוצאה שנמדדה בתחילת העונה. חלה עלייה בריכוז החנקן 
מההשקיה  כתוצאה  הטיפולים.  בשני  העונה  לתחילת  יחסית 
יחסית  הטיפולים  בשני  החשמלית  במוליכות  ירידה  חלה 

לתחילת הגידול )טבלה 5(.

צבירת מינרלים בצמחי הבזיל
אחוז החומר היבש בשני הטיפולים היה זהה: 11.05%-11.65%, 
יחסית למקובל בצמחי בזיל. ערכי החנקן, הזרחן,  גבוה  ערך 

תמונה מס'  3: מבט על ערוגת בזיל

תמונה מס' 4: נמטודות בשורשי בזיל

טבלה מס' 5: ערכי מינרלים בבדיקות קרקע בטיפולים השונים, 10.7.2016

                       טיפול
הבדיקה

עומק 
המדגם 
)ס”מ(

מוליכות 
 חשמלית
ds/m

 כלוריד
מא”ק/ל’

חנקן 
 חנקתי

מ”ג/ק”ג

חנקן 
 אמוניאקלי
מ”ג/ק”ג

חנקן 
 כללי

%

 זרחן 

מ”ג/ק”ג

אשלגן 
 במיצוי

מא”ק/ל’
F דלתא

20-02.455.35110.27.2115.51.832377לפני תחילת הניסוי

מיצוי זבל עופות 33
20-01.243.4516.1821.10.27125.11.282454

40-201.032.5016.9718.50.25103.50.982494

דשן מינרלי 34
20-01.123.3512.7619.50.26128.70.902546

40-201.322.409.3717.60.26109.60.892626
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לשלשת  בתמיסת  הדישון  בטיפול  שנמדדו  והסידן,  האשלגן 
בדשן  שדושן  בטיפול  שנמדדו  מאלה  גבוהים  היו  העופות, 
ובמי  האורגנית  בתמיסה  היסודות  שערכי  אף  המינרלי, 
הטפטפת היו נמוכים יותר. אחוז הכלור שנמדד בטיפול הדישון 

בדשן המינרלי היה גבוה )טבלה 6(. 
ביסודות המיקרואלמנטים היו הבדלים מזעריים בין הטיפולים, 
 4.40 יותר:  גבוהה  הייתה  ורק קליטת הברזל בטיפול האורגני 
שנמדדו  הערכים   .)7 )טבלה  במינרלי  מ"ג/ל'   3.10 לעומת 
האורגני,  בדשן  גבוהה  מינרלים  קליטת  יעילות  על  מעידים 

למרות ריכוזו הנמוך במי הטפטפת.

טבלה 7: תוצאות בדיקות מינרליות - מיקרואלמנטים בצמחי 

הבזיל בטיפולים השונים, 13.7.2016

 בורון הטיפול
ח”מ

ברזל 
 במיצוי
מ”ג/ל’

 אבץ 
מ”ג/ק”ג

 מנגן 
מ”ג/ק”ג

חומר 
 יבש 

%

18.904.4059.1372.0011.65דשן אורגני

18.553.1060.7571.5011.05דשן מינרלי

דיון ומסקנות
צריכה  זו  עבודה  לתוצאות  ההתייחסות  כי  לציין  יש  ראשית, 
נתקבלו  הראשונה  התצפית  בשנת  כמתבקש.  זהירה  להיות 
הפוכה  מגמה  אך  למדי,  מבטיחות  תוצאות  החזרות  בשתי 
היה  העופות  זבל  מיצוי  של  המקור  העוקבת.  בשנה  נצפתה 
שונה בין שנות הניסוי, ונראה כי היה נחות בשנה השנייה מזה 
ששימש לדישון בשנת הניסוי הראשונה. לפיכך, יש צורך לחזור 
על הניסוי, תוך הקפדה על שימוש בזבל מטילות טרי, שאיכותו 
ויימצאו  ייבדקו בבדיקות מעבדה  ואיכות המיצוי שיופק ממנו 

ראויים לשימוש. 
איכות מיצוי זבל מלשלשת עופות המטילות היווה לדעתנו גורם 
משמעותי לכך שבשנה זו לא נתקבל הבדל ניכר בין הטיפולים, 
והצימוח בחלקות שדושנו במיצוי לשלשת העופות היה חלש 

יותר מזה שבחלקות שטופלו בדשן כימי. 
בעמק  מגדלים  של  תצפית  בחלקות  שהתקבלו  התוצאות, 
המעיינות, מחייבות לימוד מעמיק יותר של התופעה, כדי להוות 
פתרון אפשרי להתמודדות עם נמטודות העפצים, וייתכן שגם 
עם נמטודות חופשיות, במגוון גידולים, בנוסף ליתרון המתבטא 
בחיסכון משמעותי של ההוצאה הכספית ברכישת דשן מינרלי.
עונת  במהלך  אחיד  מינרלים  ריכוז  על  לשמור  מאוד  חשוב 

הגידול ולבצע מעקב שוטף במעבדות שירות שדה.

תודות
להנהלת קרן שה"מ למחקרים על תקצוב הניסוי בשנה השנייה; 
זיוה  גב'  של  בניהולה  הירדן  בבקעת  השדה  שירות  למעבדת 
קופר ולמעבדת שירות השדה "צמח" שבעמק הירדן בניהולה 
של גב' נורית בן הגיא, על ביצוע הבדיקות הנדרשות בזמן אמת 

ועל מעקב אחר הניסויים במקצועיות ובמהירות הנדרשת.

ספרות מקצועית
ד"ר יוסף נוי )1989(, זבלים אורגניים, משרד החקלאות.. 1

אריה יצחק, שה"מ; רוחי רבינוביץ, מו"פ עדן, שימוש באפר . 2
החשמל(  חברת  של  כוח  תחנות  )פסולת  תחתית  פחם 

כמצע לגידול עירית.

3 . - רבינוביץ  רוחי  מנור,  רבינוביץ, הלל  אליאנה  יצחק,  אריה 
מעקב קליטת יסודות הזנה בבזיל - סיכום מחקרים מו"פ 

חוות עדן - עמק בית שאן, 2000.

אריה יצחק, פירחית  ריבלין, עמי לנדאו, שחר גניאל , אייל . 4
בשילוב  אורגני  קומפוסט  של  תערובת  בחינת   - נבט  בן 
מצע מאוורר כמצע גידול - אתר שה"מ, יבול שיא יולי 2016.

5. Martin Guerena, NCAT Agriculture Specialist, Nematodes  

Alternative Controls  ATTRA - National Sustainable Agriculture 

Information Service. https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/

summary.php?pub=149 

תמונה מס' 5: שורשי בזיל בטיפול הדשן במיצוי 
זבל עופות

תמונה מס' 6: שורשי בזיל בטיפול הדישון הכימי

טבלה מס' 6: תוצאות הבדיקות המינרליות - מקרואלמנטים בצמחי הבזיל בטיפולים השונים, 13.7.2016

 חנקןהטיפול
%

 זרחן
%

 אשלגן 
%

 סידן 
%

 מגנזיום 
%

 כלור 
%

 נתרן 
%

3.010.414.651.580.571.780.03דשן אורגני
2.880.343.731.440.531.990.03דשן מינרלי
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עבודה זו בדקה את מידת 
ההשפעה של רמות שונות 

של דישון בשתילי גוש 
לעומת חשופי שורש בתות 

שדה, במועדי שתילה שונים. 

תקציר
בתצפית, שנערכה במשק הראל פורת 
של  השפעתן  נבחנה  קדימה,  ממושב 
שתילי  התנהגות  על  שונות  דישון  רמות 
שתילה.  מועדי  בשני  שדה  בתות  גוש 
כחודש  העונה  במהלך  ניתן  הדישון 
חשופי  בשתילים  השתילה  לאחר 
שורש ובשתילי גוש של תות שדה מהזן 
כמויות  נרשמו  הניסוי  במהלך  אורלי. 
דגימות  נלקחו  כמו-כן  והדשן.  המים 
בהן  בחלקה,  שהותקנו  ממשאבים  מים 
החשמלית,  המוליכות  רמת  נמדדה 
הדישון.  להכוונת  נוסף  כאינדיקטור 
בבדיקות  מוכוונת  דישון  רמת  נבדקה 
המגדל.  של  משקי  דישון  מול  מעבדה 
המחושבת  הפוטנציאלית  ההתאדות 
בתל  ייחוס  מתחנת  נלקחה  פנמן  לפי 
ממוצע  פרי  ומשקל  יבולים  מונד. 
נלקחו במהלך התצפית עבור כל אחד 

מהטיפולים וחזרותיהם. 

שיטות וחומרים
קרקע מסוג חול חמרה, כרב תות שדה 
קומפוסט  מ"ק/דונם   6 של  בתוספת 
שטחית  שהוצנע  אליהו,  שדה  מתוצרת 
בתיחוח קל. ערוגה עם 2 שלוחות טפטוף. 
מווסת מתוצרת נטפים. ספיקת טפטפת 

תגובה לדישון בשתילי גוש 
לעומת חשופי שורש בתות שדה 

במועדי שתילה שונים
עונת 2016 - 2017

יורם איזנשטדט, יוסרה חליל - שרות שדה, שה"מ, משרד החקלאות 
מוחמד אבו טועמה - אגף ירקות, שה"מ, משרד החקלאות; 

אבישי שניידר - חיפה כימיקלים

1.6 ליטר/שעה. המרווח בין טפטפות 30 
ס"מ, והמרווח בין שלוחות 50 ס"מ. אורך 
ערוגה  בין אמצע  והמרווח  מ',   94 ערוגה 
קרקע  דגימת  נלקחה  מ'.   1.65 לערוגה 
ולאחר  ב-3.9.2016  שתילה  לפני   0 בזמן 

מתן מנת השקיה של 200 מ"מ.
בשתילה  נשתל  המשקי  הטיפול 
שתילים  עם  ב-12.9.2016  מוקדמת 
שתילת  תאריך  שורש.  חשופי  מסוג 
 .23.9.206 היה  המוקדם  הגוש  שתילי 
טיפול  של  המאוחרת  השתילה  תאריך 
היה  השורש  חשופי  ושל  הגוש  שתילי 
ב-30.9.2016. כל שתילי הניסוי היו מהזן 
הניסוי  בטיפולי  השתילים  עומד  אורלי. 

ובטיפול המשקי היה כ-7,300 לדונם.

איור מס' 1: מפת הטיפולים -  השורות המסומנות בצהוב נדגמו לצורך 
בדיקות קרקע וספירת יבולים 

מקרא לאיור 1:
1, 1א' - טיפול שתיל חשוף, תאריך שתילה 30.9.2016 )שורות 5,4,3 מערב(

2, 2א' - טיפול שתיל גוש, תאריך שתילה 30.9.2016 )שורות 3,2,1 מזרח(
3, 3א' - טיפול שתיל גוש, תאריך שתילה 23.9.2016 )שורות 6,5,4 מזרח(

4, 4א' - טיפול משקי, שתיל חשוף, תאריך שתילה 12.9.2016 )שורות 9,8,7 מזרח(
ת"מ = תחנת משאבים בעומקים 25 ו-45 ס"מ

X = שורות בהן נלקחו דגימות הקרקע
5 מטר רץ ערוגה = יחידת דגימה של ספירת היבולים

בתצפית נבחנו ארבעה טיפולים: 
חשופי  שתילים  של  מוקדמת  שתילה   )1
שורש, כ-11 יום לפני השתילה המוקדמת 
של שתילי הגוש )טיפול משקי(; 2( שתילה 
שתילה   )3 גוש;  שתילי  של  מוקדמת 
 )4 שורש;  חשופי  שתילים  של  מאוחרת 

שתילה  מאוחרת של שתילי גוש.
דישון ראשון ניתן לאחר חודש משתילה 
בכל הטיפולים. לאחר מכן ניתנו טיפולי 
הצמחים  להתפתחות  בהתאם  הדישון 

בשטח.
עיקר הכוונת הדישון נעשה לפי בדיקות 
קרקע ומי משאב, כאשר בטיפול המשקי 
יותר  גבוהות  בדישון  האשלגן  רמות  היו 

משמעותית לאורך כל שלבי הניסוי.
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איור מס' 2: לוח המים במהלך הגידול כולל כמות מים יומית, סך-הכול כמות 
מצטברת וכמות אוופוטרנספירציה )אידוי דיות( פוטנציאלית מחושבת לפי 

פנמן מונטיס

הגידול  תקופת  לאורך  פנמן  לפי  מחושבת  התאדות  מקדם   :3 מס'  איור 
25.2.17 - 10.10.16

במהלך הניסוי, בחמישה מועדים, נלקחו 
הטיפולים.  כל  עבור  קרקע  בדיקות 
ס"מ   30  -  0 לעומק  התבצע  הדיגום 
הטפטוף  משלוחת  ס"מ   10 במרחק 
מזרח(.  )צד  הערוגה  אמצע  לכיוון 
נבחנו  האחרונים  הדיגום  מועדי  בשני 
 - ו-20  ס"מ   20  -  0 של  דיגום  עומקי 
כללו  שנמדדו  הפרמטרים  ס"מ.   40

איור מס' 4: דישון מצטבר לאורך התקופה 13.10.2016 - 22.2.2017

כלוריד,  נתרן,   ,pH חשמלית,  מוליכות 
)חנקתי  חנקן  )אולסן(,  ,זרחן  אשלגן 
בדיקות  בוצעו  ומגניון.  סידן  ואמוניקלי(, 
בשבוע  פעם  של  בתדירות  משאב  מי 
 17 עד שבועיים לכל הטיפולים. נקטפו 
קטיפים ממקטעים של 5 מ' מכל ערוגה 
נספר,  היבול,  נלקח  ומהם  בתצפית, 

נשקל ומוין לפי גודל ואיכות.

השקיה ודישון
מנת  הייתה  שלביו  בכל  הניסוי  במהלך 
ו-3(,   2 )איורים  למדי  גבוהה  ההשקיה 
לצריכת  מעבר  הרבה  רבים  במקרים 
הגידול ובמיוחד בשלבי הגידול הראשוני. 
מקדם   1.50 היה  מצטבר  בממוצע 
מחושבת.  פנמן  התאדות  לפי  ההשקיה 
השקיה  היא  זה  גבוה  מקדם  משמעות 
הוא  הניקוז  בהן  בקרקעות  עודפת 
של  מסיבית  שטיפה  כלומר  ויעיל,  טוב 
לרמת  שרגיש  שדה,  תות  עבור  מלחים 
מליחות גבוהה. כמובן שזה חיובי, אך יש 
לזכור שמנת שטיפה עודפת גם גורעת 
כגון  )שטיפים(,  רצויים  מהגידול מלחים 
ובכך מפחיתה משמעותית  יוני החנקה, 

את יעילות הדישון.  
הדישון  נתוני  מסוכמים   4 באיור 
המצטברים עבור טיפולי הניסוי. במהלך 
העונה נפתחו פערים משמעותיים בסך-

הטיפול  בין  האשלגני  הדישון  מנת  כל 
המשקי לבין יתר הטיפולים, כ-22 יחידות 
כמות  מבחינת  בהתאמה.  יחידות  ו-42 
יחידות חנקן וזרחן, הייתה הכמות דומה 
בין הטיפול המשקי לבין יתר הטיפולים. 
שניתנה  האשלגן  שכמות  לציין  יש 
האשלגן  לרמת  התייחסה  בטיפולים 
הקרקע,  בבדיקות  והפוטנציאלי  הזמין 
ואף מעבר לכך, בעוד שכמות האשלגן 
כאמור  הייתה  בטיפול המשקי  שיושמה 

כמעט כפולה.
המוליכות החשמלית, שנמדדה במהלך 
נמוכה  הייתה  המשאב,  במי  הגידול 
עבור  נמדדה  מסוימים  במועדים  למדי. 
חלק מהטיפולים מוליכות חשמלית במי 
הנמדד  לערך  מאוד  הקרובה  המשאב 
במי הברז. מדידות אלו יכולות להצביע 
על שטיפה עודפת של מלחים, שייתכן 
כי עלולה להגיע למצב בו יעילות הדישון 
משמעותי.  באופן  לעיתים  מופחתת, 
הנקודות,  של  הרחב  הפיזור  בגלל 
המוליכות  קריאות  את  המייצגות 
החשמלית במי המשאבים השונים )איור 
5(, לא ניתן לקבוע מהי צריכת היסודות 
השונים.  הטיפולים  סוגי  של  כפונקציה 
חד-משמעי  באופן  ניתן  לא  כמו-כן 
להצביע על הבדלי קריאות בין משאבים 
 25 )עומק  העליון  בחלק  שמוקמו 
ס"מ(, שמייצג את עיקר בית השורשים 
 45 בעומק  שמוקמו  אלו  לבין  הפעיל, 
של  התחתון  החלק  את  שמייצג  ס"מ, 
כל- שטיפה  בתנאי  השורשים.  בית 

מאוד  ייתכן  יסודות,  של  מסיביים  כך 
45 ס"מ הייתה יעילות  שגם בעומק של 
העליונה,  שבשכבה  לזו  דומה  השטיפה 

כלומר גבוהה מאוד.
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איור מס' 5: מוליכות חשמלית במשאב בשני עומקים, 25 ו-45 ס"מ, מול מי 
ברז בתקופה  14.11.16 - 26.2.17

טבלה מס' 1: תכונות ובדיקות של מליחות הקרקע ב-5 מועדי דיגום )כולל דיגום זמן 0(

עומק בורטיפולתאריך
ס"מ

רוויה
%

pH
מוליכות 
חשמלית
דציס/מ

כלוריד
מ"ג/ל

נתרן
מ"ג/ל

סידן + מגניון
מא"ק/ל

SAR

30-0367.52.006011917.01.78חשוף - 30.9לפני ניסוי - 19.9.2016
30-0327.42.00509017.21.33גוש - 30.9לפני ניסוי - 19.9.2016
30-0357.51.70648011.21.46גוש - 23.9לפני ניסוי - 19.9.2016
30-0משקי/חשוף - 12.9לפני ניסוי - 19.9.2016

30-0357.30.6846184.40.54חשוף - 27.10.201630.9
30-0357.10.6525124.20.36גוש - 27.10.201630.9
30-0346.70.9436156.20.37גוש - 27.10.201623.9
30-0346.90.6321124.80.34משקי/חשוף - 27.10.201612.9
30-0356.91.00468.6חשוף - 10.11.201630.9
30-0366.61.16397.2גוש - 10.11.201630.9
30-0367.30.74395.8גוש - 10.11.201623.9
30-0356.91.40437.4משקי/חשוף - 10.11.201612.9
20-0347.90.5125173.80.53חשוף - 19.12.201630.9
20-0348.00.5032213.00.76גוש - 19.12.201630.9
20-0337.80.7285514.41.50גוש - 19.12.201623.9
20-0338.10.5561273.00.96משקי/חשוף - 19.12.201612.9
40-20338.00.5635123.00.42חשוף - 19.12.201630.9
40-20347.80.5062212.40.85גוש - 19.12.201630.9
40-20347.90.5564294.60.83גוש - 19.12.201623.9
40-20338.00.4735182.60.70משקי/חשוף - 19.12.201612.9
20-0366.91.0346254.40.73חשוף - 22.1.201730.9
20-0347.20.7050234.00.71גוש - 22.1.201730.9
20-0347.80.7150293.40.97גוש - 22.1.201723.9
20-0397.20.7739204.00.61משקי/חשוף - 22.1.201712.9
40-20346.70.9646213.80.68חשוף - 22.1.201730.9
40-20346.80.9539255.40.66גוש - 22.1.201730.9
40-20336.61.1046315.20.84גוש - 22.1.201723.9
40-20346.90.9339204.80.56משקי/חשוף - 22.1.201712.9

*  ערך צבוע באדום בטבלה מציין רמה גבוהה

בדיקות קרקע
בעלת  חמרה  חול  היא  בניסוי  הקרקע 
לעיתים  שמגיעים  ערכים  בסיסי,   pH

נמדדו  מהבדיקות  בחלק  כי  אם   ,8.1 עד 
מתחת  קצת  יותר,  חומציים  ערכים 
הדישון  השפעת  של  כפונקציה  ל-7.0, 
הייתה  בו  אפס,  דיגום  זמן  למעט  בניסוי. 
רמת המליחות גבוהה במקצת, ככלל היו 
בכל  העונה,  כל  לאורך  המליחות  רמות 
הטיפולים, נמוכות מאוד בכל הפרמטרים 
את  שכוללים  והמחושבים,  הנמדדים 
הנתרן  ריכוז  החשמלית,  המוליכות 
והכלוריד והערך המחושב של מנת ספית 
הנתרן SAR. שטיפה ממי הגשם בזרימות 
לטרליות )אופקיות(, שעוברות את יריעת 
הפלסטיק שמחפה על הגידול, איכות מים 
כמוליכות  )נמדד  העונה  במהלך  גבוהה 
לשני  ובתוספת  הברז(,  מי  של  חשמלית 
ואולי  גבוהה  השקיה  מנת  אלו  פרמטרים 
עודפת, ששטפה את המלחים ומנעה את 
הצטברותם, התבטאה בבדיקות הקרקע 
העונה, שכאמור  אלו במהלך  יסודות  של 

היו נמוכות למדי.
רמות הזרחן היו גבוהות )טבלה 2( בכל 
הבדיקות לאורך כל השנה, אף שבמהלך 
העונה היה הדישון הזרחני שניתן מינורי 
לחלוטין והסתכם ב-2 יחידות. זאת כצפוי 
ירקות המטופלות בקומפוסט  מחלקות 
גבוהה, פעם בשנתיים  יחסית  בתדירות 
יחסית  גבוהות  ובכמויות  שלוש,  או 
ניתנו  קומפוסט  מ"ק/דונם   6 )כאמור 

איור מס' 6: מנת ספיחת האשלגן PAR המבטאת את האשלגן הפוטנציאלי 
הזמין לצמח ב-5 מועדי הדיגום
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בתחילת העונה(. בזמן דיגום האפס היו 
 ,)2 )טבלה  ביותר  גבוהות  החנקן  רמות 
אך כבר בבדיקה הבאה הם ירדו לרמות 
ושוב  בהמשך,  תוקנו  מאוד,  נמוכות 
במהלך חודש דצמבר היו רמות החנקן 
בדומה  למדי,  נמוכות  הטיפולים  בכל 

לרמת האשלגן בתקופת דיגום זו.
והפוטנציאלי  המסיס  האשלגן  רמות 
עד  גבוהות  היו   )6 ואיור   2 )טבלה 
בהתאם  העונה.  במרבית  בינוניות 
הקרקע,  בבדיקות  האשלגן  לרמות 
העונה.  לאורך  האשלגן  מנת  הותאמה 
בין  האשלגן  תיקוני  בגישת  הבדלים  היו 
הטיפול המשקי )בו ניתנה כמות אשלגן 
1.8( לבין יתר הטיפולים  יותר פי  גבוהה 
)משקף  הרביעי  הדיגום  במועד  בניסוי. 
את תקופת תחילת דצמבר עד מחצית 
הטיפולים  בכל  נמצאו  דצמבר(  חודש 

טבלה מס' 2: בדיקת יסודות הזנה בקרקע ב-5 מועדי דיגום )כולל דיגום זמן 0(

עומק בורטיפולתאריך
ס"מ

חנקן חנקתי
מ"ג/ל

חנקן אמוניקלי
מ"ג/ק"ג

זרחן
מ"ג/ק"ג

אשלגן
מ"ג/ל

PAR

30-07818.574800.71חשוף - 30.9לפני ניסוי - 19.9.2016
30-08119.392570.49גוש - 30.9לפני ניסוי - 19.9.2016
30-04023.588620.68גוש - 23.9לפני ניסוי - 19.9.2016
30-018315.080300.18משקי/חשוף - 12.9לפני ניסוי - 19.9.2016

30-0128.7119320.56חשוף - 27.10.201630.9
30-01110.196510.91גוש - 27.10.201630.9
30-0119.41981171.70גוש - 27.10.201623.9
30-079.4107390.65משקי/חשוף - 27.10.201612.9
30-03387680.84חשוף - 10.11.201630.9
30-032136871.17גוש - 10.11.201630.9
30-03184200.30גוש - 10.11.201623.9
30-0371281502.00משקי/חשוף - 10.11.201612.9
20-0148.655180.34חשוף - 19.12.201630.9
20-088.272190.40גוש - 19.12.201630.9
20-0208.664100.17גוש - 19.12.201623.9
20-0207.951100.20משקי/חשוף - 19.12.201612.9
40-20138.649200.42חשוף - 19.12.201630.9
40-20117.970200.42גוש - 19.12.201630.9
40-20108.666150.26גוש - 19.12.201623.9
40-20127.260130.29משקי/חשוף - 19.12.201612.9
20-02919.32121282.20חשוף - 22.1.201730.9
20-02621.490320.57גוש - 22.1.201730.9
20-02823.677290.57גוש - 22.1.201723.9
20-02423.6220641.17משקי/חשוף - 22.1.201712.9
40-202322.11401152.14חשוף - 22.1.201730.9
40-202720.01981031.60גוש - 22.1.201730.9
40-202720.02101382.20גוש - 22.1.201723.9
40-202220.01491201.98משקי/חשוף - 22.1.201712.9

*  ערך צבוע באדום בטבלה מציין רמה גבוהה
*  ערך צבוע בסגול בטבלה מציין רמה נמוכה

איור מס' 7: יבול מצטבר מחושב לדונם במהלך התקופה 13.11.16 - 26.2.17

באופן חריג רמות אשלגן נמוכות למדי, 
שתוקנו בהתאם בהמשך בכל הטיפולים.

יבולים
השתילה המוקדמת הבכירה ביבול והניבה 
חשופי  בשתילים  הן  הגבוה,  היבול  את 
באופן  השנה,  הגוש.  בשתילי  והן  השורש 
השורש  חשופי  השתילים  הקדימו  בולט, 
מבחינת  הגוש.  שתילי  את  משמעותית 
נראה הבדל משמעותי  איכות היבול, לא 
פרי  הבדל במשקל  נראה  הטיפולים.  בין 
פרי  הניבו  הגוש  שתילי  כאשר  ממוצע 
גדול יותר בהשוואה לשתילים החשופים, 
והשתילה המוקדמת הניבה פרי גדול יותר 

לעומת השתילה המאוחרת.
קצב צבירת היבול גבוה יותר בשתילים 
החשופים מאשר בשתילי הגוש. בנוסף, 
לעומת  יתרון  היה  המוקדמת  לשתילה 

צבירת  בקצב  גם  המאוחרת  השתילה 
היבול. 

השתילים החשופים המוקדמים הבכירו 
ביבול וגם בניבה לעומת שאר הטיפולים. 
שתילי הגוש המאוחרים הניבו את היבול 
בשני  בשתילה  האיחור  ביותר.  הנמוך 
סוגי השתילים גרם לירידה ביבול בשלב 
זה של הגידול. מבחינת גודל פרי סוג א', 
שתילי הגוש נתנו פרי גדול יותר לעומת 
בהשוואת  וגם  שורש,  חשופי  שתילים 
גודל פרי ממוצע בין השתילה המאוחרת 
מסוים  יתרון  הסתמן  המוקדמת  לבין 
לשתילה המאוחרת, אם כי הפרש היבול 

כאמור לעיל לא מפצה על יתרון זה.
היבול  את  הניבו  החשופים  השתילים 
סוג א' המוקדם הגבוה יותר בשני מועדי 
המוקדם,  המועד  נתן  ובנוסף  השתילה, 
א'  סוג  היבול  את  השתילים,  סוגי  בשני 
נמשכה  השנייה  בתקופה  יותר.  הגבוה 

אותה מגמה.
10 ל-26  משקל הפרי הממוצע נע בין 
מתחילת  המדידות.  בתקופת  גרם 
של  השלישי  השבוע  ועד  הקטיף 
לשתילי  יתרון  נראה  נובמבר  חודש 
לעומת  המאוחר  לחשוף  וגם  הגוש 
הגדול  הפרי  כאשר  המשקי,  הטיפול 
החשוף  בטיפול  התקבל  ביותר 
התקבל  ביותר  הקטן  והפרי  המאוחר, 
ועד  בטיפול המשקי. מאמצע דצמבר 
והשתילים  המגמה,  השתנתה  סופו 
)הטיפול  המוקדמים  החשופים  
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א'  סוג  כולל של פרי  א' ממוצע לעומת משקל  סוג  8: משקל פרי  איור מס' 
בדונם

איור מס' 9: יבול מצטבר פרי סוג א' בגל ראשון ותחילת שני )מועד א'( ובגל 
שני ושלישי )מועד ב'(

הממוצע  הפרי  את  הניבו  המשקי( 
הגדול ביותר. מסוף דצמבר והלאה לא 
על  המצביעה  ברורה  מגמה  נראתה 

הבדלים בין הטיפולים. 

בהשוואה לשתילים החשופים, ובהמשך 
להמשך  בעיה  בצימוח  החוזק  היווה 
מבחינת  דצמבר(  מחודש  )החל  העונה 
רמת  בריקבון.  והנגיעות  הפרי  איכות 
גשם  אירועי  לאחר  בריקבון  הנגיעות 
בשתילה  הגוש  בשתילי  מאוד  בלטה 
שבוצע  בקטיף  כאשר  המוקדמת, 
בכל  ריקבון  נצפה   19.12.2016 בתאריך 
הטיפולים. תופעת הריקבון היה פחותה 
בטיפולים של השתילים חשופי השורש, 
יותר  מרוסן  צימוח  אופי  בעלי  שהיו 

משאר הטיפולים. 

דיון ומסקנות
שונות  היו  זו  בשנה  העבודה  תוצאות 
מהשנתיים האחרונות. בכל הפרמטרים, 
גוש על  לשימוש בשתילי  יתרון  היה  לא 

פני השתילים החשופים.
מהעובדה,  לנבוע  יכולות  התוצאות 
זו  בשנה  אותנו  ששימשו  הגוש  ששתילי 
היו פחות איכותיים ולא מפותחים ברמה 
מספקת כמו השתילים בשנתיים שעברו. 
מהעובדה  לנבוע  יכול  נוסף  הסבר 
נוחים  היו  זו  בעונה  האקלים  שתנאי 
יותר לקליטה ולהתבססות של שתילים 

חשופים לעומת העונות הקודמות.
נבדל  מחד  המשקי  שהטיפול  למרות 
לו  שניתנה  הכפולה  האשלגן  במנת 
לעומת יתר הטיפולים, בדיקות הקרקע 
מאידך הצביעו על רמות אשלגן גבוהות 
)למעט מועד אחד  עבור כל הטיפולים 
בו בכל הטיפולים, כולל במשקי, הייתה 
יכולות  אינן  ולכן  נמוכה(,  אשלגן  רמת 
להסביר את הצורך במינון כה גבוה של 

אשלגן כפי שניתן במשקי.
בתדירות  שנערכו  משאב,  מי  בבדיקות   
מעקב  התבצע  העונה,  במהלך  גבוהה 
של  החשמלית  המוליכות  רמות  אחר 
הטיפולים השונים מול מי ברז. מהתוצאות 
שהתקבלו אין ברירה אלא להגיע למסקנה 
שהטיפול המשקי, כמו גם יתר הטיפולים 
שמקבלים את אותה מנת השקיה גבוהה 
הצמחים,  לצריכת  מעבר  הרבה  מאוד, 
השטיפים.   החנקן  דשני  את  שוטפת 
ניסוי/ להעמיד  דחוף  צורך  יש  בהמשך 
שונות,  השקיה  כמויות  ייבחנו  בו  תצפית, 
דישון  של  לאופטימיזציה  להגיע  על-מנת 

והשקיה בשתילי הגוש.

תודות
הקצאת  על  פורת,  הראל  למגדל 
והביצוע  המאמץ  ועל  במשק  החלקה 

המוקפד של התצפית;
ללוי אביאן, על אספקת השתילים;

הצמחים,  ולמועצת  המגדלים  לשולחן 
על המימון.

המוקדמת  השתילה  הצימוח,  מבחינת 
והתקבל  וגדול  נמרץ  לצימוח  גרמה 
מתאם לכך בהתנהגות היבול. בהתחלה 
חזק,  צימוח  עם  הגוש  שתילי  היו 

איור מס' 10: משקל פרי סוג א' מצטבר בתקופה 20.11.2016 - 26.2.2017

טבלה מס' 3: יבול כולל מחושב לדונם לתקופה 13.11.16 - 26.2.17 לפי פרי סוג 
א', פרי סוג ב', אחוז פרי סוג א' מסך-הכול ומשקל פרי ממוצע 

פירות סוג א'שם טיפול
ק"ג/דונם

פירות סוג ב'
ק"ג/דונם

סה"כ פרי
ק"ג/דונם

אחוז פרי 
סוג א'
אחוז

משקל פרי 
ממוצע 
סוג א'
גרם

202813121609415.8חשוף מאוחר
167811317919417.8גוש מאוחר
216711222799518.4גוש מוקדם

חשוף מוקדם 
289919830979416.1)משקי(


