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בתעודת הזהות של אריק שרון ז”ל באתר הכנסת נכתב, מקצוע: 

חקלאי. אמנם לצד זה נכתב שהוא בוגר הפקולטה למשפטים 

בירושלים, אך אריק ינק חקלאות משחר ילדותו בכפר מל”ל, ועבור 

ציבור החקלאים ככזה הוא ייזכר בראש ובראשונה, איש אדמה עם 

אהבה ענקית לחקלאות ולחקלאים.

הרבה דברים נכתבו לאחרונה על ראש הממשלה לשעבר אריק שרון 

ועל תרומתו לעם ולמדינה, וקטונתי מלהוסיף על כך, אך אסור לשכוח 

את תרומתו הגדולה לחקלאות ולהתיישבות, על היותו ידיד לחקלאים, 

במושבים, בקיבוצים, במושבות, בכל התארגנות, גם בעת שהיה שר 

החקלאות וגם בכל עת ובכל תפקיד.

אחד הנושאים שניסה לטפל בו, ועד היום לא נפתר ואף מחמיר, הוא 

פער התיווך. אריק התקומם כנגד התופעה כי ידע כמה עוול היא 

גורמת מהחקלאי ועד הצרכן, בעיקר לתדמית החקלאים המצטיירים 

כגורמים לה, ואפשר לראות כמה שנים מדברים, ועדיין ואין לה פתרון.

כשר חקלאות הניע אריק שרון את ההתיישבות ביהודה ושומרון 

ובעזה, בעזרת תקציבים שהממשלה אישרה בזמנו. אפשר לומר 

שבכל עת, בצבא, בממשלה, נושא החקלאות תמיד היה קרוב ללבו, 

ניסה בכל יכולתו לעזור וכך הנחה את כל מי שעבד ופעל תחתיו. כמה 

חסרים לנו אנשים כמותו, שהיום היו מסוגלים לפתור כבולדוזר את כל 

בעיות המינהל ואת זכויות החקלאים בקרקע, הסדרים בהתיישבות, 

שאילו נעשו בתקופתו, הדברים היו נראים לגמרי אחרת.

בברכה שכתב בספר הוועידה העשירית של ארגון מגדלי ירקות, בשנת 

1978, בירך את מגדלי הירקות שימשיכו בהישגים הרבים והמפוארים 

וכתב כי “משרד החקלאות עזר ויעזור לציבור מגדלי הירקות לפתח את 

הענף וידאג לקידום ענייניהם המקצועיים והכלכליים, למען יוכל הענף 

להמשיך ולהתפתח בקצב מואץ גם בשנים הבאות”. 

איש חזק מזן מיוחד, שידע לומר כי “גם איפוק הוא מרכיב של כוח”, 

וכך גם אנחנו נמשיך להתגעגע ולהיאבק באיפוק למען מה שמגיע לנו 

מלכתחילה, ואת אריק שרון לא נשכח.
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סלט ירקות

עבודה בחקלאות 
תהפוך עבודה 
מועדפת פלוס 

לחיילים משוחררים
שר הרווחה, ח”כ מאיר כהן, הודיע 

כי בכוונתו לשנות את חוק ביטוח 

לאומי העוסק בעבודה מועדפת 

לחיילים משוחררים, ובין השינויים 

שיכניס העברת עבודה בחקלאות 

ממועדפת ל” מועדפת פלוס”, 

כלומר עבודה המאפשרת תעסוקה 

במענק כפול, 18,000 ש”ח,  במשך 

שנה במקום חצי שנה. לדבריו, 

הרציונל של השינויים הוא עידוד 

צעירים להיכנס למקצועות שהוצפו 

בעובדים זרים עקב מחסור בידיים 

עובדות.

מועצת רשות מקרקעי 
ישראל: הרחבת 

ההגדרה של הפעילות 
החקלאית בנחלה

ממשרד החקלאות נמסר, כי 

במסגרת התוכנית המקיפה של 

המשרד למתן פתרונות לתעסוקה 

משלימה ותומכת בחקלאות, הוחלט 

במועצת רשות מקרקעי ישראל 

להרחיב את ההגדרה של הפעילות 

החקלאות בנחלה, פעילות המיועדת 

להשלמת ההכנסה של המשק 

עונת האבטיחים האחרונה לוותה 

בתקלה נדירה וקשה, אשר הסבה 

למגדלים נזקים במיליוני שקלים. הנזק 

מוערך, רק בהוצאות הייצור, בכ-20 

מיליון ש”ח ובאובדן הכנסה של 

מיליוני שקלים. 

הענף ידע להתארגן ולהיערך 

במסגרת ביטוח אסונות טבע בגין 

מחלות ווירוסים, והנזק אכן הוכר 

על-ידי קנט, ששילמה למגדלים 

פיצויים בשווי של כ-10 מיליוני ש”ח. 

בהזדמנות זו תודות למנכ”ל קנט, 

דודי גינזבורג ולתורג’מן, על ההבנה 

וההתחשבות בסיוע לסיום המשבר. 

לאחר מיצוי הפעילות מול קנט, 

נכנסה לתמונה חברת אוריג’ין זרעים, 

שהתנהגותה הייתה למופת, ולמרות 

שאינה נוטלת אחריות לתקלה, 

אמרה שתהיה שותפה לפתרון, כדי 

למזער נזקים.

בעבודה קשה ובהרבה שיחות עבודה 

וירוסים באבטיחים - כוחה של התארגנות
משותפות בין מועצת הצמחים, ארגון 

מגדלי ירקות, קנט וחברת אוריג’ין 

זרעים, הגענו לפיצוי בהסכמה של 

כל המגדלים, אף הוא בסכום נוסף 

של כ-10 מיליוני ש”ח, בהבנה שיש 

לשמור על כל הצדדים ולסיים ללא 

הוצאות משפטיות, ואפשר לברך על 

המוגמר. הנושא נסגר לשביעות רצון 

כולם, והכל בוצע במהירות וביעילות, 

כדי לצמצם את הנזק וכדי להיערך 

לקראת העונה הקרובה. 

תודות לחברת הזרעים, שכמובן לא 

קיבלה אחריות על התוצאה, אבל 

השתתפה בפתרון. כמובן שותפים 

נוספים הם חישתיל ושורשים, אשר 

תרמו להשלמת הפיצוי. 

נאחל לכל הגורמים, מגדלים, חברת 

אוריג’ין זרעים ומשתלות, שהתקלה 

היא חד פעמית וכי העונה הבאה תהיה 

מוצלחת, ללא וירוסים ונזקים אחרים.

מאיר יפרח

תרומתו הענקית של אריק שרון 

למדינה מההיבטים הצבאיים 

והמדיניים צוינה לרוב, אולם משום 

מה נגרעה תרומתו לחקלאות 

בישראל כשר החקלאות ובתפקידיו 

האחרים בממשלה.

זכיתי ל”שעות אריק” רבות במסגרת 

תפקידיי הציבוריים בשנות ה-70 

וה-80. פגשתי כמה שרי חקלאות 

שתרמו, כל אחד בדרכו, לקידום 

החקלאות הישראלית, אבל אף אחד 

לא הצליח להגיע לרמה של אריק. 

האיש בא לתפקיד מתוך אהבה 

אמיתית לאדמה ולעובדיה ומהכרת 

החשיבות של החקלאות לביטחון 

ישראל ולכלכלתה.

אריק שרון החקלאי
מרגע שהוא שלף את פנקסו ורשם 

בו את בקשותינו, ידעתי שהעניין 

מסודר. תושבי הערבה ויישובי 

התענכים המשגשגים חייבים חוב 

גדול לאריק, שידע בשנים שבהן חוו 

משברים קשים והתלבטו בבחירת 

כיוון ההתפתחות שלהם לתמוך 

בהם ולהזרים תקציבים שקשה היה 

לחלצם מהאוצר. כתושב אזור שער 

הנגב, הוא ידע לאורך כל השנים 

לגייס תמיכה ולעודד את היישובים 

מול מציאות ביטחונית קשה ביותר.

חשוב שאריק ייזכר ויונצח לא רק 

כמצביא ומדינאי, אלא גם כחקלאי 

וכשר חקלאות משכמו ומעלה.

יענקלה כהן, נחל עוז

חברי מזכירות הארגון דאז בפגישה עם שר החקלאות, אריאל שרון, ועם 
מנכ”ל המשרד, אברהם בן מאיר
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המשך בעמוד הבא

החקלאי. כמו-כן נמסר כי כיום, בטרם 

שינוי ההגדרה במועצת רשות מקרקעי 

ישראל, חוכר בעל זכויות בנחלה רשאי 

לקיים תעסוקה לא חקלאית בחלקת 

המגורים. במשרד החקלאות נוכחו כי 

בתנאים אלה לא ניתן לפתח שימושים 

משלימים לפעילות החקלאית. על 

כן יזם המשרד פתרונות תעסוקתיים 

משלימים לפעילות החקלאית, בעלי 

אופי כפרי מובהק, בתמורה לתשלום 

דמי חכירה של השטח החקלאי 

לרשות מקרקעי ישראל. 

לדברי רמי כהן, מנכ”ל משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר: “מדובר 

בהחלטה היסטורית, אשר 

תתרום לחיזוק המשק המשפחתי 

וההתיישבות כולה. אני מודה לרשות 

מקרקעי ישראל שסייעה לנו לעשות 

את השינוי ההיסטורי והמתבקש. הישג 

זה מצטרף לרשימת הישגים הולכת 

ומתארכת בחצי השנה האחרונה, 

המגלמת תוספת משמעותית בכלל 

אמצעי הייצור, ביניהם: תוספת מים 

הללו תותר גם מכירת תוצרת המקום, 

מן היצרן לצרכן.

שרי האוצר 
והחקלאות החליטו 
לאפשר יבוא פטור 

ממכס של מיני 
ירקות והארגון 
מוחה במכתב 

לשר החקלאות 
שר האוצר, יאיר לפיד, ושר 

החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, 

סיכמו על הפחתת מכסים מיידית 

שתאפשר יבוא פטור ממכס של 

שלל ירקות: עגבניות, מלפפונים, 

קישואים, חצילים וחסה, לאור נזקי 

הסופה שפקדה את הארץ בסוף 

חודש דצמבר 2013.

לדבריהם, בעקבות הקרה והסופה 

מסתמן מחסור בירקות בסיסיים 

בשווקים המקומיים, כתוצאה מכך 

מחירי הירקות האמירו. על מנת לווסת 

את עליית המחירים החליטו השרים 

לפתוח ענפים המוערכים כי בהם 

מסתמן מחסור בתקופה הקרובה 

ליבוא, על מנת לאפשר גידול בהיצע 

אשר יכול לווסת את עליית המחירים 

כלפי מטה ולהקל על הצרכנים. נמסר 

מהמשרד כי על חלק מהפירות 

והירקות הוחלט לאפשר יבוא פטור 

ממכס עם הגבלת מכסות, כדי לא 

לפגוע בחקלאים ובגידול הישראלי.

במסגרת הצו שנחתם ניתן לייבא 

קישואים, חצילים וחסה פטורים 

ממכס ללא הגבלת כמות לתקופה 

של חודשיים, עד לתאריך 28.2.2014, 

וכן ניתן לייבא עגבניות ומלפפונים 

פטורים ממכס עם הגבלת מכסות 

לתקופה של שלושה חודשים, עד 

לתאריך 31.3.2014: עגבניות במכסה 

של 3,000 טונות ומלפפונים במכסה 

של 1,500 טונות. 

שפירים לחקלאות והגדלת מכסת 

העובדים הזרים בענף”.

על-פי ההחלטה פעילות חקלאית 

תיחשב גם בתחומים הבאים: 

שימושים נלווים לגידול בעלי-חיים, 

כדוגמת גידול בעלי חיים למטרות 

טיפוליות רפואיות, לימודיות וחינוכיות, 

למטרות ספורט )מרוצים, רכיבה 

אמנותית ועוד(. בנוסף, עיבוד תוצרת 

חקלאית יתאפשר במבנים חקלאיים 

על-פי המלצת משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר, כדוגמת: מבנים 

ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד 

תוצרת חקלאית - יקב, בית בד, 

מחלבה, מגבנה, שמנים ארומטיים 

ועוד. תחום נוסף לפעילות משלימה 

הינו פיתוח חקלאות תיירותית. מדובר 

בפעילות חקלאית לכל דבר, שנלווה 

לה היצע תיירותי, כדוגמת גידול פירות 

אקזוטיים, שיתוף המבקרים בקטיף 

פרי או פרחים, צפייה בהליכי עיבוד 

התוצרת החקלאית, לימוד והתנסות 

בגידול בעלי-חיים ועוד. בכל הפעילויות 
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שר החקלאות ופיתוח הכפר, 

יאיר שמיר: “המהלך מתווסף 

לשורת הצעדים בהם נקט משרד 

החקלאות להפחתת יוקר המחייה 

במדינת ישראל ע״י הוזלת סל המזון 

המשפחתי בחלב ובביצים. משרד 

החקלאות ימשיך לפעול להגברת 

התחרותיות בענפי החקלאות 

בישראל, אך לצד זה ידאג לאפשר 

תגמול הוגן ליצרנים בדגש על חיזוק 

המשק המשפחתי”.

ארגון מגדלי ירקות מתנגד: יבוא 

ירקות ללא מכס - החלטה שגויה 

ללא תועלת לציבור

במכתב דחוף ששלח לשר החקלאות, 

ח”כ יאיר שמיר, מחה מזכיר ארגון 

מגדלי ירקות, מאיר יפרח, על 

ההחלטה השגויה להתיר יבוא של 

חמישה מיני ירקות ללא מכס, 

בלא היוועצות עם ארגוני המגדלים: 

“אנו רואים בחומרה את החלטתך 

המשותפת עם שר האוצר, לאפשר 

יבוא פטור ממכס על ירקות מסוגים 

שונים, וזאת כמחטף, ללא היוועצות 

עמנו, בצעד שרק ייקר עוד יותר את 

הוצאותיו של הצרכן”.

מאיר יפרח הסביר כי צעד זה יפגע 

פעמיים במגדלי הירקות, פעם 

כתוצאה מנזקי הסופה ופעם ביצירת 

תחרות חסרת תועלת, שתוביל 

לסל מזון יקר יותר בתקופת היבוא: 

“ראשית, מחיריה של תוצרת מיובאת 

אינם זולים כלל וכלל, גם כי נזקי החורף 

פגעו בתוצרת החקלאית בכל מקום 

באזורנו, מה שגורם למחסור ולעליית 

מחירים גם בתוצרת המיובאת, ויבוא 

מרחוק כרוך בהוצאות שינוע יקרות, 

שהופכות את התחרות, שקיוויתם 

להשיג, לבלתי ישימה”. מאיר הוסיף 

ומבהיר כי “מאז נזקי הסערה 

נקטפו שטחי ירקות בארץ באזורים 

שלא נפגעו, והמחירים שמקבלים 

החקלאים דומים למחירים המקובלים 

בתקופה זו של השנה” וכי הוא צופה 

ש”המחירים של התוצרת המיובאת 

יהוו סמן ימני לעליית המחירים של 

התוצרת המקומית, שכן נפעל לכך 

שהחקלאי לא יפסיד בתחרות מול 

התוצרת המיובאת”.

היחידים שירוויחו מיבוא ללא מכס 

מעין זה הם היבואנים, מציין מאיר 

במכתב, ולצרכנים לא תהיה מכך כל 

רווחה, ומוסיף כי “יש לפעול באומץ 

נגד פער התיווך בין המחיר שמקבל 

החקלאי לבין המחיר בו נמכרת 

התוצרת ולא לחפש פתרונות במקום 

הלא נכון”.

בסיכום המכתב מצוין כי מגדלי 

הירקות יעקבו אחר מחירי הירקות, 

“ובתקופת זמן גם נוכיח שלציבור לא 

תהיה מכך כל תועלת מלבד, כאמור, 

הרווח ליבואנים והפגיעה במגדלים”, 

וכי “אנו גם מקווים שבעתיד, בתקופה 

בה ירדו מחירי הירקות דרמטית בשל 

עודפים, תמצאו דרך לסבסד את 

החקלאים לפחות בשווי של שיעורי 

המכס שאתם מפחיתים כיום”.

ועדת הכלכלה: 
נקדם את ביטול 

הפטור מהסדר כובל 
לסיטונאים

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות 

ח”כ פרופ’ אבישי ברוורמן, החלה 

להכין לקריאה שנייה ושלישית את 

ההצעה לתקן את חוק ההגבלים 

העסקיים ולבטל את הפטור 

מהסדרים כובלים )הסדר שנועד 

לפגוע בתחרות( לסיטונאים המשווקים 

תוצרת חקלאית, שפוצלה מחוק 

ההסדרים. לפי ההצעה, ביטול 

הפטור נועד למנוע מסיטונאים 

לעשות הסכמים שעלולים לפגוע 

בתחרות ולהעלות את מחירי התוצרת 

החקלאית, והוא לא יחול על חקלאים 

שמוכרים את התוצרת שייצרו 

בעצמם. 

בפתח הישיבה אמר היו”ר ח”כ 

ברוורמן: “המטרה שלי ושל חברי 

הכנסת היא להוריד מחירים לצרכן, 

ולעשות זאת בצורה אחראית ביותר 

כדי לשמור על התארגנות החקלאים”. 

בפתח הדיון אישרה הוועדה לשלב 

בהצעת החוק גם את הצעת החוק 

הפרטית של ח”כ מיקי רוזנטל, 

האוסרת על רשתות השיווק הגדולות 

לשמש במקביל גם כסיטונאיות של 

שיעור המכס הקיים המוצר 
שיעור 

מופחת
מכסה 
בטונות

3,000פטור1.28 שקלים חדשים לק”ג אל”י מ-272% עגבניות 
1,500פטור1.03 שקלים חדשים לק”ג אל”י מ-170% מלפפונים 

ללא הגבלהפטור0.49 שקלים חדשים לק”ג אל”י מ-89% חצילים
ללא הגבלהפטור0.57 שקלים חדשים לק”ג אל”י מ-128%קישואים

ללא הגבלהפטור0.75 שקלים חדשים לק”ג אל”י מ-89% חסה
8,000פטור1.99 שקלים חדשים ק”ג אל”י מ-553%תפוחים 

3,000פטור2.21 שקלים חדשים לק”ג אל”י מ-438%אגסים

שיעורי המכס המופחתים: 
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המשך בעמוד הבא

ירקות ופירות.

מנכ”ל מועצת הצמחים, צבי 

אלון, הזהיר בישיבת הוועדה כי 

אם החקלאים ייפגעו כתוצאה 

מהתיקון, גם הצרכן ייפגע. לדבריו, 

בין החקלאים אין הסדר כולל ולכן 

קשה יהיה לדאוג להם. הוא הוסיף 

כי הצעת התיקון הוגשה ללא כל 

דיאלוג מקצועי עם החקלאים. מזכ”ל 

התאחדות חקלאי ישראל, אבו 

וילן, הוסיף כי הכוונה בהצעה היא 

ראויה, אך הביצוע לא מוצלח, מאחר 

שהניסוחים בהצעת החוק ארכאיים. 

לדבריו, אם הדברים לא יתוקנו אז 

ייווצר מצב שבו או שכל החקלאים 

יהיו עבריינים או שהתיקון לא ייאכף. 

סמנכ”ל כלכלה ומחקר בתנועה 

לאיכות השלטון, עו”ד נילי אבן חן, 

הוסיפה כי “ההצעה היא בגדר 

כוונותיך רצויות ומעשיך אינם רצויים”. 

היא הסבירה כי נוסח ההצעה כיום 

יוצר מסננת, שהסיטונאים יוכלו 

להיכנס לתוכה אם יספחו לתוכם 

מגדלים וידאגו ש-25% מהעסק יהיה 

גידול חקלאי. ח”כ יצחק וקנין הצטרף 

לדברים ואמר כי כבר כיום יש 

מציאות בשטח בה משווקים הפכו 

למגדלים. רמי לוי, המנכ”ל והבעלים 

של רשת שיווק השקמה, אמר כי 

צריך לשמור על החקלאים אבל 

גם על הצרכנים, כי ללא הצרכנים 

אין חקלאים ואין רשתות שיווק. הוא 

הוסיף כי אם רשתות השיווק לא 

יוכלו להמשיך בשיתוף הפעולה עם 

החקלאים, המחיר יעלה בעוד 20%.

ח”כ מיקי רוזנטל אמר בישיבה כי 

רשתות השיווק מכרו ירקות במחירי 

הפסד והביאו לסגירת השווקים 

והירקניות. לדבריו, רשתות השיווק 

נהנות מפערי תיווך של כ-80% בין 

המחיר לחקלאי ובין המחיר לצרכן, 

ודרכי הפעולה שלהן מביאות לפגיעה 

בצרכנים, ולכן אסור להגן על סיטונאים 

שקשורים עם רשתות השיווק.

משרד החקלאות 
ומועצת הצמחים 

נענים לבקשת 
ארגון מגדלי ירקות 

ונערכים לסייע 
למגדלי הירקות 

שחממותיהם קרסו
בסערה של אמצע חודש דצמבר 

נגרמו נזקים כבדים למגדלי הירקות 

בכל רחבי הארץ, ובעיקר נגרם נזק 

כבד ל-120 דונם מבנים, חממות ובתי 

רשת, שקרסו כליל.

מועצת הצמחים מבטחת את כל 

מגדלי הירקות בישראל אוטומטית 

בביטוח המכסה נזקים לגידולים, אך 

עם זאת, ביטוח המבנים הוא ביטוח 

רשות, ולכן רבים מהחקלאים לא 

ביטחו וכך נותרו עם חממות ועונה 

שקרסו.

לאור הקשיים של החקלאים 

להשתקם, פנה מזכיר ארגון מגדלי 

ירקות, מאיר יפרח,  למנכ”ל משרד 

החקלאות, רמי כהן, ולמנכ”ל מועצת 

הצמחים, צבי אלון, בבקשה לבצע 

פעילות משותפת כדי להחזיר את 

המגדלים למעגל הייצור.

הבקשה נענתה, ומשרד החקלאות 

ומועצת הצמחים נערכים לסייע 

לחקלאים לשיקום המבנים, שנזקיהם 

מוערכים בכ-5 מיליוני ש”ח. לדברי 

מאיר יפרח, “הסערה לימדה אותנו עד 

כמה חיוני ביטוח החובה של מועצת 

הצמחים לגידולים, אחרת משקים רבים 

לא היו יכולים לחשוב על התאוששות”. 

“כולי תקווה”, הוסיף יפרח, “שהפעילות 

של המשרד והמועצה, לסייע גם בנזקי 

המבנים, תאפשר למגדלי הירקות 

שנפגעו מהסערה לחזור בהקדם 

לפעילות שוטפת”.
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יבולי תפוחי האדמה 
בנגב המערבי יהיו 
נמוכים בשל נזקי 

הסופה
מקיבוצי חבל מעון שבנגב המערבי 

נמסר כי על-פי סיכומים שערכו 

לאחרונה, באירוע האחרון של אמצע 

דצמבר 2013 נפגע יבול תפוחי 

האדמה והוא צפוי להיות נמוך 

בשיעור של 20%-30% בהשוואה 

לשנים הקודמות, וזאת בנוסף לנזקים 

משמעותיים בגזר ובצנונית. הנזקים 

נגרמו מברד, סחף של קרקע עם 

זרעים ושתילים צעירים ובשל הירידה 

החדה בטמפרטורות. עקב עיתוי 

הסופה, לא ניתן לזרוע מחדש את 

השטחים שנפגעו. בסך-הכול, נמסר 

מקיבוצי חבל מעון, נפגעו בסופה 

כ-3,000 דונם, חלקם באופן מלא 

וחלקם חלקית.

דרור תנורי, מנכ”ל מפעלי חבל מעון, 

מסר שכל הקיבוצים מבוטחים 

וקיבלו פיצוי ברמה כזו או אחרת, 

אולם הירידה הכוללת ביבול מייצרת 

קושי גדול בהיבט העלויות ומול 

לקוחות שיש מולם הסכמים. עם 

זאת, המפעלים האזוריים פועלים 

לצמצם את הנזק ולעמוד בהתחייבויות 

במסגרת המגבלות.   

דיון סוער בוועדה 
לבחינת בעיית 
העובדים הזרים

בתום דיון סוער, שנערך בנושא 

בעיית העובדים הזרים בחקלאות, 

בנוכחות שר החקלאות, ח”כ יאיר 

שמיר, קראה יו”ר הוועדה המיוחדת 

לבעיית העובדים הזרים, ח”כ מיכל 

רוזין, לממשלה לרכז את כל הטיפול 

בעובדים הזרים במשרד החקלאות. 

שר החקלאות אמר כי “בשנת 2013 

עמדה מכסת העובדים הזרים 

לחקלאות על 24,000, ועל-פי החלטת 

הקבינט החברתי כלכלי, החל משנת 

2014 תעמוד המכסה על 24,999 

עובדים”.

מנתונים שנמסרו לוועדה על-ידי נטע 

משה ממרכז המחקר והמידע של 

הכנסת עולה, כי בספטמבר אשתקד 

הועסקו בארץ 84,000 עובדים זרים, 

מהם, 69,400 חוקיים. בסוף חודש 

נובמבר האחרון הועסקו בחקלאות 

22,241 עובדים זרים, 95% מהם 

גברים, 21,846 עובדים חוקיים, מהם 

21,300 עובדים תאילנדיים. 95% 

מהעובדים נמצאים בארץ 63 חודשים. 

5,088 מעסיקים מחזיקים בהיתרים 

להעסקת עובדים זרים בחקלאות. 

ח”כ יצחק וקנין, שהוא בעצמו חקלאי 

ממושב יערה שבצפון הארץ, אמר 

כי “בסופו של יום, העובד התאילנדי 

יעסיק את החקלאי. הממשלה מזגזגת 

שנים רבות. אני עקרתי 30 דונם של 

אבוקדו כתוצאה מחוסר בעובדים 

והפסדתי חצי מיליון ש”ח. אתם יודעים 

איזה כאב לב זה לעקור ולייבש עצים 

שגידלתי במשך 20 שנה? מעמיסים 

על החקלאים הרבה מאוד חובות, 

יותר מכל מעסיק אחר בארץ”. וקנין 

הציע “לרכז את כל הסמכויות במשרד 

החקלאות. משרד החקלאות ייתן 

היתרים, יפקח וישלול היתרים בעת 

הצורך. זכויות וחובות במקום אחד”. 

בסיכום הדיון קראה יו”ר הוועדה 

למשרדי הממשלה לבחון את ריכוז 

כל הסמכויות בנושא העובדים הזרים 

במשרד החקלאות. רוזין הודיעה כי 

הוועדה תשוב לדון בנושא.

מתכוונים להכניס 
את מגדלי הקנאביס 

הרפואי למועצת 
הצמחים

במסגרת דיווח של משרד החקלאות 

לוועדת הכלכלה על פעולות המשרד, 

התייחס המנכ”ל רמי כהן גם לנושא 

גידול קנאביס רפואי, ואמר כי השר 

חושב להכניס את הקנאביס כגידול 

למועצת הצמחים, כדי לאפשר 

לחקלאים גידול בכמות שתהיה 

משתלמת.

אושרה הצעתם 
של ראש הממשלה 

ושר החקלאות, 
לפיתוח מאות נחלות 

חקלאיות חדשות 
ברמת הגולן

הממשלה אישרה את הצעת 

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 

ושר החקלאות ופיתוח הכפר, 

יאיר שמיר, לפיתוח מאות נחלות 

חקלאיות חדשות ברמת הגולן. 

ההצעה לפתח ולאייש במסגרתה 

750 נחלות חדשות באזור הגולן 

בחמש השנים הקרובות 2014 

- 2018 אושרה על-ידי השרים 

במטרה לחזק את הפעילות 

החקלאית במקום. על-פי נוסח 

ההחלטה יושקעו 375 מיליון ש”ח 

בחמש השנים הקרובות בהכשרת 

השטח החקלאי, שדרוג מערכת 

המים, פינוי מוקשים ועוד.

לדברי שר החקלאות ופיתוח הכפר, 

ח”כ יאיר שמיר: ״תושבי הגולן 

נסמכים באופן משמעותי על ענף 

החקלאות כמקור פרנסה. החלטה 

זאת באה במטרה להרחיב עבורם 

את אפשרויות התעסוקה וליצור 

עוגנים שיחזקו את ההתיישבות 

בגולן״.

ההחלטה מטילה על משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף 

הגורמים השונים הנוגעים לדבר, 

לגבש תוכנית פיתוח חקלאית 

מפורטת לאזור הגולן, לרבות 

פעולות בתחום התשתיות הנגזרות 

מן התוכנית, בכפוף למסגרות 

התקציביות המובאות בהחלטה. 

במסגרת התוכנית תוכשר קרקע 

בהיקף של כ-30 אלף דונם סמוך 

ליישובים קיימים. 

עלייה ביצוא 
הירקות מישראל

לקראת ועידת ישראל לחקלאות 

מסר אברהם )נונה( ארליך, מנהל 

ענף הירקות במועצת הצמחים, 

כי יצוא הירקות גדל מ-624 אלף 
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המשך בעמוד הבא

טונות בעונת 2011-12 ל-650 אלף 

טונות בעונת 2012-13.

עיקר הגידול נרשם בענפים 

מרכזיים כמו תפוח-אדמה )עלייה 

של כ-20 אלף טונות(, צנונית )כ-

3,000 טונות(, פלפל )5,000 טונות(, 

גזר )4,000 טונות(, סלרי )2,000 

טונות(. עם זאת נרשמה ירידה 

ביצוא בטטות וביצוא עגבניות צ’רי 

ועגבניות )2,500 ו-1,000 טונות 

בהתאמה(. גם יצוא המלון ירד 

באופן משמעותי.

ועידת ישראל לחקלאות, 

תחת הכותרת “עם הפנים 

לעתיד”, תתקיים בפעם הרביעית 

ב-17 בפברואר 2014 במרכז 

הכנסים אווניו בקריית שדה 

התעופה, ביוזמת הירחון 

“משוב חקלאות”. הוועידה 

תדון בסוגיות מעשיות וערכיות 

הנוגעות לחקלאות ולחקלאים 

בישראל.

כ-60 מיליון ש”ח 
יושקעו בקידום 
התיירות במרחב 

הכפרי 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

בשיתוף משרד התיירות משיקים 

תוכנית רב-שנתית לקידום 

התיירות הכפרית. מהמשרד 

נמסר כי: “הגברת שיתוף הפעולה 

עם משרד התיירות לחיזוק 

התיירות במרחב הכפרי תעשיר 

את חוויית החופשה הכפרית 

ותבטיח רמת שירותים טובה 

יותר לנופשים. כפועל יוצא מכך, 

יישובי הפריפריה יתעצמו כלכלית 

בזכות הגדלת תנועת התיירות 

וגיוון מקורות התעסוקה של 

תושביהם”. התוכנית תופעל 

החל משנת 2014 למשך 5 שנים, 

בהיקף תקציבי של כ-60 

מיליון ש”ח.

שיא של 5 שנים 
בהיקף נזקי הטבע 

לחקלאים
קנט תשלם לחקלאים כ-300 

מיליון ש”ח פיצויים עבור נזקי 

טבע ואסונות טבע שאירעו בשנה 

האחרונה, 2013, כך עולה מסיכום 

נתוני החברה. מהבדיקה שנערכה 

בקנט עולה כי חלק 

ניכר מהנזקים נגרם 

כתוצאה ממספר 

אירועי אקלים חריגים 

ובכללם סערות 

חזקות בעוצמתן 

שאירעו בחודשים 

ינואר ודצמבר 2013 

ואירוע ברד כבד 

שירד בחודש אפריל.  

בחברה אומרים כיום 

כי מדובר בעלייה 

חדה בהיקף הנזקים 

שגרם מזג-האוויר לחקלאים ובשיא 

בהיקף הפיצויים ששולם להם. לשם 

השוואה, הממוצע בחמש השנים 

האחרונות עמד על היקף פיצויים 

שנתי של כ-170 מיליון ש”ח בלבד.

מנתוני קנט עולה כי החברה 

תשלם בשנה האחרונה למגדלי 

הירקות כ-129 מיליון ש”ח, בעיקר 

בשל הסערות שהתרחשו בינואר 

ט
קנ

ש, 
ד

פל
תן 

אי
ם: 

לו
צי
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ובדצמבר וכן בשל וירוס שפגע 

באבטיחים, במלפפונים, בפלפלים 

ובעגבניות.

דודי גינזבורג, מנכ”ל קנט, “השנה 

האחרונה הוכיחה, שוב, עד כמה 

מקצוע החקלאות הינו עתיר סיכונים 

ועד כמה האירועים האקלימיים 

הפכו בשנים האחרונות לקיצוניים 

יותר. החקלאות הישראלית נחשבת 

למשאב לאומי, כאשר החקלאים 

הישראליים נמצאים בחוד החנית 

העולמית בקדמה ובפיתוחים, ויש 

לעשות ככל האפשר על מנת לשמור 

על כך”.

בית ספר בינלאומי 
לחקלאות ברמת 

הנגב
שר החקלאות, ח”כ יאיר שמיר, סייר 

ברמת הנגב וסקר את התוכנית 

להקמת בית ספר בינלאומי לחקלאות 

במועצה. שמוליק ריפמן, ראש 

המועצה האזורית רמת הנגב מסר כי 

“כבר כיום משתלמים במועצה 250 

חקלאים ממדינות אסיה, ובית הספר 

יאפשר להגדיל את המספר ל-500”. 

לדבריו, התכנית תורמת רבות 

לשיפור היחסים בין מדינות המוצא 

של המשתלמים לבין ישראל, לצד 

גידול ביצוא הישראלי של ציוד חקלאי 

למדינות אלה. 

התוכנית מופעלת על ידי מחלקת 

המחקר והפיתוח של המועצה 

האזורית רמת הנגב בשיתוף פעולה 

עם משרדי החוץ, החקלאות, הפנים, 

התעשייה, המסחר והתעסוקה 

והאוצר. התוכנית עובדת בשיתוף 

פעולה הדוק עם משרדי החקלאות 

והחינוך במדינות המוצא של 

המשתלמים וכוללת כיום משתלמים 

מווייטנאם ומיאנמר, שבאים לרמת 

הנגב לתקופה של 11 חודשים.  

חדשות מהיום 
הפתוח בערבה

“יום פתוח ערבה”, התערוכה 

החקלאית הגדולה בישראל, התקיימה 

השנה בפעם ה-23, בתאריכים -15

16.1.14. כמדי שנה, האירוע נערך סמוך 

לט”ו בשבט, בתחנת יאיר הסמוכה 

למושב חצבה שבערבה. הכנס נפתח 

בטקס חגיגי במעמד נשיא המדינה, 

שמעון פרס, שר החקלאות ופיתוח 

הכפר, ח”כ יאיר שמיר, שר הרווחה 

והשירותים החברתיים, ח”כ מאיר כהן, 

ויו”ר קק”ל, אפי שטנצלר. בכנס הציגו 

כ-200 חברות את החידושים האחרונים 

בחקלאות העולמית, ולפניכם כמה 

חדשות. 

הזרע ג’נטיקס הציגה במו”פ ערבה זני 

פלפלים כתומים תוצרת כחול-לבן 

 הזרע ג’נטיקס הציגה בתערוכת מו”פ 

ערבה 2014 שני זני פלפל כתומים 

העונים לשמות “זוהר” ו”ברק”. מחברת 

הזרע ג’נטיקס נמסר כי מלבד צבעם 

העז וטעמם המתוק, תקופת הקטיף 

שלהם ארוכה מהרגיל ומאפשרת 

ליהנות מהם כ-5 חודשים בשנה. הזנים 

הללו הם פרי פיתוח וטיפוח ישראלי  

ומותאמים לתנאי האקלים בארץ.

איציק עזרא, מנהל שוק ישראל בהזרע 

ג’נטיקס, ציין במיוחד את פיתוח הזנים 

בזכות רמת המקצועיות הגבוהה של 

מטפחי הפלפל. 

חברת סייפ-פק חשפה מוצרים 

חדשים

חברת סייפ-פק השיקה מספר 

מוצרים חדשים בתחום שיפור איכות 

התוצרת החקלאית, לפני ואחרי קטיף. 

ביניהם תכשיר המסנן קרינה ומיועד 

לספק הגנה מפני השמש לעצי פרי 

ולצמחים במהלך הגידול; תכשיר 

אורגני וטבעי לקטילה של כנימת עש 

הטבק, המבוסס על שמנים אתריים; 

מסנן ייחודי לספיחת אתילן במהלך 

השינוע בקירור, המיועד לפלפל. 

קול קורא
להגשת המלצות לתלמידי תואר שני או שלישי
מקרן מלגות ע”ש יוסטה בלייר ויהודה פלג ז”ל

ארגון מגדלי ירקות שם לו למטרה להוקיר את זכרם של יוסטה בלייר ויהודה פלג 

ז”ל, שניים מעמודי התווך של ענף הירקות בישראל, באמצעות עידוד המחקר 

היישומי בגידולי הירקות בישראל.

למטרה זו מקצה הארגון  בשנת 2014 סכום שנתי של 24,000 ש”ח, לחלוקת מלגות 

לתלמידים מצטיינים לתואר שני או שלישי, העוסקים בתחום המחקר היישומי 

בגידולי הירקות, הן במבנים מוגנים והן בשדה הפתוח )כולל ירקות לתעשייה(.

מועמדים למלגה יגישו את המסמכים הבאים:

•מכתב פנייה הכולל: שם התלמיד, מס’ תעודת הזהות, כתובת, מספר טלפון,  	
שנת לימודים לתואר, חוג לימודים, נושא עבודת הגמר/דוקטורט, שם המנחה 

ותוכנית עבודת הגמר/דוקטורט מאושרת על-ידי המוסד האקדמי.

•קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים ותקציר נושא עבודת הגמר/ 	
דוקטורט.

•גיליון ציונים עדכני לתואר ראשון ושני )אם קיים(. 	
•המלצות המנחים. 	

זכאי להגיש בקשה כל מי שלא קיבל מלגה בעבר מקרן זו.

חלוקת המלגות לזוכים תתקיים במסגרת טקס חקלאים מצטיינים מטעם 

מועצת הצמחים, במהלך חודש מאי 2014.

הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת המלגות יש להגיש עד ליום 31.3.14, 

אל: יוסי ארזי, ארגון מגדלי ירקות, רח’ ליאונרדו דה וינצ’י 19 תל-אביב 64733.

yossi@vegetable.co.il :פקס: 03-5403200. דוא”ל

ארגון מגדלי ירקות
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אורי חיים, מנכ”ל חברת סייפ-פק, 

מסר כי היום הפתוח בערבה מהווה 

הזדמנות מצוינת להיפגש עם קהל 

הלקוחות. החברה מתמחה בתחום 

.post harvest-ה

ביתן חישתיל בתערוכה החקלאית 

בערבה

תאגיד המשתלות חישתיל הציג 

בתערוכה החקלאית בערבה בביתן 

חגיגי בסימן 40 שנה להקמתו. בביתן 

הוצגו מוצרים של חישתיל שנמכרים 

בארץ ובעולם, כולל חידושים בתחום 

הירקות המורכבים, עץ בזיל קטן 

עלים ריחני וטעים במיוחד המעוצב 

ככדור עגול על גזע המיוצר בשלב זה 

ליצוא בלבד, שתילים מורכבים של 

ירקות פרי שונים, מיני תבלין חדשים 

ומיוחדים ועוד. 

קורס עיבודי קרקע - 2014
 הנכם מוזמנים לקורס עיבוד קרקע 

שייערך במשרד החקלאות מחוז העמקים
הקורס יעסוק בעיבודי קרקע בתחומים: גד”ש וירקות

נושאי הלימוד

•יחסי גומלין בין כלי עיבוד וקרקע, הידוק קרקע, עיבודי קרקע 	
•דלדול קרקע באגנים חקלאיים, ממשקי עיבודים ומחזור עיבודים משמרי  	

קרקע 

•הכרת כלים חקלאיים 	
•חלופות בעיבודי קרקע, התאמת הכלי והטרקטור לסוג העיבוד 	
•שילוב של כלים חקלאיים חוסכי עבודה, חישובי עלויות עיבודים 	

תוכנית מפורטת של הקורס תחולק למשתתפים ביום הפתיחה.

למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם שה”מ - משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר, בתנאי שהמשתתף ייקח חלק בכל מפגשי הקורס.

מיקום ומועדי הקורס

הקורס יתקיים במשרד החקלאות מחוז עמקים מול הכניסה לקיבוץ 

תל-יוסף, באולם ההרצאות, ויכלול 5 מפגשים שבועיים בימי שני או שלישי, 

בתאריכים: 11.2, 18.2, 24.2, 4.3 סיור, 10.3; שעות הלימוד: 08:30 - 15:00.

מחיר הקורס

עלות הקורס היא 1,000 ש”ח למשתתף, כולל כיבוד קל, ארוחת צהריים, 

שכר מרצים וחומר מקצועי כתוב, שיחולק במהלך ההרצאות. הסיור יתבצע 

במכוניות פרטיות.

פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה

יש לשלם את דמי ההשתתפות באחת מהדרכים שלהלן:

באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים: 03-9485330 )יוסי(.

משלוח המחאה במזומן לכתובת: המחלקה לכספים, שה”מ, ת”ד 28 בית דגן 

.5025001

במהלך 14 יום ממועד פתיחת הקורס ייגבו דמי ביטול בסך 30% מהמחיר;

מיום פתיחת הקורס ואילך - ייגבו דמי ביטול בסך 100%.

לבירורים ולמידע נוסף:

רכז מקצועי: רוני אמיר, טל’ נייד: 050-6241428, 

אשר איזנקוט, טל’ 050-6241429, בני יעקובי, טל’ 050-6241193

רכזת ארגונית: ורד אגם, טל’: 050-6241277

משרד החקלאות ופיתוח הכפר   
שירות ההדרכה והמקצוע
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משולחן המזכירות

סיור מזכירות ארגון 
ויום פתוח בערבה

15-16.1.2014

תחנת ניסיונות זוהר, 
עין תמר

משתתפי הסיור נפגשו בתחנת 

הניסיונות עם דודי קדוש, רכז הוועדה 

החקלאית במועצה האזורית תמר 

וחבר המזכירות, שתכנן וליווה את 

הסיור כולו, ושמעו מפיו על החקלאות 

באזור.

תחנת זוהר הוקמה בתחילת שנות 

ה-80 כשלוחה של תחנת יאיר, והיא 

נועדה לתת מענה לאזור כיכר סדום. 

בתחנה מבוצעים ניסיונות בתחומים 

שונים, החל מבחינת זנים ועד למציאת 

פתרונות למחלות ומזיקים בתנאי 

הכיכר. בתחנה נבחנים גם השקיה 

ברמות שונות של מליחות ורמות דשן 

משתנות ותגובת הצמח לשינויים אלה. 

כל זאת על מנת לתת את המענה 

המיטבי לחקלאי הכיכר.

החקלאות בכיכר סדום
באזור כיכר סדום חיים בתנאים 

קיצוניים של מזג-אוויר. בספטמבר 

מתחילים לשתול, וכבר במאי-יוני 
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התנאים קשים. החורף מאוד נעים, 

כאשר בלילות סביב 10 מ”צ. האדמה 

מלוחה בשל הקרבה לים המלח. 

אפשר לראות אדמה בוצית, שהיא 

תופעה של מים מומסים עם מלח, 

ואף רואים את המלח בין הערוגות. 

בנוסף, המים מקידוחים מקומיים 

ברמת מליחות של EC3.5, ולכן צריך 

להשקות יותר ממקומות אחרים, 

וכשמוסיפים דשנים, זה אף מגיע 

לסביבות EC 4. בימים המעטים 

בהם יורד גשם, רצים לפתוח מים 

בניגוד לכל תפיסה, כי אם יורד גשם 

בין הערוגות, המלחים חודרים לבית 

השורשים וממליחים את אזור בית 

השורשים, מה שעלול להמית או לפגוע 

בגידול.

באזור שותלים מלונים בסביבות 

ספטמבר לקטיף סתווי של אוקטובר 

ועד דצמבר. בעבר יועדו רוב המלונים 

ליצוא, וכיום לשוק המקומי. בדצמבר 

כבר שותלים מחדש לקטיף באביב. 

לאביב מגדלים ברוב השטח אבטיחים 

ובמקצת השטח מגדלים מלונים. 

השטח המעובד בכיכר נע סביב 

6,500 דונם, מהם 2,200 פלפל 

בחממות או במנהרות עבירות והשאר 

מלוני סתיו או אביב ואבטיחים. בשל 

מחסור בכוח-אדם זמין יש נטייה 

לגדל אבטיחים לאביב ופחות מלונים, 

שמצריכים קטיפים יותר תכופים 

ומערך למיון.

מלבד פלפל, אבטיחים ומלונים, 

מגדלים בכיכר כ-500 דונם בזיל, 

המיועד רק ליצוא. היתרון של הכיכר 

שאין צורך בחימום בחורף, וניתן 

לספק בזיל כל השנה. בנוסף, מגדלים 

חצילים, זוקיני, אספרגוס ומעט גידולים 

נוספים.

ההבדל בין הערבה לכיכר סדום, 

בשל תנאי מזג-האוויר, המים והקרקע, 

מתבטא בשתילות מאוחרות 

ובהקדמה בקטיף. בסך-הכול העונה 

המשך בעמוד הבא
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החקלאית מתקצרת בשל העובדה 

שיש צו סניטציה החל מ-1.7, מה 

שמחייב את החקלאים לסיים את 

הקטיפים כבר בראשית יוני, אחרת לא 

מספיקים לעמוד בדרישות הצו.

בתחנת הניסיונות התחילו לפני כעשור 

בדיקת היתכנות של גידול מטעים, ניסו 

תאנים, גויאבות, כרם ופפאיה, וכיום יש 

את הידע מה לגדל ואיך ומה לא כדאי.

התמר מככב כאן. יש בכיכר כ-1,500 

דונם תמרים, הרוב מג’הול ומעט ברי. 

בשני הכפרים קרוב ל-120 משפחות 

המשך בעמוד הבאבעלות נחלה חקלאית.

קוראים לכיכר כך כי היא כמו סיר 

מכל הצדדים של האזור, אין בה 

זרימת אוויר. זה מה שעושה את הסתיו 

המאוחר והאביב המוקדם. הגידול 

בחממה מקנה יתרון בניצול השטח, 

אבל מלונים ואבטיחים לא מתאים 

לגדל בחממה.

כל השטחים באזור היו חשודים 

במיקוש בשל השיטפונות מנחל 

הערבה. לאזור הובאו בשיטפונות 

מוקשי נעל והתפזרו באופן אקראי 

בשטח. על-מנת לעבד את החלקות, 

נדרשו פעולות של חישוף וטיפול 

נגד מוקשים באמצעות מיכון מיוחד 

וייעודי. בשנה האחרונה פונו שטחים 

שהיו שדות מוקשים צהליים, ובקרוב 

יצטרפו לשטחים המעובדים.

הרמן ארנון, מגדל אספרגוס
ביקרנו אצל מגדל אספרגוס, 

הרמן ארנון, שקוטף בחורף בשעה 

שבמקומות אחרים לא ניתן לקטוף. 

אספרגוס אוהב חום ולחות. יש 

אספרגוס לבן וירוק, ובאזור מגדלים 

ירוק. האספרגוס הוא גידול רב שנתי 

ומצריך ידע רב והתמדה כדי להצליח.

רוני קפון, מגדל פלפל ירוק עד
ביקרנו בחממה של רוני קפון, שמגדל 

גם פלפל ירוק מלבד יתר הגידולים שלו. 

הפלפל הירוק מסייע לחברות להכין 

מארזי רמזור, הכולל פלפל אדום, ירוק 

וצהוב. החממה הייתה “מתוקתקת”. 

רוני מגדל 330-320 דונם, מאוד מקפיד 

לשמור על איכות המוצר ומסתייע 

בהדברה משולבת. הקושי הגדול הוא 

המחסור בכוח אדם.

תודות חמות לדודי קדוש על הסיור 

המרתק.
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ישיבת מזכירות, 
ים המלח, 15.1.2014

מאיר יפרח
מברך את המשתתפים בחג ט”ו 

בשבט שמח. הנוכחות מרשימה.

נזקי הסופה: הסידור של ביטוח חובה 

בגובה 50% שוב הוכיח את עצמו.

לגבי מי שניזוקו ללא כיסוי ביטוח, יש כוונה 

לפצות בחלוקה של שליש מועצה, שליש 

מגדל ושליש משרד החקלאות.

פיצויים על הווירוסים באבטיח: הפיצוי 

למגדלי האבטיחים הסתיים בהסכמה, 

ללא תביעות ולשביעות רצון כולם. הישג 

יפה לארגון ולמועצה. ראוי להערכה 

שיתוף-הפעולה של קנט, ותודות לדודי 

גינזבורג, לצבי אלון, ליוסי ארזי ולירון 

סולומון.

המזכירות אישרה את העברת כספי 

הפיצוי למגדלים באמצעות הארגון.

יבוא ירקות: המהלך של הורדת 

מכסים ביבוא של כמה מיני ירקות 

לא נותן דבר. עיקר החסר בחסה, 

בחצילים ובקישואים. במשרד 

לא התייעצו עם המועצה והארגון. 

כתבתי מכתב בנושא ושוחחתי 

עם מנכ”ל המשרד. הסברתי לו 

שלא יצא מזה דבר, אבל נזק נגרם 

למערכת. אמר שבפעם הבאה 

יתייעצו עמנו. 

יוסי ארזי
גידולי שורש ותעשייה: תפוחי האדמה 

והגזר עברו עונה טובה. ענף הגזר 

ממשיך בתנופה של עלייה בהיקף 

המזרעים, והשוק המרכזי הוא רוסיה. 

עיקר יצוא תפוחי האדמה לאירופה, 

ורק מעט לרוסיה. 

הבטטה עברה משבר בגלל וירוסים. 

הצליחו להתאושש והיבולים מתחילים 

לעלות. הבעיה היא בשוקי היצוא 

שנסגרו בתקופת המחסור, והכל 

נשפך כיום לשוק המקומי, מה 

שמשפיע על המחירים.

בגידולי התעשייה, אפונה, תירס 

ועגבניות, עברו עונה סבירה. התעשייה 

קלטה את כל העגבניות. החוזים 

סגורים לשנה הבאה. יש הסכמה 

שצוות מצומצם ינהל את המו”מ עם 

המפעלים גם לגבי נתוני הקליטה ולא 

רק לגבי המחירים.

מאיר צור
תמיד כיף לראות איך הארגון מתפקד 

היטב. 

הסכם עם המינהל: בתקופה 

האחרונה היו כמה הישגים עם המינהל.

מגיעים להסכם ל-196 שנה. מאמין 

שההסכם ישמור על החקלאים גם 

בדורות הבאים.

שימושים נוספים בנחלה: המינהל 

הולך איתנו על שימושים נוספים 

בקרקע. הצלחנו לשכנע שבעל נחלה 

זה לא רק חקלאות, ורוצים להכניס 

הרבה פעולות סביב החקלאות. 

בקיבוצים זה קצת אחרת, המדינה 

מתנהלת מולם באופן לא צודק. כבר 

כמה שנים שאין שם היתרי בנייה.

צבי אלון
מנהיגות: גם בעניין של הווירוס 

באבטיחים, גם בנושא היבוא ללא 

מכסים וגם בבטטות, אפשר היה 

ללכת לאיבוד, ויש הרבה דוגמאות 

למצבים כאלה, אבל ההישגים הם 

בזכות המנהיגות.

אלי אהרון
נזקי הסערה: נזק הסערה בדצמבר 

האחרון מגיעים לכ-100 מיליון ש”ח, 

רובו בירקות. 

החברים מתלוננים שלחלק 

מהמקומות עדיין לא הגיעו שמאים, 

ואלי יבדוק את הנושא.

נזקי עמוד ענן: מדווח על ישיבת ועדת 

הכספים בכנסת בנושא, לגבי נזקים 

שעדיין לא כוסו.
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פורשים ומצטיינים
בטקס שנערך ב-22.1.2014 במועצת 

הצמחים, נפרדה המועצה משניים 

מטובי עובדיה: טובה יוסף ושמשון 

בראל, וכן הוענקו פרסי עובד מצטיינים 

לשתיים מעובדות המועצה: רחלי לוי, 

מנהלת לשכת המנכ”ל, ורות עקיבא, 

עובדת המכון הביולוגי.

טובה יוסף 
טובה החלה את עבודתה במועצת 

הירקות בתל-אביב בשנת 1983 

כמחלקת תה, ולאחר שנתיים זכתה 

במכרז אחזקת המזנון והפכה לעצמאית. 

תחילה הכינה לעובדים כריכים ומיני 

מתיקה ועם הזמן החלה להכין מרקים, 

פשטידות, ממולאים ועוד מטעמים 

רבים וטובים. בשנת 2004, עם איחוד 

המועצות, הפכה טובה לעובדת מועצת 

הצמחים מן המניין.

טובה תושבת תל-אביב, אישה מאירת 

פנים, חביבה וחברותית, שהפכה את 

עובדי המועצה למשפחתה. מתכננת 

עם פרישתה ללמוד שזירת פרחים, 

להתנדב ולהמשיך לתת מכל הלב 

כפי שרק היא יודעת לעשות.

שמשון בראל
שמשון החל את עבודתו בשנת 1977 

במועצת הפרחים בתור שליח ואיש 

אחזקה. לפני כן עבד שמשון שנים 

רבות כנהג מונית.

חדש ממועצת הצמחים

בשנת 2004, עם איחוד המועצות, 

הפך שמשון לעובד מועצת הצמחים, 

ובמסגרת תפקידו ביצע את כל 

ההעברות של ציוד משרדי, שליחויות 

למיניהן, כולל לבנקים ועוד.

שמשון ביצע את עבודתו במסירות רבה 

ועל הצד הטוב ביותר לשביעות רצון 

כל הצדדים, גם במועצה וגם אצל כל 

מי שהגיע אליו במסגרת עבודתו, תמיד 

בנעימות ובחיוך. שמשון נהנה מעבודתו 

ומברך על היחס החיובי שקיבל לאורך 

כל הדרך ממנהלי המועצות ומעובדיהם. 

חשוב לשמשון לציין את שיתוף הפעולה 

הפורה עם כולם ואת מערכת היחסים 

החברית והאישית שרקם במשך השנים 

עם העובדים.

רחלי לוי, מנהלת לשכת 
מנכ”ל

רחלי לוי החלה את דרכה במועצת 

הצמחים בשנת 2003 בתור מזכירת 

מי שהיה מנכ”ל המועצה דאז, מיכאל 

איילון. בדרך התחלפו עוד מספר 

מנכ”לים בלשכתה, וכיום היא מנהלת 

את לשכת מנכ”ל המועצה, צבי אלון. 

תפקידה של חלי הינו רחב ומגוון, 

לשביעות רצון המנהלים וחבריה 

לעבודה. חלי הינה מוקד לכל הפניות 

המשך בעמוד הבא
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ובכל התחומים, החל מוועדת תרבות 

וכלה בתיאומים, בגישור, בשיחות 

בהפקות, בצוות הווי ובידור ועוד רבים 

וטובים.

חלי מבצעת את תפקידה ברצינות 

ובמסירות רבה, ועל כך יישר כוחה 

לעוד שנים רבות וטובות.

רות עקיבא, המכון הביולוגי 
רות עובדת במכון הביולוגי משנת 1976. 

החלה את דרכה כטכנאית מעבדה 

בתחום זבוב הפירות הים תיכוני, שבמכון 

מגדלים אותו בתנאי מעבדה כדי ללמוד 

איך להתמודד מולו.

כטכנאית מעבדה רות מגדלת את 

המזיק יחד עם ד”ר יואב גזית, וביחד הם 

עורכים ניסויים שונים. עובדת בשיתוף 

פעולה מלא עם עובדי המכון ולשביעות 

רצון מנהליה וחבריה לעבודה.

רות אישה צנועה ורצינית ואינה ששה 

לחשיפה המונית, ועל עבודתה 

ומסירותה הרבה היא מקבלת את 

פרס העובדת המצטיינת. יישר כוח 

ועוד הרבה שנים טובות ופוריות.

חגית שגב

תחזית שיווק ירקות
ינואר 2014 - 

מרץ 2014
מתכבדים להגיש את תחזית 

השיווק של המזרעים/שתילות 

עד דצמבר 2013, אשר ישווקו 

בחודשים ינואר 2014 -מרץ 2014. 

הנתונים הבאים נאספו מהשטח 

על-ידי רכזי המועצה, מתוך 

הסקירה היומית של מחירי 

הירקות בשוק צריפין ומנתוני 

השיווק שמרוכזים בענף הירקות.

נתונים אלה מעובדים במועצת 

הצמחים-ענף הירקות לדו”ח מרכז 

ומפורט, שפורסם בשולחנות 

המגדלים הרלוונטיים ובאתר 

המועצה.

אברהם ארליך )נונה(, 

מנהל ענף ירקות

אלי דנינו, 

מנהל מידע, ענף הירקות

לתשומת לבכם:

הנתונים המופיעים בתחזית זו 

מבוססים על מידע שנמסר או שנאסף 

על-ידי המועצה ובגלל מורכבות העניין, 

ישנה אפשרות שמידע זה אינו שלם. 

כמו-כן, תחזית זו מושפעת מתנאים 

ומנתונים שונים שעלולים להשתנות 

ולשנות נתונים ו/או את האמור בתחזית 

זו. מדובר בתנאים, כגון: מזג-אוויר, 

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות 

בשנים 2013-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005( 

המדד הסיטוני לחודש דצמבר 2013 עומד על שיעור של 166% משנת הבסיס 

)ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה כי מדד מחירי הירקות הסיטוני ירד 

בחודש דצמבר 2013 בשיעור של 4% לעומת חודש נובמבר 2013. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש דצמבר 2013 עומד על שיעור של 154% 

משנת הבסיס, ומדד מחירי הירקות לצרכן ירד בחודש דצמבר בשיעור של 4% 

לעומת חודש נובמבר 2013.

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.
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השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים דצמבר 2012 - דצמבר 2013 )ש”ח לק”ג( 

% שינוידצמבר-13דצמבר-12שם ירק

11.4310.21-11%ארטישוק

3.653.09-15%בטטות

5.805.09-12%בטטות איכות מעולה

3.464.5030%בצל אדום

3.72בצל באריזה קמעונית

3.21בצל בית אלפא

5.503.62-34%בצל ירוק

3.613.703%בצל ריברסייד

10.0910.645%ברוקולי באריזה קמעונית

3.412.52-26%גזר באריזה קמעונית

3.022.22-27%גזר בשקים

3.252.85-12%דלורית

2.652.25-15%דלעת

21.4521.550%חסה 8 יחידות

1.731.44-17%חצילים

3.572.75-23%חצילים חממה

2.215.67157%כרוב אדום

1.173.02158%כרוב לבן

3.612.35-35%כרובית

14.056.54-53%לוף

3.303.486%לפת איכות מעולה

6.337.6020%מלון גליה מעולה

4.007.1679%מלון כתום

3.004.6053%מלפפונים חממה

2.80סלק

3.783.43-9%עגבניות באשכולות

21%- 3.592.84עגבניות חממה

6.785.17-24%עגבניות צ’רי באשכולות

5.124.85-5%פלפל אדום איכות מעולה

3.604.5326%פלפל בהיר

2.884.1745%פלפל חריף

3.72פלפל ירוק מזני בלוקי

5.584.95-11%פלפל כתום

4.85פלפל צהוב איכות מעולה

5.17פלפל צהוב חממה

3.94פלפל קליפורני

3.202.79-13%צנון

4.73קולרבי

3.81קישואים

5.28קישואים איכות מעולה

15.4119.6427%שום

2.583.5036%שומר

9.956.64-33%שעועית ירוקה

5.294.75-10%תירס באריזה קמעונית

2.905.2079%תפוא”ד אדום באריזה קמעונית

תפוא”ד אדום באריזה קמעונית 
איכות מעולה

3.705.7054%

2.654.9085%תפוא”ד אדום בשקים

3.344.6038%תפוא”ד באריזה קמעונית

תפוא”ד באריזה קמעונית לבן 
איכות מעולה

3.704.8030%

2.944.3046%תפוא”ד שקים
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פירוט התחזית:
בצל

הספקת בצל בחודשים ינואר - מרץ 

2014 הינה מהזן בית אלפא.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.

הסתיימה זריעת זני מכלוא בכ-4,500 

דונם. חלק משטחי הבצל נפגעו מברד. 

צפויה הספקה סדירה של בצל. הצפי 

הוא לרמת מחירים מאוזנת עד נמוכה.

חצילים

היקף שטחי החציל עד חודש נובמבר 

הינו כ-1,300 דונם בשטחים פתוחים 

ו-1,820 דונם בחממות, המיועדים 

לשיווק בחודשים ינואר - מרץ.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.  

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים אוקטובר 

- דצמבר הוא כ-3,100 דונם, המיועדים 

לשיווק בחודשים ינואר - מרץ.

כתוצאה מהתקררות במזג-האוויר, 

ישנה האטה בהבשלת הכרוב.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת עד 

גבוהה.

מלפפון

הצריכה החודשית הממוצעת של 

מלפפון הינה כ-9,000 טונות בחודש. 

השיווק החודשי מהרש”פ מוערך 

ב-2,000-1,500 טונות.

כתוצאה ממזג-האוויר הקר בחודש 

דצמבר, גרמו הלילות הקרים לפחיתה 

ביבולי המלפפון. 

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

עגבנייה

סך-כל השתילות עד חודש דצמבר 

הוא כ-11,300 דונם בתי צמיחה. 

עקב מזג-האוויר החורפי, ישנה האטה 

בהבשלת העגבניות, המיועדים לשיווק 

בחודשים ינואר - מרץ.

צפויה הספקה סדירה של עגבנייה 

וברמת מחירים מאוזנת עד גבוהה. 

פלפל

סך-כל השתילות עד חודש אוקטובר 

כ-30,550 דונם בתי צמיחה וכ-1,600 

דונם ש”פ.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת, 

כפוף למחירי הפלפל בשוקי היצוא.

היקף המזרעים בחודשים אוקטובר - 

נובמבר הינו 6,800 דונם. 

ישנה הגדלה של 15% לעומת 

התקופה המקבילה אשתקד.

הצפי הנו לרמת מחירים גבוהה.
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תכירו

דודו אוחנה ממושב 
עידן: צ’רי בחמישה 

צבעים
חגית שגב

רקע
דודו אוחנה הגיע לערבה מעפולה 

כשנה לפני הגיוס. לאחר השירות 

הצבאי, בשנת 1999, הגיע לעבוד אצל 

חזי בן עזיז בחברת “אורקה” במושב 

עידן, והשאר היסטוריה.

בשנת 2003 התחתן עם בת עפולה 

ונקלט כחקלאי במושב עידן. בהמשך 

התחבר עם משפחת פיינר ויחד הפכו 

לשותפות, אליה הצטרפו מאוחר יותר 

אחותו הגדולה מעפולה ובעלה, ויחד 

הפכו בשנת 2009 לשותפות המכונה 

“נטורזה”. במסגרת השותפות מגדלים 

את כל המוצרים שמשווקים, כאשר 

אסי סיגאווי אחראי על השטחים בעין 

תמר, אוהד פיינר אחראי על השטחים 

בעידן, אנה אוחנה אחראית על 

העובדים ועל הנהלת חשבונות ודודו 

עוסק בגידול, בשיווק, ברכש תשומות 

ועוד.

מנסים למתג את עצמם בארץ. 

עובדים עם מרבית הרשתות. במשק 

מגדלים ומשווקים פלפל, אבטיח, מנגו, 

ענבים, אורגני וקונבנציונלי גם יחד.

צ’רי בחמישה צבעים
ניסוי הצ’רי בחמישה צבעים התבצע 

במשקו של דודו. שתילות הצ’רי 

מתבצעות בספטמבר, כאשר תחילת 

הקטיף בשבוע השלישי של נובמבר. 

הגידול עתיר ידיים עובדות. מאחר 

שהמדובר בגידול אורגני, מתמודדים 

עם המזיק טוטה אבסולוטה וכן עם 

צהבון האמיר, וההתמודדות קשה 

ויקרה.

השנה שעברה הייתה שנת לימוד של 

גידול זני הצ’רי בצבעים, יחד עם אגריקה, 

המחלקה החקלאית של כצ”ט, ואורקה 

חברת היצוא. השנה כבר הפכו את 

הצ’רי בחמישה צבעים לגידול מסחרי, 

תוך חיפוש אחר נישות חדשות בשוק. 

לדברי דודו, “כחקלאי אני מנסה תמיד 

זנים חדשים ומיוחדים, ודי מקצצים לנו 

את הכנפיים, בגלל שאנחנו שותפות של 3 

משפחות צעירות, שמשתדלות 

לעמוד בסטנדרטים הכי גבוהים 

בחקלאות. עיקר הבעיות במחסור 

בידיים עובדות ובהעדר תמיכה 

ממשלתית במה שקשור למו”פ. 

כל הניסויים שעורכים מבוצעים 

אצלנו יחד עם חב’ היצוא וחברת 

הזרעים”.    

ולעתיד
דודו מקווה שבעזרת שינוי חלק 

מהמדיניות יוכלו להמשיך גם ילדיהם 

את הפעילות החקלאית בערבה. 

“הגענו לערבה צעירים וחדורי 

מוטיבציה, ושאיפתנו העיקרית היא 

להתפרנס בכבוד”.
המשך בעמוד הבא
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זרעי הצ’רי
אגריקה היא המחלקה החקלאית של 

כצ”ט. לפני כעשור נכנסה אגריקה 

לתחום הזרעים ומאז היא שוקדת על 

פיתוח זנים חדשים לשוק הירקות. 

לדברי חנן בלשר, מנהל מוצר העגבנייה 

באגריקה, “אחד מתתי הענפים של 

העגבניות הינו פיתוח הצ’רי בזנים 

המיוחדים. עם פיתוח הזנים, רואים 

נכונות בשווקים למוצרים חדשים, בעלי 

איכויות גבוהות, החל בטעם טוב, דרך 

צבעים חדשניים, חיי מדף ארוכים 

ועוד”. במקביל, בחברת היצוא אורקה 

עלה הצורך במוצרי נישה ייחודיים. 

בשיתוף-פעולה מלא עימם, הוחלט 

לבצע מבחן זנים למגוון של כ-15 זנים 

צ’רי מיוחדים, כדי לאתר מי מהם 

מתאים לגידול ולשיווק ליצוא. במהלך 

השנה שעברה נשלחו משלוחים 

ניסיוניים לחו”ל, על מנת לבחון חיי מדף 

והעדפות של הקניינים בחו”ל, ומתוך 

המגוון שנבחן בחלקות של דודו אוחנה, 

במושב עידן, נבחרו הזנים 

שאיתם ממשיכים השנה, והם: 

פנינה שחורה - עגבניית מיני 

פלאם אובאלית בצבע שחור, 

בעלת חיי מדף ארוכים, טעם 

משובח ורמות גבוהות של 

ליקופן ובריקס; אגס צהוב 

- עגבניית מיני פלאם בצבע 

צהוב לימוני בוהק בצורת 

אגס, בעלת חיי מדף ארוכים 

וטעם משובח; בוליטוס 

אדום - עגבניית מיני פלאם, 

שטעמה נוטה למתקתק בשל 

רמת הסוכר הגבוהה; פינק מרטיני 

ורוד - עגבניית מיני פלאם ורודה, בעלת 

חיי מדף ארוכים וטעם עדין ומתוק; 

כתום - עגבניית צ’רי עגולה, בעלת טעם 

מתוק ומיוחד.

כיום נמצאים בעיצומם של משלוחי 

היצוא, ומקווים שהצ’רי בצבעים יתפוס 

תאוצה, ובעקבותיו יגדלו שטחי הגידול 

בשנה הבאה.

יצוא של הצ’רי בצבעים
לדברי חזי בן עזיז, הבעלים של חברת 

היצוא אורקה, בוצע מבחן זנים לפני 

שנה ונבדקה קבוצת זנים, שמהם 

נבחרו הזנים היותר מעניינים לחמשת 

הצבעים. הזנים גודלו בדונם אחד, 

כאשר כל זן קיבל שורה. הצ’רי גודל 

כאורגני, כדי להתאים גם לשוק האורגני 

וגם לשוק הקונבנציונלי. הפיילוט 

באירופה נועד לכך שהמשווק האירופי 

יראה את המוצרים ללקוחות שלו. 

הצליחו לאתר לקוח הולנדי שעובד 

עם המוצרים הללו באורגני, והוא מוכר 

את הצ’רי בחמישה צבעים בתוך 

אריזה של 250 גרם. מרגע הקטיף ועד 

ההגעה ללקוח הסופי עוברים כ-10 

ימים. פרויקט הצ’רי הוא מאוד זהיר 

ולכן הכמויות קטנות. 
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מתאימות לגידול, אולם הן נבחנו 

באופן מוגבל. בכל אופן מומלץ 

להתייעץ בקשר לזן והתאמתו 

לכנה וכן לגבי היקף השימוש 

בכנות החדשות.

מניעת הפצה משנית:
הקפדה על כללי שתילה  1 .

נכונים: ביצוע כל אחת מפעולות 

השתילה בנפרד - חירור, פיזור 

שתילים והנחתם על חיפוי 

הפוליאתילן בלבד, נעיצה והידוק. 

אין להוציא שתילים מהמגש 

בידיים מלוכלכות בבוץ, מחשש 

לקרקע נגועה. 

יש לדחות פעולות אגרוטכניות  2 .

בתקופה שלאחר השתילה, 

במידת האפשר. פריסת 

הפוליאתילן לכיסויי המנהרה 

תיעשה בזהירות, ויש להימנע 

מנגיעה בצמחים.

איתור והרחקה )זיהוי ועקירה( של  3 .

דרכי התמודדות עם 
:CGMMV הווירוס
המלצות למגדלי 
האבטיחים 2014

 CGMMV דרכי ההפצה של הווירוס

בדלועיים כוללות מקורות מידבק 

ראשוניים, זרעים וקרקע וגורמי 

הפצה משניים במהלך השתילה 

והגידול. להלן כללי עשה/אל תעשה, 

שמטרתם צמצום ואולי מניעה של 

הווירוס בשטחי הגידול.

מניעת הדבקה ראשונית:
 : בדיקת זרעים של כנה ורוכב. 1

יש לדרוש מחברות הזרעים 

ומהמשתלות לבצע בדיקות 

לבחינת נגיעות הזרעים 

במעבדות מוסמכות ובהתאם 

לפרוטוקול ולא להסתפק 

באישורי בריאות.

בשדה ההדרכה

יש להיזהר משתילת זנים חדשים  2 .

ממקור לא ידוע.

סניטציה: הווירוס עלול להימצא גם  3 .

על מערכת הטפטוף כמו גם על 

כלים חקלאיים. מומלץ לרסס את 

הציוד ב-0.3% אקונומיקה במעבר 

מגידול לגידול.

חלקת הגידול: מומלץ מחזור  4 .

זרעים, ובכל אופן לא מומלץ לגדל 

על חלקה בה נתגלתה נגיעות 

בווירוס.

במקרה בו אנו נאלצים לגדל על  5 .

חלקה בה גדלו אבטיחים בעונה 

קודמת, מומלץ להפסיק את  

הגידול לתקופה של 3-2 חודשים 

וייבוש הקרקע. חיטוי סולארי 

במהלך הקיץ ושתילה של אבטיח 

על כנה סבילה לווירוס.

הרכבות: צמחים המורכבים  6 .

על כנות עמידות או סבילות 

לווירוס ימנעו הדבקה דרך 

הקרקע. כנות סבילות נמצאו 

צמחים החשודים כנגועים במחלה 

במהלך החודש הראשון לאחר 

שתילה )ניתן לזהות צמחים נגועים 

גם מתחת לחיפוי. הסימפטומים 

של צמחים חשודים בשלבים 

הראשונים כוללים צימוח איטי, 

מוזאיקה על העלים ומופע שונה 

של השתיל(.

בשלבים מתקדמים יותר, יש  4 .

לנתק צמחים מבוגרים נגועים 

ולהניח במקום. אין לגרור צמחים 

כאלה לאורך השורות. בשלב 

מאוחר יותר יש לאסוף אותם 

ללא גרירה. 

ניוד כלים או עובדים ייעשה  5 .

מחלקות צעירות ונקיות )שהנגיעות 

בהן נמוכה( לחלקות בוגרות 

)נגועות יותר( ולא להיפך.

יש לחטא כלי עבודה )סכינים,  6 .

מזמרות(.

יש להימנע מעבודה בשעות בהן  7 .

המשך בעמוד הבא
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מבזק הנחיות דישון 
בעגבניות לתעשייה

דישון כימי )אין התיחסות 
במבזק זה לדישון בזבלים 

למיניהם(
לקבלת כ-12-10 טונות לד’, דונם 

עגבניות לתעשייה קולט במהלך הגידול:

;)N( כ-30 ק”ג/ד’ חנקן צרוף

כ-6 ק”ג/ד’ זרחן )P( = 13.8 ק”ג 

P( לדונם[; 
2
O

5
תחמוצת זרחן )

כ-50 ק”ג/ד’ אשלגן )K( = 60 ק”ג 

K( לדונם[.
2
O( תחמוצת אשלגן

אם הערכת היבול בשדה היא 

ליבולים גבוהים יותר, יש להתאים 

את הדישון, לפי הנחת עבודה שטונה 

עגבניות צורכת לדונם 2.5 ק”ג חנקן, 

0.6 ק”ג זרחן, 4 ק”ג אשלגן.

כדי לאפשר לצמח לקלוט דשן לפי 

צרכיו, רצוי לבצע בדיקות קרקע 

לפני עונת הגידול )בסתיו או באביב(, 

ובהתאם לבדיקות הקרקע להשלים 

את החסר.

ניתן לתת את הזרחן והאשלגן בדישוני 

יסוד. אפשר גם להשלימם כדישון 

ראש במהלך הגידול בעזרת דשנים 

מורכבים, המתאימים למערכות 

ההשקיה ומותאמים לצורכי הצמח, 

וניתן לשלב בין דישון יסוד לדישון 

ראש. במתן הדישון הזרחני והאשלגני 

דרך מערכת הטפטוף יסתמן יתרון 

למערכות הטפטוף, שבהן המרחק 

בין טפטפת לטפטפת אינו עולה על 

65-50 ס”מ.

זרחן
ערך הסף הרצוי בקרקע הוא 

כ-30-25 מ”ג/ק”ג )ח”מ, .ppm( “זרחן 

זמין” )P על פי “אולסן”(.

דישון בדשן יסוד )מוצק או נוזלי(:

פיזור על כל השטח - על כל 1. 1 

מ”ג/ק”ג “זרחן זמין”, שיש להשלים 

כדי להגיע לערך הסף 30 מ”ג/ק”ג, 

יש להוסיף 2 ק”ג תחמוצת 

P( לדונם. לדוגמה, אם 
2
O

5
זרחן )

בבדיקת הקרקע ריכוז ה”זרחן 

הזמין” הוא 20 מ”ג/ק”ג - יש צורך 

 .P בהשלמה כל 10 מ”ג/ק”ג

כלומר: X 10 2. 2 ק”ג תחמוצת 

זרחן/ד’ = 20 ק”ג תחמוצת זרחן 

לדונם, משמע, יש להוסיף בדישון 

20 ק”ג תחמוצת זרחן.

דישון יסוד ממוקם - מיקום בפס  3 .

או בסיכות. לכל 1 מ”ג/ק”ג “זרחן 

זמין” שיש להשלים כדי להגיע 

לערך הסף, יש להוסיף 1.4-1.2 ק”ג 

P( לדונם.
2
O

5
תחמוצת זרחן )

דישון דרך מערכת הטפטוף:

משום שלזרחן חשיבות רבה 

בהתפתחות מערכת השורשים, 

במיוחד במשתלים מוקדמים, 

כשטמפרטורות הקרקע עדיין נמוכות, 

מרבית כמות הזרחן תינתן בתחילת 

הגידול )“השקיית בצל” ותחילת 

הטפטוף(. ביישום זה יינתנו 1.4-1.2 

יש לחות גבוהה במנהרה )פתיחת 

חלונות ו”טלטול” הפוליאתילן, פיזור 

טיפות מים והפצתן(. 

מעבר הטרקטור בפסי הריסוס  8 .

יכול להגביר את הפצת הווירוס. 

ריסוס מהאוויר, במידה שניתן, הוא 

אחד הפתרונות.

גורמי הפצה נוספים במהלך  9 .

הגידול: מאביקים )דבורים(, חרקים 

)חיפושיות( ובעלי-חיים )צבאים(.

. 10 סניטציה כללית: יש לשמור על 

סביבה ושדה נקים מעשבים. 

עשבים כמו ירוקת החמור מהווים 

גם הם גורם בהפצת המחלה.

בהצלחה!

תמר אלון, מדריכת הגנת הצומח, 

שה”מ 

יפתח גלעדי, מדריך ירקות וגד”ש, 

שה”מ

שמשון עומר, מנהל אגף ירקות, 

שה”מ
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חנקן

כמות החנקן הנדרשת - הכמות 

תיקבע לפי עונת הגידול והיבול הצפוי. 

הכמות שתינתן תשלים לסך של 

35-25 ק”ג חנקן צרוף/ד’, כולל החנקן 

שבקרקע. 

עיתוי ויישום הדישון החנקני - ניתן 

לדשן את מלוא הכמות בדישוני ראש 

בלבד )דרך מערכת ההשקיה( או 

במפוצל בדישוני יסוד ודישוני ראש. 

בכל מקרה, בכל אחת מהשיטות 

הללו יש להשלים דישון בכמות של 

8-6 ק”ג חנקן צרוף/ד’ עד לסיום 

הקליטה וההתבססות של השתילים. 

יתרת כמות הדשן החנקני תינתן 

עד לתחילת שינוי צבע הפירות 

בתפרחות הראשונות )כ-10% פירות 

אדומים(, ורצוי שתחולק בהתאם 

להתפתחות הצמח והפירות, כך 

שבתחילת תקופת הדישון ובסופה 

יינתנו מנות קטנות )כ-2 ק”ג חנקן 

צרוף/ד’ שבועיות(, בעוד שבתקופה 

העיקרית, שבה נוצרים ומתפתחים 

הפירות, יינתנו מנות מוגברות )כ-4 

ק”ג חנקן צרוף/ד’ לשבוע(, 

ובסך-הכול כ-35-25 ק”ג חנקן 

צרוף/ד’, הכולל את החנקן המצוי 

בקרקע )ראו איור להלן(. ממשק נכון 

של השקיה ודישון ימנע את שטיפת 

החנקן כלפי מטה.

ענת אייצ’יצ’יי, מנהלת אגף גד”ש 

ואגרואקולוגיה, שה”מ

שאול גרף, מו”פ צפון

ק”ג תחמוצת זרחן/ד’ לכל 1 מ”ג/ק”ג 

“זרחן זמין”, שיש להשלים עד לערך 

הסף. 

בכל מקרה, את כל כמות הדשן 

הזרחני שיש להוסיף, יש לתת עד 

לגמר שלב התבססות הצמח 

)כ-35-25 יום משתילה(. 

אשלגן
רמת האשלגן הרצויה בקרקע היא 

14-13 מ”ג/ל’ K במיצוי CaCl2 )שווה 

ערך ל-98-91 מ”ג K/ק”ג( או גבוהה 

 .∆F מ-3,300 קל’/מול

להשלמת מנת האשלגן ניתן 

להשתמש בטבלה למטה.

לדוגמה, בפיזור אשלגן על כל 

השטח, אם רמת האשלגן בקרקע 

היא 11 מ”ג/ל’ אשלגן במיצוי סידן 

כלורי, יש צורך בדישון של 30 ק”ג 

תחמוצת אשלגן/ד’ )K2O(, שהם 

כ-50 ק”ג אשלגן כלורי לדונם. בדישון 

במערכת הטפטוף ניתן לחלק את 

האשלגן למנות במהלך כל תקופת 

הגידול וההשקיה. ניתן להוסיף 

את האשלגן בדשנים מורכבים, 

המותאמים להשקיה בטפטוף, 

בהתאם לצורכי הגידול )מחסור 

ביסודות אחרים(.

 כמות תחמוצת אשלגן שיש להוסיף 

)ק”ג K2O/דונם(
רמת אשלגן בקרקע

בדישון ממוקם או בטפטוף בפיזור על כל השטח F∆ )קלוריות/מול(
 K במיצוי 

CaCl2 )מ”ג/ל’(*

אין צורך בדישון

20

40

אין צורך בדישון

30

60

מעל 3,300

3,300 עד 3,500

נמוך מ-3,500

14

12-10

נמוך מ-9

המשך בעמוד הבא* במידה שערכי האשלגן במיצוי CaCl2 ניתנים ביחידות של מ”ג/ק”ג, הרי שההמרה בין היחידות היא: מ”ג/ל’ X 7 = מ”ג/ק”ג.
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שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

בריאות חומר הריבוי, כלומר שתילי 

האם, היא גורם מרכזי המשפיע על 

ייצור שתילי השדה מבחינת הכמות, 

האיכות ובריאותם של השתילים 

המיוצרים במשתלה ועל רמת היבול 

העתידית בשדות המניבים.

מניסיון העבר ובהסתמך על 

מחקרים וניסויי שדה להשוואת 

שתילי אם ממקור מירסטמי לעומת 

שתילים שנשמרו ממשתלות השדה 

או שמושרשים מהשדות המניבים, 

תות שדה: היערכות 
לתכנון המשתלות 

ובחירת הזנים

רקע כללי
כבר בימים אלה נדרשים המגדלים 

לקבל החלטות לגבי הרכב הזנים 

המתוכנן לעונת הגידול הבאה, 

משום הצורך בהזמנת שתילי אם 

מהמשתלות וכדי להבטיח לעצמם 

את השתילים הנדרשים לעונת שתילת 

המשתלות שתחל בחודש אפריל. יש 

להזמין את שתילי האם למשתלות 

השדה ממשתלות שחומר הריבוי בהן 

ממקור תרבית רקמה )מירסטמי(, 

משתלות מבוקרות ומאושרות על-ידי 

השירותים להגנת הצומח ולביקורת 
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בלט תמיד יתרונם של שתילי תהליך הכנת שתילי אם ממקור מירסטמי

האם שמקורם בתרבית רקמה 

)מירסטמי(. 

המלצתנו היא ברורה ומוכחת: 

שתיל אם ממקור מירסטמי מבוקר 

ומאושר עדיף על שתיל אם מכל 

מקור אחר.

ייצור שתילים אצל המגדלים 

עצמם אינו עומד בקריטריונים של 

בריאות השתילים, טוהר הזן ועמידה 

בדרישות של תקנות השירותים 

להגנת הצומח וביקורת לשתילי אם 

של תות שדה. 

זנים
המגדלים מתלבטים לגבי בחירת 

הזנים לעונה הבאה בעקבות החשיפה 

להיצע רב של זני תות שדה ממקורות 

טיפוח שונים - חלקם מטיפוח מקומי 

וחלקם מיובא מחו”ל. המידע הקיים 

בידי המגדלים לגבי תכונות חלק 

מהזנים - אין בו די כדי לקבל את 

ההחלטה הנכונה מבחינת יבול, איכות 

ומועד הניבה.

ההחלטה לגבי שתילי אם מזן מסוים 

או מקבוצת זנים הינה בגדר תכנון 

המזרע והרכב הזנים בשטח המניב. 

אי לכך, ראינו לנכון להביא לידיעת 

המגדלים את רשימת הזנים הנפוצים 

בהתאם לתוצאות מבחנים וניסויי זנים 

שבוצעו בשנים האחרונות, לניסיון 

הרב-שנתי ולמידע המפורסם 

המסופק על-ידי המטפחים.

יש לציין כי התנהגות הזנים עשויה 

להיות שונה בין העונות, בין אזורי הגידול 

וסוגי הקרקעות ואף בין המגדלים, 

ולכן אנו ממליצים לחקלאים לבחור 

את הזנים היציבים והידועים יותר, 

אשר להם ניסיון בגידולם בהיקפים 

נרחבים יותר, לבחון במקצת את 

הזנים החדשים שאין להם ניסיון קודם 

בגידולם.

המשך בעמוד הבא



מבזק ירקות
30

הזנים העיקריים של תות שדה הנפוצים בארץ ותכונותיהם העיקריות

מועדי שם הזן
 מוצקותצבע פריתחילת ניבהשתילה

)*(
טעם
)**(

רגישות 
לקימחון

)***(

רגישות 
לאנתרקנוז

)***(
הערות

צימוח קומפקטי, רגיש לשינויי צבע בתנאי אקלים קשים4-33-23-25-4אדוםתחילת-אמצע נובמבר15.9-10.9הדס )543(

תחילת-אמצע נובמבר20.9-10.9יסמין )7110(
אדום בהיר 

מבריק
34-33-23-2

צימוח בינוני,  רגיש לכתמי עלים, קצה לבן בגל הראשון, 
ירידה בגודל בפברואר והלאה

פרי גדול, רגיש לשינויי צבע34-322-1אדוםאמצע נובמבר714325.9-15.9 )שני(

4-34-33-22-1אדום בהירתחילת-אמצע נובמבר25.9-10.9רותמי
צימוח חזק מאוד, פרחים זקופים מעל הנוף, רגיש לכתמי 

עלים

3-2442-1אדוםתחילת-אמצע נובמבר20.9-15.9יובל
צימוח קומפקטי, דורש דישון מוגבר, גודל פרי בינוני, 

רגולריות טובה מאוד
רגולריות פרי טובה מאוד, גודל פרי בינוני4-343-24-3אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9אורלי )6005(

נטייה לקצה ירוק בפירות24-33-21אדום עזאמצע נובמבר25.9-15.9חרות
צמח בינוני,  רגיש לכתמי עלים, פרי גדול ואחיד342-12-1אדום עזאמצע-סוף נובמבר25.9-18.9דנדי )6030(
רגיש לעיוותים בעונה הקרה2.5-2.0442-1אדוםאמצע נובמבר25.9-18.9תמר )328(

אמצע- סוף נובמבר30.9-20.9תמיר
אדום/נטייה 

לכתום
4-343-22-1

צמח נקלט בקלות, מתאים גם למבנים, רגיש לשינויי צבע, 
דל שלוחות, ולכן מומלץ לצופף את צמחי האם במשתלה

4.5-4.032-13-2אדום עזאמצע- סוף נובמבר30.9-20.9פסטיבל
מתאים גם לגידול במבנים מוגנים, רגיש לבוטריטיס, גודל 

פרי בינוני

30.9-25.9ברק )946(
סוף נובמבר-

תחילת דצמבר
פרי רגולרי מאוד, ללא עיוותים, טעים במיוחד4.5-4.05-42-14-3אדום עז

פרי מוארך, טעים ביותר, נטייה לכתפיים לבנות45-43-25-4אדום עזסוף דצמבר- תחילת ינואר28.9-25.9מלאך )156(
אפיל יחסית, פרי גדול423-24-3אדום עזסוף דצמבר- תחילת ינואר5.10-28.9יעל )329(

הזנים 7110, 7143 הם זנים ניסיוניים; לפיכך מומלץ לשלבם בהיקף קטן כדי לבדוק את מידת התאמתם לגידול.

*מוצקות: 5 = מוצק מאוד; 1 = רך מאוד  **טעם: 5 = טעים מאוד; 1 = תפל  ***רגישות למחלות: 1 = רגישות נמוכה; 5 = רגישות גבוהה

בתקווה לעונת משתלות מוצלחת.
מוחמד יוסף אבו טועמה, מדריך לגידול ירקות
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במאמר זה מסוכמות שתי עונות של ניסוי צינון 
באמצעות מערכות ערפול בגידול עגבניות קיצי 

בבית רשת באזור הבשור, תוך מתן דגש להשפעת 
הטמפרטורה היומית הממוצעת והלחות היחסית 

על איכות האבקה, החנטה והיבול.

ר י צ ק ת
באזור  חסוי  בגידול  הקיץ  במהלך  המגודלים  עגבנייה,  צמחי 

ומתמשכת  מתונה  חום  מעקת  רבות  פעמים  סובלים  הבשור, 

בכמות  לפחיתה  גם  ומכאן  החנטה,  בתהליך  לפגיעה  הגורמת 

השפעה  ממוצעת  יומית  לטמפרטורה  המגדל.  וברווחי  היבול 

מכרעת בכל הקשור להתפתחות ולתפקוד תקינים של האבקן 

היומית  הטמפרטורה  להפחתה של  בעגבנייה.  האבקה  וגרגירי 

על  חיובית  השפעה  להיות  יכולה  מתונה,  אפילו  הממוצעת, 

תהליך החנטה ועל כמות היבול המתקבל. בניסוי זה מסוכמים 

צינון  מערכת  פעולת  נבחנה  בהן  ניסוי,  עונות  משתי  נתונים 

בערפול על גידול עגבניות קיצי בבשור. מתוצאות הניסוי עולה 

כי טמפרטורה יומית ממוצעת של 26 מ”צ נמצאה כסף העליון 

ויבול בעגבניות הגדלות  להתפתחות תקינה של אבקה, חנטה 

עלייה  )יוני-אוגוסט(.  הקיץ  חודשי  בבית רשת מסחרי במהלך 

של רמת הלחות היחסית מ-50% ל-70% השפיעה ככל הנראה 

באופן חיובי על חיוניות גרגירי האבקה. תוצאות השפעתה של 

פעולת מערכת הערפול על נתוני האקלים בבית הרשת במהלך 

קיץ 2013 דומות מאוד לאלו שהתקבלו בקיץ 2012, עם הפחתה 

של 3-2 מ”צ במהלך היום, ביחס לטיפול הביקורת, מה שהביא 

היומי  הטמפרטורה  ממוצע  בערכי  מ”צ  כ-1.5  של  להפחתה 

ולעלייה של 10%-40% בלחות היחסית ביחס לביקורת. האפשרות 

לייעול אופן ההפעלה של מערכת הצינון נידונה בחלקו האחרון 

של המאמר.

א ו ב מ
טמפרטורה יומית ממוצעת מהווה ככל הנראה גורם בעל השפעה 

האבקן  של  תקינים  ולתפקוד  להתפתחות  הקשור  בכל  מכרעת 

וגרגירי האבקה בעגבנייה. 

לבין  ממוצעת  יומית  טמפרטורה  בין  הקשר  את  שבחנו  עבודות 

ומשקל  החנטה  אחוז  הפירות,  מספר  כי  מצאו  עגבניות  הנבת 

הפרי בטמפרטורה ממוצעת של 29 מ”צ פוחת ביחס לטמפרטורה 

האבקנים  בהתפתחות  פגיעה  עקב  וזאת  מ”צ,   25 של  ממוצעת 

ובחיוניות האבקה )Sato et al. 2002, 2006; Pressman et al. 2002(. פגיעה 

במהלך  בהנבה  לפחיתה  לגרום  עלולה  הרפרודוקטיבי  בשלב  זו 

משתנה  המגדל.  ברווחי  לפגיעה  גם  ומכאן  קיצי,  מסחרי  גידול 

אקלימי נוסף, המשפיע על תפקוד גרגירי האבקה, ומכאן גם על 

כמות היבול, הוא הלחות היחסית )%RH(. לחות יחסית בטווח של 

50%-70% נחשבת אופטימלית להאבקת עגבניות, בעוד עלייה של 

ערכי הלחות היחסית אל מעבר ל-90% מגדילה את רגישות גרגירי 

 .)Peet et al. 2002( האבקה לעקת חום

במבנים  הקיץ  במהלך  גדלים  נרחבים  עגבנייה  ששטחי  למרות 

המוחלט  רובם  ההפריה,  בתהליך  פגיעה  תוך  חום,  עקת  בתנאי 

של הניסויים שבחנו את הנושא נערכו בתנאי מעבדה ותאי גידול, 

עם צמחים שגודלו בדרך כלל במשך זמן קצר יחסית. עובדה זו 

מעלה את חשיבות הביצוע של ניסויי שדה בתנאי גידול מסחריים, 

ממוצע טמפרטורה יומי ולחות 
יחסית כגורמים המשפיעים 
על יבולי העגבניות בבית 
רשת 50 מש בעונת הקיץ

דני הראל, הדר פדידה, אליק סלפוי, ליאנה גנות, שלומי סלע, אבנר שלם, עמית שלו, מירון סופר - מו”פ דרום
שלי גנץ, ליאור אברהם - שה”מ
שלמה אילני - מועצת הצמחים

קובי שלה - נען דן ג’יין
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שבמהלכם ייבחנו אמצעי צינון הנגישים כיום למגדלים, תוך הדגשת 

כיום מציעים  להניב בתנאים אלה.   ויכולתו  תפקודו של הצמח 

כמה יצרנים מערכות לצינון חלל בית הצמיחה באמצעות ערפול 

)צינון התנדפותי(. מערכות אלו עושות שימוש במערפלים המפזרים 

טיפות בגודל 90-30 מיקרון בלחץ הפעלה של 4 אטמוספרות, והן 

זולות יחסית לרכישה וכוללות רכיבים פשוטים המיועדים לעבודה 

בלחצי קו רגילים. 

מתוצאות ניסוי, שנערך במהלך קיץ 2012 בחבל הבשור, עולה כי מערכת 

ערפול בלחץ נמוך, המותקנת בבית רשת, הפועלת על רקע אוורור 

טבעי בלבד, מסוגלת להפחית את עוצמת עקת החום המופעלת על 

צמחים על-ידי הפחתת ממוצע הטמפרטורה היומי בכ-1.5 מ”צ במהלך 

החודשים יולי אוגוסט, תוך שיפור איכות גרגירי האבקה ואחוזי החנטה, 

וזאת בתנאי שהלחות היחסית ההתחלתית בבית הגידול לא גבוהה 

מ-Harel et al. 2013( 65%-60%; הראל וחוב’ 2013(.

במאמר זה מסוכמות שתי עונות של ניסוי צינון באמצעות מערכות 

ערפול בגידול עגבניות קיצי בבית רשת באזור הבשור, תוך מתן 

דגש להשפעת הטמפרטורה היומית הממוצעת והלחות היחסית על 

איכות האבקה, החנטה והיבול.

ת ו ט י ש ו ם  י ר מ ו ח

1. גידול הצמחים
 .)34° 23‘ ,N 31° 16‘ E ,הניסוי בוצע בחוות הבשור )104 מ’ מעל פני הים

נשתלו   1125 מזן   )Lycopersicon esculentum Mil.( עגבנייה  שתילי 

נגד חרקים  בית רשת מכוסה רשת  חול מקומית, בתוך  באדמת 

50 מש. שתילת עונת 2012 בוצעה ב-15.5.12, ושתילת עונת 2013 

בוצעה ב-25.5.13.  בית הרשת, בו נערך הניסוי, נבנה עם גגות בעלי 

שיפועים כפולים ומרזבים בגובה 4 מטרים. עומד השתילה 2,200 

צמחים/דונם. ההדשיה בוצעה כמקובל באזור, באמצעות מערכת 

מורכב  מינראלי  ודשן  לערוגה  ל’/ש’(, שתי שלוחות   1.6( טפטוף 

)שפר 4:2:8(. הצמחים בשטח המצונן הושקו במנת מים קטנה 

בכ-20% יחסית לצמחי חלקת הביקורת בגלל תוספת המים שניתנה 

במהלך הפעלת הערפול. הניסוי כלל שני טיפולים: חלקה מצוננת 

כמתואר להלן וחלקת ביקורת, שגודלה באותם תנאים אולם ללא 

שימוש באמצעי צינון כלשהו. כל חלקה בגודל כ-700 מ”ר. משך 

הזמן מחנטה ועד קטיף 40 ימים בממוצע.

2. מערכת הערפול
מתוצרת  נמוך  בלחץ  ערפול  מערכת  בעזרת  בוצע  המבנה  צינון 

 Fog - נען-דן-ג’יין”. המערכת כללה בקר ייעודי )טל גיל ישראל“

control(, מכל, משאבה שייצרה לחץ קו של 4 אטמוספרות ומערכת 

שלוחות ומערפלים )נען-דן-ג’יין Super fogger(, המייצרים טיפות 

בטווח הגדלים 90-30 מיקרון, שהותקנו בבית הרשת. המרחק בין 

שלוחות הערפול היה 2.66 מ’, והמרחק בין המערפלים בתוך שלוחה 

1.5 מ’. ספיקת כל מערפל 13 ל’/ש’.

המערכת השתמשה במי שתייה ממערכת הספקת המים של מקורות, 

המורכבים ממים מותפלים בתוספת מי קידוחים )טבלה 1(. הערפול 

הופעל בשעות היום בלבד ונקודת הסף להפעלת המערפלים נקבעה 

ל-30 מ”צ בעונת 2012 ול-32 מ”צ בעונת 2013 )טמפרטורת אוויר 

בגובה נוף הצמחים(. טמפרטורה של 28 מ”צ נקבעה כסף תחתון 

שבו הופסק הערפול במבנה. בעונת 2012 הופעלה המערכת החל 

מ-1.6.12, כשבועיים לאחר השתילה. פעולתה הופסקה ב-11.9.12. 

לאחר  כשבועיים  מ-2.6.13,  החל  המערכת  הופעלה   2013 בעונת 

השתילה. פעולתה הופסקה ב-11.9.13. 

ונתוני לחות יחסית  ניסוי טעייה  בהתאם לתנאי הסף ועל בסיס 

שנמדדו בתוך המבנה, הופעלו פולסים של ערפול באורך 3 שניות, 

במרווחים של 15 שניות בין הפולסים בעונת 2012 ו-12 שניות הפרש 

בין הפולסים בעונת 2013. תנועת האוויר בשני הטיפולים הייתה 

פסיבית, ללא שימוש במאווררים או במסחררים.

טבלה מס’ 1: איכות מי מערכת הצינון
MgCaCO3CaClPHEC

)mg/l))mg/l))mg/l))mg/l))ds/m)
7.3111032687.20.5

3. איסוף אקלים נתוני צמח, יבול וניתוח הנתונים
נתוני טמפרטורת אוויר ולחות יחסית בבית הגידול נמדדו בגובה 1.5 

מ’ מהקרקע )גובה הנוף או מעט מעליו( באמצעות חיישני “הובו” 

 Onset Computer Corporation,)  ZW-003 RH/Temp data loggers

Bourne, MA(. במהלך הניסוי נאספו נתוני כמות ואיכות פרי כללי 

ובאיכות יצוא, גודל פרי, שחור פיטם, סדקים ואיכות חיי מדף של 

הפרי לאחר הדמיית אחסון. בנוסף, נאספו במהלך הגידול נתוני 

איכות האבקה ואחוזי חנטה. 

הבדלים באיכות גרגירי האבקה בין טיפולי הצינון ובין הביקורת 

נבחנו במבחן t ברמת מובהקות p=0.05. המתאם בין ערכי הלחות 

היחסית לבין מדדי איכות האבקה נבחן במבחן F ברמת מובהקות 

.)JMP 8 תוכנת( p=0.05

ת ו א צ ו ת

1. ממוצע חודשי של טמפרטורות ולחות יחסית לאורך 
היממה

טמפרטורת אוויר חודשית ממוצעת לאורך היממה, בכל אחד 

b( נתוני יולי; a( נתוני יוני; ) ( :1 מהטיפולים, מוצגת באיור 

שני  בין  הטמפרטורה  נתוני  של  השוואה  אוגוסט.  נתוני   )c(

הטיפולים מראה הפחתה של 4-2 מ”צ בהשפעת מערכת הערפול 

הלילה  שעות  טמפרטורות  הניסוי.  עונות  בשתי  היום,  בשעות 

זהות בשני הטיפולים.

איור 1ב מציג את נתוני הלחות היחסית בתוך בית הגידול בשני 

היממה  שעות  לאורך  חודשי  ממוצע  הם  הערכים  הטיפולים. 

המצוננות  בחלקות  אוגוסט.   )c( יולי;   )b( יוני;   )a( בחודשים: 

ב-10%  היחסית  הלחות  ערכי  את  הערפול  מערכת  העלתה 

לחלקות  בהשוואה  אוגוסט,  במהלך  כ-40%  ועד  יוני  במהלך 

הלא מצוננות.

2. השפעת הלחות היחסית על ממדי איכות אבקה
בטבלה 2 מוצגות התוצאות של בדיקות איכות האבקה ממועדים 

החיוניים  הגרגירים  קבוצת  הניסוי.  עונות  שתי  במהלך  שונים 

בעלי  או  שנבטו  חיים  אבקה  גרגירי  כוללות  שנבטו  והגרגירים 

פוטנציאל לנבוט. גרגירי אבקה לא חיוניים הם למעשה גרגירי אבקה 

מתים. תחת טיפולי הצינון שופרה חיוניות האבקה בהשוואה לטיפול 

 ,)p=0.0002) 2012 אוגוסט ,)p=0.0018) 2012 הביקורת בחודשים יולי

האבקה  כמות   .)p=0.0057)  2013 ויולי   )p=0.0001)  2012 ספטמבר 

הושפעו  לא  האבקה  נביטת  אחוזי  במקביל.  פחתה  חיונית  הלא 

ברוב המקרים מהטיפול.
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איור מס’ 1: )1א( טמפרטורת אוויר חודשית ממוצעת לאורך היממה בכל אחד מהטיפולים; )1ב( לחות חודשית ממוצעת 

לאורך שעות היממה: )a( נתוני יוני; )b( נתוני יולי; )c( נתוני אוגוסט. Fogged-צינון; Unfogged- ביקורת

קורלציה בין הנתונים של איכות אבקה )נביטה, חיוניים ולא חיוניים בשני 

הטיפולים(  מכלל הדגימות שנלקחו ובין נתוני הלחות היחסית במהלך 

היום במבנה בשני הטיפולים, בתקופת התפתחות האבקה, מוצגת באיור 

3. קשר ליניארי חיובי ומובהק נמצא בין הלחות היחסית ובין חיוניות 

האבקה )איור 3(. נביטת גרגיר האבקה לא הושפעה מעליית הלחות.

כיוון שבניסוי שדה מסוג זה קשה לנתק את ההשפעה של משתנים 

כגון טמפרטורת אוויר ולחות יחסית שיכולים להיות קשורים, בדקנו 

את חוזקו של המתאם בין משתנים אלה בסדרת הנתונים ששימשה 

 .)p= 0.0721( לביצוע הניתוח המוצג באיור 3, ומצאנו אותו לא מובהק

כלומר, לגבי המדידות הספציפיות המוצגות כאן ניתן להניח כי אפשר 

לייחס לפחות חלק מהשפעות תנאי הגידול על תהליך חנטת העגבניות 

בבתי צמיחה בתקופת הקיץ לערכי הלחות היחסית במבנה.

3. מתאם בין אחוזי חנטה, כמות יבול חודשית וטמפרטורה 
יומית ממוצעת

יומית  טמפרטורה  ובין  חנטה  אחוזי  בין  המתאם  מוצג   4 באיור 

ממוצעת, כפי שנמדדה בתקופה בה נאספו נתוני החנטה )שילוב 

.)p>0.05( טבלה מס’ 2: השוואת נתוני איכות אבקה בין הטיפולים. אותיות שונות מראות שונות מובהקת בין הנתונים

לא חיוני )%(חיוני )%(נבט )%(טמפ’ יומי )מ”צ(תאריך דיגוםטיפול

7/201227.3ביקורת צינון
26.5

1.24 ± 0.9
3.14 ± 1.4

63.68 ± 4.6a
83.65 ± 2.8b

35.08 ± 4.5a
13.21 ± 3.1b

8/201227.5ביקורת צינון
26.3

5.47 ± 1.7
3.12 ± 0.5

59.58 ± 6.8a
91.46 ± 1.5b

34.95 ± 7.1a
5.42 ± 1.8b

9/201226.3ביקורת צינון
25.2

3.79 ± 0.7a
9.33 ± 0.8b

62.5 ± 4.3a
86.92 ± 1b

33.71 ± 4.1a
3.75 ± 1b

7/201325.9ביקורת צינון
25

8.63 ± 3.4
6.23 ± 1.5

74.33 ± 4.3a
83.45 ± 1.9b

12.09 ± 2.3a
3.71 ± 0.9b

8/201326.3ביקורת צינון
25.3

11.61 ± 3.4
18.57 ± 2.3

78.33 ± 4.1
82.7 ± 1.8

7.32 ± 1.9a
1.75 ± 0.6b

היום  שעות  במהלך  היחסית  הלחות  בין  קורלציה   :3 מס’  איור 

ובין מדדי איכות האבקה )מקרא - נביטה: מעוין כחול, חיוניים: 

מרובע ורוד, לא חיוניים: משולש ירוק(. תוצאות מבחן F לבחינת 

מובהקות הקשר וערכי R2 עבור משוואת רגרסיה ממעלה ראשונה 

מוצגים באיור עבור כל אחד מהמדדים שנבדקו.
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נתוני שני הטיפולים משתי העונות(. ניתן לראות כי  אחוזי החנטה 

הגבוהים ביותר )<90%( התקבלו בתנאי טמפרטורה יומית ממוצעת 

של 26-25 מ”צ. עלייה אפילו קלה מעבר לערכים אלה מביאה לירידה 

משמעותית באחוזי הפרי שחנט.

בדומה לתוצאות שהתקבלו לגבי אחוזי החנטה, גם תוצאות כמות 

היבול מראות מתאם גבוה לנתוני טמפרטורה ממוצעת יומית בבית 

הגידול עם שיא במתן היבול בטמפרטורה של 26-25 מ”צ )איור 

5(. פחיתה משמעותית בכמות היבול מתקבלת בטמפרטורה יומית 

ממוצעת < 27 מ”צ. שילוב הנתונים של שני הטיפולים משתי העונות 

שימש גם כאן לבסיס לבדיקת הקורלציה.

ן ו י ד
העליון  כסף  נמצאה  מ”צ   26-25 של  ממוצעת  יומית  טמפרטורה 

הגדלות  בעגבניות  ויבול  חנטה  אבקה,  של  תקינה  להתפתחות 

תוצאות  )יוני-אוגוסט(.  הקיץ  חודשי  במהלך  מסחרי  רשת  בבית 

אלה תואמות לתוצאות שהתקבלו בעבר מניסויים שנערכו בתנאים 

 Peet et al. 1997; Sato et al.( יחסית  קצר  גידול  ולמשך  מבוקרים 

השפיעה  ל-70%  מ-50%  היחסית  הלחות  רמת  של  עלייה   .)2006

ככל הנראה באופן חיובי על חיוניות גרגירי האבקה, נתון שגם הוא 

 Huang et al.( בהתאמה לתוצאות שהתקבלו בעבר בניסויים שונים

  .)2011; Peet et al. 2002

בית  בחלל  יומי  טמפרטורות  ממוצע  בין  מתאם   :4 מס’  איור 

Y(. משוואת קו מסדר  )ציר  X( לבין אחוזי חנטה  )ציר  הגידול 

שני ומקדם המתאם מוצגים באיור.

השפעת פעולת מערכת הערפול על נתוני האקלים בבית הרשת 

עם   2012 בקיץ  שהתקבלה  לזו  מאוד  דומה   2013 קיץ  במהלך 

הביקורת, מה  לטיפול  ביחס  היום  3-2 מ”צ במהלך  הפחתה של 

שהביא להפחתה של כ-1.5 מ”צ בערכי ממוצע הטמפרטורה היומי 

הפעלת  לביקורת.  ביחס  היחסית  בלחות   40%-10% של  ולעלייה 

היבול הראוי  2012 הוסיפה כ-30% לכמות  המערכת במהלך קיץ 

לשיווק במהלך קטיפי ספטמבר, כלומר פרי שחנט במהלך אמצע 

יולי - אמצע אוגוסט )הראל וחוב’ 2013(. הטמפרטורות בקיץ 2013 

טיפול  בתנאי  גם  טובה  חנטה  יחסית, מה שאיפשר  מתונות  היו 

גורמים  ישנם  המסחרי  הגידול  בתנאי  כי  לזכור  יש  הביקורת. 

נוספים אשר משפיעים על יכולת החנטה בתנאי עקת חום, כגון 

גיל הצמח וטיפוס הפרי, ומכאן גם על כמויות היבול המתקבלות. 

בגלל אופן פעולתה של מערכת הערפול, הכרוך בהעלאת הלחות 

שבאזורים  להניח  יש  בטמפרטורות,  להפחתה  במקביל  היחסית 

יותר מאשר באזור הבשור תגדל  יחסית נמוכה  חמים עם לחות 

יעילות המערכת משמעותית.

עונות  בסיס שתי  על  היומית הממוצעת, שחושבה  צריכת המים 

הניסוי, הינה כ-3.5  מ”ק/דונם/יום, מה שמחייב התחשבות בהקצאת 

כזו.  מערכת  להפעיל  המעוניין  החקלאי  לרשות  העומדת  המים 

ההשקיה  מנת  הופחתה  הערפול,  מערכת  הופעלה  בהן  בחלקות, 

בכ-20% ביחס לחלקות הביקורת. 

לא נצפו בחלקות הצינון בעיות של הגנת הצומח בכלל ושל מחלות 

עלים בפרט. 

1. בקרה על מערכת הערפול באמצעות בקר המחשב 
ערכי סף הפעלה יומיים

השוואה בין נתוני הטמפרטורה של עונות קיץ בשנים שונות תראה 

שונות גבוהה למדי בין השנים ובין החודשים באותה שנה. כיום, 

בקרי ההפעלה המוצעים על-ידי יצרני מערכות הערפול מסוגלים 

גם  לעיתים  כלל טמפרטורה,  בדרך  נתון אחד,  כלל לקבל  בדרך 

לחות או גרעון לחץ אדים )VPD - Vapour Pressure Deficit( נתון זה 

הנמדד בתוך המבנה משמש כסף להפעלת מערכת הצינון ברגע 

שהערכים הנמדדים במבנה חצו אותו )בניסוי זה לדוגמה היה הסף 

ההפעלה  סף  נתון  מ”צ(.   32 של  טמפרטורה  המערכת  להפעלת 

למערכת הצינון יוכנס בדרך כלל בתחילת העונה וישמש להפעלת 

המערכת עד סופה. 

על רקע הממצאים מניסוי זה ואחרים, לגבי חשיבות ממוצע 

הטמפרטורה היומי לביצועי צמח העגבנייה בתנאי עקת חום 

מתונה, אנו מציעים מערכת שבה יחושב כל בוקר סף הפעלה 

יום/ היא להגיע לטמפרטורה ממוצעת  חדש, כאשר המטרה 

בתנאי  בקלות,  לביצוע  ניתן  זה  חישוב  מ”צ.   26 של  לילה 

ששררה  הממוצעת(  )או  המינימלית  הטמפרטורה  שידועה 

הפעלת  סף  של  כזה  חישוב  הקודם.  בלילה  הגידול  בבית 

המערכת על-פי טמפרטורת סף, המתעדכנת מדי בוקר, יכול 

 Programmable Logic Controllers( להיות מבוצע על-ידי בקרי 

PLC(, הזמינים כיום בשוק במחירים נמוכים יחסית. מובן כי 

במקביל לטמפרטורת סף להפעלה כדאי להביא בחשבון גם 

לחות יחסית מרבית, שבה תופסק פעולת המערכת )לדוגמא 

RH 90%(. באופן זה ניתן להערכתנו )אם כי הנושא דורש עדיין 

תוך  הערפול  מערכת  פעולת  את  לייעל  שדה(  בתנאי  בחינה 

רטוב  הצמחים  נוף  בהם  הזמן  משכי  והקטנת  במים  חיסכון 

בגלל פעולת מערכת הערפול.

בית  בחלל  יומי  טמפרטורות  ממוצע  בין  מתאם   :5 מס’  איור 

הגידול לבין כמות היבול המתקבלת בחודש )ק”ג/מ”ר/חודש(. 

משוואת קו מסדר שני ומקדם המתאם מוצגים באיור.
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למועצת הצמחים, על עזרתה במימון ניסוי זה;

לחברת נען-דן-ג’יין עבור עזרתה הטכנית בביצוע הניסוי;

לד”ר חגי יסעור ממינהל המחקר החקלאי.
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בשל הקשיים בגידול כרוב בקיץ, יש חשיבות 
רבה באיתור זנים שיתנו את התוצאות 

הטובות ביותר לעונה זו.

א  ו ב מ
היקף שטחי הגידול של הכרוב הלבן בארץ הוא כ-12,000 ד’ ושל 

הכרוב האדום כ-2,000 ד’. 

תנאי הגידול האופטימליים לירקות ממשפחת המצליבים )כרוב, 

כרובית, ברוקולי, קולרבי ועוד( הם בעונות הסתיו, החורף והאביב, 

שבהן מתקבלים יבול ואיכות מיטביים, בעוד שבעונת הקיץ התנאים 

לגידול קשים בגלל הטמפרטורות הגבוהות, המשפיעות לרעה על 

היבול ועל איכות המוצר.  

מגדלים כרוב בשטח הפתוח, ובשנים האחרונות מגדלים אותו בעונת 

הקיץ בבתי רשת, לקבלת יבול מיטבי באיכות טובה. 

ם  י ר מ ו ח ו ת  ו ט י ש
במבחן זנים זה נבדקו 12 זנים מסוג כרוב לבן ו-9 זנים מסוג כרוב 

אדום.

מועד השתילה: 19.5.13. כל זן נשתל ב-4 חזרות, ב-4 שורות, אורך 

החזרה 6 מ’, רוחב 15 מ’ )בסך-הכול 9 מ”ר(. המרחק בין השתילים 

בשורה 35 ס”מ ובין השורות 40 ס”מ.

מתכונת הניסוי בלוקים באקראי. הניסוי נשתל על כרב סלרי, שקיבל 

ביסוד 800 ק”ג/ד’ כופתיות.

תאריך הקטיף בכרוב האדום: 1.8.2013.

תאריך הקטיף בכרוב הלבן: 14.8.2013.

בעת הקטיף נלקח מדגם של 2 מ’ אורך X 4 שורות )=24 קולסים( 

שנשקלו  קולסים,   96 נלקחו  טיפול  מכל  ולמעשה  חזרה,  מכל 

ושנבדקו בהם מדדי האיכות של כל זן, כמו אחידות הבשלה, גובה 

צמח, צבע קולס, צורה, מוצקות, אורך עמוד הפרגה.

התוצרת נשלחה ונמכרה על-פי חוזה למפעל לגידולי עלים נטולי 

חרקים. 

רשימת הזנים והחברות המשווקות 

זני כרוב לבן )ירוק(

תרסיס 1.  בובקט 

הזרע  171043  .2

ירוק 2000  SUPREME  .3

ירוק 2000 4.  סוגסטו 

עדן זרעים  CHEERS  .5

זרעים טכנולוגיות  CA001  .6

זרעים טכנולוגיות  CA004  .7

זרעים גדרה  ESCAZU  .8

זרעים גדרה 9.  פרוקטור 

עדן זרעים 10. בואיי 

עדן זרעים 11. פרסקו 

מכתשים  12. קוז’ק 

זני כרוב אדום )סגול(

עדן זרעים 1.  קיירו 

זרעים טכנולוגיות  CA005  .2

הזרע  13900  .3

זרעים גדרה 4.  רייסה 

עדן זרעים 5.  פרימרו 

עדן זרעים 6.  קוסרו 

עדן זרעים   7.  רובי בול 

מכתשים 8.  סקרלט 

עדן זרעים 9.  רנצ’רו 

מבחן זני כרוב קיץ 
בבית רשת, 2013 

שמעון אילוז, שה”מ, מחוז הנגב 
נביל עומרי , שה”מ, בית דגן

ת ו נ ק ס מ ו ן  ו י ד
יבול 

הזנים הלבנים בובקט, בואי, פרסקו, קוז’ק הניבו את היבול הגבוה, 

מעל 9 ט’/ד’ בהשוואה לשאר הזנים שהניבו יבול של 6.8-6.1 ט’/ד’, 

כשהזן Supreme הניב את היבול הנמוך, 5.2 ט’/ד’ )טבלה מס’ 

3(. היבול הגבוה בזנים התקבל בגלל קולסים כבדים של 1.3-1.1 

ק”ג לקולס.
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ת  ו א צ ו ת

טבלה מס’ 1: מדדי איכות בכרוב לבן בבית רשת; קטיף 14.8.2013

אחידות הזן
הבשלה

גובה 
צמח

צבע 
אורך מוצקותצורהקליפה

הפרדה
אחידות 

הערותציון כלליגודל

4444433.5בובקט
עלה עוטף מקופל, עורקים בולטים 1710433335432.5

Supreme42.545433.2קולסים קטנים, מכיל הרבה ניצנים
בכיר, לא יציב באחידות3.5334.24.13.12.73סוגסטו
Cheers4443.5432.52.5מעט החמה
Ca00144444222החמה
Ca004344443.52החמה פנימית

Escazu444443.52.5החמה רבה
יפה3.53.53.5443.53.7פרוקטור

יפה43.233433.7בואי
עגול, יפה, מעט החמה3.53.54.54.5433.5פרסקו
אפיל, מעט החמה3.544332.53קוז’ק

מפתח: -1 גרוע; 5 - טוב 

טבלה מס’ 2: מדדי איכות בכרוב אדום בבית רשת; קטיף 1.8.2013

אחידות הזן
הבשלה

גובה 
צמח

צבע 
אורך מוצקותצורהקולס

הפרגה
אחידות 

הערותציון כלליגודל

מעט שחור גידים3.44.84.44.843.53.13.7קיירו
Ca005לא מתאים לעונה, קולסים קטניםפסול
לא אחיד בגודלפסול13900
לא אחיד בגודל ובהבשלהפסולרייסה

קולסים קטנים3.733.83.5424.22.8פרימרו
קולסים קטנים3.93.54.853.52.83.83.1קוסרו

צמחים קטנים, קולסים קטניםפסולרובי בל
אפיל, קולסים קטניםפסולסקרלט
קולסים קטנים, רגיש לשחור הגידיםפסולרנצ’רו

מפתח: 1 - גרוע; 5 - טוב

   

טבלה מס’ 3: יבול - מספר קולסים ומשקל קולס בודד בכרוב לבן 

)ק”ג/מ”ר( 

משקל קולס מס’ קולסיםיבול )ק”ג/מ”ר(הזן
)בק”ג(

9.015A7.51.202Aבובקט
1710436.802C61.133AB

Supreme 5.250D7.30.719B
6.190C61.033ABסוגטו

Cheers8.259AB7.21.147AB
Ca 0016.832C7.50.910B
Ca 0048.655AB71.236A
Escazu6.123C7.20.850B

7.685B6.81.130ABפרוקטור
9.408A7.51.254Aבואי

9.050A6.61.371Aפרסקו
9.112A7.21.265Aקוז’ק

טבלה מס’ 4: יבול - מספר קולסים ומשקל קולס בודד בכרוב אדום 

)ק”ג/מ”ר(

מס’ קולסים יבול )ק”ג/מ”ר(הזן
)ק”ג/מ”ר(

משקל קולס 
)ק”ג(

A5.40.772 A 4.172קיירו
B50.489 B 2.448פרימרו
B6.20.467 B 2.901קוסרו

הערה לטבלה 4: שאר הזנים האדומים לא נמצאו מתאימים לגידול בעונה זו, 

בגלל קבלת קולסים קטנים בקטיף. 

רוב הזנים האדומים, שנבחנו בניסוי, נמצאו לא מתאימים וראויים 

לגידול בעונת הקיץ.

הזן קיידו הניב יבול של 4.172 ט’/ד’ בהשוואה ל-2 הזנים האחרים, 

פרימרו וקוסרו, שהניבו 2.9-2.4 ט’/ד’ בהתאמה. ההבדל ביבול בין 

הזנים בלט מקבלת קולסים כבדים במשקל 0.772 ק”ג לעומת 0.5 

ק”ג לקולס )טבלה מס’ 4(. 

איכות 
הזנים  אפיל.   שהוא  קוז’ק,  הזן  לעומת  בכיר,  הוא  סוגסטו  הזן 

פרוקטור, בואי, פרסקו נמצאו זנים איכותיים לעונת הקיץ.

בזנים האדומים נמצא הזן קיירו זן איכותי. 

לסיכום, יש לאתר זנים נוספים לגידול בבית רשת בעונת הקיץ 

לשנה הבאה. בניסוי זה נמצאו הזנים בואי ופרסקו בעלי פוטנציאל 

גבוה ביבול ובאיכות.

ת  ו ד ו ת
למשתלת “כל שתיל” ממושב בית הגדי, על הספקת השתילים; למגדל 

חנוך בנימיני ממושב תלמי ביל”ו, על שיתוף-הפעולה; לנציגי חברות 

הזרעים חגית מלכה - תרסיס, עדי קדמן - הזרע, גיא דון - ירוק 2000,  

יאנה גנטוש - זרעים טכנולוגיות, אברהם שני - זרעים גדרה.  
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עבודה זו בחנה את השפעת ציפוף הטפטפות 
והצבת מחסום קפילרי על יעילות הדחת 

המלחים בגידול ירקות בקרקעות החמדה 
בערבה במצע קומפוסט במידות עובי שונות.  

ר י צ ק ת
עד לאחרונה היווה ציפוי הקרקע בחול מיובא, לגובה שכבה של 

החמדה  בקרקעות  ירקות  לגידול  המקובל  הפתרון  ס”מ,   40-30

למצוא  הצורך  נוצר  באזור,  החול  מקורות  דלדול  עקב  בערבה. 

מצע  יותר.  קטנות  מצע  בכמויות  להסתפק  ניתן  בהן  חלופות, 

קומפוסט הינו אחד הפתרונות הזמינים, כאשר הוא מיושם בתעלה 

החפורה בקרקע המקומית. לקומפוסט יתרונות ברורים בשל הרקע 

הדחה  דורשת  הגבוהה  המליחות  אך  בו,  המצוי  העשיר  התזונתי 

לפני תחילת הגידול. 

בניסוי, שהתבצע בתחנת יאיר בתקופה ינואר-אפריל 2013, שמטרתו 

מכלי  שימשו  מרבית,  שטיפה  יעילות  להשגת  טיפולים  בחינת 

פוליסטירן )קלקר( להדמיית תעלות קומפוסט במעטפת חול. שני 

גורמים נבחנו במערך פקטוריאלי: )1( עובי שכבת הקומפוסט: 10, 

20 ו-30 ס”מ; )2( מספר שלוחות הטפטוף: 2, 4 ו-6 שלוחות. בנוסף, 

נבחן טיפול של מחסום קפילרי בתצורה של שכבת חול בעובי 3 ס”מ 

מעל למצע הקומפוסט. לאחר שטיפה של 400 מ”מ, השיג טיפול 

ביותר עם 20%  יעילות השטיפה הגבוהה  המחסום הקפילרי את 

פחות מלח בשכבת הקומפוסט, תוספת של 10% ו-50% מלח, בנקז 

ובשכבת החול בצדי התעלה, בהתאמה. העלאת מספר השלוחות 

השפיעה רק בתעלה רדודה של 10 ס”מ, כאשר בכל יתר הטיפולים 

לא נמצאה תוספת יעילות בשטיפה. ממוצע המליחות השאריתית 

בקומפוסט בתום השטיפה עמד על 28%, כאשר 55% מכמות המלח 

התחילית התנקזו ו-17% נדחקו לשוליים. נמצאה התאמה קווית 

גבוהה בתשטיף בין ערכי המוליכות ובין ריכוזי הכלוריד. בכוונתנו 

יעילות  על  להשפיע  העשויים  נוספים  גורמים  ולבחון  להמשיך 

הדחת המלחים.

א ו ב מ
תנועת מומסים

מלח מהסוג של נתרן כלורי )NaCl(, המומס במים, הופך יחד עם 

בכמות   Cl--ו  Na+ היונים  הצורניים  קיימים  בה  לתמיסה  המים 

מטענים שקולה. תנועת היונים בתמיסת הקרקע יכולה לנבוע משני 

כוחות: )1( תנועת מסה )קונבקציה( של המים והמומסים בתוכם; 

)2( תנועה דיפוזית בתוך תמיסת הקרקע הנובעת מהפרשי ריכוזים. 

משוואה המבטאת את תנועת המלח בקונבקציה: 

 ]1[  

הינו   c-ו זמן(  ליחידת  ליחידת שטח,  )כמות  המים  הינו שטף   Q

ריכוז המלח בתמיסה.

כוח הדיפוזיה המניע במרחב את התנועה היונית בתמיסת הקרקע 

לפי:

 ]2[  

De הינו מקדם הדיפוזיה האפקטיבי בתמיסת קרקע מסוימת, ו-

.X, Y, Z :הינו מפל הריכוזים בכיוונים 

המשוואה המשותפת לשני הכוחות נקראת קונבקציה-דיספרסיה 

ומתארת את שטף המלח בשלושת הממדים:

 ]3[  

במישור  המים  וחדור  יותר  אחידים  במצע  שהחלקיקים  ככל 

ה-XY אף הוא אחיד, כך תפחת חשיבות הרכיב הדיפוזי בשטף 

אחידה,  שאינה  תנועה  מתארת  מועדפת  מים  תנועת  המלח. 

שטיפת מלחים מקומפוסט 
באמצעות טפטוף

אביתר איתיאל - שה”מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ריצ’רד פולקרסם - אוניברסיטת דן בוס, הולנד 

אבי אושרוביץ, יובל ברזילי, רבקה אופנבך, יורם צביאלי - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית - תמר

טבלה מס’ 1: מאפיינים הידראוליים ופיסיקליים של המצעים
Parameter unit Compost  S.D Sand*

CLinitial % 0.32 0.0
EC-1:10-initial dSm-1 3.30 0.1
EC-sat-initial dSm-1 16.43 0.7
Bulk density kg l-1 0.76 0.0 1.56

DM % 76 1.3
particles>2 mm % 70 7.0

SP-v/v % 232 17.3
SP-w/w % 200 6.5

teta r m3 m-3 0.1 0.05
teta s m3 m-3 0.6 0.43
alfa m-1 0.24 3

n )-) 2.3 2.68
Ks m s-1 2.8*10-4 4.2*10-6

.Ityel et al. 2011 *
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מטרת העבודה

לבחון את השפעת ציפוף הטפטפות והצבת מחסום קפילרי על 

יעילות הדחת המלחים בתלות בעובי שכבת הקומפוסט. יעילות 

 Lf )Le( הוגדרה כערך המנורמל של רכיב המלח המודח  ההדחה 

(Lf*L3 L-3( לנפח הקומפוסט ולנפח מי השטיפה:

 ]4[  

Lf מוגדר:

 ]5[  

של  ההידראולית  במוליכות  גבוהה  מרחבית  משונות  הנובעת 

המצע. השקיה בטפטוף מוגדרת כאספקת מים נקודתית שאינה 

אחידה במישור XY, כאשר לכל טפטפת מוגדר שטח כיסוי התלוי 

בפיזור הטפטפות במרחב.

 

מחסום קפילרי

מחסום קפילרי מאופיין בשתי שכבות קרקע בעלות מרקם שונה באופן 

קיצוני, כאשר העליונה בעלת כוחות מטריציים )אחיזת מים( גבוהים 

מהתחתונה, כך שכל עוד הרטיבות בשכבה העליונה נמוכה מרוויה, 

הניגוד בתכונות ההידראוליות בשכבת הגבול מעכב את ההתנקזות 

 .)Kampf et al., 1998( ומשאיר את המים בשכבה העליונה

איור מס’ 1: מידות וחלוקת החומרים במכל בממדים של 40 

ס”מ קומפוסט ועוד 25 ס”מ חול משני צדי תעלת הקומפוסט. 

עובי שכבת הקומפוסט: A. 27 ס”מ ועוד 3 ס”מ חול; B. 30 ס”מ; 

C. 20 ס”מ; D. 10 ס”מ. S- חול, C- קומפוסט.

לשכבות  נקז  מי  כמויות  השטיפה,  מי  מנות   .A  :2 מס’  איור 

מצע בעובי של 10, 20 ו-30 ס”מ, כולל 28 ס”מ קומפוסט ו-2 

ס”מ חול מעליו; B. עובי שכבת מים מצטברת בהליך השטיפה 

מנורמלת לעובי שכבת הקומפוסט; C. השקיה במ”מ. 
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הנחת המחקר גורסת, שככל שמספר שלוחות הטפטוף יעלה, כך 

גם יעילות ההדחה, וזאת עקב חלוקת מים אחידה יותר ללא תלות 

בעובי שכבת הקומפוסט. בנוסף, תעלה יעילות ההדחה בהשפעת 

המחסום הקפילרי.

ת ו ט י ש
הניסוי התבצע בתחנת יאיר בתקופה פברואר-אפריל 2013. מכלי 

גידול עשויים פוליסטירן )קלקר( שימשו להדמיית תעלות קומפוסט 

)איור 1(. בתחתית המכלים הותקן צינור מאסף נקז למכל 20 ליטר. 

ממדי המכלים היו 50 רוחב על 100 אורך ו-17 ס”מ גובה. בדפנות 

הותקנו לוחות פוליגל, על-מנת לאפשר גובה של 30 ס”מ. במרכז 

1(, הונחה שכבת הקומפוסט  המכל, ברוחב של 40 ס”מ )תמונה 

בעומק שתאם את אחד הטיפולים: 10, 20 ו-30 ס”מ. שכבת חול 

בתחתית המכל השלימה את הגובה כאשר יושמו השכבות 10 ו-20 

ס”מ. נבדקו שני גורמים, כל אחד בשלוש רמות ובארבע חזרות: 

טבלה מס’ 2: מבחן שונויות ותוצאות הממוצעים עבור משתני עובי 

שכבת הקומפוסט ומספר השלוחות לערוגה. ערכים בהם ההסתברות 

לקבלת ערך F < 0.05 הינם שונים באופן מובהק. ממוצעים להם אות 

אנגלית שונה נבדלים זה מזה.

EC-1:10 EC final/initial
Variability Source DF Prob > F Prob > F

Laterals 2 0.02 0.01
Compost depth 2 0.00 0.00

Laterals*Comp. depth 4 0.00 0.00
 Laterals* compost

depth

Laterals Num.  Comp.
depth dS m-1  Relative residual

salinity )-)
2 10 A- 1.35  A- 0.41
4 10 AB- 1.13   AB 0.34
6 10 B- 0.86 B- 0.26
2 20 B- 0.92 B- 0.28
4 20 B- 0.85 B- 0.26
6 20 B- 0.93 B- 0.28
2 30 B- 0.95 B- 0.29
4 30 B- 0.93 B- 0.28
6 30 B- 0.96 B- 0.29

איור מס’ 3: מוליכות מי הנקז בטיפולי מספר שלוחות: 2, 4 ו-6 שלוחות. A. 10 ס”מ שכבת קומפוסט; B. 20 ס”מ שכבת 

קומפוסט; C. 30 ס”מ שכבת קומפוסט; F ,E ,D הינם כמויות המלח שהודחו ל-1 קוב קומפוסט.

תמונה מס’ 1: מראה כללי של אתר הניסוי
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)1( עובי שכבת הקומפוסט: 10, 20, 30 ס”מ; )2( מספר השלוחות על 

גבי שכבת הקומפוסט: 2, 4 ו-6 שלוחות. בטיפול של 2 השלוחות 

בעומק שכבת קומפוסט של 30 ס”מ נבחן בנוסף טיפול בו נוספה 

שכבת חול בעובי של 3 ס”מ מעל לשכבת הקומפוסט. מנת ההשקיה 

לטיפולים השונים הייתה אחידה וניתנה בפולסים של 50 מ”מ עם 

מספר ימי המתנה בין הפולסים. הנקז נאסף, נשקל ונבדק למוליכות 

וכלוריד. לאחר שניתנו 400 מ”מ, נדגם כל מצע הקומפוסט לצורך 

בחזרה אחת  1:10. במקביל,  במיצוי  קביעת המליחות הממוצעת 

בלבד, נערך דיגום לפירוס מליחות בשני מישורים בטיפולים עם 

ובלי מחסום קפילרי.

חישובים

כמות המלח המודח כוללת שני רכיבים: )1( הרכיב שהגיע לנקז - 

 . ; )2( וזה שנדחק למעטפת החול - 

 ]5[  

)dSm-1( לפני  הינם ערכי מוליכות המיצוי )1:10( 
 
ECinitial-ו ECfinal

יעילות  לפי  מחושב   )Mv( )L3 L-2( המצע  נפח  השטיפה.  ואחרי 

ההדחה )Le( הינו הערך המנורמל של השבר המודח  Lf לנפח מים 

.)Lf*L3 L-3( ומצע

נפח המצע חושב באופן הבא:

 ]6[  

מליחות המצע נמדדה במיצוי ביחס משקלי של 1 מצע ל-10 משקל 

מים ומצע. כמות המלח התחילית חושבה:

 ]7[  

איור מס’ A :4. משקל מלח מודח לנפח מצע קומפוסט עבור 

מעובי  המחושבים  למ”ר,  ליטר  ו-80   53  ,27 של  מצע  נפחי 

שכבת מצע של 10, 20 ו-30 ס”מ. ההשקיה ניתנה ב: 2, 4 ו-6 

B. נפח שכבת המים שהתנקזה לנפח מצע;  שלוחות לערוגה; 

המחסום  של  המצטיין  לטיפול  היחסית  ההדחה  יעילות   .C

הקפילרי המושקה ב-2 שלוחות.

איור מס’ 5: מספר השלוחות לערוגה ועובי שכבת הקומפוסט 

B. המוליכות החשמלית  בנקז;  ריכוז הכלוריד   .A על ממוצע: 

ריכוזי  ובין  בין המוליכות החשמלית  ו-C. המתאם  הנקז;  של 

הכלוריד.
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ובחישוב לפי יחידת נפח מצע:

ולחישוב כמות המלח השיורית

  ]9[  

ולחישוב מאזן מלח כולל:

 ]10[  

כאשר: Qinitial חושב לפי ]4[, Q(final) חושב לפי ]Qdrained ,]5 חושב 

על ידי מכפלת (dSm-1( ECd ב-)g l-1( 0.64 ומוכפל בנפח הנקז.

Qside pushed חושב לפי ]6[.

ת ו א צ ו ת
יעילות ההדחה

נמצאו שתי השפעות ראשיות על יעילות ההדחה: 1. לעובי שכבת 

הקומפוסט נמצאה השפעה מוסיפה על יעילות ההדחה )תרשים 

C 4(. ככל ששכבת הקומפוסט הייתה עבה יותר, כך עלתה באופן 

קווי יעילות ההדחה; 2. המחסום הקפילרי נמצא יעיל יותר יחסית 

לביקורת )איור 7(. 

לגבי השפעת צפיפות השלוחות, נמצאה השפעת גומלין עם עובי 

עלייה  התקבלה  ס”מ   -10 של  שכבה  בעובי  הקומפוסט.  שכבת 

 .)C 4 תרשים   ;2 )טבלה  שלוחות  שנוספו  ככל  ההדחה  ביעילות 

ביתר טיפולי עובי השכבה 20 ו-30 ס”מ, לא נמצאה כל השפעה עם 

ממוצע של 28% מליחות שיורית, 17% שנדחק לחול בצדי התעלה 

ו-55% שהודחו לנקז. 

הצטברות מלח בנקז במהלך ההשקיות

משקל המלח בנקז )Df( לנפח מצע לא הושפע באופן משמעותי מאף 

אחד מהטיפולים )תרשים A4( והגיע לערך ממוצע של 13.6 ק”ג מ-3 

קומפוסט שהיוו כ~55% מכמות המלח התחילית. הכמות המודחת 

בנקז בהשפעת מספר השלוחות עלתה רק בשכבת הקומפוסט בעובי 

של 10 ס”מ ולא מעבר לכך )תרשים C4(. מידת השיפור הייתה של 

 .)A7 12% במעבר מ-2 ל-4 ו-10% מ-4 ל-6 שלוחות )תרשים

מקור המליחות

גבוהה לערכי  נמצאו בהתאמה  בנקז  ערכי המוליכות החשמלית 

.)C5 ריכוז הכלוריד )תרשים

כל dSm-1 1 נמצא שווה ל-76 ח”מ של כלוריד בתמיסה. 

ניטור תהליך השטיפה באמצעות משאבי תמיסה

מוליכות התמיסה שנשאבה באמצעות משאבים תאמה את מהלך 

השטיפה בערכי הנקז )איור 6(. הבדיקה התבצעה רק בטיפולי עובי 

שכבת קומפוסט של 30 ס”מ. אחרי 200 מ”מ השקיה דמו כל טיפולי 

מספר השלוחות בערכי המוליכות.

פירוס המליחות השיורית בקומפוסט בשני מישורים

המליחות בין טיפול המחסום הקפילרי ליתר הטיפולים 
 
השוואת פירוס

הראה תוצאות שונות לחלוטין. במישור XY )איור A 8 ו-B( נמצאה 

בעוד שבטיפול הביקורת  ביותר בטיפול המחסום,  שונות קטנה 

הקומפוסט  מצע  בתחתית  שהוצב  משאב  מי   :6 מס’  איור 

בעומק 30 ס”מ בטיפולים 2, 4 ו-6 שלוחות לערוגה והמחסום 

הקפילרי.

ובלי מחסום קפילרי  7: שתי שלוחות לערוגה עם  איור מס’ 

B. מוליכות  A. מאזן המלח בסיום השטיפה;  והשפעתם על: 

החול בצדי תעלת הקומפוסט בסיום השטיפה.

תמונה מס’ 2: טיפול המחסום הקפילרי
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)2 שלוחות( נמצאה שונות מרחבית גבוהה. בהתאמה גם פירוס 

מליחות במישור YZ. טיפול הביקורת )תרשים A 9 ו-B( הניב ריכוזים 

במרחק  העלייה  עם  במליחות  ועלייה  לטפטפת  מתחת  נמוכים 

אחידות  נמצאה  הקפילרי  המחסום  שבטיפול  בעוד  מהטפטפת, 

גבוהה בריכוזי המלח במרחק האנכי מהטפטפת. שני הטיפולים 

הנוספים שנדגמו, 4 ו-6 שלוחות בעומק קומפוסט של 30 ס”מ, 

לא שיפרו באופן משמעותי את השונות מסביב לטפטפת בשני 

 .)B-ו A 9 ,8 :המישורים )איורים

ן ו י ד
תנועת מים ומומסים

הוספה במספר השלוחות תרמה להעלאת יעילות ההדחה Le בשכבת 

הקומפוסט הרדודה של 10 ס”מ ולא בשכבות עבות יותר של 20 

ממדים  בשלושה  במצע  המליחות  פירוס   .)C 4 )איור  ס”מ  ו-30 

בסיום השטיפה ב-400 מ”מ הראה חוסר אחידות בריכוזי המלח 

בשני המישורים: XY ו-YZ )איורים: D ,C ,A 9 ,8(, כאשר בקרבת 

הטפטפת ריכוז נמוך יחסית. הנחת המחקר גרסה שהעלאת מספר 

שכבת  לעומק  קשר  ללא  ההדחה  יעילות  את  תעלה  היציאות 

הקומפוסט, אך בפועל הנחה זו התממשה רק בעובי הרדוד. ניתן 

לקשור הסבר אפשרי להשפעת גומלין זו ברטיבות הנוצרת בשכבת 

הגבול התחתונה בין החול לבין שכבת הקומפוסט. כיוון שהמוליכות 

ההידראולית ברוויה של החול בשני סדרי גודל נמוכה מזו שבכל 

מצע הקומפוסט )טבלה 1(, צפוי וקטור צדי משמעותי בהגיע המים 

לשכבת החול. כלומר, התפשטות מים צדית שמרטיבה קפילרית 3-2 

ס”מ משכבת הקומפוסט שמעליה. תופעה זו אינה מושפעת מעובי 

שכבת הקומפוסט, אך ההשפעה היחסית על רטיבות השכבה תהיה 

גבוהה יותר ככל שהשכבה רדודה יותר. לרטיבות זו ישנה השפעה 

הקומפוסט  נמדד בשכבת  כפי שאכן  הדיפוזי,  התנועה  רכיב  על 

הרדודה בערכי ECdrain  גבוהים יותר כאשר מספר השלוחות עלה. 

 ,)B 5 )איור  הושפע מעובי השכבה  לא  הנקז  העובדה שנפח  גם 

מצביעה על השפעה דיפוזית על תנועת מלח בהקשר זה. פורמט 

ביותר,  הגבוהה   Le ההדחה  יעילות  את  השיג  הקפילרי  המחסום 

כנראה עקב שיפור אחידות תנועת המים בשכבת הקומפוסט, כפי 

 .)B-ו  A  9 ,8 שבאה לידי ביטוי בפירוס המליחות במצע )איורים: 

זו מדגישה את עליונות החשיבות של רכיב הקונבקציה  תוצאה 

במשוואת הכוחות המניעים את המלח בתהליך השטיפה. 

האופקי: במישור  המצע  מיצוי  מוליכות  פירוס   :9 מס’  איור 

שתי   - הקפילרי  במחסום   .B שלוחות;  שתי   - בביקורת   .A

שלוחות; C. בביקורת ארבע שלוחות; D. בביקורת שש שלוחות.

איור מס’ 8: פירוס מוליכות מיצוי המצע במישור האנכי:

A. בביקורת - שתי שלוחות; B. במחסום הקפילרי - שתי שלוחות; 

C. בביקורת ארבע שלוחות; D. בביקורת שש שלוחות.

תמונה מס’ 3: פריסת טיפולי השלוחות: 2, 4 ו-6 שלוחות לערוגה
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בניסוי זה הפעלנו מנות שטיפה של 50 מ”מ בהפסקות של 5-4 

ימים בין הפולסים )איור B 2(. למרווח הזמן בין הפולסים צפויה 

להיות השפעה על הרכיב הדיפוזי המניע את המלח. הנחת המחקר 

גורסת השפעה של 20% לרכיב הדיפוזי על Le. ככל שמרווח הזמן 

תמונה מס’ 4: לקיחת מדגמי הקומפוסט בשני מישורים

יפחת, כך גם הרכיב הדיפוזי עד כדי איפוסו. בכוונתנו לבחון בניסוי 

נוסף הנחת מחקר זו. 

ת ו ד ו ת
לחברת קומפוסט אור, על מימון הניסוי ועל תרומת הקומפוסט; 

למו”פ ערבה, על תמיכתם בתלמיד המחקר מהולנד ועל עזרתם 

בביצוע הניסוי.
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