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שירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות ה
הם מהמחלקות החשובות של המשרד. למרות 

חשיבותם, לצערנו משרדי האוצר והחקלאות לא 
מגיעים להסכמות לגבי גיוס כוח אדם מקצועי 

ומתאים, שיוכל לבצע את היקף הבדיקות הנדרשות 
בישראל ביצוא החקלאי, אשר מפוזר בכל בתי 

האריזה בכל האזורים.
לאחרונה, לא די בכך שכוח האדם לא הספיק לערוך 

בזמן את הבדיקות המדגמיות שנדרשו, הגדילו 
והפעילו תקנות, הדורשות בדיקה של 2% מהתוצרת. 

כמובן שהמחסור בכוח אדם אף החמיר, והיצוא, שגם 
ככה הולך ומצטמצם, נתקע בישראל, וחלקו אף 

יתכלה לפני שיצא לשוקי היעד.
כבר כיום השירותים להגנת הצומח מתקיימים 
במחצית מתקציבם מאגרות היצוא שמשלמים 

המלכוד של החקלאים והגנת הצומח
החקלאים שלא בצדק, וכאשר יבוא היום, ונקווה 

שלא ירחק, בו יצומצמו האגרות לרמתן הריאלית, 
תחול פחיתה נוספת בתקציבם ובשירותים שניתנים 
לחקלאים. למעשה, המחלקה החשובה הזאת תגיע 

לידי סוג של פשיטת רגל, ואנחנו מדברים על תקציב 
משרד החקלאות, לא על תקציבים פרטיים.

לכן, הגיע הזמן לעשות סדר בנושא. במסגרת עידוד 
היצוא, צריך לרדת לפסים מעשיים, להחליט האם 

לחזור להיקף הבדיקות שנהגו בו לפני הפעלת 
התקנות, לגייס כוח אדם ריאלי למשימותיהם, להיערך 

לקיצוץ התקציב כאשר ייעשה סוף סוף צדק בנושא 
אגרות היצוא.   

כדי לקדם יצוא חקלאי צריך להקל ולא להקשות, 
ויפה שעה אחת קודם.

מאיר יפרח

610

על הפרק
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סלט ירקות
רי החקלאות והאוצר ש

סיכמו על תוכנית 
לחיזוק הדור הבא של 

החקלאות ולעידוד היצוא 
שר החקלאות, אורי אריאל, 

ושר האוצר, משה כחלון, הודיעו 
שסיכמו על תכנית לחיזוק 
הדור הבא של החקלאות 

ולעידוד היצוא בהיקף של 160 
מיליון ש"ח. נמסר כי התכנית 

להשקעות בדור הבא ולקידמה 
טכנולוגית בחקלאות תחל באופן 
מידי כבר השנה )2017( ותימשך 

עד שנת 2019, ואף מעבר לכך 
בהתאם להצלחתה בשטח. 

על-פי התכנית, חקלאי חדש 
יקבל כ-40% מענק על ההשקעה 

בהקמת עסק חדש בחקלאות. 
בנוסף, חקלאים ותיקים, 

שישתמשו בטכנולוגיה חדשה, 

במיכון חדש, יגדלו גידולים 
חדשים או גידולי פרימיום, יזכו 
למענק מיוחד. ועוד, חקלאים 

שיפתחו זנים חדשים בענף 
הפרחים יקבלו מענק מיוחד, 

וכן, חקלאי שישתמש בחקלאות 
מדייקת יזכה אף הוא למענק 

מיוחד. 
את החקלאים החדשים שייכנסו 
לענף ידריכו מדריכים מקצועיים 

של משרד החקלאות, הן 
בתקופת הכשרתם והן בליווי 

שוטף בשנים הראשונות להקמת 
העסק. כמו-כן, יוצמד לחקלאים 

החדשים יועץ כלכלי, שילווה 
אותם בתחילת דרכם בניהול 
הפיננסי והשיווקי של עסקם. 

במקביל יושקעו תקציבים 
לעידוד היצוא החקלאי בפתיחת 
שווקים ליצוא, במענקים להקמת 

התארגנויות לשיתופי פעולה ליצוא 

ובתיקון החוק לעידוד השקעות הון 
בחקלאות, כך שיינתנו הטבות מס 
ליצואנים החקלאיים, כפי שניתנים 

ליצואנים האחרים.
משרדי החקלאות והאוצר העבירו 
בעבר החלטת ממשלה להקמת 

750 נחלות חקלאיות חדשות 
ברמת הגולן בתקציב של 375 
מיליון ש"ח. התכנית הנוכחית 

נועדה לסייע גם לחקלאים אלו, 
אם יבחרו מסלול מהמפורטים 
לעיל, וזאת בנוסף לתקציבים 
שהוקצו לטובת 750 הנחלות. 

בנוסף נמסר ממשרד החקלאות, 
כי כדי להוריד את פערי התיווך, 
חקלאים שישווקו את תוצרתם 
לשוקי איכרים יזכו להטבה אם 

מחיר התוצרת לצרכן יהיה בגובה 
המחיר הסיטוני. המשמעות, נאמר 

בהודעת השר, תקוצר שרשרת 
התיווך כך שפערי התיווך יקטנו 
ומחירי התוצרת החקלאית יהיו 
נמוכים עבור הצרכנים כמחירי 

התוצרת הסיטונית.

איר יפרח, מזכיר מ
ארגון מגדלי ירקות, 

כתב לשר בעקבות 
הודעתו הנ"ל:

כבוד השר,
קראנו על התכנית המשותפת לך 
ולשר האוצר, לקידום החקלאות, 

בעיקר בכל הקשור לדור ההמשך, 
ליצוא ולצמצום פער התיווך, ואנו 

מברכים על כך ומחזקים את ידיך 
בהוצאתה אל הפועל.

כולנו בארגון מגדלי ירקות נשמח 
לסייע ככל שנתבקש, במסגרת 

הקמתה של ועדה משותפת 
למשרד החקלאות, למועצת 

הצמחים, להתאחדות חקלאי 
ישראל ולארגוני המגדלים, 

לקידום מכלול הנושאים בתכנית.
הבנתי שבתכנית יש דגש על נושא 
פער התיווך בכלל ותמיכה בשוקי 

איכרים בפרט. היות שהארגון 
ומועצת הצמחים יוזמים להקים 

חברת שיווק יחד עם מגדלים 
)במקום חברת אגרקסקו, 

שלצערנו נסגרה וחסרונה מורגש 
בשוק המקומי וביצוא(, נשמח 

שתהיו שותפים עמנו בהקמתה, 
לצמצום פער התיווך, למקסום 

רווחי המגדלים ולהוזלה לצרכנים. 
כמו-כן, אני שב וחוזר על דברי 

עמך, בפגישותינו הקודמות, 
בנושא השוק הסיטוני. ראוי 

שנפעל יחד להקים שוק הולם 
ומודרני מרכזי,  שיביא בשורה 

גדולה למגדלים, למסחר וכמובן 
לצרכן )במקום לעשות טלאי על 

טלאי בצריפין(.

עדת הכספים אישרה ו
הפחתת ארנונה 

למבנים חקלאיים
ועדת הכספים אישרה ביום ב', 

16.10.17, תקנות שיאפשרו החל 
מה-1 בינואר 2018 לתת הקלות 

בארנונה למבנים המשמשים 
לחקלאות, באמצעות קביעת 

תעריף מינימום, קרי מבני קבע 
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המשך בעמוד הבא

הנמצאים על אדמות חקלאיות 
והמשמשים לצורכי חקלאות. 

מוועדת הכספים נמסר כי האישור 
מתקן איוולת שהתקיימה עד היום, 

שבה חקלאים, שנוכח התנאים 
השוררים באזור שבו הם פועלים 

או מסיבות אובייקטיביות, כגון 
סוגי גידולים וכד', הקימו מבנים 

כגון חממות וכד', המשמשים 
לצורך חקלאות בלבד, ונאלצו 

לשלם בגינם ארנונה בשיעורים 
גבוהים. זאת למרות שאותם 

גידולים, במקומות אחרים בשדות 
פתוחים, נהנו מארנונה מופחתת 

אף בשיעור מינימום. התקנות 
הנוכחיות מאפשרות כאמור לשרי 

האוצר והפנים לקבוע להם ארנונה 
מינימלית בגין אותם מבנים.

הציג את התקנות סגן מנהל 
מינהל השלטון המקומי במשרד 

הפנים, סיון להבי: "מי שמגדל את 
התוצרת החקלאית שלו בתוך 

מבנה, משלם הרבה יותר ארנונה 
לעומת מי שמשלם ארנונה בגין 
השימוש בשדה פתוח. בעקבות 
פניות של חקלאים בעניין לשרי 

האוצר והפנים, אנחנו פונים לוועדה 
בבקשה לאשר את ההפחתה 

באמצעות אישור התקנות המצ"ב. 
על-פי התקנות, החקלאים יוכלו 

ליהנות משיעור מינימום בארנונה, 
קרי הפחתה מסך של 0.342 ש"ח 

או של 0.43 ש"ח למ"ר לסך של 0.1 
ש"ח למ"ר. 

ח"כ יצחק וקנין )ש"ס(: "עד 
היום התקיים מצב של אבסורד. 

מדובר במעמסה קשה מאוד על 
החקלאים. אני מברך על המהלך 

הזה כי הוא הכרחי, כי מצב 
החקלאות קשה מאוד. כל דבר 

שיוריד מהמעמסה על החקלאים 
- מבורך".

ח"כ איתן ברושי )המחנה הציוני(: 
בירך על הבאת התקנות לוועדת 

הכספים, אך קרא ליו"ר הוועדה, ח"כ 
גפני, "לקיים דיון בוועדת הכספים 

על מצב החקלאות והתקציב 
המיועד לה. המצב הרבה יותר קשה, 

ואנחנו מדברים על משבר מצטבר. 
מחיר המים זה המסמר האחרון 

בארון הקבורה של החקלאות, ויש 
לכנס דיון דחוף על-מנת לראות 
כיצד, בכל זאת, ניתן להציל את 

החקלאות במדינת ישראל".
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה 

גפני )יהדות התורה(, קרא 
ללהבי "להחיל את התקנות גם 

לגבי חקלאות שנעשית על גגות 
של מבנים, קרי גידולים שנעשים 

באופן מיוחד על גגותיהם של 
מבנים. כפי הנראה אין הרבה 
מקרים כאלו, אבל במקרים 

שהדבר קיים, יש לאפשר את 
התעריף הנמוך". גפני דרש לקבל 

תשובה בעניין לפני ה-1 בינואר 
2018, עת כניסת התקנות לתוקף.  

וטל האיום על קיצוץ ב
במכסות המים

לאחר שרשות המים הציעה 
בחורף הקרוב קיצוץ בהקצאות 
המים לחקלאות ב-20%, לבסוף 

משרדי החקלאות והאוצר הסכימו 
על כך שמכסות המים לחקלאות 

לא יקוצצו בחורף הקרוב ויהיו זהות 
למכסות של החורף הקודם. לדברי 
שר החקלאות, אם יתברר כי בשל 
מצב מקורות המים בחורף הקרוב 
יהיה צורך בקיצוץ, יסוכם במקביל 

מנגנון של פיצוי לחקלאים.
ממשרד החקלאות נמסר כי 

השר והצוות המקצועי במשרד 
עשו מאמץ שהקצאת המים 
לחקלאות תסתכם ב-2018 

ב-280 מיליון מ"ק, וכי לא יהיה 
קיצוץ ללא פיצוי. 
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הזמנה לקורס
שיטות מתקדמות לגידול

ירקות בבתי צמיחה 
חורף 2018 

הנכם מוזמנים לקורס בנושא שיטות מתקדמות לגידול ירקות בבתי צמיחה, אשר 
יתקיים במהלך החודשים ינואר-מרץ 2018, במועדים המפורטים להלן, בבניין מחוז 

הנגב של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שבחוות גילת.
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להתעדכן ולהעשיר את 

ידיעותיהם בנושא גידול ירקות. 
נושאי הלימוד

מידע מקיף על הגידולים:  •
- עגבניות למאכל   

- תות תלוי  
- פלפל  
- חציל  

- קישוא  
- מלפפון  

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למשתלמי הקורס, שייקחו חלק בכל המפגשים, תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה 

והמקצוע, משרד החקלאות. 
מיקום הקורס ומועדיו

הקורס יתקיים באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות בחוות גילת - מחוז הנגב, ויכלול 
10 מפגשים אחת לשבוע בימי חמישי, למעט מפגש אחד שיתקיים ביום שני – 29.1.18, 

במועדים שלהלן: 4.1.18, 11.1.18, 18.1.18, 25.1.18, 29.1.18 )יום שני(, 8.2.18, 15.2.18, 22.2.18, 
1.3.18 )סיור(, 8.3.18. 

שעות הלימוד: 15:00-08:30.
מחיר הקורס

לנרשמים עד לתאריך 21.12.17 עלות הקורס למשתתף היא 1,500 ש"ח. 
החל מתאריך 22.12.17 יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: 1,600 ש"ח.

המחיר כולל כיבוד קל וארוחת צהריים.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה והתשלום
יש לרשום את הפרטים הבאים - שם, פקס, טלפון, טלפון נייד, כתובת, דואר אלקטרוני, 

לאשר שקראת את התנאים ומסכים להם, לחתום ולשלוח לפקס: 03-9485881.
שימו לב, משלוח הפרטים ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.

דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים:
1. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים – אסתי אדוניה, טל': 03-9485342.

2. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם 
יוסי יוסף, טל': 03-9485330, לכתובת: שה"מ, המחלקה לכספים, ת"ד 28, בית דגן, 50250

חשוב!
למשלמים בהמחאה - הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר 

הרשום.
למשלמים בהתחייבות - ייקבע הסכום לתשלום על פי יום מסירת ההתחייבות במשרדנו.

ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו 10% דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס - 20% דמי ביטול;

ומיום פתיחת הקורס ואילך - 100% דמי ביטול.
לבירורים ולמידע נוסף:

רכזים מקצועיים: שלי גנץ, טל': 050-6241462; ליאור אברהם, טל': 050-6243972
ריכוז ארגוני: בת שבע בדוח, טל': 03-9485919, 050-6241601; 

batsheva@moag.gov.il :דוא"ל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הירקות

בתי צמיחה ובקרת אקלים• 
השקיה, דישון והזנת צמחים• 
מבוא לפגעים בירקות• 
הכנת שטח, חיטויי קרקע, גידולים מטייבים• 
תחשיבי גידול• 
חומרי הדברה, איכות הסביבה, מעבדה• 

ערוכה חקלאית בעין ת
חרוד 

מאיר יפרח

מדי שנה, זה עשור שנים, 
מתקיימת תערוכה חקלאית 
בצפון הארץ, "אגרו-ישראל 

- יבול שיא". האירוע הוא 
הזדמנות להציג את החדשנות 

בחקלאות לא רק בגני 
התערוכה, לא רק בערבה או 

באשכול, אלא בתצוגה יפה 
וססגונית בגן הלאומי "מעיין 

חרוד", במתחם של מדשאות 
ושדות ירוקים, עם מגוון חברות 

שעוסקות בחקלאות, ביניהן 
אלה העוסקות בסטארט-אפ, 

  
 
 
 
 

  
 לודיגל תומדקתמ תוטיש
  החימצ יתבב תוקרי

  2018 ףרוח

 ,החימצ יתבב תוקרי לודיגל תומדקתמ תוטיש אשונב סרוקל םינמזומ םכנה
  ,ןלהל םיטרופמה םידעומב ,2018 ץרמ-ראוני םישדוחה ךלהמב םייקתי רשא

 .תליג תווחבש רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ לש בגנה זוחמ ןיינבב

נושא את ידיעותיהם ב העשירולתעדכן בתחום המעוניינים לה הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים
גידול ירקות.   

 
  

 
 
 
 
 
 
 

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.  
תעודה מטעם שירות תוענק ם, מפגשיהבכל חלק  ייקחוש ,קורסה למילמשת

  .ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות
 

 וידעומו סרוקה םוקימ

 דומילה יאשונ    

 :םילודיגה לע ףיקמ עדימ  •

  לכאמל  - 

 -   

 לפלפ - 

 ליצח - 

 םילקא תרקבו החימצ יתב•
 םיחמצ תנזהו ןושיד ,היקשה•
 תוקריב םיעגפל אובמ•
 םיבייטמ םילודיג ,עקרק ייוטיח ,חטש תנכה•
 לודיג יבישחת•
 הדבעמ ,הביבסה תוכיא ,הרבדה ירמוח•
   

 רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ

 עוצקמהו הכרדהה תוריש

  
 
 
 
 

  
 לודיגל תומדקתמ תוטיש
  החימצ יתבב תוקרי

  2018 ףרוח

 ,החימצ יתבב תוקרי לודיגל תומדקתמ תוטיש אשונב סרוקל םינמזומ םכנה
  ,ןלהל םיטרופמה םידעומב ,2018 ץרמ-ראוני םישדוחה ךלהמב םייקתי רשא

 .תליג תווחבש רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ לש בגנה זוחמ ןיינבב

נושא את ידיעותיהם ב העשירולתעדכן בתחום המעוניינים לה הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים
גידול ירקות.   

 
  

 
 
 
 
 
 
 

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.  
תעודה מטעם שירות תוענק ם, מפגשיהבכל חלק  ייקחוש ,קורסה למילמשת

  .ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות
 

 וידעומו סרוקה םוקימ

 דומילה יאשונ    

 :םילודיגה לע ףיקמ עדימ  •

  לכאמל  - 

 -   

 לפלפ - 

 ליצח - 

 םילקא תרקבו החימצ יתב•
 םיחמצ תנזהו ןושיד ,היקשה•
 תוקריב םיעגפל אובמ•
 םיבייטמ םילודיג ,עקרק ייוטיח ,חטש תנכה•
 לודיג יבישחת•
 הדבעמ ,הביבסה תוכיא ,הרבדה ירמוח•
   

 רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ

 עוצקמהו הכרדהה תוריש

חברות השקיה, הדברה, דישון, 
אנרגיה, מיכון חקלאי ועוד, 

בטכנולוגיה ובמוצרים חדשניים 
מתקדמים. 

זהו גם ובעיקר מפגש של 
חקלאים מכל הצפון ומרחבי 

הארץ, ביום יפה וחמים, 
המתאים לתערוכה בשטח 

פתוח, בפארק יפה שקק"ל 
מתחזקת. חשוב לציין, שדווקא 

שם נערכה התערוכה, בימים 
שרוצים להלאים את קק"ל 
ולהחלישה, כי אז מי בדיוק 

ישמור על שטחיה הפתוחים של 
ארץ ישראל היפה. 

אני מברך את המארגנים, ועדנה 
זיו בראשם, על יום מוצלח, 

מחכים ומהנה, ולהתראות בשנה 
הבאה.
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הזמנה לקורס
גידול במצעים מנותקים 

והידרופוניקה
הנכם מוזמנים לקורס בנושא גידול במצעים מנותקים והידרופוניקה,

שיתקיים בחודש ינואר 2018, בבית דגן.

הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את 
ידיעותיהם בנושא. 

נושאי הלימוד:
מערכות גידול במצעים מנותקים והידרופוניקה• 
מצעי גידול שונים, מארזים, השקיה ודישון• 
יסודות הזנה והכנת תמסיות• 
בקרת השקיה ודישון ומחזור מים• 
אנליזה של מי השקיה, היבטים כלכליים• 
הגנת הצומח במצע מנותק• 

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
משתתפי הקורס, שייקחו חלק בכל המפגשים, יהיו זכאים לתעודה מטעם שירות 

ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
קורס זהה יתקיים גם במחוז העמקים בחודש פברואר 2018.

מיקום הקורס ומועדיו 
הקורס יכלול חמישה מפגשים שבועיים בימי שלישי בין השעות 15:30-08:30 באולם 

האירועים שבמשרד החקלאות בבית דגן, חוץ מהמפגש השלישי שייוחד לסיור מקצועי. 
מועדי הקורס: 02.01.2018, 09.01.2018, 16.01.2018 )סיור(, 23.01.2018, 30.01.2018. 

מחיר הקורס 
לנרשמים עד לתאריך 18.12.2017 מחיר הקורס הוא 850 ש"ח.

מתאריך 19.12.17 תהיה העלות בגין רישום מאוחר 950 ש"ח.
התשלום כולל כיבוד קל, ארוחת צהריים וחומר מקצועי שיחולק במהלך הקורס.

אופן ההרשמה והתשלום
יש לרשום את הפרטים הבאים - שם, פקס, טלפון, טלפון נייד, כתובת, דואר 

אלקטרוני, לאשר שקראת את התנאים ומסכים להם, לחתום ולשלוח לפקס: 
.03-9485881

שימו לב, משלוח הפרטים ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.
דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים:

1. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים – רבקה לקו, 
טל': 03-9485342.  

2. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום 
עם יוסי יוסף, טל': 03-9485330, לכתובת: שה"מ, המחלקה לכספים, ת"ד 28,   

בית דגן, 50250
חשוב!

למשלמים בהמחאה ייקבע המחיר לתשלום על פי מועד משלוח ההמחאה 
בדואר רשום. 

למשלמים בהתחייבות ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלתה במשרדנו.
דמי הביטול לאחר ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס הם 10% 

מסכום התשלום; בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 20% דמי ביטול;
מיום פתיחת הקורס ואילך - 100% דמי ביטול.

מספר המקומות מוגבל. אנא, הקדימו הרשמתכם!
לבירורים ולמידע נוסף:

רכזים מקצועיים: ד"ר מולי זקס, טל': 050-6241594; 
רוברטו נתן, טל': 050-6241560

molliesacks@gmail.com :ריכוז ארגוני: ד"ר מולי זקס, טל': 050-6241594; דוא"ל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הירקות ותחום שירות שדה

 רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ
 עוצקמהו הכרדהה תוריש

 הדש תוריש םוחתו תוקריה ףגא

  

 
 סרוק 

   
 

    אשונב סרוקל םינמזומ םכנה
, 

2018 ראוני שדוחב םייקתיש .ןגד תיבב , 
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם 

  נושא.ב
נושאי הלימוד:  

מערכות גידול במצעים מנותקים והידרופוניקה •  
מצעי גידול שונים, מארזים, השקיה ודישון •  
יסודות הזנה והכנת תמסיות •  
דישון ומחזור מיםובקרת השקיה  •  
אנליזה של מי השקיה, היבטים כלכליים •  
הגנת הצומח במצע מנותק •  

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.  

חלק בכל המפגשים, יהיו זכאים לתעודה מטעם שירות ההדרכה  למשתתפי הקורס 
והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  

. ראורבפ שדוחב םיקמעה זוחמב םג םייקתי ההז סרוק  2018

 

  וידעומו סרוקה םוקימ

האירועים   15:30-08:30בין השעות בימי שלישי מפגשים שבועיים   הקורס 
לסיור מקצועי.      ,     

 ,23.01.2018, (סיור) 16.01.2018 ,09.01.2018 ,02.01.2018 מועדי הקורס:
30.01.2018 .  

 

 רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ
 עוצקמהו הכרדהה תוריש

 הדש תוריש םוחתו תוקריה ףגא

  

 
 סרוק 

   
 

    אשונב סרוקל םינמזומ םכנה
, 

2018 ראוני שדוחב םייקתיש .ןגד תיבב , 
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם 

  נושא.ב
נושאי הלימוד:  

מערכות גידול במצעים מנותקים והידרופוניקה •  
מצעי גידול שונים, מארזים, השקיה ודישון •  
יסודות הזנה והכנת תמסיות •  
דישון ומחזור מיםובקרת השקיה  •  
אנליזה של מי השקיה, היבטים כלכליים •  
הגנת הצומח במצע מנותק •  

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.  

חלק בכל המפגשים, יהיו זכאים לתעודה מטעם שירות ההדרכה  למשתתפי הקורס 
והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  

. ראורבפ שדוחב םיקמעה זוחמב םג םייקתי ההז סרוק  2018

 

  וידעומו סרוקה םוקימ

האירועים   15:30-08:30בין השעות בימי שלישי מפגשים שבועיים   הקורס 
לסיור מקצועי.      ,     

 ,23.01.2018, (סיור) 16.01.2018 ,09.01.2018 ,02.01.2018 מועדי הקורס:
30.01.2018 .  
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משולחן המזכירות
טקס חלוקת מלגות ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל

במסגרת ישיבת מועצת ארגון חגיגית לקראת ראש השנה תשע"ח
הנחה: אלי אהרון

עם סיום ישיבת מועצת הארגון, לאחר הרצאתו הקצרה של ד"ר רן שאולי, בנושא "שכן טוב - תכנית להתמודדות עם רחף 

משדות חקלאיים באזורים צפופי אוכלוסין", החל טקס חלוקת המלגות מטעם ארגון מגדלי ירקות. 

עם פטירתו של חברנו יוסי ארזי, מי שטיפח והוציא אל הפועל את מתן המלגות מטעם הארגון, הוסף גם שמו לחלוקת 

המלגות, והן כיום ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל. הטקס נפתח בדברים על כל אחד משלושתם.
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אבו וילן על יוסטה בלייר
יוסטה הקים את התאחדות 
חקלאי ישראל בשנת 2000, 

כשהייתי ראש הלובי החקלאי 
בכנסת. הייתה בינינו מערכת 
כזאת, שהבנו זה את זה בלי 

הרבה דיבורים ובלי מלים חסרות 
כיסוי, אבל הייתה אמת פנימית 

מאוד מדויקת וחזקה. יוסטה 
סיפר לי במשך השנים על ילדותו 

בשואה בהונגריה, על השירות 
הצבאי בו הגיע 
לדרגת אל"מ, 
על כך שהחל 

דרכו כמורה 
לציור. היה בו 
משהו פנימי 
עמוק וחזק. 

במשך 10 
השנים בהן 

הקים ועמד 

בראשה של ההתאחדות, 
צורפו כל הארגונים ויצאו לדרך 

חדשה. האופן שבו תיאם עם כל 
הארגונים מול התנועות, הכנסת 
והממשלה, אין לה אח ורע. יחד 

עם רחל הוביל את הסכם המים. 
כאשר התקבלה החלטה לקראת 
חוק ההסדרים ללכת עם הסכם 

המים, והיה כתוב שלא תיסגר 
תכנית עד שתהיה הסכמה מכל 
אזורי הארץ השונים, יוסטה עבר 

המשך בעמוד הבא
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אזור אזור ותנועה תנועה.
התרומה של יוסטה לתרבות 

הארגון שלנו הייתה מאוד 
משמעותית. לא חשבתי שאכנס 
לנעליו, אבל כשהציעו לי, ראיתי 
בזה המשכיות של יוסטה, שאני 

מקווה שעוד הרבה שנים יהיה 
לה מקום מאוד מיוחד, ערכי, 
משמעותי, באופן שמעבירים 
מאחד לאחר ובונים חקלאות 

עם יסוד בסיסי עמוק למדינת 
ישראל. חקלאות, פריפריה, 
ביטחון, כל זה למען מדינת 

ישראל.  

קרנית על אביה, יהודה פלג
לאחרונה ציינו שש שנים למותו.

בחלק מהתחומים אני ממשיכה 
את דרכו, עבדתי עם יוסי ארזי 

ועובדת כיום עם אורן ברנע.
אבא חי חקלאות. היה נוסע 

בכביש, לפתע עוצר, יורד לשדה, 

בודק, חופר 
תפוחי אדמה, 

גזר צנונית, 
מרים טלפון 

למגדל, 
צריך ריסוס 

כזה, פה 
מלה טובה. 
ככה גדלנו 
אתו וככה 

גם המשיך 
כשהיה מזכיר הארגון, כמו בזמן 

כשהיה מנהל הגד"ש. ירד יחף 
לשדה, לדרוך ולדבוק באדמה, 
להחליף מישהו שרוצה לאכול 

צהרים. 
מישהו סיפר לי אירוע מלפני 

הרבה שנים. אבא היה רכז 
גד"ש, והבחור ביקש לדעת כמה 
זרעים להזמין. נסע בדרך וראה 
את יהודה לבד בשדה, אז אמר 

לעצמו, כנראה אין אנשים וצריך 

לזרוע, לכן יהודה שם.
אני בטוחה שהוא גאה בחקלאים 

ובמקבלי המלגות, תמיד עשה 
הכול בגאווה רבה, ואנחנו 

מאמינים בזה ומעבירים הלאה.

אלון על אביו, יוסי ארזי
המשפחה נמצאת כאן היום 
ברגשות מעורבים של צער 

ושמחה. צער על כך שהשנה 
אנחנו נציגי אבא כאן, במקום 

אבא, שהיה תמיד שותף לטקס 
בצד של הארגון ומעניקי המלגות. 

שמחה על כך ששמו של אבא 
מונצח ביחד עם שמם של יוסטה 

בלייר ויהודה פלג, שאותם אבא 
העריך והוקיר מאוד, לטובת 
מלגות בתחום שהיה כל כך 
חשוב לו ושבו למעשה עסק 

מרבית חייו.
עבור אבא, ענף הירקות בישראל 
בכלל וגידול תפוחי אדמה בפרט 
היוו חלק משמעותי ומרכזי בחייו. 

הקשר עם האקדמיה והמחקר 
ובעיקר המחקר היישומי בתחום 

הירקות היו חשובים לו מאוד והוא 
ראה בהם נדבך חשוב ומרכזי 

בהצלחת ענף גידול 
הירקות.

לאחר פטירתו של 
אבא, לפני קצת 

יותר משנה, עברתי 
על המחשב שלו 

ובין השאר גם על 
דברים שכתב 
לאורך השנים 

לכנסים מקצועיים, 
לתערוכת הזנים 

השנתית בארז וגם לטקס 
המלגות הזה. בכל הדברים 

שנשא, אבא תמיד הקדיש חלק 
ניכר למחקר ולחשיבותו.

מי שהכיר את אבא, הכיר בוודאי 
גם את יכולות הכתיבה והביטוי 

הנפלאות שלו. לכן חשבתי 
שבמקום לנסות להסביר, אני 
פשוט אצטט מדברים שכתב 
אבא לטקס המלגות הראשון 

לזכרם של יוסטה ויהודה, שאני 
חושב שמבטאים בדרך הנכונה 
והטובה ביותר את המשמעות 
של החקלאות בעיני אבא ואת 

החשיבות שהוא ראה בנושא 
המחקר בתחום החקלאות. 

בתחילת דבריו דיבר אבא 
על יוסטה ויהודה: "יוסטה 

ויהודה, מזכירי הארגון בעבר, 
שניהם אנשי מעשה, אשר 

בחייהם הגשימו את הציונות 
ללא מרכאות, קבעו את 

מקום משכנם בנגב וחיו ופעלו 
כחקלאים בכל רמ'ח אבריהם 

ושס'ה גידיהם".
אני חושב שכך אבא גם ראה 

את פועלו שלו. הוא ראה בעצמו 
חקלאי, והיה גאה בכך, חקלאי 

שמגשים את הציונות דרך עבודת 
האדמה, ומקום מושבו בנגב.

לגבי המחקר, ציין אבא בין שאר 
הדברים כי: " חקלאי הירקות 

בישראל ניצבים בראש פירמידת 
מגדלי הירקות בעולם הודות 

לרמה הגבוהה של המגדלים לצד 
המחקר וההדרכה. כדי שנשמור 

על מיקומנו הנוכחי, תוך אבטחת 
התפרנסות הוגנת, אנו זקוקים 
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לכך שיותר מחקר אקדמי יופנה 
לכיוון היישומי בירקות, הן לפתרון 

בעיות מקומיות והן לחדשנות 
פורצת דרכים וגבולות".

המחקר היה בליבו, ואני חושב 
שזה אולי אחד הדברים שאבא 
הכי אהב לעסוק בהם. אני זוכר 
את עצמי בתור ילד ונער, נוסע 

עם אבא ביום עבודה עם ההורים 
)שהיה נהוג אז בקיבוץ( ובסופי 

שבוע, לשדות הניסוי שלו, להוציא 
תפוחי אדמה בחלקות הניסוי 

השונות. לכל חלקה שם ומספר, 
וכל הפקעות שהוצאנו מיד מוינו, 

נבדקו, נשקלו ונרשמו בסדר 
הידוע של אבא. זה בהחלט 

זיכרון משמעותי שמעלה חיוך 
במיוחד בטקס כזה, שמטרתו 
תמיכה במחקר ובסטודנטים 

למחקר.
אנחנו רוצים להגיד תודה גדולה 

לארגון מגדלי ירקות, למאיר, 

לאורן ולאלי ולכל השותפים, על 
ההחלטה לצרף את שמו של 
אבא למלגות מטעם הארגון. 

אמא ראתה בארגון משפחה כבר 
מאז שאבא החל לעבוד בו לפני 

כ-14 שנה, ואנחנו הילדים נחשפנו 
והכרנו אתכם יותר בתקופה 

הקשה בה אבא היה חולה ובשנה 
האחרונה מאז שהוא נפטר. 

תודה, זה לא מובן מאליו.
לסיום, לסטודנטים מקבלי 

המלגות, שלמענכם כולנו כאן, 
ברכות חמות והמון הצלחה. 

מקווים שתסייעו להמשך 
קידום הצלחתה של חקלאות 
הירקות בישראל ותגשימו את 

השאיפות והחלומות שלכם, 
בתקווה שישתרגו ויתחברו עם 

ענף הירקות וחקלאי הירקות 
בישראל. 

תודה גדולה וברכת שנה טובה 
ופורייה לכולכם ממשפחת ארזי.

דבריו של מאיר יפרח על 
יוסטה, יהודה ויוסי

מסתכלים על התמונות ורואים 
דור של נפילים. הכוח המקצועי, 

הארגוני, אחוות החקלאים, זה 
בזכות שלושתם. הייתה זו זכות 

עבורי לעבוד איתם. 
יוסטה היה מפקדי וגם חבר. 
הקשר נוצר כשהשתחררתי 

מהצבא. הוא היה סמ"פ בשריון 
והיה צריך לשבץ אותי באחד 
הגדודים. שאל מאיפה אתה, 

אמרתי אני 
חקלאי חדש, כי 

אני בן 22, רק 
מתחיל חקלאות. 

חשבתי שאינו 
יודע איפה זה 

אוהד. כשאמרתי 
לו איפה אני גר, 

אמר בסדר, אתה 
אצלי. באותו רגע 

אמר, אתה רס"פ בפלוגה. היה 
הסכם לא כתוב והוא שחרר אותי 

בעת הצורך לטובת החקלאות. 
יהודה עבד בארגון בתחילת 

עבודתי בארגון. יהודה התווה 
את הדרך. סיכמנו בינינו שאני 

בפוליטיקה והוא במקצוע. היה 
יסודי, מסודר, בחיים לא ראיתי 
דבר כזה. היה אדם מיוחד, היה 

כיף לעבוד אתו.
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10 שנים עבדתי עם יוסי, ענו, צנוע, 
מקצוען. גם הוא השאיר לי את 

הפוליטיקה ורק ניסה למתן בעת 
שנדרש. החלוקה הייתה טובה 

מאוד ושיתוף הפעולה היה מלא.
זה גם אומר על הארגון, הבית 

הטוב, שהכיל אנשים שעניין 
אותם באמת מה שעסקו בו. זה 
היה דור אחר. מקווה שבזכותם 

נמשיך את הפעילות החשובה 
בארגון. הם לא היו מתביישים 
בפורום של קבלת ההחלטות. 

לשלושתם מגיע בזכות ולא 
בחסד, ואני שמח שהקמנו את 

מוסד המלגות על שמם.
תודה למשפחות ולסטודנטים, 

שבזכותם ימשיכו לקדם את 
החקלאות בישראל.

הצגת עבודה שזכתה 
במלגה בשנה שעברה

שלומית שור הציגה את עבודתה, 
שזכתה במלגה בשנה שעברה, 
בנושא: "בקרה גנטית לצמצום 

תהליכי המתקה 
בתפוחי אדמה".

חלוקת המלגות
אלי אהרון ביקש 

להודות לחברי 
הוועדות לבחירת 

מקבלי המלגות ולכל 
העושים במלאכה: 

רבקה אלבאום, רחל 

בורושק, אברהם גמליאל, שאול 
גרף, ציון דר, אבו וילן, עומר 
זידאן, שמשון עומר, גרשון 

שליסל, אילן ארזי, גיל פלג, 
ולצוות הארגון: מאיר יפרח, 

אורן ברנע, אלי אהרון, פרחיה 
עינב, חוה וייס, רותי פוגטש.   

מקבלי המלגות לשנת 2017 
הוזמנו בזה אחר זה לקבל את 
המלגה לצד שי, ספרים אודות 

יוסטה יהודה ויוסי, שהמלגות על 
שמם.

ואלה מקבלי המלגות השנה:
1. דרור ברק, על עבודתו 

"השפעת האווירה 
הגזית על ייצור 
דקסטרן בגזר 

מאוחסן".
2. אורטל גלסורקר, 

על עבודתה "חקר 
והבנת המנגנון של 

התפתחות הקליפה 
בבצל הגינה, על מנת 

לשפר את איכות 

הבצל". 
3. רינת טרדי-עובדיה, על 

עבודתה "פיתוח שיטה ישירה 
לאבחון וזיהוי מוקדם של 

 colletotrichum גורמי המחלה
 heiminthosporium solani coccoses

על גבי פקעות תפוח אדמה".
4. יובל כדן, על עבודתו "השפעת 
השקיה במים מותפלים עם ערכי 

SAR שונים על הצמח והקרקע".

5. חגי רז, על עבודתו "אפיון 
הביולוגיה והתפוצה של העשב 

הפולש פרתניון אפיל ופיתוח 
ממשקים להדברתו".
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

אוקטובר 2017 - דצמבר 2017
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד 

ספטמבר 2017, אשר ישווקו בחודשים אוקטובר 2017 - דצמבר 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, שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

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

לתשומת לבכם:
הנתונים המופיעים בתחזית 

זו מבוססים על מידע שנמסר 
או שנאסף על-ידי המועצה 

ובגלל מורכבות העניין, ישנה 
אפשרות שמידע זה אינו 
שלם. כמו-כן, תחזית זו 

מושפעת מתנאים ומנתונים 
שונים שעלולים להשתנות 

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

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

הנתונים והאמור בתחזית זו 
בזהירות ובערבון מוגבל. אין 

בתחזית זו כדי להטיל על 
מועצת הצמחים - ענף הירקות 

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

לאמיתות האמור בתחזית זו, 
ואין לפרשה כהתחייבות לקיומו 

של נתון כלשהו בעתיד.

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני 
של ירקות בשנים 2017-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005(

המדד הסיטוני של חודש ספטמבר 2017 עומד על שיעור של 232% 
משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 
הירקות הסיטוני עלה בחודש ספטמבר 2017 בשיעור של 11% לעומת 

חודש אוגוסט 2017. 
מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש ספטמבר 2017  על שיעור 

של 162% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש 
ספטמבר בשיעור של 8% לעומת חודש אוגוסט 2017.

המשך בעמוד הבא
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המלפפון משתנה תוך זמן קצר. 
לכן, קיימות תנודות במחירי 

המלפפון מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש 

ספטמבר כ-11,600 דונם בתי 
צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים אוקטובר - דצמבר.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש 

ספטמבר כ-21,300 דונם בתי 
צמיחה וכ-2,100 דונם ש"פ, 

המיועדים לשיווק בחודשים 
אוקטובר - דצמבר.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד גבוהה.  

שום
המלאי בקירור בהיקף של 

כ-2,500 טונות.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

בצל 
הספקת בצל בחודשים יולי 

- דצמבר הינה מזן ריברסייד, 
שקיים במלאי בהיקף של 

כ-38,000 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 

ספטמבר הינו 3,700 דונם 
ש"פ ו-800 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

אוקטובר - דצמבר.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 
יולי - ספטמבר כ-4,820 דונם, 

המיועדים לשיווק בחודשים  
אוקטובר - דצמבר.

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 

יולי - ספטמבר כ-4,850 דונם 
בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים אוקטובר - דצמבר.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית 

לשאר גידולי הירקות, היצע 

% שינויספט' 17ספט' 16שם ירק
3.305.0453%אבטיח

7.75ארטישוק
6.837.226%בטטות איכות מעולה

3.002.77-8%בצל אדום
1.60בצל בית אלפא

1.601.50-6%בצל יבש
7.136.25-12%בצל ירוק

2.111.72-19%בצל ריברסייד
16.5015.00-9%ברוקולי באריזה קמעונית

3.393.9015%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

3.694.5022%איכות מעולה

2.93גזר באריזה קמעונית
2.993.4014%גזר בשקים

2.503.0020%דלורית
3.003.5017%דלעת

6.759.3538%זוקיני ירוק
26.0037.8946%חסה 8 יחידות

6.59חציל בלאדי
3.354.5134%חציל חממה

3.854.096%חצילים
5.016.8737%כרוב אדום

2.645.61112%כרוב לבן
4.754.750%כרוב סיני

6.647.087%כרובית
9.1110.9720%לוף

2.254.0078%לפת איכות מעולה
3.67מלון גליה מעולה

4.95מלון כתום
4.384.23-3%מלפפון חממה

3.064.3642%סלק
5.32סלק איכות מעולה
6.567.3612%עגבניות באשכולות

4.87עגבניות בהדליה
6.565.92-10%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
13.7611.00-20%איכות מעולה

11.61עגבניות צ’רי תמר
8.589.9216%פלפל אדום איכות מעולה

6.368.0627%פלפל בהיר
6.738.3624%פלפל חריף
8.399.2210%פלפל כתום

7.639.0619%פלפל צהוב איכות מעולה
5.005.000%צנון

5.237.7147%קולרבי
6.496.967%קישואים איכות מעולה

20.0020.000%שום
6.406.10-5%שומר

20.9517.11-18%שעועית ירוקה
16.50תות שדה

7.256.00-17%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

4.04קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
4.60קמעונית איכות מעולה

2.993.4315%תפוא"ד אדום בשקים
2.692.53-6%תפוא"ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים ספטמבר 2016 - ספטמבר 2017 )ש"ח לק"ג( 
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ו"ח סיור מקצועי ד
באיטליה 4-8.9.17

חבורת חקלאים ומדריכים יצאה 
לסיור מקצועי בעמק הפו, חבל 

ארץ חקלאי בצפון איטליה, 
עם מגוון גדול של גידולי ירקות 

וגד"ש. 

משתתפים: עומר דינר - סאסא, 
איתן אביבי - עין חרוד איחוד, 

אלון רבטל - ניר דוד, יואל רובין - 
מרכז חקלאי העמק, 

יפתח גלעדי - מו"פ עמק 
המעיינות, שאול גרף - מו"פ צפון. 

עגבניות לתעשייה
בצפון איטליה מרבית העגבניות 
מרוכזות על-ידי ארגון המגדלים 

"צ'יאו", שבבעלותו גם מפעלי 
עיבוד. הארגון שייך לחקלאים 
ומרכז את רכישת התשומות, 

מן העולם

מלווה את הגידול ואחראי על 
הקטיף. 

היבולים בינוניים, ברמה של 8-6 
טונות לדונם. ההשקיה מתבצעת 

בחלקה בטפטוף חד פעמי  
ובחלקה בתותחי השקיה.

מרבית החקלאים מגדלים 

בהיקף של 400-200 דונם. 
מגדלים גדולים עובדים בהיקף 

של עד 1,200 ד' )בודדים(.
מחיר טונה עגבניות 82 אירו. 
ההובלה על חשבון החקלאי 

ובאחריותו ומתבצעת בעגלות 
סמיטריילר 20-18 טונות. בחלק 

מהמקרים ההובלה על-ידי 
טרקטור ובחלקן על-ידי משאיות.

הקומביינים שייכים ברובם 
למגדלים או לארגון. לא עושים 
פינוי. לקומביין יש מפנה וכונס 

בצד אחד, וכך הם קוטפים 
בכיוון אחד בלבד. הקומביין 

עובד מהר יחסית, ונראה קטיף 
נקי מאוד ועגבניות אדומות 

ויפות. 
מחיר המים נמוך, כיון שמשלמים 

עבור אנרגיית השאיבה בלבד, 
למרות שהמים כבר במחסור גם 

באזור הזה. 

יום שני, 4.9.17
אזור פארמה ופיקאצנצה: 

בהדרכה ובארגון של מתאו 
פאפרוני וסימונה מחברת 

"סמיניס" )מונסנטו( 

מבחן זני עגבניות בפארמה
באזור פארמה עברו החלקות 
אירוע של גשם חזק במשך 3 

ימים, בשבוע של סוף אוגוסט. 
חלקן נפגע ונראה עם נוף 

שרוף, אבל העגבניות בשלות 
ויפות. הזן המסחרי היינץ 1015 
נראה טוב. העגבניות אדומות, 
בעלות צבע פנימי אדום חזק. 

בחלקה מתקיים מבחן זנים 
באחריות הארגון ובהשתתפות 
מספר חברות זרעים. במבחן, 
היו העגבניות אדומות ובעלות 

צבע פנימי טוב, כולל זנים 
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המשך בעמוד הבא

שבארץ מתקשים בעשיית 
צבע טוב. היבול נראה בינוני. 

מאחרים את הקטיף של 
המבחן בשבועיים, כדי לבחון 

את מצב הצמחים והפרי כאשר 
קיים איחור בקטיף. בדיקות 

האיכות נעשות בחברת "סיקה" 
בפארמה.

ההשקיה בחלקה מתבצעת 
בטפטוף טמון שטחי וחד פעמי, 

הנראה כמו סרטי LPS בדומה 
למה שהיה פעם בארץ. מדשנים 

בכמות של 20 ק"ג חנקן לדונם. 
לא מזבלים בקומפוסט, כיוון 

שאין להם מספיק זבל באזור. 
העבודה מתבצעת על-ידי פועלים 

מרומניה, מאוקראינה ומפולין. 
בהוצאה ובאיסוף הטפטוף הטמון, 
8 פועלים מבצעים כ-200 ד' ביום. 

הקטיף מתבצע על-ידי קומביין 
של הארגון.

שטחים מסחריים

שטח מסחרי של מגדל ותיק 
ובנו: ההשקיה מתבצעת 
באמצעות תותח ומכונת 

השקיה. השטח נראה בהתאם: 
רבוץ ופגוע. מגדלים 25 שנה 

זן ותיק מאוד של עגבניות,  
"פרפקט פיל", בגלל היציבות 

שלו. עושים מחזור של שנה 
עגבניות ושנה גידול אחר, בדרך 

כלל חיטה. לפעמים מגדלים 
אספסת 3 שנים. המגדל אומר 

שאכן ראה שיפור בגידול וביבול 
במחזור גדול יותר, אך לטענתו 

אין לו שטח, והוא רוצה לגדל 
את ההיקף המלא האפשרי 

מבחינתו. בהיקף שנתי מגדל 
150 ד'.

ההמטרה גורמת להתפרצות 
של כימשון, והחלקה רוססה 5 

פעמים במטאלקסיל. עובדים 
עם סנקור וטיטוס בהדברת 

עשבים, והעשב העיקרי הוא ענבי 
שועל.

חלקה אחרת באזור פיקאצנצה: 
שטח לקראת קטיף שקיבל 

ריסוס באתרל. העגבניות לא 
אדומות מספיק והנוף צרוב 

ופגוע. נראה יבול נמוך. שטח 
לא טוב. מטופל בנחושת ונגוע 

בהליוטיס.
בשטח הועמדה תצפית מסחרית 

של 3 זנים, לא מרשימה. 
חלקה נוספת בפיקאצנצה: 

חלקה צעירה שנשתלה באיחור 
בתאריך 12.6.17. החלקה בעלת 

נוף ירוק מאוד ויבול גבוה, עם 
מעט פרי אדום לקטיף של סוף 
ספטמבר. השטח נראה במצב 
טוב מאוד והיבול גבוה בהרבה 

לעומת מה שראינו קודם לכן.

יום שלישי, 5.9.17
בהדרכה ובארגון של גבריאל 

פאניזה מחברת באייר

ביקורים אצל מגדלי תפוחי 
אדמה ובצל

ביקרנו בקונצרן משפחתי גדול 
 .pizzoli מאד של תפוח אדמה

במשק סובלים בעיקר מבעיות 
שיווק, בשל מעמדו הפחות 

מועדף של תפוח אדמה בתפריט 
האיטלקי )מלבד ניוקי(. חומר 

הריבוי נקנה בהולנד, בעיקר זנים 
לבנים. הזנים האדומים אינם 
מבוקשים. בבעלותם מפעלי 

עיבוד ומשווקים בעיקר תפוחי 
אדמה קפואים. עובדים עם 

מגדלים בכל איטליה. העונה 
מתחילה במרץ. משקים במכונות 

השקיה )המטרה(, ולאחרונה 
נכנסו גם לטפטוף. מייצאים ליפן 
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ולעוד מספר מדינות אירופיות, 
במחזור שנתי של 80 מיליון יורו.
בהמשך היום נפגשנו עם חקלאי 

שמגדל תפוחי אדמה ובצל. אסיף 
הבצל ותפוחי האדמה נעשה 

באותו קומביין. היבולים ברמה של 
כ-5 טונות לדונם. הבצל מטיפוס 

יום ארוך ונראה יפה ואיכותי.

חוות ניסויים של באייר
לחברה יש מספר חוות באיטליה. 

בחווה שביקרנו יש כ-300 דונם 
של ירקות ומטעים. ראינו את 

המחסן המכיל מספר מרססים 
שונים לריסוס בקנה מידה קטן, 

מרסס מפוח וגם מרסס עם מוט, 
מרססים מוטוריים ומרססים 

קטנים העובדים על לחץ אוויר. 
ברשותם קומביין ניסיונות ישן, 
מתוחזק ונראה במצב עבודה 

תקין. בחווה קיימים מתקני טיפול 
קפדני ומתמשך במי שטיפת 

המרסס. משטח השטיפה עשוי 
מבטון, כאשר מי השטיפה 

נאספים ומועברים דרך מערכת 

 .)Phytobac( טיהור ביולוגית
בחווה יש חדר להקפאה עמוקה 

של דוגמאות, עד המשלוח 
למעבדות באייר בגרמניה. כל 

חומר חדש שמגיע נבדק בחווה 
בסדר גודל קטן.

יום רביעי 6.9 

 IMAC חברת
מפעל משפחתי לייצור כלי 

איסוף לבטטות, בצל ותפוחי 
אדמה. מייצא למספר מדינות 

כ-230 כלים בשנה ומייצר בנוסף 
מחתרים וכלים נוספים.

CHECCHI& MAGLI חברת
חברה לייצור מכונות שתילה. 

החברה עובדת גם בארץ, 
והנציגים שלה הם חברת יעדים. 
המכונות שלהם שותלות שתילי 

גוש. המטרה הייתה לראות 
שותלת אוטומטית, אך אין להם 

התקדמות בנושא. בשתילת 
בטטות יש להם מיכון שנמכר 
בכל העולם, והם אינם מבינים 
למה בארץ לא התקדמנו עם 

מיכון שכזה.

המשך היום התבצע באירוח 
ובארגון של רוברטו באג'יו 
מחברת סינג'נטה, איטליה.

 SALVI חברת
חברה משפחתית ותיקה, 

מנוהלת על-ידי שלושה אחים, 
שכל אחד מהם מנהל תחום 

שונה בחברה. נפגשנו עם סילבי, 
שהיא המנהלת בפועל. מגדלים 

באיטליה, בפולין ובהונגריה. בעלי 
משתלה לתותים וגם מטעים 

שונים, עגבניות לתעשייה, אפונה, 
שעועית, גזר וגידולי מספוא. 

לחברה יש אגרונום שאחראי על 
הגידול. כל הידע המקצועי נצבר 
בחברה עצמה על-ידי אגרונומים 

פרטיים שלה. אין תמיכה 
ממשרד החקלאות האיטלקי, 
אבל קיימת תמיכה מהאיחוד 

האירופי. החברה גדולה מאד עם 
הרבה עובדים, והכול נראה מאד 

מאורגן ומסודר.
ביקרנו בחלקת שעועית 

המושקית בהשקיה תת קרקעית 
עם צינורות שמעלים את המים 
לפני הקרקע. חלקה יפה מאד 
ומתוחזקת ברמה מאד גבוהה.

מפעל לעיבוד ירקות ופירות 
  CONSERVE ITALIA

Conserve Italia הוא מפעל 

לעיבוד ירקות ופירות. שלושה 
קואופרטיבים שולחים אליו 

תוצרת. באזור פרארה קיימים 
שני מפעלים. במפעל השימורים 
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עובדים 400 איש ובמפעל 
הקפואים עובדים 600 איש. 

התמקדנו בעגבניות לתעשייה. 
מפעל זה מעבד 5,000 טונות 

ביממה וכ-240,000 טונות בעונה. 
המפעל קולט עגבניות במשך 
חודשיים )אוגוסט- ספטמבר(. 

בקליטה המבדק נעשה 
על-ידי אנשי המפעל עם ציוד 

של חברת Maselli. לאחר שטיפה 
ראשונית, העגבניות עוברות 
מיון ידני לפי מפרט הקבלה. 

חישוב הפחתים נעשה באופן 
אוטומטי. נלקחת דגימה על-ידי 

הבודקים, שמועברת למכשיר 
הבדיקה, שמעביר את הנתונים 
לצג המחשב ולפלט. כל מטען 
עגבניות מקבל סיווג לפי שלוש 
קטגוריות, ולפי התוצאות נשלח 

למקום פריקה ייעודי למוצר 
מסוים. 

המפעל מייצר את כל מוצרי 
העגבניות. בקווי היצור בולטים 

לטובה הניקיון, התחזוקה 
והבטיחות )נהג שנסע במהירות 

מופרזת בשטח המפעל קיבל 
דו"ח ממנהל הייצור(. במחלקת 

האחסון והפריקה בולטות 
האוטומציה והרובוטיקה. קיים 

תיעוד מלא לכל מוצר. מבצעים 
אריזה גם למותגים פרטיים. יש 

שקיפות מלאה 
בעבודה במשולש 

בין המגדל, 
הקואופרטיב 

והמפעל. המפעל 
עצמו הוא מודרני 

ומרשים ביותר. 
הסיור ארך 

כשעתים וחצי 
וצעדנו במהלכו 

6.5 ק"מ, במפעל 
שמשתרע על שטח של 450 

דונם.

יום חמישי, 7.9.17 
קואופרטיב לגידולי תעשייה

התחלנו את היום בקואופרטיב 
שעוסק בארגון ובשיווק של 

ירקות ופירות לתעשייה בלבד. 
הקואופרטיב הינו התארגנות 

וולונטרית, ללא כוונות רווח, של 
חקלאים המשלמים דמי כניסה 

לקואופרטיב. הקואופרטיב  
קוטף, קוצר, אחראי על ייצור 

וקנייה של הזרעים ועוסק בייצור 
זרעים בחלק מהגידולים. מחזיק 

אנשי מקצוע בכל התחומים. 
מגדלים גידולי תעשייה ואחראים 

בעיקר על השיווק ולא עוסקים 
בגידול. יש להם 9 אגרונומים, 
המייעצים מה לגדל ועוסקים 

בקבלת החלטות גידוליות. 
המשך בעמוד הבא
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Mazzoli - חברה משפחתית

חברה משפחתית גדולה, 
העוסקת בגידול ובשיווק של 

מטעים נשירים וירקות. מגדלים 
1,000 דונם שום, ורוב הדיון 

התרכז בגידול. הם מלינים על 
בעיות של ריקבונות בשננות. 

בצילומים זה נראה כמו כתמי 
שוקולד, והם אבחנו את זה 

כפוזריום. בסך-הכול קשה להם 
לגדל שום. בגידול גזר, עקב 
בעיות של נמטודות, הפסיקו 

להשקות בהשקיה תת קרקעית. 
הזנים העיקריים הם דורדון 

ונאפולי. הלקוחות רוצים גזר 
קטן, וזה מה שהם מקבלים 

ב-90 ימי גידול, ביבול ממוצע 
של 5 טונות לדונם. ראינו נזק של 
נמטודות, כתמי בית שאן וזחלים. 

משתמשים בטלון להדברת 
נמטודות וכרגע אין לו תחליף 
ראוי. כמו-כן מתמודדים עם 

חלפת. לטענתם הקימחון לא 
מהווה בעיה.

נראה שבית האריזה עובד בחוסר 
יעילות עם הרבה ידיים עובדות. 

מלינים על מחיר שוק נמוך לגזר, 
שהתקבל בעונה החולפת.

סוכנות להפצת תכשירי הדברה
ביקרנו בסוכנות מקומית 
להפצת תכשירי הדברה. 

בצמוד למחסן חומרי ההדברה, 
יש גם מכולת, והדבר נראה 

לנו בעייתי. הגענו בסוף העונה 
והמחסן היה די ריק. בנוסף 

לתכשירי הדברה ודשן, המקום 
משמש גם כמרכז לוגיסטי 

לקבלת זרעים מכל המגדלים 
באזור, ומשם זה עובר למרכז 

לוגיסטי גדול יותר. 

יום שישי, 8.9.17
בליווי מטיאה פומאגאלי 

מחברת נען דן ג'יין

NAT RELLO – חברה 

משפחתית
 NAT הגענו לחברה בשם

RELLO, שהיא חברה 

משפחתית, המגדלת בצלצולי 
פנינה להחמצה ובצל לבן שטוח, 
המיועד לקילוף בגודל בינוני קטן. 

הזן הוא פתוח מייצור זרעים 
פרטי שלהם. אחסון הבצל 

נעשה בערימות בהאנגר ענק, 
עם אוורור מאולץ. לחברה יש 

מספר מחסנים כאלה. מאחסנים 
בטמפרטורה מבוקרת בארגזי 

עץ מחוררים מלמטה, המקבלים 
תחילה ייבוש מאולץ.

החברה מייצרת מוצר גולמי 
של רטבי בזיל, לפי הזמנות 

הלקוח. כל אחד לפי התפריט 
שלו. הבזיל מגיע בעיקר מקציר 

לילה מהשדה, ואז הוא נכנס 
למערך של שטיפה והפרדת 

חומר זר. בכל המערך עובדים 
חמישה עובדים בלבד. בסוף 

התהליך התוצרת נקצצת 
ונארזת באריזה אנטיספטית 

של 20 ק"ג או בחביות 

המאוחסנות בקירור. הסחורה 
משווקת לאורך כל העונה. 

מפעל יפה, נקי ויעיל ברמה 
מאד גבוהה.

מגדלים 400-300 דונם שום. 
התוצרת מיועדת לשום 

כתוש בלבד. גם הם סובלים 
מההשחרות, שראינו ביום 

הקודם. חומר הריבוי עצמי ולא 
נראה במצב טוב. תהליך האסיף 

מתבצע בכיסוח ובהוצאה עם 
כלי של תפוחי אדמה. הייבוש 

מתבצע במכלים עם אוויר 
מאולץ. כל העבודה בגידול היא 

מכאנית, מלבד העישוב. יש 
להם את כל הכלים. ההשקיה 

מתבצעת בכל השיטות 
האפשריות, וכיום הם במהלך של 

כניסה לעבודה עם ממטירונים 
של נען.

סיכום
ראינו חבל ארץ חקלאי עם מגוון 

גדול של גידולי ירקות, גד"ש 
ומטעים. 

רוב החקלאים שפגשנו מאורגנים 
בקואופרטיבים או במסגרת 

משפחתית. הם נשמעים 
להוראות ההתארגנות בצפון 

איטליה, שמנהלת את המו"מ מול 
המפעלים.

האסיף של הירקות ממוכן.
המפעלים בהם ביקרנו הם 

ברמת תחזוקה גבוהה ביותר.
רמת החקלאות בינונית. 

בדרך ראינו מספר לא מבוטל 
של חלקות המאולחות בכשות 

ובאבוטילון.
חקלאות מדייקת עדיין לא נכנסה 

לאיטליה.

תודות
לארגון מגדלי ירקות, על העזרה 

במימון;
לארנון אוסרי - א"ב זרעים, 

לאליאנה רבינוביץ' ויסמין שגיב 
- באייר, ליורם כחלון - סינג'נטה, 
לאלי - נען-דן- ג'יין - על העזרה 

בארגון.
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בשדה ההדרכה
ות שדה בחלקות ת

מניבות 

מוחמד יוסף אבו טועמה - 
ממ"ר תות שדה

נטע מור - ממ"ר הגנת הצומח 
בירקות  

מבוא
השנה נשתלו כ-4,500  דונמים 

של חלקות תות שדה, המבטאים 
גידול בהיקף הענף לעומת 

אשתקד. גם השנה נראתה מגמה 
של הרחבת השטחים במשקים 

הפרטיים, והיקפם נאמד 
בכ-100-15 דונם למשק. 

לאחרונה התווספו מגדלים 
חדשים למעגל המגדלים 

במבנים, במנהרות נמוכות 
ובגידול התלוי, ובאופן כללי נראה 

מעבר לגידול בחממות.

בשנים האחרונות דרישת השוק 
היא לפרי איכותי יותר, טעים יותר 

ונקי משאריות חומרי הדברה. 
ישנה חשיבות רבה להתייחסות 

לנושאים כמו חיסכון במים, 
ייעול השימוש בגורמי הייצור, 

ובעיקר כוח העבודה, חלופות 
למתיל ברומיד, הדברה משולבת 

והגדלת היצוא. התמודדות 
מוצלחת עם המשימות הללו 

תשפר את הענף בעתיד.

טיפולים לפני החיפוי
שלושה שבועות מהשתילה 

מסירים עלים יבשים, חולים 
ומבוגרים מבסיס הכתר 

ומרחיקים אותם מהשדה. 
מחליפים שתילים חלשים 
בהעתקת שתילים ממאגר 

שתילים שנשתלו בעוד מועד על 
הערוגות, כדי לשמור על אחידות 
השדה. ניתן לשתול למילוי שתילי 

גוש. כשבוע לאחר מכן מיישרים 
את פני הערוגה במנקשת תלת-

אצבע, לשבירת הקרום שעל פני 
הערוגה ולעקירת עשבים. פעולת 

היישור חשובה מאוד למניעת 
גומות, שבהן יצטברו מים, ולצורך 
מגע מקסימלי של החיפוי עם פני 

הערוגה.

חיפוי קרקע
כחודש לאחר השתילה מחפים 

את הערוגות בפלסטיק. לסוג 
הפלסטיק ולמועד החיפוי 

חשיבות מכרעת לגבי התנהגות 
הצמחים. החיפוי הנפוץ במרבית 

המשקים הוא כסף-חום או 
כסף-שחור, אך יש המשתמשים 
בחום, בשחור או בחיפוי שקוף. 

החיפוי השקוף גורם להתחממות 
הקרקע ולהמרצת הגידול, 

וחסרונו מתבטא באי-יכולתו 
למנוע נביטת עשבים. לפיכך, 

מומלץ לבצע את החיפוי השקוף 
סמוך מאוד למועד הופעת 
ניצני הפריחה ולפני הופעת 
הפרחים עצמם, כדי למנוע 
צימוח יתר, איחור בפריחה 

ונזק לפרחים. בזנים האפילים 
או במועדי שתילה מאוחרים, 
ניתן להקדים את החיפוי כדי 

להמריץ את הצמיחה ולהקדים 
את מועד התקנת המנהרות, 

מחשש לפגיעת הגשמים במבנה 
הערוגות ובצמחים. חיפויים 

רפלקטיביים, מחזירי קרינה, 
כמו כסף-חום או כסף-שחור, 
אינם גורמים להמרצת הגידול 

יחסית לחיפוי שקוף, כיוון 
שאינם מחממים את הקרקע 

אלא ממתנים את השינויים 
בטמפרטורת הקרקע. חיפויים 

אלה מונעים נביטת עשבים. 
החיפוי השחור מתחמם ועלול 

המשך בעמוד הבא
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לצרוב עלים, אך אינו גורם 
לחימום הקרקע. חיפוי זה עשוי 
לגרום עיכוב מסוים בצימוח או 

דחייה של מועד הקטיף, בעיקר 
בשנים קרות. בחיפוי השקוף, 
בתחילת העונה ובסופה, קיים 

החשש להתפרצות יתר של 
מחלת המקרופומינה, המעדיפה 

טמפרטורות קרקע גבוהות. 

כיסוי המנהרות
בשנים קרות היה יתרון לכיסויים 

תרמיים )IR(, מחוררים או 
אטומים. הכיסוי התרמי עשוי 

לגרום צימוח נמרץ והפרת האיזון 
של הצמח )פריחה וצימוח(. 

פלסטיק שקוף )UVA( או מוטבע 
אינו מניב תוצאות כשל הכיסוי 
התרמי. בכמה משקים מקובל 
להשתמש בחומרי הכיסוי יותר 

מעונה אחת. יש להבטיח כי 
היריעות אינן פגועות או פגומות 

מבחינת עמידותן למשך עונה 
נוספת. נוהגי פתיחה וסגירה 

של המנהרות תלויים בזן, 
במועד השתילה, במצב הצימוח 

ובמזג-האוויר. לעידוד הצימוח, 
ניתן לסגור את המנהרות 

מוקדם )שעות אחר הצהריים 
המוקדמות( ולפתוח אותן מאוחר 

)שעות הבוקר המוקדמות(, 
בתנאי שהטמפרטורה בתוך 

חלל המנהרה לא תעלה על 30 
מ"צ במהלך היום. התקנה נכונה, 
שמשמעה מתיחת הכיסוי וחיזוקו 

בקצוות ובצדדים באמצעות 
גומיות )אחת לכל 10-5 מטרים( 
או באמצעות שקיות חול )אחת 
לכל 3-2 מטרים(, תבטיח הגנה 

טובה על הצמחים במהלך העונה 
כולה, ובמיוחד בעת סערות. 

אוורור
השימוש בכיסוי פלסטיק מיועד 

למניעת נזקי מזג-אוויר )קור, 
גשם וברד(, ולכן חשוב לשמור 
על הצמחים מפני נזקים אלה 
באמצעות סגירה, לפי הצורך. 

בנוסף לזאת, משמש כיסוי 

הפלסטיק לוויסות הגידול, 
להמרצת צמיחה, לזירוז ההבשלה 

ועוד. חשוב מאוד לפתוח את 
המנהרות, כדי למנוע הצטברות 

חום רב או לחות גבוהה, העלולים 
לגרום נזק לגידול. לחות גבוהה 
בחלל המנהרה גורמת הפרעה 
בהפריה )עיוותים בפרי( ועידוד 

מחלות אוהדות לחות, כמו 
בוטריטיס וקשיונה, אשר האוורור 

מפחית ולעתים אף מונע את 
התפתחותן. יש להפעיל תמיד 

שיקול דעת בנוגע לפתיחתן של 
המנהרות ולסגירתן, בהסתמך על 

מזג-האוויר, כלהלן:
ימים בהירים - פתיחה מלאה 

בבוקר;
ימים מעוננים וסיכוי לגשם - 

פתיחה חלקית מצד אחד;
גשם לפרקים ללא רוח - סגירה 

והשארת פתחי אוורור קטנים 
בצד;

גשם ורוחות חזקות - סגירה 
מלאה וחיזוק המנהרות בשקים 

או בגומיות.

השעות המומלצות לפתיחה 
ולסגירה של המנהרות

שעת התקופה
שעת סגירהפתיחה

7:30-7:0015:30-15:00נובמבר
8:30-8:0014:30-13:30דצמבר

8:30-8:0014:30-13:30ינואר
8:00-7:3014:30-14:00פברואר

8:00-7:0015:30-14:30מרץ

מוקדם אפריל
בבוקר

קרוב 
לשקיעה

השקיה
תות השדה נחשב גידול רגיש 

לעודפי מים, מגיב קשה בסימני 
הצהבה למחסורים ביסודות 
קורט )מיקרואלמנטים(, כמו 

ברזל ומנגן. יש להתחשב 
במזג-האוויר ובסוג הקרקע 

לקביעת מנת המים והמרווח 
בין ההשקיות. ההשקיה תיקבע 

בהתאם לצריכה, תוך נקיטת 
שיטות אחדות: מישוש הקרקע, 

שימוש בטנסיומטרים בעומק 
15-10 ס"מ, שמירה על מתח 

מים הגבוה מ-14-12 סנטיבר 
והסתייעות בטבלאות ההשקיה 

 של שירות שדה.

דישון
תכנית הדישון וסוג הדשן ייקבעו 
בהתאם לצריכת הגידול, לרמת 

היסודות בקרקע בבדיקת 
מעבדה ולעצת המדריך. ניתן 
להרכיב את הדשן במשק או 

לקבלו מורכב בצורתו הנוזלית 
או המוצקה מהמפעלים. 

חשוב לקבוע את מנת החנקן 
בתקופת הצמיחה עד הפריחה 

)אוקטובר-נובמבר(, בהתאם 
למזג-האוויר, למצב הצמח ולזן. 

עודף חנקן בתקופה זו יגרום 
צמיחה מופרזת, יציאה מהאיזון 
ועיכוב בפריחה ובניבה. כמו-כן, 

בתקופה הקרה יש להפחית את 
רמת הדישון בשל יכולת הקליטה 

המוגבלת של הצמח.
הרמה המיטבית של כל אחד 

מהיסודות, כפי שנקבעה 
בבדיקת קרקע במעבדה, היא 

כלהלן: חנקן חנקתי: 30-15 מ"ג/ 
ל' ; זרחן במיצוי: 35-25 ח"מ; 
אשלגן מסיס: 1.5-1.0 מא"ק 

לליטר. לתיקון מחסור בברזל, 

יש להשתמש בקלטי ברזל אחת 
לשבועיים, בדרך כלל במנה של 

500-250 גרם/דונם )בהתאם 
להמלצות היצרנים(. יסודות 
קורט אחרים יינתנו בהתאם 

לצורך. רמת סידן של 100-80 
ח"מ במי ההשקיה משפרת את 

מוצקות הפרי, ולכן במקרים 
שבהם מי ההשקיה עניים בסידן, 
יש צורך בתוספת בצורת דשנים 
מוצקים או נוזליים המכילים סידן 

להשלמת החסר.

הפריה 
עם הופעת פרחים בכ-10% 

מהצמחים, יש לדאוג להצבת 
כוורות של דבורי דבש סמוך 

לחלקות המניבות )כוורת 
אחת לכל 4-3 דונמים(. שימוש 

בדבורים הוכח בעבר כתורם 
להפחתת העיוותים. להעלאת 
כמות הפרי מסוג א' בכ-75% 

ולהעלאת היבול הכללי 
בכ-15%, ניתן להשתמש 

בדבורי במבוס )כוורת אחת 
לדונם( במבנים סגורים. שימוש 

בלתי מבוקר בחומרי הדברה 
עלול לגרום דחייה או קטילה 

של דבורים, ובעקבותיהן - 

גודל מנת ההשקיה היומית בטפטוףהתקופה
מ"ק/דונם/ים *

מרווח בימים בין 
ההשקיות

3-2 ימים3-2.5אוקטובר
3-2 ימים2-1.5נובמבר
4-3 ימים1.5-1דצמבר

7-4 ימים1.6-1ינואר
5-3 ימים1.6-1.5פברואר

4-2 ימים2.0-1.7מרץ
3-2 ימים3.0-2.0אפריל

* נתונים אלה מתייחסים לאזור המרכז. באזורים אחרים או בקרקעות קלות 
מאוד )דיונות( - יש להיוועץ במדריכי שירות-שדה באזור. בכל מקרה של 

שרב - יש להשקות בהתאם.

התקופה
חנקן צרוף 

)N(
גרם/ד'/יום

זרחן צרוף 
)P2O5(

גרם/ד'/יום

אשלגן צרוף 
)K2O(

גרם/ד'/יום
70-5020-1570-50אוקטובר ונובמבר - צמיחה

150-10020-15200-150דצמבר וינואר - גל ראשון
200-15020-15250-200פברואר - גל שני
250-20020-15250-200מרץ - גל שלישי

150-10020-15200-150אפריל-מאי - גל שלישי ורביעי

הצריכה היומית שך היסודות השונים לפי שלבי הגידול

מנת ההשקיה היומית והמרווח בין ההשקיות
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להגברת העיוותים. זרמי אוויר 
ומשבי רוח משפרים את ההפריה 

והחנטה, במיוחד במזג-אוויר 
קר; לכן, בגידול במבנים, כאשר 

מתעוררת בעיה בהפריה של 
דבורים, ניתן לשפר את ההפריה 
על-ידי אוורור מלאכותי בעזרת 

מפוחים, במיוחד במרכז המבנה, 
במקומות שזרם האוויר בהם 

נמוך מאוד.

הגנת הצומח
עובש אפור )בוטריטיס(: עוצמת 
המחלה תלויה בגורמים אחדים: 

רמת המדבק בשטח ובאזור, 
תנאי מזג-האוויר )לחות גבוהה, 
עננות(, מיקום החלקה, צפיפות 

הנוף ועוצמת הפריחה. הסניטציה 
תבוצע באמצעות הסרה 

והרחקה של חלקי צמח נגועים 
)פרי, פרח או עלה( בשעות 

הבוקר המוקדמות, למניעת 
פיזור הנבגים. אוספים חלקי 

צמח נגועים בכלים סגורים ככל 
האפשר )שקי פלסטיק לדוגמה(, 

מרכזים בבורות ומכסים אותם 
בקרקע. כמו-כן, אוורור מרבי 

של הצמחים באמצעות פתיחת 
המנהרות, ככל האפשר, בהתאם 

למזג-האוויר, יקטין נגיעות. 
טיפולי הדברה כימיים יבוצעו 
מיד בתחילת הנגיעות בעונה 
הגשומה והלחה בתכשירים 

כמו רובראל בתחילת העונה, 
ובהמשכה - מיתוס, פרופיקה או 

סוויץ' )שלושתם פועלים על אותו  
מנגנון הדברה(. אין להשתמש 

ברציפות באותו תכשיר או 
באותה קבוצת תכשירים. יש 

להתחשב במרווח הימים שבין 
הריסוס לבין הקטיף ליצוא 

או לשיווק מקומי, כדי למנוע 

שאריות תכשירי הדברה על 
הפרי.

קימחון: מחלה קשה בעונת 
הסתיו. פוגעת בעלים ובפרי. 

חשוב להדבירה בשלב המשתלה 
ולפני עונת הקטיף. למניעת 

התפתחות עמידות לתכשירי 
הדברה, יש לטפל לסירוגין 

בתכשירים מקבוצות כימיות 
שונות )פולר, סטרובי, אופיר 
ואחרים(. ניתן להשתמש גם 

בתכשירי גופרית, אך יש לקחת 
בחשבון כי הם מלכלכים את 

הפרי ואינם מתאימים לשימוש 
בחורף, כאשר הטמפרטורות 

יורדות מתחת ל-17 מ"צ. 
בחודשי האביב )מרץ ואפריל( 

צפויה עלייה מחודשת בנגיעות 
בחלקות. 

אקריות אדומות: מזיק חשוב 
בתות שדה. תנאים של אבק, 

יובש וטמפרטורה גבוהה 
מעודדים אקריות. מטפלים 

באחד התכשירים המורשים, 
כמו תכשירי אבמקטין )ורטימק 

ודומיו(. בחלקות הדברה 
משולבת, לאחר שמפזרים את 

האקריות הטורפות, ניתן לעשות 
טיפולי תיקון עם פלורמייט, 

אקסמייט, דיפנדר, אפולו לדרגות 
הצעירות ושמנים כגון נימגארד. 

דיפנדר אינו מורשה לשימוש 
בתות שדה המיועד ליצוא.

כנימות עלה: לרוב כנימת עלה 
הדלועיים. בחלקות הדברה 

משולבת מפזרים את צרעת 
האפידיוס. טיפולי תיקון ניתן 

לעשות עם קליפסו, אקטרה, 
טיפיקי או צ'ס, שאינם פוגעים 

באויבים הטבעיים.

המשך בעמוד הבא
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זחלי עשים: פרודניה, 
לפיגמה, הליוטיס ועש הרקפת 

)דופונצ'ליה( עלולים לכרסם 
בצימוח הצעיר ובכך לעצור את 

הגדילה של הצמח. יש לטפל לפי 
הצורך בתכשירים המורשים.

תריפס הפרחים המערבי 
)קליפורני(: ככל שהטמפרטורה 
עולה - כך גדלה אוכלוסייתו. לכן 

לרוב הוא מופיע בסוף העונה, 
ואין צורך לטפל כנגדו בתקופת 

הגידול העיקרית. הנזק של 
התריפס נראה בצורת השחרה 

של מצעית הפרח ועיוותים בפרי. 
נגיעות קשה מתבטאת בפירות 
נבולים וסדוקים. במידת הצורך 
הטיפול נעשה באחד החומרים 
המורשים, כמו טרייסר אולטרה 

ואחרים. 
כתמי עלים: נגרמים בעיקר 
על-ידי רמולריה ומרסונינה. 
קיים הבדל ברגישותם של 

הזנים השונים למחלות הללו. 
למניעתם משתמשים באנטרקול, 

בדאקוניל/בראבו או ברובראל.

בתקווה לעונה מוצלחת!

צות השקיה ודישון ע
בעגבניות בבתי 

צמיחה בערבה - עונת  
2017/18

עודד פרידמן, עדי סויסה - 
שה”מ, משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר
שבתאי כהן, יורם צביאלי - מו”פ 

ערבה תיכונה צפונית תמר

מומלץ לבצע בדיקות קרקע 
בתחילת העונה ובמהלכה, 

על-מנת לאפשר דישון מדויק 
וחסכוני יותר, בעיקר ביסודות 
זרחן ואשלגן. בטבלה שלהלן 
מפורטות המלצות ההשקיה 

והדישון לעגבניות בבתי צמיחה 
בערבה לפי שלבי הגידול לאורך 

העונה.

בקרת ההשקיה והדישון 
בעגבניות

בית הצמיחה, בו גדלים צמחי 
העגבנייה או החציל, הינו מעטפת 

המיועדת ליצור תנאי גידול 
נוחים ומתאימים יותר לצמחים 

מאשר בסביבה החיצונית. יריעות 
הפלסטיק והרשת נגד חרקים 
בולעות חלק מקרינת השמש 
ויוצרות הצללה בתוך המבנה. 

הפחתת קרינה זו משפיעה 
על שתי פעילויות חשובות של 

הצמח: הפוטוסינתזה והנשימה. 
הפחיתה בשטף הקרינה המגיעה 

אל עלי הצמחים מקטינה את 
שטף קיבוע פחמן דו חמצני 

CO( על-ידי הצמחים ומאיטה 
2
(

את קצב התחממות הקרקע 
והצמחים. רמת הטמפרטורה 

במבנה משפיעה על קצב נשימת 

הצמחים - ככל שטמפרטורת 
הנוף גבוהה יותר, כך תגבר 

נשימתם. 
במבנים בהם פתחי האוורור סגורים 

ברשת נגד חרקים, נוצרת בעיית 
התחממות יתר ועודפי לחות, 

העלולים לפגוע בהתפתחותם 
התקינה של הצמחים. 

אמצעי מעקב ובקרה אחר מהלך 
צריכת המים והדשן על-ידי 

הצמחים מאפשרים להתאים 
טוב יותר את ממשקי ההשקיה 

והדישון לתנאים השוררים בפועל 
בבית הגידול. 

הטנסיומטרים הינם כלי עזר טוב 
לבקרת ההשקיה, במיוחד עם 

הירידה בצריכת המים בחודשי 
החורף. יש לוודא שקריאות 

המכשירים מתבצעות באופן 
סדיר )קריאה אלקטרונית 

רציפה או קריאה ידנית ורישום(. 
המכשיר צריך להיות מוצב 

במרחק 5 ס”מ מהטפטפת, 
סמוך לצמח. במידה שמציבים 

2 מכשירים, עומקי ההצבה 
הרצויים הם: 20-15 ס”מ ו-40-30 
ס”מ. מעבר לעומק זה, בממשק 
הגידול  וההשקיה הנהוג בערבה, 

אין כל צורך להציב מכשיר. 

בקרת דישון ומליחות ניתן לערוך 
באמצעות שואבי )משאבי( תמיסת 

מנת מים יומית ותדירות השקיה
שלב הגידול

השקיה 
ודישון

שתילה - 
התבססות

התבססות -
תחילת חנטה

תחילת חנטה 
-חנטת קומה 

חמישית

חנטת קומה 
חמישית - תחילת 

קטיף

תחילת קטיף - 
סיום הגידול

תקופה

אמצע - סוף 
ספט’

כשבועיים

סוף ספט’<
תחילת אוק’ 
<אמצע אוק’
כ- 3 שבועות

אמצע אוק’ - 
אמצע נוב’

כחודש

אמצע נוב’ - 
אמצע דצמ’

כחודש

אמצע 
דצמ’<תחילת 
פבר’<אמצע 

מרץ< מאי
כ-5 חודשים

מנת מים 
יומית

מ”ק/דונם

5543.57> 5> 3

מספר 
השקיות ליום

22113>2>)1(1

ריכוז מומלץ במי ההשקיה )גרם/מ”ק(
חנקן צרוף - 

גרם/מ”ק
7560>757212090>90>120

זרחן צרוף - 
גרם/מ”ק

3013>30152620>20>26

אשלגן צרוף 
- גרם/מ”ק

6075>6090150110>110>150

דשן מורכב 
נוזלי )2(

מינון: 
ליטר/מ”ק

6:6:6

1

 5:2.5:7.5  > 6:6:6
)3(

1

5:2.5:7.5

1.2

5:2.5:7.5

2

5:2.5:7.5

1.5>1.5>2

הערות 
)1( בחודשי החורף יורדת צריכת המים של הצמחים. בימים מעוננים וקרים ניתן לעבור להשקיה במרווח של יומיים. 

)2( עם רדת הטמפרטורות מתעוררת בעיית מסיסות של הדשנים, ובמיוחד בדשנים האשלגניים. על-מנת להתגבר 

על בעיה זו, נחוץ לדלל במים את תמיסת הדשן ולהזריק מנות גדולות יותר של תמיסה לכל מ”ק של מי ההשקיה. 
חלק ממשווקי הדשנים המורכבים מבצעים דילול זה בעצמם.

)3( יסודות קורט - החל מאמצע חודש נובמבר רצוי להוסיף לתמיסת הדשן כילט ברזל ומיקרו אלמנטים. משלב זה 

יתאים דשן מורכב 5:2.5:7.5

לכל בירור או שאלה מקצועית ניתן לפנות למדריכים.

המלצות השקיה ודישון בעגבניות בבתי צמיחה בערבה
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המשך בעמוד הבא

קרקע, אשר יוצבו סמוך לתחנת 
הטנסיומטרים בעומק 15-10 

ס”מ. עקב המורכבות בהפעלה 
נאותה של שואב התמיסה, מומלץ 
להתחיל לעבוד עם שני מכשירים 

בלבד בשתי הפעלות שונות. יש 
להציב את הטנסיומטר או המשאב 

סמוך לטפטפת )עד 10 ס”מ 
באדמות הכבדות(. דריכת המשאב 
תיעשה לפנות ערב, ביום בו ניתנה 
ההשקיה. איסוף תמיסת הקרקע 

שהצטברה במשאב ייעשה למחרת 
בבוקר. בהפעלה בה מוצבים 

מכשירי הבקרה, נחוץ להתקין 
טפטפת לאיסוף מי ההשקיה 

במשך כל! מחזור ההשקיה, כדי 
לוודא שרמת הדישון המתוכננת 

אכן מגיעה בפועל לשטח. 

שימו לב ! דריכת המשאב לפני 
או תוך כדי מחזור ההשקיה 
תגרום לחדירת מי ההשקיה 

היוצאים מהטפטפת אל 

המשאב. לנתונים שיתקבלו 
בתנאים אלו מבדיקת התמיסה 

אין כל ערך. 
המוליכות החשמלית של תמיסת 
המשאב תהיה בדרך כלל גבוהה 
ב-1.5-1 יחידות ממי הטפטפת. 

לעתים, בשל גיאומטריית 
ההצבה, רמת המליחות עשויה 
להיות גבוהה יותר; אך אם היא 

יציבה לאורך זמן, אין בכך בעיה. 
ריכוז החנקן החנקתי הרצוי 

בתמיסת המשאב הינו בתחום 
80-60 ח”מ )שווה ערך 

 .)NO3 לכ-400-250 ח”מ חנקה
אם הריכוז גבוה מתחום הקריאה, 

יש צורך למהול את התמיסה. 
לכל בירור או שאלה מקצועית 

ניתן לפנות למדריכים.
בהצלחה!

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 
מקצועית ועל מקבל העצה 

לנקוט מנהג זהירות.

נחיות והמלצות ה
לטיפול בפרי פלפל 

קטוף ליצוא

רמי גולן, יורם צביאלי - מו"פ 
ערבה תיכונה וצפונית-תמר
אלי פליק - המחלקה לחקר 

תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, 
מרכז וולקני, מינהל המחקר 

החקלאי 
עדי סויסה, דוד סילברמן - 

שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר

הצלחת הפלפל הישראלי 
בשוקי היצוא לאירופה, לרוסיה 

ולצפון אמריקה מותנית 
בשמירה על איכות הפרי 

לאחר הקטיף במשך 16 יום 
לפחות )ביעדים מסוימים 

26 יום!(. לאחר בחירת הזן 

המתאים, יש להתחיל בשמירה 
על האיכות כבר בשדה: 
טיפול נגד מחלות עלווה 

והקפדה על ניקיון )סניטציה( 
בתוך בית הגידול ובסביבתו. 

כמו-כן, הקפדה יתרה על 
ההנחיות לקטיף נכון, על 

הטיפולים לאחר הקטיף ועל 
שמירת שרשרת הקירור עד 

היעד הסופי. רק כך ניתן יהיה 
להבטיח איכות מעולה של 

הפלפל וחיי מדף ארוכים.
שימו לב: כיסוי ברשת צל 

מאפשר במקרים קיצוניים את 
דחיית הקטיף בשבוע ימים ולא 

מעבר לכך. הכיסוי ברשת בסוף 
העונה מביא להפחתת משך 
הזמן החולף מחנטה לקטיף, 
לצמצום פרק הזמן משבירת 

הצבע עד למוכנות לקטיף 
ולהקטנת גודל הפרי, וזו אחת 
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הסיבות לריבוי בעיות איכות 
ופסילות בחודשים מרץ-

אפריל.

קטיף )מכלים, מקטפה, 
הובלה לבית האריזה(

הקטיף ייעשה במקטפות או 
במזמרות שעוברות השחזה 

אחת לשבוע לפחות או בהתאם 
לכמות הפרי הנקטף. המזמרות 
חייבות לעבור חיטוי יומי על-ידי 

טבילה בכוהל 70% או בכלור 
3%, וכמובן שיש לחטא את כלי 

הקטיף בסיום כל יום עבודה.
יש לקטוף את הפרי באזור 

רקמת הניתוק או בגובה 
הכתפיים )תמונה 1(. אין לתלוש 

את הפרי ואין להשליך אותו לתוך 
המכל. אם הוחלט על קטיף 

ללא עוקץ, יש לקטום את הפרי 
ב"עוגת" עלי הגביע )אין להשאיר 
אפילו 5 מ"מ של עוקץ(, ומומלץ 

להשתמש לצורך כך במזמרה 
מעוקלת. פלפל צ'ילי או פלפל 

קטן מסוג "סוויט בייט" יש לקטוף 
ללא עוקץ.

בזמן הקטיף אין להניח את מכל 
הקטיף ישירות על הקרקע אלא 

על גבי עגלה או משטח. יש לשטוף 
ולחטא את מכלי הקטיף בסיום יום 
העבודה. לפני כל קטיף ואסיף יש 
לנער היטב את המכל ואת שכבת 
הריפוד, כדי להרחיק גרגירי חול או 

לכלוך כלשהו.

איבוד מים ותרומתו לפגיעה 
בחיי המדף

איבוד המים מפרי הפלפל הוא 
הגורם הדומיננטי הקובע את 

איכותו, הן מבחינת הופעת ריקבון 
ועובשים שונים בפרי והן מבחינת 

חיי המדף של הפרי. קיים קשר 
ישיר בין רמת איבוד המים של 

הפלפל לבין יכולת המכירה שלו; 

בדרך כלל, פרי שאיבד 4.5% 
ממשקלו אינו ראוי למכירה )תלוי 

בזן(, והשאיפה היא למכור פרי 
שאיבד עד 3% ממשקלו. קצב 
איבוד המים של הפלפל גבוה 

במיוחד ב-24 השעות הראשונות 
לאחר הקטיף ומגיע עד ל-2.5% 

ממשקלו אם לא ננקטות פעולות 
למניעת איבוד המים. איבוד של 

2.5% ממשקל הפלפל מותיר 
ליצואן מעט מאוד מרווח באיכות 

ובחיי המדף.
על-ידי הוספת לחות חיצונית, 
ניתן להקטין את איבוד המים 

מהפלפל ב-24 השעות 
הראשונות, אפילו עד 0.5%, 

לעומת איבוד מים של 2.5% ללא 
תוספת לחות. הוספת הלחות 

תורמת להארכת חיי המדף 
ל-21 ימים, לעומת חיי מדף של 

14-10 ימים ללא שמירה על 
הלחות.

כיצד מונעים את הפסדי 
המים מהפרי?

שעת הקטיף – תכולת המים 
בפרי שנקטף בבוקר היא גבוהה 
מפרי שנקטף בצהריים, ולכן גם 
חיי המדף של הפרי גבוהים יותר.

קטיף ב-80%-85% צבע -  קטיף 
בצבע מתקדם יותר מוביל 

לקטיף של פרי שהזקין על השיח 
ולחיי מדף קצרים יותר.

ההמתנה של פרי קטוף בשטח 
- ההמתנה להובלה תהיה בתוך 

בית הגידול ולא בחוץ. מומלץ 
לכסות את הפרי בשמיכה 

תרמית משופרת. הפרי הקטוף 
יובל לבית האריזה במהירות 

האפשרית, 3-2 שעות מקסימום 
מרגע הקטיף. ההובלה לבית 

האריזה וההמתנה בבית האריזה 
ייעשו תחת השמיכה התרמית 

המשופרת.
המתנה בבית האריזה - עדיף 
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בלחות של 92%-95%. גודל 
הטיפה צריך להיות קטן מ-20 

מיקרון, ונפח אוויר עליון מספיק 
לספיגת הטיפות לאוויר לפני 

הגעתן לפרי. אם אין לחות, יש 
לכסות את המכלים בשמיכה 

תרמית.  

בית האריזה
חייבים לנקות את בית האריזה 

וסביבתו במהלך העבודה, 
בעיקר בסוף היום. יש לחטא 

את מערכי השטיפה, המיון 
ושולחנות האריזה באמצעות 

ריסוס בכלור בריכוז 1% או בכל 
חומר חיטוי אחר המותר לשימוש 

בתעשיית המזון. אפשר לחטא 
במחולל קיטור, בתנאי שאין 

פגיעה במערכים. אין להשאיר 
פרי פגום בתוך בית האריזה או 

לידו. יש ליצור הפרדה בתוך 
בית האריזה: חלק אחד יהיה 

האזור ה"מלוכלך", הכולל את 
אזור פריקת הפרי, את מכונות 

השטיפה וחלק מהיבשן, והחלק 
האחר יהיה האזור ה"נקי" ויכלול 
את חלקו האחר של היבשן ואת 

מערך המיון והאריזה. יש לצנן 
את בית האריזה בעזרת מזרנים 

לחים או מזגנים. על מערכת 
הצינון והקירור לעבוד גם במהלך 

הפסקת הצהריים.

מערכי שטיפה וחיטוי
הפרי עובר שטיפה ראשונית 

במי ברז בלחץ של לפחות 4 בר 
ובכמות מים של כ-200 ליטר 

בדקה, כאשר כשליש מהמים 
ממוחזרים. מומלץ להשתמש 

במערך בפומיות מניפה. 
לאחר השטיפה הראשונית 

עובר הפרי לתא החיטוי. החיטוי 
ייעשה בכלור מסוג טרוכלוסן 

בריכוז 150 ח"מ או בחומצה 
ציטרית בריכוז 0.5% או בתכשיר 

פרש בריכוז 0.25% או במים 
חמים. אין הבדל בתוצאות בין 
השימוש בתכשיר זה או אחר. 

יש להקפיד על הריכוז הנכון ועל 
משך שטיפה של 15-12 שניות. 
יש לבדוק את ריכוז הכלור מדי 

שעה, בעיקר כאשר הפרי שהגיע 
מאובק מאוד. קיימות ערכות 
לבדיקת ריכוז הכלור הפעיל 

המתבססות על שינויים בצבע 
הסטיקר. 

החיטוי באמצעות מים חמים 
ייעשה בטמפרטורה  54±2 

מ"צ למשך 15-10 שניות )זו 
הטמפרטורה שהפרי צריך 

להרגיש(, בלחץ מים של 4 בר 
ובספיקה של כ-200 ליטר לדקה 

)מומלץ להשתמש בפומיות 
קוניות(. יש לכוון את הפומיות 

תמונה מס' 1: קטימת עוקץ מתאימה ובלתי מתאימה לאחסון

המשך בעמוד הבא
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הצדדיות כך שהמים יגיעו לאזור 
העוקץ של הפרי, כאשר הפומיות 

העליונות חייבות לכסות את פני 
הפרי. אפשר לשלב את הוספת 
הכלור בשטיפה החמה. במידה 

שהמים הופכים לעכורים, יש  
לרוקן את המים ולמלא מחדש 

את המכל. בסוף יום העבודה 
חובה לנקות במים נקיים את כל 

המערך, כולל מכל המים, הצנרת, 
המברשות, מתקן השפיכה וסרט 

ההזנה, ולייבש היטב. 

אריזה בשקיות
ניתן לארוז את הפרי בשקיות 

המיועדות לפלפל, המאפשרות 
אווירה מתאימה ומווסתות את 

רמת הלחות, ובכך מאפשרות חיי 

מדף ארוכים במיוחד במשלוחים 
לטווחים הארוכים. 

טמפרטורה ולחות 
באחסנה ובהובלה

טמפרטורת האחסון של 
הפלפל היא 7 מ"צ ב-95% 

לחות. יש להכניס את הפרי 
למקרר מיד עם סיום המיון, 

האריזה והמשטוח. כדי להבטיח 
טמפרטורה נאותה בהובלה, יש 

לקרר את הפרי במשך 12 שעות 
לפני ההמכלה. 

תנאי הובלה במכולות 
יש לוודא מראש עם חברת 

המכולות כי המכולה מכוונת 
ל-7 מ"צ ול-95% לחות יחסית 

וכי פתח האוורור סגור )למניעת 
איבוד מים(. אם המכולה אינה 

מכוונת לשמירה על הלחות, יש 
להשאיר פתח אוורור מינימלי 

שאינו גדול מ-5%. אם משך 
ההובלה ארוך, מומלץ להוסיף 2 
שרוולים קולטי אתילן על כונסי 
האוויר הפנימיים של המכולה, 

לקטילת נבגים ולמניעת 
היווצרות עובש ופטריות 

במהלכה. יש לדרוש מחברות 
ההובלה להפעיל את הקירור 

במשאית לפחות חצי שעה לפני 
הטענת המשטחים. יש לחטא 

את המכולה או את משאית 
הקירור לפני כל המכלה והטענה 

בתוצרת טרייה.
שבירת שרשרת הקירור )גם פרי 

שקורר לחצי יום(, בעיקר בימים 
חמים, גורמת להזעת הפרי, 
לעקות המביאות להתכלות 

פיסיולוגית ופתולוגית ולנזקים 
לאריזות הקרטון. לפיכך, חל 

איסור מוחלט לשבור את 
שרשרת הקירור. הפסקת הקירור 

תיעשה אך ורק עם הגעתו של 
הפרי לשוק.

זכרו! חיי המדף מתחילים מיד 
לאחר הקטיף. אמנם לא ניתן 
לשפר את איכות הפרי לאחר 

הקטיף, אך ניתן לשמרה. 
בהצלחה!

כל ההמלצות הכלולות בפרסום 
זה הן בגדר עצה מקצועית 

בלבד.





2
0
1
7

ר 
ב
טו

ק
או

 

34

תריפס הפרחים המערבי 
)Frankliniella occidentalis( הנו מזיק כלל עולמי 

בגידולים רבים בכלל, ובפלפל בפרט. תכשירי 
ההדברה הקיימים כיום כנגד התריפס 

מעטים. מטרת ניסויים אלה, שנערכו  בעונת 
2015/16 בתחנת יאיר, היא לבחון תכשירים 

חדשים להדברת התריפס בפלפל.

תקציר
מזיק  הנו   )Frankliniella occidentalis( המערבי  הפרחים  תריפס 
כלל עולמי בגידולים רבים בכלל, ובפלפל בפרט. רוב שטחי 
גדלים תחת משטר  נוספים בארץ  ובאזורים  הפלפל בערבה 
המשווק  האוריוס,  פשפש  משולבת.  ביולוגית  הדברה  של 
על-ידי החברות המסחריות, הוא אויב טבעי מוצלח להדברת 
התריפס  כנגד  כיום  הקיימים  ההדברה  תכשירי  זה.  תריפס 

מעטים. 
נבחנו   יאיר,  בתחנת   2015/16 בעונת  שנערכו  ניסויים,  בשני 

תכשירים חדשים להדברת התריפס בפלפל. 
שנערך  בניסוי  באביב.  שני  וניסוי  בסתיו  נערך  ראשון  ניסוי 
בסתיו נמצא שטיפול בדיקרזול הפחית מאד את רמות הבוגר 
הפחית  לא  במטרונום  טיפול  הראשון,  מהטיפול  החל  והזחל 
 150 או   50 במינון  במובנטו  וטיפול  והזחל,  הבוגרים  רמת  את 
סמ"ק לדונם לא פגע בבוגרים, הפחית את רמת הזחל באופן 
דומה וגרם להיעלמותן של נקבות הבוקר ונקבות הזחל כ-17 
יום מתחילת הטיפולים. סיבת ההיעלמות  קשורה כפי הנראה 
להפסקת ההטלה של נקבות דרגת הבוגר ושל נקבות דרגות 
הזחל בעקבות הטיפול. הזחלים נעלמו מהפרחים רק לאחר 
יכולת  הנראה,  שכפי  ולאחר  בגרו  הזחל  מדרגות  שנקבות 
של  לשילוב  בהדברה  יתרון  נמצא  לא  נפגעה.  שלהן  ההטלה 
רמות  את  הפחית  לא  לבדו  מטרונום  מטרונום.  עם  מובנטו 

התריפס בהשוואה לביקורת לא מטופלת. 
בניסוי שנערך באביב הייתה המגמה להפחית ברמות התריפס 
הראשון,  לניסוי  בדומה  ונראתה,   ,JMS ושמן  מובנטו  בטיפולי 

בחינת חומרים להדברת 
תריפס בגידול פלפל

שמעון פיבוניה, דנית פרקר, רחל לויטה - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

או  לבד  מובנטו  בטיפולי  הזחלים  היעלמות  של  תופעה 
בשילובים עם חומר אחר כ-16 יום מתחילת הטיפולים. 

מבוא 
מזיק  הנו  המערבי(  הפרחים  )תריפס  הקליפורני  התריפס 
התריפס  בפרט.  ובפלפל  בכלל,  רבים  בגידולים  עולמי  כלל 
מביא לנזק בפלפל על-ידי גירוד ומציצת מוהל התאים, גורם 
גבי  על  והכספה  לגירודים  הצעיר,  ובצימוח  בעלים  לעיוותים 
לווירוס  וקטור חשוב  והפרי. כמו-כן, התריפס מהווה  החנטים 
הנו חרק  )TSWV(. התריפס הקליפורני  הנבילה של העגבנייה 
קטן, גופו צר ואורכו עד כ-1.2 מ"מ. מצוי בעיקר בחלקי הצמח 
ובפרחים,  צעירים  חנטים  על  הצמיחה,  בקודקודי  העליונים, 

שם הוא ניזון מאבקה. 
הדברה  של  משטר  תחת  גדלים  בארץ  הפלפל  שטחי  רוב 
ביולוגית משולבת. פשפש האוריוס, המשווק על-ידי החברות 
זה.  תריפס  להדברת  מוצלח  טבעי  אויב  הוא  המסחריות, 
תכשירי ההדברה הקיימים כיום כנגד התריפס מעטים. מטרת 
התריפס  להדברת  חדשים  תכשירים  לבחון  היא  זה  ניסוי 
בפלפל, ובעיקר את התכשיר מובנטו. דיקרזול משמש בניסוי 

כביקורת לחומר עם הדברה יעילה.

שיטות וחומרים
2 מפתחים. הפלפל  200 מ"ר עם  בגודל  בית הגידול: חממה 
בסתיו  נערך  ראשון  ניסוי   .17.8.15 שתילה:  מועד  סובק.  מזן 
)טבלאות 1 ו-2(, ניסוי שני באביב )טבלאות 1 ו-3(. שני הניסויים 

בוצעו בשתי חזרות לכל טיפול.

של  גנרי  ושם  פעיל  חומר  תואריות,  תכשירים,   :1 מס'  טבלה 

החומרים שנבדקו

שם גנרי +  חומר פעילתואריתתכשירטיפול
SC Spirotetramat 100 g/lמובנטו)א(

 EC Synthetic terpenes extract ofמטרונום)ב(
Chenopodium 16.75%

SPFormetanate 50%דיקרזול)ג(

שמן קיצי )ד(
JMS

OLMineral oil 97.2%

SCSpinetoram 120 g/lספרטה)ה(



ק
יר

 ו
ה
ד
ש

35

טבלה מס' 2: הטיפולים - ניסוי סתיו

תכשירטיפול
מינון 

)סמ”ק 
/ד’(

מינון 
)סמ”ק 

/ד’(
הערות

50מובנטו)א(
150מובנטו)ב(
500מטרונום)ג(
50500מובנטו + מטרונום)ד(
150500מובנטו + מטרונום)ה(
גרם/דונם100דיקרזול)ו(
ביקורת ללא טיפול)ז(

טבלה מס' 3: הטיפולים - ניסוי אביב

תכשירטיפול
מינון )סמ”ק 

/ד’(
מינון )סמ”ק 

/ד’(
50מובנטו)א(
1%שמן קיצי JMS)ב(
80ספרטה)ג(
501%מובנטו + JMS)ד(
5080מובנטו + ספרטה)ה(
ביקורת ללא טיפול)ו(

אוריוס לא פוזר בחלקת הניסוי, והתריפס חדר והתבסס באופן 
טבעי.

מועדי הטיפולים - סתיו: 22.10.15, 1.11.15
 ,)1 טיפול  לפני   0 )ספירת   22.10.15 סתיו:   - הבדיקות  מועדי 

25.10.15, 1.11.15 )לפני טיפול 2(, 4.11.15, 11.11.15, 15.11.15
מועדי הטיפולים - אביב: 17.5.16, 26.5.16

 ,)1 טיפול  לפני   0 )ספירת   17.5.16 אביב:   - הבדיקות  מועדי 
22.5.16, 26.5.16 )לפני טיפול 2(, 2.6.16, 9.6.16.

הופרד  התריפס  אלכוהול,  עם  מבחנות  לתוך  נאספו  פרחים 
כאשר  בינוקולר,  בעזרת  מעבדה  בתנאי  ונספר  מהפרחים 
 10 נבדקו  בסתיו  בניסוי  בנפרד.  נספרו  וזחל  בוגרים  דרגות 

פרחים מכל חזרה ובאביב נבדקו 20 פרחים.

תוצאות 
הייתה  ו-2(   1 איורים  ו-5,   4 )טבלאות  בסתיו  שנערך  בניסוי 
הטיפולים  בכל  גבוהה  הניסוי  בתחילת  הבוגר  התריפס  רמת 
)20-10 פרטים בפרח בממוצע( מלבד טיפול המובנטו במינון 
בדיקרזול  טיפול  בממוצע(.  בפרח  פרטים   3.5( סמ"ק/ד'   50
מהטיפול  החל  והזחלים  הבוגרים  רמות  את  מאד  הפחית 
התריפס.  רמת  את  הפחית  לא  במטרונום  טיפול  הראשון. 
לדונם הפחית את  150 סמ"ק  ו/או   50 טיפול במובנטו במינון 
לאחר  יום   17 נצפתה  הפחיתה  דומה.  באופן  הזחלים  רמת 
האחרונה  בספירה  שני.  טיפול  לאחר  ימים  ו-8  ראשון  טיפול 
כולל הביקורת.  ירדה רמת הבוגרים בכל הטיפולים,  ב-15.11 
הפחיתה ברמת הבוגרים בכל הטיפולים קשורה כפי הנראה 

לחדירת פשפשי אוריוס למבנה. 

טבלה מס' 4: כמות תריפס בדרגת בוגרים בממוצע לפרח לפי הטיפולים ולפי מועדי קטיף - סתיו

תכשירטיפול
22.10

דגימת 0

25.10
3 ימים 

מטיפול 1

1.11
10 ימים 
מטיפול 1

4.11
3 ימים 

מטיפול 2

9.11
8 ימים 

מטיפול 2

15.11
14 ימים 
מטיפול 2

3.41.83.62.12.41.2מובנטו 50)א(
11.27.06.55.78.54.0מובנטו 150)ב(
12.714.612.37.915.55.4מטרונום 500)ג(
19.813.011.17.28.76.7מובנטו 50 +מטרונום 500)ד(
25.39.711.54.36.95.8מובנטו 150 +מטרונום 500)ה(
19.63.42.31.71.63.0דיקרזול 100)ו(
13.59.814.110.57.63.9ביקורת ללא טיפול)ז(

טבלה מס' 5: כמות תריפס בדרגות הזחל בממוצע לפרח לפי הטיפולים ולפי מועדי קטיף - סתיו

22.10תכשירטיפול
 דגימת 0

25.10
3 ימים 

מטיפול 1

1.11
10 ימים 
מטיפול 1

4.11
3 ימים 

מטיפול 2

9.11
8 ימים 

מטיפול 2

15.11
14 ימים 
מטיפול 2

אחוז ירידה 
)%(

2.93.64.82.80.20.294מובנטו 50)א(
4.37.58.46.80.70.295מובנטו 150)ב(
29- )עלייה(4.220.224.621.79.85.4מטרונום 500)ג(
3.64.07.92.20.30.196מובנטו 50 +מטרונום 500)ד(
3.83.25.00.90.20.197מובנטו 150 +מטרונום 500)ה(
3.50.40.40.10.10.197דיקרזול 100)ו(
288- )עלייה(3.03.630.628.117.111.6ביקורת ללא טיפול)ז(

איור מס' 1: תוצאות רמת התריפס הבוגר שנספר 
בפרחים; הבדיקה נערכה ב-10 פרחים שנקטפו 

באקראי מכל טיפול
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בניסוי שנערך באביב )טבלה 6 ואיור 3( הייתה רמת התריפס 
בפרח  אחד  מפרט  )פחות  מאוד  נמוכה  הניסוי  בתחילת 
לגבי  מסקנות  להסיק  קשה  הנמוכה  הרמה  בשל  בממוצע(. 
ברמות  הפחתה  הייתה  המגמה  אולם  הטיפולים,  יעילות 
הזחל  דרגות  והיעלמות   JMS שמן  בטיפולי  הבוגר  התריפס 

בטיפולים עם מובנטו, בבדיקה שנערכה כשבוע לאחר יישום 
שני.

דיון
50 סמ"ק/ד'  במינון  נמצא שמובנטו  בטיפולים שנעשו בסתיו 
יום  כ-17  הזחל  דרגות  להיעלמות  גרם  150 סמ"ק/ד'  ובמינון 
מתחילת הטיפול הראשון. היעלמות דרגות הזחל קשורה כפי 
מספר  רק  שהחלה  הנקבות,  של  ההטלה  להפסקת  הנראה 
ימים לאחר הריסוס או שעיקר ההשפעה הייתה על נקבות שהיו 
בשלב זחל בזמן הריסוס. אם ההטלה של דרגות הבוגר הייתה 
מהירה  להיעלמות  מצפים  היינו  הריסוס,  לאחר  מיד  נפסקת 
יותר של דרגות הזחל. דרגות הזחל נעלמו מספר ימים לאחר 
הפסקת ההטלה ולאחר שדרגות הזחל הקיימות התגלמו. לא 
נמצא יתרון בהדברה לשילוב של מובנטו עם מטרונום. מטרונום 
לא  לביקורת  בהשוואה  התריפס  רמות  את  הפחית  לא  לבדו 
מטופלת. בניסוי האביב נראתה תופעה דומה לניסוי הראשון, 
של היעלמות הזחלים בטיפולי מובנטו לבד או בשילובים עם 
חומר אחר, כ-16 יום מתחילת הטיפולים. בניסוי האביבי נראה 
שלשמן JMS הייתה השפעה חיובית על הפחתת רמת התריפס 
הבוגר, אולם בגלל רמת התריפס הנמוכה מלכתחילה, קשה 

לקבל מסקנה ברורה וחשוב לבחון אותו שוב. 
התריפס  של  ההטלה  מניעת  על  מובנטו  של  ההשפעה 
עשויה לסייע להקטנת הסיכון להתפתחות עמידות התריפס 
של  מהירה  להיחלשות  עדים  אנו  האחרונה  בעת  לחומרים. 
החומרים להדברת תריפס. בתחילת העונה החומרים יעילים, 
שילוב של  לעבוד.  מועט הם מפסיקים  ריסוסים  ותוך מספר 
ודיקרזול  כמו ספרטה  תריפס,  להדברת  החומרים החשובים 
תנגודת,  שהתפתחה  לפני  מוקדם,  משלב  החל  מובנטו  עם 
התנגודת  של  ההתפתחות  ולעיכוב  למניעה  לסייע  עשוי 
לחומרים. אם שילוב החומרים עם מובנטו יתבצע לאחר שכבר 
התפתחה תנגודת בשדה, לא צפוי שתהיה השפעה של דחייה 
אוכלוסיית  בשדה  התפתחה  שכבר  היות  עמידות,  בפיתוח 

תריפס סבילה לחומרים. 

תודות
רב תודות לחברת לידור כימיקלים, על העזרה במימון הניסוי;

תודתנו נתונה לקק"ל, על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ 
ערבה.

איור מס' 2: תוצאות רמת התריפס בדרגות זחל שנספר 
בפרחים; הבדיקה נערכה ב-10 פרחים שנקטפו 

באקראי מכל טיפול 

איור מס' 3: תוצאות רמת התריפס בדרגות זחל שנספר 
בפרחים; הבדיקה נערכה ב-20 פרחים שנקטפו 

באקראי מכל טיפול 

טבלה מס' 6: כמות תריפס בדרגת בוגרים בממוצע לפרח לפי הטיפולים ולפי מועדי קטיף - אביב

17.5תכשירטיפול
דגימת 0

22.5
5 ימים 

מטיפול 1

26.5
9 ימים 

מטיפול 1

2.6
7 ימים 

מטיפול 2

9.6
14 ימים 
מטיפול 2

אחוז ירידה 
)%(

0.500.250.410.280.0590מובנטו 50)א(
0.700.530.500.290.0889שמן קיצי JMS 1%)ב(
0.750.430.700.200.3850ספרטה 80)ג(
0.950.830.930.450.0892מובנטו JMS 1%+50)ד(
1.230.250.580.390.2580מובנטו 50+ ספרטה 80)ה(
0.850.780.720.590.6821ביקורת ללא טיפול)ו(



2
0
1
7

ר 
ב
טו

ק
או

 

37

עקב רעילות מאחד מחומרי ההדברה, נאסר 
השימוש בו בשטחי המלון בערבה, ובעבודה 

זו נבדקו כמה תכשירים שיוכלו להוות תחליף 
מתאים להדברתה של מחלת פוזריום ריקבון 

הכתר של המלפפון במלונים, ללא נזקים. 

תקציר 
בעלוות  עיוותים  נראו  פברואר-מרץ  החודשים  במהלך 
בחלקות  בגדילה  ועיכוב  הצימוח  בקודקודי  פגיעה  הצמחים, 
מלון,  בצמחי  שנערכו  בבדיקות  אביב.  מלון  של  מסחריות 
שגודלו בעציצים בחדרי גידול, נמצא שהנזק מופיע עקב יישום 
התכשיר ספורטק )Prochloraz(. הנזק הופיע כחודש ויותר לאחר 
יישום החומר וקשור כנראה לתגובת המלון לתוצר פירוק שלו. 
 Monosporascus מונוספורסקוס  להדברת  שימש  ספורטק 
המלפפון  של  הכתר  ריקבון  ופוזריום   cannonballus

.Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum

החומר עמיסטר )Azoxystrobin( הינו תכשיר יעיל מאד להדברת 
שיתאים  תחליף  לחפש  הצורך  עלה  כן  ועל  מונוספורסקוס, 

להדברת פוזריום. 
כמה  נמצאו  גידול,  בצלחות  שבוצעו  מעבדה,  בבדיקות 
סקולאר  ביניהם  הפוזריום,  להדברת  פוטנציאליים  תכשירים 
 .)Carbendazim( ודלסן   )Tebuconazole( פוליקור   ,)Fludioxonil(
לשימוש  מורשים  מיראז'  או  וספורטק  סקולאר  התכשירים 
נערך  שדה  ניסוי  הכתר.  ריקבון  פוזריום  להדברת  במלפפון 
בעיקר  הנגועה  סדום,  בכיכר  זוהר  בתחנת  עבירה  במנהרה 
במונוספורסקוס ובעבר  גם בפוזריום ריקבון הכתר. מלון מהזן 
רענן נשתל באמצע דצמבר 2015, והתכשירים הנבדקים ניתנו 
2016. מחצית המנהרה טופלה  ופברואר  ינואר  פעמיים בסוף 
בספורטק  הטיפול  מונוספורסקוס.  הדברת  לשם  בעמיסטר, 
גרם )כצפוי( לנזק לצמחי המלון כחודש מהיישום. בחלקה לא 
הופיע פוזריום, ועל כן לא ניתן להסיק לגבי יעילות הטיפולים 
להדברתו. ניתן ללמוד כי התכשיר  סקולאר, שנבדק בשלושה 
70 ל-140 סמ"ק לדונם, לא פגע במלון. סקולאר  בין  מינונים, 
מורשה להדברת פוזריום ריקבון הכתר במלפפון, וסביר להניח 

רעילות מחומר הדברה ובחינת דרכים 
להדברתה של מחלת פוזריום ריקבון 

הכתר של המלפפון במלון בערבה
שמעון פיבוניה, דנית פרקר, רחל לויטה, עמי מדואל - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר 

פוליקור  סקולאר,  התכשירים  במלון.  גם  זה  פוזריום  שידביר 
דלסן  מונוספורסקוס.  להדברת  יעילים  היו מספיק  לא  ודלסן 
ופוליקור  הנבדק,  הגבוה  בריכוז  בעלים  רעילות  סימני  הראה 

גרם כנראה לפחיתה ביבול בריכוז הגבוה הנבדק. 

מבוא
נזקים  של  לתופעה  בערבה  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
במהלך  ידוע.  לא  מגורם  אביב  מלון  של  מסחריות  בחלקות 
הצמחים,  בעלוות  עיוותים  נראו  פברואר-מרץ  החודשים 
דומה  היה  הנזק  בגדילה.  ועיכוב  הצימוח  בקודקודי  פגיעה 
לזה המתקבל מריסוס עם תכשירים דמויי אוקסין, כמו אלבר 
סופר, אולם, בניגוד לנזק מחומרים אלו, המגיע ברחף לשדה 
ופוגע בחלקים גדולים ממנו בהתאם לכיוון הרוח, הופיע הנזק 
לגורם  יותר  המתאים  פיזור  עם  ובכתמים  מפוזרת  בצורה 
באזורים  חלקות  במספר  הופיע  הנזק  מהקרקע.  המגיע 
וגרם לנזק משמעותי ליבול. בבדיקות שנערכו  שונים בערבה 
שהנזק  נמצא  גידול,  בחדרי  בעציצים  שגודלו  מלון,  בצמחי 
מופיע עקב יישום התכשיר ספורטק )Prochloraz(. הנזק הופיע 
כחודש ויותר לאחר יישום החומר וקשור כנראה לתגובת המלון 
לתוצר פירוק שלו. למעט בחודשים פברואר-מרץ, לא נצפתה 
מספר  של  רקע  על  גם  בשנה,  אחרות  בתקופות  התופעה 
יישומי ספורטק. בשל הסיכון לרעילות במלון, הוחלט להפסיק 

להשתמש בספורטק בגידול זה. 
 Monosporascus מונוספורסקוס  להדברת  שימש  ספורטק 
המלפפון  של  הכתר  ריקבון  ופוזריום   cannonballus

 .Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum

להדברת  מאד  יעיל  תכשיר  הינו   )Azoxystrobin( עמיסטר 
מונוספורסקוס, אך אינו מדביר פוזריום זה, ועל כן עלה הצורך 

לחפש תחליף שיתאים להדברת פוזריום. 

שיטות וחומרים 
בבדיקות שביצענו בצלחות גידול נמצאו כמה חומרי הדברה 
המלפפון.  של  הכתר  ריקבון  פוזריום  להדברת  פוטנציאליים 
זהר  בתחנת  עבירה  במנהרה  התכשירים  יעילות  את  בחנו 
של  הכתר  ריקבון  פוזריום  בעבר  הופיע  בה  סדום,  בכיכר 
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במונוספורסקוס.  נגוע  השטח  היה  זאת  מלבד  המלפפון. 
בשלושה   )Fludioxonil( סקולאר  היו:  שנבדקו  התכשירים 
מינונים, 67,  100 ו-133 סמ"ק לדונם או 0.04, 0.06 ו- 0.08 סמ"ק 
לצמח; פוליקור )Tebuconazole( בשני מינונים, 100 ו-150 סמ"ק 
לדונם; דלסן )Carbendazim( בשני מינונים, 250 ו-500 גרם לדונם. 
בנוסף, נבדק התכשיר ספורטק )Prochloraz( במינון 150 סמ"ק 
לדונם. גודל המנהרה היה 100 מ' * 6 מ'. כל טיפול נבחן בארבע 
מחצית  צמחים.   25 או  רץ  מטר   10 היה  חזרה  גודל  חזרות, 
בתכשירים  גם  טופלה  טיפול,  מכל  חזרות  שתי  מהשטח, 
רענן  מהזן  מלון  מונוספורסקוס.  להדברת  וסיגנום,  עמיסטר 
בהדליה.  גודלו  והצמחים  ב-14.12.15,  נשתל  סידס(  )הזרע 
מועדי יישום החומרים היה ב-25.1.16 וב- 25.2.16. מועדי יישום 
ב-28.12.15  סיגנום  היו  מהשטח,  במחצית  שניתנו  החומרים, 
ועמיסטר ב-1.2.16 וב-1.3.16. במהלך העונה נצפו נזקי רעילות 
לתמותה.  הגורם  ונבדק  המתים  הצמחים  נספרו  בצמחים, 

כמו-כן נערכה שקילה מסודרת של היבול.

תוצאות
בטיפול הספורטק הופיעה רעילות בצמחי המלון כחודש לאחר 
היישום. הטיפול ניתן ב- 25.1 והנזק הופיע ב-23.2 )תמונה 1(. 
החזרות.  בכל  ולא  מהצמחים  בחלק  רק  הופיעה  הרעילות 
עקב כך לא ניתן יישום נוסף ב-25.2. בטיפול דלסן במינון גבוה 
הופיעה צריבה בשולי העלים הבוגרים, ועקב כך לא ניתן טיפול 
עם  השטח  במחצית  כמתוכנן.  בוצעו  הטיפולים  שאר  שני. 
טיפולי העמיסטר לא הייתה תמותת צמחים, ובמחצית השנייה 
לא  ממונוספורסקוס.  שנגרמה  תמותה  הייתה  השטח  של 
נצפתה תמותת צמחים מפוזריום ריקבון הכתר של המלפפון. 
ממונוספורסקוס  צמחים  מנעו תמותת  לא  שנבחנו  החומרים 
ניתן  בהן  בחלקות  יותר  גבוה  היה  הצמחים  יבול   .)1 )טבלה 

נמוך  יבול  150 התקבל  פוליקור  בטיפול   .)2 )טבלה  עמיסטר 
יחסית גם בחלקות עם עמיסטר. 

דיון
מלון  בצמחי  בערבה  הופיעו  גידול  עונות  מספר  במהלך 
תסמיני הרעלה, שנגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר ספורטק 
בלבד  בעונת האביב המוקדם  הופיעה  הרעילות   .)Prochloraz(
בחלק  ורק  החומר,  של  היישום  ממתן  ויותר  חודש  לאחר 
מהחלקות בהן יושם החומר. על כן, אנו משערים שהפגיעה היא 
מתוצר פירוק של החומר המצטבר בתנאים מסוימים בקרקע 
וגורם לנזק האופייני. ספורטק שימש להדברת מונוספורסקוס 
Monosporascus cannonballus ופוזריום ריקבון הכתר של המלפפון 

הינו  עמיסטר   .Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum

מדביר  אינו  אך  מונוספורסקוס,  להדברת  מאד  יעיל  חומר 
פוזריום.

הופיע  לא  לספורטק,  תחליף  אחר  לחיפוש  שנערך  בניסוי, 
פוזריום בחלקה, ועל כן לא ניתן להסיק לגבי יעילות הטיפולים 
להדברתו. התכשיר סקולאר, שנבדק בניסוי בשלושה מינונים, 
70 ל-140 סמ"ק לדונם, לא פגע במלון. חומר זה מורשה  בין 
להדברת פוזריום ריקבון הכתר במלפפון, וסביר להניח שידביר 
פוזריום זה גם במלון. התכשירים סקולאר, פוליקור ודלסן לא 
סימני  הראה  דלסן  מונוספורסקוס.  בהדברת  יעילים  די  היו 
גבוה של  רעילות בנוף בריכוז הגבוה הנבדק. פוליקור, במינון 
בצמחים,  פיטוטוקסיות  לסימני  גרם  לא  לדונם,  סמ"ק   150
2(. במידה שמשתמשים  )טבלה  ביבול  נצפתה פחיתה  אולם 
זאת  לעשות  יש  בחלקה,  לפוזריום  חשש  עקב  בסקולאר 
)איור  ולא במקומם  בנוסף לטיפולים למניעת מונוספורסקוס 
להדברת  החומר  יעילות  לגבי  מספק  מידע  שאין  היות   ,)1

מונוספורסקוס.

וגורם לפגיעה  יישום החומר  ויותר לאחר  Prochloraz )ספורטק( במלון; הנזק מופיע באביב כחודש  1: נזקי  תמונה מס' 

בעלים )ימין( ובקודקודי הצמיחה
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כתלות  ב-25.5.16  צמחים  של  התמותה  שיעור   :1 מס'  טבלה 

בו  בשטח,  עמיסטר;  ניתן  לא  בה  השטח  במחצית  בטיפולים, 

לא  מונוספורסקוס,  נזקי  למניעת  ייעודיים  טיפולים  גם  ניתנו 

הייתה תמותת צמחים עד למועד זה

שיעור התמותהמינון)1(טיפול
31%ביקורת

6714%סקולאר
10020%סקולאר
13318%סקולאר

25020%דלסן
50048%דלסן

1006%פוליקור
15024%פוליקור

15030%ספורטק
)1(  המינון בסמ"ק או בגרם לדונם.

טבלה מס' 2: יבול המלון הממוצע שהתקבל בטיפולים השונים; 

וחודש לאחר מכן, למעט  ניתנו פעמיים, ב-25.1.16  הטיפולים 

הטיפולים ספורטק, ודלסן 500, שניתנו רק במועד הראשון 

יבול איכות יצואיבול כללי )2(מינון)1(טיפול
עם 

עמיסטר
ללא

עם 
עמיסטר

ללא

677938642350073496סקולאר
1008120737952594428סקולאר
1339556709966015163סקולאר

2508522647558484002דלסן
5008968546359672779דלסן

1008706735353194728פוליקור
1507137696144814151פוליקור
1507302608044623591ספורטק
8382596057923300ביקורת

)1(  המינון בסמ"ק או בגרם לדונם. )2( היבול בק"ג לדונם.

ופוזריום במלון אביב, מהשתילה בתחילת דצמבר בערבה;  נזקי מונוספורסקוס  1: הצעה למניעת  איור מס' 
בראש האיור מצוינים המועדים הצפויים להופעת נזק מהמחלות השונות, ובתחתית האיור המועדים הרצויים 

ליישום חומרי ההדברה

תודות
ולידור,  אגרו  גדות  אגריקה,  כצ"ט  הכימיקלים  תודה לחברות 

על הספקת החומרים לניסוי;
תודתנו נתונה לקק"ל, על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ 

ערבה.
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גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא 
אחד מהגידולים החשובים באזור בקעת 
הירדן. בבקעת הירדן טמון פוטנציאל רב 
לשיווק פלפל בחודשים אפריל, מאי ויוני 

לשוק המקומי, חודשים בהם ניכר מחסור 
בפרי והמחירים גבוהים, ומסתמנת בהם אף  
דרישה ליצוא. כדי להגיע ל"חלון שיווקי" זה, 
נדרש לשתול במועדים מאוחרים משתילות 

הסתיו, ומבחן זנים זה מתמקד במועדים 
מאוחרים אלו.

תקציר
הניסוי נערך בתחנת צבי במו"פ בקעת הירדן, במנהרה עבירה 
השתילה  מקומית.  בקרקע  בחורף  בפוליאתילן  המכוסה   2"
אחד  זן  אדומים,  זנים  תשעה  וכללה   3.1.17 בתאריך  בוצעה 

צהוב וזן אחד כתום.
 10088 אדומים:  זנים  שני  לטובה  בלטו  השנה,  שהיו  בתנאים 
יאזיר  לזן  בעתיד.  גם  בחינה  להמשך  ראויים  והם   ,TOP142-ו
)זן עמיד לנמטודות עפצים( נראה כי יש פוטנציאל, אך עדיין 
באשר  רבות  תהיות  שעולות  משום  עליו,  להמליץ  מוקדם 
לפרוטוקול הגידול שלו. הזן רלמפגו, המקובל כזן קיצי מסחרי, 
לא בלט לטובה, אולם יש לבחון אותו שוב, כיוון שייתכן שבתנאי 
הצהובים  הזנים  יותר.  טובות  תוצאות  ישיג  אחרים  מזג-אוויר 
שיתאימו  זנים  לחפש  להמשיך  ויש  הצטיינו,  לא  והכתומים 

לאזור ולעונה.

מבוא
מהגידולים  אחד  הוא  המקומי  ולשוק  ליצוא  פלפל  גידול 
פני  על  משתרע  זה  גידול  הירדן.  בקעת  באזור  החשובים 
כ-3,500 דונמים, מחציתם בבתי רשת ומחציתם בבתי צמיחה. 
בשתילה  מתחילה  הירדן  בבקעת  העיקרית  הגידול  עונת 
היצוא  תקופת  יוני.  בחודש  ומסתיימת  אוגוסט  בתחילת 
אפריל. השיווק  עד  ונמשכת  נובמבר  חודש  באמצע  מתחילה 
לאיכות  בהתאם  כולה,  העונה  במהלך  נעשה  המקומי  לשוק 
ולמחיר, אך רובו מתרכז בחודשי האביב המאוחרים )אפריל, 

מבחן זני פלפל אביבי 
בבקעת הירדן

2017
זיוה גלעד, רמי גולן, אפרים ציפלביץ, אחיעם מאיר - מו"פ בקעת הירדן

דוד סילברמן, תמר אלון - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אורי אדלר - מועצת הצמחים

מאי ויוני(. 
בחודשים  פלפל  לשיווק  רב  פוטנציאל  טמון  הירדן  בבקעת 
הרב- הנתונים  שעל-פי  כיוון  המקומי.  לשוק  ויוני  מאי  אפריל, 

שנתיים, בתקופה זו ניכר מחסור בפרי והמחירים גבוהים, וכיום 
נבדקת  לפיכך,  הללו.  בתקופות  ליצוא  גם  דרישה  מסתמנת 
אפשרות לגדל זני פלפל, באופן שיאפשר לרכז יבול בתקופת 
השיווק באביב. משתילות סתיו קשה להגיע ל"חלון שיווקי" זה, 
כך שנראה שכדאי לשתול במועדים מאוחרים יותר, ולכן בוצע 

מבחן זנים מיוחד שיתמקד בתקופה זו. 
בשתילה  זנים  מבחן  של  התוצאות  את  מסכם  שלהלן  הדוח 

מאוחרת )3.1.17( בתחנת צבי במו"פ בקעת הירדן. 

מהלך העבודה
הניסוי נערך בתחנת צבי במו"פ בקעת הירדן, במנהרה עבירה 
"2 המכוסה פוליאתילן בחורף, בקרקע מקומית. חיטוי קרקע 
בתאריך  בוצעה  השתילה  בסתיו.  אדיגן  ליטר  ב-40  נעשה 
3.1.17, תחת כיסוי גג פלסטיק. בתאריך 10.4.17 נפרסה רשת 
בפלסטיק חורי  נוקבו  יוני  חודש  ובתחילת  הפלסטיק,  על  צל 
אוורור. רוחב הערוגה: 1.8 מ', מרכז-מרכז. נשתלו שתי שורות 
לערוגה; שתילה כל 0.4 מ'. שתילי תבנית "1.5. הגידול בהדליה 
הזנים  שתילים. פירוט  ונשתלו 20  מ',   4  - חזרה  ספרדית. כל 

שנבדקו ומספר החזרות לזן מופיעים בטבלה 1 שלהלן. 

טבלה מס' 1: פירוט הזנים שנבדקו במבחן

מס' חזרותעמידויותצבע הפרישם הזןהחברה
L4,TSWV3אדום39590מכתשים

BAYERאדוםקסיאנוL4,TSWV4
L4,TSWV3אדוםיהבגדרה
L4,TSWV2אדוםיאזירגדרה

L4,TSWV3אדום10088אפעל
L4,TSWV2אדוםרלמפגואפעל
L4,TSWV3אדוםTOP142גדות
L4,TSWV2אדום2290רימי
L4,TSWV2אדוםשנירימי

L4,TSWV4צהוב702מכתשים
L4,TSWV2כתוםתמנערימי

 ;5.7.17 עד  ונמשך   25.4.17 בתאריך  החל  בניסוי  הפרי  קטיף 
ומוין פרי לפי  נשקל  7 קטיפים. בכל קטיף  בוצעו  בסך-הכול 
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לפי  מוין  הפרי שנקטף  כמקובל.  וגודל,  איכות  של  פרמטרים 
דרישת המשווקים ליצוא.

וחיי מדף להדמיה  איכות  פירות לבדיקת  הועברו  מכל קטיף 
של שיווק לשוק המקומי. הבדיקה נערכה לפרי לאחר השהיה 
)7 יום ב-7 מ"צ ו-95% לחות, ולאחר מכן 3 ימים נוספים ב-20 

מ"צ(. 
הפרמטרים שנבדקו:

מוצקות: מוצק מאוד, מוצק, גמיש וזקן;
ויותר   50% אשר  הפירות  אחוז   - בלבד  אדום  בזן  כתומים: 

מההיקף שלהם בצבע כתום;
ציון  חושב  השונות,  התכונות  אחוזי  חישוב  לאחר  איכות:  ציון 
)מוצק  מוצקות  שלהלן:  ביחסים  מהמדדים  המורכב  איכות 

מאוד וזקנים( - 80%, כתומים - 20%.

תוצאות
 ;5.7.17 עד  ונמשך   24.5.17 בתאריך  החל  בניסוי  הפרי  קטיף 
היבול  מוצגים   2 מס'  בטבלה  קטיפים.   7 בוצעו  בסך-הכול 
המקומי  לשוק  היבול  ליצוא,  היבול  הקטיפים,  מכל  הכללי 
 TOP142-ו שהזנים 10088  לראות  ניתן  הממוצע.  הפרי  ומשקל 
השיגו את היבולים הגבוהים ביותר. כל הזנים האדומים הצטיינו 
בפרי גדול )מעל 200 גרם(, שהוא בגדר דרישה חיונית לשיווק 

בארץ וברוסיה )פרי LARGE נמכר כסוג ב'(.

כפי  ומשקל פרי ממוצע  ליצוא  יבול  כללי,  יבול   :2 טבלה מס' 

שהתקבל במבחן זני פלפל אביבי בתחנת צבי, 2017

יבול כללי צבעשם הזן
ק"ג/מ"ר

יצוא 
ק"ג/מ"ר

שוק 
ק"ג/מ"ר

משקל פרי 
ממוצע )ג'(

5.53.42.1225אדום39590
5.63.71.9224אדוםקסיאנו

3.62.41.2201אדוםיהב
5.441.4226אדוםיאזיר

6.84.52.3248אדום10088
5.941.9258אדוםרלמפגו
TOP1426.84.82226אדום

5.43.32.1240אדום2290
5.83.82350אדוםשני
4.83.21.6379צהוב702

3.11.91.2168כתוםתמנע

בטבלה 3 מוצגת כמות הפרי שנקטפה בכל חודש )במאי נערכו 
 10088 המובילים,  הזנים  שני  קטיפים(.   3  - וביוני  קטיפים,   4
ו-TOP142, הניבו כ-70% מהיבול הכללי שהתקבל בחודש מאי. 
גם הזן יאזיר הצטיין ביבול גבוה בחודש מאי, אך עקב בעיות 

חנטה הניב יבול נמוך בחודש יוני. 

גודל  לפי  המיון  הפרי.  גודל  התפלגות  את  מרכזת   4 טבלה 
מבוצע רק לפרי שאיכותו ראויה ליצוא. ביצוא ובשוק המקומי 
הפרי  כאשר  מאוד,  גדול  לפרי  מוחלטת  דרישה  יש  במיוחד 
בגודל large נמכר אך בקושי, ומחירו ירוד. כל הזנים האדומים 
הצטיינו בפרי גדול מאוד, כשהבולטים ביותר היו 2290, קסיאנו 
ו-10088. פריו של הזן הצהוב 702 היה בגודל ענק וכבד מאוד. 
לקה  ואף  וקל,  מאוד  קטן  פרי  בעל  היה  תמנע  הכתום  הזן 

בחוסר יבול.

טבלה מס' 4: התפלגות גודל הפרי ליצוא )אחוז לגודל(, מבחן 

זני פלפל אביבי, תחנת צבי, 2017

יצוא צבעשם הזן
ק"ג/מ"ר

משקל פרי 
ממוצע )ג'(

% פרי באיכות יצוא 
ליחידת גודל

SMLXL

3.4225092072אדום39590
3.7224022079אדוםקסיאנו

2.4201082470אדוםיהב
4226042968אדוםיאזיר

4.5248021780אדום10088
4258173063אדוםרלמפגו
TOP1424.8226062074אדום

3.3240221286אדום2290
3.8350042867אדוםשני
3.2379021287צהוב702

1.91681214632כתוםתמנע

טבלה 5 מסכמת את התפלגות רכיבי השוק מתוך אחוז הפרי 
התאפיינו  מהכלל,  יוצא  ללא  הזנים,  כל  זה.  ליעד  שהוגדר 
יאזיר  גילה הזן  בבעיה קשה של עיוותי פרי. לגבי חטטי חום, 

פחות רגישות מיתר הזנים. 

שהוגדר  מהפרי  )אחוז  שוק  רכיבי  התפלגות   :5 מס'  טבלה 

שוק(, מבחן זני פלפל אביבי, תחנת צבי, 2017

צבעשם הזן
שוק
ק"ג/
מ"ר

% פרי 
לשוק

חטטי חוםמעוותים

ק"ג/
מ"ר

 %
מהיבול 

לשוק

ק"ג/
מ"ר

 %
מהיבול 

לשוק

2.138.21.6760.5225אדום39590
1.933.91.3680.5830אדוםקסיאנו

1.233.30.8670.3431אדוםיהב
1.425.91.2860.139אדוםיאזיר

2.333.81.7740.5524אדום10088
1.932.21.4740.4524אדוםרלמפגו
TOP142229.41.5750.5025אדום

2.138.91.8860.3517אדום2290
234.51.5750.4924אדוםשני
1.533.31.1730.4027צהוב702

1.238.70.8670.3529כתוםתמנע

טבלה מס' 3: התפלגות הקטיף והיבול הכללי לפי חודשים, כפי 

שהתקבל במבחן זני פלפל אביבי בתחנת צבי, 2017

יבול כלליצבעשם הזן
ק"ג/מ"ר

קטיף במאי
)4 קטיפים(

קטיף ביוני                    
)3 קטיפים(

ק"ג/
ק"ג/%מ"ר

%מ"ר

5.64.377.31.322.7אדום39590
5.64.276.21.323.8אדוםקסיאנו

3.63.082.00.718.0אדוםיהב
5.54.785.80.814.2אדוםיאזיר

6.84.668.52.131.5אדום10088
5.94.475.21.524.8אדוםרלמפגו
TOP1426.85.175.81.624.2אדום

5.54.175.51.324.5אדום2290
5.84.578.11.321.9אדוםשני
4.83.778.11.121.9צהוב702

3.12.168.31.031.7כתוםתמנע
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טבלה 6 מסכמת את חיי המדף של הפרי לאחר אחסון ואת חיי 
המדף במשך 10 ימים. ההדמיה שנעשתה לבדיקת חיי המדף 
חורף,  בניסויי  פרי  לבדיקת  הנעשית  לזו  מהנהוג  שונה  הייתה 
המיועד בעיקר ליצוא, משום שבחודשים מאי ויוני הפרי מיועד 
 TOP142 בעיקר לשוק המקומי. מבין הזנים האדומים הצטיין הזן
בפרי מוצק עם רמה בינונית של חטטי חום. גם לזן הצהוב 702 

היו פירות מוצקים מאוד ורמה נמוכה של חטטי חום. 

טבלה מס' 6: איכות )מוצקות וכתומים בזנים אדומים(; ממוצע 

ב-20  ימים  ו-3  לחות,  ו-95%  מ"צ  ב-7  יום   7( השהיה  לאחר 

מ"צ(; ממוצע בדיקות לכל הקטיפים כפי שהתקבלו במבחן זני 

פלפל אביבי, תחנת צבי, 2017

צבעשם הזן
מוצק 
מאוד
)%(

מוצק
)%(

זקן* 
)%(

כתום**           
)%(

ציון 
איכות
 ***

)10-1(

חטטים
  ****

)%(

73250217.34.37אדום39590
72220217.24.58אדוםקסיאנו

61280286.42.62אדוםיהב
72190187.30אדוםיאזיר

73210216.92.78אדום10088
68210296.62.31אדוםרלמפגו
TOP14282150277.43.28אדום

463102768.06אדום2290
32361205.65.26אדוםשני
881109.22.5צהוב702

413466.32.08כתוםתמנע

*פרי זקן: מעל 15% פרי זקן לאחר הסימולציה - אינו ראוי ליצוא. 
 50% אשר  הפירות  אחוז   - בלבד  אדומים  בזנים  **כתומים: 

ויותר מההיקף שלהם בצבע כתום. 
***ציון איכות: לאחר חישוב אחוזי התכונות השונות, חושב ציון 
איכות המורכב מהמדדים על-פי היחס: מוצקות )מוצק מאוד 

וזקנים( - 80%; כתומים - 20%. 
****חטטים - חטטי חום הבאים לידי ביטוי במהלך ההשהיה.

הערות לגבי האיכות:
לא נראו בעיות בחיי המדף. הזנים TOP142 ,702, 10088, יאזיר, 

39590, קסיאנו ורלמפגו הם זנים מוצקים.
לזנים 2290 ושני נטייה לחטטי חום.  

דיון ומסקנות
באופן כללי, בטרם מתפרסמות המלצות לזן מסוים, יש לבחון 
לשנה  שנה  בין  במזג-האוויר  שינויים  עונות.  כמה  במשך  אותו 
היבול  מבחינת  הן  הזנים,  על  דרמטי  באופן  להשפיע  יכולים 
קלסית  דוגמה  היוותה   2017 איכות. שנת  של  בפרמטרים  והן 
יבולים  השיגו  הזנים  עונות. כל  כמה  במשך  הבחינה  לחשיבות 
נמוכים מהשנים שעברו, ובעיות החנטה ואיכות הפרי היו חריגות, 
בהשוואה למה שהתקבל בעבר. נראה שכתוצאה ממזג-אוויר 
קר מהממוצע הרב-שנתי בתקופת החנטה התקבלו תופעות 
הזנים. תופעה  בכל  ביבול  חדה  וירידה  פרי  עיוותי  של  חריגות 

דומה נראתה בגידול הפלפל בתקופה זו בכל הארץ. 
עם זאת, לא חלו אירועי שרב קשים בחודשים אפריל ומאי, כך 
כשהסתמנה  יולי,  תחילת  עד  הקטיף  את  להמשיך  היה  שניתן 

רמה לא גבוהה של חטטי חום.
 10088 אדומים:  זנים  שני  לטובה  בלטו  השנה,  שהיו  בתנאים 
יאזיר  לזן  בעתיד.  גם  בחינה  להמשך  ראויים  והם   ,TOP142-ו
)זן עמיד לנמטודות עפצים( נראה כי יש פוטנציאל, אך עדיין 
באשר  רבות  תהיות  שעולות  משום  עליו,  להמליץ  מוקדם 
לפרוטוקול הגידול שלו. הזן רלמפגו, המקובל כזן קיצי מסחרי, 
לא בלט לטובה, אולם יש לבחון אותו שוב, כיוון שייתכן שבתנאי 
הצהובים  הזנים  יותר.  טובות  תוצאות  ישיג  אחרים  מזג-אוויר 
שיתאימו  זנים  לחפש  להמשיך  ויש  הצטיינו,  לא  והכתומים 

לאזור ולעונה.

תודות
על  ולקק"ל,  הצמחים  במועצת  פלפל  לשולחן  תודה 

ההשתתפות במימון הניסוי.
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מחקר זה, שנערך בשנים 2014/2013 
ו-2015/2014, נועד לבחון את כושר 

ההשתמרות של פירות דלורית שנקטפו 
מצמחים מורכבים וכן לבדוק אם אפשר 

לאחסן את אותם הפירות לתקופה של יותר 
משישה חודשים.

תקציר
הגבוהים  התזונתיים  המרכיבים  בתכולת  ידוע  הדלורית  פרי 
הנמצאים בציפתו, אך עם רמת קלוריות נמוכה, ולכן הנו רצוי 
כושר  בעל  זה  פרי  שונות.  ובדיאטות  תפריטים  מעט  בלא 
אחסנה ארוך, אבל מטרות העבודה, במהלך שתי שנות גידול, 
איכות  על  וכנות  )רוכבים(  זנים  של  השפעתם  את  לבחון  היו 
פרי הדלורית, והאם הרכבת דלורית משפרת את איכות הפרי. 
של  לתקופות  הפרי  את  לאחסן  האפשרות  את  בחנו  בנוסף, 
גידול:  עונות  בשתי  נערכו  הניסויים  חודשים.  משישה  יותר 

2014/2013 ו-2015/2014.
יתרון  נמצא  ולא  השונים  הזנים  באיכות  הבדלים  נמצאו  לא 
מצמחים  שנקטף  הפרי  איכות  לשמירת  ממושכת  באחסנה 
של  ובלחות  מ”צ  ב-15  דלוריות  שמירת  כי  נמצא  מורכבים. 
מ-7  יותר  של  לתקופות  הפרי  של  אחסנה  מאפשרת  כ-94% 
חודשים, בהשוואה לאחסנתו ב-20 מ”צ. בטמפרטורה של 20 
מ”צ, תקופת האחסנה אינה עולה על כ-3 חודשים, מבלי לגרום 
לפגמי קליפה. מומלץ להמשיך את המחקר, שבו יערכו טיפולי 
חיטוי ואריזה שונים, על-מנת להקטין את הבעיות הפיסיולוגיות 
שהתעוררו כתוצאה מאחסנה בטמפרטורה גבוהה או ממשך 

האחסנה.

מבוא
ממקסיקו   )Cucurbita moschata( הדלורית  צמח  של  מוצאו 
שונים  באזורים  גידול  היסטוריית  עם  המרכזית,  ומאמריקה 
הספירה  לפני  והשלישי  הרביעי  מהאלף  ובמקסיקו  בפרו 
או  בקבוק  בצורתו  מזכיר  הפרי   .)Whitaker and Davis, 1962(

אחסנה ממושכת של דלורית 
מצמחים מורכבים

הופך  צבעה  הבשלתו  שעם  ירקרקה,  קליפה  בעל  אגרטל, 
לצהבהב עד כתום. טעם הפרי מתוק ודומה לבטטה או לדלעת 
רגילה, וטעמו נעשה עשיר ומתוק יותר ככל שהפרי בשל וככל 
קרוטנואידים,  מהצטברות  כתוצאה  יותר  כתומה  שציפתו 
בעיקר ליטואין ובטא-קרוטן )Jaswir et al., 2014(. לרוב מסירים 
אולם  האכילה,  לפני  הזרעים  את  ומרחיקים  הקליפה  את 

הזרעים אכילים לאחר אפייה או קלייה.
יכול להיות מאוחסן לתקופה של עד חצי שנה  פרי הדלורית 
הקשורות  הבעיות  אחת  אולם   ,)Zaccari and Galietta, 2015(
מדדי  אין  הקטוף.  הפרי  אחידות  הנה  ממושכת  לאחסנה 
והתכולה  האיכות  על  והדבר משפיע  ברורים,  וקטיף  הבשלה 
מהשתנות  כתוצאה  הנאכל,  בפרי  התזונתיים  המרכיבים 
מהקטיף  הנובעים  ותזונתיים  ביוכימיים  פיסיקליים,  מאפיינים 
הפרי  כושר אחסנת  על  היתר,  בין  אחיד, אשר משפיע,  הלא 
לירידה במשקל  גורמת  )Boon et al., 2010(. אחסנה ממושכת 
היבש ובתכולת העמילן, כאשר רמת הגלוקוז והפרוקטוז עולה, 

 .)Conti et al., 2015( ותכולת המינרלים אינה משתנה
למחלות  עמידות  כנות  על  מורכבים  בירקות  השימוש 
המועברות בקרקע מתרחב במדינות שונות בעולם, כאמצעי 
מורכבים  בצמחים  השימוש  שורש.  מחלות  עם  להתמודדות 
 Cohen et( הוא חלופה לא כימית לחיטוי קרקע  במתיל ברומיד
al., 2007(. איכות הפרי מושפעת רבות מההרכבה ומהבחירה 
בכנות שונות, ויכולה להיות טובה או גרועה. ההשפעה על הפרי 
יכולה להתבטא דרך גורמים שונים, כגון רמות ה-pH, תכולת 
הסוכר, צבע )תכולה והרכב של הקרוטנואידים( ומרקם הפרי 
)Davis et al., 2008(. הדיווחים הרבים, על שינויים באיכות הפירות 
זה. ההבדלים  של צמחים מורכבים, סותרים בחלקם זה את 
הכנה,  מסוג  שונות,  גידול  מסביבות  לנבוע  יכולים  בדיווחים 
הקטיף.  וממועד  לרוכב  כנות  בין  ספציפיות  מאינטראקציות 
מאחר שהרכבה יכולה להשפיע על מועד הפריחה והקטיף, יש 
קושי לקטוף פירות בשלים מצמחים מורכבים ומצמחי ביקורת 
יכולה להוביל לתוצאות  זו  שאינם מבשילים באותו זמן. בעיה 

 .)Aloni et al., 2010( לא עקביות
דלוריות  של  איכותן  כי  מצאנו   2013/2012 של  הגידול  בעונת 
לאחר  נמוכה  הייתה  )מ”צ(  צלסיוס  מעלות  ב-10  שאוחסנו 

שרון אלקלעי-טוביה, דניאל צ’לופוביץ, מירב פרסמן-זערור, אלי פליק - המחלקה 
לחקר אחסון תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

מפרסומי מינהל המחקר החקלאי מספר 790/17
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כארבעה חודשי אחסנה, בהשוואה לפירות שאוחסנו ב-15 מ”צ. 
לכן, מטרות מחקר זה, שנערך בשנים 2014/2013 ו-2015/2014 
היו לבחון את כושר ההשתמרות של פירות דלורית שנקטפו 
הפירות  אותם  את  לאחסן  אפשר  והאם  מורכבים,  מצמחים 

לתקופה של יותר משישה חודשים.

שיטות וחומרים
בעונת הגידול 2014/2013 נבחנו פירות דלורית משישה טיפולים 
)זנים/כנות( )טבלה 1(, שהובאו למחלקה לאחסון מיד לאחר 
קטיפתם. הפירות אוחסנו בשתי טמפרטורות: 15 מ”צ ולחות 
של כ-94% ו-20 מ”צ בלחות של כ-70%. איכות הפירות נבדקה 

לאחר 3 ו-6 חודשים, כפי שיתואר לעיל.

בעונת  שנבדקו  והרוכבים  הכנות  שילובי   :1 מס’  טבלה 

2014/2013
כנהזן/רוכב
לא מורכבמטרו
צטקבוטומטרו
TZמטרו

לא מורכבבטרנט
צטקבוטובטרנט
TZבטרנט

משמונה  דלורית  פירות  נבחנו   2015/2014 הגידול  בעונת 
לאחסון  למחלקה  שהובאו   ,)2 )טבלה  )זנים/כנות(  טיפולים 
 15 מיד לאחר קטיפתם. הפירות אוחסנו בשתי טמפרטורות: 
איכות  כ-70%.  של  בלחות  מ”צ  ו-20  כ-94%  של  ולחות  מ”צ 

הפירות נבדקה לאחר 3, 7 ו-9 חודשים, כפי שיתואר לעיל.

בעונת  שנבדקו  והרוכבים  הכנות  שילובי   :2 מס’  טבלה 

2015/2014
כנהזן/רוכב

לא מורכבבוי
TZבוי

לא מורכבבטרנט
TZבטרנט
לא מורכבאולטרה
TZאולטרה
לא מורכבאבלון
TZאבלון

מדדי איכות שנבדקו בתום חודשי האחסנה:
לחמישה  נערך   - התחלתי  ממשקל  משקל  איבוד  אחוז  א. 

פירות מכל טיפול; 
ריקבון פרי - בוטא באחוזים מכלל הפירות בטיפול; ב. 

בוטאו   -  )1 )ראו תמונה  - הצטלקות/כתמי קליפה  ג. פגמים 
באחוזים;

ד. מדד הופעה על-פי סולם מ-1 ועד 5, כאשר 1 = פרי פגום 
מאוד  מעט  ועם  מוצק  יפה,  פרי   =  3 ורקוב;  צלקות  מכוסה 
צלקות וכתמים; 5 = פרי מעולה. פרי נחשב למכיר כאשר מדד 

ההופעה 2.5 ומעלה. 
כל טיפול כלל שני קרטונים עם 6 פירות בקרטון; בסך-הכול 

12 פירות לטיפול.
הניסויים נותחו במבחן אנובה חד-כיווני ברמת של 5%.

תוצאות

לאיכות  משמעותי  יתרון  נמצא  חדשים,  לשלושה  באחסנה 
שאוחסנו  לדלוריות  בהשוואה  מ”צ,  ב-15  שאוחסנו  הדלוריות 
ב-20 מ”צ. כל הטיפולים/שילובים שאוחסנו ב-15 מ”צ נמצאו 
אחסנת  גבוה.  הופעה  מדד  עם   )2.5  > הופעה  )מדד  מכירים 
הפרי במשך 3 חודשים ב-20 מ”צ הגבירה את איבוד המשקל 
ואת היווצרות הצלקות על גבי הפרי, בהשוואה לפרי שאוחסן 
לשילוב  פרט  אולם,  הפרי.  באיכות  שפגם  דבר  מ”צ,  ב-15 
מכירים  הפירות  היו  זו  בטמפרטורה  גם  מטרו-טצקבוטו,  של 

)טבלה 3(.
רק פרי שאוחסן ב-15 מ”צ למשך 6 חודשים נמצא מכיר על 
פי מדד ההופעה )טבלה 4(. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין 
הטיפולים/שילובים השונים, והפרי שנקטף מצמח מורכב היה 
דומה באיכותו לפרי שנקטף מצמח לא מורכב )טבלה 4(. הפרי 
הפגמים  אחוזי  בעקבות  מכיר  נמצא  לא  מ”צ  ב-20  שאוחסן 

הגבוהים שהתפתחו על פירות אלה )תמונה 2(.  

תמונה מס’ 1: פגמי קליפה )כתמים והצטלקויות( 
בפרי שאוחסן בטמפרטורה של 20 מ”צ

טבלה מס’ 3: איכות הדלורית לאחר 3 חודשי אחסנה ב-15 ו-20 מ”צ

זן-כנה
מדד הופעה )5-1(פגמים )%(ריקבון )%(איבוד משקל )%(

15 מ”צ20 מ”צ15 מ”צ20 מ”צ15 מ”צ20 מ”צ15 מ”צ20 מ”צ
3.6 א3.0 א50 בג8.500 ב14.4 ב*מטרו-לא מורכב
3.4 א2.4 ב320 א9.600 א13.2 בגמטרו-טצקבוטו

TZ-3.5 א2.8 אב120 ב9.200 א14.4 במטרו
3.5 א2.9 אב 100 ב9.100 אב15.3 בבטרנט-לא מורכב
3.6 א3.3 א00 ג8.700 אב 12.5 גבטרנט-טצקבוטו

TZ-3.5 א3.1 א00 ג9.200 א17.1 אבטרנט
*המספרים המלווים באות זהה אינם נבדלים סטטיסטית ברמה של 5%
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טבלה מס’ 4: איכות הדלורית לאחר 6 חודשי אחסנה ב-15 ו-20 מ”צ

טיפול
מדד הופעה )5-1(פגמים )%(ריקבון )%(איבוד משקל )%(

15 מ”צ20 מ”צ15 מ”צ20 מ”צ15 מ”צ20 מ”צ15 מ”צ20 מ”צ
3.0 א2.1 א400 ב14.800 אב24.0 במטרו-לא מורכב
2.8 א1.9 א650 א15.100 א20.6 גמטרו-טצקבוטו

TZ-3.0 א2.0 א500 אב14.200 ב22.7 בגמטרו
2.7 א1.6 א600 א16.1100 א28.3 אבטרנט-לא מורכב
3.0 א1.9 א600 א14.300 ב20.2 גבטרנט-טצקבוטו

TZ-2.8 א1.8 א400 ב15.700 א24.8 בבטרנט
*המספרים המלווים באות זהה אינם נבדלים סטטיסטית ברמה של 5%

תמונה מס’ 2: אחסנת דלורית ב-20 ו-15 מ”צ למשך 6 חודשים

טבלה מס’ 5: השפעת משך האחסנה על איכות דלורית שאוחסנה ב-20 מ”צ 
              חודשים

זן/                באחסון 
כנה        

                     

איבוד משקל 
)%(

ריקבון
)%( 

צלקות קליפה )%(
כתמי קליפה

)%(
הופעה
)5-1(

379379379379379
12.119.623.60001767-2533832.61.91.8בוי-לא מורכב

TZ-13.722.627.0000883-25251002.71.71.5בוי
14.523.828.90001167-5656782.31.91.7בטרנט-לא מורכב

TZ-14.424.029.4000078-4450892.72.01.8בטרנט
13.421.926.7000850-1618752.71.91.7אולטרה-לא מורכב

TZ-11.718.622.5000964-3646822.71.81.6אולטרה
12.421.125.5000883-2525922.71.71.5אבלון-לא מורכב

TZ-14.924.830.2000850-2525922.41.81.5אבלון

וכתמי  הצטלקויות  התפתחו  מ”צ  ב-20  שאוחסנו  פירות  על 
קליפה כבר לאחר 3 חודשי אחסנה )טבלה 5(. ככל שהתארכה 
כל  כאשר  הפירות,  איכות  וירדה  הלכה  האחסנה,  תקופת 

בשנים  שנערכו  הניסויים  תוצאות  את  מראות  ו-6   5 טבלאות 
פרי  את  לאחסן  האפשרות  נבחנה  אלו  בשנים   .2015/2014

הדלורית לתקופה של 9 חודשים. 
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 7 כעבור  כבר  לשיווק  ראויים  נמצאו  לא  השונים  הטיפולים 
חודשי אחסנה )טבלה 5(. לא נמצאו הבדלים באיכות הפירות 

שנקטפו מצמחים מורכבים ולא-מורכבים.
האחסנה  שתקופת  שככל  בבירור,  רואים  ו-6   5 מטבלאות 
מתמשכת, איכות הפרי יורדת. איכותן של הדלוריות שאוחסנו 
הדלוריות  של  מאיכותן  שיעור,  לאין  טובה,  הייתה  מ”צ  ב-15 
שאוחסנו ב-20 מ”צ. הבעיה העיקרית שפוגמת באיכות הפרי, 
באחסנה ממושכת, נובעת מהתפתחות כתמים חומים וצלקות 
על גבי קליפתו )תמונה 2(. כל הטיפולים שאוחסנו ב-15 מ”צ 
בזן  בעיקר  פגמים,  מאד  מעט  עם  נמצאו  חודשים   7 למשך 
 9 במשך  שאוחסנו  הטיפולים  רוב  גם  אבל   ,)6 )טבלה  אבלון 
בוי-לא  לזן  או על סף מכירות, פרט  נמצאו מכירים,  חודשים 
מורכב, בטרנט-לא מורכב ואבלון )טבלה 6(. אחסנת דלוריות 

איכותיות ב-20 מ”צ נמשכה רק 3 חודשים )טבלה 5(.

דיון
פרי הדלורית ידוע בתכולת מרכיבים תזונתיים גבוהה הנמצאים 
 Nawirska-Olszanka et al.,( בציפתו, אך עם רמת קלוריות נמוכה
שונות  ובדיאטות  תפריטים  מעט  בלא  רצוי  הנו  ולכן   ,)2014
פרי  את  לאחסן  אפשר   .)Nawirska-Olszanska et al., 2012(
 Zaccari and Galietta,( שנה  כחצי  עד  של  לתקופות  הדלורית 
2015(. אכן, בעבודה זו מצאנו כי אחסנת הפרי בטמפרטורה 
מ-7  למעלה  של  לתקופה  לאחסנו  אפשרה  מ”צ   15 של 
חודשים, ללא פגיעה משמעותית באיכותו החיצונית. אחסנה 
בטמפרטורה גבוהה יותר גרמה להיווצרות פגמי קליפה תוך 3 

חודשים, שהסיבות להיווצרותם איננה ידועה בשלב זה. 
הרכבת  של  להשפעה  הקשורות  רבות  עבודות  פורסמו 
)Fallik and Ilic, 2014(. אולם,  והפרי  דלועיים על איכות הצמח 
בצמחים  בשימוש  הכלכלי  להיבט  הקשורות  הבעיות  אחת 
מורכבים קשורה לעלות הגבוהה של השתיל המורכב. בארץ 
3 ממחיר  עד   2 פי  גדול  מורכב  עגבנייה  כי מחיר שתיל  דווח 
זה  מחיר  הכנה.  לסוג  בהתאם  משתנה  והוא  רגיל,  שתיל 
מורכב מעלות שני סוגי זרעים; כנה ורוכב )גנץ, 2012(. הרווח 
לחקלאי, אם בכלל, נמצא תלוי בסוג הכנה ובתקופת הגידול 
)Djidonou et al., 2013(. בעבודה זו לא נמצאו הבדלים באיכות 
הפירות שנקטפו מהטיפולים השונים, ולא נמצא יתרון לשימוש 
לאחר  הפרי  לאיכות  הקשור  מההיבט  מורכבים  בצמחים 
אחסנה ממושכת. איכותם של הפירות שנקטפו מצמח מורכב 
לכן,  גידול.  עונות  שתי  במהלך  דומה  הייתה  לא-מורכב  או 
השימוש באותם רוכבים וכנות שנבדקו בעבודה זו אינו מצדיק 
זולים,  וכנות  )רוכבים(  זנים  יטופחו  הרכבת דלורית, אלא אם 
של  המדף  חיי  את  ויאריכו  היבול  את  משמעותית  יעלו  אשר 

הפרי.
כ-94%  של  ובלחות  מ”צ  ב-15  דלוריות  אחסנת  לסיכום, 

חודשים.  משישה  יותר  של  לתקופות  פרי  אחסנת  מאפשרת 
באחסנה ממושכת, לא נמצא יתרון לשמירת איכותו של הפרי 
שנקטף מצמחים מורכבים. מומלץ להמשיך את המחקר, שבו 
הבעיות  את  להקטין  כדי  שונים,  ואריזה  חיטוי  טיפולי  ייערכו 
בטמפרטורה  מאחסנה  כתוצאה  שהתעוררו  הפיסיולוגיות 

גבוהה או ממשך האחסנה.

ספרות מקצועית
גנץ, ש’. 2012. הרכבות בעגבניות למאכל - תמונת מצב. משרד 
אגף   – והמקצוע  ההדרכה  שירות   - הכפר  ופיתוח  החקלאות 

הירקות. עמ’ 8.
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טבלה מס’ 6: השפעת משך האחסנה על איכות דלורית שאוחסנה ב-15 מ”צ 
              חודשים

זן/                באחסון 
כנה        

                     

איבוד משקל 
)%(

ריקבון
כתמי קליפהצלקות קליפה )%( )%(

)%(
הופעה
)5-1(

379379379379379
10.521.927.208908-00183.32.72.2בוי-לא מורכב

TZ-9.217.622.600008-88253.52.82.6בוי
9.416.721.2000011-00443.02.72.4בטרנט-לא מורכב

TZ-10.619.324.3000022-00382.92.72.5בטרנט
9.015.018.4000010-00103.73.12.6אולטרה-לא מורכב

TZ-8.315.819.8000027-00463.12.52.5אולטרה
10.419.824.800000-025202.62.62.1אבלון-לא מורכב

TZ-13.122.828.5000025-08272.82.62.2אבלון
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מאחר שהספקת הבצל מבצלצולים וזריעה 
ישירה של הזן אורי מסתיימת בחודש אפריל, 

ישנה חשיבות לשמור על רצף הספקה עד 
סוף חודש יולי, ולכן קיים צורך לאתר זני בצל 
בכירים. עבודה זו בדקה זנים בכירים חדשים, 

עתירי יבול ואיכותיים, כדי להרחיב את היצע 
הזנים הקיים. 

          

מבוא
צונח  הוא  באזור העמקים  קצר.  יום  של  בצל  הינו  בכיר  בצל 

מוקדם באביב, בסוף אפריל.
יציבה,  חומה  קליפה  ובחוסר  בטריות  מתאפיין  בכיר  בצל 
כלל  בדרך  )אורלנדו(.  האפיל  הקיצי  הבצל  את  שמאפיינת 
בצל זה מבוקש בשוק בגלל הטריות שלו, והינו כדאי כלכלית 
בניגוד  גבוהים.  ויבולים  סבירות  ייצור  עלויות  בזכות  לחקלאי 
אינו  הבכיר  הבצל  בצלצולים,  של  לשתילות  או  אפיל  לבצל 
הכימיים  הטיפולים  מספר  כמו-כן,  רבה.  מים  כמות  צורך 

להדברת תריפס הטבק בבצל זה הינו מצומצם. 
הגידול האפשריות.  עונות  באזור העמקים מגדלים בצל בכל 
היקף השטח המגודל מזריעה במקום בעונה המוקדמת נאמד 
בכ-2,500 דונם. הזריעות מתחילות בראשית נובמבר, והאסיף 
מתחיל מסוף אפריל. רמת היבולים בעונה זו טובה ונאמדת בין 
8-6 טונות/דונם. הזנים העיקרים בעונה זו הינם: וולקנה, טייפן, 

עדה ,מיקדו ואחרים. 
יולי  בסוף  נאסף  סגול(   - נועם  חום,   - )אורלנדו  הקיצי  הבצל 

ומשווק לשוק המקומי עד תחילת החורף. 
מתחילת החורף ועד סוף אפריל משווק בצל שמקורו מגידול 
בצל  שיווק  גם  קיים  סופו  ועד  אפריל  מאמצע  בצלצולים. 
גבוהה  חשיבות  קיימת  לכן,  אורי.  הזן  של  במקום  מזריעה 
לשמור על רצף הספקה החל מסוף אפריל ועד סוף יולי. זנים 

בכירים יתנו מענה לצורך זה.    
מדי שנה מתבצעים ניסויי שדה לבדיקת זנים חדשים, לבחינת 

יבולם ואיכותם.
מטרת הניסוי: לאתר זנים בכירים עתירי יבול ואיכות.

מבחן זני בצל בכירים - 
מוקדמים 
מלאה, 2016-17

נביל עומרי -  מדריך מחוזי לירקות -  שה”מ, מחוז העמקים
אלי מרגלית -  ממ”ר שושניים -  שה”מ, אגף הירקות 

שיטות וחומרים  
במושב  מסחרית  בצל  חלקת  בתוך  נערך  הניסוי  המקום: 

מלאה, בקרקע כבדה.
כרב: חיטה.

עשבים  והדברת  הצומח  הגנת  דישון,  השקיה,  אגרוטכניקה: 
במשולב עם החלקה המסחרית.  

תאריך זריעה: 16.11.16. הזריעה במזרעת יד )פלנט( חור מס’ 
8, 6 שורות לערוגה ברוחב 1.93 מטר.

מתכונת הניסוי: הניסוי כלל 12 זנים בשיטת בלוקים באקראי, 
4 חזרות לכל זן באורך 5 מטרים ערוגה לחזרה.

תצפית זנים: שבעה זנים בשתי חזרות לכל זן, באורך 5 מטרים 
ערוגה לחזרה.

פעמים  חמש  נעשו  צניחה  אחוז  הערכות  צמחיים:  מדדים 
בתאריכים: 28.4.17 ,1.5.17, 7.5.17, 14.5.17 ,17.5.17.

יבול: בתאריך 1.6.17 התבצע האסיף. מכל אורך חזרה נאספו 
ס”מ   8( גדול  קוטר:  על-פי  לגדלים  ומוינו  קונבו  הבצלים, 
ומעלה(, בינוני )8.0-5.5 ס”מ(, קטן )5.5 ס”מ ומטה( ולאחר מכן 

נשקלו. בוצעה הערכת איכות לכל זן. 

רשימת הזנים
מבחן זנים

חברההזןחברההזן
אפעלאנאקיןעדן זרעיםאירטי
אוריבראוניעדן זרעיםקודה

אוריL-14 )סגול(באיירמטהרי )סגול(
הזרע10251הזרעמיקאדו
הזרע10412הזרע10250

הזרע2344 )סגול(אפעללוסינדה

תצפית זנים

חברההזן
הזרע8068
הזרע8104
אוריסייר
אוריביג
אוריוול

אפעלגאמאי )סגול(
הזרע8106
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תוצאות 

מבחן זנים      
              

טבלה מס’ 1: הערכת אחוז צניחה בתאריכים השונים

28.41.57.514.517.5הזן
10251336090100 

L-1412236598100
6154895100בראוני
 2103998אנאקין
 2529100אירטי

251593100מטהרי
141978100מיקאדו
1498100  לוסינדה

 1395  קודה
10412  488100

2344  373100
10250  15890

בטבלה מס’ 1 רואים שהזן 10251 צנח מוקדם משאר הזנים. 
אחריו צנחו רוב הזנים, פרט לזן 10250, שצנח כשבוע מאוחר 

יותר.
* הפרגה -  לא קיימת או ברמה זניחה. 

טבלה מס’ 2: סך-הכול יבול והתפלגותו בק”ג לדונם

סה”כ יבולגדולבינוניקטןהזן
1025124626135 A4649061 A

234411105524 AB2816915 B

ABC8586847 B 9315058מיקאדו

ABCD15176847 B 6384692אנאקין

1025012124653 ABCD7106574 B

1041211404804 ABCD2546197 B

L-1412643951 BCD9406154 BC

ABCD4205706 BC 7494537מטהרי

CD5955586 BC 14263565בראוני

BCD1945250 BC 10603996לוסינדה

CD2685207 BC 14643475קודה

D964300 C 11153089אירטי
* אותיות זהות באותה עמודה מציינות חוסר מובהקות ברמה 

TUKEY במבחן P=0.05

בטבלה מס’ 2 רואים שהזן 10251 הניב את היבול הכללי הגבוה 
ביותר )כ-9 טונות/ד’( באופן מובהק משאר הזנים. הזן אירטי 
הניב את היבול הכללי הנמוך ביותר )4.3 טונות/ד’(. הזן 10251 
הגבוה  בשוק(  )המבוקש  הבינוני  הגודל  בעל  היבול  את  הניב 

ביותר.
בטבלה מס’ 3  רואים שהזנים הסגולים, 10412 ומטהרי, והזנים 
 - גבוה  כללי  ובציון  באיכותם  בלטו  ולוסינדה,  אירטי  החומים, 
 ,10250 2344 )סגול(,  3.5 היו הזנים:  ציון כללי  4. אחריהם עם 

אנאקין, מיקדו וקודה. 

תצפית זנים

טבלה מס’ 4: הערכת אחוז צניחה בתאריכים השונים

28.41.57.514.517.5הזן
 3.52595 ביג
 23590 וול

8068  590 
 560  סייר

 2.595  גאמאי
8106  01545
8104  00 

טבלה מס’ 5: סה”כ יבול כללי והתפלגותו בק”ג לדונם

סה”כ יבולגדולבינוניקטןהזן
266047031277491גאמאי

939310220106050וול
81063034247805512
8104227227982295299
8068166430474475158

530259515964722ביג
374197618694220סייר

טבלה מס’ 3: מדדי איכות הבצל 

הצורההזן
צבע 
חיצוני

צבע 
פנימי

אחידות 
צורה

הורקהמרכזים
מס’ 

קליפות
ציון 
כללי

הערות

יפה מבריק443.82-14סביבון10412
מוצק מאוד44.02-13.824עגולאירטי

יפה44.02-13.824עגוללוסינדה
יפה מבריק443.52-14סביבוןמטהרי

מט3.82.54.02-13.5סביבון2344
יפה3.33.82-14.013.5סביבון10250
קליפה מתבקעת3.54.02-13.32-13.5סביבון עגולאנאקין

יפה, קליפת מתבקעת3.54.02-13.813.5סביבוןמיקאדו
פחוס מצולע4.03.52-14.02-13.5עגול מצולעקודה

ערום, קליפה נושרת2.53.513.813.3סביבון10251
פחוס3.33.02-14.023.3עגולבראוני

L-14פחוס עם שקיעה בצוואר3.33.32-13.82-13עגול פחוס
1 - בהיר, 5 - כהה )צבע חיצוני(; 1 - נמוך, 5 - גבוה )אחידות צורה, ציון כללי(; 1 - הרבה, 5 - מעט )הורקה(
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וול  4, 5, 6 רואים כי מבין זני התצפית בלטו הזנים  בטבלאות 
)חום( וגאמאי )סגול(.ׂ 

סיכום ומסקנות
יבול: הזן 10251 בלט ביבול כללי )9 טונות/ד’( הגבוה באופן . 1

הכללי  היבול  את  הניב  אירטי  הזן  הזנים.  משאר  מובהק 
הנמוך ביותר של 4.3 טונות/ד’.

בכירות: הזן 10251 בלט בבכירותו על פני שאר הזנים.. 2
הסגולים,  והזנים  ואנאקין,  מיקדו   ,10250 החומים,  הזנים 

10412 ו-2344, הניבו יבול כללי מעל 6 טונות/ד’. 

הסגולים, . 3 והזנים  ולוסינדה,  אירטי  החומים,  הזנים  איכות: 
10412 ומטהרי, בלטו באיכותם.  

בתצפית הזנים: בלטו  הזנים וול )חום( וגאמאי )סגול(.   . 4

תודות  
הנאות  הטיפול  על  מלאה,  ממושב  כהן  ומשה  ארז  למגדלים 

והעזרה;
דותן  ברק  הזרע,  מחברת  קורבי  חוסאם  החברות:  לאנשי 
אליאנה  זרעים,  עדן  מחברת  סולומון  אסף  אפעל,  מחברת 

רבינוביץ מחברת באייר ואורי זהבי;
למועצת הצמחים - אגף הירקות, על מימון הניסוי. 

טבלה מס’ 6: מדדי איכות הבצל 

צבע הצורההזן
חיצוני

צבע 
פנימי

אחידות 
צורה

מס’ 
ציון הורקהעיניותקליפות

% הפרגההערותכללי

קליפה נושרת3.53.52-123.53.5סביבון עגולוול
3.53.53.523סביבון  עגולגאמאי

3.53.52243עגול פחוסביג
3.53.32-11.53.82.8סביבון פחוססייר

20לא לעונה33.5132סביבון מוארך8104
60לא לעונה8106
לא לעונה8068


