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שנה טובה!
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העיתון המקצועי של ענף הירקות

על הפרק

ה"איש הרע" בסיפור הוא לא רשתות השיווק

יש אופנה חדשה בשנים האחרונות ,כולם נעשו מומחים לעניין

האופציות של החקלאים נשארות כפי שהיו ,ואנחנו רוצים שהרשתות

פער התיווך והריכוזיות .מילא מי שאינם מבינים בנושא ,הם פשוט

יהיו בצד שלנו ולא שייחשבו כאויבות של החקלאים .גם החקלאים

מחפשים פופוליזם ומלים שיש להם צליל של צדק חברתי ,אבל

נופלים לעתים ברשת ומשתלחים ברשתות השיווק .הרשתות

כאשר אפילו פוליטיקאים ועסקנים בחקלאות משתמשים בזה

מותקפות על יבוא תוצרת ללא מכס ,למשל ,אבל יש לכעוס על

ומפנים חיציהם ללא אבחנה ,זו כבר תעמולה מגויסת.

המאשרים את היבוא ולא על מי שכביכול קופץ על ההזדמנות.

אין צדיקים ,כולם מחפשים דרך להרוויח ,וכך גם רשתות השיווק,

אכן ,יש מה לתקן ,אבל הרשתות הן לא המקור לקשיינו .בסופו של

הקולטות מעל  60%מהתוצרת המשווקת של ירקות ופירות .השאלה

דבר אנחנו באותו צד וצריכים להיות עם הרשתות בערוץ תקשורת

היא כמובן מידתיות ,ועדיף להידבר איתן ,וכך גם צריך לעשות ,כי

פתוח מתמיד ,כדי שניתן יהיה לפתור את שצריך להיפתר .יש לשפר

חשיבותן לחקלאים מובנת מאליה.

את היחסים עם הרשתות כדי להגיע ,למשל ,לעמלה נמוכה בגובה

במיוחד בולט הדבר לאור זה שהמדינה בולמת את הקמתו של שוק

של  ,13%כמו אצל הסיטונאים ,ולבטל את השימוש בארגזים.

סיטוני חדש ,וכל כמה שנשים את הנושא בראש מעייננו ותקוותינו,

שנה חדשה לפנינו ,וחשבון נפש צריכים לעשות כל הצדדים לעשייה

לא נראה לכך פתרון בזמן הקרוב.

החקלאית.

חושבים רק על ההשקעה הנדרשת להקמת שוק כזה ולא מבינים
ששוק כזה יכול לצמצם באמת את פער התיווך ולקיים מסחר הוגן,

שנה טובה!

לפי היצע וביקוש.

מאיר יפרח
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סלט ירקות
מכתב של ועד עובדי מועצת הצמחים לדובי אמיתי ,התאחדות האיכרים
הנדון :התלהבותך לפגוע במועצת הצמחים
שלום רב!
זה שנים שאנחנו עוקבים אחריך ,תמיד לצערנו רואים פחות ופחות
את הישגיך ויותר את צעדיך הרברבניים ,מחפשי הכותרות .תמיד
משהו שלילי כדי להישמע ולבלוט בתקשורת ,גם אם אין לך מושג על
מה אתה שח ,או נגיעה לנושא .הפעם הגדלת לעשות ,אתה תוקף את
מועצת הצמחים ,ביתם המקצועי של חקלאים רבים ,ומקום עבודתנו
 מקור גאוותנו .ידיך אינן נקיות! אתה עצמך סרבן היטלים ,מפר חוק,חייב כסף למועצת הצמחים .יתכן שמעשיך נובעים משיקול אישי ,כדי
לפטור עצמך מתשלום ולפטור את חבריך עברייני המס מבין מגדלי
הפירות במושבות?
טול קורה מבין עינייך ותפסיק להתחפש ל"מגן החקלאים"!
אין גבול לחוצפה שלך ,לומר "המועצה עשתה יותר נזק לחקלאים
ולחקלאות מאשר תועלת" ...תתבייש לך ,את זה אתה אומר לנו ,עובדי
המועצה ,שרובנו עובדים שנים שכם לשכם עם החקלאים ,לעיתים
כמותם מעלות השחר .אנחנו עובדי המועצה המסורים שנמצאים
בפרדסים כדי לוודא שהפרי לא יהיה נגוע ויגיע ראוי לשוקי היצוא,
אנחנו דואגים שהחקלאי יקבל תמורה הולמת לירקות ממפעלי
התעשייה ,אנחנו מבטיחים שפרי איכותי ובשל בלבד יגיע לעקרת
הבית  -אז אנחנו גורמים יותר נזק מתועלת?!
האם המדענים ועובדי המעבדה במכון להדברה גורמים נזק יותר
מתועלת כשהם מפתחים שיטות ירוקות להדברה ומוצאים פתרונות
לטיפול בפרי מישראל המיועד ליצוא ,למרות אוכלוסיית המזיקים
הבעייתית שלנו?!

פ

גישת נציגים של ענף
הירקות עם השר
והמנכ"ל
שר החקלאות אורי אריאל ומנכ"ל
המשרד שלמה בן אליהו נפגשו
ימים אחדים לפני ראש השנה עם
קבוצה של נציגי מגדלי הירקות
בישראל ,לדיון על מצב החקלאות
ועל עתיד מועצת הצמחים.
השר והמנכ"ל הקשיבו לדברי
הנציגים ולדאגתם מהכוונה
להפסיק את פעילותה של
מועצת הצמחים במתכונתה
הנוכחית.
השר אריאל אמר בסיכום
המפגש :התרשמתי מאוד
מהדברים שהעליתם ואנחנו
אכן בוחנים את ההמשך ואופן
פעילותה העתידי של מועצת
הצמחים.

מבזק ירקות
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חשוב להדגיש שבחינת פעילותה
של מועצת הצמחים לא נובעת
מרגשות אלא מחשיבה מושכלת
לעתיד החקלאים והחקלאות
בישראל.
נאמרו דברים חשובים ,ומתוקף
תפקידי אני חייב לראות כל הזמן
את מכלול הדברים ולשקול את
כלל השיקולים ולבסוף לקבל את
ההחלטה שתהיה הטובה ביותר
לחקלאות הישראלית.

ל

פני כניסת השנה
החדשה :שר
החקלאות אישר את
גידול הקנביס הרפואי
כענף חקלאי
שר החקלאות הכיר בגידול
הקנביס הרפואי כענף חקלאי,
ובהחלטה זו הביא לכך שמגדלי

ספטמבר 2017

מי עושה נזק לחקלאות ,אנחנו העובדים המקצועיים שמסייעים
לחקלאים שנבחרו כנציגי הציבור במוסדות המועצה .אלה מובילים
בהתנדבות את ארבעת הענפים בשמירתם על רמת החקלאות,
ביוזמה ובחשיבה? אנחנו במועצה מאקלמים זנים ומינים חדשים עבור
המגדלים ,שומרים בבית הגרעין חומר ריבוי נקי כדי להבטיח למגדלים
שתילים בריאים ,יוזמים התמודדות עם מחלות ומזיקים שמסכנים את
הצומח בישראל .אנו המזיקים?
או אתה ,שזורע פרוד ומלבה מחלוקת ביניכם" ,מנהיגי החקלאים בעיני
עצמם".
אתה מדבר על תועלת?! איזו תועלת הביא הגוף הקיקיוני שלך
במהלך  10השנים מאז הגעת לנשיאות ,לאן דרדרת גוף עם עבר
מפואר " -התאחדות האיכרים"? מה התועלת שרואה החקלאי
במושבות מעשרות המיליונים שזרמו לקופתכם מאז נבחרת?
איפה היית כשמגדלי התפוחים והאגסים מהגליל פנו אלינו למועצה
עקב עודפי יבוא שפגעו בהם? כנראה שהם לא כל כך רואים בך את
נציגם!
דע לך ,אנו גאים להיות חלק מהעשייה הרבה של מועצת הצמחים.
דבריך אמנם פוגעניים אך אנו מתנחמים בהערכה הרבה לה אנו זוכים
מחקלאים רבים וטובים.
הרפה מאתנו ,טפל בענייניך ובענייני מקורביך ופזר כמה פירורים
למעט החקלאים שנותרו במושבות ,מהמיליונים שאתה מקבל כל שנה
מחב' "עמיר" ,חברה שהקימו קודמיך למען החקלאים ואתה חי טוב
בזכותם מהרווחים של חברה זו.
בשם עובדי המועצה
אלי ביטון
עופר דאלי
הדסה גוואטה
הקנביס הרפואי יקבלו את
הזכויות של ענפים חקלאיים
מוכרים לכל דבר ועניין ,לרבות
הדרכה חקלאית ,הקצאות מים
ועוד.
בישראל מגדלים קנביס רפואי
כבר יותר מעשר שנים ,אך עד
עכשיו לא הוכר הגידול כחקלאי.
לאחרונה ,בעקבות רפורמת
הקנביס של שר הבריאות,
יעקב ליצמן ,נתקבלו מאות
בקשות של יזמים וחקלאים
לקחת חלק בתהליכי הגידול
והייצור ,מה שיוכל לסייע לכ30-
אלף חולים המחזיקים ברישיון
שימוש בישראל ,ומספרם
הולך וגדל .ממשרד הבריאות
נמסר ,בעקבות קבלת האישור,
כי יקים צוות הדרכה חקלאי
לגידול קנביס רפואי .במקביל
מסר משרד החקלאות כי

בקרוב יחל את הניסוי לגידול
קנבוס ( ,)Hempצמח שנמנה עם
משפחת הקנביס אך כולל זנים
שרמת החומר הפסיכואקטיבי
בהם מזערית ולא אפקטיבית.
עוד נמסר ,כי הפיילוט שיערוך
משרד החקלאות ייעשה בערבה
התיכונה ,בלכיש ובדרום רמת
הגולן.

מ

ועצת הצמחים לחצה
 ומנכ"ל שופרסלהתחייב לפתוח את
תחום הבדיקות לתחרות
בין מעבדות ,לטובת
החקלאים
במשך שנים ,מגדלים שביקשו
למכור את תוצרתם ל"שופרסל",
חויבו על-ידי הרשת לבצע בדיקת
שאריות באמצעות חברת "דרך

המעבדה" (כאשר לא התאפשר
למגדל לפנות למעבדה אחרת).
מדובר בבדיקה הבוחנת האם
בגידולים יש שאריות חומרי
הדברה או חומרים אחרים,
ועלותה הייתה  250ש"ח לכל
חלקה .עבור החקלאי הממוצע,
שמחזיק  7-6חלקות ,מדובר היה
בסכום של כ 1,750-ש"ח בעונה
( 250ש"ח  7 xחלקות בממוצע
לחקלאי =  1,750ש"ח) .כל
זאת ,עד העונה הנוכחית (,)2017
אז עלה מחירה של הבדיקה
ב 300%-והאמיר למחיר של
 750ש"ח לחלקה ,כאשר טענת
המעבדה הייתה ש"המחיר עלה
עקב דרישת משרד הבריאות
לביצוע של בדיקה נוספת,LC ,
שהינה מקיפה יותר" .כלומר,
מעתה נדרש החקלאי הממוצע
לשלם למעבדה כ 5,250-ש"ח
בעונה ( 750ש"ח  7 xחלקות

בממוצע לחקלאי =  5,250ש"ח).
מדובר במחיר שחקלאים רבים
פשוט אינם יכולים לעמוד בו,
כאשר בנוסף לעלות בדיקת
המעבדה  -המגדלים מחויבים גם
בעלות עבודת המפקח מטעם
חברת "דרך המעבדה" (כאן
הסכום נע בין  300ל 500-ש"ח,
כאשר לטענת המעבדה  -עלות
המפקח כוללת ,חוץ מאיסוף
הדגימה ,גם הדרכת מגדלים
בנהלי אריזה וניקיון ,תחזוקת
מחסן חומרי ההדברה ובדיקת
יומן ריסוסים .לדברי החקלאים
 בפועל ,המפקחים אינם עושיםאף אחת מהפעולות הללו).
מועצת הצמחים ,בשיתוף
פעולה עם החקלאים ,החלה
להיכנס לעובי הקורה ,פנתה
למשרד הבריאות וגילתה כי
אין  -ולא הייתה  -כל דרישה
חדשה השנה ממשרדם.

משכך ,פנתה המועצה למנכ"ל
משרד החקלאות ויזמה פגישה
בהשתתפות מנכ"ל "שופרסל",
איציק אברכהן ,יחד עם נציגי
מועצת הצמחים ,אנשי משרד
החקלאות ,נציגי שופרסל וכמובן
החקלאים.
לאחר ששמע מנכ"ל שופרסל
את מצוקתם של החקלאים,
הוא החליט ללכת לקראתם
והתחייב כי תוך זמן קצר
(כחודש-חודשיים) הוא יפתח
את האפשרות של ביצוע
הדיגום והבדיקות בפני כמה
חברות ,וכך תאפשר "שופרסל"
לחקלאים לבחור בעצמם
את המעבדה המתאימה להם
במחיר אותו הם מוכנים לשלם.
הפתיחה לתחרות בין המעבדות
אמורה להוביל להוזלה
משמעותית של מחיר הבדיקות
עבור החקלאים.

ש

ר החקלאות דורש
להגדיל את מכסת
העובדים הזמניים

כדי להתגבר על המחסור
בידיים עובדות בענף החקלאות
בישראל ,ממשלת ישראל פעלה
בשנים האחרונות להבאת עובדי
חקלאות עונתיים ,מסרי לנקה
בעיקר .אכן ,בשנים האחרונות
הגיעו לישראל כ 500-עובדי
חקלאות עונתיים מסרי לנקה,
לתקופת עבודה של  4עד 8
חודשים .השנה ( ,)2017עד
אמצע חודש יוני  ,2017נכנסו
לישראל  242עובדים עונתיים
מסרי לנקה לצורך עבודה
בענפי החקלאות ,והבקשות
הנוספות לחודשים יולי-אוקטובר
מסתכמות ביותר מ 350-עובדים,
כמות החורגת מהמכסה הקיימת
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העומדת על  500עובדים בלבד
לשנה .כיוון שהביקוש השנתי
עולה על המכסה המאושרת
באופן ניכר וכיוון שהמכסה נוצלה
במלואה עקב הביקוש הרב ,ולא
ניתן לבקש עוד עובדים עונתיים,
נדרשת הגדלת המכסה המרבית.
לאור כך ,נמסר ממשרד
החקלאות ,שר החקלאות פועל
להעלות באופן מידי ומשמעותי
את מכסת העובדים העונתיים
המרבית המותרת ,על-מנת לתת
מענה לחקלאים המבקשים
לקבל עובדים לעבודה בעונות
השיא בחקלאות ולהגדילה
ל 2,000-עובדים בשנה ,לשנים
.2020-2017
כדי להתגבר על הביקוש לידיים
עובדות בחקלאות ,משנת 2010
החל משרד החקלאות לאשר
הבאתם לארץ של עובדים
זרים זמניים (עונתיים) לעבודה
בחקלאות לתקופה קצרה.
הפיילוט ,שהחל לפני כ 8-שנים,
אפשר לחקלאים להעסיק
עובדים זרים למשך מספר
חודשים קצר ,ל"עונה החמה"
של המשק ,ובכך לחסוך את
הצורך במציאת פתרונות ולחסוך
בעלויות כאשר מסתיימת העונה
החקלאית במשקם.
ד"ר אסף לוי ,מנהל אגף בכיר -
גורמי ייצור ,במשרד החקלאות,
מסר כי "העסקת עובדים זרים
באופן עונתי היא פרקטיקה
מקובלת בחלק ניכר מהמדינות
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המפותחות ,לרבות ישראל,
כצעד שנועד לאפשר למשקים
חקלאיים ,בין היתר ,להגביר את
תשומות העבודה בזמני פעילות
השיא ,וזאת ללא אפשרות זליגה
של העובדים הזרים לעבודה
בענפים אחרים .נושא זה אף בא
לידי ביטוי בהמלצות של ארגון
ה ,OECD-אך אינו מהווה תחליף
לעובדים הקבועים בחקלאות,
כיוון שהמכסה הקיימת אינה
נותנת מענה מספיק לדרישות
החקלאות".

ק

נט הגישה תכנית
לפיצוי חקלאים על
רקע התגברות הפשיעה
בחקלאות
לראשונה ,ועל רקע התגברות
הפשיעה כנגד חקלאים וציוד
חקלאי ,קנט ,הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות  -חברת הביטוח
הממשלתית ,הגישה למשרד
החקלאות תכנית לאומית
שתסייע לחקלאים להתמודד
עם הנזקים הכלכליים העצומים
הנגרמים להם .על-פי התכנית
שהגישה קנט לשר החקלאות
ופיתוח הכפר ,אורי אריאל,
תפצה המדינה את החקלאים,
באמצעותה של קנט ,עבור נזקים
שאינם מכוסים על-ידי חברות
הביטוח המסחריות.
התכנית גובשה לאחר פגישה
משותפת של צמרת משרד
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החקלאות ,חברי כנסת ,מפקדי
מג"ב ,ראשי מועצות מקומיות,
נציגות של המשרדים השונים,
כמו המשרד לביטחון הפנים,
ראשי הנציגות החקלאית
ועוד גורמים מקצועיים שונים.
ההחלטה האם יינתן הפיצוי על-
ידי חברות הביטוח או באמצעות
קנט תיקבע בהתאם לסיבת
הנזק ,אותה יקבעו גורמי אכיפת
החוק.
בקנט אומרים כי הפשיעה
החקלאית ,ובכלל זה גניבות
בעלי-חיים וציוד וכן פגיעה
מכוונת בציוד חקלאי ,הפכה
למכה כלכלית של ממש עבור
החקלאים ,בעיקר בפריפריה .גם
מבקר המדינה ,בדו"ח שפרסם
לאחרונה ,קבע כי הממצאים
מעידים על חולשת האכיפה,
אוזלת יד והעדר מענה לבעיה
אמיתית ,שהחקלאים עומדים
בפניה חסרי אונים.
במהלך השנים הפסיקו חברות
הביטוח לספק פתרונות ביטוח
לרכוש החקלאי ,כיוון שתכניות
אלו סבלו מהפסדים .החקלאים
מדווחים על כך שבשטח קיימת
התגברות של פעילות גורמים
עברייניים ,הרואים ברכוש
החקלאי רכוש שקל לגנוב אותו,
ובמקביל יש ירידה באכיפה.
"במהלך השנים התגברה גם
התופעה של דרישה לקבלת
דמי חסות ושמירה בשכר
של גורמים שונים על הרכוש
החקלאי ,שהביאו לכך שכל
סכסוך על נושא השמירה הביא
בעקבותיו נזקים בזדון .גם
הימצאות החקלאות בפריפריה
והתגברות מחלוקות לאומיות בין
האוכלוסיות השונות ,המאכלסות
חבלי ארץ אלו ,הגבירו את
הנזקים המכוונים נגד הרכוש
החקלאי" ,אומר שמואל תורג'מן,
מנכ"ל קנט.
במצב כיום ,חקלאים יכולים
לרכוש ביטוח במסגרת
הביטוחים העסקיים הקיימים

בשוק ,המבטחים את הרכוש
החקלאי כנגד סיכונים ,כגון אש,
רעידות אדמה ,תקלות מכניות,
נזקים לצד ג' ועוד .לעיתים
קרובות מחריגות חברות הביטוח
כיסוי לסיכונים בעלי יכולת הגנה
נמוכה ,כמו נזקי זדון או נזקי
גניבת רכוש הנמצא באזורים.
קיים מצב נוסף ,שבו החקלאים
לא יכולים להשיג ביטוח כלל
לרכוש הנמצא במקומות לא
מוגנים ,כמו תוצרת חקלאית,
ציוד חקלאי ,בעלי חיים במרעה
וכו' .תורג'מן מוסיף כי "כשל
שוק זה מחייב פתרון שמשלב
בין ביטוח רגיל לבין מתן רשת
ביטחון תקציבית עבור כל
המצבים והסיכונים ,להם לא
ניתן לרכוש ביטוח בשוק .יחד
עם זאת ,יש צורך לשלב כוחות
עם גורמי האכיפה והענישה ,כדי
לצמצם תופעה זו .ניתן להניח
כי מנגנון ,שיאפשר פיצוי לנזקים
שאינם מכוסים כיום על-ידי
הביטוח ,יאפשר איסוף מידע
עדכני ונכון על התופעה והיקפה
ויקל גם על גורמי האכיפה
במאבק בתחום הפשיעה
בחקלאות".
על-פי התכנית ,ירכוש החקלאי
ביטוח בשוק הפרטי עבור כל
המרכיבים עבורם ניתן לרכוש
ביטוח וירכוש הרחבה בקנט
לביטוח אשר ברשותו .ההרחבה
בקנט תבטח את כל הסיכונים
שיוגדרו כפשיעה חקלאית
והמוחרגים מהכיסוי בפוליסת
הרכוש אותה מחזיק החקלאי.
במקרה של נזק ,יערב החקלאי
את שתי חברות הביטוח.
הקביעה מי אחראי לפיצוי
תתבצע בהתאם להחלטה של
גורמי האכיפה ,שיקבעו האם
מדובר בנזק שנגרם במסגרת
ההגדרה לפשיעה חקלאית
ומוחרג בפוליסת הרכוש .במקרה
שכן ,יפוצה החקלאי במסגרת
ההרחבה שרכש בקנט.
מבחינה של האירועים

המדווחים ,גם בדוחות המחקר
של הכנסת וגם בדיווחים של
מג"ב והמשטרה ,כפי שבאים
לידי ביטוי בדוחות השונים,
כולל בדוח מבקר המדינה ,ניתן
להעריך שתקציב שנתי בגובה
של כ 60-מיליון ש"ח יאפשר
מתן רשת ביטחון סבירה לתחום
זה ,נמסר מקנט .עוד נמסר כי
"הפתרון הביטוחי הינו נדבך
אחד בלבד ,וחייבים לתת מענה
מערכתי כולל של אכיפה וענישה
לבעיית הגניבות והנזק הנגרם
לחקלאים".

חברת הביטוח קנט  -קרן
לביטוח נזקי טבע בחקלאות,
מציינת השנה  50שנות פעילות
ונחשבת לאחת המובילות בעולם
המערבי במתן פתרונות ביטוח
לענפי החקלאות השונים בתחום
נזקי הטבע .החברה הינה חברה
ממשלתית ופועלת בשותפות
עם  14ארגונים חקלאיים .בשלוש
השנים האחרונות בלבד שילמה
החברה לחקלאים פיצויים
בהיקף של כמיליארד וחצי ש"ח
בגין נזקי טבע ,כגון אירועי קרה,
חום ,סערה ושיטפונות.

ש

מואל תורג'מן מונה למנכ"ל חברת קנט  -הקרן
לביטוח נזקי טבע בחקלאות

שמואל תורג'מן ( )62מונה
למנכ"ל חברת הביטוח קנט
 הקרן לביטוח נזקי טבעבחקלאות ,לאחר שעד לאחרונה
כיהן כסמנכ"ל החברה .תורג'מן
החליף בתפקיד את דודי
גינזבורג ,מי שכיהן כמנכ"ל
קנט במשך  21שנים ויוצא כיום
לגמלאות.
לשמואל תורג'מן ,שהנו אגרונום
בהשכלתו ,ניסיון ארוך שנים
וידע רב בתחומי החקלאות
השונים והביטוח ,בדגש על
הערכת נזקים .הוא החל את
דרכו המקצועית כמנהל ענפי
החקלאות בקיבוץ משאבי
שדה .בהמשך התמקד ביזמות
חקלאית ,בארץ ובחו"ל ,ובין
השאר ניהל פרויקט גדול של
גידול תפוחי אדמה בקזחסטן.
תורג'מן מכהן כסמנכ"ל החברה
מאז שנת  .1999במסגרת זו
הוביל מהלכים של פיתוח עסקי
ואת יעדי האסטרטגיה של
החברה ,כולל תכניות ביטוח
מתקדמות בענפים המרכזיים
של החקלאות הישראלית,
ובכלל זה פירות וירקות ,ענפי
הלול והבקר .הוביל גם שורה של

מהלכים מול משרדי הממשלה
ומועצות הייצור החקלאיות ומול
מבטחי המשנה הבינלאומיים
של החברה ,במקביל להטמעת
תהליכים ונהלים שונים בחברה.
שמואל תורג'מן מסר כי "כבוד
גדול הוא בשבילי להוביל את
החברה בה גדלתי ובה מילאתי
שורה ארוכה של תפקידים.
למרות שהחקלאות קיימת
משחר האנושות ,הרי שבפועל
מדובר באחד מענפי המשק
המתקדמים והמתפתחים ביותר,
וללא ספק אחד מהחשובים
ביותר .אמשיך להוביל את
החברה ואדאג כי תמשיך להיות
לאחת המתקדמות מסוגה
בעולם".
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לזכרו של נועם שליט ז"ל
נועם ידידי,
צר לי על לכתך בטרם עת .מאז
הכרתי אותך כמגדל ,התאהבתי
באישיות שלך ,בסיפור האישי שלך,
שנחשף עם השקת בית האריזה
הגדול והמדהים שהקמת עם אחיך
בפרדס חנה ,מפעל ששיקף את
עוצמתך בגידול שכל כך אהבת,
הרי הוא הגזר .ביקרתי אותך
במשק ובמפעל החדש וליוויתי
אותך ואת אשתך ,השותפה שלך
לעשייה ולדרך .לא פעם ביקשתי,
בוא נחשוף אותך לציבור הרחב,
עוד בבית האריזה הישן והחמים
עם המשרדים של מכולה על מכולה ,ואמרת לי ,מאיר ,אני איתך אבל
לא רוצה לחשוף ,לא רוצה ראיונות ולא כתבות .זו הצניעות שלך ושל
המשפחה כולה.
הקמת מפעל לתפארת ,טכנולוגית ,מקצועית ,שיווקית ,ובעיקר היית
בן אדם ישר ,חרוץ ,גדול ממדים עם לב רחב.
נפגשנו ממש לאחרונה בבואך לנחם אותי על פטירתי של שולה אשתי,
וגם כיבדת בנוכחותך את יום השנה ליוסי ארזי .כזה היית ,כיבדת את

כולם ,ידעת לבחור אנשים טובים לדרך ,למפעל ,גם העובדים וגם
המנכ"ל החדש ,כולם באו לעבוד לצדך מתוך אהבה והערכה.
תנחומיי לניצן ולילדים ,לאחיך אייל ולכל משפחת שליט.
נזכור אותך בעיקר כאדם מיוחד ,חם ,צנוע ,ישר ,אמין ,מקצוען ופורץ
דרך ובעל אמונה בחקלאות.
יהיה זכרך ברוך.
מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי ירקות

לזכרו של שלמה שרון ז"ל
עברו כ 3-חודשים מאז נפטר שלמה ז"ל ,ומאוד קשה להתרגל
לעובדה שנעלמה אחת מהדמויות הדומיננטיות בענף תפוחי אדמה.
נעלם האיש עם המגבעת ותיק קטן תחת בית השחי ,פנקס קטן בכיס
וזיכרון פנומנלי בראש .שום מחשב לא יכול היה עליו ,תמיד הדהים
אותי מחדש אילו פרטים הוא זכר ועד מתי לאחור.
שלמה החל את הקריירה המסחרית שלו לאחר מלחמת העולם
השנייה ,כאשר עבר מגלות בסיביר ,אליה נמלט מפולין ,למחנות
המעצר בגרמניה ,שם החל לסחור על-מנת להתקיים.
כשעלה לישראל החל לסחור בתפוחי אדמה בשוק עלייה בתל-אביב.
במקום זה הונח היסוד לאימפריית שרון .צעד אחר צעד בנה את
הרשת והקים את חברת "יבולים" ,שפעלה בעיקר (לא רק) בסקטור
הפרטי .שלמה השכיל לקשור את החקלאים אליו בדרכים שונות ,ועל
אף שפעל בתחום התאחדות האיכרים ,הוא ידע לשתף פעולה מצוין
עם "תנובה" ,עד כדי כך שכאשר נשאל ,מה נשמע? תשובתו הייתה,
"כל עוד תנובה קיימת ,הכול בסדר גמור" .לימים ,כשתנובה פסקה
מלעסוק בתפוחי אדמה והוא נשאל את אותה שאלה בנאלית ,ענה
"אני מודאג ,תנובה לא קיימת יותר".
אנחנו פעלנו במקביל ,הוא יחד עם יעקב פיינר ז"ל ייצגו במוסדות
את התאחדות האיכרים ,ואנחנו את ההתיישבות העובדת .כל צד
ניסה כמובן להגן על האינטרסים של הצד אותו ייצג ,בעיקר כשהיה
מדובר על מכסות ,קניית זרעים בחו"ל ויצוא .לא תמיד ראינו עין בעין
את הדברים ,והיו לא מעט חילוקי דעות ,אבל תמיד זה היה מלווה
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בהערכה ובכבוד הדדי ,מבלי לגלוש לפסים אישיים .לו היה הדבר
בידי ,הייתי מגייס אותו לצה"ל וממנה אותו כראש אגף המודיעין .בכל
הזדמנות שנפגשנו ,לאחר כמה משפטים הוא היה מתחיל לתחקר
אותי ולאסוף מידע מה קורה בסקטור שלנו ,והוא עשה זאת בתחכום
ובטקט רב .כך היה גם כשנסענו עם משלחת הקניות של הזרעים.
ישבנו ביחד ושמרנו איש על רעהו ,שלא לחרוג מהמסגרת ,ושוב זה
נעשה ברוח טובה ובהגינות.
שלמה היה איש חכם וצדיק ,שתרם רבות בסתר .הצניעות והבריחה
מאור הזרקורים אפיינה את דרכו לאורך כל השנים .הוא בנה במו
ידיו ,ובהמשך עם בניו ,אימפריה כלכלית מרשימה ,מבלי שחבש את
ספסלי האקדמיה .את כל הידע שרכש הוא השיג בזכות כישרון נדיר
שהיה לו להלך עם אנשים ,לקלוט כל פירור של מידע שעשוי לעזור לו
בעסקיו ולקבל החלטות בזמן הנכון ובמקום הנכון.
לא ניקח ממנו גם את יכולת הסיפור שהייתה לו ,והוא ידע תמיד
ברגעים המתאימים להשחיל סיפור או בדיחה טובה .לו ניתן היה לי,
הייתי מפליג בסיפורים ובחוויות עם שלמה ,שחוויתי אתו במהלך
השנים .היריעה קצרה מלעשות זאת.
דור הנפילים הזה הולך ונעלם ,ומעטים נותרו ממנו .לשלמה חלק
חשוב ביותר בהתפתחות של ענף תפוחי האדמה ,בעיקר כמובן בחלק
השיווקי שלו ,והוא ראוי להנצחה .נזכור אותו כאחת מאבני היסוד
שעליה נבנה ענף מפואר ודומיננטי בחקלאות הישראלית.
יענקלה כהן ,נחל עוז

סיכום  2016בחקלאות
רחל בורושק ,כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל
נתוני ענף החקלאות ,כפי שמרוכזים על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,מעובדים להלן לאומדני שנת  ,2016גם לאור נתוני
הענף של השנים הקודמות.
חשיבות ניתוח הנתונים איננה רק לטובת ההיסטוריה ,אלא בזכות
יכולתם של הנתונים לשמש מצע מושכל לזיהוי תהליכים ,תוך
האפשרות להתמקד בפתרון כשלים מצד אחד ולאתר הזדמנויות
מצד שני.

כללי
שורת "הכנסות החקלאים" של אומדן שנת  ,2016לפני הוצאות
מימון ושכר החקלאים ,גבוהה מזו של השנה הקודמת ,כאשר שיפור
הרווח נובע בחלקו מהורדת נטל המס על העסקת העובדים הזרים
בחקלאות ובחלקו מירידה במחירי סל התשומות ופריון כולל חיובי.
יחד עם זאת ,בהסתכלות יותר רחבה ,הייצור החקלאי ,כמצרף ,איננו גדל
כבר מספר שנים ,ולאורך זמן דריכה במקום כמוה כהליכה לאחור.
מאחורי היקף פדיון ריאלי קבוע ,עומדת ירידה קבועה בהיקפי היצוא
החקלאי הטרי ,שהיה עד להצטמקותו חוד החנית של צמיחת הענף,
כמו גם חוד החנית של אימוץ טכנולוגיות מתקדמות ומדדי איכות
גבוהים.

צמצום היצוא ניכר בעיקר בענפי הירקות ,ולא נראה כי בעתיד הקרוב
ניתן יהיה לחזור להיקפי היצוא הקודמים של גידולי היצוא המסורתיים
במדינות היעד המסורתיות .הניסיון לצאת ליעדי יצוא חדשים ורחוקים
יותר הינו אמנם ניסיון ראוי ,אך טרם ניתן לקבוע אם כיוון זה יביא
להיפוך משמעותי במגמה.
התכנסות מרבית החקלאות לשוק המקומי ,הטרי או המתועש ,פוגשת,
בחלק מענפי הייצור ,מגמה מתמשכת של ירידה ברמת הצריכה
לנפש ,דבר שמצביע על פוטנציאל עתידי לא מבוטל.
במקביל נוצר בשנים האחרונות גורם חדש לחוסר וודאות ,אשר בא
לידי ביטוי בשימוש ציני של המדינה בטיעוני יוקר המחיה ,על-ידי התרה
של יבוא תוצרת טרייה בכל עת שהמחירים לחקלאי "מרימים ראש".
בהקשר של הרצון לחשיפת החקלאות ליבוא מתחרה ,יש לציין כי
ה"רעיון הגדול" של הורדת מכסים מול תמיכה ישירה מראה כי הסיכון
שבחשיפה גדול הרבה מעל ומעבר לכל סכומי תמיכה שהמדינה,
אולי ,תהיה מוכנה להזרים לטובת הכנסות החקלאים .כאשר מדובר
במוצרי מזון בסיסי ,הסיכון מיוחס לא רק לחקלאים אלא גם למדינה
ולצרכנים ,כאשר היסמכות הולכת וגוברת בסל הצריכה הבסיסי על
מקורות יבוא עלולה להיות חרב פיפיות בהקשר של חובת המדינה
להבטיח הספקת מזון שוטפת ,במחירים ובאיכויות סבירים.

המשך בעמוד הבא
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למרות חלקה הלא מכריע
של החקלאות ביוקר המחיה
בישראל ,אנו עדיין צפויים גם
בעתיד ללחצים בעניין פתיחת
השוק הישראלי ליבוא של תוצרת
חקלאית .לקחי השנים האחרונות
מצביעים בבירור על כך שיש
לנקוט בעניין זה ,אם נפל הפור,
במדיניות המגדרת את הסיכונים,
על-ידי פתיחת מכסות יבוא
במכס מופחת או בפטור ממכס,
תחת פתיחה שמביאה חוסר
ודאות ,בו לא ניתן לקיים ייצור
חקלאי לאורך זמן.
החקלאות ,ששרידותה לאורך
השנים באה בשל היכולת
להסתגל ולאמץ טכנולוגיות
חדשות ומהמתקדמות בעולם,
הציגה בשנים האחרונות ,ועד
 ,2015שיעורי פריון שליליים,
שכתהליך אמורים לעורר דאגה
רבה .נתוני  2016מראים שיעור
פריון חיובי ,ביחס לכל גורמי
הייצור ,ויש לקוות ועדיין לראות
בנתוני השנים הבאות אם חל
היפוך במגמה.
בהמשך אנסה להציג את ממצאי
החקלאות העיקריים ובתמצות
רב ,מתוך כוונה להצביע על
התהליכים והמגמות ,אשר
בחלקם דורשים עידוד והמשך
ובחלקם טיפול מונע.

ערך התפוקה החקלאית
שנת  2016מצטרפת לקיבעון
המאפיין את התפוקה החקלאית
זה מספר שנים ברמה של כ30-
מיליארדי שקלים .בנוסף ,בניגוד

למגמה הרב-שנתית עד כה,
פדיון ענפי הצומח נמצא בירידה,
ואילו הפדיון של מצרף ענפי
בעלי-חיים נמצא בעלייה.

היצוא החקלאי
בחינה של התפתחות היצוא,
מאז שנת  ,2011מצביעה על כך
ש 75%-מירידת התפוקה של
היצוא הטרי נובעים מצמצום
היצוא בענפי הירקות .יצוא
הפרחים נמצא במגמת צמצום
עוד מתקופות קודמות.
יצוא הזרעים ימשיך להצטמצם,
לאחר הוצאת ליבת הפיתוח
והייצור של חברות הזרעים
מהארץ.
ובענפי הירקות:
•יצוא הפלפל ירד למחצית
מערכו בעבר.
•יצוא עגבניות למעשה כמעט
שאינו קיים יותר.
•יצוא גזר ותפוחי אדמה -
תנודתי ובמגמת ירידה.
בניסיון להסביר את הגורמים
לצמצום היצוא ,מחושבים תנאי
הסחר של הגידולים  -הפער בין
השינוי במחיר התוצרת במונחי
שקלים לבין השינוי במחירי
התשומה:
•השנים  2013 ,2012ו2014-
מייצגות תנאי סחר מורעים.
•השנתיים האחרונות,
 ,2016-2015בהן חלה רוב
הירידה בערך היצוא ,מייצגות
דווקא שיפור בתנאי הסחר:
במצטבר ( ,)2016-2015עלו
מחירי התפוקה ב 8%-לעומת

איור מס'  :1ערך ריאלי של יצוא ירקות

ירידה של  3%במחירי התשומות.
מכאן ,שירידת היצוא של
השנתיים האחרונות איננה
קשורה למחירים.
השפעת שערי המטבע:
במהלך  2016הדולר בארץ
יחסית יציב ,והאירו במגמת ירידה
מסוימת.
בממוצע ,לשני המטבעות
השפעה זניחה בשנת .2016
הפגיעה הקשה היא בשנת ,2017
ובעיקר ליצוא תלוי דולר ארה"ב.
לסיכום מצב היצוא:
•צמצום היצוא מתרכז בעיקר
בענפי הירקות ,שהיו במהלך
שנות האלפיים חוד החנית
שלו.
•ענף הפרחים ,שהיה גם כן
חלוץ יצוא בעבר ,הצטמצם
עד מאוד.
•יש להניח כי הירידה ביצוא
הזרעים תימשך גם בעתיד,
כאשר חברות הזרעים
מוציאות את ליבת העסקים
שלהן מישראל.
•יצוא הפירות יציב ואף בעלייה
 אבוקדו ,תמרים ורימונים.•יצוא ההדרים יציב בהיקפי
היצוא ,כולל תחלופה של
זנים במהלך השנים ,לטובת
הקליפים.
•קיום היצוא במבנה הגידולים
הנוכחי ,ואף הגדלתו בעתיד
בשווקים המסורתיים ,מוטלים
בספק גדול.
•פיתוח זנים חדשים וייחודיים
שיעקפו את התחרות הקיימת
 -גם הוא אינו נראה באופק

בזמן סביר.
לכן ,אם ניתן לעשות מעשה ,גם
אם לא יחזיר את הגלגל לאחור,
הוא יכול להיות בתחומים הבאים:
•פיתוח שווקים חדשים
(מאתגרים בשל המרחק);
•פיתוח טכנולוגיות מייעלות
שישפרו את יכולת התחרות.
•הפעילות שנועדה לתמרץ
את היצוא  -קידום חוק עידוד
השקעות הון ,תמיכה בפיתוח
שווקים חדשים והרבה יצוא
של ידע וטכנולוגיות ,כל אלו
בכיוון חיובי ,אולם על פניו ,לא
נראה באופק מהפך אמיתי
שישנה את המגמה.
בשורה התחתונה ,משמעות
צמצום היצוא היא גם צמצום
במספר המשקים ,ולאורך זמן,
המשמעות היא ריכוז הפעילות
בשוק המקומי ,שמאותגר לא
אחת על-ידי יבוא.
גם אם בחלק מהענפים יש
פוטנציאל לגדילה בשוק המקומי,
הנטייה של המדינה ,לשלב יבוא
בכל עת שהמחירים עולים אף
במעט ,מקשה על התהליך
והיציבות הנחוצה.

השוק המקומי הטרי
לנוכח צמצום היצוא והקושי
להחזירו למסלול צמיחה בטווח
הקצר ,מעניין אם יש בכוח השוק
המקומי הטרי לגדול ולפצות על
ירידה זו.
הדרך לבדיקת יכולת הפיצוי:
 .1נתוני העבר  -האם חלה
תחלופה בין היעדים;
 .2בחינת המגמות בצריכה
על-ידי חישוב ההתפתחות
של הצריכה לנפש.
 .1השוק המקומי לעומת היצוא:
 2016לעומת 2013
ירידת ערך היצוא 1.0 :מיליארד
ש"ח.
עליית ערך השוק המקומי הטרי:
 0.8+מיליארד ש"ח.
אולם ,הגדלת הערך של השוק

מבזק ירקות
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המקומי נובעת כולה מענף
הפירות ,ואילו ירידת ערך היצוא,
הנובעת מענף הירקות ,לא
מצאה ביטוי בתפוקת השוק
המקומי.
מעבר לכך ,פדיון הירקות לשוק
המקומי לא השתנה ,למרות
עלייה בכמות הירקות שנמכרו
ב 130-אלפי טונות ,והמשמעות
היא  -ירידת מחירים.
חמור עוד יותר ,המקור
לכמחצית מגידול מכירת הירקות
בשוק המקומי הוא יבוא ירקות
(בעיקר עגבניות ומלפפונים)
בשנים אלו.
 .2פוטנציאל לגידול הצריכה
לנפש
צריכת הירקות לנפש בישראל
אמנם נחשבת גבוהה ,אולם
נמצאת במגמת ירידה.
בשנת השיא ,2004 ,היא הגיעה
ל 203-ק"ג לנפש בשנה ,ואילו

איור מס'  :2רמת הצריכה של ירקות לנפש בישראל

בשנת  2016היא עומדת על 155
ק"ג לנפש בשנה בלבד (ירקות
מייצור מקומי).
הפרש רמת הצריכה לנפש
מגלמת כמות של מעל  300אלפי
טונות של ירקות.
לסיכום השוק המקומי הטרי:
פוטנציאל הצמיחה של המכירות

לשוק המקומי מותנה ברמת
הצריכה לנפש וברמת החשיפה
ליבוא מתחרה.
ענפי הירקות מייצגים פוטנציאל
חיובי ,בשל מגמה רב-שנתית של
ירידה ברמת הצריכה לנפש.
מנגד  -יבוא של ירקות בסיסיים,
בכמות הולכת וגדלה ,מונע גידול

ואף עלול לגרום צמצום בשל
הכנסת גורם חדש של סיכון
וחוסר ודאות.
מוצרי החקלאות המקומית
מהווים אמנם נתח לא קטן מסל
המזון ,אולם לא את הנתח הגדול
= פחות מ 7%-מסל הצריכה
הכולל וכ 41% -מסל המזון.
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אריאלה רינגל-הופמן * מחסלים את החקלאות

שממת בטון ושיש
כתבה שפורסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" בתאריך 23.8.2017
הכפרי ליישובים חקלאיים כמו קדומים ושלא נעמד על רגליו האחוריות
מזל גדול נפל בחלקם של שר האוצר כחלון ומינהל מקרקעי ישראל
נוכח חיסול מינהלת ההשקעות שאמורה לסייע לחקלאים במימון
הכפוף לו ,שהחקלאות בישראל לא מעניינת איש .כלומר ,לא מעניינת
איש חוץ מכמה טמבלים שעדיין מתעקשים לעבד את אדמותיהם ולגדל פרויקטים ,מינהלת שעד לפני שנים תוקצבה בכמה עשרות מיליוני
את העגבניות ,המלפפונים ,הפלפלים ותפוחי העץ העולים על שולחנם שקלים שיועדו לחידוש נטיעות ,שיפור אמצעי הייצור וחיסכון בכוח
אדם ,והיום יש בה אפס שקלים .שר שלא נעמד על רגליו האחוריות
של אזרחי ישראל .אזרחים שרובם הגדול ,למרבה הצער ,אדישים
לחלוטין לשאלה אם הם צמחו בגליל ,בערבה או יובאו מטורקיה ,בתנאי כשהמדינה החליטה להוריד את השתתפותה בקרן למימון נזקי טבע:
בעוד שבכל העולם המערבי ממשלות מממנות את הקרן במלואה או
שהמחיר יהיה סביר ולא יבלבלו להם את המוח עם סיפורים על עושק
החקלאים ,פערי התיווך והעלייה הלא סבירה של מחירי המים  -גם מים לפחות  80%ממנה ,בישראל ,מדינת כל נדל"ניה ,השתתפות המדינה לא
מגיעה ל.30%-
מושבים ,מי ביוב מטוהרים.
עם ישראל ,מתברר ,אוהב את החקלאים רק כפתרון להעסקת הילדים
הזיכרון הציבורי תקוע ב"מיליונרים על שפת הבריכה" ,מטבע הלשון
בחגים ובחופשים  -נוסעים לקטוף פרחים בשדה ודובדבנים במטעים,
שהנפיק מנחם בגין ,שעבר שכלול נפלא עם השנים כשהלעיטו אותנו
בסיפורים מסמרי שיער איך מדינתנו מוכת הבצורת מוכרת לאירופאים להתעלל בחיות בפינות ליטוף מאולתרות .במו אוזניי שמעתי ילד שואל
את אמא שלו אם סוס מטיל ביצה שממנה בוקע הסייח ,ואבא שהסביר
מים בתוך התפוזים ,ובמקביל בסיפורים על הלובי צר האינטרסים
לבנו פעור-הפה נוכח קומביין ענק ,שזה טרקטור .כי בישראל  2017את
שמפעילים החקלאים בכנסת .העובדה שכבר מזמן אין בעיית מים
במדינת ישראל ,או שהלובי החקלאי המייצג מגזר הולך ונעלים הצטמק מי כבר מעניין ההבדל בין קומביין לטרקטור.
וכך תחת ערפל ציבורי ,טוב ומיטיב לשר האוצר ולמינהל וקטלני והרסני
לספסלי אופוזיציה נטולת כל יכולת להשפיע  -לא מזיזה להם.
לחקלאות ,הגיעה ישראל לנקודת שפל שאין דוגמתה בעולם המערבי.
שלא לדבר על שר החקלאות הנוכחי ,שמעביר את תקציבי הפיתוח
לפי נתוני האיחוד האירופי ,שיעור החקלאים במדינות אלה נע בין 2.2%
ל .3%-בישראל שיעורם חמישית מהממוצע האירופי –  .0.52%משהו כמו
 7,000אנשים ,רובם בני  60ומעלה ,שהם אפילו לא שליש מנדט.
פחות משליש מנדט שמוצא עצמו בשנה האחרונה נלחם במדיניות
פרועה של הפקעת האדמות החקלאיות .זה נעשה בחסות החוק,
לכאורה .קוראים לו חוק הותמ"ל ,שבמסגרתו הוקמה הוועדה למתחמים
מועדפים לדיור .החוק הזה ,שנחקק לפני פחות משנה ומאפשר
לשר האוצר שמקדם פתרונות דיור היפים לכותרות העיתונים ,מוביל
להפקעה של מאות אלפי דונמים חקלאיים לטובת מתחמי דיור .זה
קורה בכל הארץ .מייבשים פרדסים ועוקרים מטעים ומחסלים חממות
ורומסים שדות ,והכל לטובת מראית עין של בנייה למגורים.
וכך ,עשרות מושבים וקיבוצים ,מאות או אלפי חקלאים ,מוצאים עצמם
בוקר אחד ללא האדמות החקלאיות ועם פיצוי עלוב ,גם במקומות
שבהם הוכח  -קריית-אתא ,קריית-ביאליק ,אופקים ועוד  -שיש
אלטרנטיבה בתוך העיר .עד כדי כך שעיריית פתח-תקווה ,למשל,
שלכאורה הייתה צריכה להיות מרוצה שמפקיעים את אדמות מושב
כפר סירקין לטובתה ,שוקלת להגיש עתירה נגד התוכנית.
"מדינת ישראל מתאבדת" ,קורא לזה הגיאוגרף פרופ' ארנון סופר.
"פועלים בהיסטריה ומוכרים את עתידה של המדינה" ,אומר דודו
קוכמן ,מזכ"ל כפרי האיגוד החקלאי" .בהלה תכנונית" ,מגדיר זאת
אסף זנזורי ,רכז מדיניות ארוכת טווח בחברה להגנת הטבע ,השותפה
למאבק החקלאים" .עצלנות תכנונית" ,מגדירים זאת אחרים .ובשורה
התחתונה מסכימים כולם שזה לא רק חיסול החקלאות ,שזה אסון גדול
בפני עצמו ,זו גם פגיעה אנושה במרחבים הפתוחים ,בריאות הירוקות,
במראה פניה של הארץ הזו שמחר תהפוך לרב-קומות ,כולה שממת
בטון ושיש .מרחב עירוני אחד גדול ומכוער ,שלמי שיתגעגע לריח
פריחת ההדרים ולמראה שדות הקמה לא יהיה לאן לברוח ממנו.

מבזק ירקות
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משולחן המזכירות

י

שיבת האסיפה הכללית
 מועצת הארגוןערב ראש השנה17.9.17 ,
אלי אהרון נבחר ליו"ר האסיפה.
מאיר יפרח
מלגות ע"ש יוסטה בלייר ,יהודה
רותם ויוסי ארזי ז"ל :אנחנו
מעניקים היום מלגות לחוקרים
צעירים ע"ש שלושת המזכירים
לשעבר בארגון ,מה שאומר
שמעריכים גם את המחקר
והחדשנות וגם את אלה שנתנו
מחייהם כדי שפרנסת החקלאים
תהיה בטוחה ,ואנחנו יודעים
להודות למי שעשה למעננו.
מועצת הצמחים :היום מתקיימת
פגישה של קבוצת מגדלי ירקות
עם השר .קודם לכן ,נפגשה
הנהלת התאחדות חקלאי
ישראל ,בראשות אבו וילן ומאיר
צור ,עם השר וצוותו ,והסברנו
להם את חשיבות המועצה ואיזה
השלכות הפגיעה במועצה יכולה
לגרום.
כבר איחדו את המועצה ובכך
כבר אז עשו עוול לענף הירקות,
האם לא די? הרי בעקבות החוק
יש בחירות אישיות וחשאיות
לנציגי החקלאים במועצה ,אז
עם כל הכבוד המגדלים הם
שצריכים להכריע לגבי חשיבותה
של המועצה.
בישיבה האחרונה ביקשתי
מהשר מפגש נפרד של נציגי ענף
הירקות ,שכאמור יתקיים היום.
קנט :אנחנו מברכים את המנכ"ל
החדש של קנט ,שמוליק תורג'מן,
שנמצא אתנו פה .תדע שהארגון
וההתאחדות תמיד רואים
ומכירים בחשיבותו של הביטוח.
 50%מתקציב הענף במועצה הרי
מיועדים לביטוח החובה.
אורן ברנע
יצוא ירקות :כאשר קוראים את
סיכום השנה החקלאית ב,2016-

מבזק ירקות
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שהכינה רחל בורושק ,רואים
איך ערך היצוא ירד מ 2011-ועד
 2016כמעט למחצית .אחת
הסיבות העיקריות היא תהליך
הלוקליזציה המתחזק באירופה
 העדפת התוצרת המקומיתשלהם גם אם איכותה נמוכה
בהשוואה ליבוא הטרי .כתוצאה
מזאת "חלון היצוא" לתוצרת
שלנו הולך ומתכווץ .בשולחן
תפוחי אדמה יש החלטה לרדת
בהיקף יבוא הזרעים בשנה הבאה
ב 10%-ובשולחן הגזר יש כוונה
לרדת ב 17%-בשטחי המזרע.
מועצת הצמחים :מצטרף
לדבריו של מאיר על חשיבות
המועצה ורוצה להדגיש נקודה
נוספת  -שולחנות הגידול
של כל הגידולים הם בזכות
מועצת הצמחים .אם יסגרו את
המועצה ,תיעלם כפי הנראה
יכולת התיאום בין המגדלים.
ההחלטה בלתי נתפסת ,מצד
אחד אנו מנסים יחד עם משרד
החקלאות להיאבק בכשל השוק,
המעמיד אלפי חקלאים מול 5
רשתות ,ומצד שני המשרד פועל
לסגור את מעט התיאום שיש בין
החקלאים מול הרשתות ושוקי
יצוא אחרים.
אנחנו בימים של סליחות ,נקווה
שחודש אלול ישפיע על מקבלי
ההחלטות ,ייקח אותנו למקום
אחר ושנחזור לעבוד נכון וביחד.
ירקות לתעשייה :הענף סובל
משינוי מחירי המים בצפון מחד
ומקשיים באחד המפעלים
מאידך .לפי נפח הזמנת הזרעים
עד כה צפויה ירידה בייצור תפוחי
אדמה לתעשייה ,מה שמעלה
את החששות שלנו מיבוא .אנו
תקווה שהבעיות ייסגרו בימים
הקרובים ושנקבל הזמנת זרעים
שתשלים את החוסר.
ההתארגנות של המגדלים,
שמנוהלת במשותף על-ידי ארגון
עובדי הפלחה וארגון מגדלי
ירקות (תחת חסות המועצה),
עובדת היטב .גוף ניהולי זה מנהל
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ביד אחת בשם המגדלים את
המו"מ מול המפעלים.
בנוסף ,בעזרת מעורבות המועצה
ובגיבוי הכספי שלה ,עושה ארגון
מגדלי ירקות ביטוח אשראי
לחלק מהגידולים .הקשיים
במילוטל מדאיגים ,ואנו מקווים
כמובן שהדברים יסתדרו .בכל
אופן ברגעים אלו טוב שיש לנו
את אותו ביטוח אשראי למגדלי
האפונה והתירס למילוטל.
מגדלים אלו חשופים בשלב זה
לכמה מיליוני ש"ח.
אלי אהרון
החקלאות בשנת  :2016על-פי
סיכום ערכי התפוקה בחקלאות
הישראלית של הלמ"ס ,שריכזה
רחל בורושק לגבי שנת ,2016
החקלאות בכללה דורכת
במקום מבחינת התפוקות בשוק
המקומי ,וביצוא אנו מזהים
נסיגה משמעותית .ניתן לראות
בנתונים כי בשוק המקומי העלייה
מזערית ,ומשמעותה דריכה
במקום .גם בתעשייה המצב
דומה .ביצוא המצב חמור יותר.
בענף הירקות יש ירידה ביצוא
משנת  2011בשיעור של ,45%
ובגד"ש ירידה של  .22%בשוק
המקומי חל בין השנים
 2016-2014גידול של 5.1%
בלבד ,וזאת בהתחשב בגידול
באוכלוסייה ובשאיפה להגדלת
הצריכה.
להלן פירוט ערכי התפוקה
בירקות בין השנים :2016-2013
תפוחי אדמה - 25% -
גזר - 20% -
פלפל - 50% -
סלרי + 176% -
בטטות + 60% -
צנונית - 42% -
עגבניות .- 73% -
עובדים זרים :המאפיינים
העיקריים של השנה :א .החזרת
נקודת זיכוי אחת (מתוך ה2 1/4-
שנלקחו); ב .אישור סופי לקיזוז
של כ 530-ש"ח בגין הוצאות דיור

ואחרות; ג .מניעת קבלתה של
החלטה לחיוב מעסיקים לפתוח
חשבונות בנק לעובדים.
קנט :יש לשים לב לדרישות
הסניטציה כתנאי לביטוח אסונות
טבע.
כנס הדברה :בשבוע שעבר
התקיים במשרד החקלאות
כנס לקביעת מדיניות הדברה.
במסגרת הכנס התקיימו 4
שולחנות עגולים לדיון בנושאים
שונים ,הקשורים לנושא ההדברה.
כנציג מגדלים השתתפתי בצוות
ההיגוי להכנת הכנס ודאגנו לכך
שבכל שולחן ישתתפו  2נציגים
מטעם החקלאים .יצאנו מהכנס
בהרגשה טובה ששמעו את
קולנו .במדור "יוזמות" בגיליון
זה מופיע סיכום של הכנס
מנקודת המבט של ארגון מגדלי
הירקות.
הוזלת עלות המים :כולנו
מכירים את התיקון בסעיף 27
לחוק המים שהוזיל את מחיר
המים וקבע לשנתיים הקרובות
מחיר של  1.98ש"ח למ"ק,
וביוני  2019מחיר של 1.81
ש"ח לחקלאים שיש להם מים
חלופיים ו 1.54-ש"ח לאלו שאין
להם חלופות למים שפירים.
עוד יש לציין ,כי קיימות בעיות
בנוסח הסעיף שיש לתת להן
מענה.
אבו וילן
בחודשים האחרונים אנחנו
מוצאים את עצמנו בשורת
מחלוקות עם המשרד ,וחבל.
על מועצת הצמחים אסור לוותר,
צעד זה לא יוזיל דבר לצרכן
ויגרום נזק אדיר.
אם בודקים את סיכום ,2016
רואים שבחלק מהענפים הייתה
עונה טובה ,וגם בירקות היו שנים
גרועות יותר ,אבל הבעיה היא
שחסרה מדיניות ,לאן רוצים
להגיע.
שנה טובה וביחד נקווה לשוב
למסלול התנהלות תקין.

הצגת המאזן והדוחות הכספיים
יהודית קריסטל מברית פיקוח
מציגה את המאזן והדו"חות
הכספיים של הארגון.
הדו"חות הכספיים אושרו פה
אחד.
דו"ח ועדת ביקורת
יוסי צרפתי מציג את דו"ח ועדת
הביקורת ,בה חברים נוסף על
יוסי :יהושע שופט ,יענקלה כהן
וחיים דוד.
יוסי ציין את שיתוף הפעולה
של המזכירים והמזכירות עם
ועדת הביקורת ומסר כי ועדת
הביקורת לא מצאה חריגות
בהתנהלות .המאזן משקף את

הצעת התקציב בשינויים קלים
במעבר בין הסעיפים ומראה
תכנון נכון של המזכירים ,עם
ראייה כוללת להבטחת המשך
פעילות הארגון גם בימים קשים.
בשם הוועדה יוסי מאחל שנה
טובה ומבורכת ,הן בגשמי ברכה,
הן ביבולים והן בהכנסות.
שנוכל להתפרנס ולהתקיים
בכבוד ולהמשיך לעשות חקלאות
מפוארת לתפארת מדינת
ישראל.
רשימת חברי המזכירות
אלי אהרון קורא את רשימת
החברים במזכירות הארגון.
הרשימה מאושרת פה אחד.

סקירת טקס חלוקת המלגות ע"ש יוסטה בלייר ,יהודה רותם
ויוסי ארזי ז"ל תופיע בגיליון הבא.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות
ספטמבר  - 2017נובמבר 2017
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד
אוגוסט  ,2017אשר ישווקו בחודשים ספטמבר  - 2017נובמבר .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.
מאמצע חודש ספטמבר יחלו חגי תשרי .אנו צופים שחגים אלו יביאו
לעלייה בביקושים ,אשר תגרום לעלייה במחירי הירקות במהלך חודשי
התחזית.

בפרוס השנה החדשה אנו מאחלים למגדלי הירקות שנה טובה ומוצלחת,
שנה ברוכה בעמלנו ופרנסה למשפחותינו,
שנת גשמי ברכה ,הרבה בריאות וגם צמיחה ,שנת שלום ובטחון.
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 ( 2017-2006מדד באחוזים בסיס = ממוצע )2005

המדד הסיטוני של חודש אוגוסט  2017עומד על שיעור של 209%
משנת הבסיס (ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה ,כי מדד מחירי
הירקות הסיטוני עלה בחודש אוגוסט  2017בשיעור של  13%לעומת
חודש יולי .2017
מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש אוגוסט  2017על שיעור של
 150%משנת הבסיס .מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש אוגוסט
בשיעור של  5%לעומת חודש יולי .2017

מבזק ירקות
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השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים אוגוסט  - 2016אוגוסט ( 2017ש"ח לק"ג)
שם ירק
אבטיח
ארטישוק
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל בית אלפא
בצל יבש
בצל ירוק
בצל ריברסייד
ברוקולי באריזה קמעונית
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
איכות מעולה
גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
איכות מעולה
גזר בשקים
דלורית
דלעת
זוקיני ירוק
חסה  8יחידות
חציל בלאדי
חציל חממה
חצילים
כרוב אדום
כרוב לבן
כרוב סיני
כרובית
לוף
לפת איכות מעולה
מלון גליה מעולה
מלון כתום
מלפפון חממה
סלק
סלק איכות מעולה
עגבניות באשכולות
עגבניות בהדליה
עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות
איכות מעולה
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
צנון
קולרבי
קישואים איכות מעולה
שום
שומר
שעועית ירוקה
תות שדה

אוג16-
3.91
7.75
7.91
3.00
1.60
6.27
1.99
16.50

אוג17-
1.97

 %שינוי
-50%

8.22
1.92
1.60
1.50
5.68
1.70

4%
-36%
-6%
-9%
-14%

15.00
3.30
2.93
3.74
4.02
2.63
2.65
2.96
6.75
25.26

6.85
5.16
6.85

2.92
3.00
3.50
6.97
35.91
6.36
5.12
5.06
5.07
4.58
4.75
6.90
7.21
4.00
4.04
4.74
3.75
3.65
4.30
5.46

-20%

5.46

-20%

10.64

6.73

-37%

6.01
5.74
5.45
8.25
6.15
5.00
4.92
7.13
20.00
6.47
16.74

8.37
7.21
5.87
8.54
6.87
5.00
8.09
6.24
20.00
6.60
15.26
16.50

39%
26%
8%
4%
12%
0%
64%
-13%
0%
2%
-9%

3.45
3.81
4.87
3.85
4.75
7.10
6.55
2.25

4.53
4.40

11%
13%
18%
3%
42%
48%
33%
4%
19%
0%
-3%
10%
78%

-17%
-17%

פירוט התחזית:
בצל
הספקת בצל בחודשים מאי -
ספטמבר הינה מזן מכלוא הקיים
במלאי בהיקף של כ 4,000-טונות.
בנוסף ,הספקת בצל בחודשים
יולי  -דצמבר הינה מהזן
ריברסייד ,הקיים במלאי בהיקף
של כ 50,000-טונות.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות.
צפויה הספקה סדירה של בצל.
הצפי הינו לרמת מחירים מאוזנת
עד נמוכה.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש
אוגוסט הינו  3,700דונם ש"פ.
השיווק בתקופה זו הוא בעיקר
משטחים פתוחים (אזור
השפלה) ,המיועדים לשיווק
בחודשים ספטמבר  -נובמבר.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.
כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים
יוני – אוגוסט הינו כ 4,600-דונם,
המיועדים לשיווק בחודשים
ספטמבר  -נובמבר.
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
יוני  -אוגוסט הוא כ 4,700-דונם
בבתי צמיחה ,המיועדים לשיווק
בחודשים ספטמבר  -נובמבר.
היות שמדובר בגידול קצר,
יחסית לשאר גידולי הירקות,
היצע המלפפון משתנה בזמן

קצר .לכן קיימות תנודות במחירי
המלפפון מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.
עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש יולי
כ 13,000-דונם בתי צמיחה,
המיועדים לשיווק בחודשים
ספטמבר  -נובמבר.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש
אוגוסט כ 14,550-דונם בתי
צמיחה וכ 2,600-דונם ש"פ,
המיועדים לשיווק בחודשים
ספטמבר  -אוקטובר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.

שום
המלאי בקירור הוא בהיקף של
כ 3,500-טונות.
הצפי הוא
לרמת מחירים
גבוהה.
אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש יולי
כ 850-דונם ,המיועדים לשיווק
בחודשים ספטמבר  -אוקטובר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.
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מן השטח

מ

בחן זני תפוחי אדמה
 סיכום מפגש שנתי2017
אלי אהרון
כמדי שנה ,גם השנה התקיים
בקיבוץ ארז מפגש להצגת
התוצאות של מבחני הזנים של
תפוחי אדמה באביב ובסתיו
.2016/17
את פני הבאים קידמה ,כבכל
שנה ,תערוכת הזנים המסורתית
של תפוחי אדמה שנבחנו.
פתח את הכנס אשר גולן ,שציין
את חסרונו של יוסי ארזי ז"ל.
אשר סקר את מבחני הזנים
וציין כי בסך-הכול נבדקו 41

זנים .בהמשך הציג את הזנים
המצטיינים באזורים השונים.
עוד ציין אשר ,כי עונת אביב
 2017התבטאה בעיקר במיעוט
מחלות ,וזאת בהשוואה לאביב
 .2016במחלות מסוימות נובע
הדבר מהקפדה על ניקיון חומרי
הריבוי בשילוב עם תנאי אקלים
נוחים .כמו-כן בלט בשנה זו אחוז
הפקעות של סוג א' גדול ,וזאת
לאחר דיגום של  90ימי גידול.
אחריו עלה פרופ' זכריה מדר,
שהרצה בנושא "רכיבי מזון
מהחקלאות כמשפיעים על
בריאותנו" .פרופ' מדר ציין כי
הירקות הם המקור העיקרי
החשוב לסיבים תזונתיים ,שהינם
חומר שלא נעכל או נעכל בקושי
במערכת העיכול.
המלצות הצריכה:
ילדים  -עד  15גרם ליום;
מבוגרים  25 -גרם ליום;
חולי סוכרת  -עד  40גרם ליום.
בהמשך סקר פרופ' מדר את
תרומתם ואופן פעילותם של
חלק ממיני הירקות.
חתם את הכנס אורן ברנע,
בהרצאה בנושא ערך היצוא
הטרי לפי הענפים :פלפל ,גזר
ותפוחי אדמה.
בנוגע ליצוא תפוחי אדמה ,ציין
אורן כי יוצאו כ 205,000-טונות.
השוק באירופה התחיל טוב
וקרס לקראת אמצע מאי .הדבר
נבע בעיקר מעיתוי המשלוחים
ומחוסר אהדה לישראל במדינות
האיחוד האירופי .עוד ציין אורן ,כי
תופעת ההעדפה של התוצרת
המקומית באירופה מקשה על
היצוא הישראלי .השוק הרוסי
ממשיך להיות היעד המרכזי
לפינוי עודפים .פיתוח שווקים
נוספים הינו הכרח להמשך קיומו
של היצוא הישראלי.
אורן המשיך וסקר את פעילות
ארגון מגדלי ירקות מול קנט,
הנמצאת בגירעון זה  3שנים ,ואת

המשך בעמוד הבא
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האילוץ בהגדלת הפרמיות ,דבר
שגרם למגדלים לרדת מביטוח
ברמה ד' לביטוח ברמה ג' .העלאת
השתתפות המדינה בביטוח תיתן
מענה לבעיה ,ציין אורן.
אורן מסר על שינוי בתקנות
בהיתרים לחומרי הדברה וציין
את רשימת  49החומרים שנפסלו
באירופה ונמצאים כעת בדיונים
בישראל.
בנוסף לכך דיווח אורן על
הנושאים הבאים:
 .1פגישה עם שר החקלאות
בנוגע למשבר בתפוחי
האדמה.
 .2קידום מכירות של תפוחי
אדמה במסגרת מועצת
הצמחים.
 .3הצגת סקר לגבי הסיבות לאי
צריכה מספקת של תפוחי
אדמה ,כולל טיעוני טעם

מבזק ירקות
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וחשש להשמנה.
 .4דיווח על הפעילות בשולחן
תפוחי אדמה בנושאים הבאים:
א .מעקב אחר רמת המלאים
וטיפול במחירים
ב .טיפול בשינוי התקנות לגבי
חומרי הדברה
ג .אישור תוכנית המו"פ
ד .פוליסת קנט
ה .סקר צרכנים וקד"מ
ו .ויסות זרעי 2017
ז .תמיכה במועצת הצמחים
 .5חשיבות המשך פעילותה של
מועצת הצמחים ותרומתה
לחקלאות בישראל.
 .6ניתוח מגמות ביבוא זרעים
ופסילות לפי ארץ מוצא.
 .7ציון רשימת הזנים המובילים.
יישר כוח לכל העוסקים
במלאכה ולהתראות במפגש
בשנה הבאה.
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י וזמות
גיבוש מדינות הדברה לאומית
סיכום הכנס בנושא לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית מנקודת המבט של ארגון מגדלי ירקות
אלי אהרון ,ארגון מגדלי ירקות
בתאריך  12בספטמבר 2017
התקיים במשרד החקלאות כנס
לגיבוש מדיניות הדברה לאומית.
הכנס התקיים בחסות השירותים
להגנת הצומח ,בראשותו של
פרופ’ עבד גרה ,כאשר פרופ’
אברהם גמליאל (גמלי) משמש
כיו”ר הוועדה המארגנת.

כללי
נושא ההדברה מפוצל כיום בין
 4משרדי ממשלה :חקלאות,
בריאות ,הגנת הסביבה ועבודה,
כאשר לכל משרד מדיניות משלו,
שלא בהכרח משתלבת עם
מדיניות יתר המשרדים.
לאור האמור ,ובעקבות דו”ח מבקר
המדינה ,חברו יחד ארבעת משרדי

מבזק ירקות
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הממשלה לייצר מדיניות אחת,
אחידה ,שתיתן מענה הוליסטי
להיבטיו השונים של נושא זה.

השיטה
במסגרת הדיונים המקדימים,
בראשותו של פרופ’ אברהם
גמליאל (גמלי) ובהשתתפותו
המלאה של פרופ’ עבד גרה,
הוחלט על סדר יום בכנס,
שכלל :ברכות ,כולל ברכת שר
החקלאות ,הצגת מדיניות של כל
אחד מארבעת משרדי הממשלה
וכן דיון מעמיק במסגרת 4
שולחנות התייעצות ,בהם
השתתפו נציגי המשרדים השונים,
נציגי ציבור ,התעשייה ,אדם טבע
ודין וכן נציגי חקלאים:
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1 .1תקינה ורגולציה  -בראשות
ד”ר לילא שיני  -חג’ יחיא וגב’
פנינה אורן-שנידור;
2 .2פיקוח על תכשירי הדברה
ואמצעי יישום  -בראשות ד”ר
רינה ורסנו וד”ר שגיא גבריאל;
3 .3הקמת מערך מידע לאומי על
תכשירי הדברה  -בראשות ד”ר
אורי שלום וגב’ ריקי קטנר;
4 .4הסברה ,הדרכה ,חינוך
ובטיחות  -בראשות גב’ ענת
לוינגרט ומר יאיר גולדשמיט
ושלמה ישראל.

סיכומי השולחנות
להלן הסיכומים שהוצגו בשולחנות
ההתייעצות:
 .1תקינה ורגולציה
1 .1לצורך אישור חומרי הדברה,
יש להקים ועדת היגוי משותפת
לכל המשרדים.
2 .2יש לייצר מסלול מקל
לרישוי חומרים ותכשירים
שרמת רעילותם נמוכה והינם
מאושרים במדינות מוכרות -
“מסלול ירוק”.
3 .3ועדה מקצועית מייעצת
תסווג תכשירים לפי רמת
רעילותם.
4 .4יש לתת תמיכה לעידוד
חקלאים להשתמש ב”חומרים
רכים” ופחות מסוכנים  -כנהוג
באירופה.
5 .5יש לקבוע מסלול מקוצר
מהקיים כיום לרישוי חומרי
הדברה במסגרת אישור
תקנות על-ידי שרי החקלאות
והבריאות וכן בוועדת הכנסת.
6 .6יש לקבוע מסלול חירום
לאימוץ  MRLהקיים אירופה
במקרים של הכרזה על מזיקי
הסגר במדינות היעד לתוצרת
ישראלית.
7 .7יש לבחון נוהל לאיסוף
חומרים שיצאו מהתקן

מהמדפים.
8 .8יש לתת את הדעת לנושא
ההדרכה ,הפיקוח והאכיפה גם
במסגרת חוק הסטנדרטים.
 .2פיקוח על תכשירי הדברה
ואמצעי יישום
1 .1הגבלת מכירתם של חומרי
הדברה רעילים במיוחד לבעלי
הכשרה מיוחדת בלבד.
2 .2יש לתכנן את הפיקוח
מתחילת הייצור ועד לשיווק.
3 .3איחוד גורמי הפיקוח לגוף
אחד או לחילופין הגברת
התיאום בין כל גורמי הפיקוח
במשרדים השונים.
4 .4יש לייצר עקיבות אחר
התוצרת החקלאית בדרך של
סימונה.
5 .5יש להגביל את יישום
החומרים הרעילים במיוחד
למיישמים מורשים שעברו
הכשרה לכך.
6 .6יש להקים מאגר מידע
ארצי למעקב אחר חומרי
הדברה.
7 .7מומלץ להכשיר ולאחד
את ההנחיות בין כל פקחי
המחלות והמזיקים הפועלים
בשטח.
8 .8מעת לעת יש לעדכן את
התוויות על גבי התכשירים.
9 .9יש להגביר את הפיקוח על
תוצרת המיובאת מטורקיה,
ירדן ועזה.
1010יש לבחון שימוש בגורמי
פיקוח חיצוניים.
1111יש לקיים ענישה מחמירה
שתייצר הרתעה ,כולל פרסום.
 .3הקמת מערך מידע לאומי של
תכשירי הדברה
1 .1יש להקים מאגר יעיל,
מעודכן ,ידידותי למשתמשים
ומהיר במקום זה הקיים כיום.
2 .2המסמכים במאגר לא יהיו
מסמכים משפטיים.

3 .3יש לעדכן את התווית
ולהוסיף לה אלמנטים שאינם
מופיעים כיום ,כמו :מספר
הימים שיש להמתין מהריסוס
האחרון.
4 .4כל מערך המידע צריך
להיות באחריות הרגולטור.
5 .5המאגר צריך לכלול דיווחים
ומידע זמין על-ידי מפות
אינטראקטיביות ,כולל מידע
שיגיע מהציבור.
 .4הסברה ,הדרכה ,חינוך
ובטיחות
1 .1יש לנקוט בפעולות הסברה
בכל האמצעים לחקלאים
ולציבור האזרחי ,כדוגמת
הסברה באמצעי התקשורת
למדבירים הביתיים.
2 .2יש לקיים הסברה לציבור
הרחב לגבי הצורך בשימוש
בחומרי הדברה בחקלאות ,תוך
יצירת שקיפות מלאה בעניין זה.

3 .3יש להקים מרכז מידע
למענה מהיר בנושא הדברה.
4 .4יש להשקיע מאמץ וחשיבה
נוספת בנושא החינוך.
5 .5יש צורך ביצירת אמון הדדי
בין החקלאים ובין הציבור שאינו
חקלאי.
6 .6על הרגולטור מוטלת
החובה לבצע תהליך של ניהול
סיכונים.
7 .7יש לאגם תקציבים לביצוע
קורסי הדרכה והסברה
לחקלאים באמצעות גורמי
מקצוע מתאימים ,כולל שימוש
בשירותי גופים מקצועיים
פרטיים ,וכל זאת על-פי
התקנות הקיימות כבר כיום.
8 .8יש ללכת למהלך בשיתוף
הציבור ,להורדת המתח בין
הציבור הכללי לבין החקלאים.
9 .9יש לבחון אפשרות ליצירת
חיץ בין הגידולים החקלאיים

לבין השטח האורבני  -ניתן
לעשות זאת על-ידי שימוש
בגידולים אורגניים או גידולים
שאינם דורשים שימוש
בחומרים רעילים ומסוכנים.

סיכום של עבד גרה  -מנהל
השירותים להגנת הצומח
ולביקורת
עבד ציין כי הסדרת השימוש
בחומרי הדברה הייתה בסדר היום
שלו כבר עם כניסתו לתפקיד.
סיכם את עבודת צוות ההיגוי
שהכין את הכנס המוצלח וברך
את כל העוסקים במלאכה”... :אני
מגיע עם ראש פתוח ולב פתוח
לשיתוף פעולה והסכמות בין
כל הגורמים הפועלים בתחום,
לקידום הנושאים שעל הפרק”.
עבד העלה על נס את שיתוף
הפעולה בתוך המשרד :שה”מ,
אגרואקולוגיה ,חוקרים ועוד.

הערה אישית:
מזה זמן ,אורן ברנע ואנוכי ,מטפלים
מול כל הנוגעים בדבר בנושא רישוי
חומרי הדברה ו/או ברשימות רוויזיה
בחומרי הדברה שמפיקים מעת
לעת בשירותים להגנת הצומח.
כוונתנו היא למנוע מצב ,בו מקבלים
החלטה על הוצאה מהתקן של
חומרים שאין להם תחליף ו/או
במקרים שעלות התחליפים יקרה
מאוד ,וכל זאת כדי למנוע ,מצד
אחד ,נזק לחקלאים ,ומצד שני,
להמשיך ולשמור על בריאות הציבור.
יש לציין כי כוונת משרד החקלאות,
להחיל את התקנים האירופיים
על רישוי החומרים בישראל ,אינה
מקובלת עלינו ,היות שתנאי הרישוי
והעילות ,שבשמם מבצעים את
הרישוי באירופה ,אינם מתאימים
לאלו בישראל.
כמו-כן ,יש לציין כי במקרים לא
מעטים התקן הישראלי מחמיר מזה
האירופי.
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ת כירו

י

ח"מ פונה לצרכני
הגורמה עם תפוחי
אדמה מזנים חדשים
חגית שגב אילת

כרטיס ביקור
"חבל מעון מפעלים אזוריים",
ובשמם המוכר יח"מ ,הינה
אגודה שיתופית חקלאית
משנת  ,1956בבעלות עשרה
משקים מיישובי עוטף עזה בנגב
המערבי .במסגרת זו המשקים
עובדים ומתנהלים כקואופרטיב
ומשווקים את תוצרתם ברוסיה,
במערב אירופה ובשוק המקומי,
תחת המותג המוכר "הדוד
משה".
מתחם המפעל משתרע על
שטח של כ 200-דונם וכולל
חמישה בתי אריזה למוצרים
השונים ,כאשר כל בית אריזה
מטפל בגידול אחר :תפוחי
אדמה ,גזר  ,צנוניות ,הדרים
ובצל .היקף הסל עומד על
כ 125,000-אלף טונות תפוחי
אדמה 10,000 ,טונות צנונית,
 30,000טונות גזר 8,000 ,טונות
פרי הדר ו 3,000-טונות בצל,
כולם באריזות של המותג "הדוד
משה".

מענה לדרישות הלקוח
יח"מ השקיעה כספים רבים
בפיתוח המפעלים החדישים
והמתקדמים .בהדרים ובתפוחי
אדמה עברו למיכון אוטומטי
כמעט מלא ,כאשר המיון הוא

מבזק ירקות
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אופטי והבקרה
מתבצעת
באמצעות
מצלמות.
המערכת
החדשנית
מחליטה מהי
איכות המוצר
ומסווגת אותו
לפי הפרמטרים
שהוגדרו לגביו ,ובכך גם יכולים
לגלות גמישות רבה יותר
לדרישות הלקוחות.
יח"מ מייצאת לרשתות במערב
אירופה כ 45-אלף טונות בשנה
מזנים צהובים כאלה ואחרים
ומזני בייבי לבריטניה .באירופה
מגדירים מראש את הזנים ואת
הגדלים בהם מעוניינים .בשוק
הישראלי הביקוש הוא בעיקר
לתפוח אדמה לבן או אדום וגדול.

צרכני הגורמה
מתוך הבנה שהלקוח הישראלי
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קונה תפוחי
אדמה בעיניים
בלבד,
ללא הבנה
משמעותית בשימושי הזנים
ובהבדלים המהותיים בתכונות
הבסיסיות של המוצר ,זיהו ביח"מ
את הצורך של לקוחות במוצר
שהקונספט שלו הוא טעם
ייחודי ,והתוצאה היא שני זנים
בעלי מרקם נימוח ועם טעמים
חמאתיים וקצת עם אדמה ,מה
שנקרא "טעם של פעם".
המוצר "דוד משה גורמה" נולד

מהעברת זני יצוא לשוק המקומי,
והוא מתבסס בעיקר על טעם,
כשהשימוש העיקרי הינו אפייה,
ההופכת אותו לנימוח וטעים
יותר .התעצמות תכניות הבישול
גרמה לכך שאנשים מבינים
ורוצים לבשל אוכל טעים ומגוון
ולא רק להתבסס על טעמים
בסיסיים ,מסר איציק חן ,מנהל
חטיבה חקלאית ביח"מ.

מדובר בזנים אירופיים של
תפוחי אדמה ,שהותאמו לגידול
ביישובי חבל מעון בנגב המערבי.
פקעותיהם בגודל קטן או בינוני,
מוארכות ואחידות במבנה,
צבען בהיר והן בעלות מרקם
שמאפשר לחתוך אותן לבישול,
לסלטים ולמאכלי קדירה ,בלי
שיתפוררו.

הזנים שנבחרו לסדרה פופולריים
במדינות אירופה המערבית
בשל הנימוחות ,רקמה חלקה
וטעם עשיר "כמו פעם" ,וזאת
הודות ליכולת שלהם לקלוט
בצורה מיטבית טעמים ומינרלים
מסביבת הגידול שלהם.
תפוחי אדמה גורמה של “דוד
משה" גדלים בחלקות מיוחדות

בקיבוצי חבל מעון בנגב המערבי.
מוכרים אותם ברשתות השיווק
ובחנויות הירקות.

חיפוש אחר הדבר הבא
בראיון שנערך עם איציק חן,
מתברר שהמוצר החדש הוא
הכוכב הבא.
לדבריו ,שוק תפוחי אדמה הוא

שוק במשבר ,בעיקר בגלל
שינויים בשערי המטבע והשתנות
התנאים בשוק הרוסי ובמדינות
אחרות במערב אירופה .לפיכך
ביח"מ מחפשים ללא הרף
אפיקים חדשים לשיווק בכלל,
ובתוך כך לתת מענה לבקשות
הצרכנים בשוק המקומי.
מחזיקים אצבעות.
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ב שדה ההדרכה

ה

נחיות לתות שדה -
סוף משתלה ושתילה
בשדה המניב
מוחמד יוסף אבו טועמה – ממ"ר
תות שדה ,שה"מ

מבוא
כיום (תחילת ספטמבר) אנו
נמצאים בתקופה האחרונה
של המשתלה ,תקופת הגמילה
וההקשיה .נעיצת הבנות תסתיים
בקרוב (חודש ממועד העקירה).
יש לנקות עלים יבשים או גדולים
מאוד מסביב לאימהות ושתילי
הבת הראשונים ,על-מנת לשפר
את האוורור ולהחדיר כמות
גדולה יותר של אור כדי למנוע
הדבקה במחלות אוהדות לחות,
כגון אנתרקנוז ,קרוב לצמחי
האם.

מבזק ירקות
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במשתלה
טיפול בשתילים
הוצאת השתילים :תיעשה רק
כאשר הקרקע לחה ,על-מנת
להקל על הוצאת שתילים
שלמים ,אך אם הלחות אינה
מספיקה ,משקים השקיית
הרטבה יום לפני ההוצאה.
מנתקים את השתילים בעזרת
קלשון חפירה או עקרן הרתום
לטרקטור ,מנערים ואוגדים אותם
לתוך ארגז מרופד בבד יוטה
ומעבירים למקום מוצל למיון/
לקירור.
מיון השתילים :שתיל טוב הוא
שתיל שקוטרו גדול מ 8-מ"מ
ובעל יותר מארבעה עלים
שלמים ושורשים "לבנים".
שתילים קטנים ,גם אם נקלטים
טוב  -לא יפרחו בזמן .גם
שתילים עבים לא יישתלו מאותה
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סיבה .יש לקצר שורשים לאורך
של  12-10ס"מ ,על-מנת למנוע
קיפולים בזמן השתילה וכדי
לעודד פריצת שורשים חדשים.
יש לפסול שתילים שבורים או
אכולים על-ידי מזיקים או נגועים
במחלות נוף ו/או נמטודות.

בשדה המניב
ערוגות :שותלים על גבי ערוגות
בגובה  30-20ס"מ וברוחב נטו
 110ס"מ ושביל ברוחב  55ס"מ.
על כל ערוגה שותלים ארבע
שורות צמחים במרווח של 25
ס"מ בין השורות ו 30-ס"מ בין
הצמחים בשורה .בשיטה זו
נדרשים  9,000צמחים לדונם.
בשיטת הערוגות הצרות,
שמתאימה למנהרות גבוהות
או לחממות ואינה מתאימה
למנהרות נמוכות ,המידות הן 80
ס"מ ממרכז למרכז ערוגה ,גב

ערוגה נטו  30ס"מ ובצורת טרפז
שבסיסו ברוחב  50ס"מ ושביל
בצורת טרפז הפוך שבסיסו 30
ס"מ והצלע העליונה  50ס"מ.
כל ערוגה משמשת לשתילת
שתי שורות ,כאשר המרווח בין
השורות כ 15-ס"מ ו 25-ס"מ בין
הצמחים בתוך השורה .העומד
בשיטה זו מגיע לכ 12-אלף
צמחים לדונם .בשיטה זו יש ריכוז
יבול מוקדם ושיפור מבחינת
האור ואיכות הפרי.
טבילת השתילים :יש לטבול
שתילים לפני שתילתם בתמיסת
אוקטב או מיראז' ,למניעת
אנתרקנוז .ריכוז התמיסה יהיה
 0.1%עד  1( 0.2%גרם עד 2
גרמים לכל ליטר מים) .משך
הטבילה  5-1דקות .כל חלקי
השתיל חייבים להתכסות
בתמיסה במהלך הטבילה
(טעות לחשוב שטבילת

שורשים בלבד או עלים בלבד
תגן מפני אנתרקנוז) .הטבילה
באוקטאב /מיראז' עלולה
לעכב את התפתחות השורשים
והניצנים ,לכן יש להימנע מטבילה
ממושכת או מטבילה לפני
אחסון שתילים בקירור (במידה
שהמגדל התנסה בטבילה טרום
קירור ולא נתקל בבעיות ,אזי
הדבר לשיקולו) .הטיפול הטוב
ביותר יהיה טבילה מיד לפני
השתילה .כדאי להתייעץ עם
מדריכי הגנת הצומח בנושא
זה ולתאם את מהלכי הטיפול
בחומרי הדברה עם פקחי
ההדברה המשולבת ,בהתאם
לרשימת חומרי ההדברה
המותרים לשימוש ,כמפורט
בחוזה עם היצואנים ובהנחיות על
תווית התכשיר.
כאשר ישנו חשד לנגיעות
במקרופומינה ,ניתן לטבול שתילים

מיד לפני השתילה ,בשלמותם,
למשך  5-1דקות בתמיסת בווסטין
או דלסן  1גרם/ליטר.
יש לשתול יותר מזן אחד ולדרג
את מועדי השתילה :כדי לווסת
את הקטיף ולשמור על רציפות
הספקה לשוק המקומי וליצוא,
מומלץ לדרג את מועדי השתילה
של כל זן למשך  7-5ימים .כמו-כן
מומלץ לכלול  3-2זנים ממגוון
הזנים המוקדמים והאפילים
במשק ,במטרה לסגור פערים
ולהתגבר על גליות של אחד
הזנים .בשנים האחרונות ראינו
שנגרם מחסור בפרי לשיווק
בינואר ובפברואר ,כאשר הייתה
הקדמה בגל הראשון ,ורובו
התרכז במהלך נובמבר ודצמבר.
למועדי שתילה מוקדמים יכולה
להיות השפעה כזו ,בנוסף
להשפעת קור ועננות במרכז
החורף.

אחסון שתילים :מומלץ לשתול
שתילים טריים סמוך מאוד
למועד עקירתם מהמשתלה.
בכך מגדילים את סיכויי
הקליטה בשדה המניב ומונעים
סבל ועקות לשתילים לאחר
הוצאתם מהמשתלה .במידה
שישנו צורך באחסון ,לוויסות
העבודה בשתילה יחסית
לעקירה ,ניתן לשמור שתילים
בקירור למשך מספר מועט
של ימים בטמפרטורה של 8-6
מ"צ .יש לדאוג ללחות מתמדת
של השתילים במהלך הקירור,
למניעת כמישה .טרם שתילתם,
יש להעבירם למקום מוצל
ומוגן מרוחות ,כדי "להפשירם"
ולהתאים את חומם לחום
הסביבה בשלבים ,למניעת נזק
לעלים ולשורשים בצורת כמישה
והחמה.
השתילה :מומלץ לשתול בשעות

אחר הצהריים הקרירות כדי
לשפר את קליטת השתילים .יש
להקפיד ולשתול לעומק מתאים,
להקפיד שצוואר השורש יהיה
מכוסה ומהודק היטב ,הניצן יבלוט
מעל הקרקע ,והשורשים ישרים
ומהודקים בצורה טובה לקרקע.
בסיום השתילה משקים בהמטרה
במנה של  15מ"ק/ד' .מומלץ
לשתול בקרקע במבנים ,כאשר
גג המבנה ללא כיסוי פלסטיק.
במקרה שרוצים לשתול כאשר
המבנה מכוסה בפלסטיק (לא
רצוי) ,אזי מומלץ לדחות את מועד
השתילה בשבוע ימים מאוחר
מהמועדים המפורטים בהמשך
לכל זן .דחייה זו תקפה גם כאשר
משתמשים בשתילי גוש מושרשים,
כיוון שקליטתם מהירה יותר
ולכאורה מהווה "הקדמה מסוימת".
כאשר משתמשים בשתילי גוש,

המשך בעמוד הבא
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ניתן לשתול לתוך חיפוי קרקע
שנפרס מראש בצבע כסף/
חום או כסף/שחור .בכל מקרה,
כדאי להתייעץ עם מדריכי שה"מ
באזור ,לקביעת מועדי השתילה
המתאימים.
השקיה בתקופת השתילה:
במטרה להמעיט בהשקיות
על-ידי מתזים (להקטנת
הסיכוי למחלות נבילה) ולעבור
בהקדם להשקיה בטפטוף (10
ימים לאחר השתילה במקביל
להמטרות לעתים רחוקות יותר),
מומלץ לפרוס את שלוחות
הטפטוף על פני הערוגה או
לטמון אותן במהלך בניית
הערוגה .להלן פירוט תוכנית
ההשקיה בתקופת השתילה,
מחולקת למספר תקופות:
טרום שתילה :להצלחת הקליטה
יש לשתול בקרקע לחה או רוויה
במים ,כדי להקטין את עקת

מבזק ירקות
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השתילה .הרוויית הקרקע של
הערוגה תושג על-ידי מתן מנה
של  25מ"ק/לדונם ,לילה לפני
השתילה.
בגמר השתילה ולא יאוחר
משעה לאחר סיומה ,יש להפעיל
משטר ערפול (הפעלות קצרות
של המתזים ,לשמירת חיוניות
העלווה) במשך  15דקות
והפסקה של  15דקות נוספות.
תכנית זו תימשך עד השקיעה.
בלילה של יום השתילה יש לתת
מנת מים נוספת של  25מ"ק/
דונם ,להידוק הקרקע מסביב
לשתילים ולשיפור המגע בין
הקרקע ובין השורשים.
 3-1ימים משתילה מפעילים
מחזורי ערפול בתוכנית של
 15דקות והפסקות של 30
דקות ,משעה  9:00בבוקר ועד
ההתקררות לקראת ערב .יש
לקרב בין השקיות אם העלים

ספטמבר 2017

מאבדים את זקיפותם.
 7-4ימים משתילה מפעילים
ערפול של  15דקות והפסקות
של  60-45דקות .בתקופה זו
יש לעקוב אחר מצב הטורגור
בעלים (זקיפות) ,וניתן לרווח
בין ההפעלות כאשר העלים
נשארים זקופים .כעבור 7-5
ימים משתילה ניתן לראות
פריצת שורשים מבסיס הכתר
ומהשורשים הראשיים .שורשים
אלו מהווים סימן חיובי להצלחת
השתילים והקליטה .כמו-כן ,זהו
סימן לצורך בשימוש במערכת
הטפטוף להשקיה ולדישון.
 15-7ימים משתילה משקים
בטפטוף במנות של  10-5מ"ק/
דונם מדי יומיים ,ובמקביל
מגדילים את המרווחים בין
הפעלות הערפול לכדי הפעלה
אחת או שתיים ביום ,בכמות
של  5-2מ"ק כל אחת .תכנית זו

תימשך עד הופעת עלים חדשים
מניצן השתיל והתפתחות שורשים
פעילים באורך  10-5ס"מ.
 30-15ימים משתילה ,ניתן
לראות התבססות טובה של
השתילים ,ולכן ניתן להתחיל
במשטר השקיה שיביא להעמקת
השורשים על-ידי מתן המטרה
מדי  5-3ימים ,במנות של 15-10
מ"ק/דונם .כל זאת בנוסף
להשקיה בטפטוף בימים שבהם
מבצעים ריסוס בתכשירי הדברה
ולא ממטירים .משקים בטפטוף
כ 15-10-מ"ק/דונם ,כאשר
השקיות אלו ישמשו גם ליישום
הדשנים .סיום השימוש במערכת
ההמטרה יהיה עם התקנת חיפוי
הקרקע כחודש לאחר השתילה.
זנים :התפלגות הזנים הנפוצים
במשקים :הדס ( ,20% - )543אורלי
  ,40%גילי ,מלאך ,תמיר ,פסטיבלושאר החדשים ביחד  -כ.40%-

הזנים העיקריים הנפוצים בארץ ותכונותיהם העיקריות
שם הזן
הדס ()543

מועדי שתילה תחילת ניבה

צבע פרי

15.9-10.9

תחילת-אמצע נובמבר

אדום

יסמין (20.9-10.9 )7110

מוצקות טעם רגישות
(**) לקימחון
(*)
(***)
3-2 3-2
4-3

הערות

רגישות
לאנתרקנוז
(***)
צימוח קומפקטי ,רגיש לשינויי צבע בתנאי אקלים
5-4
קשים.
צימוח בינוני ,רגיש לכתמי עלים ,קצה לבן בגל
3-2
הראשון,
ירידה בגודל בפברואר והלאה.
פרי גדול ,רגיש לשינויי צבע .מתאים גם לגידול
2-1
מוגבה.
צימוח חזק מאוד ,פרחים זקופים מעל הנוף,
2-1
רגיש לכתמי עלים.
צימוח קומפקטי ,דורש דישון מוגבר ,גודל פרי
2-1
בינוני ,רגולריות טובה מאוד ,מתאים גם לגידול
מוגבה.
רגולריות פרי טובה מאוד ,גודל פרי בינוני.
4-3
צמח חזק ,עלים גדולים ,רגיש לכתמי עלים ,פרי
1
בצורת לב רגולרי.
צמח בינוני ,רגיש לכתמי עלים ,פרי גדול ואחיד.
2-1
נוף גדול ועלים בשרניים ,קרוב לאדישות לאורך
2-1
יום.
רגיש לעיוותים בעונה הקרה.
2-1
צמח נקלט בקלות ,מתאים גם לגידול מוגבה,
2-1
רגיש לשינויי צבע ,דל שלוחות ,ולכן מומלץ
לצופף את צמחי האם במשתלה.
מתאים גם לגידול במבנים מוגנים ,רגיש
3-2
לבוטריטיס ,גודל פרי בינוני.
פרי רגולרי מאוד ,ללא עיוותים ,טעים במיוחד.
4-3

תחילת-אמצע נובמבר

אדום בהיר
מבריק

3

4-3

3-2

( 7143שני)

25.9-15.9

אמצע נובמבר

אדום

3

4-3

2

רותמי

25.9-10.9

תחילת-אמצע נובמבר

אדום בהיר

4-3

4-3

3-2

יובל

20.9-15.9

תחילת-אמצע נובמבר

אדום

3-2

4

4

אמצע נובמבר
אמצע נובמבר

אדום
אדום

4-3
5

4
4-3

3-2
3-2

דנדי ()6030
6040

25.9-18.9
25.9-15.9

אמצע -סוף נובמבר
סוף נובמבר

אדום עז
אדום

3
4

4
4-3

2-1
3-2

תמר ()328
תמיר

25.9-18.9
30.9-15.9

אמצע נובמבר
אמצע -סוף נובמבר

2.5-2
אדום
אדום/נטייה 4-3
לכתום

4
4

4
3-2

פסטיבל

30.9-20.9

אמצע -סוף נובמבר

אדום עז

4.5-4

3

2-1

ברק ()946

30.9-25.9

אדום עז

מלאך ()156
יעל ()329
גילי ()9025

28.9-25.9
5.10-28.9
25.9-15.9

סוף נובמבר -תחילת
דצמבר
סוף דצמבר -תחילת ינואר אדום עז
סוף דצמבר -תחילת ינואר אדום עז
אדום
אמצע -סוף נובמבר

4.5-4

5-4

2-1

4
4
4-3

5-4
2
4

3-2
3-2
3-2

5-4
4-3
4-3

242

25.9-15.9

אמצע נובמבר

אדום

4-3

3-2

3-2

4-3

295

25.9-15.9

אמצע נובמבר

אדום

4-3

3-2

3-2

4-3

אורלי (25.9-15.9 )6005
25.9-15.9
מאור

פרי מוארך ,טעים ביותר ,נטייה לכתפיים לבנות.
אפיל יחסית ,פרי גדול.
צמח בינוני ,רגולריות פרי טובה מאוד ,גודל פרי
בינוני.
צמח גדול ,עלים גדולים מעט מקופלים ,רגיש
לכתמי עלים ,פרי גדול יפה ,לפעמים עם קצה
ירוק.
צמח גדול ,עלים גדולים מעט מקופלים ,רגיש
לכתמי עלים ,פרי גדול יפה.

* מוצקות :מוצק מאוד  , 5 -רך לגמרי ( 1 -סולם של  5דרגות) ** טעם לפי סולם של  5דרגות - 1 ,תפל - 5 ,טעם מעולה
*** רגישות למחלות - 1 :רגישות נמוכה ביותר - 5 ,רגישות גבוהה מאד

שנה טובה ועונה מוצלחת!
ירקות לתעשייה
שאול גרף

עגבניות לתעשייה
עונת  2017הסתיימה עם עננים
המעיבים על יחסי האמון
בין החקלאים=ספקים לבין
המפעלים=לקוחות .החום הכבד
ששרר בארץ במהלך חודש יולי
גרם להאצת ההבשלה ,וכתוצאה
מכך לפיגור באסיף בכמה
חלקות ולנזקים למגדלים .הניסיון
לחזור ולגדל עגבניות במבוא
חמה של מפעל ליקורט נכשל
בגלל העלקת.

המזיק "טוטה אבסולוטה" פגע
השנה במספר חלקות .בכל
החלקות האלו עלינו לבדוק אם
נהגנו נכון בהדברת המזיק.

תירס לתעשייה
תיקון  27לחוק המים ומחסור
מים בגליל גרמו לחזרת התירס
לדרום הארץ .בקשת מפעל
"סנפרוסט" לשוב ולגדל את הזן
"ג'ובילי" בהיקף גדול ב2018-
מחייבת את כולנו לבדיקה היכן
נכשלנו בהכנסת זנים חדשים.
נושא התירס ה"סופר-מתוק",
שאנחנו לא מצליחים להכניסו

בהיקפים גדולים ,הוא אחד
הנושאים שעומדים על הפרק.

שעועית לתעשייה
לאחר מספר שנים של תוצאות
חקלאיות וכלכליות ראויות
בשעועית סתווית בגליל
ובגולן ,הגיעה הנפילה של
השנים האחרונות .השילוב של
טמפרטורות גבוהות בזמן הפריחה
ואוכלוסיות גדולות של כנימת
עש-הטבק(כע"ט) = וירוסים ,נזקי
מציצה ,טל דבש ,פיחת ועוד.
בעבר נעשתה עבודה על-ידי
פרופ' חיים קיגל וחוב' ,שהציגה

את הבעייתיות של טמפרטורות
לילה גבוהות מ 22-מ"צ הגורמות
לפריחה ללא חנטה.
בעבר נעשתה עבודה על-ידי ד"ר
משה לפידות וחוב' ,שהציגה את
רגישות זני השעועית לווירוסים
המועברים על-ידי כנימות העש.
מצורפת טבלה בעמוד הבא.
בעיית הנברנים לא עוזבת אותנו,
ועל כולנו לנהוג לפי הפרוטוקול
שנכתב על-ידי ד"ר יואב מוטרו
ומספר מדריכים .בנוסף ,חשוב
למקם בכל השטחים את תיבות
הקינון של התנשמות.

המשך בעמוד הבא
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טבלה מס'  :1תגובות זני שעועית להדבקה בווירוסי בגומו (ד"ר משה לפידות וחוב')
הזן
סנברסט
ניקלו
קנטרה
טופ-קרופ
קומו ()1268
בוסקה
סטנלי
סולין
לקסי
743
707

 = SLCVוירוס קיפול העלים
של הקישוא
סימפטומים חריפים
סימפטומים חריפים
סימפטומים חריפים
סימפטומים חריפים
סימפטומים מתונים
סימפטומים חריפים
סימפטומים מתונים
סימפטומים חריפים
סימפטומים מתונים
סימפטומים חריפים
סימפטומים חריפים

ג

ידול קישואים
בערבה ובכיכר סדום
2017/18
יורם צביאלי  -מו"פ ערבה
תיכונה וצפונית תמר
עדי סויסה ,נביל עומרי ,סבטלנה
דוברינין ,שמשון עומר  -שה"מ,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תגובת צמחי השעועית להדבקה ב:
 = TYLCVוירוס צהבון האמיר של
 = WmCSVוירוס הגימדון
העגבנייה
הכלורוטי של האבטיח
סימפטומים מתונים
סימפטומים חריפים
סימפטומים חריפים
סימפטומים חריפים
עמיד  -ללא סימפטומים
סימפטומים מתונים
סימפטומים חריפים
סימפטומים חריפים
סימפטומים מתונים
סימפטומים חריפים
סימפטומים מתונים
סימפטומים מתונים
סימפטומים מתונים
סימפטומים מתונים
סימפטומים חריפים
סימפטומים מתונים
סימפטומים מתונים
סימפטומים חריפים
סימפטומים מתונים
סימפטומים מתונים
סימפטומים חריפים
סימפטומים מתונים

מבוא
גידול קישואים בערבה מקובל
בעונת הסתיו המאוחר ו/או
לקראת האביב .קישוא מתאים
לשילוב כדו-גידול לאחר מלון
סתיו ו/או לפני מלון אביב מאוחר,
בשטח פתוח ,במנהרות עבירות
ובחממות .המגבלות העיקריות
של הגידול הן רגישות רבה

לווירוסים והצורך בכוח אדם רב
בקטיפים תכופים ורצופים.

הכנת השטח
הגידול ייעשה בשורה בודדת
לערוגה .בשטח חדש או
בשטחים עם פוריות קרקע
נמוכה מומלץ לפזר קומפוסט
בתלם במרכז הערוגה ולכסותו
בשכבת אדמה בעובי  5-3ס"מ.
לחילופין ,ניתן לתחח רדוד.
הוספת קומפוסט תיעשה
בהתאם לכמות החומר האורגני
המצוי בקרקע (רצוי להיעזר
בבדיקות קרקע במעבדה).
חיטוי :ככלל ,ניתן לגדל קישוא
ללא חיטוי קרקע .טיפולים
אפשריים נגד עשבייה:
1 .1ריסוס סונלאן  300סמ"ק/ד'
(שטח פתוח ,ללא חיפוי)
לאחר הזריעה והפעלה
על-ידי המטרה.
2 .2הנבטת עשבים וריסוס בדו
קטלון לפני זריעה או שתילה.
3 .3חיפוי קרקע צהוב-חום או
כסף-שחור .מומלץ במיוחד
בשתילות ספטמבר-אוקטובר.
מסייע גם בהפחתת נגיעות

בווירוסים המועברים על-ידי
כנימות עש טבק וכנימות עלה.
4 .4כאשר מכינים את השטח
לקראת גידול מלון סתיו
כמחזור ראשון בדו-גידול ,יש
לפרוס חיפוי פלסטיק שקוף
לחיטוי סולארי ,בתוספת אחד
החומרים המומלצים לחיטוי
קרקע למלון.

זריעה/שתילה
ניתן לזרוע או לשתול מספטמבר
עד פברואר ,תלוי במועד ההספקה
הרצוי .השתילות המוקדמות
חשופות מאוד להדבקה בווירוסים
המועברים על-ידי כנימות עש טבק
וכנימות עלה .מומלץ לשתול על
חיפוי קרקע צהוב או כסוף ,תחת
הגנה מכנית של יריעות אגריל או
מבנה עם רשת חרקים  50מש.
יש להכין חורי שתילה בחיפוי
בקוטר  20ס"מ לפחות .במידה
שמתכננים כיסוי באגריל ,יש לנעוץ
בערוגות בעוד מועד קשתות
נמוכות ולכסות באגריל מיד לאחר
השתילה/זריעה .החל מאמצע
נובמבר מומלצת השתילה תחת
חיפויי פוליאתילן במנהרות נמוכות
או מנהרות עבירות ,לפי הזמינות
במשק .אין צורך ביריעות  IRאלא
להבטחה מפני קרה באזורים
רגישים.
השתילה/זריעה תיעשה
כל  40-30ס"מ בסגול משני
צדי שלוחת הטפטוף (כ2,000-
צמחים לדונם).

טיפוסים וזנים
טיפוס מעיין ( :)Cocozelleזנים
בעלי פרי מוארך בצבע ירוק בהיר.
ניתנים לזריעה עד סוף אוקטובר:

מועדי גידול ואגרוטכניקה
ימים עד אגרוטכניקה
זריעה
קטיף
תחילת גידול (עד הכנסת דבורים) תחת אגריל או 50
35-30
ספטמבר
מש
תחילת גידול (עד הכנסת דבורים) תחת אגריל או 50
50-45
אוקטובר
מש
גידול תחת פוליאתילן במנהרות (נמוכות או גבוהות)
נובמבר-דצמבר 65-60
גידול תחת פוליאתילן במנהרות (נמוכות או גבוהות)
50-45
ינואר
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מאיה ,יונתן ,מג'יק ,ניברה ,נור,
דילוקס ,קרינה ,טופזיו (סבילים
כנגד וירוס קיפול העלים).
בעונת הקטיף החמה מופיעים
פירות בצבע ירוק בהיר מאוד,
בגלל קצב גידול מהיר ואי צבירת
פיגמנטים מספקת ,ועל כן
מומלץ לבחור זנים בגוון כהה
יותר ,דוגמת קרינה וטופזיו .זנים
חדשים :נור ודילוקס ,בעלי גוון
ירוק זיתי וחיי מדף טובים.
טיפוס קלריטה (Vegetable
 :)Marrowזנים בעלי פרי קצר
דמוי אלה ,הולך ומתעבה
בקצה בצבע ירוק בהיר :שורוק,
מונדיאל ,ח'זנה ,אנא ,לין (סביל
כנגד וירוס קיפול העלים) .זני
קלריטה מומלצים לשתילה לרוב
מחודש נובמבר.
קישוא עגול :בריס ,שחר (ירוק
בהיר) ,ניצה (ירוק כהה) .בזנים
אלה חשוב מאוד הקטיף בגודל

המתאים ,בהתאם לדרישת השוק.
טיפוס צוקיני :פרי דמוי צילינדר:
אופק ,דרקו( 55 ,ירוק כהה),
מיקונוס (ירוק בהיר יחסית) ,גולדי
(צהוב).
זנים חדשים :קיימים זנים
נוספים בשוק ,אותם ניתן לנסות
בהיקף מצומצם.

הפריה ודבורים
מומלץ להכניס לשטח כוורת
מתחילת הופעתה של פריחה
זכרית .במידה שהשטח מכוסה
אגריל ,יש להסיר את היריעות
לפני הכנסת הדבורים .יש
להקפיד לא לרסס בחומרים
דוחים או רעילים לדבורים במשך
כל תקופת החנטה והקטיף.
בשתילות מוקדמות מאוד (סוף
אוגוסט-תחילת ספטמבר) תיתכן
בחלק מהזנים דחייה בהופעת
פרחי נקבה ,עקב טמפרטורות

גבוהות .בגידול החורפי ,עקב
ירידת הטמפרטורה ,צפויה בעיית
חנטה מהסיבות הבאות :פחיתה
בפריחה הזכרית עד כדי הפסקה
וירידה בפעילות הדבורים .לעיתים
נעלמת הפריחה הזכרית על רקע
הגיל הפיסיולוגי ,עם הזדקנות
הצמח וללא קשר לטמפרטורות.
בנוסף ,אוכלוסיית הדבורים עלולה
להיפגע מפעילות שרקרקים.
לפתרון בעיית החנטה בהעדר
פריחה זכרית ופרתנוקרפיה,
ניתן לרסס את קודקודי הצמיחה
בהורמון אגריטון (ריכוז ,0.1%
 1סמ"ק/ליטר) .הטיפול ייעשה
במרסס גב ידני בתדירות של
אחת לשלושה-ארבעה ימים,
בהתאם לקצב הצימוח.
בהצלחה!!!
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה
מקצועית בלבד ועל מקבל
העצה לנהוג מנהג זהירות.

ה

מלצות הגנת הצומח
בקישואים  -ערבה
וכיכר סדום 2017/18

סבטלנה דוברינין  -שה"מ,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מזיקים
אקרית אדומה גורמת
להתייבשות העלים ויכולה גם
לאכלס את הפרי ולגרום לשינוי
צבעו ,במיוחד בזנים בעלי צבע
כהה .כדי למנוע נזק ,מומלץ
לטפל עם גילוי המזיק.
הדברה :פגסוס .תכשיר פניקס
מותר לשימוש רק בשדה גלוי.
כנימות עלה גורמות לצמח
נזק ישיר ,מדכאות את הצימוח
ומפרישות טל דבש דביק ,שעליו
מתיישבות פטריות פייחת ,מה
שמכער את הפרי .בנוסף ,המזיק
מעביר מספר וירוסים ,שהחשוב

המשך בעמוד הבא
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ביניהם הוא וירוס הצוקיני .ZYMV
הדברה :הגמעת תכשירי
אימידקלופריד (קונפידור ודומיו),
ריסוס בתכשירים טיפיקי ,לאנט,
מלתיון ,סבון זהר .LQ 215
כנימת עש הטבק היא הווקטור
האחראי להעברת מספר וירוסים
בגידול ,שהחשוב ביניהם הצהבת
העלים וקיפול עלי הקישוא .SLCV
הדברה :מכאנית  -חיפוי קרקע
בפלסטיק צהוב-חום יעיל
בחודשים החמים .צבע צהוב
מושך את כנימת עש הטבק
ובעת נחיתתה על פלסטיק היא
לא מצליחה להתרומם ונשרפת
מהחום .כיסוי אגריל או רשת
חרקים  50מש ומעלה מגנים על
הגידול מפני התקפת בוגרים של
כנימות עש הטבק וכנימות עלה.
כימית  -בתחילת העונה תהיה
יעילות גבוהה ביותר להגמעת
תכשיר אימידקלופריד (קונפידור
ודומיו) במינון  100סמ"ק לדונם.
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במהלך העונה יש חשש שהמזיק
יפתח עמידות לטיפול בתכשירי
אימידקלופריד ,וכדאי לטפל
בתכשירים אחרים .תכשירים
נוספים :אוברון ,אויסקט ,איפון,
אצטאסטאר ,אצטאפלוס,
אקטרה ,אקסירל ,ביסקייה/
קליפסו ,ורימרק ,דסיס ,תכשירי
סיפרמטרין (סימבוש ודומיו),
מובנטו ,מוספילן/מפיסטו,
מטרונום/רקויאם ,פגסוס ,זהר 215
 .LQיש להביא בחשבון את הדחייה
האפשרית של הדבורים מתכשירי
ההדברה ולהתייעץ עם הח"מ.
זחלי עשי לילה :פרודניה,
לפיגמה הליוטיס ,פלוסיה .בדרך
כלל אינם מהווים בעיה.
הדברה :אטברון ,אלסיסטין,
תכשירי מתומיל (לאנט ודומיו),
דסיס ,תכשירי סיפרמטרין
(טיטאן ודומיו).
זבוב הדלועיים (דאקוס) :המזיק
פוגע בפירות משלב החנטה
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ובמהלך כל שלבי התפתחות
הפרי .להדברה יש להיוועץ עם
המדריך.

מחלות
קימחון :המחלה מופיעה בדרך
כלל בספטמבר ומתפתחת
היטב .אם לא ניתן טיפול בגידול
הקישוא ,המחלה מסוגלת לשרוף
את הגידול ולגרום לאובדן יבול.
יש לטפל בתדירות פעם ב10-7-
ימים בתכשירים מקבוצות כימיות
שונות לסירוגין ,על-מנת שלא
לעודד התפתחות עמידות לחומרים
בפטרייה.
הדברה :תכשירי גופרית
יעילים מאוד ,אבל לא לריסוס
בטמפרטורה הגבוהה מ 32-מ"צ
או הנמוכה מ 14-מ"צ .תכשירי
פנקונזול (אופיר ודומיו) ,אינדר,
אקוגן סיסטאן/סיסטאן ,באיפידן/
שביט ,דומרק ,דומרק קומבי,
וקטרה ,וויוואנדו ,מור ,NOP

נימרוד ,נץ ,שמן נימטול ,סטרובי,
סיגנום ,סרניד ,קוליס ,ראלי,
שריף סופר ,שמן .JMS
מחלות לחות (קישיונה גדולה
ובוטריטיס) :למניעה יש להקפיד
על אוורור.
קישיונה גדולה :הפטרייה
תוקפת את הגידול בדרך כלל
בחורף ובתחילת אביב בלחות
גבוהה.
הדברה :בויסן/דלסן ,בנלוס,
טופז ,סאוונה ,סוויץ/טאץ'/
סוואנה ,סיגנום ,רובראל/רודיון.
בוטריטיס מתפתח היטב בתנאי
חורף ובתחילת אביב בלחות
יחסית גבוהה.
הדברה :סאוונה/סוויץ'/טאץ',
סיגנום ,סרנייד ,רובראל/רודיון.
בהצלחה!!!
כל ההמלצות הכלולות בפרסום
זה הן בגדר עצה מקצועית
בלבד ועל מקבל העצה לנקוט
מנהג זהירות.

מבחן זני תות שדה במנהרות
נמוכות ,עונת 2016/17
קלנסווה ,משק רשאד סלאמה

מוחמד אבו טועמה – ממ"ר תות שדה ,שה"מ
ויקטור רודוב  -המחלקה לאחסון ,מינהל המחקר החקלאי
ופאא שחברי דיאבאת  -כלכלת הייצור ,שה"מ

עשרה זני תות שדה נבדקו במבחן זנים
זה ,כדי לבחון את ביצועי הזנים החדשים
מבחינת יבול ואיכות ,בהשוואה לוותיקים.

מבוא
הניסוי בוצע במשק רשאד סלאמה בקלנסווה ,במטרה לבחון
את ביצועי הזנים החדשים מבחינת יבול ואיכות ,בהשוואה
לזנים הוותיקים המומלצים" :הדס" ו"אורלי" .הזנים החדשים
הללו טופחו על-ידי:
 .1מכון וולקני;
 .2חברת פרטיסידס (זיכיון היצוא של זני תות השדה של
פרטיסידס ניתן לחברת אגרקסקו);
 .3משק אפי יוסף.

 .2התפלגות היבול ואיכותו נמדדו מחודש נובמבר ועד תחילת
מאי.
תוצאות הניסויים נותחו סטטיסטית בתכנת ג'אמפ ,לפי מודל
 ,Tukey Kramerברמת מובהקות .P<0.05

תוצאות ודיון
ממצאי הניסויים מפורטים באיורים ובטבלאות שבהמשך.
עקום הפריחה
איור מס'  :1אחוזי הפריחה של הזנים השונים לפי
תאריך הדיגום

שיטות וחומרים
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הניסוי בוצע בגידול תות שדה בערוגות המחופות בפלסטיק
חום-כסף בקרקע חולית .הקרקע חוטאה ב 20-ליטר/ד'
קונדור וב 70-ליטר/ד' מתמור ,בהזרקה באמצעות מערכת
ההשקיה.
הניסוי כלל  10זנים בארבע חזרות ,כשבכל חזרה כ 50-צמחים.
הזנים שהשתתפו בניסוי הם :הדס 78 ,295 ,242 ,ו ,86-מטיפוח
מכון וולקני; אורלי ,מאור ו ,6040-מטיפוח חברת פרטיסידס;
איה ו-פלס ממשק אפי יוסף .הניסוי נעשה בבלוקים באקראי.
שתילי שדה חשופי שורש נשתלו ב .15.9.2016-השתילים טופלו
בטבילה בתמיסת אוקטב  0.2% + 0.1%דלסן למשך  5דקות.
במהלך הניסוי בוצע מעקב רציף אחר המשתנים שלהלן:
 .1אחוז הפריחה נמדד מדי שלושה ימים ,וכך גם אופי דגם
הצמיחה והפריחה.

מעקום זה עולה כי הזנים הבכירים ביותר הם פלס ,מאור
ואורלי ,בהתאמה ,והזנים האפילים ביותר הם הדס ו,242-
בהתאמה.

יבול
טבלה מס'  :1סך-כל היבול התקופתי והיבול המצטבר מסוג א' (ק"ג לדונם)*
משקל היבול מסוג א’ ,תקופתי ומצטבר ,מחושב בק”ג לדונם
סך-הכול סוג א’
תקופה 4
תקופה 3
תקופה 2
תקופה 1
שם הזן
CDE
BC
D
A
A
הדס
4626.4
1960.0
977.2
987.2
702.0
A
A
A
CDE
A
6077.6
2616.6
2059.1
701.1
700.8
אורלי
BCD
A
D
DE
A
4932.0
2550.0
992.2
598.8
791.0
מאור
BCD
AB
AB
CDE
B
5085.1
2184.0
1752.2
672.3
476.6
6040
AB
AB
AB
ABC
A
5515.0
2309.7
1687.2
835.3
682.7
242
AB
AB
AB
ABCD
A
5661.7
2337.2
1744.6
785.6
794.3
295
BC
BC
AB
AB
AB
5297.0
1915.4
1781.0
977.6
622.9
איה
BCD
AB
BC
E
A
5058.7
2269.9
1543.8
563.4
681.5
פלס
E
D
CD
BCD
A
4117.7
1429.8
1217.5
782.3
688.0
78
DE
CD
BC
CDE
A
4500.7
1604.2
1530.0
663.1
703.4
86
* תקופה  - 1עד סוף דצמבר; תקופה  - 2מסוף דצמבר עד סוף ינואר; תקופה  - 3מסוף ינואר עד סוף פברואר; תקופה  - 4מסוף
פברואר עד סוף אפריל.
אותיות שונות באותה עמודה מציינות הבדל מובהק בין הטיפולים ברמת מובהקות של .0.05
בתקופה  1הניבו הזנים  ,295מאור ואורלי את היבול מסוג א' הגבוה ביותר לעומת שאר הזנים; הזן  6040הניב את היבול מסוג א'
הנמוך ביותר לעומת שאר הזנים .בתקופה  2הניבו הזנים הדס ואיה את היבול מסוג א' הגבוה ביותר בהתאמה ,הזן פלס הניב את
היבול מסוג א' הנמוך ביותר לעומת שאר הזנים .בתקופה  3הניב הזן אורלי את היבול מסוג א' הגבוה ביותר לעומת שאר הזנים,
הזן הדס הניב את היבול מסוג א' הנמוך ביותר .בתקופה  4הניב הזן אורלי את היבול הגבוה ביותר ,הזן  78הניב את היבול הנמוך
ביותר .מבחינת היבול הכולל מסוג א' ,הניבו הזנים אורלי ו 295-את היבול הגבוה ביותר בהתאמה ,והזן  78הניב את היבול הנמוך
ביותר לעומת שאר הזנים.
טבלה מס'  :2סך-כל היבול הכללי התקופתי והמצטבר (ק"ג לדונם)*
משקל היבול הכללי תקופתי ומצטבר מחושב בק”ג לדונם
סך-הכול כללי
תקופה 4
תקופה 3
תקופה 2
תקופה 1
שם הזן
CDE
BC
D
A
A
4750.1
2021.0
1012.7
1000.7
715.7
הדס
A
A
A
CDE
A
6150.0
2665.6
2059.1
705.5
719.8
אורלי
BCD
A
D
DE
A
5095.3
2666.6
996.6
608.7
823.4
מאור
BCD
B
AB
CDE
B
5107.4
2195.5
1752.2
681.5
478.1
6040
AB
AB
AB
ABC
A
5558.5
2346.3
1687.2
839.2
685.8
242
AB
AB
AB
BCD
A
5702.0
2371.0
1744.6
792.1
794.3
295
BC
BC
AB
AB
AB
5316.9
1922.2
1781.0
988.0
625.7
איה
BCD
AB
BC
E
A
5162.2
2285.9
1543.8
568.1
764.4
פלס
E
D
CD
BCD
A
4148.5
1439.4
1217.5
790.2
701.4
78
DE
CD
BC
CDE
A
4521.8
1624.9
1530.0
663.6
703.4
86
* תקופה  - 1עד סוף דצמבר; תקופה  - 2מסוף דצמבר עד סוף ינואר; תקופה  - 3מסוף ינואר עד סוף פברואר; תקופה  - 4מסוף
פברואר עד סוף אפריל.
אותיות שונות באותה עמודה מציינות הבדל מובהק בין הטיפולים ברמת מובהקות של .0.05
בתקופה  1הניבו הזנים מאור 295 ,ופלס את היבול הכללי הגבוה ביותר לעומת שאר הזנים ,והזן  6040הניב את היבול הכללי הנמוך
ביותר לעומת שאר הזנים .בתקופה  2הניבו הזנים הדס ואיה את היבול הכללי הגבוה ביותר בהתאמה ,והזן פלס הניב את היבול
הכללי הנמוך ביותר לעומת שאר הזנים .בתקופה  3הניב הזן אורלי את היבול הכללי הגבוה ביותר לעומת שאר הזנים ,והזן מאור
הניב את היבול הכללי הנמוך ביותר .בתקופה  4הניבו הזנים מאור ואורלי את היבול הכללי הגבוה ביותר ,והזן  78הניב את היבול
הכללי הנמוך ביותר .מבחינת סך-הכול היבול הכללי ,הניבו הזנים אורלי ו 295-את היבול הגבוה ביותר בהתאמה ,והזן  78הניב את
היבול הנמוך ביותר לעומת שאר הזנים.

28.3.17
17
12
14
13
13

* הפירות לבדיקת גודל הפרי נדגמו במהלך קטיף רגיל.

שם הזן
295
איה
פלס
78
86

משקל ממוצע של פרי סוג א’
25.1.17
10.1.17
40
45
40
22
45
27
33
32
26
30

28.3.17
13
17
15
11
10

שדה וירק

טבלה מס'  :3משקל פרי בודד בגרם*
משקל ממוצע של פרי סוג א’
25.1.17
10.1.17
שם הזן
24
27
הדס
36
23
אורלי
35
23
מאור
45
22
6040
40
36
242

39

הזנים מאור 6040 ,ו 242-הם בעלי הפרי הגדול ביותר ,ולזנים
אורלי ו 78-הפרי הקטן ביותר .בבדיקה הראשונה לא שיקף גודל
הפרי את התכונות הידועות של הזנים ,וייתכן שהטמפרטורות
הגבוהות ששררו באותה עת הביאו לקצב הבשלה מהיר מדי.
בבדיקה האחרונה הסתמנה מגמה הפוכה לגמרי ,מסיבה
דומה.

אפיון הזנים
הדס :בכיר ,פרי גדול ומוארך ,צבע הפרי יפה ,סובל משינויי
צבע בחודשים דצמבר וינואר ,מתאים לשתילה מוקדמת,
סביל לקימחון ,הצמח מפוצל מאוד בתחילת העונה.
אורלי :צמח בינוני ,פתוח ,הפרי בינוני ומעט מוארך ,צבע הפרי
יפה ,מעט מאוד עיוותים בפרי ,נוטה לשינויי צבע בקדקוד
הפרי ,סביל לקימחון.
מאור :צימוח חזק ,בעל עלים גדולים ,פרי גדול מעט ,מוצק
מאוד ,בצורת לב ,צבע הפרי יפה ,מעט עיוותים בפרי.
 :6040צמח בעל נוף גדול ,עלים בשרניים ,פרי עם כתפיים
בצורת לב ,רגיש לכתמי עלים ,צבע הפרי אדום יפה ,בעל
מוצקות גבוהה ,נראה כי אורך היום משפיע מעט על הזן.

 :242צמח חזק מאוד ,עלים בשרניים ,גדולים ,זקופים ומעט
מקופלים ,שני דורים של עלי גביע גדולים ,עוקץ עבה ,פרי גדול
וקוני ,רגיש לכתמי עלים ,צבע הפרי יפה ,ללא עיוותים ,לעתים
קצה הפרי ירוק.
 :295צמח חזק מאוד ,עלים בשרניים ,גדולים ,זקופים ומעט
מקופלים ,שני דורים של עלי גביע גדולים ,עוקץ עבה ,רגיש
לכתמי עלים ,פרי גדול וקוני ,צבע הפרי יפה ,ללא עיוותים,
לעתים קצה הפרי ירוק ,הזרעים בולטים בפרי.
איה :צמח בינוני חזק ,פתוח ,הפרי קוני ומעט מוארך ,צבע
הפרי יפה ,מעט מאוד עיוותים בפרי ,נוטה לשינויי צבע
בקודקוד הפרי.
פלס :צמח פתוח וחזק ,עלים גדולים ,בשרניים וגסים ,הפרי
מעוות בחלק מהעונה ,נראה כי אורך היום משפיע מעט על
הזן.
 :78צמח בינוני חלש ומעט גבוה ,עלים גדולים ועדינים מקופלים
מלמעלה ,מקדם ריבוי גבוה ,רגיש לכתמי עלים ,פרי בצורת לב
קצר ,יש מעט עיוותים בפרי הראשון.
 :86צמח בינוני ,עלים זקופים ,פרי בצורת לב מעט מוארך ,פרי
קטן באביב המאוחר .רגיש לכתמי עלים.

מבחן איכות והשתמרות של זני תות שדה (קלנסווה)2016/17 ,
מבחן ראשון :ינואר 2017
כעבור  4ימי אחסון ב 2-מ”צ ויומיים של חיי מדף ב 10-מ”צ 31.01.2017 -
מן 25.01.2017 - 0
הזן מוצקות כמ”מ חומציות מוצקות כמ”מ חומציות סימני בוטריטיס ריזופוס סה”כ  %עלי גביע צבע
N
N
%
%
5-1
ריקבון 5-1
%
%
לחץ %
%
%
0.0

הופעה
כללית
5-1
3.6±1.2 4.0±0.2 1.7±0.3 2.8±5.4

אורלי 19.4±11.4 1.0±0.1 9.1±1.0 3.6±0.5 0.9±0.1 9.1±1.0 4.3±0.6

0.0

0.0

0.0

4.2±0.3 4.0±0.1 1.8±0.4

מאור 51.1±20.3 0.8±0.0 9.2±1.1 4.3±0.9 0.9±0.1 11.5±0.6 5.4±1.1

0.0

0.0

0.0

3.5±0.5 4.0±0.1 1.5±0.2

הדס 2.8±5.4 12.2±7.6 0.9±0.1 10.4±0.3 6.2±1.0 0.9±0.0 9.7±1.0 5.8±1.0

0.0

3.5±1.1 4.1±0.1 1.6±0.2 4.8±9.3

4.8±9.3 29.6±17.1 1.3±0.1 9.4±0.3 8.3±1.3 0.9±0.1 8.4±0.8 8.3±1.0 6040
242

19.9±7.4 0.8±0.1 8.3±0.5 6.2±0.5 0.7±0.0 9.2±0.6 6.1±0.9

0.0

0.0

0.0

4.4±0.2 4.1±0.1 1.3±0.1

295

31.5±17.2 0.6±0.0 8.7±0.7 5.3±0.7 0.9±0.0 10.5±1.2 5.8±0.7

0.0

0.0

0.0

4.1±0.4 4.0±0.1 1.3±0.1

איה

3.3±6.5 10.8±11.4 1.0±0.1 10.5±0.9 6.2±1.3 0.6±0.1 8.8±1.3 5.7±0.9

0.0

3.6±1.1 4.0±0.0 1.9±0.4 3.3±6.5

פלס 44.0±9.1 0.9±0.0 9.3±0.9 6.7±1.0 0.8±0.0 8.3±1.0 6.9±0.9

0.0

0.0

0.0

4.0±0.1 4.1±0.1 1.5±0.1

78

16.1±7.6 1.1±0.1 9.5±0.3 5.5±1.0 1.1±0.2 9.3±0.3 6.8±1.0

0.0

0.0

0.0

4.3±0.1 4.1±0.0 1.7±0.1

86

23.3±26.1 1.1±0.1 9.0±0.7 5.3±0.9 0.9±0.0 9.1±0.3 5.6±0.5

0.0

0.0

0.0

4.2±0.3 4.1±0.1 1.8±0.4

מבחן שני :מרץ – אפריל 2017
כעבור  5ימי אחסון ב 2-מ”צ ויומיים של חיי מדף ב 10-מ”צ 04.04.2017 -
מן 28.03.2017 - 0
הזן מוצקות כמ”מ חומציות מוצקות כמ”מ חומציות סימני לחץ בוטריטיס ריזופוס סה”כ  %עלי גביע צבע
N
N
%
%
5-1
ריקבון 5-1
%
%
%
%
%

ספטמבר 2017

הדס 42.5±8.1 0.7±0.0 8.3±0.5 5.6±0.9 1.2±0.2 8.0±0.3 5.0±0.9

0.0

אורלי 58.0±7.9 0.9±0.0 9.0±0.4 3.0±0.4 1.1±0.1 9.6±0.3 3.2±0.4

0.0

2.7±0.3 4.1±0.1 2.2±0.2 2.8±5.4 2.8±5.4

מאור 43.8±6.6 0.7±0.0 8.3±1.2 4.5±0.5 0.8±0.2 6.9±1.0 4.4±0.8

0.0

3.4±0.1 4.0±0.0 2.0±0.2

47.2±12.6 1.1±0.1 9.0±1.0 6.6±1.1 1.0±0.2 7.7±0.4 6.2±1.3 6040

0.0

2.9±0.4 4.2±0.1 1.9±0.2 2.8±5.4 2.8±5.4

242

20.7±5.2 0.7±0.2 8.2±0.1 5.5±0.9 0.9±0.1 8.0±0.8 6.5±0.9

0.0

2.9±0.9 4.2±0.1 1.8±0.2 4.5±4.6 4.5±4.6

295

51.4±21.6 0.7±0.1 8.5±1.1 5.4±0.7 1.0±0.2 8.4±0.3 6.3±0.8

0.0

3.0±0.5 4.1±0.1 1.8±0.1 2.6±5.0 2.6±5.0

איה

35.3±7.4 1.0±0.1 9.5±0.2 4.3±1.2 1.2±0.0 9.2±0.7 4.3±0.5

0.0

3.5±1.1 4.0±0.0 1.8±0.1 2.4±4.7 2.4±4.7

פלס 2.4±4.7 35.7±8.1 0.9±0.1 9.6±0.4 5.8±0.6 1.0±0.2 8.5±0.3 6.5±0.8

40

0.0
0.0

0.0

0.0

הופעה
כללית
5-1
3.1±0.1 4.1±0.1 2.7±0.3

0.0

3.0±0.6 4.1±0.1 1.7±0.2 2.4±4.7

78

40.6±5.3 0.9±0.1 8.9±0.1 5.8±0.9 1.0±0.2 9.5±0.3 4.7±0.6

0.0

2.9±0.5 4.1±0.0 1.8±0.2 2.0±3.8 2.0±3.8

86

36.2±3.9 0.8±0.0 9.1±0.1 6.0±1.1 1.1±0.1 10.0±0.8 4.9±1.1

0.0

2.9±0.4 4.1±0.0 2.3±0.2 2.2±4.4 2.2±4.4

מוצקות :לרוב הזנים הייתה מוצקות פרי גבוהה ,למעט הזן
אורלי ,שהראה מוצקות בינונית (אך סבירה) ,במיוחד בעונת
האביב .הזן  6040בלט במוצקות פרי גבוהה מאד ,במיוחד
בתחילת העונה (ינואר); אולם ,עקב מוצקות יתר לפרי מזן זה,
הורגש מרקם לא אופייני לתות שדה.
כמ"מ :בעונת החורף הייתה תכולת כמ"מ גבוהה למדי (בדרך
כלל מעל  )9ברוב הזנים .בעונת האביב ,נצפתה נטייה לירידה
בתכולת הכמ"מ לרמה בינונית (לרוב בסביבות  )8%בחלק
מהזנים ,בפרט בזנים הדס ,מאור 242 ,6040 ,ו.295-
חומציות :לא נצפו נטיות עקביות וברורות בשונות בין הזנים
ברמת חומציות המיץ .אולם ,פירות שנקטפו בעונת האביב
הראו בעת הקטיף נטייה לרמת חומציות מוגברת במקצת,
אשר ירדה במהלך האחסון.
ריקבון :שיעור הריקבון היה נמוך (פחות מ )5%-בכל המדגמים
שנבדקו ,במיוחד בעונת החורף ,כאשר רוב הזנים ,למעט
שלושה ,כלל לא גילו ריקבון בסוף חיי המדף .בעונת האביב
עלתה שכיחות הריקבון במקצת ,אך שיעור הריקבון עדיין היה
נמוך .בוטריטיס היה הפתוגן היחיד שנצפה בעונת החורף ,ואילו
ריזופוס גבר בעונת האביב .צפוי כי חומרת ריקבון הריזופוס
הייתה ממשיכה לעלות במהלך העונה החמה.
סימני לחץ :שכיחות נמוכה יחסית של סימני לחץ נצפתה
בעונת החורף ברוב הזנים ,למעט הזנים מאור ופלס (יתכן
שעקב שונות מקרית) .הופעת סימני הלחץ התגברה בעונת
האביב .לא נמצאה התאמה חד-משמעית בין מוצקות הפרי
לבין שכיחות סימני הלחץ ,אם כי הזן אורלי ,שפירותיו היו רכים
יחסית בעונת האביב ,הראה באותה תקופה את שיעור סימני
הלחץ הגבוה ביותר.
טריות עלי הגביע :בעונת החורף היו עלי הגביע במצב סביר
בסוף חיי המדף ,בכל הזנים .האצה מסוימת בהזדקנות עלי
הגביע במהלך האחסון נצפתה בעונת האביב ,אם כי עדיין היה
מצבם סביר בדרך כלל .הזדקנות בולטת יותר של עלי גביע
נצפתה בתקופה זו בזן הדס.
צבע הפרי :הפירות של כל הזנים היו בסוף חיי המדף בצבע
אדום (מדד צבע  4עד  .)4.1גוון כהה במקצת (מדד  )4.2נצפה
בעונת האביב בזנים  6040ו.242-
הופעה כללית :ציוני ההופעה הכללית היו נמוכים יותר בעונת
האביב בהשוואה לעונת החורף ,עקב עלייה מסוימת בשכיחות
הריקבון ,הופעת כתמי לחץ והזדקנות עלי הגביע .יחד עם
זאת ,בסוף חיי המדף היו עדיין מדגמים של כל הזנים ראויים

לשיווק ,הן בעונת החורף והן באביב (ערך המדד מעל ,)2.5
הודות לחומרת הריקבון הנמוכה יחסית.

תיאור העבודה
הפרי אוחסן  4ימים ב 2-מ"צ ויומיים נוספים ב 11-10-מ"צ
(ליצירת תנאים זהים להובלה אווירית או לאחסון בקירור
ולשיווק על מדף מקורר) .בדיקת איכות הפרי נערכה לפני
האחסון ובסוף חיי המדף וכללה מדידות של מוצקות הפרי
בעזרת פנטרומטר ,תכולת כלל מוצקים מסיסים ( %כמ"מ)
במיץ בעזרת רפרקטומטר ואחוזי חומציות מטוטרת .כמו-כן,
כושר השתמרות הזנים נבחן בסוף חיי המדף ,כאשר נבדקו
המדדים :שיעור הריקבון (ב )%-וסוגיו; צבע הפרי בסולם
דרגות מ( 1-ירוק) עד ( 5אדום כהה); מצב עלי הגביע בסולם
דרגות מ( 1-ירוק רענן) עד ( 5חום יבש); אחוזי הפירות שהעידו
על סימני לחץ; הופעה כללית לפי סולם דרגות מ( 1-הופעה
גרועה) עד ( 5הופעה מעולה) ,כשפרי שהוענק לו ציון נמוך
מ 2.5-נחשב בלתי ראוי לשיווק.

מסקנות כלליות
שנה זו הייתה שנה רגילה מבחינת מזג-האוויר .הטמפרטורות
היו גבוהות יחסית בתקופת המשתלה ובתקופת השתילה
בשדה המניב ,והדבר לא השפיע על מועד הכניסה לניבה ,פרט
לזן הדס ,שתאריך השתילה לא מתאים לו במיוחד .בשתילות
המאוחרות הייתה ניבה במועדה במרבית הזנים.
מבחינת היבול ,במבחן השנה בלטו הזנים הזנים אורלי ו.295-
מבחינת האיכות ,הראו הזנים המסחריים התנהגות אופיינית,
ובלט במיוחד הזן נועה כרמל ( )6040במוצקות גדולה מדי.
אפשר להמליץ על גידול הזנים  ,242מאור ,נועה כרמל ו295-
בכל משק ,כיוון שזנים אלה בלטו לטובה מבחינת היבול והראו
תוצאות סבירות מבחינת האחסון.
ניתן להרחיב את הגידול של הזנים איה ופלס ולגדלם בהיקף
של  10%מכל משק.
אין טעם לחזור ולבחון את הזנים  78ו.86-

תודות
למגדל רשאד סלאמה  -על הקצאת חלק מהמשק לניסויים,
על השקילות ועל ביצוע ההנחיות לטיפול בניסויים בדייקנות
ובהתמדה;
לענף ירקות ולשולחן המגדלים במועצת הצמחים  -על מימון
הניסוי.

שדה וירק
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מניעת עשבים בחסה רומית
ובחסה אייסברג
קיץ 2017

שימעון אילוז  -שה"מ ,מחוז הנגב; נביל עומרי  -שה"מ ,בית דגן; איתי רבינוביץ'  -חברת גדות אגרו;
חיים קפלן ,עמנואל רוטשילד  -חברת לוכסמבורג

קיים מספר מצומצם של תכשירי קוטלי עשבים
בחסה ,בשל רגישות הגידול ,לכן נערכים מדי
שנה ניסויי שדה ,לאיתור תכשירים יעילים
להדברת עשבייה ,ללא נזקים לגידול.

מבוא
מספר התכשירים קוטלי העשבים בגידול חסה מצומצם
מאוד ,בשל רגישות הגידול .התכשירים הקיימים והמורשים
לשימוש אינם נותנים מענה סביר בהדברת העשבים ,לכן
הצורך בעישוב ידני דורש ימי עבודה יקרים.
חיטוי קרקע בתכשירים המוכרים להדברת פגעים ומחלות
מפחית את כמות העשבים ,אך בכל זאת יש צורך בעישוב ידני.
לפיכך ,מדי שנה נערכים ניסויי שדה לאיתור תכשירים שידבירו
את העשבייה ,בעלי רמת בטיחות גבוהה לגידול וללא השלכות
פיטוטוקסיות.

שיטות וחומרים
הניסוי במניעת עשבי בר בגידול חסה (רומית ,אייסברג) בוצע
על כרב של חסה ללא קומפוסט וללא דישון יסוד.
הניסוי נערך במושב בית הגדי ,במשק של אבי ודודו איליה.
מתכונת הניסוי  -בלוקים באקראי.
נבחנו  8טיפולים ב 4-חזרות .ממדי החזרה  1.93*10 -מ' (19.30
מ"ר).
כל חזרה פוצלה ל 2-תת-חזרות ,כאשר במחצית אחת
( 1.93*5מ') נשתלה חסה רומית מזן נוגה ובמחצית השנייה
נשתלה חסה אייסברג מזן  ,086במטרה לבחון את רגישות
טיפוסי החסה לקוטלי העשבים.
הריסוס בוצע ב 9.5.17-על-ידי מרסס לחץ מוטורי ,מוט ריסוס
ברוחב  1.70מ' ,עם  6דיזות מניפה  15110כשהמרחק ביניהן  28ס"מ.

נפח התרסיס  25 -ל'/ד'.
השתילה בוצעה יום למחרת היישום ,בתאריך .10.5.17
יום הקטיף של החסה הרומית .28.6.17 -
יום הקטיף של חסה אייסברג .6.7.17 -
מכל תת-חלקה נלקח מדגם של  1.93*2מ' ( 3.86מ"ר)
והקולסים נשקלו .כמו-כן ,ב 15.6.17-נעשתה הערכה של
הטיפולים השונים ושל טיפוסי החסה השונים ,לבחינת מניעתה
של העשבייה והתפתחותם של הקולסים.
טבלה מס'  :1טיפולים למניעת עשבים בחסה רומית ואייסברג
מינון (סמ”ק /ד’) חברה משווקת
הטיפול
גדות אגרו
175
רונסטאר
1
גדות אגרו
350
רונסטאר
2
גדות אגרו
700
רונסטאר
3
לוכסמבורג
500
ספיריט
4
לוכסמבורג
1000
ספיריט
5
לוכסמבורג
750
דאקטל
6
היקש
7
350 + 500
 8ספיריט  +רונסטאר
טבלה מס'  :2פירוט התכשירים
חומר פעיל  %חומר פעיל חברה משווקת
שם התכשיר
Oxadiazon
גדות אגרו
 250ג/ל
רונסטאר תמ
Pendimethanil
לוכסמבורג
 330ג/ל
ספיריט תמ
לוכסמבורג
דאקטל תר  720 Chlorthal-dimethylג/ל

דיון ומסקנות
יבול
רוב הטיפולים בחסה רומית נצפו יעילים בהנבת יבול של
 7.5-6.5טונות/ד' ,למעט מספר טיפולים שהניבו יבול נמוך של
 5-4טונות/ד' בגלל שיבוש החלקות בסעידה.
בחסה אייסברג הניבו רוב הטיפולים יבול של  5.5-4.5טונות/ד',
למעט  2טיפולים שהניבו יבול של  4.1-3.3טונות/ד' (טבלה .)5
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טבלה מס'  :3הערכה מתאריך  - 15.6.17אחוז כיסוי עשבייה ובריאות הצמח בחסה רומית
מינון
קדד לשישית מרור סלק סעידה חבלבל סה”כ (ללא
הטיפול
בריאות ירבוז
סמ”ק/ד’ הצמח
הצבעים הגינה
סעידה)
 10.25אב
2.5
7.5
1.25
3.5
1
1.25
0.75
 90א
175
רונסטאר
1
 1.25ב
0
5
0
0.5
0
0.5
 96.25א 0.25
350
רונסטאר
2
 0.25ב
0
7.5
0
0.25
0
0
0
 91.25א
700
רונסטאר
3
4ב
0
22
0
0
0
0.25
3.75
 87.5א
500
ספיריט
4
 4.25ב
0
17.5
0
0
3.75
0
0.5
 90א
1000
ספיריט
5
0ב
0
0.75
0
0
0
0
0
 95א
750
דאקטל
6
 35א
0
0
0
0
0
1.25
 97.75א 33.75
היקש
7
 1.25ב
0
18.75 0.25
0
0.5
0.5
0
 8ספיריט רונסטאר  88.75 350 + 500א
הערכים באותה אות אינם נבדלים זה מזה ברמת מובהקות  0.05לפי מבחן תחום מרובה  Tukey-Kramer HSDשבוצע בתוכנת .jmp

טבלה מס'  :4הערכה מתאריך  - 15.6.17אחוז כיסוי עשבייה ובריאות הצמח בחסה אייסברג
מינון
קדד לשישית מרור סלק סעידה חבלבל סה”כ (ללא
הטיפול
בריאות ירבוז
סמ”ק/ד’ הצמח
הצבעים הגינה
סעידה)
 13.1אב
0.5
1.1
0.25
2.5
2
2.75
4.5
 91.25א
175
רונסטאר
1
 3.3א
0
10.75
0
0.25
0
1
2.05
 92.5א
350
רונסטאר
2
 0.25א
0
2.5
0
0
0
0
0.25
 85א
700
רונסטאר
3
 8.25א
1
20
0
1.25
0.75
1.25
4
 88.75א
500
ספיריט
4
 4.15א
0.5
3
0
0.25
2.5
0.75
0.75
 92.5א
1000
ספיריט
5
 2.5א
1.25
2
0
0
0
0.25
1
 96.25א
750
דאקטל
6
 36.25ב
0
17.5
6.25
0.5
0.5
0.75
 93.25א 30.25
היקש
7
 3.15א
1.75
12.5
0
0.25
0
0.5
 8ספיריט רונסטאר  88.75 350+500א 0.75
הערכים באותה אות אינם נבדלים זה מזה ברמת מובהקות  0.05לפי מבחן תחום מרובה  Tukey-Kramer HSDשבוצע בתוכנת .jmp
טבלה מס'  :5השפעת הטיפול על משקל הקולס ועל יבול החסה לדונם
חסה אייסברג
חסה רומית
יבול
סה”כ
קולס
משקל
יבול
יבול
משקל קולס סה”כ
מינון
הטיפול
במדגם (ק”ג) יבול (ק”ג/מ”ר)
(ק”ג)
במדגם (ק”ג) (ק”ג/מ”ר)
(ק”ג)
סמ”ק/ד’
4.554
 17.58א
0.732
7.512
 29א
1.16
175
רונסטאר
1
4.17
 16.1א
0.741
7.399
 28.562א
1.132
350
רונסטאר
2
4.388
 16.94א
0.705
7.088
 27.362א
1.094
700
רונסטאר
3
3.331
 12.86א
0.691
6.489
 25.05א
1.002
500
ספיריט
4
4.951
 19.113א
0.796
6.538
 25.238א
1.009
1000
ספיריט
5
5.275
 20.365א
0.848
5.275
 20.365א
1.099
750
דאקטל
6
4.097
 15.816א
0.737
4.096
 15.814א
1.066
היקש
7
5.002
 19.31א
0.804
5.002
 19.31א
1.026
 8ספיריט רונסטאר 350+500
הערכים באותה אות אינם נבדלים זה מזה ברמת מובהקות  0.05לפי מבחן תחום מרובה  Tukey-Kramer HSDשבוצע בתוכנת .jmp
משקל קולס
כל הטיפולים בחסה רומית הניבו קולסים במשקל של  1ק"ג.
בטיפול ספיריט  500סמ"ק/ד' ובטיפול המשולב היה שיבוש
קשה של סעידה ,שהשפיע ככל הנראה על היבול.
בחסה אייסברג נצפתה השפעה מסוימת על התפתחות
הקולסים ,אך לבסוף הניבו כל הטיפולים קולסים במשקל של
 850-700גרם (טבלה  .)5בטיפול ספיריט  500סמ"ק/ד' היה
שיבוש קשה של סעידה ,ומכאן גם הירידה ביבול.
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לסיכום
כל הטיפולים בניסוי ,בשני טיפוסי החסה ,נצפו יעילים
בהתפתחות הקולסים ובמניעת עשבים ,למעט העשב גומא
הפקעים (סעידה).

תודות
למגדלים אבי ודודו איליה ממושב בית הגדי ,על שיתוף-
הפעולה המצוין; למועצת הצמחים ,על מימון הניסוי.

מבחן צירופי כנה ורוכב במלפפון
בחממה בעונת סתיו 2016
יגאל מירון ,ממ"ר לגידול מלפפון  -שה"מ ,מחוז המרכז ואגף ירקות

עבודה זאת משווה ביצועים בין שילובי
כנה וזנים מסחריים של מלפפון ,הנשתלים
בעונת הסתיו ,כדי להביא לידיעת
החקלאים מידע מקצועי שעשוי להשפיע
על בחירתם.

תקציר
על-פי תוצאות ניסוי זה ובתנאיו ,נמצא כי הרוכב נענע מתאים
פחות להרכבה על כנות הדלעת שבמבחן בהשוואה לרוכב דינגו.

כללי
השימוש בצמחי מלפפון מורכבים הפך לנחלת רוב המגדלים
במהלך כל חודשי השנה .בעונת הקיץ האחרונה העדיפו
חקלאים רבים לחזור ולשתול צמחים רגילים ,לא מורכבים,
וזאת בשל העלות הגבוה מאוד ברכישת שתילים מורכבים
במהלך כל השנה .לקראת עונת הסתיו ובמהלך החורף ,עיקר
השתילים הנשתלים הם מורכבים על כנות דלעת.
קיימות מספר כנות מסחריות בשוק ,בעלות תכונות שונות.
קיים עדיין חוסר מודעות לגבי המשמעות והחשיבות של הכנה,
וחקלאים רבים נוטים להזמין ולקבל את אשר גופים מסחריים
מציעים להם משיקוליהם.
מטרת עבודה זאת הינה להשוות ביצועים בין שילובי כנה וזנים
מסחריים הנשתלים בעונת הסתיו ,כדי להציע לחקלאים מידע
מקצועי שעשוי להשפיע על שיקול דעתם.

חומרים ושיטות
הניסוי נשתל בתאריך  6.10.16במשק דוד יצחק ובניו במושב
אחיטוב .המבנה הוא חממה מרובת גמלונים .כיוון השורות צפון-
דרום .שורת צמחים בודדת בכל ערוגה 2,450 .צמחים לדונם.
הקרקע בינונית .הכנת קרקע ועיבודים בוצעו כמקובל באזור.
נבחרו רוכבים מזנים מסחריים מרכזיים.
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הרוכבים בניסוי:
דינגו  -מכתשים
נענע  -ויל-מורן
הכנות בניסוי:
 - Tz-148הזרע ג'נטיקס

 - AQתרסיס
( 53009גד)  -טיפוח נווה יער  -הזרע ג'נטיקס
כל רוכב הורכב על כל אחת משתי הכנות ,כך שנוצרו  6שילובי
כנה*רוכב .כל שילוב נשתל בארבע חזרות .בכל חזרה 15
צמחים .הניסוי נשתל בתבנית של בלוקים באקראי.
במהלך הקטיפים בוצעו הערכות ויזואליות של מדדי צימוח
והתפתחות ,מופע ואיכות פרי .היבול נקטף ונספר בכל קטיף.
בוצעו בסך-הכול  25קטיפים ,החל מ 2.11.16-ועד .5.2.17
לצורך ניתוח ,חולק היבול לשש תקופות קטיף:
תקופה  - 8.11.16 - 2.11.16 :1בסך-הכול  3קטיפים;
תקופה  - 23.11.16 - 11.11.16 :2בסך-הכול  5קטיפים;
תקופה  - 12.12.16 - 27.11.16 :3בסך-הכול  5קטיפים;
תקופה  - 3.1.17 - 16.12.16 :4בסך-הכול  5קטיפים;
תקופה  - 26.1.17 - 8.1.17 :5בסך-הכול  5קטיפים;
תקופה  – 5.2.17 - 31.1.17 :6בסך-הכול  2קטיפים.
תוצאות הניסוי נותחו בתוכנת ג'אמפ כניסוי דו-גורמי ונבחנו
ברמת מובהקות .P> 0.05
נתוני היבול הכללי העונתי ורכיביו מוצגים הן כממוצע של
כל אחת מהכנות על כל הרוכבים ,הן כממוצע של כל אחד
מהרוכבים על שלוש הכנות והן כשילוב בין כל אחת מהכנות
עם כל הרוכבים (צירוף) .נתוני היבול התקופתיים והמצטברים
מופיעים כנתוני הצירופים בלבד.

תוצאות
תיאור הצמח ומאפייני הפרי:
דינגו *  - TZ-148צימוח מאוזן ויפה .בדרך כלל  3-2שחלות
למפרק .הפרי רגולרי ויפה .ענפי צד.
נענע *  - TZ-148צימוח בינוני עד חלש .מפרקים ארוכים3-2 .
שחלות למפרק .פרי רגולרי ויפה מאוד .ענפי צד חלשים.
דינגו *  - AQצימוח מאוזן ופתוח 3-2 .שחלות בכל מפרק .פרי
כהה ,רגולרי ויפה .פחות מוצלח בהשוואה לכנת .TZ-148
נענע *  - AQצימוח בינוני ומאוזן .גבעול ראשי דק .פרקים
ארוכים 3-2 .שחלות בכל מפרק .פרי רגולרי ,כהה יפה.
דינגו * גד ( - )009צימוח מאוזן 3-2 .שחלות למפרק .הפרי
כהה ,רגולרי ויפה.
נענע * גד ( - )009צימוח חלש עד שקוף 2-1 .שחלות למפרק.
ענף צד חלש .בדרך כלל פרי רגולרי ,כהה ויפה.

טבלה מס' : 1יבול צירופי כנה*רוכב על-פי תקופות קטיף ,ק"ג לדונם ,סתיו 2016
תקופה 2
תקופה 1
הצירוף
A
AB
2237
1204
נענע * TZ-148
A
A
2532
1518
דינגו * AQ
A
A
2285
1416
דינגו * TZ-148
A
B
2033
1108
נענע * AQ
A
A
2287
1399
דינגו * גד
A
B
2142
1104
נענע * גד
תקופה 4
הצירוף
B
1117
נענע * TZ-148
A
1620
דינגו * AQ
A
1424
דינגו * TZ-148
B
1081
נענע * AQ
AB
1276
דינגו * גד
B
1155
נענע * גד
אותיות שונות באותה עמודה מעידות על הבדל מובהק ברמת .0.05
צירופי הרוכב נענע עם כל הכנות היו נחותים בדרך כלל בהשוואה ליתר הרוכבים בניסוי זה.
A
A
A
A
A
A

טבלה מס'  :2יבול כללי מחושב לדונם ,צירופי כנה*רוכב,
ק"ג לדונם ,סתיו 2016
יבול
הצירוף
B
7551
נענע * TZ-148
A
9529
דינגו * AQ
A
8199
דינגו * TZ-148
C
6994
נענע * AQ
A
8161
דינגו * גד
BC
7186
נענע * גד
אותיות שונות באותה עמודה מעידות על הבדל מובהק ברמת
.P > 0.05
הרוכב דינגו הניב יבול גבוה בכל הצירופים בהשוואה לרוכב
נענע.

טבלה מס'  :3יבול מחושב כללי לדונם ,ממוצע הרוכבים,
ק"ג לדונם ,סתיו 2016
יבול
הרוכב
A
8630
דינגו
B
7243
נענע
אותיות שונות באותה עמודה מעידות על הבדל מובהק ברמת
.P > 0.05

תקופה 5
690
997
824
817
737
715

AB
A
B
B
A
B

תקופה 3
1993
2463
1978
1721
2175
1866

A
A
A
A
A
A

תקופה 6
310
399
272
234
287
204

טבלה מס'  :4יבול מחושב כולל ,ממוצע הכנות ,ק"ג לדונם,
סתיו 2016
יבול
הכנה
A
7876
TZ-148
A
AQ
8261
A
7673
גד
אותיות שונות באותה עמודה מעידות על הבדל מובהק ברמת
.P > 0.05

דיון ומסקנות
בתנאי ניסוי זה הניב הרוכב דינגו יבול גבוה יותר עם כל אחת
מהכנות ובממוצע לכל הרוכבים בהשוואה לרוכב נענע (טבלה .)2
מסתמן כי על-פי תוצאות ניסוי זה ובתנאיו ,הרוכב נענע
מתאים פחות להרכבה על כנות הדלעת שבמבחן בהשוואה
לרוכב דינגו.
טוב יעשו מגדלי המלפפון אם יקחו בחשבון מידע מקצועי זה
בשיקול דעתם.

תודות
למועצת הצמחים ,על מימון הניסוי;
לאנשי משתלת שורשים ,על הכנת שתילים מורכבים לניסוי;
לאפרים ולאודי דוד ,חקלאים ממושב אחיטוב ,על נכונותם.

שדה וירק
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מבחן ותצפית זני מלפפון בחממה
בעונת החורף 2017-2016
יגאל מירון  -ממ"ר לגידול מלפפון  -שה"מ ,מחוז המרכז ואגף הירקות

מבחן ותצפית זנים של מלפפון בחממה
נערכו במטרה לאתר זנים אשר יניבו יבול
גבוה ואיכותי יותר בהשוואה לזנים המוצעים
כיום לחקלאים.

היבול חולק לחמש תקופות ביניים:
תקופה  3 - 27.12.16 - 18.12.16 :1קטיפים;
תקופה  5 - 19.1.17 - 31.12.16 :2קטיפים
תקופה  5 - 11.2.17 - 24.1.17 :3קטיפים;
תקופה  5 - 3.3.17 - 15.2.17 :4קטיפים;
תקופה  6 - 26.3.17 7.3.17 :5קטיפים.

מבין הזנים במבחן ,לא נמצאו זנים העולים בתכונותיהם על
זן הביקורת .Ps-64 ,יחד עם זאת ,מומלץ לבחון שוב את הזנים
פאוורסטאר ו ,Sa-280-בעונת החורף הבאה.

הזנים במבחן:
 - Ps-64א.ב .זרעים  -זן ביקורת
 - Bos-42הזרע
 - 55887הזרע
 - 22239סולי
פאוורסטאר  -סולי
 - Sa-280סמקו
 - Sa-206סמקו

תקציר

מבוא
במבחן זנים זה נבחנו ביצועי היבול ורכיביו והאיכות הוויזואלית
של זני מלפפון חדשים ,במטרה לאתר זנים אשר יניבו יבול
גבוה ואיכותי יותר בהשוואה לזנים המוצעים כיום לחקלאים
על-ידי חברות הזרעים .ביצועי הזנים החדשים נמדדים יחסית
לזנים המסחריים (זני ביקורת) המקובלים .לצד הזנים במבחן
נשתלו גם זנים כתצפית ,לצורך התרשמות ראשונה.

שיטות וחומרים

תוצאות
תיאור הזנים במבחן
 - Ps-64צימוח מאוזן ואיטי ,צמח פתוח 2-1 ,שחלות לכל מפרק,
פרי כהה ,רגולרי ויפה מאוד.
 - Bos-42צימוח מאוזן ,בדרך כלל שחלה בודדת למפרק ,ענף
דק מאחרים ,פרי כהה ויפה ,אך נוטה להיות מחודד מעט
ממרכז החורף.
 - 55887צימוח סגור ,מפרקים קצרים 2-1 ,שחלות למפרק,
צלקת בולטת באזור הפיטם.
 - 22239צימוח בינוני מאוזן ,בדרך כלל  2שחלות בכל מפרק
וענף צד ,לעיתים פירות קצרים.
פאוורסטאר  -צימוח מאוזן ,שחלה וענף צד בכל מפרק ,פרי
רגולרי ,מעט קצר.
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הניסוי נשתל במשק דוד יצחק ובניו במושב אחיטוב .החממה -
מבנה מרובה גמלונים בעל מרזב ,בגובה  3.0מ' מהקרקע .כיוון
שורות כללי :צפון-מזרח דרום-מערב .הקרקע בינונית .חיטוי
קרקע במתאם סודיום .מועד השתילה .13.11.16 :השתילה
בשורות בודדות .בסך-הכול  2,300צמחים לדונם.
המבחן כלל  7זנים ,וכל זן במבחן נשתל בארבע חזרות.
בתצפית נשתלו  4זנים ,וכל זן נשתל בשתי חזרות 15 .צמחים
לחזרה ,הן בתצפית והן בניסוי .הניסוי נשתל במתכונת של
אקראיות גמורה .צמחי המלפפון הורכבו במשתלה על כנת
.TZ
בסך-הכול בוצעו  24קטיפים ,החל ב 18.12.16-ועד .26.3.17
בכל קטיף נרשם היבול ונספרו הפירות בכל חלקה .תוצאות
נתוני היבול סוכמו ונותחו באמצעות תוכנת  SASשל משרד
החקלאות ,לרמת מובהקות .P= 0.05
אפיון והתרשמות מהצימוח ומצורת הפרי בכל זן בוצעו
במועדים.15.2.17 ,2.2.17 ,19.1.17 ,22.12.16 :

הזנים בתצפית:
 - 2500אוריג'ין
 - 2372אוריג'ין
 - 1333אוריגי'ן
 - Sa-234סמקו

 - Sa-280צימוח מאוזן ופתוח ,בדרך כלל שתי שחלות בכל
מפרק ,פרי כהה ,רגולרי ויפה.
 - Sa-206צימוח פתוח 2-1 .שחלות למפרק ,פרי קצת בהיר אך
רגולרי ויפה.
תצפית זנים
 - 2500צימוח בינוני מאוזן ,בדרך כלל שתי שחלות למפרק,
פרי מעט בהיר.
 - 2372צימוח מאוזן ,פרי כהה אך מעט קצר במרכז החורף.
 - 1333צימוח בינוני אך מאוזן ,פרי כהה ומעט קצר במרכז
החורף.
 - Sa-234צימוח בינוני מאוזן ,שומר על חיוניות עד סוף הקטיפים,
פרי כהה ,נוטה להתכופף לצורת בננה.
טבלה מס'  :1יבול משווק כללי בק"ג לדונם  -מבחן זני מלפפון
חורף 2017-2016
יבול כללי
הזן
Ps-64
A 8,356
פאוורסטאר
A 8,121
Sa-280
A 7,911
Bos-42
A 7,012
A 7,011
55887
A 6,983
22239
Sa-206
A 6,901
אותיות שונות באותה עמודה מצביעות על הבדל מובהק
.P> 0.05
לא נמצא הבדל מובהק ביבול הכללי בין הזנים במבחן.
טבלה מס'  :2יבול משווק בק"ג לדונם ,על-פי תקופות קטיף -
מבחן זני מלפפון חורף 2017-2016
יבול
יבול
יבול
יבול
יבול
הזן
תק’ 5
תק’  1תק’  2תק’  3תק’ 4
Ps-64
CD 304
2853
1982 2116 1101
A 1087
2311
פאוורסטאר 1712 1982 1029
Sa-280
A 851
2233
2031 1850
946
Bos-42
AB 693
2007
1607 1733
972
BC 605
2100
1685 1596 1025
55887
AB 680
1818
1532 2023
930
22239
Sa-206
D 145
2002
1756 2025
973
אותיות שונות באותה עמודה מצביעות על הבדל מובהק
.P> 0.05
הזן פאוורסטאר והזן  Sa-280הניבו יבול גבוה באופן מובהק
בתקופה  5בהשוואה לזנים .Ps-64 ,55887 ,Sa-206

טבלה מס'  :3יבול משווק מצטבר לתקופות קטיף  2+1בק"ג
לדונם  -מבחן זני מלפפון חורף 2017-2016
יבול מצטבר לתקופות 2+1
הזן
Ps-64
3217
פאוורסטאר
3011
Sa-280
2796
Bos-42
2705
2621
55887
2953
22239
Sa-206
2998
אותיות שונות באותה עמודה מצביעות על הבדל מובהק
.P> 0.05
בסך-הכול לא נמצא הבדל מובהק ביבול בשני הקטיפים
הראשונים.
תצפית זנים:
טבלה מס'  :4יבול משווק כללי בק"ג לדונם  -תצפית זני
מלפפון חורף 2017-2016
יבול כללי
הזן
8123
2500
7528
2372
7327
1333
Sa-234
7831
אין הבדל ניכר בין הזנים בתצפית.
טבלה מס'  :5יבול משווק בק"ג לדונם על-פי תקופות קטיף -
תצפית זני מלפפון חורף 2017-2016
יבול
יבול
יבול
יבול
יבול
הזן
תק’ 5
תק’ 4
תק’ 3
תק’ 2
תק’ 1
648
2381
1832
2106
1156
2500
952
2045
1613
1856
1062
2372
576
2111
1952
1576
1111
1333
963
2229
1893
1621
1125
Sa-234
הזנים  Sa-234ו 2372-הניבו יבול אפיל רב יחסית.
טבלה מס'  :6יבול משווק מצטבר לתקופות קטיף  2+1בק"ג
לדונם  -תצפית זני מלפפון חורף 2017-2016
יבול מצטבר תקופות 2+1
הזן
3262
2500
2918
2372
2687
1333
2746
Sa-234
הזן  2500הניב יבול מוקדם רב יותר בהשוואה לזנים האחרים
בתצפית.

סיכום ומסקנות
בתנאי ניסוי זה לא נמצא הבדל משמעותי ברמת היבול הכללי
בהשוואה בין הזנים במבחן ובתצפית לבין זן הביקורת .Ps-64
במדדי איכות בלט זן הביקורת בהשוואה לשאר הזנים בעבודה
זאת.
מומלץ לבחון שוב את הזנים פאוורסטאר ו Sa-280-בעונת
החורף הבאה.
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למועצת הצמחים ,על מימון הניסוי;
למשק דוד יצחק ובניו ,על ביצוע הניסוי;
למשתלת "שורשים" ,עבור הכנת שתילים לניסוי זה.

