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זה מספר שנים שחוזרים אל אותם נושאים ובעיות, אך לפי דעתי לא 

עוסקים בבעיות האמיתיות והשורשיות של החקלאות. מאין יבוא עזרנו 

כאשר קברניטי החקלאות שמתחלפים מדי כמה שנים מובילים אותנו 

על-פי האג’נדה שמתאימה לאותו זמן, לאותו שלטון. מישהו שאל, 

למשל, את השאלה המרכזית, האם רוצים חקלאות בינונית-קטנה או 

גדולה כדוגמת חוות? והרי לצורך זה יש לבצע רפורמה אגררית. האם 

לשאוף לחלוקת אמצעי הייצור ליותר חקלאים או בשילוב הגדלת 

היישובים בנחלות בפריפריה, כדי למשוך צעירים שיצעידו את היישובים 

קדימה במקום להפוך אותם למושב זקנים. 

העיקר לא למשוך זמן. צריך לקבל החלטות עקרוניות, ובינתיים לעצור 

את חליבת החקלאים שמצליחים לשרוד, כמו 200 מיליון ש”ח עבור מס 

מעסיקים ועוד אגרות למיניהן, בניגוד לאמנות בינלאומיות.

צריך לקבל החלטות אמיצות גם לגבי הוזלת המים וביטול המכסות. 

יש מספיק מים גם מהתפלה. יש להוציא סוף סוף לדרך גם את השוק 

שדה וירק
מוסף ירקות לתעשייה

גידולי ירקות לתעשייה -   35
תמונת מצב ב-10.3.14  

שאול גרף    

ענף גידולי תעשייה   36
עונת 2013   

אברהם )נונה( ארליך  

הדברת טוטה אבסולוטה בעזרת   45
 Nesidiocoris tenuis הרכנף

בגידול עגבניות לתעשייה   
דו”ח סופי בתום 3 שנות מחקר  

2013-2011  
תמר אלון, יפתח גלעדי,   

ליאורה שאלתיאל-הרפז,   
שאול גרף, טל לנדה, רבקה רביב,   

יעקב נקש, אייל בן נבט, רוני פוייר,   
עמית רוזנברג, רוני הרמן, 

שמעון שטיינברג, ארנון אלוש,   
ארנון טביק, מרים פרוינד,   

אדם למפרט  

35 13 13 6

הסיטוני, במיוחד עם התחזקות הרשתות עד ל-60% מהשוק. הרבה 

שנים רק מדברים, צריך לפעול להוריד התנגדויות מצד האוצר, להשגת 

תנאי מסחר נאותים וגישה לחקלאים המעוניינים להעביר תוצרת לשוק. 

צריך לשחרר מכסות לעובדים בהתאם לצורך, שהרי החקלאים ייקחו 

עובדים רק כפי שנדרש להם, כי העסקת עובדים זרים כידוע אינה דבר 

זול כלל וכלל.

במקביל, יש לקבל החלטות גם בנושא היצוא. יש לשקול להקים 

חברת מגדלים חדשה, בשיתוף גופים מוסדיים ארגוניים, תנועות וגופים 

כלכליים, על-מנת להחזיר את הכוח למגדלים ולהילחם בפער התיווך 

ובעמלות הגבוהות, גם לשוק המקומי וגם ליצוא. 

אני יודע שזה קשה ולא פשוט, אבל לנסות צריך.

חג פסח שמח למגדלי הירקות ולכל העוסקים בענף ולמשפחותיהם, 

ונקווה שאביב והתחדשות יהיו נחלת כולנו, ואם לא יפריעו - זה אפשרי.

 מאיר יפרח
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סלט ירקות

חשיבה מחדש בנושא 
הקצאות המים 

לשנת 2014
בימים אלה הפנה מאיר יפרח מכתב 

לשר החקלאות ולמנכ”ל המשרד 

בנושא השימוש המוגבר במים בשל 

החורף השחון, וזה תוכן המכתב:

“הקצאות המים לשנת 2014, בשיעור 

של 585 מלמ’ק, נקבעו בטרם היה 

ידוע שהשנה תהיה שנת בצורת 

קיצונית ומתוך מחשבה שמצאי מים 

גדול יותר יאפשר פיתוח והרחבה של 

החקלאות.

עצירת הגשמים עד כה הביאה 

לשימוש מוגבר במים לחקלאות בכלל 

ולענף הירקות בפרט, מכל הסוגים - 

שפירים, שפד’ן, קולחין ואחרים.

כיום אנחנו כבר לא מדברים על 

תנופת פיתוח, כפי שחשבנו בשנה 

קודמת, אלא עוסקים בשמירה על 

היקפי הגידול הקיימים, כך שמצד 

אחד יאפשרו לחקלאים לעבד את 

האדמות, ומצד שני יאפשרו לצרכנים 

לקבל את אספקת הירקות שהם 

רגילים לה.

לכן, בשנה כזו על משרד החקלאות 

לחשוב מחוץ לקופסא, להתייחס 

לשנה כזאת כאל תופעה יוצאת 

דופן ולהמעיט ככל האפשר בנזקים 

לחקלאים.

הצעד הראשון המתבקש הוא 

הכרזה על הקצאות המים 

השפירים לחקלאות )בהן אין 

מחסור( כהקצאה גמישה, תוך חיוב 

החקלאים בתעריף המים הרגיל 

של 2.15 שקל/מ’ק על כל צריכתם, 

מבלי לשלם קנסות על חריגה בגלל 

שימוש מעבר להקצאה.

יש לזכור ששנת 2014 אינה מסתיימת 

בסיכום המצב כיום, ועדיין אין לדעת 

איך יתפתח הסתיו הבא, שעלול חס 

וחלילה להיות שחון אף הוא.

מים כפי הנראה יש בשפע )כי 

המדינה אף משביתה חלק ממערכי 

ההתפלה(, ולכן אסור להתחפר 

אורי לוצ’ינסקי הוא מנהל הגד”ש של 

ירקות ותבלינים בקיבוץ מבוא חמה 

ברמת הגולן. אורי יליד ת”א שעבר 

לקיבוץ מבוא חמה בגיל 20 כחייל 

בגרעין הנח”ל, והוא בקיבוץ משנת 

1970. אורי שוחח עם חגית שגב 

ואמר ש”היו הרבה שנים קשות, אך 

שטחי בעל של חיטה, כשהחיטה 

משתבלת )שיבולים( ומתייבשת, זה 

מראה קשה שלא נראה כמותו”.

אורי רואה את התמונה הרחבה, 

ובתמונה זו יש ליצרנים נזק גדול 

מאוד ביבולים הקיימים ובגידולים 

עתידיים שלא יהיו, כי זה דורש 

הרבה מים. יש לכך משמעות גדולה 

מאוד, כמו למשל בגידולי התעשייה 

כמו תירס ושעועית, שבקיץ יהיו 

מאוד מצומצמים בכמויות המים, 

שיהיו במקרה הטוב 50% מכמות 

המים הרגילה. 

אורי לוצ’ינסקי ממבוא חמה - על משבר 
המים בעקבות החורף השחון  

פעם ראשונה בחייו החקלאיים 

מזה  44 שנים, אומר אורי, שנתקל 

בהשקיה של חיטה, שום ובצל 

בינואר ובפברואר, בגלל שנת 

הבצורת.

מקור המים הכמעט יחיד של רמת 

הגולן הוא מאגר מי הגשמים, וכיום 

המאגרים כמעט ריקים, וזה ישפיע 

גם על השנה הבאה. “אם נתחיל 

את הסתיו הבא עם מאגרים ריקים, 

נקודת ההתחלה של השנה הבאה 

לא תהיה אופטימלית”. 

לדברי אורי, “אנו החוליה הראשונה 

אך לא האחרונה בשרשרת 

הנפגעים. המשמעויות הגדולות הן 

שלא יהיה אוכל לבעלי- חיים. אלה 

התוצאות המיידיות בטווח הנראה 

לעין, ואם חלילה תהיה בצורת גם 

בשנה הבאה, יהיו נזקים גם בטווח 

הארוך”.

בהחלטות אדמיניסטרטיביות של 

הגבלת כמויות וגביית מחיר גבוה 

על חריגה. כל מחיר שמעל 2.15 שקל/

מ’ק משמעו ניסיון לגבות מהחקלאים 

מחיר גבוה יותר, שבמצב הנוכחי 

החקלאים לא יוכלו לעמוד בו”.

דאגה ליצוא 
לשוק הרוסי

הרובל הרוסי ירד בשנה האחרונה 

בכ-30% מול התחזקות השקל, 

והדבר משפיע משמעותית על 

הפדיון של היצואנים לשוק הרוסי, עד 

לגבול של אי כדאיות לשווק. בראיון 

שהתקיים בנושא בקול ישראל, נמסר 

מארגון מגדלי ירקות כי החקלאים 

דורשים מהמדינה לפצות אותם 

על תהפוכות אלו, אחרת הפגיעה 

הכלכלית תהיה קשה מאוד, במיוחד 

ליצואני גזר, תפוחי אדמה, צנון, פלפל 

וסלרי. המתיחות הבינלאומית עם 

רוסיה בתקופה האחרונה מוסיפה 

למתח בקרב היצואנים, המייצאים 

כרבע מיליון טונות תוצרת חקלאית 



מרץ 2014
7

המשך בעמוד הבא

מדי שנה לשוק הרוסי, בערך הנאמד 

בכ-300 מיליון ש”ח. 

עופר טרבלסי, ממושב שרשרת, 

שהתראיין בקול ישראל, אמר בין 

השאר כי רוב היצוא של ירקות 

מישראל מופנה כיום למזרח אירופה, 

לרוסיה ולאוקראינה, וכי מעבר לבעיות 

שיש באוקראינה, יש ירידה של הרובל 

מול השקל. טרבלסי אמר כי אם 

ישווה את המצב כיום לשנה שעברה, 

כל 1,000 רובל היה שווה 142 ש”ח 

וכיום 90 ש”ח בלבד, וזאת ירידה של 

37% בפדיון של החקלאי. טרבלסי 

הוסיף כי החקלאים היצואנים לא יוכלו 

לעבור את השנה הקשה הזאת, וכי 

הם חוששים שהפסקת היצוא תגרום 

להצפת השוק המקומי ולקריסה 

כלכלית של המגדלים. בארגון מגדלי 

ירקות דורשים ממשרד החקלאות 

וממשרד האוצר לסייע בביטול היטלים 

ובפיצוי על שחיקת שער החליפין, כדי 

שהחקלאים יוכלו להמשיך ולייצא עד 

להתאוששות המטבע.  

אגרת יצוא 
לשירותים להגנת 

הצומח במשרד 
החקלאות

יוסי ארזי, יו”ר שולחן תפוחי אדמה, 

וגרשון שליסל, יו”ר שולחן גזר, פנו 

במכתב למנכ”ל משרד החקלאות, 

רמי כהן, בשם יצרני הגזר ותפוחי 

האדמה. הם מחו על העדר 

התייחסות לפנייתם זה למעלה 

משנתיים בנושא תשלום אגרת יצוא, 

שמגיעה למיליוני ש”ח מדי שנה, רק 

עבור שני מוצרים אלו, כשהתשלום 

הכולל של החקלאים מגיע ל-17 

מיליוני ש”ח. שליסל וארזי ציינו 

במכתבם כי נמצאים כיום בעיצומה 

של עונת יצוא נוספת, ובאין התייחסות 

לפנייתם ולנטל הבלתי סביר של 

אגרה זו, ההתייחסות מביכה, 

מאכזבת ובלתי מתקבלת על הדעת. 

“הובטח זה מכבר כי העניין ייבחן, אך 

דבר לא נעשה”, כתבו.

ביקורי שר החקלאות 
בגאנה ובאתיופיה

זהו הביקור הראשון של שר ישראלי 

בגאנה מאז נפתחה במדינה שגרירות 

ישראל בשנת 2011. אל השר שמיר 

התלוותה משלחת עסקית, שהורכבה 

מנציגי חברות ישראליות חקלאיות 

מובילות בתחומי ההשקיה, משק החי 

והמדגה.

למרות המשבר הכלכלי שפוקד את 

גאנה בשנה האחרונה, המדינה נהנית 

ממעמד אזורי מתחזק ומצמיחה של 

7.5%. אוצרות הטבע של המדינה, 

בדגש על נפט, זהב ומתכות, מושכים 

אליה פעילות משקיעים פרטיים 

ומדינות רבות, בראשן סין, הודו וברזיל.

לדברי השר שמיר: ״על החברות 

הישראליות לנצל את ההזדמנויות 

העסקיות בגאנה. בין ישראל וגאנה 

ישנה מסורת רבת שנים של שיתוף 

פעולה צבאי, כלכלי וחקלאי. גאנה 

הייתה המדינה האפריקאית הראשונה 

שהכירה בישראל”. היקף ההשקעות 

הישראליות בגאנה נאמד בכ-400 

מיליון דולר.

בהמשך, בביקור השר והמשלחת 

באתיופיה, מסר שר החקלאות כי 

״מומחי חקלאות ישראליים וחברות 

עסקיות ישתלבו בפיתוח החקלאות 

באתיופיה״. שר החקלאות ופיתוח 

הכפר, ח”כ יאיר שמיר, שאביו, ראש 

הממשלה השביעי של מדינת ישראל, 

יצחק שמיר ז״ל, מזוהה עם הבאתם 

לישראל של יהודי אתיופיה, הגיע 

לאתיופיה במסגרת ביקור עבודה 

באפריקה בראש משלחת עסקית 

חקלאית. 

בפגישה עם שר החקלאות האתיופי, 

הוסכם על הרחבת שיתוף-הפעולה 

בתחומי ביטחון המזון, שדרוג ענף 

ההשקיה, תיעוש התוצרת החקלאית 

ופיתוח משק החי, באמצעות המגזר 

העסקי מישראל ובגיבוי פעילות סיוע 

חוץ מש״בית, שבמסגרתה עשרות 
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משתלמים אתיופיים עוברים הכשרות 

בישראל. 

בשנים האחרונות זוכה אתיופיה 

למעמד מדיני בכיר ביבשת אפריקה, 

והדבר מתבטא בין היתר במושבו 

הקבוע של האיחוד האפריקאי באדיס 

אבבה. למרות המשבר הכלכלי 

באתיופיה, שבא לידי ביטוי בהגברת 

האינפלציה, בשנים האחרונות אתיופיה 

נמצאת בתנופת פיתוח אדירה 

שכוללת פיתוח תשתיות, כבישים 

ושדרוג ענף החקלאות, שמהווה 

כ-50% מהתמ״ג ואחראי על תעסוקה 

של 85% מאוכלוסיית המדינה.

לדברי השר שמיר: ״פתיחותו של 

הממשל האתיופי כלפי ישראל, 

בשילוב עם מעורבותם של 

הגופים הבינלאומיים דוגמת הבנק 

העולמי, ממשלות אירופה וארה״ב, 

שמשקיעים סכומים גדולים בפיתוח 

ענף החקלאות במדינה, יוצרים 

עבור החברות הישראליות הזדמנות 

לקחת חלק בתנופת הפיתוח של 

אחת המדינות החשובות ביבשת 

האפריקאית״.

הקמת חטיבה 
למגדלים צעירים 

בארגון מגדלי ירקות
בפנייה לרכזי הוועדות החקלאיות 

באזורים השונים, הציג אלי אהרון את 

תוכנית ארגון מגדלי ירקות להקים 

חטיבה למגדלים צעירים בארגון. 

“לצערנו”, כתב אלי אהרון, “הנתונים 

מראים כי מספר החקלאים הולך 

וקטן וכי מעט מאוד צעירים, בני דור 

ההמשך ביישובים, מחליטים לעסוק 

בחקלאות. הסיבות לכך נוגעות בעיקר 

לרמת הרווחיות הנמוכה בענף, וזאת 

אל מול ההשקעות הכבדות שנדרש 

להן חקלאי שמתחיל את עבודתו. 

מדינת ישראל, לעומת זאת, אינה 

משקיעה מחשבה ומשאבים בשיפור 

המצב ולא עושה דבר בעידוד או 

בסיוע לקליטה של חקלאים צעירים 

לתחום. מזה זמן רב עוסקים בעניין גופי 

החקלאים השונים: תנועת המושבים 

ותנועות ההתיישבות האחרות, 

התאחדות חקלאי ישראל וארגוני 

המגדלים, אך הנושא אינו מקבל 

מעמד מרכזי בסדר היום בגלל שלל 

הנושאים והבעיות המורכבות האחרות 

בהם מטפלים ארגונים אלה.

לאור האמור ולאור יוזמה של כמה 

חקלאים צעירים, החליט ארגון מגדלי 

ירקות להקים גוף שהינו על טהרת 

החקלאים הצעירים, שיעסוק ויקדם 

תחום חשוב זה בלבד, במטרה 

לפעול לטובת קביעת מסלול 

קליטה לחקלאי חדש, תוך שמשרד 

החקלאות מלווה, מדריך ומסייע 

כלכלית, וזאת כפי שהיה בעבר”.

אלי אהרון פנה לרכזי הוועדות 

החקלאיות באזורים השונים וביקש 

לשלוח שם של נציג מקרב החקלאים 

הצעירים, המוכן להיות שותף לפעילות 

חשובה זו.

קריאות לשינוי 
בוועידת החקלאות 

הרביעית
עם סיכומה של ועידת ישראל 

ה-4 לחקלאות, עולה דרישה 

להחזרת השליטה לישראל על 

מקורות האנרגיה, הייצור והשיווק 

של החקלאות. במסגרת הוועידה 

נשאו דברים שרי הממשלה, חברי 

כנסת, ראשי תאגידים וארגוני 

החקלאות המרכזיים בישראל, 

שקראו לרפורמות ולפיקוח על 

משאבי החקלאות, במטרה להשיג 

עתיד חברתי, כלכלי, שוויוני ומאוזן 

יותר בישראל. בין הדוברים אמר 

ח”כ בוז’י הרצוג, יו”ר האופוזיציה, כי 

“אנחנו צריכים להתייצב לצדכם היום. 

התיק של יוקר המחיה לא יכול להיות 

לפתחה של החקלאות הישראלית. זה 

חוסר הבנה בסיסי כיצד החקלאות 

מתנהלת, מה זה אומר לקום בבוקר 

מול גבול לבנון, להתמודד עם נזקי 

טבע ומצב ביטחוני”. עופר זקס, 

מנכ”ל מכון היצוא הישראלי, אמר כי 

“כיום 8 מוצרים עושים את מרבית 

היצוא, למעלה מ-90% מהיצוא. 

בניהול הסיכונים אנחנו מתנהלים 

לא טוב. אתה רוצה כיום להיות 

מוביל, חדשני, אך יש קושי בהשקעה 

במחקר ופיתוח, ובינתיים גם 

המתחרים נעשים טובים יותר”.

בין המשתתפים בוועידת ישראל ה-4 

לחקלאות: רמי כהן, מנכ”ל משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, 

דני דנן, מנכ”ל כרמל אגרקסקו, 

עופר זקס, מנכ”ל מכון היצוא 

הישראלי, ח”כ יצחק )בוז’י( הרצוג, 

יו”ר מפלגת העבודה, הראל לוקר, 

מנכ”ל משרד ראש הממשלה, 

ח”כ זבולון כלפה, יו”ר הלובי החקלאי 

בכנסת ה-19 ועוד. 

 

שר החקלאות 
מאזרבייג’ן ביקר 

בחממות הזרע 
ג’נטיקס

יחסי ישראל - אזרבייג’ן  נרקמים גם 

בתחום החקלאות. שר החקלאות 

האזרי, מר’ היידר אסדוב, הגיע 

השבוע לביקור ייחודי בישראל, 

במסגרתו ערך סיור בחממות 

העגבניות של חברת הזרע ג’נטיקס. 

הביקור, שנערך ביוזמת לשכת 

המסחר ישראל - אזרבייג’ן ובשיתוף 

פעולה עם משרד החקלאות 

בישראל, נועד להגביר את שיתוף 

הפעולה בין שתי המדינות ולהציג 

טכנולוגיות ופתרונות מתקדמים 

בתחום החקלאות. 

כנס פורום אוריג’ין 
2014 למגדלי 

האבטיחים
בכנס, שנערך לאחרונה במרכז 

הלימודי ישראל יפה, השתתפו כ-50 

מגדלי אבטיחים מובילים מהארץ, 

נציגי מועצת הצמחים וארגון מגדלי 

ירקות, יחד עם צוות שיווק וטיפוח 

האבטיח של אוריג’ין זרעים. בכנס 

הועלו נושאים מקצועיים והוצגו זנים 
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המשך בעמוד הבא

חדשים של החברה. הכנס נערך 

בעקבות משבר הווירוס באבטיח מזן 

מקסימה, אשר פקד את החקלאים 

בקיץ האחרון, בו פוצו המגדלים 

בסכום של כ-20 מיליוני ש”ח, כאשר 

10 מיליוני ש”ח מתוכם הועברו 

מקנט ו-10 מיליוני ש”ח הועברו 

על-ידי חברת הזרעים אוריג’ין, אשר 

הייתה שותפה מלאה לתהליך, 

הבינה את מצוקת החקלאים ופעלה 

באופן מעורר התפעלות לקידום 

ולטיפול מקיף בנושא.

קטיף ירקות למען 
נזקקים

350 איש התכנסו בשדה אחד 

באדמות המושב נהלל שבעמק 

יזרעאל. המשותף לכולם היה היענות 

ליוזמה של ארגון לקט ישראל: קטיף 

ירקות למען נזקקים.

לקט ישראל, המהווה את רשת הצלת 

המזון הגדולה בישראל, מחלקת 250 

טונות מזון בשבוע ל-180 עמותות, ומהן 

מגיע האוכל ל-140,000 נזקקים. חלק 

מרשת הצלת המזון הוא קטיף משדות 

שבעליהם תורם את עודפיהן, וכזה היה 

המבצע שהתקיים במושב נהלל.

במבצע הקטיף נקטפו 23 טונות 

ירקות - 15 טונות סלק ו-8 טונות 

קולרבי - על-ידי 350 איש מכל רחבי 

הארץ: מבתי ספר, מתנועות נוער ואף 

ממוסדות שונים לבעלי מוגבלויות.

משתתפי כנס פורום אוריג'ין 2014
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לדברי גיא יהושע, מנהל פרויקט 

הלקט בארגון לקט ישראל, “הירקות 

שנקטפו יעשו את דרכם ל-11,500 

משפחות נזקקות ברחבי הארץ”.

ארגון לקט ישראל מזמין את הציבור 

הרחב להצטרף לקטיף ירקות למען 

נזקקים בחול המועד פסח. הקטיף 

הינו אירוע משפחתי, בו יכולים לקחת 

חלק בני כל הגילאים. היבול שייקטף 

יחולק ללא תמורה למשפחות 

נזקקים ברחבי הארץ. הקטיף יתקיים 

באדמות מושב נהלל שבעמק יזרעאל, 

ביום רביעי, 16 באפריל, בין השעות 

14:00-10:00. הפעילות בחינם אך 

מותנית בהרשמה מראש באתר 

 .www.leket.org

שני חקלאים מעין יהב, רמי שדה ושוני 

גלך, גידלו דלעות ענק שמגיעות לאורך 

של למעלה ממטר ושמשקלן מגיע עד 

40 ק”ג, תוך שנעזרו בתנאי מזג-האוויר 

המיוחדים בערבה. בניגוד לדלעות 

הנפוצות, בדלעות הענק של עין יהב אין 

אוויר, ולכן משקלן גדול במיוחד. מחירה 

של דלעת בודדת מגיע ליותר מ-100 

ש”ח, אולם הן אינן נמכרות ישירות 

דלעות ענק בעין יהב 

לצרכנים אלא מועברות למפעל חיתוך 

ומשווקות ברשתות ובחנויות כשהן 

חתוכות וארוזות.

רמי שדה, אגרונום אגודת “יופי של 

ירקות” של חקלאי עין יהב, אמר 

שבעקבות ההצלחה יורחב בשנה 

הבאה הגידול של דלעות ענק, וזאת 

כחלק מפיתוח של סוגי ירקות חדשים 

ומבוקשים.
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בתאריכים 7-5 בפברואר 2014 התקיימה 

 .FRUIT LOGISTICA בברלין התערוכה

מטעם ענף הירקות נסעו לתערוכה שני 

נציגים, נונה ארליך מנהל ענף הירקות, ואלי 

דנינו, מנהל מידע ענף הירקות, ולפניכם 

מעט מרשמיהם.  

התערוכה משמשת כמקום המפגש הבינלאומי 

המוביל של סחר התוצרת הטרייה, אשר 

ממחיש זאת הן באמצעות מבקרים רבים 

העוסקים בסחר בינלאומי והן על-ידי רמה 

גבוהה של מציגים מכל רחבי העולם.

התערוכה עוסקת בכל מגוון  המוצרים של 

תוצרת טרייה, מכל השווקים בעולם, ומספקת תמונה של השוק בכל המוצרים 

והשירותים בתחום. 

התערוכה נותנת הזדמנות ליצור קשר עם מקבלי החלטות ולקוחות היעד 

החשובים ביותר באירופה כולה ומציגה את החידושים האחרונים בענף.

נכללים בה מציגים במגוון רחב של תחומים: פירות וירקות טריים, פירות יבשים 

ואגוזים, אריזות ותוויות, תחבורה ומערכות לוגיסטיות, טיפול לאחר קטיף ואחסון, 

פתרונות מחשב ואינטרנט, מערכות עיבוד וגידול ועוד, כ-2,600 חברות מרחבי 

העולם המספקות את מיטב התוצרת הטרייה, כולל שחקנים גלובליים כמו גם 

סיכום סיור בתערוכת FRUIT LOGISTICA, 5-7/2 ברלין
ספקים קטנים ובינוניים.

בתערוכה השתתפו גם יצואנים ומגדלים 

מישראל. מכון היצוא, בשיתוף משרד החקלאות 

ומועצת הצמחים, הקימו ביתן של יצואנים 

מישראל. בביתן הישראלי הציגו כ-10 יצואנים 

את מיטב התוצרת הישראלית, החל מתבלינים, 

ירקות טריים, פירות ועד תמרים ושקדים יבשים. 

הביתן אויש על-ידי נציגי מכון היצוא ועובדי 

שגרירות ישראל בברלין ובבריסל.

הביתן שימש כמקום מפגש גם לחקלאים 

מישראל, אשר הגיעו לברלין להיפגש עם מאות 

הלקוחות של התוצרת הישראלית אשר משווקת 

בכל רחבי אירופה.

שטח התערוכה הינו עצום בגודלו. בחלק גדול מהביתנים ריכזו המדינות המציגות 

את המשווקים והיצרנים באולם אחד, ובמדינות כגון ספרד ואיטליה חולקו 

האולמות גם לאזורים השונים בכל מדינה. נראה לנו נכון כי מדינת ישראל תציג 

גם היא תחת אולם אחד, אשר יכלול את כל היצואנים מישראל. בנוסף ליצואנים, 

שבחרו להציג בביתן הישראלי, הציגו עוד כ-20 חברות מישראל באולמות 

נוספים. בסך-הכול השתתפו בתערוכה 28 מציגים מישראל, מתוכם שש חברות 

טכנולוגיה ומיכון. 
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קורס למגדלי ירקות
שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות

אביב 2014
 הנכם מוזמנים לקורס בנושא שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, 

שיתקיים במשרד החקלאות - מחוז הנגב, בחוות גילת, בחודשים מאי-יוני 2014.

הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום, המעוניינים להרחיב ולבסס את 

ידיעותיהם בגידול ירקות. 
 נושאי הלימוד

• מידע מקיף על הגידולים: תפוח אדמה, גזר ובטטה; תבלינים; עגבנייה, פלפל וחציל; 
אבטיח, קישוא ודלעת; בצל ושום; כרוביים וגידולי עלים • עקרונות השקיה ודישון

• בתי צמיחה, רשתות ופלסטיקה • חיטויי קרקע • הגנת הצומח • הכרת מחלות 
ומזיקים )כולל מעבדה(

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למשתתפי הקורס תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.

מיקום ומועדי הקורס
הקורס יתקיים במשרד החקלאות - מחוז הנגב, בחוות גילת, במתכונת של 8 מפגשים 

שבועיים בימי חמישי בין השעות 15:30-08:30. מועדי הקורס: 1/5/14, 8/5/14, 
.19/6/14 ,12/6/14 ,5/6/14 ,29/5/14 ,22/5/14 ,15/5/14

מחיר הקורס
עלות הקורס היא 1,200 ש”ח למשתתף שאינו רשום במועצת הצמחים - ענף 

הירקות, ו-800 ש”ח למשתתף הרשום במועצת הצמחים - ענף הירקות )ראו הסבר 
להלן(; כולל כיבוד קל וארוחת צהריים בימי הלימוד.

הקורס מסובסד לחקלאים על-ידי מועצת הצמחים - ענף הירקות 
קבלת סבסוד בסך 400 ש”ח לחקלאי מותנית באישור המועצה*, שיינתן על-פי 
התנאים שלהלן: 1. החקלאי נושא “כרטיס מגדל” שהונפק ע”י מועצת הצמחים.

2. ברישומי הנהלת החשבונות של המועצה מופיע כי החקלאי שיווק ושילם היטלים 
בשלוש השנים האחרונות. 3. אין חובות למועצה. 4. ישנה אפשרות לבן משפחה 

מדרגה ראשונה ליהנות מההנחה. 
* את האישור יש לקבל בטרם ההרשמה ובתיאום מראש עם בת-שבע בדוח, טל’: 

.050-6241601 ,03-9485919

אופן ההרשמה
המעוניינים להירשם לקורס מתבקשים לרשום פרטיהם, כולל שם מלא, כתובת, 

טלפון וטלפון נייד, פקס ודוא”ל, ולשלוח אותם אל הכתובת: המחלקה לכספים - 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת”ד 28, בית-דגן; פקס: 03-9485881, תוך ציון 

אופן התשלום, שאותו ניתן לבצע באחת מהדרכים שלהלן:
1. ללא סבסוד

1,200 ש”ח ישולמו ישירות במוקד התשלומים של משרד החקלאות, 
טל’: 03-9485330, באמצעות כרטיס אשראי. ניתן לשלוח המחאה לכתובת: 

המחלקה לכספים, שה”מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת”ד 28, בית-דגן 
.5025001

2. מחיר מסובסד )את האישור יש לקבל בטרם ההרשמה ובתיאום מראש עם 
בת-שבע בדוח(

לאחר קבלת אישור מהמועצה יתואם התשלום בסך 800 ש”ח עם המחלקה 
לכספים בשה”מ, משרד החקלאות, טל’: 03-9485330. התשלום יבוצע באמצעות 

כרטיס אשראי או משלוח המחאה לכתובת: המחלקה לכספים, שה”מ, משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר ת”ד 28, בית-דגן 5025001.

הודעה על ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של 10% 
דמי ביטול.

הודעה על ביטול השתתפות בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס תהיה כרוכה 
בעלות של 20% דמי ביטול.

הודעה על ביטול השתתפות ביום פתיחת הקורס ואילך תהיה כרוכה בעלות של 
100% דמי ביטול.

מספר המקומות מוגבל. אנא, הקדימו הרשמתכם!
פתיחת הקורס מותנית ב-20 משתתפים לפחות.

לבירורים ולמידע נוסף:
ציון דר, טל’: 050-6241469 רכזים מקצועיים: 

שלי גנץ, טל’: 050-6241462  
בת שבע בדוח, טל’: 03-9485919, 050-6241601 ריכוז ארגוני:  

משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
שירות ההדרכה והמקצוע 

אגף הירקות

מועצת הצמחים
ענף הירקות
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משולחן המזכירות

המשך בעמוד הבא

קרן שמין
קול קורא 

לקבלת מלגת השתלמות בנושא:
“חומרי ריבוי, שתלנות, צמחי-נוי וחקלאות אורגנית” 

לשנת 2014
מדריכים, מגדלים ותלמידי מחקר הפעילים בענפים הנ”ל. זכאים למלגה: 

סיוע בהשתלמות קצרת מועד, בארץ או בחו”ל.  מטרת המלגה: 
קידום ענף ייצור חומרי ריבוי, שתלנות, צמחי-נוי וחקלאות   מטרת ההשתלמות: 

אורגנית.  
מקבל המלגה יידרש, לאחר מועד ההשתלמות, להגיש  

דו”ח מסכם באנגלית ו/או בעברית עם תקציר באנגלית,      
להנהלת הקרן.  

8.6.2014  )החלטת הקרן תפורסם בסוף חודש יוני( מועד אחרון להגשה: 
ניתן לקבל באמצעות: טפסי בקשה: 

ד”ר שאול מנור, מזכיר אגודת נאמני המחקר החקלאי -   
טל. 03-9683293  

aguda@volcani.agri.gov.il  -  דואר אלקטרוני  

בכתב:  ת.ד. 6 בית דגן 50250  

פרופ’ אריה אלטמן   ד”ר שאול מנור   

יו”ר הקרן מזכיר האגודה   

אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו 
- מרכז וולקני

סיור מזכירות 
בעמק חפר
10.3.2014

שלום, איציק ואורן כרמי, 
מושב משמרת

המזכירות ביקרה בבית האריזה של 

משפחת כרמי במושב משמרת. 

איציק כרמי סקר את פעילות המשק. 

ציין כי את המשק החקלאי הקים אבי 

המשפחה, שלום כרמי, שהגיע למושב 

בגיל שנה. עד לשנות ה-90 הייתה זו 

יחידה רגילה של 30 דונם, לגידול פרחים. 

בתחילת שנות ה-90 גדלו בכיוון גידול 

הבטטות. פיתחו את היצוא לאירופה 

בעצמם. אבא שלום ושני הבנים, אורן 

ואיציק, מפעילים את המשק. מגדלים 
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כ-2,000 דונם בטטות ליצוא ולשוק 

המקומי, כ-100 דונם תות שדה, המיועד 

בשנים האחרונות לשוק המקומי. 

עוסקים גם בגידול דלורית, תפוחי אדמה 

וגזר. בשנים האחרונות היצוא בבטטות 

לא קיים, אומר איציק. המדפים באירופה 

נכבשו בתוצרת זולה יותר, כאשר אצלנו 

גדלו העלויות. מחפשים כל הזמן ענפים 

אחרים. במקביל יש למשפחה חברת 

יצוא, שמייצאת עבורם ועבור חקלאים 

נוספים, כולל פלפל, הדרים ופירות, 

ונקראת “כרמי אקספורט”.

מאיר יפרח מוסיף ומספר שהכיר 

את המשפחה דרך שלום ועקב אחר 

התפתחות המשק. בשלב מסוים 

נכנסו לתות שדה תלוי ולא המשיכו. 

התות התלוי נשאר אצל שלושה 

מגדלים בארץ. מאיר מציין שהתות 

התלוי הוא רעיון של יוסטה בלייר ז”ל, 

והוא מתאים לשטחים קטנים. 
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ויקי בוקר, בית אריזה לתפוחי אדמה
ביקרנו והתפעלנו מבית האריזה המשוכלל והמתקדם לניקוי, מיון ואריזה של 

תפוחי אדמה. התמונות מדברות בעד עצמן.

המשך בעמוד הבא
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שמעון חי, אחיטוב
שמעון חי מגדל במשקו 15 דונם תות 

תלוי ו-60 דונם מלפפונים. 

צפינו בבית הצמיחה של התות התלוי, 

והמראה מרשים מאוד, הבעיה היא 

בטעם. בתות התלוי פגע החום ברמת 

הסוכר. רק אם יתקרר דרסטית, יש 

סיכוי שאחוזי הסוכר ישובו ויעלו. שמעון 

מגדל את זני התות תמיר, אורלי, 

יובל וחלקות של זנים ניסיוניים. הפרי 

מבשיל מוקדם יותר בגלל מזג-האוויר. 

זהו משק המיועד בדרך כלל ליצוא 

ל”מרקס אנד ספנסר” , וכיום הוא 

מיועד לשוק המקומי. 

שמעון מגדל תות שדה ומלפפונים 

ו”רודף אחריהם”. באפריל עושה את 

המשתלה, באוגוסט משריש, 

בספטמבר שותל ובסוף 

אוקטובר- תחילת נובמבר 

הקטיף, עד מאי-יוני, תלוי 

במחיר.

בהמשך ביקרנו בבית צמיחה 

של מלפפון חורפי קינגסטאר, 

המורכב על כנת דלעת. נשתל 

ב-15.12. כוסה ברשת נגד קור. 

הממוצע השנתי הוא 30 טונות, 

בשלושה מזרעים. 

הכרנו מערכת חדשה 

ששמעון חי מנסה אותה 

לראשונה, מערכת תלויה 

רובוטית, המשמשת הן 

לייעול הקטיף והן לריסוס. 
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המשך בעמוד הבא

פגשנו את מפתח המערכת, מני רינג, 

מהמכון להנדסה חקלאית. לדבריו 

החלו מהפיתוח של ייעול הקטיף 

והוסיפו את הריסוס. המערכת 

נתמכת במערכת קשתות שהותקנה 

בחממה. לדברי שמעון היא חוסכת 

20% מימי העבודה. בריסוס זה לא 

רק חיסכון, אלא  עניין של איכות 

הריסוס ובריאות המרסס. 

נועם שליט, גן שומרון, 
בית אריזה לגזר

ביקרנו בבית האריזה המשוכלל 

לשטיפה, מיון ואריזה של גזר. המיון 

מתבצע לפי קוטר/אורך. נועם משווק 

ליצוא ולשוק המקומי. היצוא לארה”ב, 

ירדן, צרפת, גרמניה, קפריסין, רוסיה. 

זהו עסק משפחתי, “וגם העובדים 

הם כמו משפחה”, אומר נועם. עשו 

את זה ב-10 אצבעות, התחילו עם 

5 דונמים. בשנים הראשונות עברו 

מחלקה לחלקה והיו מעמיסים 

בלילה, נועם ואביו, רק לשיווק בשוק 

המקומי. הכול היה ידני. “אם אספר 

לילדים שהוצאנו גזר בידיים”, מספר 

נועם, “הם לא יאמינו לי”. עברו לבית 

האריזה המשוכלל לפני כחמש וחצי 

שנים. עבדו קודם בחצר בגן השומרון, 
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וכל פעם הרחיבו, עד שהבינו שצריך 

מקום חדש. 

בתקופה שלא בעונה עובדים עד 

ארבע וחצי, ובעונה, מאפריל ועד יולי, 

עובדים 24 שעות, זוהי עונת היצוא. 

מגדלים 25% מכלל התוצרת והשאר 

עם שותפים. הרוב קיבוצים, קצת 

פרטיים, וכולם שותפים להצלחה. 

מייצאים בעצמם במחיר בשעה נמל 

היעד, CIF, וגם משווקים לחברות יצוא 

אחרות.

רשמה: רותי פוגטש

סיור חקלאי מקצועי 
ברמת הגולן

בתאריך 11.2.2014 התקיים סיור 

חקלאי מקצועי ברמת הגולן, בו 

השתתף אלי אהרון בליווי שאול גרף, 

המדריך האזורי ממו”פ צפון. 

הסיור החל באזור חמת גדר, בחממות 

לגידול בזיליקום של קיבוץ מבוא חמה. 

המייחד חממות אלו הוא השימוש 

במים החמים הטבעיים באזור לצורך 

חימום, באמצעות מערכת צינורות 

הפרוסה לאורך שורות הגידול.

בחוות הגד”ש של מבוא חמה 

התקיימה פגישה עם אורי לוצ’ינסקי, 

מנהל הגד”ש, שהציג שתי בעיות 

עיקריות: א. בעיית העלקת, שחיסלה 

לחלוטין את גידול העגבניות לתעשייה 

בכל רמת הגולן, כאשר בעבר גידלו 

במבוא חמה כ-6,000 דונם; ב. בעיית 

המים עקב היובש של חודש ינואר. 

כיום בגד”ש מבוא חמה גידולים 

בהיקף של 3,500 דונם, הכוללים: בצל 

ושום )בצל לזרעים(, תבלינים )בעיקר 

כוסברה( וכן חיטה.

בכפר חרוב נפגשנו עם אבי בן ארויה, 

אחראי החקלאות בקיבוץ. אבי מציג 

2,000 דונם גד”ש, הכוללים: בצל ושום 

לשוק המקומי וכן תירס ושעועית, וכל 

זאת במכסת מים של 700,000 מ”ק 

בלבד. בנוסף, בכפר חרוב כ-1,700 

דונם מטעים של שקדים ואגסים.

ברמת מגשימים פגשנו את מאיר 

שטרן, מנכל הגד”ש. מאיר הציג 2,300  

דונם גידולים, הכוללים: אפונה, חיטה 

ובצל לזרעים. לרשות רמת מגשימים, 

נכון לרגע זה, 200,000 מ”ק מים 

בלבד.

הסיור נחתם בתחנת הניסיונות 

של מו”פ צפון באבני איתן. התלווה 

אלינו מישה, טכנאי המחקר בירקות, 

שהציג בפנינו חלקת ניסוי להתמודדות 

עם מחלות קרקע בגידול השום, 

באמצעות טבילת חומר הריבוי במים 

חמים )43 מעלות(, וכל זאת בגלל 

הכוונה להוציא את ה”נמקור” משימוש.

אחת הבעיות איתן מתמודד כרגע 

מו”פ צפון, בדומה לכל יתר המו”פים, 

קשורה לצורך להגיש תוכנית ניסויים 

למדען, כתנאי לאישור גובה התקציב 

שיינתן על-ידי משרד החקלאות. 

החלטה זו נתונה לאישור ועדת 

שיפוט לכולה או לחלקים ממנה, 

בגלל קריטריונים בעיתיים הקשורים 

לדרישה ל”חדשנות מדעית”, שלעיתים 

אין לה קשר לעובדה שהמו”פים 

האזוריים נותנים פתרונות יישומיים 
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כמענה לדרישות השטח בכל אזור.

תודתי נתונה לשאול גרף ולכל מנהלי 

הגד”ש ברמת הגולן.

רשם: אלי אהרון

סיור חקלאי מקצועי 
במושב צרופה, 

חוף כרמל 
בתאריך 20.2.14 התקיים סיור 

מקצועי במושב צרופה שבמועצה 

האזורית חוף כרמל. 

במושב צרופה 71 נחלות, 30 

דונם לכל נחלה ו-12,000 מ”ק 

מים.

הגידולים העיקריים במושב הם 

פלפל בבתי צמיחה )חממות 

ומנהרות עבירות( ומטעי בננות 

בשטח הפתוח ותחת רשתות.

את הסיור ליווה איתן אשורי, 

והוא כלל מפגש קצר עם 

מספר חקלאים. 

תלונות החקלאים נוגעות בעיקר 

להרגשה כי המדינה עושה הכול כדי 

להצר את צעדי החקלאים ולהקשות 

עליהם פעילות חקלאית, שממילא 

אינה קלה וכמעט שאינה מאפשרת 

פרנסה בכבוד. 

במושב צרופה יזם חלק מהמגדלים 

)ביניהם משפחת אשורי ודני טוויטו( 

הקמת מאגרי מים סמוך לחממות, 

המנקזים את מי הנגר, להשלמת 

מכסת המים שאינה מספקת.

בחלק גדול של המשקים במושב 

מתפרנסות מכל משק שתי משפחות 

)אבא ובן(, תוך שהם מרכזים חלקות 

גידול נוספות מבעלי משקים שפרשו 

מהחקלאות )בצרופה כ-15 משפחות 

שאינן עוסקות בחקלאות(. מצוקת 

הקרקע ביישוב מאלצת את החקלאים 

לעשות כל מאמץ כדי להפיק את 

המקסימום מכל יחידת שטח. לצורך 

העניין מבקשים במושב לקבל מענקים 

ממשרד החקלאות, כדי שניתן יהיה 

להחליף את המנהרות בחממות.

טל אבני ואחיו הינם דוגמה לחברי 

מושב צעירים שהחליטו לקחת את 

היוזמה לידיהם. הם לקחו משק 

בדעיכה והפכו אותו למשק מצליח 

בתחום גידול הבננות ושיווקם.

תודתי לאיתן אשורי, שעשה להצלחת 

הסיור.

רשם: אלי אהרון
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תחזית שיווק ירקות
מרץ 2014 - 

מאי 2014
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק 

של המזרעים/שתילות עד פברואר 

2014, אשר ישווקו בחודשים 

מרץ 2014 - מאי 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, 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.

חדש ממועצת הצמחים

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות 

בשנים 2014-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005( 

המדד הסיטוני לחודש פברואר 2014 עומד על שיעור של 178% משנת הבסיס 

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

בחודש פברואר 2014 בשיעור של 10% לעומת חודש ינואר 2014. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש פברואר 2014 על שיעור של 146% 

משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש פברואר ירד בשיעור של 9% 

לעומת חודש ינואר 2014.

פירוט התחזית:

בצל

הספקת בצל בחודשים פברואר - 

מרץ 2014  הינה מהזנים בית אלפא 

ואורי.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.

מלאי בצל בית אלפא: כ-7,000 טונות; 

מלאי בצל אורי: כ-7,000 טונות. 

צפויה הספקה סדירה של בצל. הצפי 

הוא לרמת מחירים נמוכה.

חצילים

היקף שטחי החציל עד חודש ינואר 

הינו כ-1,300 דונם בשטחים פתוחים 

)מכוסה בניילון( ו-1,920 דונם 

בחממות, המיועדים לשיווק בחודשים 

פברואר - אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה עד 

מאוזנת.  

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים 

דצמבר - פברואר הוא כ-4,000 דונם, 

המיועדים לשיווק בחודשים פברואר 

– אפריל. ישנה עלייה של כ-700 דונם 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

איכות הכרוב מעולה, ללא פגיעות 

ומזיקים. 

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.

מלפפון

הצריכה החודשית הממוצעת של 

מלפפונים הינה כ-9,000 טונות 

בחודש. השיווק החודשי מהרש”פ 

מוערך ב-2,000-1,500 טונות.

היקף שטחי המלפפון בחודשים 

דצמבר - פברואר הוא כ-4,000 דונם, 

המיועדים לשיווק בחודשים מרץ - 

מאי.

כתוצאה ממזג-האוויר הקר בחודשים 

ינואר - מרץ,  גרמו הלילות הקרים 

לפחיתה ביבולי המלפפון.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה עד 

מאוזנת.

עגבנייה

סך-כל השתילות עד חודש פברואר 

הן 11,200 דונם בתי צמיחה. 

עקב מזג האוויר החורפי, ישנה האטה 

בהבשלת העגבניות, המיועדות לשיווק 

בחודשים מרץ - אפריל.

צפויה הספקה סדירה של עגבניות 

וברמת מחירים גבוהה עד מאוזנת. 

פלפל

סך-כל השתילות עד חודש אוקטובר 

הן כ-28,500 דונם בתי צמיחה וכ-50 

דונם ש”פ.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה עד 

מאוזנת, כפוף למחירי הפלפל בשוקי 

היצוא.

שום

היקף המזרעים בחודשים נובמבר- 

פברואר הינו 6,800 דונם. החל מחודש 

מרץ ישווק שום ירוק לשוק המקומי, 

מאזור הבקעה ובית שאן.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

אבטיח

היקף מזרעי האבטיח בחודשים 

נובמבר - ינואר הנו 

כ-7,400 דונם. 

הצפי הוא לרמת 

מחירים גבוהה.
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השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים פברואר 2013 - פברואר 2014 )ש”ח לק”ג( 

% שינויפברואר-14פברואר-13שם ירק

10.709.08-15%ארטישוק

5.383.00-44%בטטות

8.466.06-28%בטטות איכות מעולה

5.654.48-21%בצל אדום

4.492.15-52%בצל בית אלפא

4.23בצל יבש

5.484.14-24%בצל ירוק

3.08בצל ריברסייד

6.475.35-17%ברוקולי באריזה קמעונית

2.332.30-1%גזר באריזה קמעונית

1.981.90-4%גזר בשקים

4.574.601%דלורית

3.833.15-18%דלעת

23.6021.90-7%חסה 8 יחידות

3.21חצילים

5.125.7312%חצילים חממה

2.812.65-6%כרוב אדום

2.002.4522%כרוב לבן

3.403.544%כרובית

10.536.35-40%לוף

3.622.55-30%לפת איכות מעולה

8.765.94-32%מלון גליה מעולה

4.544.28-6%מלפפונים חממה

4.26סלק

3.87סלק איכות מעולה

3.045.0466%עגבניות באשכולות

76% 2.714.79עגבניות חממה

7.697.30-5%עגבניות צ’רי באשכולות

6.647.127%פלפל אדום איכות מעולה

6.059.0149%פלפל בהיר

3.536.73147%פלפל חריף

6.66פלפל ירוק מזני בלוקי

7.217.9210%פלפל כתום

7.50פלפל צהוב איכות מעולה

6.57פלפל צהוב חממה

5.35פלפל קליפורני

2.752.50-9%צנון

4.18קולרבי

3.41קולרבי איכות מעולה

4.11קישואים

4.81קישואים איכות מעולה

16.7820.0019%שום

2.543.7949%שומר

14.0513.90-1%שעועית ירוקה

10.266.25-39%תירס באריזה קמעונית

3.704.6526%תפוא”ד אדום באריזה קמעונית

תפוא”ד אדום באריזה קמעונית 
איכות מעולה

4.305.2522%

3.304.2027%תפוא”ד אדום בשקים

3.203.7316%תפוא”ד באריזה קמעונית

תפוא”ד באריזה קמעונית לבן 
איכות מעולה

3.804.3514%

2.733.4025%תפוא”ד שקים
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תות השדה של משק אביאן היה לשם דבר

חגית שגב

מעט היסטוריה
קדימה וקלנסווה נחשבות כמעוז 

התות, באזור שבו שטחי תות-שדה 

רבים.

משפחת אביאן מקדימה, רחמים ושני 

בניו, שמעון ולוי, החלה לגדל תות-שדה 

לאחר מלחמת המפרץ הראשונה. עד 

אז עיבדו פרדסים 

באזור השרון, אבל 

כיוון שלא ניתן 

היה להתפרנס 

באותה עת מענף 

ההדרים, החליטו 

להחליף ענף, 

וכך החל המסע 

שלהם עם התות. 

החלו את דרכם 

עם 10 דונמים, 

תכירו

מדי שנה הוסיפו מעט, וכיום הם 

חולשים על כ-250 דונם.

התנהלות המשק

מרבית התות יועדה בעבר לשווקים 

הפתוחים. לפני כעשור, עם שינוי 
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כולה מבוקרת על-ידי דרך המעבדה, 

לבדיקת שאריות של חומרי הדברה. 

בשטחים מתבצעת הדברה משולבת 

של ביו-בי, שהופכת את המוצר לבריא 

ונקי.

כל חקלאי בוחר לו מספר זנים 

המשך בעמוד הבאומתמחה בהם, וגם במשק אביאן 

עובדים עם ארבעה זנים עיקריים, כדי 

לשמור על רצף גידול והכנסות בתות 

ועקב התחייבויות לרשתות.

שתילות התות מתחילות באמצע 

ספטמבר ועד סופו. ימי השתילה 

חשובים לצורך שמירה על  רצף 

בקטיף ובהספקה. השתילה מתבצעת 

בהדרגה, כאשר כ-40% הם מהזן 

המוביל אורלי, והיתר מזני תות אחרים. 

לדברי שמעון אביאן, בשנים האחרונות 

עובדים  ומתמחים בזן אורלי, בעל חיי 

מדף ארוכים יותר, טעים מאוד, והגידול 

שלו אינו מרכז יבול אלא גדל בפריסה 

המגמה של שיווק לרשתות, שינו גם 

הם במשק את התפיסה, וכיום רוב 

השיווק לרשתות, באמצעות עובד 

אשר אמון על נושא זה.

תחילה שיווקו לרשת “יינות ביתן”, וכיום 

משווקים לכל הרשתות הגדולות. רוב 

האריזות הן בנות חצי ק”ג. התוצרת 
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רצופה בכל העונה.

הקטיף מתחיל באמצע נובמבר 

ונמשך עד אמצע מאי, לעיתים עד 

סופו.

בתחילת מאי מתחילים בהכנות 

לעונה: הכנת המשתלה ושתילי האם, 

כאשר נדרשים שנתיים להכנת שתילי 

גוש המוכנים לשתילה, חיטוי הקרקע, 

דישון וקניית שתילי אם ממשתלות 

המאושרות על-ידי השירותים להגנת 

הצומח.

חלוקת התפקידים

במשק יש עובדים ישראליים, 

פלשתיניים ותאילנדיים. כל העובדים 

מבצעים את כל העבודות. לתאילנדים  

יש יותר אחריות, כי הם גרים במשק, 

ובכל יום בבוקר לוי מדריך אותם מה 

לעשות באותו יום, כמה להשקות, מה 

לרסס וכך הלאה.

חלוקת העבודה היא כך ששמעון 

נמצא בשטח עם הפועלים  ולוי מנהל 

את בית האריזה. המשווק יוצר את 

הקשר עם הרשתות, תחת נוהל קבוע 

של הזמנות.

בעונה הנוכחית, אומר שמעון, הכמויות 

בתות יציבות בגלל מזג-האוויר. כיוון 

שלמעשה לא היה לנו השנה חורף, אין 
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משתלות תות שדה
מרץ 2014 

כללי
מדי שנה, בחודשים פברואר-אפריל, 

מכינים את הקרקע למשתלות השדה 

המשקיות: קובעים את היקף שטח 

המשתלה ואת גודל השטח המניב 

המתוכנן לעונה הקרובה, בהתאם 

למגבלות המים ולכוח העבודה. 

חומר ריבוי
חובה להשתמש בשתילי אם 

מהמשתלות המורשות בלבד, כדי 

להיות בטוחים שאיכותם עומדת 

בתקנות משרד החקלאות מבחינת 

אמינות הזן והניקיון ממחלות 

ומווירוסים.

בחירת השטח והכנת הקרקע
מומלץ לבחור חלקה שהקרקע 

בשדה ההדרכה

שבה תהיה מנוקזת, חולית, עמוקה, 

נקייה מעשבים, פורייה ורחוקה 

משטחים מניבים, מחשש להעברת 

מזיקים ומחלות. עדיף לבחור 

בחלקה שלא גידלו בה תות שדה 

בשלוש השנים האחרונות, כיוון 

שגורמי מחלות משתמרים בקרקע 

יותר משנה.

מתחילים בהכנת הקרקע בביצוע 

חריש עמוק )60-40 ס”מ( במשתת או 

במחרשה מתהפכת בתחילת האביב, 

לאחר מכן מפרקים את הרגבים 

ומיישרים את הקרקע. בהמשך יבוצעו 

עיבודים קלים באמצעות קלטור, 

להשמדת עשבים שנבטו במהלך 

החורף והאביב, עד ביצוע החיטוי 

במהלך חודש אפריל. פעולה זו חיונית 

להפחתת אוכלוסיית זרעי העשבים 

בקרקע. יש לדאוג לניקיון מעשבים 

בחלקות השכנות ובגבולות החלקה, 

כדי למנוע מעבר זרעים נוספים 

המשך בעמוד הבא

הרבה פחת בתות, וניתן לומר שהשנה 

נארזו כ-85%-90% מהיבול, והפחת 

נשלח לתעשייה.

תות אביאן הוא שם דבר

התות של אביאן הינו שם דבר. התות 

מדבר בעד עצמו בטעם, באיכות 

ובמראה. הוא ממוין באופן קפדני 

מאוד ונארז באריזות של חצי ק”ג 

בנספקים.

תות איכותי הוא בעל חיי מדף של 

לפחות 3 ימים בקירור. במשק אביאן 

מספקים יום יום סחורה טרייה, ולצורך 

זה לא מעמיסים על הרשתות כמויות 

גדולות, כדי שיענו על הדרישה באותו יום.

לתוצרת המשק יש ביקוש בשוק 

המקומי, כך שאין להם צורך בערוץ 

יצוא, והשוק המקומי קולט את הכול.

שמעון אומר, ש”לאחר שתילת התות 

והחיפוי בניילון, השטח נראה כל-כך 

יפה, שאפשר רק לעמוד ליד השתילים 

ולהתפעל, וזה עושה לכולנו כיף בלב”. 

מה יש להוסיף ולומר, שימשיכו ויצליחו 

בדרכם.
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באמצעות הרוח )כגון קייצת ועשבים 

אחרים ממשפחת המורכבים(.

זיבול ודישון יסוד
מומלץ לבצע בדיקת קרקע לפני 

הוספת זבלים או דשנים כימיים 

ביסוד ולקבוע את כמותם על סמך 

הממצאים ותוך היוועצות במדריכי 

שירות שדה, כדי לשלוט ברמת 

היסודות בקרקע. הרמה המיטבית 

הרצויה של היסודות היא 30 ח”מ זרחן 

ו-60 ח”מ אשלגן. כאשר לא מבצעים 

בדיקות, מפזרים 150 ק”ג סופר 

פוספט ו-20 ק”ג אשלגן כלורי לדונם. 

מצניעים אותם לעומק של 15-10 ס”מ 

בתיחוח. הזרחן חשוב מאוד לבניית 

מערכת שורשים בריאה ומפותחת של 

שתילי האם והבנות. דישון יחסי עם 

ההשקיה, במהלך תקופת המשתלה, 

מבטל את הצורך במתן דשן יסוד 

אשלגני, בתנאי שיבוצע מעקב רציף 

בבדיקות קרקע אחת לחודש. אחת 

לשנתיים, לפני החיטוי בחודשים 

נובמבר ודצמבר, מוסיפים זבל אורגני 

רקוב בצורת קומפוסט במנה של 6-5 

מ”ק/דונם.

חיטוי קרקע
מגדלים, שברשותם מתיל ברומיד, 

יחטאו מתחת ליריעה חוסמת, במינון 

של לפחות 30 ק”ג לדונם. מינון נמוך 

מזה אינו יעיל בהדברת חלק מפגעי 

הקרקע, כמו מקרופומינה. התכשירים  

המורשים לחיטוי בתות שדה הם 

אדוכם סופר, להדברת מחלות 

שוכנות קרקע וקונדור/אגרוצלון ופלדין, 

להדברת נמטודות עפצים. בחלקות, 

בהן ישנה נגיעות בנמטודות עפצים, 

מומלץ לחטא בקונדור/אגרוצלון או 

בפלדין, תוך הקפדה על הוראות 

היישום. חובה לחכות 5 ימים לפחות 

בין חיטוי בקונדור/אגרוצלון לבין 

חיטוי באדוכם סופר. נכון להיום רוב 

הקרקעות אינן מאולחות בנמטודות, 

ולרוב מספיק חיטוי באדוכם סופר. 

העיתוי הטוב ביותר לביצוע החיטוי 

הוא כשלושה עד ארבעה שבועות לפני 

השתילה. חיטוי סמוך מדי לשתילה 

יסכן את צמחי האם ועלול לגרום 

נזק קשה, בשל שאריות התכשיר 

בקרקע. מומלץ לחפות את הקרקע 

מוקדם ככל האפשר לפני החיטוי, 

כדי להעלות את הטמפרטורה )יישום 

התכשיר מורשה בטמפרטורת קרקע 

של מעל 15 מעלות צלסיוס(. המנה 

המומלצת לחיטוי היא 70 ליטר לדונם 

ביישום בטפטוף מתחת לפלסטיק 

שקוף אנטידריפ, על חלקה מוכנה 

לשתילה, במנת מים של 30-20 קוב 

לדונם. המרווח בין שלוחות הטפטוף 

והטפטפות לא יעלה על 50 ס”מ. 

לפני החיטוי חשוב להקפיד על כך 

שהקרקע תהיה מפוררת, נקייה 

משאריות צמחים ומחלקי פלסטיק 

ויבשה ככל האפשר. לאחר החיטוי 

אין להיכנס לשטח עם כלי עיבוד. יש 

להיוועץ במדריכים ובאנשי החברות 

לקבלת פרטים נוספים לגבי יישום 

התכשירים.

שתילה ומרווחים
שותלים את צמחי האם במהלך 

השבועיים הראשונים של מאי, בהתאם 
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המשך בעמוד הבא

לזן. במהלך השתילה מסמנים את 

חלקי המשתלה שהוקצו לכל זן 

באמצעות שילוט מתאים, ובהמשך 

- באמצעות בניית מחיצות בגובה 

40-30 ס”מ מיריעות פלסטיק על 

שלד של חישוקי ברזל, למניעת 

מעבר שלוחות מזן לזן. המחיצות אינן 

צריכות להיות גבוהות מדי, כדי שלא 

יפריעו להמטרה. בין שני זנים סמוכים 

מותירים שורה ריקה, שבה תוקם 

המחיצה לאחר השתילה. מקימים 

מחיצת פלסטיק בגובה 70-60 ס”מ, 

כגבול מסביב למשתלה, ומשאירים 

כניסה אחת שבה יוצב כלי המכיל 

חומר חיטוי לטבילת רגליים וכלי 

עבודה.

קביעת מרווחי השתילה תיעשה 

בהתאם לזן, לפוריות הקרקע ולמועד 

שתילת האמהות, כאשר בזנים עתירי 

שלוחות ובנות )זנים בכירים( ובקרקע 

פורייה - שותלים את האמהות 

במרווחים גדולים. לעומת זאת, זנים 

אפילים דלי בנות ושלוחות שותלים 

במרווחים קטנים יותר, כמפורט 

בטבלה שלהלן.

שותלים שתילים בריאים בעלי 

מערכת שורשים מפותחת שלא 

השחירה. חובה להרטיב את הגוש 

לפני השתילה. חשוב להקפיד 

על כיסוי הגוש בקרקע, למניעת 

התייבשותו, וכך למנוע תמותה 

ופיגור בהתפתחות. שותלים ליד 

הטפטפות כדי לדייק במרווחי 

השתילה. 

דישון במהלך גידול 
המשתלה

ביישום הדשנים, ובעיקר החנקן, 

נדרשים רגישות וידע למענה מדויק 

על צורכי השתילים, למניעת צמיחה 

מופרזת וכיסוי שטח המשתלה 

מוקדם מדי. צפיפות גבוהה עלולה 

לגרום להתפתחות שתילים דקים, 

ארוכים ובעלי מערכת שורשים 

דלה, כך שסיכוייהם של השתילים 

להיקלט לאחר השתילה יהיו 

מועטים וייווצרו תנאים המעודדים 

הדבקה והתפשטות מחלת 

אנתרקנוז.

ככלל, מומלץ להשתמש בדשנים 

שמתאימים ליישום במערכת 

הטפטוף וההמטרה. בחירת 

הדשנים תיעשה על סמך בדיקות 

קרקע תקופתיות. ניתן להשתמש 

בדשנים נוזליים, כמו שפר/שפיר 

עם יסודות קורט )כגון 7:3:7(, או 

בדשנים מוצקים מורכבים כמו  

23:7:23. ניתן להשתמש בדשנים לא 

מורכבים, על סמך בדיקות קרקע, 

כמו אמון חנקתי נוזלי )21%(, אמון 

גופרתי, אשלגן חנקתי, חד-אמון 

זרחתי )MAP( או חד-אשלגן זרחתי 

.)MKP(

פיזור ידני גם באמצעות “מנוסים” 

עלול לגרום צריבות ותמותת שתילים, 

במיוחד אם כמות המים הניתנת לאחר 

הפיזור אינה מספקת. 

טבלה מס’ 1: המועדים והמרווחים בשתילת שתילי אם וכמות לדונם משתלה 

לפי זנים

מועד 
 שתילת

שתילי האם

צמחי אם 
לדונם 

משתלה

מרחק בס”מ
בין הצמחים הזן

בשורה
בין השורות

5-1 במאי 250-200 220-200 220-200
תמר )328(, הדס )543(, 

מלאך )156(, חירות, 
אורלי, תמיר )73(

5-1 במאי 220-170 250-220 250-220
יובל, ונטר דון )7177(,  

ברק )946(
15-7 במאי 250-200 220-200 220-200 פסטיבל, יעל )329(    
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השקיית המשתלה
להשקיית המשתלה מומלץ 

להשתמש בשלוחות טפטוף 

צפופות הפרוסות במקביל לשורות 

צמחי האם שמכסות את כל שטח 

המשתלה )40-30 ס”מ בין השלוחות 

ו-25 ס”מ בין הטפטפות בשלוחה 

או טפטוף רציף(. במקרה ששתילת 

צמחי האם אינה מתבצעת על 

ערוגות מוגבהות, יש לשקול שימוש 

בטפטוף חד-פעמי. בשל הקושי 

בהוצאת הטפטפות מהשטח 

במהלך עקירת השתילים, יש לטמון 

אותן באופן שטחי בעומק של 

כ-5-3 ס”מ. אין צורך לחבר את כל 

השלוחות בתחילת המשתלה אלא 

ניתן לבצע חיבור הדרגתי בהתאם 

להתקדמות הכיסוי הצמחי. במהלך 

העונה, עם כל חיבור של שלוחה 

נוספת, מומלץ לתת מנת מים 

בהמטרה, כדי לדחוק את המלחים 

משולי האזור שהושקה בטפטוף. 

שימוש בטפטוף מעלה את יעילות 

ההשקיה והדישון, מפחית את 

הסיכוי להתפתחותן של מחלות 

עלים )רמולריה, מרסוניה ואנתרקנוז( 

וכנראה חוסך במים.

בכל מקרה, שמירה על לחות אוויר 

ועל רטיבות פני הקרקע, בהתאם 

להתפתחות השלוחות ולהשתרשות 

הבנות - מבטיחה את הצלחת 

המשתלה. מומלץ להשקות את 

המשתלה בהמטרה בשעות הבוקר 

המוקדמות, למעט בימי שרב, שבהם 

יש להשקות בצהריים השקיה נוספת 

לשם צינון. בהמטרה תהיה ההשקיה 

המרכזית בבוקר בלבד, ואין לחלק 

את מנת ההשקיה היומית לשתיים 

)מנת המים להשקיה בהמטרה 

לא תהיה פחותה מ-6 מ”ק/דונם(. 

בחירת ציוד ההשקיה, קביעת 

ההצבות בהתאם לתנאי השטח ורשת 

ההשקיה חשובות ביותר להבטחת 

כיסוי אחיד בכל השטח, ללא נגירה 

ובזבוז. לשם כך, בוחרים בממטירים 

עדינים בעלי ספיקה של 200-160 

ליטר לשעה. יש להקפיד על לחץ מים 

שיותאם לדרישת היצרן, ויש להציב 

את הזקיפים במאונך לקרקע. מומלץ 

טבלה מס’ 2: תכנית דישון יחסי במי ההשקיה במהלך גידול המשתלה

ריכוז היסודות במי 
ההשקיה בח”מ )ג’/מ”ק(

מערכת ההשקיה
תקופה 
בימים

תאריכים שלב בגידול המשתלה
 אשלגן
)K20(

 זרחן
)P2O5(

 חנקן
)N(

50-40 30 50-40 בטפטוף 10 10.5-1.5 א. שתילה-קליטה 
60-50 30 60-50 בטפטוף 20 30.5-11.5 ב. התבססות האמהות
60-50 30 60-50 בהמטרה* ובטפטוף 60 1.8-1.6 ג. פיתוח שלוחות עד כיסוי המשתלה 
60-50 30 **0 בהמטרה ובטפטוף 50-40 20.9-1.8 ד. גמילה והקשיה

* לקראת תום ההשקיה )10-5 דקות אחרונות(, יש להשקות במים שאינם מכילים דשן, למניעת צריבות בעלים.
** בתקופת ההקשיה יש לשקול מתן דשן חנקני בכמות מצומצמת )בראשית אוגוסט( לפי התפתחות השתילים. ניתן להשתמש בדשן 

כמו חד-אשלגן זרחתי או אשלגן חנקתי.
*** לתיקון מחסור בברזל, יש להשתמש בכילטי ברזל בדרך כלל במנה של 500-250 גרם לדונם, או לרווח השקיות, אם מחסור הברזל 

נובע מעודפי מים בקרקע. יסודות קורט אחרים יינתנו בהתאם לצורך ולאחר היוועצות במדריך.
**** לוח הדישון הוא המלצה כללית. יש לבצע בדיקות קרקע בתדירות של לפחות אחת לחודש, כדי  להתאים את תכנית הדישון 

למציאות בשטח. 
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להציב ממטירי גזרה )180 מעלות( 

בעלי 50% ספיקה בשולי המשתלה, 

כדי לחסוך במים. בתקופות א’ ו-ב’ 

)ראו טבלה מס’ 3( משקים בטפטוף 

)שלוחה לשורה; יש לוודא טפטפת 

לכל צמח אם( ונעזרים במקביל 

בהמטרה טכנית אחת בשעות 

הצהריים למשך 20-15 דקות, לצינון 

בימי שרב. בהמשך עונת הגידול, 

בשלבים ג’ ו-ד’, מומלץ להשאיר את 

שלוחות הטפטוף בשטח ולהשקות 

את האמהות באמצעותן )השקיה 

באמצעות המטרה בלבד דורשת 

מנות מים גדולות יחסית כדי להגיע 

לבית השורשים של צמחי האם(. 

משטר השקיה שאינו מספק את 

צורכי צמח האם עלול ליצור עקות 

המלחה ופגיעה בשורשים )השחרת 

שורשים וצריבות קצוות והאדמה של 

העלים(, שלעתים חושדים בטעות כי 

נגרמו מריזוקטוניה או מפגעים אחרים. 

הכנסת מערכת טפטוף לכל השטח 

)ראו לעיל( מיועדת בעיקר לתקופת 

הגמילה וההקשיה )שלב ד’ בטבלה 

3( מהסיבות שצוינו לעיל. בתקופה זו 

המלצות ההשקיה הן בהתאם למערכת  

ההשקיה הפעילה בשטח )טפטוף או 

המטרה(. במקרה שמשקים באמצעות 

מערכת הטפטוף בלבד, ניתן לשקול 

השקיית המטרה אחת ל-10 ימים עד 

שבועיים, לשם שטיפת מלחים.

טבלה מס’ 3: משטר ההשקיה במשתלה

בהמטרה* בטפטוף
תקופה שעתשלב בגידול המשתלה

השקיה
 כמות

מ”ק/ד’
 מרווח
בימים

 כמות
מ”ק/ד’

מרווח 
בימים

12:00 2-1 כל יום 3-2 כל יום
10 ימים
10.5-1.5

א. שתילה - קליטה

12:00 2-1
ימי

שרב
5-3 5-2

20 ימים
30.5-11.5

ב. התבססות האמהות

06:00 9-7 כל יום 6-4 3-2
60 ימים
1.8-1.6

ג. פיתוח שלוחות עד כיסוי 
המשתלה 

06:00 20-10 5-2 15-10 4-2
50-40 ימים

20.9-1.8
ד. גמילה והקשיה

משטר זה מותאם לאזור השרון. יש להתאים את משטר ההשקיה לאזורים חמים ויבשים, שהקרקע בהם היא חול דיונה.
* המלצות ההשקיה הן כלליות, ויש  להתאימן לתנאי האזור )אקלים, קרקע וזן(. יש לבקר את משטר ההשקיה באמצעות בדיקות קרקע 

תקופתיות.

המשך בעמוד הבא
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טיפול במשתלה
מסירים תפרחות ופירות, שהופיעו 

על צמחי האם, להבטחת התפתחות 

שלוחות ובנות תקינה. כעשרים יום 

לאחר השתילה מקלטרים ומיישרים 

את פני השטח במתחחת יד )אגריה( 

ובמגרפות יד לעקירת עשבים, 

לשבירת הקרום ולמניעת שקעים 

שיפריעו להשתרשות. חוזרים על 

פעולה זו ככל שיידרש ולפני כיסוי 

השטח בשלוחות. מתחילים בכיוון 

השלוחות משהגיעו לאורך 50-40 

ס”מ, לכל הכיוונים, להשגת כיסוי 

אחיד בשטח. מייצבים את השלוחות 

בהטמנת הפרק הראשון באדמה. 

לאחר שלב זה משתדלים שלא 

להיכנס לשטח המשתלה אלא 

לעקירת עשבים ידנית או לטיפולי 

הדברה, כדי למנוע הידוק של הקרקע 

או נזק לשלוחות העלול להיגרם 

מדריכה. נעיצת בנות במקומות ריקים 

תופסק חודש מתאריך העקירה.

הגנת הצומח
סניטציה במשתלה היא אמצעי יעיל 

מאוד למניעת העברה והתפשטות 

של מחלות ומזיקים, ולכן חשוב לנקוט 

בצעדים מונעים לפני בחירת האמצעי 

הכימי.

העובדים, גם בשדה המניב, יחלו קודם 

בעבודתם במשתלה, ולאחר מכן 

בשדה המניב. יש לטבול רגליים וכלי 

עבודה בחומר חיטוי לפני הכניסה 

למשתלה, מחשש לנשיאת גורמי 

מחלה. יש לעקור ולהרחיק צמחי אם 

ושלוחות החשודים כנגועים במחלות 

שונות, כגון אנתרקנוז או מקרופומינה.

למניעת אנתרקנוז מומלץ לטבול את 

שתילי האם בשלמותם לפני שתילתם 

)בטרם הוצאתם מהתבנית( בתמיסת 

אוקטב בריכוז 0.1% )גרם אחד לליטר 

מים( למשך 2 דקות. 

קימחון - מחלה קשה בגידול תות 

שדה בעונת האביב והסתיו. שתילים 

נקיים מהמחלה יקטינו את סיכויי 

התפרצותה בשדה המניב מאוחר 

יותר. יש לרסס במשתלה למניעת 

מחלה זו הפוגעת בעלים ובפירות. 

מטפלים בתדירות של אחת לשבוע 

בתכשירים המומלצים. למניעת 

המחלה ניתן להשתמש באופן קבוע 

בתכשירי גופרית. בשימוש בתכשירי 

גופרית אין סכנה להתפתחות עמידות 

למחלה. אם מופיעה המחלה, מומלץ 

לשלב תכשיר מקבוצה כימית אחרת. 

למניעת התפתחות עמידות, יש 

להשתמש בתכשירים מקבוצות 

כימיות שונות לסירוגין )אלטרנציה(. יש 

לזכור, כי השימוש בחלק מהתכשירים 

מותר רק במשתלות, ויש להפסיק את 

הטיפול בהם עם השתילה בחלקות 

המסחריות. התכשירים המותרים 

לשימוש במשתלה, במיון לפי קבוצות 

כימיות: 1. אביר; 2. סטרובי, פלינט; 

3. אנויל, אופיר 2000, דומארק; 

4. פולאר; 5. תכשירי גופרית )הליוגפרית, 

גופרותר, סולפורון, סולפולי, תיוביט( וכו’. 

כנגד כתמי עלים מטפלים באנטרקול, 

בדקוניל, במנבגן ובדומיהם.

להדברת כנימות עלה וציקדות 

)וקטור לפיטופלסמה - גרין פטל(, 

ניתן להשתמש בתכשירים כמו איפון, 

קליפסו, אקטרה, קונפידור ודומיו. 

להדברת פרודניה מטפלים עם גילוי 

הנגיעות בשטח בתכשירים שונים כמו 

מץ’, אטברון, פרוקליים, דנים, קורגן 

ועוד. 

להדברת אקריות אדומות מטפלים 

עם גילוי מוקדי נגיעות ראשונים 

בתכשירי אבמקטין )ורטימק ודומיו(, 

פלורמייט או באמצעות פיזור אקריות 

טורפות.

למניעת נזקי תריפס הקיקיון בצימוח 

הצעיר, מסוף אוגוסט עד העקירה, 

ניתן לטפל בטרייסר אולטרה או בתכ’ 

אבמקטין )ורטימק ודומיו(.

למניעת נזקי חיפושית המלדרה 

)חומיני( מטפלים בתכשירים 

מקבוצת הפירתרואידים, כגון סימבוש 

וטלסטאר. קורגן, המורשה בתות 

שדה להדברת זחלי עשים, נמצא 

יעיל בהדברת דרני מלדרה בגידולים 

אחרים. לגבי אופן הטיפול במזיק זה יש 

להיוועץ במדריכים. 

עונת משתלות מוצלחת!

מוחמד יוסף אבו טועמה, מדריך 

לגידול ירקות ותות שדה

נטע מור, מדריכת הגנת הצומח

פעולות שיש לנקוט 
במהלך הגידול 

בעבודות המחקר במיזם לחקר 

המחלה נמצא שהנגיעות המשנית 

מתרחשת על-ידי העובדים כאשר 

הצמחים רטובים. צמחים צעירים 

רגישים יותר למחלה.

אנו ממליצים, כל עוד הצמחים רטובים 

לא להיכנס לבית הצמיחה ולטפל 

בצמחים. יש לדחות את פעולות 

הקיטום והליפוף עד שהצמחים יהיו 

יבשים. באופן יחסי ישנם מעט ימים 

כאלה ב”חלון זמן הרגישות”, כך שחובה 

עלינו ליישם המלצה זו בשבועות 

הראשונים לאחר השתילה. 

מומלץ לעקור צמחים המראים סימני 

נגיעות ראשונים.

פעולות מקדימות לפני 
שתילות חדשות

שמירת המבנה סגור עד למועד  א( 

)Clavibacter michiganense( התרעה מפני מחלת הכיב הבקטריאלי בעגבניות
שלי גנץ, שלמה אילני, ליאור  אברהם - אגף הירקות, נטע מור - אגף הגנת הצומח

למגדלי העגבניות שלום,
בימים  אלה אנו רואים תפוצה של מחלת הקלוויבקטר בחלקות הצעירות משתילות פברואר - מרץ.  סימני המחלה הראשוניים הינם כתמים מימיים קטנים שהופכים 

להיות דומים לכתמים המזכירים צריבה מתכשיר כימי.

יש לציין שהחיידק נמצא ברוב אזורי גידול העגבניות בארץ ומנגע זנים שונים.

סימפטומים בעלים של צמח צעירצמח צעיר דומע

השתילה תקטין סיכויים לאילוח 

מחודש של החלקה.

הקפדה על כך שלמשתלה  ב( 

שייצרה את השתילים יש תעודת 

בריאות על כך שהזרעים נבדקו 

על-ידי מעבדה מורשית. 

הקפדה בביצוע כל הפעולות  ג( 

הפיטוסניטריות הבסיסיות לפני 

השתילה, ביניהן סילוק שאריות 

צמחים, חיטוי המבנים ואם יש 

צורך חיטוי הקרקע.
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גידולי הירקות לתעשייה עוברים בשנים 
האחרונות מהפכות ושינויים.

ת י פ ר ג ו א י ג ה  כ פ ה מ
המעבר של מרבית המפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית לצפון הארץ, 

וסגירה של מפעלים עקב העלויות הגבוהות של  מחדרה צפונה, 

ההובלה גרמו לכך שעיקר הגידול של ירקות לתעשייה מתבצע בצפון 

הארץ. עם פתיחת כביש 6 ועקב בעיות קשות של מים לחקלאות, 

יש חזרה מצומצמת לגידולי תעשייה גם במרכז הארץ ובדרומה.

ם י מ כ ח ו ת מ ר  ת ו י ם  י ר צ ו מ
כניסת מדינות נוספות למעגל הייצור והעיבוד של תוצרת חקלאית, 

המפעלים  את  מחייבת  זה,  למעגל  סין  של  כניסתה  ובעיקר 

להתייעלות ולייצור מוצרים מתוחכמים. לא עוד רק רכז עגבניות, 

שייצורו פשוט וזול ביותר, אלא גם מוצרים מתוחכמים שמיועדים 

לצרכנים בעלי יכולת תשלום. יותר ויותר אנו רואים על המדפים 

עגבניות  קלופות,  עגבניות  כמו:  עגבניות,  של  נוספים  מוצרים 

חתוכות, תערובות מוכנות לפיצה, לפסטה ואפילו לשקשוקה, עם 

באריזות  עין,  מושך  בעיצוב  המוצרים  כל  ועוד.  בלי תבלינים  או 

נוחות ובגדלים שונים.

על המדף אנו רואים מוצרים נוספים, כמו שעועית עדינה ואפונה 

עדינה, שהם יותר יוקרתיים ומתאימים לאניני טעם, בעלי יכולת 

תשלום.

יותר מתוחכמים,  לסיכום, בשנים האחרונות אנו עדים למוצרים 

המתאימים יותר לצרכנים שיכולת הקנייה שלהם מאפשרת רכישת 

מוצרים מעין אלו.

ה י י ש ע ת ל ר  ו צ י י
זה  מפעל  של  מצבו  בגלל  לתנודות  נתון  החקלאי  הייצור  היקף 

או אחר. בעגבניות לתעשייה המפעלים מעבדים כ-200,000 טונות 

עגבניות בשנה. מלבד זני הליקופן, שהם ייחודיים לתעשיית הצבע 

וטופחו בארץ, עיקר הזנים הם של חברת היינץ. בשנתיים האחרונות 

יש בעיות של צבע בעגבניות, ונצטרך לשנות את סל הזנים ולבדוק 

את האגרוטכניקה כדי לשפר עניין חשוב זה.

F o o d  S a f e t y  - ן  ו ז מ ת  ו ח י ט ב
הדרישה של הלקוחות, בעיקר האירופים, למה שקרוי “בטיחות מזון” 

)Food Safety( מחייבת את המפעלים ואת החקלאים, המספקים 

תוצרת למפעלים, לעבוד לפי תקינה קפדנית ולהשתמש בתכשירי 

הדברה מורשים ולפי תקנות פיקוח מחמירות.

נושא זה הפך להיות אחד ההבדלים העיקריים בין מדינות מתקדמות 

לבלתי מתקדמות ועשוי לשדרג את החקלאות הישראלית.

ם י ד ב ו ע מ ם  י ר צ ו מ ל  ש א  ו ב י ה ת  נ כ ס
היבוא גדל, היצוא מתאפס, והתוצאה היא מגמה יורדת של קליטת 

תוצרת חקלאית. 

אני מנצל במה זאת לקריאה בראש וראשונה ליבואנים שמייבאים 

תוצרת מעובדת מכל הבא ליד: אתם, שחלקכם מתהדרים בעזרה 

לקהילות כאלו ואחרות, פוגעים בפרנסה של חקלאים ושל פועלי 

תעשייה, שרובם ככולם גרים באזורי ספר. אם יש לכם קצת, ולו 

רק קצת מאהבת הארץ הזאת, אנא חדלו, הפסיקו לייבא מוצרי 

תעשייה זולים ממדינות כמו סין ותאילנד ולנצל את המכס המגוחך 

המוטל על מוצרים אלו.

ו”מילוז”, ממוקמים בעירות  מפעלים, כמו “פרי גליל”, “מילוטל” 

פיתוח.

וציבור  אני מצפה שכולם, חקלאים, ארגוני המגדלים, תעשיינים 

הצרכנים, ימחו כל אחד בדרכו על אי השפיות וחוסר האחריות של 

אותם יבואנים, שפוגעים בבטן הרכה של מדינת ישראל.

ם ו כ י ס ל
בעלת  ממוכנת,  יעילה,  היא  בישראל  התעשייה  גידולי  חקלאות 

דרישה נמוכה ביותר לידיים עובדות ומתאימה את עצמה לדרישות 

השוק העולמי. 

גידולי ירקות לתעשייה - 
תמונת מצב ב-10.3.14

שאול גרף - מו”פ צפון
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ענף גידול ירקות לתעשייה הינו מהחשובים 
בענפי החקלאות בישראל. מגדלי הירקות 

לתעשייה הם בעיקר במשק השיתופי. כ-300 
מגדלים מייצרים כ-450 אלף טונות ירקות 

לשנה, בעיקר באזור הצפון, מספקים תוצרת 
איכותית שמעובדת בכ-20 מפעלים ונותנים 

פרנסה למאות עובדים בייצור ולאלפי 
עובדים נוספים התומכים במערכת הגידול, 

העיבוד והשיווק.
מאמר זה מוקדש לזכרו של גבי גרא ז”ל, 

חקלאי, חוקר ואיש נעים הליכות, אשר עסק 
רבות בקידום ענפי עגבניות ותירס לתעשייה 
ושימש שנים רבות כמנהל חוות עכו, בה עבד 

עד פטירתו בטרם עת, יהי זכרו ברוך.    

י  ת י י ש ע ת ד  ו ב י ע ל ת  ו י נ ב ג ע

ענף עגבניות לתעשייה בישראל
בשנת 2013 שווקה כמות של כ-221,000 טונות עגבניות לתעשייה, 

הפדיון  סך-כל  לטונה.  ש”ח  כ-340  היה  המשק  בשער  והמחיר 

למגדלים הינו כ-75 מלש”ח. 

אזורי הגידול המרכזיים הינם עמק יזרעאל, גליל מערבי, עמק בית 

שאן ועמק החולה. מועדי ההספקה: יוני עד ספטמבר.

שישה מפעלים מעבדים עגבניות במגוון מוצרים רחב: רכז עגבניות, 

עגבניות מקולפות, עגבניות מרוסקות, מיץ עגבניות, רוטבי פיצה, 

אבקת עגבניות וליקופן. 

ייצור העגבניות הינו גידול מוטה יצוא, וכאשר מחיר הרכז ומוצרי 

ולהיפך.  בישראל בהתאמה  הייצור  גדל  עולה,  העולמי  העגבניות 

בשנים האחרונות היקף הגידול יציב ונע סביב 230-200 אלף טונות 

של  כמות  שווקה  בה  ב-1990,  הייתה  בייצור  השיא  שנת  בשנה. 

כ-350 אלף טונות.

סך-כל הפדיון מיצוא מוצרי עגבניות הוא 15 מיליוני דולר.

סך-כל הייצור העולמי של עגבניות לתעשייה מוערך בכ-33 מיליוני 

טונות בשנה, כאשר ישראל מהווה 0.6% מכלל הייצור העולמי של 

עגבניות לתעשייה. 

אחת הבעיות המרכזיות של גידול עגבניות לתעשייה הינה העלקת. 

חרוד  מעמק  חלקים  הגולן,  רמת  כדוגמת  בארץ,  רבים  באזורים 

בעקבות  לתעשייה  עגבניות  לגדל  חדלו  נוספים,  רבים  ואזורים 

אילוח מאסיבי בעלקת.

מיזם העלקת, אשר הסתיים בשנת 2013, הביא לשיפור רב בידע 

עגבניות  לגדל  מגדלים  יוכלו  בעתיד  כי  ונראה  להתמודד,  כיצד 

לתעשייה גם בשטחים שכיום מאולחים בעלקת.

העגבניות הינן רכיב מרכזי בתזונה הישראלית והים תיכונית, והן 

נכללות כמעט בכל ארוחה במגוון מוצרים, החל בסלט ירקות טריים, 

דרך ארוחות מבושלות וכלה במזון המהיר.

מרכזיות העגבניות בכלל הצריכה של סל הירקות היומיומי מביאה 

לרגישות הגבוהה למכירה בשווקים. מוצרי העגבניות לתעשייה הינם 

המוצר המשלים והמחליף את העגבניות הטריות.

לצד  לרלוונטיים  השימורים  מוצרי  את  הפך  האיטלקי  המטבח 

והעגבניות  העגבניות  רוטבי  כדוגמת  נוחות,  מוצרי  החיפוש אחר 

המרוסקות והמתובלות. יחד עם הגדלת הביקושים למוצרים אלו, 

היבוא  והיקפי  עגבניות,  מוצרי  של  ליבוא  בישראל  השוק  נחשף 

גדלים מדי שנה על חשבון הייצור המקומי.    

ענף גידולי תעשייה 
עונת 2013

אברהם )נונה( ארליך, מנהל ענף ירקות במועצת הצמחים

שיווק לתעשייה לפי ירקות בשנים 2013-2007 באלפי טונות

2007200820092010201120122013
220232238243210220221עגבניות

70614237414560תירס
50506070808080תפוא”ד

25181820202224מלפפונים
15161313141215גזר

1211910111213אפונה
6776899שעועית

30202020363530אחר
428415407419420435452סה”כ
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ענף עגבניות לתעשייה בעולם ב-2013
בשנת 2013 שווקה כמות של כ-33.2 מיליוני טונות עגבניות לעיבוד 

תעשייתי לעומת 33.5 מיליוני טונות בשנת 2012, קיטון של 1%. ייצור 

העגבניות לתעשייה מושפע ממחירי הרכז בעולם וכמובן מהיקף 

במחזור  מתאפיין  הענף  ולכן  המלאים,  וממצב  העולמי  הייצור 

עסקים. בשנים בהן הייצור קטן מחירי הרכז עולים, אך בעקבות 

עליית מחירי הרכז עולה הייצור וגורם לעודפים שגורמים לירידת 

מחירים שמקטינה את הייצור, וחוזר חלילה. נראה שבשנים הבאות 

של  ובתחילתו  העולמי  הייצור  הגדלת  של  תקופת  בתחילת  אנו 

מחזור חדש של עסקים, בו יעלו המחירים בעקבות קיטון בייצור 

בשנים 2013-2009 )בשנת 2013 יוצרה הכמות הקטנה בשבע השנים 

האחרונות(. השנה יוצרה כמות הנמוכה מהערכת הצריכה העולמית 

בכ-3-2 מיליוני טונות, ולכן צפויה הגדלת ייצור בעונה הבאה.

כך  ובעקבות  גשמים,  בעקבות  בשתילות  עיכוב  חל  באיטליה 

התאחרה הבשלת העגבניות, אחוז העגבניות הירוקות היה גבוה, 

והיבול היה נמוך מהממוצע. המחסור בעגבניות גרם לתחרות בין 

בכמות   10% ירידה של  חלה  ובסך-הכול  התוצרת,  על  המפעלים 

לעומת שנת 2012.

גשמים  ירדו  לא  העונה,  כל  לאורך  נוח  מזג-אוויר  היה  בטורקיה 

בתקופת האסיף, ולכן התאפשר קטיף רציף לאורך כל העונה. חלק 

מהמפעלים נסגר מוקדם מהמתוכנן, והתוצרת נשלחה למפעלים 

ב-22%  גבוהה  הייתה  שנקלטה  הכמות  הייצור.  מאזור  מרוחקים 

לעומת 2012.

בפורטוגל היה מזג-אוויר נוח, אך היבולים היו נמוכים מהממוצע. 

ייצור  מחיר רכז )28/30( עגבניות בקליפורניה לעומת נתוני 

עולמיים )מיליוני טונות(

ייצור עולמי של עגבניות לתעשייה לפי מדינות 2013-2011 )מיליוני טונות, % שינוי(

שיווק עגבניות לתעשייה בשנים 2013-1990 באלפי טונות לעומת מחיר הרכז בקליפורניה )דולר לטונה(



38 20
14

ץ 
מר

בסוף ספטמבר ירדו גשמים רבים שדחו את הקטיפים, ובסך-הכול 

ירדה הכמות ב-12% לעומת אשתקד.

בספרד היה היבול הממוצע נמוך בשנת 2013 לעומת שנת 2012. 

עד  נדחו  והקטיפים  ההבשלה,  התאחרה  הגידול  מאזורי  בחלק 

חודש נובמבר. בסך-הכול ירדה הכמות בשנת 2013 ב-14% לעומת 

אשתקד.

בסין הסתיימה העונה מוקדם מהצפוי, לא היו בעיות מיוחדות בעונה, 

ובסך-הכול נקלטה בשנת 2013 כמות הגדולה ב-20% משנת 2012.

בארה”ב היו היקפי שטח הגידול כ-1 מיליון דונם, כ-1% פחות מעונת 

2012. היבול היה נמוך מהממוצע. הירידה ביבול נגרמה ככל הנראה 

מווירוסים ומחמסינים שאירעו במהלך העונה. בסך-הכול נקלטה 

כמות של 11 מיליון טונות, כ-4% פחות מעונת 2012. 

בשנת 2013 סיפקו מגדלי העגבניות לתעשייה כמות של כ-221 אלף 

טונות נטו, גידול של כ-11% לעומת הכמות שסופקה בשנת 2012. 

תחזית הייצור לשנת 2014 הינה כ-220 אלף טונות.

היקף השטח לייצור עגבניות בישראל הינו כ-20 אלף דונם.

הייצור בארץ מושפע ממחירי הרכז ומוצרי העגבניות העולמי. בשנים 

האחרונות ירד היקף הייצור בעקבות הוזלת מחירי מוצרי העגבניות 

בעולם וכן בגלל תיסוף בשערי המטבעות, אשר פוגע קשות ברווחיות 

היצוא. מנתוני המפעלים עולה כי סך-כל היצוא בשנת 2013 היה 

זהה לרמתו בשנת 2012 ועמד על כ-15 מיליוני דולר בשנה.

יבוא מוצרי עגבניות לישראל
סך-כל היבוא של מוצרי עגבניות היה בשנת 2013 כ-5,100 טונות 

על  המגן  מכסי  למרות  מקולפות.  עגבניות  טונות  וכ-3,200  רכז 

הייצור המקומי, הכמות המיובאת של מוצרי עגבניות הולכת וגוברת 

עם השנים. יבוא מוצרי העגבניות הגיע לשיא בשנת 2013, כאשר 

מוצרי העגבניות המיובאים נמצאים כיום כמעט בכל מדף ברשתות 

השיווק ובמגוון גדול של יצרנים ומוצרים. על היקף המוצר וחשיבותו 

ברשתות יכול להעיד גודל המדף העצום של מוצרי העגבניות, אשר 

משתרע על פני מטרים רבים של מדפים.

כאמור מכסי המגן, למרות רמתם הגבוהה יחסית )12% אך לא פחות 

מ-1.07 ש”ח לק”ג( אינם מצליחים לצמצם את היבוא. שערי מטבע 

נמוכים והתייקרות הוצאות הייצור בארץ מסכנים את המשך עתידו 

של הענף בישראל, הן מצד הירידה ברווחיות היצוא והן מצד כמויות 

היבוא, אשר מוזל בעקבות תיסוף השקל מול האירו והדולר.

עיקר יבוא הרכז מסין. חלקו מיובא לארץ ללא מכס, היות שהוא 

מיוצאים  אשר  למוצרים  גלם  כחומר  התעשייה  את  משמש 

מישראל.

בנוסף קיימת מכסה של כ-1,000 טונות רכז פטורה ממכס המיובאת 

מהאיחוד האירופי וכ-500 טונות מארה”ב.

לק”ג,  1.07 ש”ח  מ  לא פחות  הינו 12% אך  רכז  יבוא  על  המכס 

והמכס על יבוא של רכז מהאיחוד האירופי הינו 0.54 ש”ח לק”ג. 

יבוא מוצרי עגבניות בשנים 2013-2005 באלפי טונות

יבוא רסק עגבניות בשנים 2013-2007 )בטונות(
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ליבוא מארה”ב קיימת הטבה בשיעור של 50% מהמכס המוטל על 

יבוא משאר מדינות העולם.

רוב יבוא מוצרי העגבניות המקולפות נעשה מאיטליה, אשר מובילה 

בעולם בייצור מוצרי עגבניות מקולפות. קיימת מכסה של כ-100 

טונות פטורה ממכס ליבוא מוצרים אלו לישראל מהאיחוד האירופי 

וכ-213 טונות מארה”ב. 

המכס על יבוא עגבניות מרוסקות הינו 12% אך לא פחות מ-1.07 

ש”ח לק”ג. על יבוא מארה”ב קיימת הטבה בשיעור של 90% מהמכס 

המוטל על יבוא משאר מדינות העולם.

גם ביבוא קטשופ חל גידול בשנים האחרונות. בשנת 2013 יובאה 

בסך-הכול כמות של כ-6,700 טונות קטשופ )בתרגום לכמות רכז 

כ-1,500 טונות(.

יבוא קטשופ בשנת 2013 )בטונות(

יבוא עגבניות מקולפות בשנים 2013-2008 )בטונות(

יבוא מוצרי עגבניות בשנים 2013-2005 במונחי ח”ג )באלפי טונות(
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היבוא מארה”ב פטור ממכס.

בתרגום נתוני היבוא למונחי חומר גלם )ח”ג( לעומת הייצור המקומי, 

בישראל  הייצור  מסך-כל  היבוא  נתח  בה  מדאיגה,  תמונה  עולה 

הינו כ-16% לעומת כ-2% בלבד לפני מספר שנים. בתרגום לכמות 

המיובאת במונחי ח”ג )עגבניות לפני עיבוד(, המדובר בכמות של 

כ-34 אלף טונות לעומת ייצור מקומי של כ-220 אלף טונות. 

ענף הירקות במועצת הצמחים מבצע את ביקורת האיכות של 

האיכות  מבקרי  במפעלים.  התוצרת  קליטת  בעת  העגבניות 

של המועצה מסווגים את איכות העגבניות ובודקים את אחוז 

הביקורת  תוצאות  )בריקס(.  משלוח  בכל  המסיסים  המוצקים 

משמשות לקביעת התשלום עבור התוצרת אשר נקלטה במפעל. 

אחוז הפחת )תוצרת שאינה מתאימה לעיבוד, המכילה פגיעות 

מופחת  כפחת(  מסווגת  ירוקות,  ועגבניות  זרים  גופים  שמש, 

את  קובע  הבריקס  אחוז  למפעל.  שסופקה  ברוטו  מהכמות 

התשלום על-פי טבלת הבריקס. 

 5.2% לעומת  כ-4.9%   2013 בשנת  היה  הממוצע  הפחת  שיעור 

מבחינת  הטובות  השנים  אחת  הייתה   2013 שנת   .2012 בשנת 

מזג-אוויר ותנאי הגידול, ולכן שיעורי הפחת היו נמוכים לעומת 

שנה קודמת.

שיעור הפחת הממוצע הרב-שנתי הינו כ-5.13%.

אחוז הבריקס )כמות המוצקים הממיסים( משמש זה שנים רבות 

כמדד איכות עיקרי לקביעת המחיר אשר ישולם על-ידי המפעלים 

עגבניות  המעבדות  המדינות  בכל  מקובלת  זו  שיטה  למגדלים. 

לתעשייה. לארץ היא הגיעה בעיקר בזכות פרופ’ יהושוע רודיך ז”ל, 

אשר לו תרומה עיקרית בקידום הענף בישראל.

מחיר “בריקס אדיש” הינו המחיר הבסיסי לעגבניות בשדה, אשר 

עמד על 341 ש”ח לטונה עבור עגבניות בריקס 5.0-4.9. כל תוספת 

של עשירית אחוז בריקס משלמת תוספת של 6 ש”ח לטונה עד 

תקרה של בריקס 5.8. עבור כל עשירית בריקס מופחת מהתשלום 

למגדל בסכום של 6 ש”ח לטונה.   

הבריקס הממוצע היה בשנת 2013 4.78 לעומת 4.87 בשנת 2012.

העונה  בתחילת  גבוה  הבריקס  היה  בהן  קודמות,  לעונות  בניגוד 

ובמרכזה, שיעור הבריקס לאורך העונה נשמר קבוע, השונות בין 

האזורים השונים קטנה.

האזור, בו היה שיעור הבריקס הגבוה לעונת 2013, היה אזור עמק 

יזרעאל המערבי, 4.96 לעומת אזור בית שאן, בו היה שיעור הבריקס 

  .4.73

הבריקס בממוצע רב-שנתי הינו כ-4.9.

התפלגות אזורית בכמויות ובזנים 
בישראל  עגבניות  לגידול  הגדול  האזור  הינו  יזרעאל  עמק  אזור 

)כ-100 טונות בעמק המערבי והמזרחי(.

אזורי הגידול המרכזיים נמצאים בצפון המדינה ובעיקר בעמקים 

)בית שאן, יזרעאל והחולה(, כ-65 מגדלים. בנוסף מגדלים בחוף 

כרמל, בגליל מערבי ובדרום )כ-10 מגדלים(.  

הזן  תעשייה.  עגבניות  של  שונים  זנים  כ-30  נשתלו   2013 בשנת 

הגדול בהיקפו היה H-9780, אשר מהווה כ-40% מהשיווק, ולאחריו 

הזן 5811, המהווה כ-17% מהשיווק.

מחירי רכז עולמיים
מחירי הרכז העולמיים עלו בשנת 2013 לעומת מחירם בשנת 2012, 

בעקבות הקטנת הכמות המיוצרת בעולם. המחיר הממוצע בסין 

עלה לכ-620 דולר לטונה, גידול של 16% לעומת שנת 2012. מחיר 

פחת ממוצע שנתי בעגבניות לתעשייה באחוזים 2013-1998 )באחוזים(

בריקס עגבניות לתעשייה באחוזים 2013-1989
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גידול עגבניות לתעשייה לפי אזורים - 2013-2011 )באלפי טונות(

קליטת עגבניות לתעשייה לפי זנים 2013 )אלפי טונות וב-%(
רכז באיטליה כ-110 דולר לטונה, גידול של 8% לעומת שנת 2012. 

מחיר הרכז בקליפורניה עלה לכ-810 דולר לטונה, עלייה של 4% 

לעומת שנת 2012. 

משנת 2000 עלה מדד מחירי הרכז באיטליה ב-100% ובסין עלה 

ב-81%, ולעומת זאת עלה מחיר הרכז בקליפורניה רק ב-25%. הייצור 

בארה”ב יציב, ולכן התנודות במחירי הרכז קטנות לעומת מחירי 

הרכז באיטליה ובסין, המושפעים יותר מתנודות בייצור.

רמת המלאים של מוצרי עגבניות נמוכה, ונראה שעודפי המלאים 

שנצטברו בשנים הקודמות התנקו.

באיטליה התייקרו הוצאות העיבוד כתוצאה מחוסר יעילות בייצור, 

הפסקות  בגלל  התפוקה  במלוא  עבדו  לא  שהמפעלים  היות 

בקטיפים, ולכן הקטנת הייצור וגידול בהוצאות הייצור הביאו לעלייה 

מחיר רכז )28/30( עגבניות בקליפורניה,  באיטליה ובסין 2013-1990 דולר/טונה

מדדי מחירי רכז עולמי בשנים 2013-2001
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משמעותית במחירים. הלקוחות סגרו את ההזמנות לשנת 2014, ויש 

ציפייה לעלייה נוספת ומתונה במחירים של מוצרי העגבניות.

ובישראל, מדד מחירי הירקות הטריים עלה משנת 2005 ב-43%, 

ולעומת זאת עלה מדד מחירי הרכז לצרכן רק ב-20%.

מדד הוצאות הייצור, מדד תשומות בגידולים צמחיים, עלה ב-36% 

משנת 2005 לעומת מדד מחירי העגבניות למגדל שעלה בכ-19%.

מניתוח מדד המחירים עולה כי חלה שחיקה של כ-15% בהוצאות 

הייצור של עגבניות לתעשייה לעומת ההכנסות. מחירי העגבניות 

נקבעים במו”מ המתקיים בין נציגי המגדלים לבין המפעלים, תוך 

שהענף  על-מנת  כולם  של  האינטרסים  על  לשמור  יש  כי  הבנה 

ימשיך להתקיים במדינת ישראל.      

ה י י ש ע ת ל ס  ר י ת
לעיבוד  תירס  טונות  אלף  כ-59  של  כמות  שווקה   2009 בשנת 

הגדלת  ונמשכת  קודמת,  שנה  לעומת   25% של  גידול  תעשייתי, 

הייצור ברציפות מאז שנת 2010. 

סך-כל הפדיון בשער המשק 45 מיליון ש”ח, מספר המפעלים - 5, 

מספר המגדלים - כ-70.

הפדיון הממוצע לטונה כ-765 ש”ח. 

העונות המרכזיות של גידול התירס הינם א’ וב’, בהן נקלטים כ-55% 

מהתוצרת. עם הגדלת הייצור, המפעלים זקוקים לקליטת תירס 

מוגברת גם בעונת השוליים. הקליטה במפעלים החלה בסוף מאי 

ונמשכה עד 10 באוקטובר.

הגליל העליון הינו אזור הגידול הגדול של תירס לתעשייה. בשנת 

2013 סיפק האזור כ-28 אלף טונות תירס, המהווים כ50% מהייצור 

השנתי.

שיעור הפחת בתירס היה השנה 5.3% לעומת 6.7% בשנת 2012. עונת 

הגידול הייתה נוחה, ולאורך כל העונה שרר מזג-אוויר נוח, שהביא 

ליבולים גבוהים באיכות טובה. 

פחת ממוצע רב שנתי - 7.2%.

מדדי מחירים בשנים 2013-2005

קליטת תירס לתעשייה בטונה נטו בשנים 2013-1996

קליטת תירס במפעלים לפי עונות 2013 בטונה נטו

)באלפי   2013-2011 גידול  אזורי  לפי  לתעשייה  תירס  שיווק 

טונות(
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יבוא תירס בשנים 2013-2007, סך-הכול בטונות

בכ-20%   2013 בשנת  עלה  לצרכן  בשימורים  תירס  מחירי  מדד 

לעומת שנת 2012.

לעומת זאת, מדד מחירי התירס למגדל עלו בשיעור של 3%, ומדד 

התשומות עלה בשיעור של 2.7% לעומת שנת 2013.

פחת תירס בממוצע ארצי במפעלים, באחוזים, 2013-1998

שנתי,  ממוצע  ולצרכן,  למגדל  תירס  של  מחירים  מדדי 

2013-2005

מקומי  ייצור   ,2013-2006 בשנים  ח”ג  במונחי  תירס  יבוא 

)בטונות(, לא כולל גמדי

כמות של  יובאה  בסך-הכול  תירס.  ביבוא  גידול  חל   2013 בשנת 

כ-1,200 טונות תירס )לא כולל כ-500 טונות תירס גמדי(. רוב היבוא 

 71( ומארה”ב  טונות(  )כ-360  מהונגריה  הינו  הקפוא  התירס  של 

טונות(. יבוא תירס בשימורים נעשה ברובו מסין.

על יבוא שימורים מוטל מכס בשיעור של  12%, אך לא יותר מ-1.7 

ש”ח לק”ג. ליבוא מארצות האיחוד האירופי קיימת הנחה של 73% 

משיעור המכס.

על יבוא תירס קפוא קיים מכס של 12% אך לא יותר מ-1.7 ש”ח 

לק”ג. ליבוא מארצות האיחוד האירופי מוטל מכס של 0.63 ש”ח 

לק”ג. 

במונחי ח”ג מיובאת לארץ כמות של כ-3,000 טונות תירס )כ-500 

דונם במונחי שטח גידול(, המהווים כ-5% מהצריכה בישראל.

בשנת 2013 יובאה כמות של כ-6,000 טונות תירס במונחי ח”ג. כמות 

זו אושרה במסגרת היבוא לשנת השמיטה.
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בדו”ח זה מוצגים תוצאות ניסוי השנה 
השלישית שנערכה בחוות גד”ש ודיון 

בתוצאות שנות המחקר הראשונה והשנייה 
שנערכו בחוות”עדן”, עמק המעיינות, במטרה 

לבדוק את יעילות ההדברה של טוטה 
אבסולוטה בעזרת האויב הטבעי, הרכנף

Nesidiocoris tenuis, בהשוואה לשימוש 
בתכשירים כימיים בגידול עגבניות 

לתעשייה.

ר י צ ק ת
במחקר תלת-שנתי בדקנו את את יעילות ההדברה של טוטה 

 ,Nesidiocoris tenuis  אבסולוטה )ט”א( בעזרת האויב הטבעי, הרכנף

בהשוואה לשימוש בתכשירים כימיים בגידול עגבניות לתעשייה. 

כמו-כן בדקנו את הטכנולוגיה של פיזור הפשפש בשטח בעזרת 

בניסוי  נערך  שתילת צמחים הטעונים בביצי המועיל. המחקר 

בשדה, בשנתיים הראשונות בחוות עדן שבעמק המעיינות ובשנה 

השלישית בחוות גד”ש שבעמק החולה. מתוצאות המחקר עולה 

כי הדברת ט”א בעזרת נזידיוקוריס יעילה כמו הדברתו בעזרת 

מהם  ללמוד  עדיין  יש  אך  המקובל,  בממשק  הדברה  תכשירי 

נראה  ליבול.  נזק  שימנעו  הפשפש  של  המתאימים  המינונים 

שבמינון של 4 פרטים לא נגרם נזק לצמח, וההדברה של ט”א 

טובה דיה. כמו-כן יש לקחת בחשבון את ההדברה של מזיקים 

נוספים שפשפש זה ניזון מהם, כמו כנימת עש הטבק, שיכולה 

להוות ערך נוסף של השימוש בו.

אנו מצאנו שהטענת הצמחים בביצי נזידיוקוריס רגישה לתנאי 

סביבה, אך תורמת לנוכחות גבוהה יותר של הפשפש בתחילת 

מנהרות  מספר  להורדת  תורמת  ואף  בהמשכה  וגם  העונה 

מהטיפול  מובהק  באופן  שונה  שאינו  לערך  לעלה,  הטוטה 

אך  המתחשב.  הטיפול  לרעת  מובהק  הבדל  לעומת  המשקי, 

הפרי. בשל מבנה  בניקיון  מובהק  להבדל  גרם  לא  זה  יתרון 

הניסוי, בו חלקות טעונות בנזידיוקוריס היו צמודות לחלקות 

עם ממשק ידידותי, קשה לנו לקבוע האם האוכלוסייה שנבנתה 

בממשק הידידותי אכן מקורה מהבר או שמא מפרטים שהגיעו 

בממשק  שהפרטים  בהנחה  גם  הטעונים.  הצמחים  מחלקות 

הידידותי הגיעו מהאוכלוסייה הטבעית, קשה לדעת האם הם 

היו חודרים לעומק החלקה מעבר לשורות הצמודות לשוליים 

לעבור  אנו ממליצים  ולכן  ט”א,  צפיפות  אותה  על  ושומרים 

מוצע  בנוסף,  יותר.  גדולות  מודל  בחלקות  הנושא  לבחינת 

לבחון את האפשרות של פיזור אזורי של הפשפש, על-מנת 

לתגבר את האוכלוסייה מהבר ובמקביל לאמץ את הממשק 

הידידותי והמתחשב.

הדברת טוטה אבסולוטה בעזרת 
 Nesidiocoris tenuis הרכנף
בגידול עגבניות לתעשייה 

דו”ח סופי בתום 3 שנות מחקר
2013-2011 

החוקרים:
תמר אלון, יפתח גלעדי - שה”מ, משרד החקלאות

ליאורה שאלתיאל-הרפז, שאול גרף - מו”פ צפון
טל לנדה, רבקה רביב, יעקב נקש, אייל בן נבט - המבי”ע, מו”פ עמק המעיינות

רוני פוייר, עמית רוזנברג, רוני הרמן - חוות גד”ש
שמעון שטיינברג, ארנון אלוש, ארנון טביק, מרים פרוינד - ביו בי

אדם למפרט - המכללה האקדמית תל-חי
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העש Tuta absoluta Povolny, עש הסולניים )להלן ט”א(, הינו מזיק 

ידוע, שמוצאו בדרום אמריקה. בשנת 2006 התגלה לראשונה בספרד, 

ומאז תפוצתו מהירה ביותר. בשנת 2008 דווח על הופעתו במדינות 

נוספות באירופה )איטליה, צרפת, מלטה והולנד( ובצפון אפריקה 

)מרוקו, אלג’יר, טוניס(. בשנה האחרונה נמצא גם במדינות נוספות 

ובאגן הים התיכון. קצב ההתפשטות של המזיק  בצפון אפריקה 

נאמד בכ-1,000 ק”מ לשנה, כנראה על-ידי רוחות ובעזרת האדם. 

מלכודות פרומון, שהוצבו לשם ניטור בדצמבר 2009, הראו שמזיק 

זה נמצא כיום בכל הארץ. המזיק אינו קיים בארה”ב ונחשב שם 

למזיק הסגר, דבר המהווה איום על יצוא ליעד זה. הגידול העיקרי 

הנפגע מהמזיק הוא עגבנייה, אך גם חצילים ותפוחי-אדמה. היקף 

ענף העגבניות, למאכל ולתעשייה, נאמד בכ-50,000 דונם, שמתוכם 

50% גידול בשטחים פתוחים. בעגבניות נפגעים הפירות, העלווה 

והגבעולים. נקבת הט”א מטילה כ- 150 ביצים בימי חייה, בעיקר 

על העלים אך גם על הפרי עצמו, על עוקץ הפרי ובמגע בין הפירות 

)כ-6%(. הנזק ליבול מגיע לעיתים לכדי 90%. נקבות בוגרות שורדות 

כ-10 ימים בעוד זכרים שורדים 7-6 ימים בלבד. המזיק קיים כל 

השנה, ללא תרדמת חורף, ומקיים כ-12 דורות בשנה. טמפרטורת 

סף ההתפתחות היא 9-8 מ”צ, וכ-490-460 ימי מעלה נדרשים לו 

להשלמת מחזור חיים. ט”א הינו מזיק חדש יחסית ומאוד אלים 

אינטנסיבי  מחקר  בעולם  כיום  מתבצע  לכן  ובאזורנו,  באירופה 

מעט  רק  ישנם  אך  אתו,  להתמודדות  פתרונות  למצוא  בניסיון 

שריסוסים  מהעולם,  עדויות  קיימות  בנושא.  מדעיים  פרסומים 

חוזרים ונשנים גורמים להתפתחות עמידות לחומרי הדברה כבר 

לאחר תקופה קצרה )שלוש שנים(. ממצאים אלו מחייבים בחינת 

אמצעי הדברה נוספים וידידותיים ככל שניתן. כמו שקורה עם רוב 

המזיקים הפולשים, בהתחלה לא נמצאו אויבים טבעיים שהצליחו 

לבקר את רמת האוכלוסייה. אולם במשך הזמן, בארצות שונות, 

תוארו קבוצות של אויבים טבעיים מקומיים )טורפים ופריזואידים( 

כניזונים מטוטה.

מבין הטורפים נמצא הפשפש הרכנף )Nesidiocoris tenuis (reuter. רכנף 

זה הוא ג’נרליסט עם קצב אכילה מהיר. הוא מתפתח טוב על טוטה 

ומשלים מחזור חיים ב-14 יום )בהתאם לטמפרטורה(. הרכנף זקוק 

ל-150 ביצים של טוטה כדי להשלים מחזור חיים.

להיזון  שילמדו  הטבעיים,  האויבים  שמספר  מעריכים  החוקרים 

וכי יש  יגדל בשנים הקרובות  מט”א בארצות אליהן היא פלשה, 

הן  הנוכחי  המחקר  מטרות  פעולתם.  ובלימוד  בהכרתם  חשיבות 

לבחון האם הרכנף Nesidiocoris tenuis יכול להדביר את העש טוטה 

אבסולוטה בגידול עגבניות לתעשייה בשטחים פתוחים והאם יש 

צורך בהטענה מכוונת של הרכנף בשתילי העגבניות או שמא ניתן 

להסתפק באוכלוסייה הטבעית הנמצאת בבר.

ם י ר מ ו ח ו ת  ו ט י ש
נבחנו שלושה ממשקי הדברה  בשנת המחקר השלישית ב-2013 

והשפעתם על הדברת טוטה אבסולוטה:

נזידיוקוריס במשתלת  שהוטענו מראש בביצי  א. שתילת צמחים 

“חישתיל” וקיבלו במהלך הגידול טיפול כימי שאינו פוגע  בפשפש, 

כדי לבדוק את היתרון בהבאה מוקדמת של הטורף לשטח;

התחשבות  ללא  משקי  בטיפול  כימית  הדברה  של  ביקורת  ב. 

ברכנף;

ג. ביקורת של הדברה כימית שאינה פוגעת בנזידיוקוריס אך ללא 

הבאתו היזומה - כדי לבחון נוכחות טבעית של הפשפש.

הניסוי הוצב בחוות גד”ש עמק החולה. שתילי עגבניות מהזנים 2549 

ו-4107 נשתלו בתאריך 2.5.13 )בבדיקה שנערכה, להשוואת מידת 

הרגישות לט”א ואטרקטיביות לנזידוקוריס, לא נמצאו הבדלים בין 

שני הזנים הללו, ולכן התייחסנו אליהם בניתוחים כזן אחד(. הצבת 

הניסוי הייתה בבלוקים באקראי: 3 טיפולים ב-8 חזרות )בלוקים(, 

עגבניות מסחרי,  היו בפאה הצפונית של שדה  בלוקים   4 כאשר 

 24 בסך-הכול  הדרומית,  בפאתו  בלוקים  ו-4  דונם,   170 ששטחו 

חלקות ניסוי. גודל החלקות בפאה הדרומית היה לרוחב 9 ערוגות 

ובפאה  כל חלקה(  מ”ר   1,080 )בסך-הכול  מ’   60 ולאורך  מ’(   18(

 720 )בסך-הכול  60 מ’  מ’( לאורך   12( 6 ערוגות  הצפונית לרוחב 

מ”ר(. הקטיף נערך ב-18.8.13.

מהלך העבודה: לאורך כל תקופת הניסוי נדגמה הערוגה המרכזית 

 5 נוערו  לשבועיים  אחת  א.  לחילופין:  ניטור  סוגי  ב-2  חלקה  בכל 

צמח  כל  בגודל 30*50.  לבן  מגש  בלוק מעל  מכל  באקראי  צמחים 

נוער 3 פעמים ונספרו כל פרטי הנזידיוקוריס והט”א. בכל שבוע שני 

נדגמו 10 עלים באקראי בכל אחת משתי קומות הצמח: עלים עליונים 

ועלים מרכזיים. בסך-הכול 20 עלים לחלקה, שהם 480 עלים לדיגום. 

העלים נאספו לשקיות מסומנות, הועברו לקירור ונבדקו ביום הדיגום 

או עד 12 שעות לאחריו במעבדה. בכל ניטור נבדקו מספר המנהרות 

בכל עלעל ונוכחות של זחלים וביצים של ט”א. חלקות הניסוי טופלו 

כמקובל באזור. טיפולי הגנת הצומח כללו התייחסות לנגיעות בעלקת, 

בכימשון, בקימחונית, באקריות חלודה ובהליוטיס )כנימת עש הטבק 

לא היוותה בעיה בשטח זה ב-2013(.

ביום הקטיף נאספו באקראי 50 פירות מכל חלקת ניסוי, נשקלו תוך 

הפרדת פרי אדום וירוק )כמקובל( ונבדקו לנזק מט”א ולנוכחות 

זחל חי בתוכם. כמו-כן, כל חלקת ניסוי נקטפה ונשקלה וחושב 

משקל היבול לדונם. 

מסחרי  מזיקים  פיקוח  נערך  בניסוי  בניסוי:  ההדברה  טיפולי 

אחת לשבוע, והחלקות טופלו כנגד המזיקים שנמצאו בחומרים 

בהתאם  נעשה  ט”א  כנגד  הטיפול   .)1 )טבלה  לניסוי  המותאמים 

למקובל באזור )נגיעות של עד 30% מנהרות בעלים(, תוך התחשבות 

במפרט הקבלה )2% זחלים חיים לפרי(. 

טבלה מס’ 1: תכשירי ההדברה ומועדי הריסוס כנגד עשים ואקריות 

חלודה בטיפולים השונים

מתחשבמשקינזידיוקוריסהטיפול
אוברון 60ספרטהאוברון 31.5.1360

13.6.13
פרוביט + 
קורגן 20 

משקי קורגן 20 
+ אבמקטין + 

נימגרד 1%

פרוביט + 
קורגן 20 

ספרטה 8.7.1330
ורקוטל + משטח14.7.13
ורקוטל + משטח18.7.13

נבחנו  ניסוי  ליחידת  החרקים  במספר  הבדלים  סטטיסטי:  ניתוח 

והתאריך  הטיפול  הוגדרו  בו   ,)Anova( שונות  ניתוח  על-ידי 

כגורמים קבועים וחלקת הניסוי והבלוק כגורמים אקראיים. יבול 

לחלקה, הבדלים בנגיעות המצטברת ביום הקטיף בין הטיפולים 

בין  השוואה  באקראי.  בבלוקים  חד-כיווני,  שונות  בניתוח  נבחנו 

הממוצעים התבצעה מבחן Tukey Kramer. נתוני נגיעות שהתקבלו 

הבדלים  ניתוחם.  לפני   Arcsin טרנספורמציית  עברו  באחוזים 

נחשבו למובהקים כאשר התקבל p≤0.05. התוצאות נותחו בחבילת 

 .JMP 5 התוכנה
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ת  ו א צ ו ת

נזידיוקוריס
במעקב אחר דינמיקת האוכלוסייה של הנזידיוקוריס ניכר, שבשנת 

מחקר זו הצליחה הטענת הצמחים בביצי נזידיוקוריס במשתלה 

והגחתם המוקדמת בשדה, ובדיגום הראשון היו פי ארבע יותר לרוות 

של נזידיוקוריס לצמח )0.04 0.163±(  לעומת מספר הלרוות לצמח 

המשקי  בטיפול  זאת,  לעומת   .)0.038±0.025( המתחשב  בטיפול 

נזידיוקוריס בכלל )תרשים 1(.  לא נמצאו בדיגום הראשון צעירי 

לאורך כל תקופת המחקר, פרט למועד הדיגום השני, נמצאו  יותר 

פרטים בוגרים של נזידיוקוריס לצמח בטיפול הצמחים הטעונים 

בנזידיוקוריס, אך הבדלים אלו אינם מובהקים )תרשים 2(. הסתכלות 

פרטים  הנזידיוקוריס,  אוכלוסיית  כלל  של  הממוצע  המספר  על 

בוגרים וצעירים כאחד, מצביעה על כך שבטיפול המשקי נמצאו 

הממשקים  בשני  מאשר  נזידיוקוריס  של  פרטים  פחות  במובהק 

המתחשבים )תרשים 3(. בהשוואת המספר הממוצע לאורך כל העונה 

בטיפולי הנזידיוקוריס היה בממוצע פרט אחד יותר לצמח מאשר 

בטיפול המתחשב, אך הבדלים אלו אינם מובהקים )תרשים 3(. 

השפעת חומרי ההדברה בטיפול המשקי פגעה במיוחד בפרטים 

ברמת  מובהקים  להבדלים  וגרמה  הנזידיוקוריס  של  הצעירים 

הפשפש המועיל בין הטיפולים המתחשבים לבין הטיפול המשקי 

)תרשים 1(. פרטי הפשפש הבוגרים נפגעו פחות מהטיפולים, אך 

המשקיות  בחלקות  הנזידיוקוריס  רמת  הייתה  הקטיף  לקראת 

נמוכה במובהק מאשר בחלקות בהן הוטען הפשפש על השתילים 

)תרשים 2(.

טוטה אבסולוטה
בבחינת מספר מנהרות הט”א בעלים לאורך כל העונה, לא נמצאו 

הבדלים מובהקים בין הטיפול המשקי לבין טיפול הנזידיוקוריס 

)תרשים 4(. לעומת זאת, בטיפול המתחשב נמצאו באופן מובהק 

 Nesidiocoris דינמיקת הפרטים הצעירים של   :1 תרשים מס’ 

את  מסמלת  נקודה  כל  ההדברה.  ממשקי  בשלושת   tenuis

מספר הפרטים הממוצע לצמח. אותיות שונות לנקודות באותו 

מבחן  על-פי   p<0.05 מובהקים  הבדלים  על  מצביעות  תאריך 

Tukey Kramer. החיצים החלקים מצביעים על מועדי הריסוס 

הטיפולים  מועד  על  והמקווקוים  המתחשבים,  בטיפולים 

בביקורת המשקית.

 Nesidiocoris של  הבוגרים  הפרטים  דינמיקת   :2 מס’  תרשים 

tenuis בשלושת ממשקי ההדברה. כל נקודה מסמלת את מספר 

הפרטים הממוצע לצמח. אותיות שונות לנקודות באותו תאריך 

 Tukey מבחן  על-פי   p<0.05 מובהקים  הבדלים  על  מצביעות 

 .Kramer

תרשים מס’ 3: סך-הכול פרטי נזידיוקוריס בוגרים וצעירים 

ממשקי  בשלושת  העונה  כל  במשך   )SE± )ממוצע  לצמח 
ההדברה. עמודות עם אותיות שונות מצביעות על הבדלים 

.Tukey Kramer על-פי מבחן p<0.05 מובהקים

שנדגמו  עלים  ל-10  הט”א  מנהרות  מספר   :4 מס’  תרשים 

לנקודות  שונות  אותיות  העונה.  לאורך  השונים  בטיפולים 

באותו תאריך מצביעות על הבדלים מובהקים p<0.05 על-פי 

.Tukey Kramer מבחן
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יותר מנהרות בממוצע לכל העונה מאשר בטיפול המשקי, בעוד 

שלא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפול בו פוזרו הנזידיוקוריס 

לבין הטיפול המשקי )תרשים 5(. 

נזק לפרי
הטיפולים,  בכל  כ-98.4  האדום  הפרי  אחוז  היה  הקטיף  במועד 

ואחוז הפרי הירוק היה כ-1.6 בלבד, ובמעט הפרי הירוק לא נמצא 

נזק. בשיעור הנגיעות בפרי בקטיף לא נמצאו הבדלים בין טיפול 

הנזידיוקוריס לבין הטיפול המתחשב )תרשים 6(. בטיפול המשקי 

היו כ-2.5% פחות פירות נגועים מאשר בטיפולים הידידותיים יותר, 

אך הבדלים אלו לא היו מובהקים. בבדיקת מספר הפירות שנמצא 

בתוכם זחל בקטיף, בשלושת הטיפולים, היה אחוז הפירות הממוצע  

עם הזחל בתוכם פחות מ-1%, ולא נמצאו הבדלים מובהקים בין 

הטיפולים )תרשים 7(.

יבול
היבולים בזן 4107 בטיפול המשקי ובטיפול הנזידיוקוריס היו 15 

טונות לדונם. היבולים בזן 2549 בטיפול המתחשב ובטיפול המשקי 

בין  ביבול  הבדלים  נמצאו  לא  הזנים  בשני  לדונם.  טונות   11 היו 

הטיפולים המתחשבים לבין המשקיים.

ת  ו א צ ו ת ב ן  ו י ד ו ת  ו נ ק ס מ
ר ק ח מ ה ת  ו נ ש ל  כ ל  ש

בביצי  השתילים  “הטענת”  כי  עולה  ב-2013  המחקר  מתוצאות 

נוכחות  נמצאה  ואכן  ישימה,  היא  השתילה  טרם  נזידיוקוריס 

גבוהה יותר של פרטים צעירים של הפשפש בצמחים ה”טעונים”. 

בשנתיים הראשונות בוצע המחקר בחוות עדן, שם השתילה מוקדמת 

הראשונים  לגשמים  נחשפו  שהשתילים  כך  חווארית,  והקרקע 

שגרמו לכיסוים בבוץ, דבר שפגע בלרוות של הפשפשים ומנע את 

הגחתם המוצלחת. בשנת 2013 נערך המחקר בחוות גד”ש, השתילות 

היו מאוחרות יותר בקרקע חרסית כבדה, שכבר הורטבה במהלך 

החורף, כך שהשתילים לא כוסו בבוץ, הגחת הלרוות צלחה, ורמת 

האוכלוסייה של הנזידיוקוריס הייתה בתחילת העונה גבוהה יותר 

השתילות  לציין שמועד  ראוי  בנוסף,  האחרים.  בטיפולים  מאשר 

המוקדם בעמק בית שאן חושף את הנזידיוקוריס לטמפרטורות 

של  שהטכנולוגיה  לומדים,  אנו  מכאן  להתפתחותו.  מדי  נמוכות 

שתילים טעונים בביצי נזידיוקוריס רגישה לתנאים סביבתיים ולסוג 

הקרקע, וניתן ליישמה רק באזורים בהם סיכויי הפגיעה בשתילים 

נמוכים. היתרון של ההטענה המוקדמת בנזידיוקוריס נמשך לכל 

אורך העונה, אך הצטמצם הפער בין טיפול זה לבין הטיפול הידידותי 

בחומרים רכים שאינם פוגעים בפשפש, וההבדלים ברמת אוכלוסיית 

הפשפש לא היו מובהקים. 

בניסוי זה ראינו שוב את ההשפעה השלילית שיש לתכשירי הדברה 

“רכים” יחסית המקובלים בממשק המשקי, כגון ספרטה וורטימק, 

על הניזידיוקוריס. עובדה זו מחייבת מציאת חלופות שאינן פוגעות 

בפשפש, גם כנגד מזיקים נוספים הדורשים הדברה.

מבחינת שמירת העגבניות מפגיעת ט”א, לאורך כל תקופת הניסוי 

היה דמיון רב בין הממשק המקובל, שכלל במקרה זה 5 ריסוסים 

בתכשירי הדברה, לבין ממשק שכלל שתילים טעונים בנזידיוקוריס. 

בממשק הידידותי )ללא שתילים טעונים בנזידיוקוריס( נמצאו באופן 

מובהק יותר מנהרות של ט”א מאשר בממשק המקובל. מבחינת 

הנזק לפרי, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הממשקים, אך עדיין 

היו ב-2.5% יותר פירות עם נזק של ט”א בממשק הידידותי מאשר 

בממשק המקובל. כיוון שבממשק המקובל היו 3 ריסוסים נוספים, 

יתכן שהבדל זה אינו משמעותי מבחינה כלכלית. ראוי לציין שבעונת 

המחקר 2013 הייתה רמת הנגיעות הכללית בט”א בעמק החולה 

תרשים מס’ 5: סך-הכול מנהרות של ט”א ב-10 עלים שנדגמו 

±SE( במשך כל העונה בשלושת  באקראי מכל טיפול )ממוצע 

על  מצביעות  שונות  אותיות  עם  עמודות  ההדברה.  ממשקי 

.Tukey Kramer על-פי מבחן p<0.05 הבדלים מובהקים

תרשים מס’ 6: אחוז הפירות הנגועים מסך-כל הפירות שנדגמו 

)SE± בכל טיפול )ממוצע

מסך-כל  זחל  נמצא  שבתוכם  הפירות  אחוז   :7 מס’  תרשים 

)SE± הפירות שנדגמו בכל טיפול )ממוצע
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הנגיעות  בהן תהיה  וייתכן שבעונות אחרות,  יחסי,  באופן  נמוכה 

שוב גבוהה יותר, יהיה מספר הטיפולים הכימיים הדרוש יותר גבוה, 

וההפרש בין הטיפול הכימי לביולוגי יהיה ניכר יותר.

בשלושת הממשקים, שנבדקו בניסוי זה, הייתה רמת הפירות בהם 

על המפעלים,  המקובל  ופחותה מהסף  נמוכה  מאוד  זחל  נמצא 

כך שניתן להתייחס לממשק הידידותי כחלופה אפשרית לממשק 

המקובל.

בשני הממשקים הידידותיים לא נמצא בשנת המחקר 2013 שנוכחות 

של הנזידיוקוריס פוגעת ביבול בהשוואה לממשק המקובל. תוצאות 

אלו שונות מתוצאות המחקר שהתקבלו ב-2012, בהן נמצא באופן 

שההבדלים  יתכן  אך  הנזידיוקוריס,  בטיפול  יבול  פחות  מובהק 

ביבול אשתקד נבעו מגורמים נוספים, כגון עלקת ששיבשה יותר 

את חלקות הניסוי בהן פוזר הפשפש.

כמו  יעילה  הנזידיוקוריס  בעזרת  ט”א  שהדברת  נראה  לסיכום, 

יש עדיין  הדברתו בעזרת תכשירי הדברה בממשק המקובל, אך 

ללמוד מהם המינונים המתאימים של הפשפש שימנעו נזק ליבול. 

נראה שבמינון של 4 פרטים לא נגרם נזק לצמח, וההדברה של 

הט”א טובה דיה.

כמו-כן יש לקחת בחשבון את ההדברה של מזיקים נוספים שפשפש 

זה ניזון מהם, כמו כנימת עש הטבק, שיכולה להוות ערך נוסף של 

השימוש בו.

בשלב זה מצאנו שהטענת הצמחים בביצי נזידיוקוריס רגישה 

הפשפש  של  יותר  גבוהה  לנוכחות  תורמת  אך  סביבה,  לתנאי 

מספר  להורדת  תורמת  וגם  בהמשכה  וגם  העונה  בתחילת 

מנהרות הטוטה לעלה לערך שלא שונה מובהק מהטיפול המשקי, 

זה  יתרון  אך  המתחשב.  הטיפול  לרעת  מובהק  הבדל  לעומת 

בו  הניסוי,  מבנה  בשל  הפרי.  בניקיון  מובהק  להבדל  גרם  לא 

חלקות טעונות בנזידיוקוריס היו צמודות לחלקות עם ממשק 

ידידותי, קשה לנו לקבוע האם האוכלוסייה שנבנתה בממשק 

הידידותי אכן מקורה מהבר או שמא מפרטים שהגיעו מחלקות 

הצמחים הטעונים. גם בהנחה שהפרטים בממשק הידידותי הגיעו 

מהאוכלוסייה הטבעית, קשה לדעת אם הם היו חודרים לעומק 

החלקה מעבר לשורות הצמודות לשוליים ושומרים על אותה 

צפיפות ט”א, ולכן אנו ממליצים לעבור לבחינת הנושא בחלקות 

מודל גדולות יותר. בנוסף, אנו מציעים לבחון את האפשרות של 

פיזור  אזורי של הפשפש, כדי לתגבר את האוכלוסייה מהבר 

ובמקביל לאמץ את הממשק הידידותי והמתחשב.

ת ו ד ו ת
המחקר מומן בעזרת קרן שה”מ של משרד החקלאות.
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מעבר למספר הקלחים ליחידת שטח ומשקל 
הקלח הממוצע, המהווים את פוטנציאל 

היבול של כל זן, נכלל במבחן הזנים בעונה זו 
מדד חדש של ניצולת גרעינים מהקלח. מדד 

זה חשוב לתעשיית השימורים והקפואים, 
כיוון שהוא מספק מידע על היחס בין משקל 

האשבול המתקבל בקטיף לבין יבול הגרעינים 
המתאימים לשיווק לאחר העיבוד. 

ר י צ ק ת
ולשיווק  השימורים  לתעשיית  גלם  חומר  משמש  מתוק  תירס 

טרי בארץ ובחו”ל. מבחן זני התירס המתוק, בחוות הניסויים עדן 

שבבקעת בית שאן, הוא חלק ממערכת מבחני זנים ארצית. מטרת 

מבחן הזנים הינה לבחון את זני התירס המתאימים לגידול בבקעת 

ומתחילה  מוקדמת  שאן  בית  בבקעת  הגידול  תקופת  שאן.  בית 

בשליש האחרון של חודש פברואר ותחילת מרץ. 

מבחן הזנים בחוות עדן כלל זני תירס מתוק מהקבוצות הבוטניות 

SU ו-SE וזנים סופר מתוקים מהקבוצה הבוטניות Sh2, שנזרעו ב-6 

חזרות, במתכונת בלוקים באקראי.

הבכיר  הזן  מועדים.  בחמישה  ונקטף  באביב  נזרע  הזנים  מבחן 

וזנים אפילים במקצת נקטפו 85  ימים מהצצה,   78 ביותר נקטף 

ימים מהצצה. 

יכולה להיות השפעה על עמידות הזנים  והקלחים  לגובה הצמחים 

לרביצה. בזמן הקטיף לא נמצאה רביצה באף אחד מהזנים במבחן. 

פוטנציאל היבול של זן תלוי במספר הקלחים ליחידת שטח ובמשקל 

גרעינים  ניצולת  של  חדש  מדד  הוספנו  העונה  הממוצע.  הקלח 

מהקלח. מדד זה חשוב לתעשיית השימורים והקפואים, כיוון שהוא 

מספק מידע על היחס שבין משקל האשבול המתקבל בקטיף לבין 

יבול הגרעינים המתאימים לשיווק לאחר העיבוד. 

מבין ארבעת זני התירס המתוק, שנבחנו השנה, הצטיינו זן הביקורת 

רויאלטי )עדן זרעים( והזן 4996 )אגריקה(, שהניבו יבול סוג א’ מעל 2.1 

טונות לדונם. שני זנים אלה הצטיינו גם בניצולת הגרעינים מהקלח.

במבחן זני התירס הסופר מתוק הצטיינו זן חדש של זרעים גדרה 

 2.0 א’ מעל  סוג  יבול  עם   2000 ירוק  והזן אסטרונאוט של   5649

טונות לדונם. גם הזנים 9360, נואה וזן הביקורת אוברלנד לא נבדלו 

במובהק משני הזנים המצטיינים, ונקטף מהם יבול סוג א’ גבוה 

מ-1.9 טונות לדונם.

 ,5649 הזנים  של  היבול  ותוצאות  הגרעינים  ניצולת  מחיבור 

אסטרונאוט ונואה, מסתמנת מגמת יתרון לזנים אלה על פני זנים 

סופר מתוקים אחרים במבחן.

האריזה  ובבתי  חקלאית  תוצרת  לעיבוד  במפעלים  זנים  קליטת 

לתירס טרי נקבעת לפי איכות הקלחים. הנתונים שנמדדו מראים 

שכל הזנים מתאימים לתעשייה ולשוק ברוב המדדים.

א ו ב מ
הקפואים  השימורים,  לתעשיית  גלם  חומר  משמש  מתוק  תירס 

של  הארציים  הזנים  מבחני  מטרת  ובחו”ל.  בארץ  טרי  ולשיווק 

וזני תירס  זני תירס מתוק  תירס מתוק היא לבחון את התאמת 

סופר מתוק לגידול באזורי הארץ השונים, בהתאם לתנאי אקלים, 

מועדי זריעה ומשטרי עיבוד שונים. הידע הנאסף על זני התירס 

החדשים, בהשוואה לזני ביקורת מסחריים, משמש בסיס מידע על 

מאפייני הזנים והשינויים החלים בהם עם הזמן. ידע זה כולל את 

משך הגידול, פוטנציאל היבול, איכות היבול, רגישות למחלות ועוד. 

בנוסף, נבחנת התאמת הזנים לתעשייה ולשיווק טרי. בסיס ידע זה 

על זני התירס המתוק לסוגיו משמש לגיבוש המלצות לחקלאים 

בדבר התאמת הזנים למועדי זריעה שונים, בהתאם לתנאי הגידול 

ולדרישות הקניינים.  

ת ו ט י ש ו ם  י ר מ ו ח
במבחן זני תירס מתוק וסופר מתוק בחוות עדן נזרעו 8 זני תירס 

סופר מתוק ו-4 זני תירס מתוק.

המבחן היה חד גורמי )זן( ונזרע במתכונת בלוקים באקראי ב-6 

חזרות. שני זני תירס סופר מתוק נוספים נזרעו במתכונת תצפית, 

ב-3 חזרות בלבד. בכל חלקה נזרעו 4 שורות במרווח של 96 ס”מ 

נקטפו  10 מטרים, מתוכן  היה  הניסוי  אורך חלקות  בין השורות. 

ונשקלו 5 מ’ ערוגה.

מבחן זני תירס מתוק 
וסופר מתוק

חוות עדן, אביב 2013
טל לנדה - חוות עדן; יפתח גלעדי - שה”מ עמקים; רפאל קריגר - שולחן מגדלי ירקות תעשייה; 

רני יפעה - מרכז חקלאי העמק; שאול גרף - מו”פ צפון
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רשימת הזנים בניסוי

חברת הזרעיםשנים במבחןשם הזן
תירס מתוק

עדן זרעיםביקורתרויאלטי
עדן זרעים1אוויטה

ירוק 261112000
אגריקה49962

תירס סופר מתוק
זרעים גדרהביקורתאוברלנד

עדן זרעים1נואה
עדן זרעים93631

עדן זרעים114841
עדן זרעים93601

ירוק 22000אסטרונאוט
זרעים גדרה56491

Jurassic1זרעים גדרה
ירוק 12000 - תצפית1381
ירוק 12000 - תצפית1283

אגרוטכניקה 

גידול קודם: תירס.

מועד זריעה: 1.3.13, מזרעת גספרדו פניאומאטית 4 שורות.

מועד הצצה: 9.3.13.

טרום  סמ”ק/ד’   130 גולד  דואל   +  80 אטרנקס  עשבים:  הדברת 

הצצה.

28.3.13 - טומהוק 120 סמ”ק לדונם להדברת שיבוש קשה בחבלבל 

)צמחי תירס בעלי 5-4 עלים(.

הנבטה והשרשה בהמטרה ולאחר מכן השקיה בטפטוף. 

השקיה, דישון והדברת מזיקים כמקובל באזור.

סך-הכול מים לגידול: 480 קוב/ד’, אגרוטכניקה כמקובל באזור.

קטיפים

בניסוי בוצעו חמישה קטיפים במועדים הבאים:

78 ימים מהצצה נואה   26.5  -  1

80 ימים מהצצה  Jurassic ,5649  28.5  -  2

81 ימים מהצצה 1283, 9360, אוויטה   29.5  -  3

82 ימים מהצצה 9363, אסטרונאוט, אוברלנד, 2611   30.5  -  4

85 ימים מהצצה 11484, 1381, רויאלטי, 4996   2.6  -  5

בדיקות 

מספר צמחים לדונם; א. 

מועד הבשלת הקלחים; ב. 

מספר קלחים א’ וב’ לדונם; ג. 

משקל קלחים א’ וב’ לדונם; ד. 

בדיקות איכות הקלחים והתאמתם לתעשייה )נבדק על עשרה  ה. 

קלחים מייצגים מכל זן(:

אורך הקלח;  1 .

משקל הקלח ברוטו ונטו;    2 .

צורת הקלח;   3 .

מצב הגלומות;   4 .

מצב ההפריה;   5 .

צבע הגרגירים;  6 .

עומק הגרגירים;   7 .

טעם הגרגירים.                                                                      8 .

ניצולת גרעינים לתעשייה נבחנה בעזרת מכונה חדשה, המבצעת  ו. 

הפרדה של גרעיני התירס מהקלח כמו במפעלי התעשייה. 

ניתוח סטטיסטי

JMP במבחן תחום  בעזרת תכנת  בוצעו  הניתוחים הסטטיסטיים 

 .P≤0.05 ברמת מובהקות של Tukey-Kramer HSD מרובה

ן ו י ד ו ת  ו א צ ו ת

טבלה מס’ 1: יבול מבחן זני תירס מתוק )לפי יבול סוג א’ - יורד(, 

חוות עדן, אביב 2013

יבול א’הזן
ק”ג/ד’

מס’ קלחים א’ 
לדונם

יבול קלחים 
כולל

ק”ג/ד’

2,198 א5,600 אב2,158 ארויאלטי
2,210 א5,833 א2,103 א4996
2,060 א5,367 אב1,882 א2611

1,718 ב4,483 ב1,592 באוויטה
1,9335,3092,044ממוצע המבחן

המלווים  הטיפולים(,  )בין  העמודות  בתוך  המספרים  ממוצעי   *

מבחן  על-פי   )P>0.05( סטטיסטי  באופן  נבדלים  שונות,  באותיות 

.Tukey-Kramer

טבלה מס’ 2: יבול מבחן זני תירס סופר מתוק )לפי יבול סוג א’ - 

יורד(, חוות עדן, אביב 2013

יבול א’הזן
ק”ג/ד’

מס’ קלחים א’ 
לדונם

יבול קלחים 
כולל

ק”ג/ד’

2,278 א6,117 אב2,125 א5649
2,114 אב6,260 א2,031 אבאסטרונאוט

2,168 אב6,300 אב1,978 אב9360
2,110 אב6,250 אב1,948 אבגנואה

2,098 אב5,620 אב1,904 אבגאוברלנד
2,131 אב5,660 אב1,671 בגד9363

1,849 ב5,067 ב1,614 גד11484
Jurassic2,080 אב5,483 אב1,562 ד

1,8535,8842,103ממוצע המבחן
12831,7676,2662,217
13811,7896,0001,894

המלווים  הטיפולים(,  )בין  העמודות  בתוך  המספרים  ממוצעי   *

מבחן  על-פי   )P>0.05( סטטיסטי  באופן  נבדלים  שונות,  באותיות 

.Tukey-Kramer

בזנים המתוקים )טבלה 1(, הצטיינו זן הביקורת רויאלטי והזן 4996 

)שנה שנייה במבחן(, שהניבו יבול סוג א’ מעל 2.1 טונות לדונם. גם 

הזן 2611 לא נבדל במובהק משני הזנים הנ”ל, אך הניב יבול סוג 

א’ נמוך יותר. לעומת זאת, הניב הזן אוויטה יבול נמוך במובהק 

בהשוואה לשלושת הזנים הנ”ל. בזן אוויטה נמצא גם יבול כולל 

נמוך במובהק בהשוואה לשלושת הזנים הנוספים במבחן. כמו-כן, 

בזן אוויטה נקטף מספר קלחים סוג א’ נמוך באופן מובהק בהשוואה 

למספר הקלחים שנקטף בזן 4996.

הסבר חלקי לתוצאות היבול הנמוכות של הזן אוויטה ניתן למצוא 

בעומד צמחים נמוך )טבלה 5(.

זני התירס המתוק )טבלה  ניצולת הגרעינים בארבעת  מהשוואת 

3(, ניתן לראות שזן הביקורת רויאלטי עומד בראש הרשימה, עם 

ניצולת של 56.8% גרעינים מאשבול ו-66.8% גרעינים מקלח. הזן 
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4996 נראה גם הוא מבטיח, עם ניצולת של 54.8% גרעינים מאשבול 

ו-68.9% גרעינים מקלח )גבוהה יותר מרויאלטי(.

זן חדש של  זני התירס הסופר מתוק )טבלה 2( הצטיינו  במבחן 

זרעים גדרה 5649 עם יבול א’ של 2125 ק”ג/ד’ והזן אסטרונאוט 

של ירוק 2000 עם יבול א’ של 2,031 ק”ג/ד’ )שנה שנייה במבחן(. 

נבדלו במובהק  וזן הביקורת אוברלנד לא  נואה  גם הזנים 9360, 

יבול סוג א’ גבוה מ-1,900  ונקטף בהם  משני הזנים המצטיינים, 

ק”ג/ד’. הזנים 9363, 11484 ו-Jurassic הניבו יבול א’ נמוך מ-1,700 

ק”ג/ד’ ונבדלו במובהק מהזן המצטיין במבחן 5649, אך לא מזן 

הביקורת אוברלנד.

בינוני של  יבול  ו-1381, הניבו  שני הזנים שנבחנו בתצפית, 1283 

מעל 1,700 ק”ג/ד’.

יבול  וגם  במבחן,  הנמוך  א’  קלחים  מספר  נקטף   11484 בזן 

הקלחים הכולל שלו היה הנמוך במבחן. במקרה זה היה אמנם 

עומד הצמחים של זן זה הנמוך במבחן, אך מספר הצמחים היה 

נמוך רק במקצת בהשוואה למספרם בזן אסטרונאוט, שהצטיין 

במבחן )טבלה 6(. לעומתו היה הזן Jurassic עם עומד הצמחים 

הגבוה במבחן, אך תוצאות יבול א’ הנמוכות במבחן, כתוצאה 

ממשקל נמוך יחסית של קלחים א’ ומשקל גבוה של קלחים 

ב’ )טבלה 2(.

מהשוואת ניצולת הגרעינים של הזנים במבחן )טבלה 4(, ניתן לראות 

כי הניצולת הגבוהה ביותר של אחוז גרעינים מאשבול ואחוז גרעינים 

מקלח התקבלה בזנים 5649, נואה ואסטרונאוט. זנים אלה הראו 

ניצולת גרעינים גבוהה יותר מהניצולת אותה הראה זן הביקורת 

אוברלנד. בניצולת אחוז הגרעינים מהאשבול הראו שלושת הזנים 

הביקורת.  לזן  בהשוואה  אחוזים   3 עד  ב-2  גבוהה  ניצולת  הנ”ל 

בניצולת אחוז הגרעינים מהקלח הראו שלושת הזנים ניצולת גבוהה 

ב-4 עד 5 אחוזים.

אם נחבר את ניצולת הגרעינים ואת תוצאות היבול של הזנים 5649, 

אסטרונאוט ונואה, מסתמנת מגמת יתרון לזנים אלה על פני זנים 

אחרים במבחן.

למועד  הגידול  תקופת  להתאמת  חשוב  זן  כל  של  הגידול  משך 

טבלה מס’ 3: ניצולת גרעינים במבחן זני תירס מתוק )לפי ניצולת מאשבול - יורד(, חוות עדן, אביב 2013

אחוז גרעינים מקלחאחוז גרעינים מאשבולמשקל גרעינים בגרםמשקל קלחים בגרםמשקל אשבולים בגרםזן*
3,6103,0702,05056.866.8רויאלטי

49963,7202,9602,04054.868.9
26113,2282,6601,63250.661.4

3,5082,7541,71248.862.2אוויטה
* נשקלו 10 אשבולים/קלחים מייצגים מכל זן.

טבלה מס’ 4: ניצולת גרעינים במבחן זני תירס סופר מתוק )לפי ניצולת מאשבול - יורד(, חוות עדן, אביב 2013

אחוז גרעינים מקלחאחוז גרעינים מאשבולמשקל גרעינים בגרםמשקל קלחים בגרםמשקל אשבולים בגרםזן*
56493,8403,1302,07053.966.1
2,6362,1701,41053.565.0נואה

3,1202,4861,62652.165.4אסטרונאוט
2,7302,2501,37250.361.0אוברלנד

93632,7002,1861,35050.061.8
114842,9102,3301,32045.456.7

Jurassic2,6002,0731,07041.251.6
93602,9562,2301,16239.352.1
12832,6202,1961,29649.459.0
13813,2112,6001,41143.954.3

* נשקלו 10 אשבולים/קלחים מייצגים מכל זן.

טבלה מס’ 5: מדדים בוטניים במבחן זני תירס מתוק )לפי סוג א’ - יורד(, חוות עדן, אביב 2013

קטיףהזן
ימים מהצצה

גובה צמח עד בסיס
המכבד - ס”מ

גובה בסיס קלח
ראשון - ס”מ

מספר צמחים
לדונם

85174.073.96,240רויאלטי
499685197.292.46,550
261182177.382.86,600

81156.567.55,120אוויטה

טבלה מס’ 6: מדדים בוטניים במבחן זני תירס סופר מתוק )לפי סוג א’ - יורד(, חוות עדן, אביב 2013

קטיףהזן
ימים מהצצה

גובה צמח עד בסיס
המכבד - ס”מ

גובה בסיס קלח
ראשון - ס”מ

מספר צמחים
לדונם

564980153.362.87,120
82153.367.17,080אסטרונאוט

936081162.178.87,350
78134.450.77,280נואה

82159.174.37,900אוברלנד
936382153.069.98,320

1148485152.372.26,870
Jurassic80170.472.98,400

128381142.162.98,530
138185124.949.95,430
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ההספקה. בתנאי מבחן זה היו הבדלים של ארבעה ימים בין הזנים 

המתוקים במועד ההבשלה. בין הזנים הסופר מתוקים היה הבדל 

של שבוע ימים בהבשלה בעיקר בגלל הזן נואה, שהיה בכיר יחסית 

ונקטף לאחר 78 ימי גידול מהצצה.

המבחן נזרע לעומד של 7.5 צמחים למטר. ברוב הזנים נמצא עומד 

תקין, למעט בזן המתוק אוויטה ובזן הסופר מתוק 1381, שנזרע 

בתצפית. 

כל הזנים במבחנים נמצאו מתאימים לתעשייה ולשוק. בזנים 9360 

ונואה נצפו מעט בעיות הפריה בקצוות הקלח. בזן Jurassic נצפתה 

הפרייה לקויה מאוד לאורך הקלח.

ם ו כ י ס
התירס  במבחן  ממוצע  ליבול  הביאו   2013 באביב  הגידול  תנאי 

המתוק של מעל 1.9 טונות סוג א’. היבול הממוצע של מבחן זני 

התירס הסופר מתוק היה מעט נמוך יותר ומעל 1.8 טונות סוג א’ 

לדונם. מבין זני התירס המתוק הצטיינו זן הביקורת רויאלטי והזן 

טונות   2.1 מעל  א’  סוג  יבול  שהניבו  במבחן(,  שנייה  )שנה   4996

לדונם. שני זנים אלה הצטיינו גם בניצולת הגרעינים מהקלח. גם 

הזן 2611 לא נבדל במובהק משני זנים אלה, אך הניב יבול סוג א’ 

מעט נמוך יותר.

במבחן זני התירס הסופר מתוק הצטיינו זן חדש של זרעים גדרה 

5649 עם יבול א’ של 2,125 ק”ג/ד’ והזן אסטרונאוט של ירוק 2000 עם 

יבול א’ של 2,031 ק”ג/ד’ )שנה שנייה במבחן(. גם הזנים 9360, נואה 

וזן הביקורת אוברלנד לא נבדלו במובהק משני הזנים המצטיינים, 

ונקטף מהם יבול סוג א’ גבוה מ-1,900 ק”ג/ד’.

 ,5649 הזנים  של  היבול  ותוצאות  הגרעינים  ניצולת  מחיבור 

אסטרונאוט ונואה, מסתמנת מגמת יתרון לזנים אלה על פני זנים 

סופר מתוקים אחרים במבחן.

בקבוצת המתוקים ובקבוצת הסופר מתוקים היו איכות הקלחים 

וצורתם טובים ומתאימים לעיבוד תעשייתי ולשוק הטרי. 

טבלה מס’ 7: מדדים צמחיים ממוצעים של קלחים סוג א’ בזני תירס מתוק )לפי יבול סוג א’ יורד(, חוות עדן, אביב 2013  

משקל קלח ברוטו הזן
גרם

משקל קלח נטו  
אורך גרגירמס’ שורותאורך קלח ס”מקוטר קלח מ”מגרם

מ”מ
3723034817189רויאלטי

499634826746181910
26113642724517198

37228046181910אוויטה

טבלה מס’ 8: מדדים צמחיים ממוצעים של קלחים סוג א’ בזני תירס סופר מתוק )לפי יבול סוג א’ יורד(, חוות עדן, אביב 2013 

משקל קלח ברוטו הזן
גרם

משקל קלח נטו
אורך גרגירמס’ שורותאורך קלח ס”מקוטר קלח מ”מ גרם

מ”מ
564938229050171812

3292464717189אסטרונאוט
936030022043171611
31321746171611נואה

3002294417189אוברלנד
936328922445161610

114843252444419169
Jurassic29321242161610

12832762204317169
13813452714619168

המדדים הצמחיים בטבלאות 5 ו-6 מראים שכל הזנים במבחנים נמצאו מתאימים לדרישת הלקוחות.

טבלה מס’ 9: מדדי איכות של הקלחים בזנים המתוקים - חוות עדן, אביב 2013

טעםצבע גרגיריםמצב הפריהצורת שורותמצב גלומותצורת קלחיםזן
לא מתוק, מעט תפלצהוב אחידמעט לקויה בקצהישרותסגורותישריםרויאלטי

לא מתוק, טעיםלא אחיד, לבן - צהובטובה עד הקצהעקומותסגורותישרים4996
לא מתוק, מעט תפלצהוב אחידלקויה בקצהמעט עקומותסגורותישרים2611

לא מתוק, טעיםצהוב אחידטובה עד לקצהישרותסגורותישריםאוויטה

טבלה מס’ 10: מדדי איכות של הקלחים בזנים הסופר מתוקים - חוות עדן, אביב 2013

טעםצבע גרגיריםמצב הפריהצורת שורותמצב גלומותצורת קלחיםזן
מתוק, טעיםצהוב אחידטובה אך לא עד הקצהמעט מפותלותסגורותישרים5649

מתוק, טעיםצהוב אחידטובה עד הקצהמעט מפותלותסגורותישריםאסטרונאוט

ירוקות מעט ישרים9360
מתוק מאוד, טעיםצהוב אחידקצה לא מופרהמעט מפותלותפתוחות

ישרות מעט סגורותישריםנואה
מתוק, טעיםצהוב בהיר אחידקצה לא מופרהמפותלות

מתוק מאוד, טעיםצהוב אחידלקויה מעט בקצהישרותסגורותישריםאוברלנד
מתוק, טעיםצהוב אחידלקויה מעט בקצהמעט מפותלותסגורותמעט עקומים9363

מתוק, טעיםצהוב אחידטובה עד הקצהעקומותסגורותישרים11484
Jurassicלא מתוק, טעיםצהוב אחידלקויה מאודישרותסגורותישרים

מתוק, טעיםצהוב אחידכמעט עד לקצהמעט מפותלותירוקות וסגורותישרים1283
מתוק, טעיםצהוב אחידמעט לקויה בקצהעקומותסגורותעקומים1381
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אמצעי ההתמודדות היחיד המיושם כנגד 
הפתוגן הגורם למחלת הנבילה בתירס מתוק 

הוא שימוש בצמחים עמידים, אך בשנים 
האחרונות הופיעו בארץ סימני מחלה גם 
בזנים שנחשבו כבעלי רגישות מופחתת 

למחלה.

ר י צ ק ת
מחלת הנבילה המאוחרת )Late wilt( היא אחת ממחלות התירס 

הקשות ביותר, המאופיינת בהתייבשות צמחי תירס לאחר ההפריה. 

המחלה נפוצה מעל 20 שנה באזור הגליל העליון, בעיקר בעמק 

התפשטה  והיא  במחלה  החרפה  חלה  האחרונות  בשנים  החולה. 

יזרעאל ולבקעת בית שאן. בשנת 2011 התגלתה המחלה  לעמק 

לראשונה גם בדרום רמת הגולן.

הגורמת   ,Harpophora maydis הנאדית  פטריית  הוא  המחלה  גורם 

בקרקע  עמיד  הפתוגן  ובישראל.  במצרים  בעיקר  קשים,  לנזקים 

במשך עשרות שנים, ואמצעי ההתמודדות היחיד המיושם כנגדו 

בארץ הוא שימוש בזנים עמידים. יחד עם זאת, מוכרים במצרים 

 2010 ואכן בקיץ  בזנים אלו,  גם  לפגוע  קווים אלימים, העלולים 

החלו להופיע בעמק החולה סימני מחלה גם בזני תירס, שעד כה 

נחשבו לבעלי רגישות מופחתת.

מבחן מולקולארי מהיר, המאתר DNA פטרייתי ברקמות של צמחים 

נגועים, שימש בניסוי שדה )חולתה, קיץ 2009(, לבחינת ההבדלים 

זן תירס בעל  ובין   ,Jubilee זן תירס רגיש למחלה,  בפתוגנזה בין 

לראשונה  אותר  הפתוגן  של   DNA  .Royalty מופחתת,  רגישות 

בשורש ובגבעול של צמחי Jubilee ביום 56 לגידול, לאחר הופעת 

תסמיני המחלה הראשונים. בתוך זמן קצר לאחר מכן )ימים 67 

 72 בגיל  ולזרעים.  לעלים  גם  הפטרייה  התפשטה  לגידול(,  ו-72 

התמוטטה מרבית הצמחים בשדה, ויבול התירס היה נמוך ב-34% 

 78% כן,  על  יתר  עברו.  בשנים  בריאים  בשדות  שנקטף  מהיבול 

מיבולי ה-Jubilee סווגו כסוג ב’ )משקל קלח פחות מ-250 גרם(. 

בדיקות צמחי Royalty, שלהם רגישות מופחתת, מאמתות ממצאים 

קודמים לפיהן הפתוגן מתבסס גם בצמחי תירס “עמידים” למחלה, 

אם כי בעיכוב של כשבועיים בהשוואה להתפתחותו בזנים רגישים. 

תוצאות דומות התקבלו בניסוי שדה שבוצע שנה לאחר מכן )קיץ 

2010( בשדה נגוע בנאות מרדכי. 

עוד מצאנו, כי גם זרעי תירס מזנים עמידים עלולים לשמש וקטור 

הפתוגן  של  רגישות  איתרנו  קודמות  בעבודות  המחלה.  להפצת 

להורמונים הצמחיים קינטין ואוקסין, המרמזת על מנגנון עמידות 

אפשרי ומספקת הסבר אפשרי לעיכוב הפתוגנזה בצמחים עמידים. 

סריקה בצלחות תרבית הצביעה על מספר תכשירים בעלי השפעה 

מעכבת על התפתחות הפתוגן, העשויים לסייע בהתמודדות עם 

לדונם  ח.פ.  ג’   112.5 במינון   Azoxystrobin מהם,  אחד  המחלה. 

)עמיסטר, מכתשים(, עיכב באופן משמעותי את התפתחות המחלה 

בשדה נגוע )נאות מרדכי( והביא לעלייה של 100% ביבול, בהשוואה 

לביקורת לא מטופלת. 

עד כה לא פורסמה עבודה הממפה את סוגי התבדידים בארץ. 

כמו-כן חסרים נתוני יסוד על מהלך המחלה, על הישרדותה על 

מבנה האוכלוסייה ועל דרכי התמודדות עם הפתוגן.

 Harpophora maydis מעורבות הפטרייה
בגרימת מחלת הנבילה בתירס מתוק: אפיון 

מהלך המחלה ופיתוח דרכים להדברתה
אופיר דגני - מיג”ל
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השימוש בטנדרומטר לבדיקות הבשלה 
במבחני הזנים מאפשר השוואה בין יבולי 

הזנים באותה רמת הבשלה, שאילולא כן לא 
הייתה כל משמעות להשוואה ביניהם. בדיקת 
הבשלה ואיכות באמצעות מכשיר טנדרומטר 

תקל ותפשט את קביעת דרגת ההבשלה 
ותאפשר ליצור מערכת עם יותר דרגות 

הבשלה, ובדרך זו להגיע למדרג מחירים מתון 
יותר במעבר מדרגה לדרגה. 

א ו ב מ
לקראת אסיף האפונה מוכרת המגמה הצולבת של עלייה ביבול 

ובהבשלה לעומת ירידה בדרגות האיכות והפדיון. בשנת 2002 נעשו 

שינויים במדרג המחירים, אך עדיין הוא מבוסס על מעט דרגות 

איכות ועל פערי מחירים גדולים ביניהם. השאלה של עיתוי האסיף 

או  הרווח  הקובעת את  מרכזית,  בעלת חשיבות  להיות  המשיכה 

ולעיתים אף מביאה להחלטות  זו או אחרת,  ההפסד של חלקה 

גורפות יותר של  המגדל, לגבי המשך הגידול או הפסקתו. 

במספר עבודות בשנים עברו )אפונה לתעשייה - מבחן זנים והבשלה. 

קריגר, אילי, עכו 2000-01, 2002-03(  נבחן קצב ההבשלה של מספר 

זנים, במסגרת מבחני הזנים בעכו. כמו-כן נעשה שימוש במכשיר 

טנדרומטר אלקטרוני לקביעת מצב ההבשלה, ונעשו השוואות בין 

הערכים המתקבלים במכשיר זה לבין אלה המתקבלים בבדיקות 

המעבדה המקובלות. נמצא מתאם ברור, ואף אפשר היה לקבוע 

על-פי נתוני הטנדרומטר את המעבר בין דרגות האיכות המוגדרות 

בהסכם המחירים. נתונים אלו אומתו פעם נוספת בניסויים בשנת 

2003, בהם הופעל  לראשונה טנדרומטר אלקטרוני מעבדתי, שנרכש 

על-ידי ארגון המגדלים והופעל ב”מילוטל”. 

בשנת 2002 נבחנו 9 זנים וב-2003 7 זנים נוספים, בסך-הכול 16 

זנים - בכירים, חצי אפילים ואפילים, כולל זנים משקיים. מספר 

קטיפים עוקבים של כל זן וזן, מדי יומיים-שלושה, אפשרו להשוות 

נכונה בין הזנים, לא רק ביבול המרבי, אלא גם להשוות את יבול 

מבחני  כל  הנכון.  קנה-המידה  שהינו  זהה,  הבשלה  במצב  הזנים 

הזנים שנערכו בשנים הבאות בוצעו במתכונת זהה.

על רקע עקומי ההבשלה שהתקבלו בניסויים אלה, גובשה הצעה 

“אדיש”   - אחיד  לפדיון  להגיע  במטרה  המחירים,  מדרג  לשינוי 

מבחינת המגדל, במשך מספר ימי אסיף. 

ם  י נ ז ה ל  ש ן  ו י ד פ ו ת  ו כ י א  , ל ו ב י
ו נ ח ב נ ש
מהלך האסיף:

הזנים המשקיים שהיו במבחן נאספו כל יומיים-שלושה, 7-4 פעמים, 

נעשו  חזרות.  מחמש-שש  מ”ר(   1.95( ערוגה  מ’   1 באורך  מקטע 

שקילות יבול ובדיקות איכות למעקב אחר קצב ההבשלה. נתונים 

אלה נועדו ליצירת עקום תוספת יבול ובמקביל להצגת התקדמות 

ההבשלה, ומכאן השינויים באיכות. 

האסיף ידני והדיש במדושה ניידת של חב’ יעדים.

בדיקות איכות:

כל הדגימות נבדקו במכשיר טנדרומטר אלקטרוני, ב-2002 מכשיר 

נייד של חברת אתגר - יונג וב-2003 במכשיר שולחני של התארגנות 

המגדלים, שהוצב במעבדת מפעל “מילוטל”. חלק מהדגימות נבדק 

במעבדת שירות שדה - גליל מערבי ובמעבדת “מילוטל”, בשיטת 

שיקוע אפונים בתמיסות מלח, כמקובל  בדגימות המסחריות. זאת 

לדירוג  בין שתי השיטות  זו,  נעשה על-מנת להשוות, בהזדמנות 

האיכות, והמתאם ביניהם.

השימוש בטנדרומטר 
להגדרת הבשלת אפונה - 
כמדד במבחני זנים וכבסיס 

למדרג מחירים חדש
רפאל קריגר - מגדלי  ירקות לתעשייה

גבי  גרה ז”ל -  חוות ניסיונות גליל מערבי
רני  יפעה - מרכז חקלאי העמק

נמרוד אילי - חב’ יעדים
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מחירים לתחשיבים:

האיכות  לדרגות  בהתאם  המחירים  שימשו  הפדיון  לחישוב 

הוצאות  את  כולל  אינו  למגדל  המחיר  המסחריים.  שבהסכמים 

הקטיף, המשולמות על-ידי המפעל ישירות לקבלן הקטיף. בשנת 

2002 נוספה דרגת איכות אחת - A, בנוסף ל-B,C,D שהיו מקובלות 

בשנים קודמות.

מאז נשאר הדירוג זהה והמחירים הועלו מעת לעת, כאשר “שיטת שיקוע 

אפונים בתמיסות מלח” נשארה עד היום כדרך המקובלת להגדרת דרגת 

ההבשלה, על-פי ההסכמים בין המגדלים לבין התעשייה.

 A  B  C   Dדרגות איכות
165313431085805עונת 2002  בש”ח/טונה
181814771194886עונת 2003  בש”ח/טונה
2045169113671015עונת 2009  בש”ח/טונה
1795179514501177עונת 2013  בש”ח/טונה

השוואה בין שתי שיטות המדידה לקביעת דרגת ההבשלה:

מעבדתי,  בטנדרומטר  ההבשלה  דרגות  נבחנו   2003 בשנת  כבר 

שהוצב במעבדת מפעל “מילוטל”, ובמקביל נעשתה בדיקת המעבדה 

התקנית של שיקוע אפונים בתמיסות מלח, ועל-פיה נקבעה “טבלת 

המרה” לצורכי מבחני הזנים וחישוב הפדיון.
יחידות לחץ טנדרומטרדרגות איכות

A<110
B110     -135
C135     -155
D    155<

בנוסף להשוואת הנתונים שנעשתה מדגימות מבחן הזנים, נעשתה 

בדיקה דומה ב-50 דגימות מסחריות שנלקחו מהמשלוחים של גד”ש 

רגב ומגדלי גליל עליון, שנקלטו ב”מילוטל”. הנתונים שהתקבלו 

תאמו את אלה שהתקבלו במבחני הזנים.

קצב הבשלה ואיכות )תרשים מס’ 1(:

אפשרו   ,2003 בעכו  שנערך  המבחן,  זני  בכל  העוקבים  האסיפים 

בדרגות  ולשינויים  ההבשלה  לקצב  ביחס  ברורה  תמונה  לקבל 

האיכות. תרשים מס’ 1 מבטא בבירור את העלייה הלינארית של 

קצב ההבשלה בכל הזנים, כשהיא נמדדת ביחידות לחץ במכשיר 

טנדרומטר. קצב ההבשלה מתבטא בעלייה של 11-9 יחידות בכל 

יום.

תוספת היבול עם התקדמות ההבשלה )תרשים מס’ 2(:

מנתוני האסיפים העוקבים התקבלה תמונה ברורה של עלייה ביבול 

עם התקדמות ההבשלה והתמלאות התרמילים. אך משלב מסוים 

נפסקה העלייה ואף החלה פחיתה ביבול, עם תחילת התייבשות 

והצטמקות חלק מהאפונים. קיים שוני בין הזנים בתוספת היבול 

על ציר ההבשלה, אך רובם מגיעים למירב היבול בדרגת הבשלה 

 ,D הנמדדת בערכי טנדרומטר 180-170, מעט לאחר המעבר לדרגה

כמתואר בתרשים מס’ 2. 

מאוסף נתונים זה אפשר לקבל “קו מגמה רב שנתי” של הזנים 

המקובלים, המבטא נאמנה את השינוי בתוספת היבול עם התקדמות 

ההבשלה. 

תרשים מס’ 1: קצב ההבשלה ביחס לימי הגידול, עכו 2003

תרשים מס’ 2: תוספת היבול בהתאם להתקדמות ההבשלה, בזנים שונים בשנים 2013-2001
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דרגות הבשלה ופדיון:

יש להדגיש את המגמה הצולבת של עלייה ביבול והבשלה לעומת 

הקבלה  במפרטי  שנקבעו  כפי  והמחיר,  האיכות  בדרגות  ירידה 

והסכמי השיווק. לירידה באיכות יש משמעות כספית רבה וקיצונית, 

גדולה מזו של העלייה ביבול. כבר במעבר מדרגה B ל-C, ועוד יותר 

במעבר מ-C ל-D, השפעת הירידה באיכות עם התקדמות ההבשלה 

מקטינה את הפדיון באופן בולט, מעבר לתרומת העלייה ביבול.

בכל הזנים הפדיון המרבי התקבל בדרגה B, למרות שיבול גבוה 

 )A( יותר התקבל בהבשלה מתקדמת יותר. למרות תוספת דרגה

ורגישות  עדיין מתקיימים מתחים   ,2002 למדרג המחירים בשנת 

באשר לעיתוי האסיף, הן מצד המגדלים והן מצד המפעלים. 

לקראת העונה הקרובה הוסכם על שינוי במספר דרגות הבשלה 

שייקבעו בעזרת טנדרומטר, על בסיס עבודות שנעשו בתחום זה, 

שחלקן הוצגו לעיל.

ת  ו ק י ד ב ב ל  ב ק ת ת ש ת  ל ע ו ת ה
ר   ט מ ו ר ד נ ט ת  ו ע צ מ א ב ה  ל ש ב ה

מאפשר  הזנים  במבחני  הבשלה  לבדיקות  בטנדרומטר  השימוש 

כן לא  יבולי הזנים באותה רמת הבשלה, שאילולא  בין  השוואה 

הייתה כל משמעות להשוואה ביניהם.

גם  טנדרומטר,  מכשיר  באמצעות  ואיכות  הבשלה  לבדיקות 

במפעלים, יהיו מספר יתרונות:

א. היא תקל ותפשט את קביעת דרגת ההבשלה, כולל אפשרות 

למספר בדיקות בכל משלוח, וכן בדיקות חוזרות לקבלת תוצאות 

נוספות במקרים קיצוניים.

ב. על בסיס יחידות המדידה של המכשיר אפשר יהיה ליצור מערכת 

למדרג מחירים  להגיע  ניתן  כך  על-ידי  דרגות הבשלה.  יותר  עם 

מתון יותר, עם שינוי של אחוזים בודדים במחיר, במעבר מדרגה 

אחת לאחרת.

בדרגת  העלייה  עם  הפדיון  ירידת  של  הבעיה  לפדיון:  ובאשר  ג. 

ההבשלה תישאר גם במדרג מחירים מתון יותר. אך כנגד המקריות 

של עיתוי האסיף, המלווה  בדרך כלל בפגיעה במגדל, אפשר יהיה 

להגיע למערכת מחירים כזו שתביא ל”פדיון אדיש”, בתחום הבשלה 

המתאים לצורכי המפעל, כמובן. 

ת ו ד ו ת
בהשגת  שטרחו  בעכו,  הניסיונות  בחוות  שדה  גידולי  •לצוות  	

התוצאות היפות.

•לחברת יעדים על העמדת מכונת הדיש לצורכי הניסויים. 	
הדוגמאות  את  שבדקו  ובסנפרוסט,  במילוז  המעבדה  •לעובדי  	

בשתי השיטות במקביל.

•להנהלת הענף, שסייעה במימון הניסויים. 	
•להתארגנות המגדלים, שרכשה בעבר את מכשיר הטנדרומטר  	

בממון רב.

מספר  זה  הזנים  מבחני  את  לערוך  העמק, שמאפשר  •לגד”ש  	
שנים.
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השעועית הינה הקטנית השנייה בחשיבותה לאחר 
הסויה. הגידול נפוץ באזורים טרופיים וסובטרופיים 
באסיה, באפריקה בצפון אמריקה ובדרום אמריקה, 

ומוקד מחקר עולמי )CIAT( נמצא בקולומביה.

א ו ב מ
 ,PHASAELOUS ולסוג  הפרפרניים  למשפחת  שייכת  השעועית 

המכיל מינים רבים.

למאכל,  טרי  לשיווק  מיועדת  לתרמילים  וצהובה  ירוקה  שעועית 

מלווה  זן  כל  של  שמו  השימורים.  ולתעשיית  הקפואים  לתעשיית 

באופן עיבודו במפעל. שעועית שלמה מעובדת בשלמותה, ולכן רצוי 

שתהיה קצרה מ-12 ס”מ, כמו לדוגמא הזן הוותיק קנטרה. מרבית זני 

השעועית הצהובה מקוצצים, כמו לדוגמא הזן ניקלו. יש כיום דרישה 

הולכת וגוברת של המפעלים לשעועית עדינה, ירוקה וצהובה.

ת ו ע ק ר ק
בינוניות-פוריות,  הן  שעועית  לגידול  ביותר  הרצויות  הקרקעות 

שנשמרת בהן הרטיבות והן מאווררות היטב. קרקעות חוליות מדי 

וקרקעות נאטמות עם בעיות אוורור אינן רצויות.

כי  המתאימה,  הקרקע  לבחירת  רבות  מסייעות  מוקדמות  בדיקות 

השעועית רגישה מאד למחסורי אוויר, למליחות ואף לעודפי כימיקלים 

להזנה, הגורמים לאנטגוניזם בקליטת המיקרו-אלמנטים השונים. כך 

לדוגמא: עודפי זרחן וברזל בפס הזריעה גורמים למחסורי אבץ. יש 

לערוך בדיקות פוריות לעומק 30 ס”מ. הרמות הרצויות לגידול תקין: 

חנקן כללי - 15 ח”מ; זרחן - 25-20 ח”מ; אשלגן - 10 ח”מ.

קוטלי  של  שאריות  נותרו  שלא  לוודא  מומלץ  הקרקע  בבחירת 

עשבים, העלולים לפגוע בגידול )כמו דיורקס, אטרזין ועוד(, במיוחד 

לאחר גידולים שהושקו בטפטוף.

ם י ל ק א
בטמפרטורות  נוחים,  אקלימיים  בתנאים  היטב  מניבה  השעועית 

שבין 27-17 מ”צ )מינימום/מקסימום(. טמפרטורת לילה הגבוהה 

מ-22 מ”צ תגרום לפריחה רבה ללא תרמילים. משך גידולה מותנה 

באקלים, והוא נע בין 70-60 יום )לתרמילים(.

ה ע י ר ז ו ם  י ח ו ו ר מ  , ת ו י ס ו ל כ ו א
הזריעה  מרווחי  למציאת  בישראל  רבים  מבחנים  נערכו  בעבר 

האופטימאליים בגידול השעועית. נראה כי 4-3 שורות לערוגה )192 

ס”מ(, במרווחים שבין 40-35 ס”מ, בעומד של 35-25 אלף צמחים 

לדונם, הם הסידור האופטימאלי לתנאי אוורור תקינים וליציבות 

יבולים מדי עונה. מספר הצמחים הרצוי לאורך השורה יהיה 22-16. 

משקל האלף של הזרעים קובע את שיעור הזרעים הרצוי לכל זן 

וזן. בדרך כלל נדרשת כמות זרעים שבין 8 ל-12 ק”ג/דונם. 

ה ע י ר ז י  ד ע ו מ
זריעות מוקדמות )מרץ-ראשית אפריל( מבטיחות יציבות בהשגת יבול 

גבוה. בפועל זורעים רק כאשר טמפרטורת הקרקע מעל 13 מ”צ )בשעות 

הבוקר(, כיוון שאז הסבירות גבוהה שהצמח יפרח ברציפות ובשפע לפני 

התרחשות החמסינים והטמפרטורות הקיצוניות של ראשית הקיץ.

הזריעות הסתוויות מתבצעות בדרך כלל בחודש אוגוסט, לאיסוף 

באוקטובר-נובמבר.

יש להקפיד שהזרעים יהיו מחוטאים.

ן ו ש י ד
מומלץ לדשן את השעועית ב-15 ק”ג חנקן במהלך הגידול. ניתן 

לחלק זאת ל-3 מנות של 5 ק”ג: מנה ראשונה בהשקיית ההנבטה, 

מנה שנייה שבועיים לאחר ההצצה ומנה שלישית בזמן הפריחה.

ה נ ז ה י  ר ו ס ח מ
גידול השעועית נפוץ כאמור במגוון קרקעות, בהן חרסיתיות, רנדזינה 

וחול לס, עם בעיות איטום שכיחות. רוב הקרקעות הללו הן גיריות ברמה 

בינונית ומעלה )מעל 15% גיר(, ויש בהן קשיים בקליטת ברזל.

בזריעות של העונה האביבית הקרה שכיחים גם תנאי רוויה וחוסר 

אוורור. צירוף תנאים זה מחריף את קשיי קליטת הברזל ברוב השדות. 

שכיח המראה של צמחים מכונסים עם כלורוזה בין-עורקית בעלים 

הצעירים החדשים. ידוע כי הספקה טובה של חומרי ההזנה מסייעת 

לצמיחה ולהסתעפות תקינה, תוך ניצול יעיל יותר של מי הקרקע.

לפי הידוע עד כה, בתנאי מחסור יש לתת טיפולי ברזל לקראת ראשית 

הפריחה )בגיל 25 יום מההצצה( וטיפול נוסף )בקרקעות הגיריות( לאחר 

כשבועיים. בכל פעם נותנים כ-300 גרם לדונם עם ההשקיה, להחדרה 

לשכבת ה-20 ס”מ. הכלורוזה המופיעה בעלווה התחתונה )המבוגרת( 

אינה של ברזל, כי אם של קשיי קליטת האבץ או מחסורו.   

ה י ק ש ה
הקרקע  בשכבת  מרוכז  עיקרם  אך  מעמיקים,  השעועית  שורשי 

העליונה, עד 60 ס”מ. רגישותם לעודפי מים גבוהה למדי. בעודפי 

ומיקרו- ההזנה  חומרי  בקליטת  הקשיים  גם  נחשפים  רטיבות 

אלמנטים. עם זאת, יש לדאוג שהרטיבות לא תרד מתחת ל-70% 

שהיא  וההסתעפות,  הצמיחה  תקופת  כל  במשך  השדה  מקיבול 

גידול שעועית לתעשייה 
2014

שאול גרף - מו”פ  צפון
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תקופת ההתבססות, כי כך יובטחו גידול, פריחה וצבירת יבול רצופים 

ליבול מיטבי. השעועית רגישה למליחות, וכבר ברמת מוליכות של 

2 מילימוס צפויה פחיתה של כ-20% ביבול.

ה ש ג ד ה ל ת  ו ד ו ק נ
לריקבון  לגרום  עלולה   • ממושכת	 הצצה  כי  מיידית,  הנבטה 

הזרעים!!!.

גבוהה  רגישות  בגלל  ההצצה,  בזמן  להשקות  מומלץ  •לא  	
לריזוקטוניה בשלב זה.

•מתן שהות להעמקת ההשתרשות, להתבססות ולעיצוב הצמח  	
בתקופה המוקדמת.

יום   • 	25 )מגיל  קדם-פריחה  משלב  סדירות  השקיות  הפעלת 

מההצצה( ואילך.

לאחר הזריעה וריסוס ההרביצידים, משקים 30-25 מ”ק להנבטה, 

ותוך מעקב מיידי אחר צורכי הנביטה וההצצה מוסיפים השקיות 

קלות כנדרש. לאחר מכן מפסיקים, כדי לתת שהות להתפתחות 

שורשי הצמח ולביסוסם בעומק הקרקע.

באביב, בדרך כלל עד ראשית הפריחה, לא נדרש להשקות אם החתך 

אכן היה רווי. אולם, מגיל 25 יום מההצצה )קדם פריחה( חייבים 

להבטיח השקיות סדירות בפיזור אחיד, כדי שלא לגרום לעודפי 

רטיבות ולחוסר אוורור בקרקע, שכן מצב זה גורר קשיי קליטת 

ברזל ומחייב ריפוי המחסור בכילאטים יקרים של ברזל.

בסיוע  החוצה  נדחקים  כשהפסיגים  אפיגאית,  השעועית  נביטת 

התת-פסיג המתארך כלפי מעלה. העלים הראשוניים דמויי לב בלתי 

מורכבים. מיד לאחריהם מופיעים עלי הצמח האופייניים, המורכבים 

הפריחה  בעיקרה.  עצמית  וההפריה  פרפרני  הפרח  עלעלים.  מ-3 

נמשכת  )אפריל-מאי(,  באביב  המתרחשת  והתכליתית,  העיקרית 

)ספטמבר-אוקטובר(  בסתיו  הפריחה  ואילו  ברציפות,  ימים  כ-10 

הגבוהות  הטמפרטורות  בעקבות  גלים,  בשני  לעתים  מתרחשת 

הפריחה  ברציפות  קשות  לפגוע  עלולים  אלה  תנאים  והיובש. 

והתרמול, עד כדי נשירת ניצנים, פרחים ותרמילונים צעירים בשלבי 

התהוותם, מצב הגורר חוסר יציבות ואיחור בהנבה.

התופעות הללו ניתנות לריכוך באמצעות השקיות בזמן-אמת לצינון 

האווירה ולהעלאת הלחות, כדי למתן את הפגיעה בשלב רגיש זה, 

עניין המחייב כמובן פריסת קווי השקיה קבועים או הפעלת קו-נוע 

לתגובה מהירה.

מחקרים שונים הראו שהאקלים החם פוגע גם בהתפתחות האבקנים 

)קצרים(, בחיוניות גרגירי האבקה ובהפריית הפרחים. ההשלכות מכך 

הן נזק לצבירה הרציפה והתקינה של תרמילים וגרעינים. 

עקות מים מתרחשות בתנאי ישראל כאמור כבר בשלבי קדם-פריחה 

מוקטנות  מים  במנות  אך  בתכיפות  להשקות  העת  וזו  ותרמול, 

הפגעים  כל  והדברת  ההזנה  מחסורי  ריפוי  כדי  תוך  ומאוזנות, 

השכיחים בשדה.

ח מ ו צ ה ת  נ ג ה
כמעט כל המזיקים הבעייתיים בחקלאות עלולים לפגוע  מזיקים - 

בשעועית וביבולה. בשעועית הסתווית מספר הריסוסים הוא רב, וחובה 

בתכשירים  להשתמש  חובה  בשטח.  צמוד  מזיקים  בפיקוח  להיעזר 

מורשים בלבד ולהתייחס לימי ההמתנה של התכשיר המרוסס.

מחלות - ריזוקטוניה עלולה לתקוף את הנבטים ולגרום לנבילה. יש 

להיזהר בהשקיות ההנבטה. ריזוקטוניה גם תוקפת את התרמילים 

הנוגעים בקרקע, ורצוי לבחור זנים שחונטים גבוה ולא משתרעים. 

במקרה של תחילת מחלה, מומלץ לזרז את קטיף החלקה.

וירוסים - קיימים וירוסים רבים שעלולים לפגוע בשעועית, חלקם 

נישא על הזרעים. חלק מהזנים נפגע מווירוס צהבון האמיר. מומלץ 

לנסות ולהדביר את כנימות העלה ואת כנימות עש הטבק.




