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העיתון המקצועי של ענף הירקות

על הפרק
האמת ,המצב קשה
כולם צודקים ,ואין כתובת אחת שאפשר להאשים ,אבל מה שברור
הוא ששומעים אי שביעות רצון מכל הענפים ,מכל השווקים .האם
הצריכה יורדת והביקוש פוחת? האם אנחנו מייצרים מעבר לנדרש?
האם העלויות מול המחירים הופכים את הגידול לבלתי כדאי?
הקושי ניכר לא רק בארץ אלא גם בשווקים בחו”ל ,באירופה המצב
הכלכלי אינו מזהיר ,והתחרות של היצואנים זה בזה אינה מוסיפה
לרווחיות.
מה שוודאי הוא שעלויות הייצור הולכות וגדלות ,עלויות המים,
העובדים ,חומרי ההדברה והדישון ,אגרות ומסים ייחודיים
לחקלאים ,אין שוק סיטוני ראוי למסחר הוגן ,רשתות השיווק
מתחזקות ועושות בחקלאים כרצונן ,והמגדלים נחלשים .תופעה
נוספת שמקשה עד מאוד על החקלאים היא תופעת המשווקים,
גורמי ביניים נוספים ,שגובים בין  4ל 5-אחוזים ,כתוספת לעמלות
של קומיסיון ,הובלה ועוד .בקיצור ,במצב כזה מה יישאר לחקלאי?

נדמה שהגיעה שעת האמת ,והחקלאי צריך לעצור ולחשוב ,לשנות
הרגלים פסולים ולצאת לדרך חדשה שתקל עליו בהמשך .הדבר
בידינו .אם לא נתארגן ביחד ,כגוף אחד ,נעמוד חזקים מול הרשתות
וניפטר מגורמי ביניים מיותרים ,אז אי שביעות הרצון ,ואולי גם
ייאוש ,ילכו ויגברו .החקלאים מבקשים מאתנו כיום להתארגן מול
הרשתות על-מנת לשמור על האינטרסים המשותפים .השאלה
היא אם המגדלים מאמינים בעצמם ובהתארגנות משותפת.
ייעשה ניסיון נוסף ,מחייב משפטית ,ונראה כמה חקלאים ירימו
את הכפפה .נעשה הכול כדי שזה יצליח .המצוקה בשטח גדולה,
ה”בכי” גדול ,אז אם זה אמיתי ,יש לזה סיכוי טוב .אם לא ,נמשיך רק
לשרוד ,ומי שייפול ייפול ,כי אם לא ניקח את גורלנו בידינו ונמשיך
לסמוך שמישהו אחר יסדר לנו את העניינים ,המצב יהיה קשה עוד
יותר .תחשבו על זה.
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שירת העשבים

טלפוןTel: 03-6090050 :
פקסFax: 03-5403200 :

ראיון עם פרופ’ ברוך רובין

דוא”לirgun@yerakot.org.il :

ניהול מושכל של דישון
והשקיה בגידולי פלפל
וירקות אחרים בערבה

אתרwww.yerakot.org.il :

שלמה קרמר

•גידול בצל מבצלצולים
•גידולי תעשייה
•קינרס

בשער :חלקת בצל בשילוב חיטוי סולרי והחדרת תכשירים באמצעי ממוכן לאחר ביצוע הפרישה; צילום :אברהם גמליאל (ראו כתבות
בעמ’  36ו 39-ב”שדה וירק” לכבודו של פרופ’ יעקב קטן ,חתן פרס ישראל לשנת תשע”ד)
שער שדה וירק :עלקת מצרית; צילום :איתן סלע (ראו ראיון עם פרופ’ ברוך רובין ,בעמ’  42ב”שדה וירק” ,מקבל אות החוקר המצטיין
מטעם מועצת הצמחים)
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19 Leonardo da Vinci st. Tel-Aviv

פרופ’ אברהם גמליאל

החיטוי הסולרי :הרעיון ,המחקר
והפיתוח

45

רח’ לאונרדו דה-וינצ’י 19
תל-אביב 54753

מערכת :מאיר יפרח ,יוסי ארזי,
שמשון עומר ,רותי פוגטש
עורכת :רותי פוגטש
welcome@pugatch.co.il

מזכירת מערכת :פרחיה עינב
יועץ מקצועי :שמשון עומר
הפקות ומודעות:
תירוש ( )1998הוצאה לאור בע”מ
רח’ הגר”א  17תל-אביב
פרסום :כמי ביטון ,חדוה פז
טלפון03-5662080 :

המערכת אינה אחראית
לתוכן המודעות
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סלט ירקות
“עד שהחקלאים לא
יתארגנו לשווק יחד
הם יהיו בבעיה”
אלה דבריו של שר החקלאות ,ח”כ
יאיר שמיר ,בטקס נעילת תערוכת
החקלאות “פרש אגרו משוב ”2014
“משרד החקלאות לא יכול לפתור
לחקלאים את כל הבעיות .עד
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שהחקלאים לא יתארגנו ,על מנת
לשווק יחד ולהתמודד יחד עם
האתגרים העומדים בפניהם  -הכול
יהיה קשה” ,כך אמר שר החקלאות,
ח”כ יאיר שמיר ,בכנס  100המגדלים
המובילים בישראל ,שעסק בדור
ההמשך בתערוכת החקלאות “פרש
אגרו משוב” .עוד הוסיף השר שמיר:
“כל חקלאי עומד בפני עצמו ,כשהוא

ניצב מול רשת השיווק
שסוחטת אותו .אנחנו
אמנם מנסים לדחוף
את העגלה ,אבל
מישהו תמיד שם
רגל ומנסה לעצור
את סיבוב הגלגלים.
התארגנות של
החקלאים תהווה כוח,
החקלאים חייבים
להתגבר על החולשה
הזאת ולהתאגד”.
כשנשאל מה עושים עם דור ההמשך
שלא רוצה לעבוד בחקלאות ,הוסיף
השר שמיר כי “התיישבות פירושה
חקלאות ,וחקלאות פירושה עצמאות
בארץ ישראל .אנחנו צריכים את
הצעירים שלנו בארץ ,וצריך להכין להם
פלטפורמה לחיים עתידיים פה”.
כשנשאל מה קורה עם פרויקט השוק
הסיטוני ,שתקוע ,הגיב כי “השוק הסיטוני
זה מלחמות יהודים ביהודים ...פתאום

ראש העיר מתעורר והמנכ”ל יוצא נגד
היושב ראש ...פשוט ארץ של חלמאים,
זה תקוע רק בגלל מלחמות”.
תערוכת החקלאות הבינלאומית “פרש
אגרו משוב” ()Fresh AgroMashov
מתקיימת זו השנה ה 24-ברציפות
והיא מפגישה בין מגדלי תוצרת
חקלאית טרייה (ירקות ,פירות,
פרחים ותוצרת מן החי) ,לבין קניינים,
סיטונאים ,יצואנים ומשווקים מהארץ
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ומחו”ל .בתערוכה השתתפו גם שפים,
חברות קייטרינג ,והיא משכה אליה
עשרות אלפי מבקרים.
בין הנושאים שבהם עסקה התערוכה:
דיון מעמיק בנושא יצוא תוצרת
לרוסיה ,בו נכחו קניינים בכירים
מהשוק הרוסי ,דיון על ביטחון
במזון ,בהשתתפות חקלאים ,נציגי
חברות הפצה ,חברות שילוח וקניינים
מהארץ ומחו”ל ,דיון על דור ההמשך
בהשתתפות שר החקלאות ודיון על
פערי התיווך ,בהשתתפות איל רביד,
מנכ”ל ויקטורי ,ומאיר יפרח ,מזכיר
ארגון מגדלי ירקות.

במשך שבוע עוכבה
הכנסתם של
אבטיחים מישראל
לשטחי הרשות בגדה
מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי ירקות,
מוסר כי במשך שבוע ימים בחודש יוני

יוני 2014

מנעו השלטונות ברשות הפלשתינית
הכנסת תוצרת אבטיחים לשטחי
הרשות ,מהלך מסחרי רגיל בתקופה
זו של השנה ,שעה שתוצרת ירקות
המשיכה לעבור מהרשות לישראל
באופן חד-צדדי.
מחאתם של מגדלי האבטיחים הגיעה
לשר ולמנכ”ל משרד החקלאות,
תוך דרישה להפסיק מעבר תוצרת
מהרשות לישראל עד שתתאפשר
הכנסת האבטיחים לרשות.
יש לציין ,מוסיף יפרח ,כי החלטה זו
הייתה מנוגדת גם לדרישת הסוחרים
ברשות ,המעוניינים ולוחצים על הכנסת
האבטיחים ,אך ברשות הפלשתינית
התמידו בסירובם .לגורמים בישראל
נמסר כי ברשות מקיימים דיונים
בנושא ,אך תשובה אין ,שינוי אין,
והתוצרת מהרשות המשיכה לזרום
לישראל באין מפריע.
מאיר יפרח ציין כי משרד
החקלאות עשה מאמצים לפתוח

את הכניסה ההדדית ,ולאחר
כשבוע חודשה הכנסת האבטיחים
לשטחי הרשות.
עמרם אילוז ,אחד ממגדלי האבטיחים
הגדולים בישראל ,מסר כי נגרמו להם
הפסדים גדולים מדי יום ,כאשר אלפי
טונות אבטיחים נרקבו בשטחים באין
כדאיות לאוספם.

קנט :השרב של
ראשית יוני גרם
לנזקים של כ4-
מיליוני ש”ח
לחקלאים
השרב שפקד את ישראל בראשית
יוני גרם לנזקים של כ 4-מיליוני ש”ח
לחקלאים ,כך עולה מהערכה
ראשונית של קנט ,הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות .בחדר המצב של
קנט התקבלו מאות הודעות נזק של
חקלאים .מנתוני החברה עולה כי

השרב הכבד ,ששרר בכל אזורי הארץ,
פגע ביותר מ 150-משקים חקלאיים
בכל רחבי הארץ.
הנזקים נגרמו בענף הלול ,בענף
הפירות ובגידולי הירקות וצמחי הנוי
באזורים שונים ברחבי הארץ.
בקנט מציינים כי מרבית החקלאים
שנפגעו ממזג-האוויר השרבי
מבוטחים במסלול המורחב,
ובכך נמנעה מהם פגיעה כלכלית
משמעותית.

פרופ’ יעקב קטן
הרצה למשתתפי
יום סיכום מחקרים
בבקעת הירדן
פרופ’ קטן ,חתן פרס ישראל לחקר
החקלאות וחקר מדעי הסביבה
לשנת תשע”ד ,פרס שהוענק לו

המשך בעמוד הבא
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ביום העצמאות האחרון ,הרצה
בפני באי יום סיכום מחקר בבקעת
הירדן על “הדברה כימית בחקלאות
 בעיות ופתרונות; חיטוי סולריכמשל”.
במכתב התודה כתב צוות בקעת
הירדן לפרופ’ קטן כי “כבוד גדול היה

לנו לארח אותך אצלנו וכמובן לשמוע
את הרצאתך החשובה .מקווים
לפגוש אותך באירועים יפים וחשובים
בהמשך”.
מאמר של פרופ’ קטן מופיע בגיליון
של “שדה וירק” בהמשך ,לאחר
פתיח של פרופ’ אברהם גמליאל.

הדברת עלקת בעמק בית שאן (צילם :פרופ’ יעקב קטן)

חיטוי סולרי משולב בפרישה ממוכנת בעמק החולה

בשורות בנושא
כימשון
בחודש האחרון פורסמו שני
מחקרים שונים בנושא כימשון ,האחד
בסקוטלנד והאחר בארה”ב ,בנושא
כימשון ,מוסר יענקלה כהן ,שתרגם
ושלח עבורנו (תודה!) תקציר של
שני המחקרים ,שפורסמו בPotato-
 .Daily Newsשני המחקרים טוענים
לפריצות דרך ,כל אחד בתחום שונה,
המאפשרות הבנה טובה בהרבה
מהידע הקיים על גורמי התפתחות
המחלה ,מה שיאפשר להילחם
בה ביעילות גבוהה יותר .לפניכם
התקצירים.
 .1במחקר ,שבוצע בבית הספר
למדעי הרפואה באברדין (סקוטלנד)
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ובאוניברסיטת דנדי על-ידי ד”ר
פרוידיך דוידזון (מומחה למתמטיקה
ביולוגית) ,נטען לאור ממצאיהם
שכאשר הנבג בודד ,אין באפשרותו
לתקוף ולהרוג את הצמח ,ולכן
פיתחו הנבגים שתי מערכות נפרדות,
האחת כימית והאחרת ביולוגית,
שגורמות לתהליך של התקבצות
הנבגים לקבוצה גדולה ,שיש בכוחה
לייצר לחץ זיהומי המאפשר לפתוגן
לתקוף את הצמח ולחסלו .לטענת
החוקרים ,הבנה טובה יותר כיצד
הפתוגן פועל כדי לפגוע בצמח
תאפשר בטווח הארוך להילחם
במחלה באופן יעיל יותר .החידה,
כיצד היו הנבגים מסוגלים לסגל
לעצמם את התכונה המתוחכמת
הזו ,הייתה בלתי פתורה ,ומחקר זה,

מבזק ירקות

בעזרת מתמטיקה ,הצליח לפתור
את הנעלם ,בתקווה שיוביל לדרכי
מניעה הרבה יותר טובות מאלה
הקיימות כיום.
 .2מדענים מאוניברסיטת פלורידה
קבעו שמקסיקו היא המקור של
פתוגן הכימשון שגרם לרעב הגדול
באירלנד ב .1840-ממצא זה אולי
יעזור למדענים להתגבר על המחלה,
שגורמת נזק שנתי ברחבי העולם
בתפוחי-אדמה ובעגבניות (חומרי
הדברה ואובדן יבולים) בהיקף של 6
מיליארדי דולרים .יותר ממאה שנה
סברו שמקור המחלה במקסיקו ,אבל
מחקר מ 2007-סתר את ההנחה הזו
וקבע שמקור המחלה בהרי האנדים
של דרום אמריקה.
פרופ’ אריקה גרוס רצתה להבהיר את
הבלבול הזה ,ולאחר שבחנה  4גנים
מ 4-זנים שונים ומצאה קשר ביניהם,
קבעה סופית שאכן מקור המחלה
במקסיקו .לטענתה ,כדי להגיע
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לפתרונות טובים בהדברת המחלה,
עלינו להבין את השינויים הגנטיים
שאפשרו לפתוגן להיות תוקפני יותר.
באמצעות אבחון והבנת השינויים שחלו
בעבר ,אפשר יהיה לתכנן אסטרטגיה
שתאפשר חסינות טובה יותר לגבי
שינויים גנטיים.
פרופ’ גוס ו 8-קולגות שלה בחנו 100
דוגמאות של כימשון מכל העולם
ומתנאי אקלים שונים ,ובנוסף בחנו
 4מינים שונים על-מנת לזהות את
המקור .כאשר סבורים שמתקרבים
לפתרון ,גזעים חדשים מופיעים ,והם
תוקפניים יותר או עמידים לחומרי
הדברה ,וכך המחלה מוסיפה
להתקיים ,ומכאן חשיבות העבודה של
החוקרים.
המחקר פורסם ב2.6.14-
בפרסומים של האקדמיה
למדעים ,בשיתוף  8חוקרים מ8-
אוניברסיטאות ומכוני מחקר
ממשלתיים בארה”ב.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שרות ,תחום מיכון וטכנולוגיה

קורס רססים
מתכבדים להזמינכם לקורס רססים ,שיתקיים בחדר הישיבות במחוז הנגב,
בחוות גילת ,ויכלול שני מפגשים בתאריכים 14.7.14 :יום שני ו 21.7.14 -יום שני.
נושאי הקורס:
ש בטיחות הריסוס בעבודה ש תכשירי הדברה ,טוקסיקולוגיה
ש דרישת השוק לשאריות חומרי הדברה ש שיטות ריסוס ,כיול ,כלים
ש עקרונות הריסוס ש דרישה לאיכות הסביבה
שעות הלימוד.15:30-8:30 :
עלות הקורס 550 :ש”ח ,כולל כיבוד קל ,כריך ומשקה .הנוכחות בשני המפגשים
 חובה.בתום הקורס תוענק לכל משתתף תעודה ,לאחר שייבחן במבחן קצר.
אופן ההרשמה
יש להעביר את דמי ההשתתפות באחת מהדרכים שלהלן:
1 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים( 03-9485330 :יוסי יוסף).
2 .2משלוח המחאה במזומן לכתובת :משרד החקלאות  -שה”מ ,ת”ד  28בית
דגן .5025001
במהלך  14יום ממועד פתיחת הקורס ייגבו דמי ביטול בסך  30%מהמחיר;
מיום פתיחת הקורס ואילך  -ייגבו דמי ביטול בסך .100%
לבירורים ולמידע נוסף:
רכז מקצועי :בוריס בורדמן ,טל’ נייד050-6241527 :
טל’ נייד050-6241277 :
רכזת ארגונית :ורד אגם,
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אותות הוקרה למצטיינים בתחום הירקות לשנת 2014
הענקת אותות הוקרה
למצטיינים מטעם מועצת
הצמחים יוני 2014
בתאריך  ,12.6.14התקיים באולם הכנסים
במשרד החקלאות טקס הענקת אותות הוקרה
לחקלאים מצטיינים מטעם מועצת הצמחים,
בנוכחות שר החקלאות ,ח”כ יאיר שמיר.
לפניכם צילומים ,דברים וברכות שנאמרו
ונכתבו ,רקע ופרטים על המצטיינים בענף
הירקות.
הנחתה את האירוע :חגית שגב.
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מבזק ירקות

המשך בעמוד הבא
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דברי צבי אלון,
מנכ”ל מועצת הצמחים
נותרנו מעטים המקיימים את חקלאות
ישראל ,מהווים אבן פינה למרחב הכפרי,
לייצור מזון טרי לאוכלוסייה הגדלה
ומפעילים ברחבי הארץ ובפריפריה
יישובים תוססים ,יוצרים ,פעילים שגם...
שומרים על גבולותינו.
אלו משימות כלכליות ולאומיות
מתמשכות ,שלא הופכות קלות יותר
עם השנים ,למרות שזה כבר חצינו את
קו “מאה שנות התיישבות”.
חדשים לבקרים עלינו להוכיח שוב
ושוב את היותנו מהטובים בחקלאי
העולם ,להצדיק את קיומנו ולהתנצל

על ...שלעתים ,כדי לקיים חקלאות
בתנאים הקשים בהם אנו מתפקדים
עולה עוד כמה אגורות לצרכן.
אבל אנחנו כאן בשביל להישאר עם
ראש מורם!
הסקטור החקלאי גאה במעשיו
ובהישגיו ,שהם פרי שילוב מדעי
ומקצועי עם מומחי משרד החקלאות
על אגפיו השונים ,המדענים והמדריכים
הפזורים ברחבי הארץ ,המו”פים

האזוריים ,יחד עם הצוות המסור ונציגי
המגדלים במוסדות מועצת הצמחים.
לכן כמדי שנה ,גם הפעם ,אנו מציינים
את המעטים והטובים שהולכים
בראש כל המחנה הזה.
אתם החקלאים המצטיינים ,שאנו
מתברכים בכם השנה ,עושים
מלאכתכם בתבונה ,בחריצות,
בנחישות ובאכפתיות עם עמיתיכם,
הסובבים אתכם.
אתם פזורים במשקים החקלאיים,
במכוני המחקר ,בפעילות האזורית
ובוועדות המקצועיות של מועצת
הצמחים.
למרות העבודה היום יומית ,התובענית
והמאמצת ,אתם מצליחים לשלב
חשיבה ויזמות ,תושייה וחדשנות
שהכול מתברכים בהם.
פעילותכם היא מופת לשמירת
רמתה של החקלאות בישראל,
דוגמא לחקלאי העולם ,מקור גאווה
לכולנו! היו ברוכים.

דברי מאיר יפרח ,מזכיר
ארגון מגדלי ירקות ויו”ר
הוועדה לבחירת המצטיינים
מועצת הצמחים מקיימת זו השנה
הרביעית מסורת יפה של הענקת
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אותות הצטיינות לחקלאים בענפי
הצומח ,להדרכה ולמחקר ,כאשר
למעשה כל העוסקים בחקלאות
מצטיינים בהישגיהם המקצועיים וגם
במלחמת הקיום וההישרדות.
טקס זה הוא הזדמנות לחשוף
את פניהם היפות של החקלאים.
בשנים האחרונות דעכה ההערכה
לחקלאות ,למרות שלא חל שינוי
בתפקידים החיוניים שהיא ממלאה
גם כיום .תמיד ,איפה שיש התיישבות
וחקלאות ,שם נקבעים גבולותיה
הבטוחים של המדינה .ומה באשר
לביטחון המזון ולהספקה טרייה
ואיכותית כל השנה ,ירקות ופירות,
בשר ,חלב ,דגים ועוד .שלא לדבר
על התעסוקה שסביב החקלאות,
בתעשייה ,במערכות ההובלה והשינוע,
בשיווק לשוק המקומי וליצוא .נדמה
שלא צריך להסביר זאת לצוות המוביל
כיום במשרד החקלאות ,שמכיר
היטב בחשיבות החקלאות ותפקידיה.
אך נראה לי כי בין ההבנה ,הרצון
ההצהרות אנו עדים להידרדרות מצב
החקלאים בשנים האחרונות ,כי אם
לא הולכים קדימה ,והנושאים אינם
מטופלים ,פשוט הולכים לאחור .יש
נסיגה אפילו בנושא כמו פער התיווך,
שמרבים לדבר עליו בסיסמאות אך
בפועל ללא הצלחה ,או כמו השוק
הסיטוני החדש ,שלמעשה תקוע.
לא רואים שינוי בתקציבי המחקר
וההדרכה ,אין מענה לבעיות של
ענפים ואזורים ,לא חל שינוי בנושא
מס המעסיקים ואגרת היצוא ,שניהם
קופה קטנה של האוצר על חשבון
החקלאים.
ואם רוצים לטפל ביוקר המחיה ,אי
אפשר שלא לתמוך בחקלאות ,ובלי
לאיים ,כי כל פעם שעולים המחירים,
מאיימים ביבוא .החקלאים מתעקשים
להחזיק בקרקע באזורים נידחים
ולעסוק בחקלאות ,כי זו דרך חיים ,אז
מדוע שהחקלאים ימכרו בהפסד את
התוצרת ולא ירוויחו מעט וביושר .אני
מקווה שהאוצר יתעשת ,אבל בידיכם
הדבר ,השר והמנכ”ל ,כי קדנציות
השרים והמנכ”לים עוברת מהר ,ואנחנו
נשארים ומשתדלים לשרוד.

מבזק ירקות

מי שדואג ומטפל בחקלאים היא
מועצת הצמחים ,מה שמסביר את
חיוניותה כגוף תומך ,שיש לעשות הכול
לשמירתו .זו גם ההזדמנות להודות
לעובדי המועצה ולעומד בראשה.
המועצה מהווה כתובת חשובה
למגדלים וזרוע ביצועית למשרד.
בעשייה נכונה ,כספי החקלאים
במועצה מופנים לנושאים כמו ביטוח,
קידום מכירות ופרסום ,מחירי שוק,
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מידע ,הדרכה ומחקר ,ויסות שווקים,
קרן השתלמות ,הלוואות ,סיוע
במשברים ועוד.
כבוד השר ,הנושאים המרכזיים כיום
לטיפול מוכרים לך ,זו אינה הפעם
הראשונה שאתה שומע עליהם ,ובכל
זאת אמשיך ואמנה אותם ,כאשר כולי
תקווה שמתוך כוונות טובות תתחיל
לצמוח גם תוצאה:

 .1ביטול מס מעסיקים בגובה 130
מיליון שקל ושחרור מכסות העובדים
בהתאם לצורכי החקלאים ,וגם כבוד
השר ,אתה ממליץ על שינוי בכיוון זה,
המתאים להשקפת עולמך.
 .2החזרת השפיות למכסות המים
ולמחיריהם ,כדי להתמודד עם יוקר
המחיה.
 .3הסרת אגרת היצוא בגובה  20מיליון
שקל לשנה או לפחות הורדת האגרה
למחיר סביר .כבר שנתיים הוועדה
מטפלת בנושא ללא פתרון .גם לא
ברור מתוקף איזה חוק גובים את
האגרה ,שמכבידה על היצוא.
 .4בנושא חוק הסטנדרטים ,לא ברור
לנו ולא למשרד לאן מובילים את
החוק הזה ,ועדיף שלא יתעסקו אתו
עד למילוי התחייבויות האוצר וועדת
הכלכלה של הכנסת מול החקלאים,
בהשקעות במרכז הארץ ובכלל.
 .5מדשדשים במציאת פתרונות
נקודתיים ,כמו המשבר בבית שאן

והקשיים בערבה.
 .6החזרת תקציב השקעות ראוי
לפיתוח המשקים .לאיפה נעלמו
תקציבי ההשקעות?
 .7תקצוב הולם למחקר ולהדרכה,
כולל חיזוק המו”פים.
 .8זירוז הקמתו של השוק הסיטוני,
שיתרום גם לטיפול בפער התיווך ויוקר
המחיה .הגיע הזמן לסיים את את
הסאגה הזאת ,שמתחילה מחדש כל
פעם שמתחלפת ממשלה.
 .9שמירה על המכסים ,כי אסור
לפרוץ את ההגנות על יבוא תוצרת
חקלאית מתחרה ,בפרט בקפואים,
כדי לא להביא חלילה לסגירתם של
מפעלי תעשייה.
 .10מסלול לקליטת צעירים
בחקלאות ,כי ללא דור המשך
החקלאות תיעלם מהנוף הישראלי ,ואז
נהיה תלויים ביבוא תוצרת טרייה.
 .11הרחבת היישובים בפריפריה
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והכפלתם ,דבר שיביא לחלוקה נכונה
של מים וקרקע ויעודד תנועה של
צעירים לעסוק בחקלאות ולהתפרנס
ממנה בכבוד.
מי ייתן ובשנה הבאה ,במפגש של
חקלאים מצטיינים ,נמצא עצמנו עם
פתרונות טובים ומהירים ,לטובת
החקלאות ולתפארת מדינת ישראל.
כמו שאומר השר יאיר שמיר ,לא רק
בכיינות זה סדר יום ,יש גם מלים טובות.
ברצוני להודות לשר ולמנכ”ל על טיפול
בבעיות השעה :הסרת המע”מ על
ירקות ופירות ,הסדרת מכסה קבועה
לעובדים הזרים ,ניסיון להוזיל את מחיר
המים ומאמצים גדולים להקצאת
תקציבים למחקר והדרכה ,ואני בטוח
שגם בנושאים שונים נעשו בכל הענפים
פעולות למען החקלאים.
תודה לחגית על הארגון והכנת
הטקס ולכל מי שסייע בהכנתו.
תודה לכולכם שהגעתם.

14

ברכת שר החקלאות ופיתוח
הכפר ,ח”כ יאיר שמיר
זה למעלה משנה שאני פוסע
בשבילי חקלאות ישראל .במשמעות
הרחבה ביותר של הדברים ,רואה
את החקלאים בעשייתם ,נפגש עם
חקלאים מהשורה ,עם פעילים ואישי
ציבור ,מדענים ,חוקרים ,חלקם
במו”פים וחלקם אצלנו במשרד.
שבילי חקלאות ישראל לא מסתיימים
בזאת ,הם משולבים גם בתהליכים
של קבלת ההחלטות ,נושאים
שמסתכמים בסופו של דבר במהי
המדיניות החקלאית של מדינת
ישראל .זה לא ברור לנו ולא לאחרים.
במהלך השנה האחרונה הרחבנו
את התשתית העיקרית של קידום
החקלאות ,תקציבי המחקר והפיתוח,
שהרי זהו תנאי הכרחי לשמירת רמתו
הגבוהה של הסקטור החקלאי .יש
עוד נושאים ,כמו שמאיר הציג בדבריו,
שצריך לטפל בהם ,ועוד נטפל .עשינו

שינוי במתווה
העובדים ,ואני
מאמין שנמצא
פתרונות גם
בנושא זמינות
האשראי
לחקלאים .ניתן
פתרונות ארוכי
טווח.
עם כל אלה,
החקלאים,
החוקרים,
המדריכים ,אנשי המשרד ,נשתדל
להצעיד את החקלאות קדימה.
משימות החקלאות ייחודיות ומגוונות,
ברובד הכלכלי והחברתי וכמובן
ברמה הלאומית .חשוב שהחקלאות
תמשיך להתייעל ,תיתן תרומה גם
לנושא יוקר המחיה ,תוך הקפדה על
בריאות הציבור .מתפקידנו לעשות
הכול כך שהאנשים יקבלו תמורה על
מאמציהם ,כלכלית ואחרת .אך לפני

כל אלה הולכים הנחשונים ,האכפתיים
שלא מתפשרים ,ואתם המצטיינים
נמצאתם ראויים מבין החקלאים
החוקרים והמדריכים ,חלק מקבוצה
שהולכת לפני המחנה ,ועל כך תודתנו.
כולנו במשרד רואים עצמנו מחויבים
לכם ולכלל ציבור החקלאים ,לפעול
ללא לאות כך שתראו ברכה בעמלכם,
שתמשיכו ליישב חבלי ארץ ,וניהנה כולנו
מהמפעל ההתיישבותי שהקימו הורינו.

מבזק ירקות

המצטיינים בענף
הירקות
יוסי קנר ,מנכ”ל גזר
שלוחות
לא ניתן להפריד בין יוסי קנר למפעלי
יופ”י (גזר שלוחות) .לפני כ 13-שנים
עדיין לא דיברו על מפעל אלא על בית
אריזה .יוסי ,שהיה מנהל בית האריזה
דאז ,כדרכו ראה רחוק ,כמעט עד
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גבול החזון .יוסי היה ועודנו מי שיוצר יש
מאין  -מבית אריזה מט ליפול למפעל
תעשייתי מתקדם .משהבחין בסיכויים,
היה מוכן ליטול גם סיכונים ,לא נרתע,
האמין ומאמין גם כיום בכוח להתגבר
על כל קושי.
יוסי יליד קיבוץ שלוחות ,דור שני
בקיבוץ להורים חקלאים בענף
הירקות .מילדות עבד במשק בענף
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הירקות .למד חקלאות בפקולטה
ברחובות ,ולאחר הלימודים שב
למשק .שימש בתפקידים שונים,
כולל רכז משק ,ולאחר מכן חזר לענף
הירקות ומאז נשאר בענף.
מפעל הגזר בשלוחות ,אחד היצרנים
המובילים בארץ לגידול גזר איכותי,
שיווק לפני כ 12-שנים כ10,000-
טונות גזר ,וכיום משווק כ45,000-
טונות משטח של כ 5,500-דונם,
מהם כ 5,000-טונות גזר אורגני .מעל
 90%מהגזר מיועדים ליצוא ,לרוסיה,
בריטניה ומדינות אירופה.
מפעל הגזר בשלוחות מצליח לספק
פרנסה הן לחקלאי האזור בעמק
המעיינות והן לאזורים הסמוכים.
תוך כדי המרוץ הסיזיפי לא שכח יוסי
להשקיע בפיתוח עסקי ,כמו גידול
זני גזר ננסי וגמדי או גזר עם תכונות
מיצוי מסוימות .קשריו המקצועיים
הם חובקי עולם ,ממגדלי זרעים ,דרך
קניינים ומגדלי גזר מעבר לים ועד
מפעלים לייצור מיכון חקלאי.
אהבת השדה אינה עוזבת את יוסי,
ולעתים קרובות הוא נוטש את משרד
המנהל ויוצא לסיור מקצועי בשטחי
הגזר .אלה משמשים לו מקום בו יכול
להשקיף אל מה שהקים ,כהשראה
ליעדים הבאים להשגה.
אי אפשר להפריד את יוסי מהצוות
הקרוב לו בתפקידי הניהול השונים בגזר
שלוחות :דליה תורן ,הלנה רביץ ,רפי אלון
ובשנים הראשונות גם יוסי יעיש.
יוסי במנהיגותו סוחף את כולם
בהחלטיות יחד עם נועם הליכות .בשנת
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 2009זכה יוסי בפרס קרן ספיר על
מצוינות ומפעל חיים בתחום החקלאות.
רק שיהיה ברור ,יוסי עדיין לא אמר
את המילה האחרונה ,כל כולו שוקד
על המשך הפיתוח של המפעל .על
הישגיו הרבים נבחר יוסי קנר לקבל
השנה את אות החקלאי המצטיין
בענף הירקות.

ירדנה ויהושע הדר,
שדה יעקב
יהושע הדר הוא חקלאי ,בעל משק
בשדה יעקב ,נשוי לירדנה ואב
לשלושה .ירדנה משמשת עזר כנגדו
בתרומתה הרבה ובאחריותה לכל
נושאי המנהלה .יהושע הינו איש שטח.
בן למשפחת מיצמכר (הדר) ,שעלתה
לארץ מפולין/רוסיה והתגוררה בעיר
עפולה ,שם נולד יהושע בשנת .1937
במסגרת לימודיו המקצועיים השתלם
במגוון תחומים הקשורים לחקלאות
מתקדמת.
בשנת  ,1961בגיל  ,24עבר לשדה
יעקב והקים את משקו .תחילה
התמחה בגידול חסה ,התחיל בהיקף
קטן וגדל עם השנים .עם הזמן ,בשנות
השמונים ,ראה שקשה להתרכז רק
בגידול אחד והחל לפתח את המשק
לענפי ירקות אחרים ,כגון ברוקולי,
סלק אדום ,שומר ,בצל ,לוף ,לפת,
צנון ,סלרי ומלונים .משווק את תוצרתו
לשווקים הסיטוניים בחיפה ובצריפין.
בנוסף לענף הירקות ,פיתח יהושע ענף
אחר ,גידול כבשים ,שבנו ארז ממשיך
לעסוק בו.

יהושע הדר נחשב למגדל גדול
באזור הצפון ,מצליח ומנוסה בענפים
שהוא מגדל ,מלא מרץ והתלהבות,
מקצוען שאינו מתפשר על פחות
מרמת ביצוע גבוהה ,כאשר האיכות
בראש מעיניו.
יהושע נעזר במידה רבה במערכת
ההדרכה ,סקרן ,שואל ומתעניין
בכל חידוש בחקלאות .מהראשונים
ליישם אגרוטכניקות גידול חדשות
ואינו מהסס לשלב זנים חדשים בענפי
החקלאות שבהם עוסק .משתף
פעולה בניסויים ,יוזם ,מבצע וער
לתוצאות.
בין השאר ביצע יהושע מהפכה בגידול
מלונים ,כאשר עבר לגידול מלונים
מורכבים .בזכות הניסויים שבוצעו
במשקו ,ראה והשתכנע ששיטת
ההרכבה יעילה ומוצלחת ,במיוחד
כנגד התמוטטות צמחים כתוצאה
ממחלת המקרופומינה .כיום רוב
שטחי המלונים במשקו הם צמחים
מורכבים ,והוא נחשב לאחד מגדולי

החקלאים בארץ שמובילים את פיתוח
השיטה.
יהושע חקלאי מעשי וחרוץ ,שבמרץ
רב ובאופטימיות מתחיל את יומו
בבוקר מוקדם ומסיים אותו מאוחר,
בכל ימות השנה.
על התמדתו ,חתירתו המתמדת
לאיכות ופתיחותו לניסויים
ולחידושים ,על שיתוף הפעולה
הפורה עם אנשי ההדרכה ושאר
הגורמים בענף ,נבחר לקבל את
אות החקלאי המצטיין בענף
הירקות.

אריק ועומר עדין,
מושב חצבה
עומר עדין חזר לחצבה בקליטה
חקלאית לפני כארבע שנים ,כאיש
משפחה נשוי עם שלושה ילדים
(כיום ארבעה) ,לאחר ששירת כאיש
מערכת הביטחון במשך כעשור.
עומר הצטרף לשותפות עם הוריו,
עיקי ואריק עדין ,למשק חקלאי

מבזק ירקות

מתקדם ומגוון.
משפחת עדין עובדת במודל יעיל
של שיתוף פעולה פורה ,תוך ניצול
הידע והניסיון של דור ההורים עם
המרץ ,ההתחדשות והנמרצות של
דור הבנים.
המשק המשפחתי עוסק ביצוא
ובשיווק לשוק המקומי של מגוון רחב
של גידולי ירקות במבנים חקלאיים,
כולל פלפל ,מלון ,קישואים ואבטיחים,
תוך ניצול מקסימאלי של הקרקע,
המים ויתר אמצעי הייצור העומדים
לרשותם.
משק משפחת עדין הינו דוגמא
לשיתוף מוצלח בין דור המייסדים
לבין דור הבנים ,כמודל נכון
להתמודדות עם אתגרי השעה
בחקלאות בכלל ובערבה בפרט
ותוך שמירת משק משפחתי כלכלי
בר-קיימא ,ועל כך הם נבחרו לקבל
את אות החקלאי המצטיין בענף
הירקות.

יוני 2014

אניס יוסף סאקר ובניו,
עוספייה
אניס יוסף סאקר ,יליד  , 1947מכפר
עוספייה שבכרמל ,בן להורים מגדלי
טבק וגידולי פלחה .משק העגבניות
בבעלותו משנת .1965

המשך בעמוד הבא
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אניס מגדל עגבניות בהדליה בשטח
פתוח ,עגבניות במנהרות עבירות
וכן מגדל גידולי שדה ,כגון קישואים,
שעועית ,פול ואפונה ,בשטח פתוח
ובמנהרות עבירות.
מומחה בגידול עגבניות בשטח פתוח
בקיץ .מגיע ליבולים גבוהים לדונם,
והשטחים שלו נקיים מווירוסים
וממחלות .אורך תקופת גידול
העגבניות מגיעה ל 10-חודשים
בשנה.
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עובד עם שני בניו בחקלאות ובגידול
העגבניות במנהרות עבירות ,ובקיץ
בשטח פתוח מודלה.
אניס אדם חברותי ומסביר פנים
לאורחיו ולאנשי מקצוע המגיעים
לסביבה .הוא ידוע ביוזמותיו האישיות
וכיום שוקל גם על פיתוח תיירות
חקלאית.
על הישגיו ,התמדתו ומקצוענותו
מקבל אניס את אות החקלאי
המצטיין בענף הירקות.

המצטיין במחקר
פרופ’ ברוך רובין ,חוקר
בתחום העשבים הרעים,
בפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה,
האוניברסיטה העברית
פרופ’ רובין הינו חוקר בתחום עשבים
רעים ,הכרת עשבים ,עמידויות של
קוטלי עשבים .מעבדתו היא אחת

המובילות בעולם בתחום של פיתוח
עמידות של עשבים לקוטלי עשבים.
ידוע באנושיותו ובאישיותו המיוחדת.
נחשב אחד המרצים הטובים שיש
כיום בפקולטה לחקלאות.
ברוך רובין נולד בטריפולי שבלוב.
בשנת  ,1949כשהיה בן  ,6עלתה
המשפחה לארץ והתגוררה בהרצליה.
כבר כנער התבלט בסקרנותו
ובידענותו .כשגדל נשלח ללמוד
בישיבת בני עקיבא בכפר הרא”ה,

מבזק ירקות

ולקראת סוף שנות התיכון החליט עם
כמה חברים לעבור ללמוד בבית ספר
החקלאי שבמקווה ישראל ,שם נטמן
הגרעין הראשון ללימודי החקלאות,
בהם יעסוק ויתפתח בהמשך חייו.
בצה”ל שרת בנח”ל מוצנח במסגרת
גרעין בני משקים .לאחר שירותו
הצבאי החל ללמוד באוניברסיטה
העברית בירושלים בתחום מדעי
הצמח ,ובמהלך תקופה זו נישא
למרים ,ולזוג ארבעה ילדים .עברו
להתגורר ברחובות בסמוך לפקולטה
לחקלאות .הלימודים והעבודה
בפקולטה היוו את הבסיס לדרך
בה המשיך כשהפך בעצמו למרצה;
הוראה בגובה העיניים ,מתן יחס של
כבוד לתלמידיו ופיתוח סקרנות
וחקרנות .שמו יצא למרחוק על היותו
מרצה מעולה ,כריזמטי ומרתק.
תלמידיו הרבים פזורים בכל רחבי
ההתיישבות העובדת ומשמשים
מדריכי חקלאים ,מנהלי גד”שים
וחוקרים צעירים ומבטיחים .כחוט
השני עוברת בין כולם הערכה גדולה
לברוך כאדם וכחוקר ייחודי ומשפיע,
שהטביע בהם את חותמו .החקלאים
הרבים ,שלהם עזר באופן אישי בבעיות
שונות בתחום גידולי שדה והדברת
עשבים ,ממשיכים להיוועץ בו בכל עת.
בערב ראש השנה האחרון חגגו לברוך
את פרישתו מהאוניברסיטה ואת
הגעתו לגיל  .70בערב הזה שאורגן
כולו על ידי הסטודנטים בהווה ובעבר
הייתה השתתפות ערה של תלמידים
ומגדלים מכל הארץ ,שבאו כדי להגיד

יוני 2014

תודה ולהביע את אהבתם לברוך
שמלווה אותם תמיד במקצועיות
ובמסירות.
על אף שפרש רשמית לגמלאות,
ממשיך פרופ’ רובין לעבוד הן
באוניברסיטה והן במסגרת ייעוץ
לחקלאים ,באותה התלהבות וחדוות
חקירה ויצירה האופייניים לו כל השנים.
על כל אלה ניתן לפרופ’ ברוך רובין
אות החוקר המצטיין.
ראיון עם פרופ’ רובין בהמשך,
ב”שדה וירק”.

המצטיין בהדרכה
שלמה קרמר ,מדריך שירות
שדה בערבה ,שה”מ ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
שלמה קרמר משמש מדריך שירות
שדה בערבה החל משנת .1977
התמחה בהשקיה בטפטוף ובמים
מליחים .שלמה עוסק במהלך כל
השנים בלימוד ,מחקר ויישום של
שיטות השקיה ודישון ,כדי לשפר
ולייעל את ממשקי ההשקיה והדישון
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קרן מלגות ע”ש יוסטה בלייר ויהודה פלג ז”ל
בגידולי ירקות .לאחרונה הרחיב את
תחום עבודתו גם לאזור רמת נגב.
בין הנושאים בהם עסק לאחרונה
התמקד שלמה בפיתוח והטמעה
של שיטת גידול בתעלות הזנה,
כאשר פסולות אורגניות (קומפוסט)
משמשות כמצע גידול המהווה
תחליף לגידול בקרקע או כתחליף
לטיוב קרקע בשיטות המקובלות
של ציפוי בחול או כתחליף למצעים
מקובלים ומתכלים .הפתרון פשוט,
זול ונוח יחסית ליישום ,לאור מגבלות
הקרקע הקיימות בערבה ובבקעת
הירדן .בדיעבד הסתבר שאפשר לגדל
לפחות חמש שנים ללא עיבוד והפיכת
הקרקע (הניסיון הרב שנתי שהצטבר
עד לשנת  .)2014החיסכון השנתי
של הימנעות מעיבוד קרקע מוערך
ביותר מ 1,000-ש”ח לשנה ,בזכות
העדר הצורך בהוצאת אמצעי הגידול
מהמבנה לקראת עיבוד והצבתו
מחדש לקראת שתילה.
באלפי דונמים של גידול ירקות ,במיוחד
בפלפל ובעגבניות ,מיושמות גרסאות
שונות של גידול בשיטת תעלות הזנה
בעלות מצע אורגני ,במיוחד בקרב
מתיישבים חדשים בערבה ,תוך
התרחבות לבקעת הירדן ,בשיתוף
פעולה עם המדריכים המקומיים.
השיטה של יישום תעלות הזנה
בפסולות אורגניות תורמת להעמקת
שיטות של חקלאות בת קיימא
ולסביבה חקלאית בריאה ,הודות
למחזור חומרים מתחדשים ,לעומת
השיטה המסורתית של ציפוי קרקע
בחול או בחומר מתכלה.
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על הישגיו המקצועיים הייחודיים
בתחום ההשקיה והדישון מוענק
לשלמה קרמר אות המדריך
המצטיין.

יוסי קנר בשם המצטיינים
שאלתי את עצמי מה זה להצטיין,
ולהצטיין זה לעשות את הדברים
נכון ,אבל יותר טוב ,גם להעז ,לחדש,
לא לקבל כמובן מאליו .בחקלאות
קשה להגיע להישגים בזמן קצר,
צריך להתמיד לאורך שנים .צריך גם
להתחבר לאנשים טובים שמוציאים
את הרעיונות לפועל ,ובהזדמנות זו
תודה למדריכים ,לחוקרים ,לאנשי
המועצה ,הארגון ומשרד החקלאות
ותודה לאנשי שלוחות.
כדור שני לחקלאות בעמק בית שאן,
אני יודע להעריך את הידע שהושג
בדור הראשון ונמסר לנו למשמורת .מי
ייתן ואוכל להעביר זאת לדור השלישי.
בשמי ובשם מקבלי האותות ,אני
מודה למארגנים ,לחברי הוועדה
שבחרו בנו ותודה לאורחים שבאו
מרחוק ומקרוב.

חלוקת מלגות מטעם
ארגון מגדלי ירקות
ע”ש יוסטה בלייר
ויהודה פלג ז”ל
גם השנה חולקו המלגות במסגרת
טקס חקלאים מצטיינים מטעם
מועצת הצמחים לשנת .2014
דבריו של יוסי ארזי מדברים בעד
עצמם .המלגות הוענקו על-ידי
פרופ יורם קפולניק ,המדען
הראשי במשרד החקלאות ,יוסי
ארזי ומאיר יפרח ,מארגון מגדלי
ירקות ,גיל פלג ורני בלייר ,בניהם
של יוסטה ויהודה ,שלזכרם
הוקמה קרן המלגות.

דברי יוסי ארזי
זו השנה השנייה בה ארגון מגדלי
ירקות מעניק מלגות לסטודנטים
לתואר שני ושלישי המתמקדים
בגידול ירקות .המלגות ניתנות מקרן
שהקים הארגון להנצחת שניים

ממזכיריו ,יוסטה בלייר ויהודה פלג
זכרם לברכה.
שנה שנייה היא תחילתה של מסורת.
התקווה והרצון של הארגון הם
למסורת רבת שנים.
חסר הזמן ותקצר היריעה מלתאר
את פועלם של יוסטה ויהודה בתחומי
החקלאות בכלל ,ובירקות בפרט.
שניהם אנשי חזון ומעש ,אשר נטו את
משכנם בנגב ,האחד במגזר המושבי
והשני במגזר הקיבוצי.
במעשיהם הגשימו את חזון הציונות והיו
לעמוד האש ההולך לפני המחנה.
יהודה ויוסטה חיו ופעלו כחקלאים ,וגם
כאשר נשאו בתפקידים ציבוריים לא
שכחו מהם מקורותיהם ולמען מי הם
פועלים.
איך אפשר לא להזכיר את פועלו של
יוסטה ,בין השאר בהקמת “התאחדות
חקלאי ישראל” ,כגוף המאחד ומייצג
את כלל חקלאי ישראל למגזריהם
השונים ,ואת פעולותיו של יהודה,
בנחישות ובנועם הליכות ,לאיחוד
כוחות ופעילות של החקלאים בגידולי
התעשייה ובתפוחי-אדמה ,למען ייצוב
הענפים והשארת תמורה הולמת
למגדלים.
למקבלי המלגות צירפנו חומר בכתב
על יוסטה ויהודה ,עיון בו יאפשר לכם
להכיר טוב יותר את אלו שלזכרם
הוקמה קרן המלגות.
חקלאות ישראל הינה מן המובילות
בעולם ,וחקלאינו מהמתקדמים
ביותר .כמה מן המצטיינים שבהם
זכו היום להכרה והוקרה .כדי להיות
מצטיינים כבודדים וככלל ,יש הכרח

מבזק ירקות

בליווי וגיבוי של מערכת מחקר ,הן יישומית והן
פורצת דרך.
אתם מקבלי המלגות מסמנים עבורנו ,חברי ארגון
מגדלי ירקות ,את המשך השושלת הזו והצלחתכם
תהיה האפשרות שלנו להמשיך ולהיות חוד החנית
של ענף הירקות בעולם כולו.
המלגות שאנו נותנים היום הם טיפה בים ,כי
הדרישות לחדשנות הולכות וגוברות.
אנו פונים לכל הגופים הקשורים לענף הירקות,
לעודד ,ולא רק במילים ,את המחקר היישומי והכללי
בענף הירקות ,למען כולנו.
ברכות למקבלי המלגות ואיחולי הצלחה בהמשך
הדרך האקדמית שלכם .לשיפוט הוגשו בקשות
רבות נוספות והבחירה לא הייתה קלה ופשוטה .אני
רוצה לנצל את ההזדמנות לאחל הצלחה גם לאלו
שלא קיבלו מלגות השנה.
תודה לחברי הנהלת קרן המלגות ולחברי ועדת
השיפוט שלה.
תודה מקרב לב למשפחות פלג ובלייר על שיתוף
הפעולה המתמשך
ותודה אחרונה לכם ,שבאתם למפגש זה.

ואלה מקבלות ומקבלי
המלגות לשנת ,2014
שמונה במספר ,והתחום בו
הם עוסקים:
דגנית שדה הוכשטטר  -מיפוי
ואפיון אתרים לתכונות QTL
מאוכלוסיית הבר ושילובם בעגבנייה
התרבותית.
ליאור גבר  -הדברת מחלת
הדוררת בתפוחי-אדמה באמצעות

בירכו ונשאו דברים ,בשם המשפחות ,גיל פלג ,בנו
של יהודה פלג ז”ל ,ורני בלייר ,בנו של יוסטה בלייר
ז”ל.
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משולחן המזכירות
קוטלי פטריות.
הדר קוזיקרו  -השפעת גידולי כיסוי
בגידולי שדה ומטעים.
עדו עוז  -אפיון גנטי והערכה חקלאית
של “ , ”superfruiterמוטנט רצסיבי
חדש אשר מגדיל את מספר הפירות
לצמח ויוצר פרי קטן חסר זרעים.
אסף רוזנברג Spongospora -
.subterranean f. sp. subterranea
יעל רייך  -אופטימיזציה של נפח וזמן

לביצוע מאזני מים ומומסים על-ידי
ליזימטרי נקז בשדה.
יוסף פישר  -הנחת היסודות הגנטיים,
הניסויים והסטטיסטיים להבנת מנגנון
התיעול של תכונות ליציבות וחוסר
יציבות בצמחים.
יריב בן נעים  -שיפור העמידות נגד
כימשון בעגבנייה על-ידי כינוס גנים
לעמידות שמקורם בעגבניות בר
.Solanum pimpinellifolium

ישיבת מזכירות -
20.6.14
ביטוח קנט
לאחר סריקת כל נושאי הביטוח
עם קנט ,סיכמו יוסי ארזי ואלי
אהרון בהסכמה על תיקונים
בנושאים השונים של הביטוח.
בקנט מבקשים העלאה בפרמיה
לעונת  .2015-2014הצעתם הייתה
להעלות בסכום של  750אלף ש”ח,
אולם סוכם שנקבל הצעה מתוקנת
בסכום של  10.350מיליוני ש”ח
לעומת שנה קודמת ,בה הייתה
הפרמיה  10מיליוני ש”ח .בביטוח
החובה קיבל הענף פיצויים בשווי
של כ 5-מיליוני ש”ח.

סיוע לבית שאן
לאחר התשובות של משרד
החקלאות ,נשארו מגדלים שניזוקו
בסופת הטורנדו ללא פתרונות .מדובר
בכ 25-דונם שיש צורך להקימם
מחדש .סוכם עם האזור ששליש
מהנזק יקבלו מהמשרד ,מחצית
ממועצת הצמחים ובשליש ישאו
המגדלים.

אבטיחים
עונה קשה עוברת על מגדלי
האבטיח ,גם שיווק לא סדיר לרשות
הפלשתינית ,תהליך שמווסת
כמויות ,וגם סימני וירוס באבטיחים.
ברשתות מנצלים מצב זה ומחסלים
כמויות ניכרות בגלל איכות.
נקווה שעם סיום האיסוף בחלק
מהשטחים והפיכתם ,יחזור הענף
למחירים סבירים.

התארגנות שיווק ארצית
בהתאם לבקשת מגדלים ,מנסים
להתמודד עם התפרעות השווקים
והרשתות ,העדר התייחסות לתקליט
וקביעת מחירים שרירותית .המגדלים
מרימים ידיים ,ומצב המשקים בכי רע.
הוכן חוזר למגדלים (המצורף לגיליון
זה) לגבי הסכמת הגופים ,מועצת
הצמחים ,ארגון מגדלי ירקות ותנועת

22

המושבים ,להקים גוף שיווק ארצי,
שיתמודד עם תנאי השווקים .כל
זאת בתנאי שיהיו חקלאים שיתחייבו
משפטית ,כך שנוכל לבצע את
המהלך בזהירות ובנחישות ולעשות
הכול כדי שזה יצליח .נתארגן בהתאם
לתגובת המגדלים.

סיכום עונת פלפל בערבה
2013/14
בתאריך  26.5.2014התקיים במרכז
ספיר בערבה סיכום עונת פלפל
לעונת  .2013/14במסגרת זו נסקרה
עונת הפלפל בערבה על-ידי יורם
צביאלי ממו”פ ערבה תיכונה וצפונית
ונסקר גידול הפלפל בישראל על-ידי
ד”ר אביתר איתיאל משה”מ ,משרד
החקלאות .אביתר איתיאל מסיים את
עבודתו במשרד החקלאות בחודש
יולי ,ובהזדמנות זו נאחל לו הצלחה
בהמשך דרכו.
סבטלנה דוברינין משה”מ סקרה את
בעיות הגנת הצומח בגידול הפלפל,
כפי שבאו לידי ביטוי במהלך עונה
זו ,בדגש על תופעת ההתמוטטות
החורפית עקב צניחת הטמפרטורה
בדצמבר .תופעה זו מסבירה את
היבול הנמוך שנתקבל בעונה זו ,אשר
תרם תרומה לא מבוטלת לפגיעה
הכלכלית של הגידול.
תחשיבי גידול הפלפל ,כפי שהוצגו
על ידי ברכה גל מהמחלקה
לכלכלת ייצור בשה”מ ,אינם
מבשרים טוב .בניתוח רגישות
במחירי התוצרת ,כפי שהוצגו,
התפוקות ברוב המקרים הינן
שליליות .התוצאות מחייבות את
המגדלים לבצע חשיבה נוספת בנוגע
להמשך ההתנהלות ולקבל החלטות
בשאלות הבאות:
 .1האם יש הצדקה לגידול הפלפל
כענף עיקרי יחיד?
 .2האם יש צורך בצמצום הקטנת
כמות מזרעי הפלפל?
 .3האם המשך השיווק במתכונת
הנוכחית ,בה המגדלים מייצאים את
תוצרתם באמצעות מספר יצואנים
רב ,מועילה או מזיקה?
 .4האם לא עדיף לרכז את התוצרת

מבזק ירקות

חדש ממועצת הצמחים
בארץ תחת מספר קטן של משווקים,
ובכלל ,תוך הקמת קואופרציה
שיווקית מסודרת לצורך שיווק מאורגן,
שיאפשר לחקלאים שליטה על
השיווק?
בעניין אחרון זה המסקנה הינה,
כנראה ,חד משמעית :כל עוד
השיווק נמצא בידיהם של שרלטנים
ורשתות שיווק ,המשלמים לחקלאים
במחירי הפסד ומוכרים לצרכנים
במחירי גזל ,לא תהיה תקומה
לחקלאות הישראלית.
רוני הרשקוביץ מהחטיבה למחקר,
כלכלה ואסטרטגיה במשרד
החקלאות הציגה את מודל
הקואופרציה השיווקית באיחוד
האירופי :מבנה ,תועלות ותמיכה
של כ 11-מיליארדי יורו ,בעוד
שבישראל מתוקצב נושא זה במשרד
החקלאות בסכום של  10מיליוני
ש”ח בלבד ,לטובת יזמות בתחום

ההתארגנות השיווקית .תמיכה זו
מתמקדת בעיקר בייעוץ משפטי,
בבניית תקנון ובהתאמת מערכות
מידע ממוחשב.
הניסיון הקואופרטיבי נכשל בעבר
בישראל והוא מקרין עד היום חשש
בקרב החקלאים להתאגד ,אך ברור
לכול שהתארגנות שיווקית נוספת
הינה הכרח להמשך קיומה של
חקלאות המפרנסת את חקלאיה.
כיום ,בהמלצת שר החקלאות,
מנסים במועצת הצמחים ,בארגון
מגדלי ירקות ובתנועת המושבים
לגבש תוכנית להתארגנות ארצית
לשיווק תוצרת חקלאית (ראו סיכום
ישיבת המזכירות) ,וכולנו מקווים
שכל החקלאים ישתפו פעולה עם
התארגנות זו.

סיכם וכתב :אלי אהרון

תחזית שיווק ירקות
יוני - 2014
אוגוסט 2014
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק
של המזרעים/שתילות עד מאי ,2014
אשר ישווקו בחודשים יוני - 2014
אוגוסט  .2014הנתונים 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.

המשך בעמוד הבא
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השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים מאי  - 2013מאי ( 2014ש”ח לק”ג)
שם ירק
אבטיח

מאי13-

מאי14-

 %שינוי

2.70

2.10

-22%

ארטישוק

4.30

בטטות

5.25

בטטות איכות מעולה

8.25

8.11

-2%

בצל אדום

3.24

4.29

32%

בצל יבש

2.30

1.88

-18%

בצל ירוק

4.77

3.00

-77%

ברוקולי באריזה קמעונית

9.71

5.74

-41%

גזר באריזה קמעונית

2.55

2.30

-10%

גזר בשקים

2.20

1.90

-14%

דלורית

4.72

4.50

-5%

דלעת

6.22

4.85

-22%

חסה  8יחידות

17.28

17.00

-2%

חצילים

2.69

חצילים חממה

5.22

3.86

-26%

כרוב אדום

2.17

1.87

-14%

כרוב לבן

1.53

1.87

22%

כרובית

3.45

4.41

28%

לוף

5.45

5.21

-4%

לפת איכות מעולה

3.51

2.48

-29%

מלון גליה מעולה

4.50

4.51

0%

מלון כתום

4.47

3.42

-23%

מלפפונים חממה

3.07

3.31

8%

סלק איכות מעולה

2.20

2.22

1%

עגבניות באשכולות

3.66

3.53

-4%

עגבניות חממה

3.59

3.31

-8%

עגבניות צ’רי באשכולות

4.54

3.29

-27%

פלפל אדום
פלפל אדום איכות מעולה

9.59

9.22

-4%

פלפל בהיר

5.35

4.23

-21%

פלפל חריף

3.83

2.96

-23%

פלפל ירוק מאורך

4.71

פלפל ירוק מזני בלוקי

5.39

4.25

-21%

פלפל כתום

10.19

8.68

-15%

פלפל צהוב איכות מעולה

9.94

8.34

-16%

פלפל קליפורני

4.60

צנון

3.32

3.37

2%

קולרבי איכות מעולה

3.38

3.88

15%

קישואים איכות מעולה

4.28

3.17

-26%

שום

14.10

שומר

3.09

3.16

2%

שעועית ירוקה

7.60

8.00

5%

תירס באריזה קמעונית

5.69

5.00

-12%

תפוא”ד אדום באריזה קמעונית
תפוא”ד אדום באריזה קמעונית
איכות מעולה
תפוא”ד אדום בשקים

5.10

4.10

-20%

5.40

4.70

-13%

4.75

3.40

-28%

4.00

2.85

-29%

4.40

3.32

-25%

3.65

2.51

-31%

תפוא”ד באריזה קמעונית
תפוא”ד באריזה קמעונית לבן
איכות מעולה
תפוא”ד שקים

24

3.38

מבזק ירקות

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות
בשנים ( 2014-2006מדד באחוזים בסיס = ממוצע )2005

המדד הסיטוני בחודש מאי  2014עומד על שיעור של  139%משנת הבסיס
(ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה כי מדד מחירי הירקות הסיטוני בחודש
מאי  2014ירד בשיעור של  9%לעומת חודש אפריל .2014
מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש מאי  2014עומד על שיעור של  133%משנת הבסיס.
מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש מאי ירד בשיעור של  4%לעומת חודש אפריל .2014

פירוט התחזית:
בצל
הספקת בצל בחודש יוני  2014הינה
מזני מכלוא.
סך-כל היקף המזרעים של זני מכלוא
כ 5,500-דונם .זנים אלו עתירי יבול.
באזור עמק יזרעאל יש פגיעה מזערית
של הלבנת הקש בבצל מזן ריברסייד.
לא ניתן להעריך כרגע אם תהיה פגיעה
ביבול.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות.
צפויה הספקה סדירה של בצל.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.
חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש מאי
הינו כ 2,980 -דונם בשטחים פתוחים
(כולל שטחים מכוסים בניילון) ו750-
דונם בחממות ,המיועדים לשיווק
בחודשים יוני-אוגוסט.
השיווק בתקופה זו הוא בעיקר
משטחים פתוחים (אזור השפלה).
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת עד
גבוהה.
כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים מרץ-
מאי כ 4,355-דונם ,המיועדים לשיווק
בחודשים יוני-אוגוסט.
איכות הכרוב מעולה ,ללא פגיעות
ומזיקים.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה עד
מאוזנת.
מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת של
מלפפון הינה כ 9,000-טונות בחודש.
השיווק החודשי מהרש”פ מוערך
ב 2,000-1,500-טונות.
היקף שטחי המלפפון בחודשים מרץ-
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מאי כ 4,820-דונם ,המיועדים לשיווק
בחודשים יוני-אוגוסט.
היות שמדובר בגידול קצר ,יחסית
לשאר גידולי הירקות ,היצע המלפפון
משתנה בזמן קצר .לכן קיימות תנודות
במחירי המלפפון מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.
עגבנייה
סך-כל שתילות העגבנייה עד חודש
מאי כ 7,510-דונם בתי צמיחה,
המיועדים לשיווק בחודשים מאי-יולי.
החודשים אפריל-מאי התאפיינו
בטמפרטורות נוחות ,לכן לא היו בעיות
מיוחדות בגידול.
צפויה הספקה סדירה של עגבניות
וברמת מחירים מאוזנת עד נמוכה.
פלפל
סך-כל השתילות עד חודש מאי
כ 5,600-דונם בתי צמיחה וכ780-
דונם ש”פ ,המיועדים לשיווק בחודשים
יוני-אוגוסט.
החל שיווק של פלפל משתילות
פברואר-מרץ לשווקים ,אך עדין
בהיקפים קטנים.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה עד
מאוזנת.
שום
היקף השום המאוחסן הקיים במלאי
כ 6,000-טונות.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.
אבטיח
היקף מזרעי האבטיח בחודשים מרץ-
מאי כ 15,700-דונם ,המיועדים לשיווק
בחודשים יוני-אוגוסט.
יש מספר שטחים שנפגעו מווירוס
באזור בית שאן.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.
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כותבים למבזק
האם ממשלת ישראל
רוצה חקלאות?
יאיר מנע ,מנכ”ל “מושבי הנגב”
מחאת הפלפלים ,כפי שהיא מכונה,
תופסת מקום הולך וגדל בתקשורת.
המדובר ,למי שלא שמע ,במחאה על
פערי התיווך הגדולים במחירי התוצרת
החקלאית ,מן השדה ועד המדפים
בחנויות.
כחקלאים ,אנחנו מודעים לחשיבות
המחאה הזו ולצדקתה ,פערי תיווך
עצומים אכן מחייבים התערבות .אבל
בכך לא מסתכמת בעיית החקלאים
בישראל .מחירי הירקות והפירות
מאמירים בשעה שרווחי החקלאים
נשחקים ,והשוק הולך ונכבש על-ידי
ספקולנטים ואינטרסנטים ,בעוד
הממשלה עומדת מנגד.
נתחיל בסבסוד או בעצם באין סבסוד.
הסבסוד העקיף של הממשלה שואף
לאפס .השווקים הולכים ומוצפים
בתוצרת חקלאית מיובאת ממדינות
המסבסדות את החקלאות ביד
רחבה ,ועל אלה נוספים פערי תיווך
שערורייתיים שגוזרים משווקים בדרך,
בין השדה למדף.
הוסיפו לכך את התשומות היקרות,
והתוצאה ברורה :אנחנו ,החקלאים,
מרוויחים פחות ,הצרכן משלם יותר,
והממשלה מצידה מסתפקת בהצהרות

26

יפות על חשיבותה של החקלאות.
למי שעוסקים בחקלאות הדברים
האלה אינם חדשים.
כל רפתן ,למשל ,יודע כמה יקר יותר
ייצור החלב בישראל מייצור החלב
באירופה ,שם העשב החופשי גדל
בשפע ,הגשם יורד בנדיבות כל השנה,
ואם לא די בכך ,הממשלות מעמידות
סבסוד נדיב לחקלאים ,ובכלל זה
לייצור החלב .בתנאים אלה אין פלא
שליטר חלב אירופי זול בהרבה מליטר
חלב ישראלי.
אבל בכך לא מסתכמת סאגת הצרות
של החקלאי הישראלי .על תנאי הטבע
הירודים ,הסובסידיה הנמוכה ועמלות
התיווך המטורפות ,מוסיפה הממשלה
את המחסור בעובדים זרים לחקלאות
ואת מס המעסיקים היקר המוטל
עלינו .והשנה ,כמו להכריע סופית את
גבם השבור של החקלאים ,נוספה
הבצורת ,שגם לה הוסיפה הממשלה
את שלה  -פיצוי מגוחך ומעליב ,שרק
משלים את מחירי המים השערורייתיים
הנגבים מאתנו .אם כמויות הגשמים הם
בידי שמים ,מחירי המים הם מעשה
ידי אדם ,מעשה ידיה של הממשלה,
והמחירים הגבוהים גורמים כך שבכל
שנה עוד ועוד גידולים הופכים להיות
בלתי ראויים לייצור.
עד לפני כמה שנים עודדה הממשלה
את החקלאים לשתול עצי זית לצורך

בשדה ההדרכה
ייצור שמן למאכל ,על-ידי ניצול של
מים מליחים .אבל ,אותה ממשלה
גם הלכה וייקרה את המים המליחים
ובכך עודדה למעשה את יבוא שמן
הזית מאירופה ,מה שמביא את
החקלאים בהכרח לעקור אלפי
דונמים של עצי זית בדרום .כרמי זית,
שניטעו והושקו במים מליחים ואשר
היוו דוגמא לאיכותה של החקלאות
הישראלית ,מצויים כיום בסכנת
הכחדה .והמצב בתחום שמן הזית
הוא משל למה שקורה בתחומים
אחרים בחקלאות.
בתנאים אלה אפשר לשאול ,האם
יש הצדקה לקיומה של חקלאות
ישראלית ,האם לא יהיה נכון יותר
לייבא מוצרי חקלאות זולים יותר?
התשובה לשאלה זו מצויה מחוץ
לשדה הכלכלי .כלכלית ,אולי עדיף
לסגור רפתות ,לייבש שדות ,לכרות
עצי פרי ולהפשיר את הקרקעות
לבנייה ,אבל מכל בחינה אחרת
זה יהיה אסון .מדינת ישראל אינה
רשאית לוותר על אסמי המזון שלה
ולפתח תלות באסמים באירופה.
בכל הקשור לדרום ,הוויתור על
חקלאות צופן אסון נוסף :השתלטות
של גורמים עוינים ובלתי מורשים על
אדמות הלאום.
מי שמבקר במרחבי הדרום יכול
להיווכח עד כמה חיוני התפקיד
שממלאים החקלאים ,המעבדים את
השדות ,בשמירה על האדמות .ועל
כל אלה צריך להוסיף את החשיבות
הכלכלית ,אחרי הכול אלפי משפחות
מוצאות פרנסה בתחום החקלאות.
המשך קיומה של החקלאות אינו
מובטח .החקלאות הישראלית הפכה
למושג הזהה לציונות ,ההישגים שלנו
החקלאים הפכו לשם דבר בעולם
כולו ,בייצור חלב ,בניצול מי קולחין
ועוד ,אבל עם כל הגאווה המוצדקת
הזו ,איננו רשאים להיות פטורים
מדאגה לעתיד .החששות להמשך
קיומה של החקלאות רק גוברים.
על ממשלת ישראל להשיב לשאלה
שאנחנו שואלים  -האם היא רוצה
בחקלאות? ואם היא רוצה ,מה היא
מוכנה לעשות לשם כך?

גידול בצל
מבצלצולים
הקדמה
הבצל הסתווי מיוחד מבחינת
עונת גידולו :שתילת הבצלצולים
והתפתחות הנוף נעשים ביום ארוך,
ואילו הצניחה וההבשלה מתרחשים
ביום קצר .למשך זמן חשיפת הצמח
לאורך יום מוגדר ,בטמפרטורה
השוררת באותה תקופה ,על-פי
הזן ,יש חשיבות והשפעה לאורך
היום ,המוביל להתבצלות ,לצניחה
ולהבשלה .לפיכך ,יש חשיבות
רבה למועד השתילה המדויק של
הבצל הסתווי באזורי הגידול השונים.
איחור רב במועד השתילה או סתיו
קר מהרגיל עלולים לגרום להמשך
הגידול הווגטטיבי ולהפרגה לקראת
האביב .סתיו חם מהרגיל או מועד
שתילה מוקדם מדי יגרמו להקדמה
משמעותית בצניחה ובהבשלה
וליבול נמוך .הבצל הסתווי הנשתל
מבצלצולים מבשיל בחודשים
דצמבר-מרץ ומיועד לשיווק סמוך
להבשלתו.

בחירת החלקה
החלקה המיועדת לשתילה צריכה
להיות נקייה בארבע-חמש השנים
האחרונות מכל גידול ממשפחת
השושניים (בצל ,שום ,לוף) .חשוב
לבדוק שהחלקה אינה נגועה
בנמטודות חופשיות ובמחלות קרקע.
בנוסף ,יש לבדוק באילו קוטלי עשבים
השתמשו בגידולים הקודמים ,מחשש
לשאריות העלולות לגרום נזקים .עדיף
שלא לגדל על כרב של תפוחי-אדמה,
מחשש לספיח ,ועל כרב של דגניים,
מחשש לריזוגליפוס.

הכנת הקרקע
חורשים את הקרקע ומסמנים
ערוגות .אם קיימות ערוגות קבועות,
מעבדים במשתת מסוג פראפלאו או
במשתת רוטט .מחליקים ומפוררים
את הרגבים ומפזרים קומפוסט
ודשנים כימיים (במידת הצורך) על

מבזק ירקות

פני הערוגה .משקים השקיה טכנית
ומתחחים לבניית הערוגה.

חיטוי קרקע
כאשר יש חשש להימצאות מחלת
השורש הוורוד ,מומלץ לבצע חיטוי
סולרי כדי להדבירה וכן כדי להדביר
פתוגנים שונים ועשבי בר .החיטוי יבוצע
בחודשים יולי-אוגוסט למשך  5שבועות.
פריסת הפלסטיק תיעשה על פני
ערוגה לחה (בעת הצורך יש להשקות
בהמטרה  20-15מ”ק/דונם) .הנחת
שלוחות הטפטוף על פני הערוגות לפני
פריסת הפלסטיק תאפשר הוספת
מים במהלך תקופת החיטוי ותשפר
מאוד את יעילות החיטוי (מומלץ
להשקות בלילה כדי שלא לפגוע
בהתחממות הקרקע במשך היום).
רוחב יריעת הפלסטיק לחיפוי הוא
 1.6-1.5מ’ ,ועובייה  0.03-0.02מ”מ.
הפלסטיק צריך להכיל חומר המונע
התפרקות בקרינת השמש .u.v.a -
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תוסף של “אנטי דריפ” ליריעה עשוי
לשפר את יעילות החיטוי .אפשרות
נוספת היא חיטוי במתאם סודיום
(אדיגן ודומיו) להדברת המחלה וכן
להדברת פתוגנים שונים ועשבי בר.

זיבול ודישון
הבצל מגיב היטב לפוריות הקרקע,
ולכן רצוי לבחור בקרקעות פוריות.
בשדות ,שקיבלו זבל אורגני בגידול
הקודם ,ניתן להסתפק בתוספת של
 3-2מ”ק זבל אורגני או ב 400-ק”ג
לדונם כופתיות .בחלקות ,אשר לא
קיבלו זבל אורגני בשנים האחרונות,
הכמות המומלצת היא  5מ”ק לדונם.
במקרים אלו יש לבחור רק בזבל
אורגני שעבר תהליך קומפוסטציה.
בשום מקרה אין לפזר זבל שלא עבר
תהליך זה ,מחשש לאילוח השדות
בגורמים בלתי רצויים .תוספת של
דשני יסוד כימיים תינתן בהתאם
לתוצאות בדיקות הקרקע ,כלהלן:

זרחן  -יש להשלים עד לרמה של 25
חלקי מיליון; אשלגן  -יש להשלים עד
לרמה של  12חלקי מיליון (כאשר
הבדיקה במיצוי קלציום כלוריד);
חנקן יינתן כדשן ראש במהלך הגידול
בכמות מצטברת של  30ק”ג צרוף
לדונם.

השקיה
ההשקיה תיעשה בממטרות,
בממטירונים או בטפטוף .בכל מקרה,
בתקופת ההנבטה רצוי להשתמש
בממטרות או בממטירונים ולהשקות
מדי יום ,ובאדמות קלות  -פעמיים-
שלוש ביום ,להשרשה מהירה באדמה
של הבצלצולים.

מקור הבצלצולים ובריאותם
במרבית השטחים שותלים בצלצולים
שמקורם במשתלות שנזרעו מתחילת
ינואר עד אמצע חודש פברואר .סביר
שבצלצולים ממשתלות שנזרעו מאוחר

 תרדמתם ארוכה יותר ,לכן לבלובםעלול להתעכב ולהימשך זמן רב,
וחלקם עלול אף להירקב.
חשוב להקפיד על שימוש בבצלצולים
ממקור אמין ולבדוק מהו מקור
הזרעים שנזרעו במשתלה ואם
הבצלצולים אכן נקיים ממחלות ,כמו
שורש ורוד ( )root Pinkומיני פוזריום,
וממזיקי קרקע ,כאקריות קרקע מסוג
 Rhizoglyphus callaeוכנמטודות
גבעול מסוג ,Ditylenchus dipsaci
שכולם קיימים בישראל ועלולים להיות
מופצים על-ידי בצלצולים נגועים.
חשוב לזכור שההימנעות מנגעים
למיניהם יעילה ואמינה יותר מכל
שיטות ההדברה והחיטוי .סכנה גדולה
עלולה להיגרם בהחדרת נגעים על-ידי
בצלצולים לשטחים שעברו חיטוי
קרקע.

המשך בעמוד הבא
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זנים ומועדי שתילה
20.9-25.8
בית אלפא
1.10-15.9
אורי
5.9-25.8
עדה (*)781
5.9-25.8
שחר (*)944
5.9-25.8
גובי (*)1201
מטה ארי (אדום)* 5.9-25.8
*חשוב לציין כי הניסיון עם הזנים
הללו באזורים השונים אינו רב,
ובשלב זה רצוי לגדלם בהיקפים
קטנים ולהיוועץ לגבי מועד שתילתם
בכל אזור.

עומד
מספר השורות לערוגה יהיה 5-4
שורות (באזור הערבה  6 -שורות).
קוטר בצלצול מספר בצלצולים
למטר שורה רץ
(מ”מ)
12
24-16
11-9
28-24
10-8
32-28
8-7
36-32
גודל הבצלצול משפיע על ההתפצלות
ועל היבול הסופי .רצוי להימנע
משתילת בצלצולים שקוטרם קטן
מ 16-מ”מ .בזן בית אלפא הבצלצולים
הקטנים מתפצלים בדרך כלל לשניים,
והגדולים יותר  -לשלושה או לארבעה
בצלים .בזן אורי הבצלצולים מתפצלים
עד לשניים .שותלים את הבצלצולים
הקטנים ראשונים ,כיוון שמשך
התפתחותם ארוך יותר.
הערה :חשוב להיוועץ לגבי המועד
ועומד הבצלצולים בכל אזור.

אופן השתילה
שתילה ידנית  -בשיטה זו כל בצלצול
ממוקם כראוי במקומו ,כאשר צוואר
הבצל נמצא מעל פני האדמה;
ההצצה אחידה ומהירה יחסית ,ובשלב
זה ניתן לחסוך במים .פוטנציאל היבול
ואיכותו עשויים להיות גדולים יותר
מאשר בשתילה ממוכנת .לשתילה
נדרשים לכל דונם כ 3-ימי עבודה.
שתילה ממוכנת  -שתילה רדודה
לעומק של כ 1-ס”מ ,עם כיסוי
אדמה מועט מאוד .אמנם בצלצול
חשוף מדי עלול לקבל מכות שמש,
אך שתילה עמוקה מדי ופגיעה
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מכנית בבצלצולים עלולות לעודד
את התפתחות מחלת הבוטריטיס
(ריקבון צוואר הבצל) .מומלץ לעבור
לאחר הנעיצה במעגלה חלקה,
להבטחת הצנעה טובה ואחידה של
כל הבצלצולים.

הגנת הצומח
בשלהי הקיץ החם והיבש או בראשית
הסתיו ,חלקות ירוקות הן מקור
למשיכת חרקים ,עופות ובעלי חיים
אחרים ,וצפויים נזקים מ”אורחים לא
רצויים” .אמנם בעונות אלה התנאים
האקלימיים הם לרוב חום ויובש ,אך
באזורים מסוימים מתאים מזג-האוויר
העכשווי להתפרצות מחלות נוף.
השקיה בהמטרה מגבירה את רמת
הלחות בתוך הנוף ומגבירה את
הסיכוי להתפתחות המחלות .השקיה
במהלך הלילה או בשעות הבוקר
המוקדמות עדיפה ,משום שבמשך
היום הטמפרטורות עולות ,והנוף היבש
נשמר לאורך זמן.

זבוב הבצל
ביצי זבוב הבצל מוטלות על פני
השטח ,סמוך לנבטי הבצל ,ובוקעות
לאחר יומיים .הזחלים מתקדמים לכיוון
צוואר הבצל ,חודרים אליו וגורמים
נזק המתבטא בהצהבת העלים
ההיקפיים .הזבוב מקים שני דורות
בתנאי הארץ :דור אחד בסתיו ודור
שני בחורף ,בחודשים ינואר-פברואר.
בצל “בית אלפא” ,הנשתל בראשית
חודש ספטמבר ,חומק מהזבוב ,אך
הזן “אורי” הנשתל אחריו נפגע ממנו,
ולכן בשדות אלו חשוב לטפל מיד עם
שתילת הבצלצולים .מספר הטיפולים
ודחיפותם תלויים בהיסטוריה האזורית.
ככלל ,בהגיע הבצל לעובי עיפרון ,אין
משמעות לזבוב ,ופגיעות מאוחרות
כמעט שאינן גורמות נזק.

תריפסים
התריפסים פעילים מאוד בסתיו ,ועד
רדת הגשמים עלולות האוכלוסיות לגדול
מאוד לכדי עשרות ומאות זחלים ובוגרים
לצמח ,דבר המביא להחוורת העלים.
נמצא כי התריפס מעביר לצמח את

וירוס הניקוד של האירוס ( .)IYSVנזקים
אלו גורמים להיחלשות הצמח ולאובדן
של חלק מהיבול .לפיכך ,יש להקפיד על
כך שאוכלוסיית התריפסים לא תעלה
על  5-1זחלים לצמח באמצעות ריסוסים
קבועים בתכשיר אחד או בתערובת
של שני תכשירים .אם מומלץ להוסיף
משטח לתכשיר ,חשוב לבצע זאת.
מתוצאות ניסויי שדה אחרונים עולה כי
רצוי לטפל מדי שבועיים בשני טיפולים
עוקבים (בתכשיר זהה) במרווח של
שלושה ימים ביניהם .רצוי לרסס בשעות
הצהריים ,כאשר התריפסים נמצאים
בשיא פעילותם ,ולדאוג לריסוס בטיפות
מים הגדולות מ 200-מיקרון ,כדי ליצור
נגירה של הטיפות אל חיק העלים,
היכן שהזחלים פעילים .חשוב להיוועץ
במדריכי הגנת הצומח והמיכון באזור,
כדי להבטיח יישום יעיל של התכשירים
וקטילה טובה של הזחלים.

מחלת הקימחון
באזורים החמים  -בקעת הירדן ,בית
שאן ועמק חרוד  -אנו נתקלים מדי
שנה במחלה המתבטאת בכתמים
לבנים על העלים ,לרבות במוקדים
בשדה ובעיקר בשדות מפותחים
ובעקבות דישונים תכופים .הזן “בית
אלפא” הוא הנפגע העיקרי ממחלה
זו .למחלה אין ערך כלכלי והיא אינה
מחייבת טיפול.

מחלת הכשותית
המחלה אינה שכיחה בבצל בסתיו ,אך
צפויה להופיע עם רדת הטמפרטורות.
המועד המוקדם ביותר שבו נצפתה
היה בחודש נובמבר .המחלה
שייכת למחלקת פטריות האצה
(פיקומיציטיס) ,האוהדות לחות גבוהה
ומים חופשיים .המחלה נוטה להתפרץ
באזורים מטוללים יותר מאשר
באזורים יבשים .מתחילים בטיפולי
המניעה עם ירידת טמפרטורת היום
מתחת ל 20-מעלות צלזיוס .עם גילוי
המוקד הראשון באזור ,מומלץ לטפל
בכל השדות באחד מהתכשירים
הסיסטמיים הספציפיים של קוטלי
כשותית .באביב  2011היה קושי גדול
להדביר את המחלה ,ולכן חשוב

ביותר ,כבר בתחילת הטיפולים ,לשלב
שני תכשירים בטיפול אחד .חשוב
ביותר לרסס בטיפות מים זעירות
(בניגוד להמלצת הטיפול בתריפס)
בשילוב משטחים או מדבקים ,כדי
שלא תהיה נגירה רבה והטיפות יישארו
צמודות לעלים.

מחלת הסטמפיליום
המחלה שכיחה באביב ,אך בשנים
האחרונות גוברת בסתיו המאוחר,
לרוב בטמפרטורות בינוניות
ובממטרים פזורים ,וגורמת נזקים
ישירים בבצל .המחלה מתחילה
ככתם נקרוטי הולך וגדל וסביבו הילה
סגולה .הכתם עלול להתפשט לאורך
העלה ולגרום לבסוף להתייבשות הנוף.
עם זאת ,יש לעקוב אחר התפתחות
המחלה ולכוון את הטיפולים בהתאם
לממצאים בשטח .הטיפולים הניתנים
למניעת מחלת הכשותית מסייעים גם
למניעת מחלת הסטמפיליום.

מחלת הבוטריטיס
בבצל חורפי מבחינים בעיצומם של
הגשמים בקמילת העלים ההיקפיים.
קיימת סברה (שלא הוכחה עדיין)
שהתופעה נגרמת על-ידי הפטרייה
בוטריטיס סקואמוזה ,שנפוצה בשנים
גשומות ,בשדות צפופים ,בשדות
מומטרים ובמזג-אוויר לח .לעתים
התופעה המתוארת הינה שילוב
של הפטרייה עם החיידק Erwinia
 .spp.כשנערכים להדברת כשותית,
יש לבחור בתכשירים שידבירו הן
כשותית והן בוטריטיס .באזורים,
שבהם התופעה שכיחה מאוד ,יש
לשקול מתן טיפולים מיוחדים בקוטלי
בוטריטיס או לשלבם בקוטלי כשותית.
בחורף  2005פגעה מחלת
הבוטריטיס ,הידועה בשם “ריקבון
צוואר הבצל”  ,Botrytis allii -בשטחים
רבים וגרמה נזקים קשים לשדות
הבצל .בשנים האחרונות לא נצפתה
המחלה .מחלה זו ניתנת לזיהוי על-פי
ריקבון המכוסה תפטיר ,המתפתח
באזור צוואר הבצל .בין גלדי הבצל באזור
הפגיעה מתפתח תפטיר ומופיעות
קשיונות בין הגלדים ,שצבען הופך חום.

מבזק ירקות

הדברת עשבים
לאחר שתילת הבצלצולים מטפלים
בתכשיר גול (או בדומיו) בהתאם
להמלצות .מרססים את כל השטח
וממטירים להנבטה ולהצנעת החומר.
ככל שהבצלצול גדול יותר ,כך מידת
הנזק הנגרמת לבצל קטנה יותר; כלומר,
אם שותלים בצלצולים קטנים ,עלולים
להיפגע עלי הבצל העוברים דרך שכבת
הקרקע המרוססת בגול .הנזק חולף
עם הזמן ,והבצל מפתח עלים חדשים
ומתאושש מהר .גול (או גליגן ,גלאון,
אוקסיגל ,גליל) הוא תכשיר נדיף ,כך
שבהיותו מיושם בקיץ או באזורים חמים,
הוא עלול להתנדף (הסולבנט מתנדף).
החומר נספח לקרקע ופעילותו קצרה.

בברכת עונה פורייה ומוצלחת!
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה
מקצועית בלבד.

אלי מרגלית  -רפרנט ארצי לשושניים;
תמר אלון  -מדריכת הגנת הצומח

יוני 2014

גידולי תעשייה
עגבניות לתעשייה
קטיף העגבניות התחיל בעמק
המעיינות ,ונקווה לעונה טובה.
בהתמודדות עם העלקת הושגה
התקדמות רבה ,הרבה בעזרת המיזם
שמומן על-ידי מועצת הצמחים
והמדען הראשי של משרד החקלאות.
קיימות כיום שלוש אפשרויות של
התמודדות:
א .פקעית דור א’ ,שכוללת שלושה
ריסוסים של מוניטור לפי תכנית
תומכת החלטה ,שפותחה במעבדתו
של ד”ר חנן אייזנברג ,שחוזה את נביטת
העלקת לפי ימי מעלה והפעלה
במים אחרי כל ריסוס ושני ריסוסי
קדרה על העלקת שמצליחה לנבוט.
גם המוניטור וגם הקדרה מורשים
לשימוש במועד של אחרי סיום
החנטה.

ב .פקעית דור ב’ ,שכוללת תיחוח של
מוניטור בחורף לפני השתילה והפעלה
במי גשמים ויישום של קדרה בטפטוף
לפי ימי המעלה של העלקת הנובטת.
ג .שימוש בתכשיר “הימאלאיה”,
שפותח על-ידי אריאל ונציאן מחברת
“אפעל” וד”ר יוסי הירשנהורן מנווה
יער ,שכוללת ריסוסים בתכשיר
הימאלאיה לפי ימי המעלה
של נביטת העלקת .לתכשיר
“הימאלאיה” יש רישוי.
בסיורים שערכנו ראינו חלקות שטופלו
בשלוש השיטות שהוזכרו והניבו יבול
כלכלי למרות השיבוש הרב בעלקת.
השימוש באחת מהשיטות מחייב
התארגנות מהשתילה או לפניה ולא
תוך כדי הגידול .אני מזכיר ,שלפני
כניסת הקומביינים והכלים הנלווים
לשטח ,מומלץ ביותר לשטוף אותם
ולרסס בחומר “בקטרון” ,המדביר
זרעי עלקת .פירוט אצל החתום מטה
או אצל פרופ’ אברהם גמליאל (גמלי)

במינהל המחקר החקלאי.
נושא הדישון האשלגני באדמות
חרסיתיות עלה שוב על הפרק .יש
את המלצותינו ,התורה שבכתב ,כפי
שנוסחו בדפון ההמלצות של השקיה
ודישון על-ידי ענת לוינגרט-איצ’יצ’יי,
ויש את התורה שבע”פ .עגבניות הן
צרכן חשוב של אשלגן 4 ,ק”ג אשלגן
לכל טונה של עגבניות הנקטפות
מהשדה ,וכל אחד שיעשה את
חשבונו.
ב 12.6-נערך סיור בנושא עגבניות
לתעשייה בעמק המעיינות .בסיור
השתתפו חקלאים ,מדריכים
ועוסקים בענף .תודה לטל לנדה
מנהל חוות עדן הפורש ,ליפתח
גלעדי המנהל הנכנס ולרני קליינמן
מרכז ועדת המגדלים ,שעזרו
להצלחת הסיור.

המשך בעמוד הבא
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שעועית
יש להיזהר מפירות קוצניים של
עשבים ,בעיקר קוטב ,אבל לא רק.
יש כיום מספר דרכים להתמודדות
עם העשבים הבעייתיים ,כמו ריסוסים
מכוונים בקוטלי עשבים המורשים,
וקיים עישוב של לפני הקטיף .חייבים
לזכור ,שאין סובלנות במפעל אפילו
לקוץ אחד.

תירס
בשנים האחרונות הרימו את ראשן שתי
מחלות עלים :מחלת החילדון ומחלת
הכתם העדשתי .אנחנו מחויבים
למאמץ לרישוי תכשירים להתמודדות
עם שתי מחלות אלו ,ונקווה לעזרת
המפעלים.
ד”ר אופיר דגני מ”מיגל” הגיש תכנית
למדען הראשי של משרד החקלאות
בנושא ה”הרפופורה” ,המחלה
המאיימת על גידול התירס בישראל.
אני מקווה שיימצא כסף במדען
למחקרו.

שאול גרף

קינרס
לעונה
התעוררות פיזיולוגית של קודקודי
הצמחים בחלקות קיימות חלה בדרך
כלל במחצית השנייה של יולי .את
ההשקיה הראשונה יש לתת בסוף
יולי-תחילת אוגוסט בהמטרה ,במנה
של  70-60מ”ק מים לדונם .ההשקיה
השנייה תינתן כשבוע לאחר מכן ,ואף
היא בהמטרה.
מספר ימים לפני ההשקיה השנייה
מפזרים את הזבל האורגני (חקלאים
הנוהגים לפזר מדי שנה) ,מצניעים
בעיבוד קל ,כגון קלטור שטחי או
תיחוח .פעולה זו מהווה הכנת שטח
להדברת עשבים .מרססים מיד
באחד מקוטלי העשבים המומלצים
(ראו להלן) ומצניעים בהשקיה השנייה
במנה של כ 30-מטר מעוקב מים.
ההשקיה השנייה אף היא בהמטרה,
ומכאן ואילך משקים בטפטוף.
ממשיכים בהשקיות קלות ותכופות
שיש בהן הרטבת החתך לעומק ,1.20
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עד הופעת שושנת עלים ירוקים.
לשטחים חדשים בוחרים בחלקות
מנוקזות ,שניתן לעבד בהפסקות
הגשמים הקצרות בחורף .הכנתן
תיעשה ביסודיות ,משום שהקנרס הינו
גידול רב-שנתי ,כך שלא ניתן לתקן
טעויות בזמן הגידול .הקרקע תהיה
פתוחה ומאווררת לעומק  50ס”מ,
השכבה העליונה תחוחה ,ופני השטח
ישרים וחלקים למניעת הצטברות מים
בחורף ולהבטחת הצלחת הטיפול
הכימי נגד עשבים .לפני שתילה חדשה
חשוב לעשות בדיקת קרקע ,כדי שזו
תשמש בסיס למתן דשני יסוד .מועד
השתילה הרצוי הוא  15-1באוגוסט,
לאחר שהשטחים ,שמהם מפיקים
את חומר הריבוי ,קיבלו השקיה
להתעוררות  -בין אם אלה שתילים
מהמשתלה ובין אם ייחורים (חוטרים)
שהתעוררו והתחילו “לעבוד” ,כלומר
שהעיניים שבהם תפחו ובלטו מ”מ
אחדים.

שתילה חדשה  -מה שותלים
באוגוסט?

ניתן להפיק חוטרים רבים  -כל זאת
בתנאי שהחלקות בריאות ממחלות
בכלל ומנמטודות בפרט .חומר הריבוי
יישמר בלחות גבוהה משעת הוצאתו
ועד לשתילה.
בחלקה המיועדת לשתילה מתקינים
את מערכת הטפטוף בעוד מועד ,את
השלוחות פורשים במרחקים מתאימים,
מפעילים את מערכת הטפטוף יום
לפני השתילה ,ותמיד שותלים בקרקע
לחה .חשוב להבטיח שהשתילים (או
החוטרים) יהיו במגע ישיר עם הקרקע
הלחה .לאחר השתילה יש לדאוג ללחות
מסביב לשתיל עד לקליטה ,אך ללא
עודפי מים.
מגדלים ,השותלים חלקות מהזן
הסגול ,יקפידו לבחור חומר ריבוי
לפירוק  -צמחים בעלי עלים תמימים
(לא מפורצים) .אלה הם צמחים
בכירים ומניבים מוקדם יותר מבעלי
העלים המפורצים .חקלאים ,הקונים
שתילים או חוטרים מהזן הסגול,
יקפידו לקנות אך ורק מחלקות
שנעשה בהן בירור קפדני ,ושכל

אוכלוסיית הצמחים מטיפוס הצמחים
הבכיר ,בעל העלים התמימים.

שתילת חורף
שתילת החורף עדיפה על שתילת
הקיץ מבחינת השקעת ימי עבודה
ונוחות בעבודה ,הקליטה קלה יותר
ומבטיחה עומד מלא לעונה הבאה.
שותלים בסוף ינואר  -תחילת פברואר.
במועד זה שותלים שתילים ירוקים
(נצרים) ,אותם שולפים מצדי צמחים
מבוגרים בחלקות מבוססות .מגדלים,
אשר בחרו במועד זה ,חייבים להכין
סופית את השטח לגידול (כולל
פיזור דשני יסוד  -למעט חנקן) עוד
בסתיו לפני רדת הגשמים .כמו-כן,
יש להמשיך לשמור את השטח נקי
מכל עשב על-ידי עיבודים קלים ,ככל
שמזג-האוויר יאפשר זאת .במקרה
שהגשמים לא יאפשרו לעלות על
השטח ולעבד ,ניתן לשמור את השטח
נקי באמצעות ריסוסים בקוטלי
עשבים כימיים (קוטלי מגע) .בשתילות
חורף קל יותר לחקלאי לבחור

עדיפות א’  -שתילי משתלה ,שנשתלו
בסוף החורף במשתלה ,השקייתם
הופסקה בתחילת מאי והיו בתרדמה
במשך הקיץ .משקים את המשתלה
לעומק  30ס”מ כ 5-4-ימים לפני
עקירת השתילים ועוקרים במחתר של
טרקטור ,מנערים ,ממיינים ושותלים
אותם על שורשיהם.
עדיפות ב’  -ענפים צעירים  -אלה דומים
לשתילי משתלה ,אלא שאינם עצמאיים,
משום שהם עדיין צמודים לצמח האם
ומסתעפים מבסיס גבעולו המרכזי.
אורכם לפחות  6-5ס”מ ,עוביים 3-1
ס”מ (“סיגרים”) ,ובבסיסיהם לרוב
התפתחו שורשים .מנתקים אותם על
שורשיהם ושותלים.
עדיפות ג’  -חוטרים  -חלקי גבעול
תת-קרקעיים .מסירים אותם עם
שטח חתך מזערי ככל האפשר.
חיתוך הגבעול לאורך אינו מומלץ,
ובכל מקרה יישא החוטר לפחות 5-4
עיניים נפוחות .מפיקים את החוטרים
לריבוי מפירוק צמחים מבוגרים
משנה שלישית ויותר ,כיוון שמהם

מבזק ירקות

את הטיפוס הבכיר של הקינרס
הסגול ,משום שהצמחים ,על עליהם
והקרקפות  -בולטים בשדה וקל
יותר לזהותם .כאמור ,כמקור לחומר
ריבוי בוחרים בחלקה הנראית בריאה
לחלוטין .בחלקות חדשות ,שטופלו
היטב ,קוטפים עוד באותה שנה יבול
חלקי ,בעיקר בחודש מאי.

יבוצע  5-4ימים לפני השתילה ויופעל
מיד (תוך מספר שעות) בהמטרה.
רצוי להימנע ככל האפשר מהזזת
הקרקע בזמן השתילה.

עקרונית מתכננים את השטח לפי
הציוד הקיים במשק .כללית המרחק
בין שורות השתילה יהיה 200-180
ס”מ בשני הזנים .בזן הסגול שותלים
במרחקים של  60-50ס”מ בתוך
השורה ,ובהתאם לכך מספר
השתילים לדונם הוא  ,1,100-900ואילו
בזן הירוק המרחקים בתוך השורה הם
 80-70ס”מ .מכאן ,שמספר השתילים
לדונם נע בין  .900-800בזן הירוק ניתן
לשתול גם בצמדים ,כשהמרחק בין
מרכזי הצמדים  200ס”מ ,בין שורות
הצמד  -כ 90-ס”מ ,ובין הצמחים
בתוך השורה  1 -מ’ .כאשר מתכננים
לבצע את עבודות הריסוס ,הוצאת
הפרי וכדו’ באמצעות טרקטור,
משאירים כל שורה שביעית ריקה
למעבר הטרקטור.

שטחים מבוססים
(שנה שנייה ואילך)
למניעת ההצצה ולהדברת עשבים
קיימים בשטחי קינרס מבוסס מרססים
לפני התעוררות צמחי הקינרס בסתיו.
השקיית ההתעוררות הניתנת בהמטרה
תפוצל לשתי השקיות .לאחר ההשקיה
הראשונה נותנים עיבוד קל ,כגון קלטור
או תיחוח בין השורות ,ומיד לאחר
מכן  -לפני שהתחיל לבלוב הקינרס
 מרססים בגול או בתכשירים דומיםמורשים בגידול ,על-פי ההמלצות שעל
גבי התווית .התכשיר יופעל על-ידי החלק
השני של השקיית ההתעוררות הניתנת
בהמטרה .יש לזכור שהתכשיר גול אינו
מדביר קייצת.
למניעת ההצצה ולהדברת
חד-שנתיים  -דגניים ורחבי עלים עד
גובה  5ס”מ  -מומלץ לרסס לפני
התעוררות הצמחים בדיאורקס 80%
א”ר 200-150 ,ג’ לדונם ,לפי סוג
הקרקע .להפעלת התכשיר ממטירים
 50-30מ”ק לדונם.

הדברת עשבים

השקיה

מדבירים את העשבייה הרב-שנתית
באמצעות עיבודי יסוד לפני הגידול,
ואילו את העשבייה החד-שנתית ניתן
להדביר בתכשירים כימיים ,כמפורט
להלן .תנאי ראשון להצלחת ההדברה
הוא הכנת השטח בצורה טובה לפני
הריסוס בתכשיר  -שטחים בני שנתיים
ויותר חייבים להיות נקיים משאריות
צמחים ,ויש להשתמש בציוד מתאים
תוך שמירה קפדנית על ריסוס מדויק.
רשימה מלאה של קוטלי עשבים
מורשים להדברת עשבים בקינרס
ניתן למצוא באתר השירותים להגנת
הצומח.

חלקות חדשות הנשתלות בקיץ
משקים השקיית יסוד עד להרטבת
חתך של  90-80ס”מ .השקיה
זו תהיה מפוצלת לצורך עיבוד
והפעלת קוטלי עשבים .לאחר
השתילה משקים בטפטוף במנה של
 20-15מ”ק לדונם .אחר כך ,במשך
שבועיים ,משקים קלות מדי יומיים
עד שלושה ימים .בתום תקופה זו
עוברים להשקיה לפי צריכה יומית,
הנקבעת לפי גודל הצמחים ומזג
האוויר  -מ 2.0-1.5-מ”ק באוגוסט
ועד  5-4מ”ק בצמחים מפותחים
באוקטובר .בחלקות מבוססות
משקים השקיית התעוררות עד
להרטבת חתך של  120-90ס”מ.
במקרה שמבצעים טיפול כימי נגד
עשבים ,מומלץ לפצל את השקיית
ההתעוררות .במשך השבועיים

עומד צמחים

חלקות חדשות
בחלקות לפני שתילה מומלץ לרסס
בתכשיר גול  2Eת”מ או בתכשירים
דומים מורשים למטרה זאת .הריסוס
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הראשונים שומרים על לחות קבועה
בסביבת בית השורשים ולאחר
מכן עוברים להשקיה בהתאם
לצריכה ,לפי העיקרון הנ”ל ,אך יש
להביא בחשבון שצריכת הצמחים
המבוגרים גדולה יותר .בכל מקרה,
השקיית ההתעוררות ,שמפצלים
לשם עיבוד וריסוס בקוטל העשבים,
תינתן בהמטרה .המשך ההשקיה -
דרך מערכת הטפטוף.
השימוש בטנסיומטרים בחלקות
הקינרס מומלץ מאד; מוצע להציבם
בצמדים ,כאשר החרס של הראשון
מונח באמצע בית השורשים בעומק
 25-20ס”מ ,והחרס של השני בעומק
 50-40ס”מ .מציבים בין  2ל 3-תחנות
בכל חלקה אחידה .המתח הרצוי הוא
בדרך כלל עד  30סנטיבר.

דישון
עוד לפני החריש ,בתחילת ההכנה ,אם
לא נעשו בדיקות קרקע ,יש להוסיף
 50ק”ג סופר פוסמט מועשר ו 40-ק”ג
אשלגן כלורי לכל דונם .סמוך לשתילה
עם העיבוד האחרון יש להוסיף  40ק”ג
אמון גופרתי לדונם .כללית ,אנו לוקחים
בחשבון שהצריכה השנתית הממוצעת
של דונם קינרס היא:
כ 35-30-ק”ג חנקן צרוף ( ,)Nעדיף
לספקו ביחסים  1:2חנקה:אמון .כ7-
ק”ג זרחן ( )Pעדיף לספק כחומצה
זרחתית או נגזרות שלה .כ 50-ק”ג
אשלגן ( )Kניתן לספק מהדשן הנותן
את יחידת האשלגן הזולה ביותר.

בטבלה הבאה מובאות מנות הדשן
השבועיות המומלצות לדונם.
הטבלה הנה כללית ,ובקביעת המנה
השבועית הסופית מומלץ להתחשב
במצב החלקה.
1
 Nחומצה 1אשלגן
גרם זרחתית כלורי
חודש
לשבוע סמ”ק /גרם/
שבוע שבוע
1500 300 900
אוגוסט
ספטמבר1650 330 1000 2
אוקטובר2350 470 1400 2
2350 470 1400
נובמבר
1750 470 1400
דצמבר
1100 330 1000
ינואר
1100 330 1000
פברואר
1100 330 1000
מרס
( )1דשנים אלה נוספים למנה שניתנה
כדשן יסוד.
( )2לפני הריסוס בג’יברלין GA3 -
מכפילים את מנת החנקן המומלצת
באותו שבוע.
יש לזכור ,שהטבלה המוצעת הינה
מסגרת כללית ,ויש להתייחס אליה
כבסיס לתכנון הדישון במשק,
בהתייעצות עם המדריך באזור.
מומלץ למגדלים להיעזר בבדיקות
קרקע במעבדות שירות השדה פעם
בחודש ,ולפחות שלוש פעמים בעונה,
ולהתאים את משטר הדישון לממצאי
בדיקות המעבדה.

טיפולי ג’יברלין להבכרה
טיפולים אלה ניתנים על צמחים
מפותחים ,שהספיקו לפתח 8-7

המשך בעמוד הבא
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עלים ובשטח גידול אחיד .שלושה עד
ארבעה ימים לפני הטיפול משקים
את השדה עד לקיבול שדה בעומק
 80ס”מ ומדשנים במנת דשן גדושה
(ראו טבלת דישון) .בשוק יש מספר
תכשירים מורשים.
הזן הירוק  -ריכוז תכשיר הג’יברלין
המומלץ הוא  60ח”מ חומר פעיל.
בתמיסה המשמשת לריסוס הזן
הירוק מבטיחים תגובה חומצית
עד ל .pH4-לשם כך משמש הדשן
אוריאה פוספט או התכשיר .B.B-5
להכנת  100ליטר תרסיס בריכוז
 60ח”מ  ,GA3דרושים  6ג’ ג’יברלין
חומר פעיל .כמות התכשיר המסחרי
הדרושה ליצירת תגובה חומצית אינה
קבועה אלא שונה ממקום למקום,
בהתאם לתגובת המים במקום ,ועל
כן יש להוסיף את תכשיר ההחמצה
בכמויות זעירות ובזהירות עד לקבלת
התגובה הדרושה .מוודאים שהתגובה
החומצית הדרושה אכן התקבלה
על-ידי בדיקת התמיסה בערכה או
במד  .PHבזן הירוק חוזרים על הטיפול
 5-3פעמים בהפסקות של  10ימים
בין הטיפולים.
הזן הסגול  -גם בו מוטב להחמיץ את
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תמיסת הריסוס .ריכוז הג’יברלין המומלץ
הוא  40ח”מ .להכנת  100ליטר תרסיס
כזה דרושים  4ג’ ג’יברלין (חומר פעיל).
בזן הסגול חוזרים על הטיפול  5-3פעמים
בהפסקות של  15-10יום בין טיפול
לטיפול .בכל מקרה מומלץ לא להתחיל
את הטיפול הראשון בג’יברלין לפני
שעבר השבוע הראשון של ספטמבר ,גם
כאשר הצמח פיתח את מספר העלים
הדרוש .כמו-כן ,במקרה שמזג-האוויר
חם מהרגיל ,יש לדחות את הטיפול השני
עד להתקררות מה במזג האוויר ,מחשש
לעיוותים ולתופעות לוואי שליליות.
כאמור ,לפני כל טיפול בג’יברלין
משקים לקיבול שדה ומכפילים את
מנת הדשן החנקני.

הדברת פגעים
להדברת הפגעים מומלץ לעיין באתר
השירותים להגנה”צ ,בו תוכלו למצוא
רשימת חומרים מורשים מלאה
לגידול .יש להקפיד לתת שימת לב
מיוחדת להגבלות השימוש בחומרי
הדברה ולשמירה על כללי הזהירות
וההקפדה על הזמן המינימלי בין מועד
הטיפול האחרון ובין מועד השיווק.
חולדים ועכברי שדה  -פוגעים קשה

בקינרס ויש להדבירם בעקביות
בחלקה ומסביב לה.
נמצא שכיסוח מוקדם של חלקות
ותיקות אפשר פעילות טובה של
אויבים טבעיים .יש חשיבות מיוחדת
לגילוי מזיקים אלה בשלבי ההכנה
לפני שתילת החלקה ,משום שיישום
ההדברה לפני השתילה קל יותר,
ותוצאותיו טובות יותר.
פרודניה  -עלולה לגרום נזק קשה
לקרקפות .קרקפת שנפגעה ,ולו קל
ביותר ,אינה מתאימה ליצוא ,ושיווק
תוצרת שניזוקה מפרודניה קשה גם
בשוק המקומי.
נימפת החורשף  -לעתים תהיה
התקפה המונית של המזיק על
שטחים נרחבים בגידולים שונים וכן
בשטחי בור .ניתן למנוע את פלישת
המזיק על-ידי התקנת פסי בידוד,
כנהוג למניעת פלישה של זחלי
פרדוניה.
כנימות עלה  -עלולות להסב נזק רציני
לגידול ,אולם עיקר הנזק בפסילת
הקרקפות לשיווק .הדבר חמור
במיוחד כאשר התוצרת מיועדת

ליצוא ,משום שאין כל סבילות.
אקריות אדומות  -שורטות והורסות
את שטח העלווה ולעתים אף מכערות
את הקרקפות.
זבוב המנהרות  -פעיל ביותר בשנים
האחרונות ,ולעתים צריך לטפל נגדו
באופן אינטנסיבי.
כנימת עש הטבק  -גורמת נזקים עד
כדי ניוון החלקה ,מזהמת את הנוף
ואף פוסלת את הקרקפות לשיווק
(במיוחד ליצוא).
חלזוניות  -נזקיהן עלולים להיות
כבדים .כאשר מבחינים באוכלוסיות
חלזוניות ,העוברות את הקיץ על
שאריות הנוף ,על צמחים או על גדרות
בשולי השדה ,חשוב להדבירן בטרם
החלו להסב נזק; הדברתן בשלב זה
היא גם קלה יותר באופן יחסי.
הקימחונית  -זו המחלה העיקרית
בקינרס ,וחשוב להקפיד על הדברתה
עם הופעתה בשדה בשלביה
הראשונים .נזקים קשים במיוחד צפויים
בסתיו שחון.

שמשון עומר ,שלי גנץ -
אגף ירקות ,שה”מ

מבזק ירקות

פרס ראוי לאיש הראוי
לגאוות כולם זכה לאחרונה פרופ’ יעקב קטן ,מי שהוביל ומוביל בארץ וגם בעולם את תחום
המחקר בחיטוי סולרי ,בפרס ישראל .פרופ’ אברהם גמליאל כתב פתיח למאמר המסכם
של פרופ’ יעקב קטן בנושא זה.
“אנחנו ,משולים לחקלאים שכירים ,שמפרקים את גדרות העץ סביב בתינו כדי שישמשו
דלק ,בעוד שחובה עלינו לנצל מקורות אנרגיה טבעיים ומתחדשים לצרכים אלה ,כמו
השמש ,הרוח וכוחות הגאות והשפל ...הייתי משקיע את כספי בשמש ובאנרגיית השמש.
איזה מקור עוצמה! כולי תקווה שנלמד לנצל את אנרגיית השמש במהרה ,ולא נמתין עד
שיכלו מקורות הפחם והנפט כדי לעשות זאת”
(תומס אלווה אדיסון ,1931-1847 ,תרגום א.ג).
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בשנת  1976פרסמו פרופ’ יעקב קטן ותלמידיו ,לראשונה,
מאמר שמתאר שיטה חדשנית לניצול אנרגיית השמש
לצורכי חיטוי הקרקע והדברת הפגעים שבה .המאמר,
שפורסם בעיתון המדעי החשוב  ,Phytopathologyהציע
לראשונה גישה חדשה להתמודדות עם פגעי קרקע .חיטוי
סולרי מייצג גישה שלישית להדברת פגעי קרקע ,שנוספת
לשתי גישות לחיטוי קרקע (חיטוי בקיטור וחיטוי בתכשירי
איוד) ,שפותחו עוד בסוף המאה ה .19-כיום ,כמעט ארבעה
עשורים לאחר הפרסום הראשון ,הוכיח החיטוי הסולרי
כי מימש את ההבטחה ותפס את מקומו כגישה יעילה

להתמודדות עם מחלות שורש במערכות גידול מגוונות.
חיטוי סולרי נבחן במחקרים רבים ברחבי העולם .מספר
המדינות הרב שבהם נבחן ומיושם חיטוי סולרי מעיד על
חוסנה של השיטה ועל אמינותה כגישה להדברת פגעי
קרקע שונים .יתר על כן ,המחקר המדעי הקשור בחיטוי
סולרי התרחב לתחומים רבים ומגוונים ולנישות חקלאיות
ואחרות מעבר למיקוד הראשון של הדברת פגעי קרקע.
עד היום פורסמו מעל  1,500מאמרים בנושאים מגוונים,
שכוללים מערכות גידול שונות ומנגנוני פעולה שונים
במהלך ובעקבות ביצוע חיטוי סולרי .מעבר לכך פותחו

שיטות וטכנולוגיות רבות ליישום החיטוי ולהתאמתו למגזרי
החקלאות השונים.
הפסקת השימוש במתיל ברומיד בתחילת שנות התשעים
יצרה הזדמנות טובה ליישום החיטוי הסולרי ,במיוחד
בחקלאות אינטנסיבית .לא מפתיעה העובדה שהפסקת
השימוש במתיל ברומיד חידדה את הצורך בשימוש
באמצעים מגוונים להדברת פגעים והדגישה את נחיצותה
של גישה כוללת בהדברת פגעים שמשלבת אמצעים שונים.
המשבר בעקבות הפסקת השימוש במתיל ברומיד הבהיר כי
מעבר לקטילת פגעים והבטחת בריאות גידולים חקלאיים,
חיטוי קרקע חייב לכלול התייחסות גם להיבטים סביבתיים,
כלכליים וחברתיים ,שקשורים בבריאות הקרקע והסביבה
ובשמירה על יציבות המגוון הביולוגי בהם.
פיתוחים רבים מתחילים ברעיון פשוט .רעיון החיטוי הסולרי
נולד במוחו של צוות חוקרים בראשותו של פרופ’ יעקב
קטן ונבחן לראשונה במושבי עמק המעיינות (אז ,עמק
בית שאן) .החדרתו של החיטוי הסולרי לתודעה החקלאית
ויישומו המסחרי מדגימים כי רעיון פשוט ולכאורה “לא
המצאת היובל” ,הוא למעשה רעיון מבריק שעומד במבחן
הזמן והתפתח לשיטה מסחרית יעילה ומקובלת .אולם,
הדרך להצלחה רצופה עבודה קשה של צוותי מחקר רבים
ומחקר רב-תחומי רב-שנים .עבודת המחקר של פרופ’ קטן
בפיתוח החיטוי הסולרי כללה לימוד היבטים רבים הקשורים
למנגנוני הקטילה של פגעים ,שילוב עם שיטות הדברה
נוספות ,לימוד השפעות לוואי (כגון השפעה על קצב הפירוק
של תכשירי הדברה ,יצירת תנגודת קרקע ועוד) .עבודות
אלה ורבות אחרות קידמו את יישום החיטוי הסולרי ובה
בעת הוסיפו נדבכים חשובים בהבנת התהליכים השונים
הקשורים בו .במאמר הבא של פרופ’ קטן מוצגים כמה
מחקרים שנעשו בשנים האחרונות ומצביעים על הכיוונים
השונים אליהם התפתח החיטוי הסולרי .אין ספק שפיתוח
החיטוי הסולרי מחזק את אמירתו של Carl Sagan
(“ :)1996-1934ההתקדמות ברפואה ובחקלאות הצילה
חיי אדם הרבה יותר מאשר כל אלה שנקטפו במהלך כל
המלחמות בהיסטוריה גם יחד”.

ובנימה אישית:
זכיתי להיות תלמידו של פרופ’ קטן במשך שנים רבות,
למדתי ממנו רבות ואני עדיין מתמיד בלמידה ממנו .אמרת
חז”ל “ -עשה לך רב וקנה לך חבר ,והווה דן כל אדם לכף
זכות”  -מסכמת את אישיותו ופועלו של יעקב בצורה
הטובה ביותר .יעקב  -מורה ואיש חינוך ,מלמד בהתלהבות
ובאותה עת גם באורך רוח ,בשלווה ובבהירות .לא לחינם
זכה ברציפות במשך שנים רבות כמרצה מצטיין בקורסים
אותם לימד בפקולטה לחקלאות .זכיתי בחבר וידיד אמת
בכל השנים בהם אני צועד עמו במשעולים העקלקלים
של ההתמודדות עם בריאות גידולי החקלאות .יעקב ,חבר
ועמית שעוזר ותומך בכל הקשור להיבטים מקצועיים ,וגם
כתובת לעצה טובה ומועילה בכל נושא .אין אדם כמו יעקב
שמלמד כל אדם לכף זכות .תמיד ימצא את נקודות הזכות
שבאדם ,ויעצים אותן .תעיד על אופיו העובדה שכה רבים
האנשים מכל שכבות העם ששמחו מאד על הענקת פרס
ישראל ליעקב קטן .אכן ,פרס ראוי לאיש ראוי .זכות גדולה
היא ליעקב ,ושמחה גדולה גם לנו ,התלמידים ,העמיתים.
זוהי הזדמנות נוספת לברך את יעקב ולאחל עוד שנים רבות
של חברות ועשייה משותפת בבריאות שלמה.

פרופ’ אברהם גמליאל
המעבדה ליישום שיטות הדברה
המכון להנדסה חקלאית ,מינהל המחקר החקלאי
מרכז וולקני ,בית דגן

שדה וירק

יתרונו הגדול של החיטוי הסולרי הוא באפשרות שילובו
בממשק הדברה כולל .חיטוי קרקע בתכשיר כימי או קיטור
משול ,אם תרצו ,לצליית בשר על אש ,בניגוד לחיטוי סולרי,
שדומה לבישול איטי בקדירה .בצלייה על אש (או אם תרצו,

חיטוי בתכשיר כימי) מתקבל במהירות התוצר הסופי כפי
שהוא ,ללא תוספות .יתר על כן ,במינון נמוך מתקבל בשר
נא (והנמשל  -הדברה לא יעילה) ,ובמינון גבוה  -בשר שרוף
כפחם (והנמשל  -השפעות לוואי שליליות על הקרקע ועל
הגידול) .חיטוי סולרי  -כמו הבישול בקדירה  -איטי וממושך
(חשוב להקפיד על משך בישול ארוך) .יתר על כן ,השילוב
עם מרכיבים נוספים משפר את איכות התבשיל (ההדברה)
ומוסיף לו טעמים וערכים מוספים אחרים .יתרונו המובהק
של החיטוי הסולרי הוא ,על כן ,בשילובו בממשק הדברה
שכולל תכשירי חיטוי והדברה במינון מוקטן ,תוספים
אורגניים ,מדבירים ביולוגיים ועוד .מגוון המתכונים לתבשיל
מוצלח המשלב חיטוי סולרי הוא גדול וניתן להתאמה על-פי
מערכת הגידול ,הצרכים והאפשרויות.

37

החיטוי הסולרי:
הרעיון ,המחקר והפיתוח
יעקב קטן ,המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה ,הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה ע”ש רוברט ה .סמית ,רחובות

מאמר זה הוא מתוך הרצאה שניתנה
ב 19.4.2014-בטכס שנערך בפקולטה
לחקלאות ברחובות ,לרגל הענקת פרס ישראל
לחקלאות ומדעי הסביבה לפרופ’ יעקב קטן.
ההרצאה הוקדשה לזכרם של שני בוגרי
הפקולטה לחקלאות :ד”ר אבי גרינשטיין ז”ל
ואלי אורן ז”ל.

הוא עלול לפגוע במרכיבים חיוניים של הקרקע ,כמו למשל ,פעילות
מיקרוביאלית רצויה ,כגון מיקוריזה.
במשך קרוב לשישה עשורים היה החומר המרכזי לחיטוי קרקע
מתיל ברומיד ,אך בשנת  2005נאסר השימוש בו עקב פגיעתו
בשכבת האוזון בסטרטוספרה אשר מגינה עלינו מפני הקרינה
האולטרא-סגולית.
להלן יתואר פיתוח שיטת החיטוי הסולרי ,שהיא הגישה השלישית
לחיטוי קרקע ,אשר פותחה לראשונה בישראל ואומצה לאחר מכן
על-ידי מדינות רבות.

תקציר

הרעיון של החיטוי הסולרי
ופיתוחו

החיטוי הסולרי הנו שיטה חדשה יחסית והוא מבוצע באמצעות
חימום הקרקע על-ידי קרינת השמש .יעילותו הוכחה במקומות
רבים בעולם .דיווח מדעי ראשון על שיטה זו היה בשנת  ,1976ומאז
התפשט המחקר על שיטה זו למדינות רבות.
במאמר זה נתאר את שלבי המחקר והפיתוח של שיטה זו ,נסקור
בקצרה חלק מהמחקרים הקשורים בו וכן נתאר אירועים מרכזיים
שליוו את השיטה במהלך פיתוחה.

רקע
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הפתוגנים (גורמי מחלות חיים או דומיהם ,כולל חיידקים ,פטריות,
נמטודות ,וירוסים וצמחים טפיליים) תוקפים הן את נוף הצמחים והן את
החלקים התת-קרקעיים .הפתוגנים מהקבוצה השנייה שורדים בקרקע
ומהווים מידבק אשר עלול לסכן במשך שנים רבות את הגידולים
העתידיים להיזרע באותה חלקה .קיימות שיטות רבות להדברת
המחלות הללו (המכונות מחלות המועברות בקרקע ,)Soilborne diseases
כמו למשל ,טיפוח זנים עמידים ,הרכבה על כנות עמידות ,הדברה
ביולוגית ,שימוש בחומרים אורגניים המוצנעים בקרקע ,פונגיצידים ועוד.
אחת השיטות היעילות ,המקובלת במיוחד בגידולים אינטנסיביים ,היא
חיטוי קרקע .הרעיון המרכזי הוא טיפול דרסטי בקרקע לפני הזריעה
או השתילה ,לצורך קטילת הפתוגנים השורדים בה.
חיטוי קרקע פותח בשנות ה 70-של המאה ה ,19-ושתי הגישות
העיקריות לביצועו היו השיטה הכימית (שהיא גם כיום הגישה העיקרית)
והשיטה הפיסיקלית ,על-ידי חימום הקרקע ,בעיקר באמצעות קיטור.
במשך למעלה ממאה שנים ,עד להכנסת החיטוי הסולרי בשנת 1976
( ,)4היו אלה שתי הגישות היחידות לחיטוי קרקע.
יש לציין ששיטת חיטוי הקרקע הנה יעילה אם היא מבוצעת כראוי,
אך היא יקרה ,ביצועה דורש מיומנות וידע ,ואם החיטוי דרסטי מדי,

הרעיון של החיטוי הסולרי ,דהיינו ,חימום הקרקע על-ידי חיפויה
ביריעות פוליאתילן שקופות בעונה החמה ,הוצע לי על-ידי ד”ר
אביחיל גרינברגר ,גם בשם שני עמיתיו ,שמואל בן שאול וחיים
יעקבי ז”ל .גישה זו הנה שונה לחלוטין במהותה מהשימוש המקובל
בפלסטיק בחקלאות ,דהיינו ,חימום הקרקע והצמחים בעונה הקרה
כדי להעלות את טמפרטורת המינימום ,במטרה להגן על הצמחים
מפני טמפרטורות נמוכות .כאמור ,מטרת הגישה אשר הוצעה הייתה
להעלות את טמפרטורת הקרקע המרבית כדי להגיע לרמות שהן
קטלניות לפתוגנים בקרקע .יש לציין שקיים כרגיל מפל טמפרטורות
בקרקע ,דהיינו ,בשכבות הקרקע העליונות הטמפרטורות הנן גבוהות
יותר מאלה שבשכבות העמוקות .החישובים הראשונים שערכתי
(בהסתמך על עבודות בנושא חימום קרקע לקטילת פתוגנים) הראו

שהשיטה המוצעת אינה יעילה דיה ,לכאורה ,מאחר שרק בשכבות
העליונות של הקרקע מושגות טמפרטורות גבוהות דיין כדי לקטול
את הפתוגנים .רק במחקרים שערכנו לאחר מכן ,נמצא שהחיטוי
הסולרי מפעיל בקרקע תהליכים ביולוגיים אשר תורמים לקטילת
הפתוגן .על אף התחזית התיאורטית הלא מבטיחה ,ערכנו ניסויים
הקדמיים ובדקנו את קצב תמותת פטריית הדוררת (Verticillium
 )dahliaeבעומקים שונים של הקרקע .נמצא שאכן מתקבלת תמותה
מהירה וטובה של הפתוגן .לאור התוצאות המעודדות ,ערכנו שלושה
ניסויי שדה בבית שאן ובעמק הירדן ,ובהם נתקבלה הדברה טובה
של מחלת הדוררת בעגבניות ובחצילים במהלך כל עונת הגידול,
למשך יותר מ 160-ימים (איור  .)1היבולים עלו ב 150%-ויותר.
התוצאות סוכמו במאמר אשר פורסם ב ,Pytopathology-עיתון
מוביל במקצוע מחלות צמחים ( .)4במאמר זה הצגנו את יעילות
השיטה החדשה ,הבאנו ממצאים ראשונים על מנגנון הפעולה
הביולוגי-מיקרוביאלי של שיטה חדשה זו ,הצענו את עקרונותיה
והעלינו הצעות למחקרי המשך .כמו-כן ,פרסמנו במקביל מאמר
בשפה העברית בעתון “השדה”.
במהלך השנים הבאות פרסמנו מאמרים רבים על המחקרים
השונים של החיטוי הסולרי ,הן בעיתונות הבינלאומית ( )3-1והן
בשפה העברית בעיתונות החקלאית .כך חשפנו את השיטה בפני
מדריכים וחקלאים ,בנוסף לאנשי מדע .כמו-כן ,הקפדנו לדווח על
מחקרינו בכנסים מקצועיים בארץ ובחו”ל.
הפרסום המדעי הראשון על החיטוי הסולרי עורר ענין רב בקהילייה
המדעית בחו”ל ובארץ ,וחוקרים רבים במקומות רבים בעולם
ערכו מחקרים על החיטוי הסולרי .הוזמנתי להרצות על מחקרינו
בנושא זה בכנסים בינלאומיים רבים .יש להזכיר במיוחד את הכנס
הבינלאומי על חיטוי קרקע בבלגיה (בשנת  ,)1983שבו הוקדש
מושב שלם לחיטוי הסולרי ,וכך הפך החיטוי הסולרי לחלק חשוב

איור מס’  :1מהלך התפתחות מחלת הדוררת בחצילים בניסוי
בבית שאן .הקו העליון מראה את שיעור המחלה בהיקש לא
מטופל; הקו התחתון מראה את מהלך המחלה בחלקות החיטוי
הסולרי.
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מהממסד המדעי של מחקר מחלות צמחים.
בשנת  1987סיכמנו את העשור הראשון ( )1986-1976של החיטוי
הסולרי במאמר ( )5וציינו שבעשור זה פורסמו בנושא זה 173
פרסומים מ 22-מדינות .מאז התרבו הפרסומים ,ואנו מעריכים
שכיום קיימים יותר מ 1,500-פרסומים אשר באים ממחקרים שנעשו
ביותר מ 70-מדינות (איור .)2

איור מס’  :2מדינות בהן נערך מחקר של החיטוי הסולרי

מחקרי החיטוי הסולרי
אין אפשרות לסכם ,ולו בקצרה ,את המחקרים הרבים ,בכיוונים
רבים ומגוונים ,אשר נעשו בשטח מחקר זה .לפיכך ,נביא להלן רק
מספר נבחר של דוגמאות:
1 .1נערכו ניסויי הדברה רבים בגידולים ובפתוגנים רבים (וכן של
עשבים שוטים) ,במקומות רבים בעולם .במקרים רבים נתקבלה
הדברה טובה ,אך כצפוי ,ישנם גם פתוגנים שהחיטוי הסולרי
אינו יעיל בהדברתם.
2 .2נחקרו מנגנוני הדברת הפתוגן על-ידי החיטוי הסולרי .נמצאו
ונחקרו חמישה מנגנונים ביולוגיים ,מיקרוביאליים בעיקרם,
המעורבים בהדברת המחלה ,בנוסף לקטילה פיסיקלית של
הפתוגנים על-ידי טמפרטורות גבוהות .נמצא שלעתים קרובות
החיטוי הסולרי מעודד מיקרואורגניזמים מועילים ,ופעילותם
תורמת להדברת הפתוגן .כמו-כן ,חקרנו את המנגנונים
הביולוגיים ,הכימיים והפיסיולוגיים המעורבים בעידוד גדילת
הצמחים על-ידי החיטוי הסולרי.
3 .3יש להדגיש ,שבמחקרים אשר נערכו בארץ היו מעורבים עשרות
חוקרים ,כולל תלמידים לתואר שני ושלישי ,חוקרים עמיתים,
פוסט-דוקטורנטים וחוקרים אורחים ,וחלקם בוצעו בשיתוף
פעולה עם חוקרים מחו”ל.
4 .4פותחו מודלים לחיזוי התחממות הקרקע על-ידי חיטוי סולרי
לפי נתונים אקלימיים ופיסיקליים של הקרקע.
5 .5פותחו מודלים להדמיית מהלך קטילת הפתוגנים לפי נתונים
אקלימיים.
6 .6נמצא ששילוב חיטוי סולרי עם שיטות הדברה אחרות (כולל
חומרי הדברה במינון נמוך) משפר את הדברת המחלות ,ברוח
ההדברה המשולבת (.)integrated pest management, IPM
7 .7נחקרו היבטים כלכליים ,טכנולוגיים ואגרוטכניים של החיטוי
הסולרי.
8 .8פותחו שימושים רבים של החיטוי הסולרי מעבר לחיטוי קרקע עבור
גידולים חד-שנתיים .אלה כוללים :חיטוי סולרי במטע קיים ,הדברת
הצמח הפולש שיטה כחלחלה ,חיטוי משתלות אורז (במדינת
בנגלה דש) ,הדברת חיידקים פתוגניים לאדם ,חיטוי סולרי של מים
מושבים ,סניטציה של עמודי הדליה (במרוקו) ,סניטציה של חממות
ועוד פיתוחים רבים ,שרבים מהם נעשו בארצות אחרות.

אירועים נלווים לחיטוי הסולרי
1 .1ב 1989-נערך סימפוזיון בינלאומי ראשון על החיטוי הסולרי.
הוצגו בו מחקרים ממדינות רבות.
2 .2בשנת  1990נערך סימפוזיון בינלאומי על חיטוי סולרי ,בירדן.
3 .3בשנת  1997נערך סימפוזיון בינלאומי על חיטוי סולרי בחלב,
סוריה .יש לציין שהחיטוי הסולרי מצליח מאוד בארצות המזרח
התיכון ,כצפוי.
4 .4בשנת  1981התחלנו במחקר משותף עם חוקרים מצריים על
החיטוי הסולרי .נתקבלו תוצאות טובות של החיטוי במצרים.
פרסמנו מאמרים משותפים על תוצאות מחקרינו.
5 .5בשנת  1991ערכנו את הספר הראשון על החיטוי הסולרי (.)3
6 .6בשנת  2012ערכנו את הספר השני על החיטוי הסולרי (.)1
7 .7בשנת  2008חגגה החברה הפיטופתולוגית האמריקאית מאה
שנות פעילות .בין השאר ,באחת התערוכות צוינו מחקרים פורצי
דרך במחלות צמחים במהלך עשרת העשורים של הפעילות.
החיטוי הסולרי (ומדינת ישראל) נכללו בקבוצה מכובדת זו.

דברי סיכום
החיטוי הסולרי צמח לראשונה בשדות ישראל והתבסס על רעיון
שהוצע על-ידי מדריכים וחקלאים ,ומכאן הוא הגיע לכל רחבי
העולם .זוהי שיטה ידידותית לסביבה והיא יחסית פשוטה לביצוע
וזולה .אך בדומה לכל שיטת הדברה ,יש לה מגבלות ,ואלה
נובעים מהעובדה שהיא תלוית אקלים ,מהצורך להשבית את
הקרקע מגידולים במשך חודש ויותר ומכך שאינה נתמכת על-ידי
חברות מסחריות .עם זאת ,מחקרים רבים שנעשו הראו שבתנאים
המתאימים ובביצוע נכון היא תורמת רבות לבריאות הקרקע
והגידולים ,ובנסיבות המתאימות היא עשויה לשמש חלופה (מלאה

או חלקית) לשימוש בחומרי הדברה.
מעבדתו של פרופ’ אברהם גמליאל במכון וולקני הנה המובילה כיום
בעולם במחקרי חיטוי קרקע וחיטוי סולרי וביישום שיטות הדברה.
כאמור ,הצלחת המחקר הנה תודות לשיתוף פעולה פורה עם אנשים
רבים בארץ ועם חוקרים רבים מחו”ל.
הנני אסיר תודה לכל אלה אשר הייתה לי הזכות והעונג לעבוד אתם,
בכוחות משותפים ,למען חקלאות ישראל וחקלאיה.

לזכרם
ברצוני להזכיר אנשים אשר עבדתי אתם או בקרבתם ,אשר הלכו
לעולמם:
ד”ר רוחמה ברלינר ז”ל (נרצחה בפיגוע בשנת  ,)1990ד”ר נאוה אשד
ז”ל ,ד”ר אבי גרינשטין ז”ל ,פרופ’ דן ירון ז”ל ,פרופ’ יגאל הניס ז”ל,
פרופ’ בוב קנת ז”ל ופרופ’ יהודית בירק ז”ל.
יהי זכרם ברוך!

ספרות
Gamliel, E., and Katan, J. 2012. Soil Solarization: Theory and

1.

Practice. APS Press. MN.
Katan, J. 1981. Solar heating (solarization) of soil for control of

2.

soil-borne pests. Annu. Rev. Phytopathol. 19: 211-236.
Katan, J., and DeVay, J.E., eds. 1991. Soil Solarization, CRC Press,

3.

Boca Raton, FL.
Katan, J., Greenberger, A., Alon, H., and Grinstein, A. 1976. Solar

4.

heating by polyethylene mulching for the control of diseases
caused by soil-borne pathogens. Phytopathology 66:683-689.
Katan, J., Grinstein, A., Greenberger, A., Yarden, O., and DeVay,

5.

J.E. 1987. The first decade of soil solarization (solar heating): A
chronological bibliography. Phytoparasitica 15: 229-255.

שדה וירק

41

שירת העשבים

ראיון עם פרופ’ ברוך רובין ,חוקר מוביל בתחום העשבים בפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה,
שקיבל לאחרונה את אות החוקר המצטיין מטעם מועצת הצמחים לשנת 2014
מה המגמות העיקריות במחקר להדברת עשבים בשטחי
החקלאות?
במשך שנים ארוכות ,במהלכן עובדים על הדברת העשבים ,מנסים
להגיע לפישוט הנושא ,להביא לחקלאי אמצעים זמינים להדברת
עשבים ,כדי שיצטרך פחות עישוב ידני .כולם מודעים לכך שאין
כוח אדם ישראלי והזר יקר ,לכן צריך לנסות ולראות איך מדבירים
עשבים באמצעים טכניים ,פשוטים יחסית ,מבלי לפגוע בסביבה,
מבלי לפגוע ביבול ,תוך ניסיון לשפר יבולים.
לצורך זה אנחנו בודקים איך קוטלי העשבים עובדים ,איך פועלים
בקרקע ,איך הם יכולים לשמש אותנו מבלי לפגוע בגידולים
תרבותיים ,וזאת באמצעות עבודות מחקר של תלמידי תואר שני
ושלישי הנעשות אצלנו ובמרכז וולקני ,ולהם מגיע הקרדיט .אנחנו
מנסים להשיג תקציבים ולהנחות אותם .הרבה נלמד כתוצאה
מתבונתם ומהתבוננותם של התלמידים .מירב החוקרים כיום היו
תלמידים בפקולטה לחקלאות ועברו למוסדות מחקר אחרים.

מעביר אתו עשבים ממקום למקום .)...הצלחנו להשמיד אותם ,אבל
הם מתבססים במקומות שונים בארץ.
במקביל ,מביאים כמות עצומה של גרעינים להאבסת בעלי חיים,
שלא בודקים אותם .מגיעות כמויות עצומות דרך המספוא .חלק
מהזרעים של העשבים מתעכל בקיבות הפרות ומתאכל ,אבל בחלק
נביטתם מוגברת .גם הזבל הטרי שאינו מעובד הוא אמצעי לתפוצה.
אנשי הרפתות רוצים להיפטר מהזבל הלא מעובד .אנשי גידולי
שדה רוצים לשקול אם להשתמש בו ישירות .תהליך הקומפוסטציה
יקר מאוד ומעלה את המחירים של הזבל .אני חושב שצריך למצוא
פתרון אמצע .לא מספיק חוקרים את זה .חקרנו שלוש שנים ולא
רואה שמישהו מעודד את זה.
לא תהיה בעיה במה לעסוק בתחום הדברת העשבים גם בעתיד...

מה השינויים שחלו בתחומים אלו במהלך השנים?
שנים חשבו שכימיה תפתור את כל הבעיות .כיום ברור שכימיה יכולה
לעזור לנו אבל לא להחליף את החקלאות הטובה הנבונה והמושכלת
של פעם ,כולל שימוש נכון בעיבודים ,שימוש נכון במחזור זריעה,
שימוש בזריעה ברטוב מול זריעה ביבש .מסתבר שלאמצעים הללו
יש עבר עשיר ,והניסיון הביא ל ,good agricultural practices -מה שאנו
קוראים חקלאות נאותה .יעקב גולן ז”ל ,מי שהיה מנהל המחלקה
להגנת הצומח בשה”מ ,קרא לזה תרבות חקלאית.
ניתן לצמצם את השימוש בכימיקלים ,שהם גם פתרון יקר .אסור
להסתמך על פתרון יחיד ,זה גורם לנזקים ,כי העשבים אינם שוטים,
הם מגיבים ,הם עברו אבולוציה של שנים ארוכות ,הם למדו איך
להתמודד עם האדם ועושים זאת בהצלחה רבה .זו מלחמת מוחות
בשאיפה להגיע ל”מודוס ויוונדי” שגם להם יהיה מקום לחיות וגם
לנו ,וברור לנו שבשטח החקלאי אסור שיהיו עשבים רעים.

מה האתגרים הניצבים כיום בפני חוקר העשבים?

יוני 2014

42

אנחנו עומדים בפני פלישת עשבים ממקומות שלא היו אצלנו,
למשל עשבים מסרילנקה ומארצות הגוש המזרחי .תשאלו איך
הגיעו אלינו? פתאום התחלנו לייבא קליפות קוקוס ,ובתעשייה של
הקוקוס הם קולפים את הקליפה וזורקים לאיזה בור .הקליפות
משמשות להכנת חבלים ,ואת הסיבים שנותרו הופכים לבלוקים,
המגיעים אלינו ומשמשים כמצע גידול .חומר זה מכיל עשבים שלא
ידעו את יוסף ,והם מגיעים כך גם אלינו .קונים מצע גידול ,ואתו
הגיעו עשבים בלתי מוכרים .עשינו מאמץ גדול לזהות אותם.
בניו-זילנד ,למשל ,פורסמה לאחרונה חוברת שלמה על עשבים
שהגיעו מסרילנקה (למעשה כל עציץ שאנחנו מביאים כמתנה כבר

מה דעתך על התמיכה הממשלתית במחקר החקלאי?
יש לנו בעיה ,אנחנו משרתים ציבור קטן ,אחוזים בודדים
באוכלוסייה .אנשים לא מבינים שחקלאות היא אורח חיים ,סביבה
בריאה וירוקה ,חקלאות היא ספק החמצן ,והם רואים בצרות-עין
כל שקל שנכנס לחקלאות.
אנשים מוכרחים להבין שחקלאות זה לא רק אמצעי לייצור פרנסה,
ולכן אם המדינה רוצה שהשטחים שלה יישארו בידיה ,ולא בצורת
מאבק כפי שקורה בנגב ,הרי אם לא יעבדו אדמות ,אחרים ייקחו
אותן .אני רואה את תפקידנו כחוקרים לעזור למדינה לנצל את
המשאבים שלה בדרך הטובה ביותר .זה שלא רואים עין בעין זה
מצער ,אבל זאת המציאות ,וצריך להתמודד עם זה .כמו שעוזרים
למדע הגרעין ומחזיקים ביטחון ,אז צריך להבין שגם חקלאות
היא בנפשנו .לא כולם שותפים .לא רואים בזה פגיעה אישית אלא
פגיעה לאומית.
מה שקורה עם הספקת המזון זה שיש מזון מעולה כל השנה,

שאינם מאבדים את הקשר עם השדה ,ויש לכך חשיבות רבה.
לאוניברסיטאות אין מחויבות ישירה לחקלאות ישראל ,והקריטריונים
שלהם יותר מכוונים לתרומה שלנו בעולם .ככל שיעלה מספרם
של חוקרים העוסקים במחקרים אוניברסליים ,כך יפחתו המחקרים
המקומיים והאפליקטיביים .נקווה שהאוניברסיטה העברית לא
תיקח חלק בתהליך הגלובליזציה ,והמחקר בפקולטה לחקלאות
ימשיך לתרום לחקלאות ישראל כמאז.

באיכות גבוהה ,וכל הזמן אומרים שמרעילים את המזון שהילדים
אוכלים ,מאשימים שמרססים ,ומגיעים אפילו להאשמות ששאריות
חומרי הדברה גורמות לאוטיזם בילדים .צריך להחזיר אותם להכרה
שמה שעושים הוא לטובת חיינו .יש לזה ממד ציוני וזו אינה מלה
גסה.
בלי מחקר החקלאות תישאר מאחור ,וזה יהיה מצער מאוד ,כי
באירן ,למשל ,משקיעים הרבה במחקר חקלאי ,בכנסים מדעיים
יש המון עבודות מאירן .השם העולמי של החקלאות בישראל הוא
בזכות החקלאים הטובים והחרוצים וגם מהמחקר .אם יהרגו את
המחקר יהרגו את החקלאות ,חייבים להתקדם ,אחרת עומדים
במקום.

המעבדה שלי מוצפת בסטודנטים שרוצים תואר שני ושלישי ,יש
רצון עצום במחקר .המחסור הוא בכספים.

עם כל זאת ,מה עתיד המחקר בישראל?

מה סיכום הביניים שלך?

אני חושב שזה כבר קורה ,שאנשים יחזרו לחקלאות .רואים את
המאמץ להפוך חקלאות  low-techל .high-tech-פעם איכר היה בער,
ואנחנו כיום זכינו שהחקלאים שלנו אנשי ספר ,ואסור שנאבד את
התכונה הזאת ,כי בלי זה לא תהיה חקלאות מתקדמת ,ואז משאלת
“נלבישך שלמת בטון ומלט” אכן תתגשם.
עתיד המחקר בישראל לא יכול להישען רק על החברות המסחריות,
כי כדאי להן להשקיע במחקר כאן ,אבל תוצאותיו לא רלבנטיות
לחקלאות ישראל ,וחקלאות ישראל קטנה מבחינת ההיקף .הם
מייעדים תוצאות מחקרים לארצות אחרות .לכן התקציבים חייבים
לבוא מאיתנו.
היו חוקרים שעשו עבודות במשך שנים אבל לא ראו שדה מקרוב,
ונקווה שמצב זה משתנה .יש לנו כיום הרבה חוקרים בינלאומיים

באתי ללמוד בפקולטה לפני  49שנה ,בשנת  ,1965ולא חלמתי
שאעסוק בתחום העשבים הרעים ,ומ 1967-לא הפסקתי להיות
מוקסם מתחום זה .העיסוק בו מגביר את הסקרנות ,והסקרנות
היא אם המדע.
אני לגמרי שלם עם עצמי ,עם הדרך שבחרתי .גם מבחינה לאומית
וגם מבחינה בינלאומית ,שימשתי נשיא של האגודה הבינלאומית
לחקר עשבים רעים וחבר בהנהלה המדעית של האגודה האירופית.
התלמידים שלי משתתפים בכנסים בחו”ל ונחשפים לחשיבה שונה
ומתחדשים ,ועם כל זה אסור לאבד את הקשר עם השטח .זה מצריך
השקעה רבה ו...ציונות.
אני מודה לכל התלמידים שלי באשר הם ,הם העתיד ,הפירות
והתקווה שלנו.

יש דור המשך?

שדה וירק
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ניהול מושכל של הדישון
וההשקיה בגידול פלפל בערבה
שלמה קרמר

שלמה קרמר ,מדריך שירות שדה בשה”מ,
מחוז הנגב ,זכה לאות המדריך המצטיין לשנת
 2014מטעם מועצת הצמחים.
כתבה זו הינה מתוך הרצאה של שלמה קרמר
בסיכום עונת פלפל בערבה.26.5.2014 ,

איור מס’  :1יבול כללי של חנקן ,זרחן ואשלגן לדונם של צמחי
פלפל מזן מאור

דישון
ניתן לעשות צעד קטן בשיפור הניהול והייעול בגידול פלפל וירקות
אחרים על-ידי מתן תשומת לב רבה יותר לאופן בו מדשנים ומשקים.
צריכת הדשן של הצמחים נמוכה מאוד בתחילת העונה .עקב הצורך
להשקות בכמות גדולה בהרבה מצריכת הצמחים ,הן ההשקיה והן
הספקת הדשנים עם מי ההשקיה מאד לא יעילים .כ 10-ימים עד
שבועיים לאחר השתילה ,כאשר הצמחים כבר התבססו ,ניתן ליעל
את הספקת הדשן על-ידי התאמה טובה יותר של הכמות המוספת
לשטח ביחס לצריכת הצמחים בפועל .עודפי הדשנים גוררים עלייה
במוליכות החשמלית של תמיסת הקרקע עקב הצטברותם בקרקע.
כך ניתן לנצל בהמשך העונה חלק מהדשנים המצטברים בתחילת
תקופת הגידול.
היחס המאפיין את קליטת יסודות ההזנה החשובים בגידול הירקות,
הנהוגים בערבה ,הוא :על כל  1ק”ג חנקן הנקלט בנוף הצמחים
ובפרי נקלטים כ 1.5-ק”ג אשלגן וכ 0.1-ק”ג זרחן .לדוגמא ,באיור
 1מוצגים נתונים של קליטת יסודות הזנה בפלפל מזן מאור .גידול
צמחים בתמיסה מימית היה מחייב לדאוג להספקת יסודות אלו
לתמיסה ביחסים המצוינים.
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הקטנת כמות האשלגן ,למשל ביחס לחנקן ,תגרור צמצום של
קליטת החנקן ,הזרחן ושאר היסודות החיוניים להתפתחות
הצמח .בעת גידול בקרקע המצב שונה לחלוטין ,היות שיסודות
ההזנה מתנהגים באופן שונה במערכת הקרקעית .יוני האשלגן
בעלי המטען החיובי נספחים לשטח הפנים של חלקיקי הקרקע
ולחרסית הנמצאת במידה מעטה או רבה בקרקע .תהליך זה של
יצירת מאגר אשלגן בקרקע מתרחש בקצב מהיר כאשר הדישון
האשלגני ניתן בעודף ביחס לקליטת הצמחים .במידה שריכוז יוני
האשלגן בתמיסת הקרקע פוחת בעקבות קליטה על-ידי הצמחים,
יוני אשלגן ספוחים משתחררים שוב תוך מספר דקות לתמיסה
ועומדים לרשות הצמחים .בתקופה בה הצמחים מייצרים את
הפירות ,קצב הקליטה מהיר מאד ,ויש צורך להוסיף למי ההשקיה
(בערבה)  50-40גרם אשלגן לכל  1מ”ק מים.
יוני הזרחן מגיבים עם יוני סידן ליצירת משקע של סידן זרחתי.
התהליך אורך כמה שעות ,עד שכל עודפי הזרחן בתמיסה שוקעים.
הריכוז הטבעי של הזרחן בתמיסת הקרקע בתנאי המים והקרקע
בערבה הוא בתחום של  4-3מ”ג/ליטר .ריכוז הזרחן הגבוה ,המומלץ
בתחילת הגידול בשטחים שעברו חיטוי כימי ,הוא כ 30-מ”ג/ליטר
 פי  10מריכוז שיווי המשקל בתמיסת הקרקע .ממשק דישון זה,הנחוץ לביסוס גידול הפלפל ,יוצר מאגר גדול מאד של זרחן בקרקע,
היכול לעמוד לרשות הצמחים בהמשך העונה.

השקיה
צריכת המים של הצמחים הולכת ועולה ממועד השתילה ועד לסוף
אוקטובר .במועד זה הירידה ברמת ההתאדות וההתייצבות בגודל
נוף הצמחים משאירים את מנת המים הנחוצה להשקיה באותה
רמה ,כ 6-מ”מ ליום .מסוף נובמבר ,עם התקצרות היום והירידה
במעלות החום ,צריכת המים של הצמחים הולכת וקטנה עד לסוף
ינואר-אמצע פברואר.
צריכת המים הגבוהה קשורה הן לחנטת פירות על הצמחים והן
להתרחבות גודל הנוף .בשלב זה המליחות בתמיסת הקרקע הולכת
ועולה ,וכדי לייצבה יש צורך להגדיל את מנת המים .ככל שתכולת
המלחים במי ההשקיה גבוהה יותר (גם עקב דישון עודף) ,יש צורך
בהגדלת כמות המים המיועדת לשטיפת עודפי מלחים מנפח בית
השורשים הפעיל .בהתאם לכמות המים העומדת לרשות המגדל
תיגזר רמת המליחות אשר תיוצר בבית השורשים .במרבית המצבים
אין רואים את השפעת עליית המליחות על התפתחות הצמחים.
בעת בחינה השוואתית של הנושא ,נמצא כי העלייה במליחות
תמיסת הקרקע מאיטה את קצב הגידול של הצמח וגוררת הקטנה
בגודל הפרי.
תכנון מוקדם של היקפי השטח המגודל בהתאם לכמות המים
והקפדה על תשומת דשנים נכונה יכולים לתרום להשאת היבול
וההכנסה מכל יחידת גידול.
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