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העיתון המקצועי של ענף הירקות

על הפרק
המשבר ברוסיה  -כמשל להתנהלות המדינה מול החקלאות והחקלאים
מכתב ששלח מאיר יפרח לראש הממשלה ,בנימין נתניהו
כבוד ראש הממשלה,
הריני פונה אליך דווקא עכשיו ,ערב הבחירות המתקרבות ובסיומה של
שנה ,מול משבר קשה של החקלאות נוכח קריסת יעדי היצוא החקלאי
ברוסיה ,כדי להציג בפניך את אוזלת ידה של המדינה בכל הנוגע למגזר
החקלאות ,בבחינת כריתת הענף שעליו הוקמה ועומדת מדינת ישראל.
במשך שנים הולכות ונערמות הבעיות בחקלאות ,דבר אינו בא על פתרונו,
והבעיות רק הולכות ומתווספות .כל שלטון חדש מגיע אלינו עם הבטחות
להישגים ,והאכזבות רק הופכות קשות יותר ,והתוצאה היא בריחה
מהעיסוק בחקלאות ופניית דור הבנים למקצועות אחרים.
המשבר הכבד של חלק ניכר ממגדלי הירקות מול קריסת הרובל ברוסיה
הוא דוגמא לאוזלת ידה של המדינה לסייע באמצעות משרדי האוצר
והחקלאות ,לתת מענה לחקלאים שכל כספם הושקע בייצור לטובת
השוק הרוסי ,דוגמת יישובי הערבה הקורסים ומגדלים באזורים אחרים.
אין לאיש תשובות ,הכול גמגומים ,בבחינת “נבדוק ונטפל” ,ובסרט הזה
היינו ואנחנו נמצאים שנים רבות .במנגנוני התפעול והכוח בממשלה אנחנו
לא נחשבים ,כי מה שנחשב זה רק קול אלקטורלי ,ובכנסת החקלאות לא
בסדר היום.
אם רק בעיית היצוא הייתה על השולחן ,אבל אנחנו מתמודדים בקושי רב
וללא פתרונות עם מס מעסיקים ייחודי לחקלאות ,שלאוצר חבל להיפרד
ממנו למרות שאין תקדים כמותו באף מדינה בעולם המערבי .אנחנו

מתמודדים עם מחסור קבוע בכוח אדם של עובדים זרים ,במקום לתת
לכל חקלאי את מספר העובדים לו הוא זקוק ,כי ממילא לא ייקח יותר
מכך כי זוהי הוצאה מאוד יקרה .אנחנו מתמודדים עם טיפוס מתמיד
במחירי המים ,למרות שאין מחסור לדעת כל המומחים והוקמו מפעלי
התפלה בדיוק לצורך זה .ואם תוסיף על כל אלה אגרות ייעודיות ליצואנים,
העדר מנגנון להלוואות ולהשקעות ,ייצור בלמים במשך שנים להקמת
שוק סיטוני חדש ,מחסור במדריכים ובחוקרים לצורך שמירת מעמדה
המקצועי של ישראל בעולם ,קשיים רבים בהרחבת היישובים לצורך
מניעת בריחתם של הבנים מהחקלאות ,העדר כל תמיכה בדור ההמשך,
והרשימה עוד ארוכה.
רק להזכירך ,כבוד ראש הממשלה ,החקלאים הם שמחזיקים את יישובי
הפריפריה ,וראיתם את זאת היטב ב”צוק איתן” ,החקלאים מספקים
שקט להספקה קבועה של מזון גם כשהביטחון והחרמות בחו”ל אינם
נותנים תשובה לכך ,החקלאים הם הריאות הירוקות ,הם הכוח המניע
מאחורי החידושים באיכות הסביבה ,הם ,וסליחה על המלה ,הציונים אולי
האחרונים במדינת ישראל.
נבקשך לזמן אותנו בדחיפות למשרדך ,בנציגות משותפת של ארגון מגדלי
ירקות והתאחדות חקלאי ישראל ,על מנת למצוא פתרונות אמת למגדלי
הירקות המייצאים תוצרתם לרוסיה ,כי אחרת יהיה מאוחר מדי.
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 31אופטימיזציה של גידול פלפל
בבקעת הירדן באמצעות שיפור
חנטה בתנאים של עומס חום
( 2013/14שנה שלישית ומסכמת)
דוד סילברמן ,אביתר אתיאל ,יואל חדד,
תמר אלון ,זיוה גלעד ,אפרים ציפילביץ,
רמי גולן ,מאיר אחיעם ,אורי אדלר,
איציק אסקירה

38

הערכה פיטופתולוגית של קווי
אבטיחי בר כבסיס לטיפוח כנות
רוני כהן ,יוליה טיוטיוניק-שפיר,
אלעזר פליק ,יוג’י אוקה ,יעקב תדמור,
מנחם אדלשטיין ,שמעון פיבוניה

בשער :קישואים; צילם :שמשון עומר
שער שדה וירק :חסה; צילם :איתן סלע
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בחינת גידול קישואים מודלה
בבית צמיחה בבקעת הירדן
חורף 2013/14
שמשון עומר ,דוד סילברמן,
תמר אלון ,אפרים ציפילביץ,
זיוה גלעד ,מאיר אחיעם,
אורי אדלר
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מבחן זני חסה רומית
בבית רשת
קיץ 2014
שמעון אילוז ,נביל עומרי

אתרwww.yerakot.org.il :

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
המשבר ברוסיה והשלכותיו על החקלאות בישראל

יום החקלאות בכנסת
בתאריך  8.12.14התקיים בכנסת יום
החקלאות .ועדות החינוך ,הכלכלה
והכספים ,שהתכנסו ביום זה ,עסקו
בנושאים שונים הקשורים לחקלאות
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בישראל.
בדיונים נכחו שר החקלאות ,יאיר
שמיר ,יו”ר השדולה החקלאית
בכנסת ,ח”כ זבולון כלפה ,וכן חברי
כנסת מכל הקשת הפוליטית .אחד

צילום :דוברות הכנסת

רוסיה הפכה בשנים האחרונות ליעד
מרכזי ליצוא חקלאי ,בעיקר תפוחי
אדמה ,גזר ,פלפל ,צנוניות ועוד.
בחלק מהגידולים היצוא לרוסיה
מהווה בסיס עיקרי לגידול ,ויש ענפים
שממש מתקיימים על יעד זה .היצוא
החקלאי לרוסיה מהווה קרוב ל30%-
מכלל היצוא הכללי לרוסיה .בשנים
האחרונות עלה היצוא במאות אחוזים,
במיוחד לאור הקשיים בהם נתקלים
המייצאים למדינות אירופה.
למשבר הכלכלי ברוסיה יש השלכה
ישירה על החקלאים המייצאים ליעד
זה ,כי לא ברור אם הלקוחות ברוסיה
יוכלו לעמוד בתשלומים עבור התוצרת

הישראלית .מי שמתמקדים ביצוא
לרוסיה לא יודעים אם יש להם כיום
למי למכור ,במיוחד כאשר באירופה
יש עודפי תוצרת ,אין דרישה למוצרים
מישראל ,יש אווירה של חשש ממכירה
של תוצרת ישראלית ובכל מקרה
התמורה נמוכה ולא כדאית.
במדור “על הפרק” מתפרסם
מכתבו של מזכיר ארגון מגדלי
ירקות ,מאיר יפרח ,לראש
הממשלה ,בו הוא מתבקש להתערב
ולמצוא מקורות סיוע לחקלאים
שעלולים לקרוס כלכלית ,ויחד אתם
אזורים שלמים וכל נותני השירותים
לחקלאים עמם.

הנושאים החשובים ,שכל הנוכחים
הסכימו עליו ,הוא העובדה שלחקלאים
יש תרומה אדירה למדינה ,לא רק
בשמירה על ביטחון המזון בישראל
אלא גם בשמירה על אדמות המדינה.
באותו יום צוין אירוע זה בוועדת
הכלכלה של הכנסת ,בראשות ח”כ
אבישי ברוורמן .הוועדה דנה בחיסכון
במשאבים ,במניעת איבוד מזון
ובהתפתחויות טכנולוגיות פורצות
דרך בתחום“ .החקלאות בארץ

נהנית מפירות החדשנות הטכנולוגית
הישראלית ,וישראל כבר שנים מובילה
עולמית בתחום זה” ,אמר ח”כ ברוורמן.
ח”כ זבולון כלפה ,שיזם את ציון היום
בכנסת ואת הדיון ,אמר כי “המציאות
האמתית היא בעשייה של החקלאים”.
היו”ר ברוורמן קרא להפסיק
את הקיצוצים לחקלאות ,לחזק
את המחקר והפיתוח ,לתת גיבוי
לחקלאים ולקצץ את הבירוקרטיה
שנצבת בדרכם.

מבזק ירקות

עבודות שירות וקנס
למנכ”ל מועצת
הצמחים לשעבר,
מיכאל אילון
בית משפט השלום בראשון לציון פסק
שישה חודשי עבודות שירות לתועלת
הציבור על מיכאל אילון ,המנכ”ל
לשעבר של מועצת הצמחים .על אילון
הוטל גם קנס בגובה  300אלף ש”ח.
כזכור ,אילון נחשב למקורב לחברי
הליכוד ,ובעבר שימש כיועץ בכיר לשר
ישראל כץ .אילון הורשע לאחר שהודה,
בין היתר ,בעבירות של מרמה והפרת
אמונים וזיוף ורישום כוזב במסמכי
תאגיד .הפרשה החלה כאשר ביקורת
של מבקר המדינה העלתה כי שלושה
מינויים במועצת הצמחים ,היועץ
המשפטי ,מפיק העיתון ויועץ הביטוח,
בוצעו ללא הליך מנהלי תקין ועל סמך
היכרות אישית .בכתב האישום נטען
כי בדרישה למסמכים המעידים על
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מינויים תקינים,
לאור ביקורת
של משרד
מבקר המדינה
במועצת
הצמחים ,סיפק
אילון למבקר
מסמכים מזויפים ,המעידים כביכול על
הליך בחירה כשר.
בגזר הדין ציין השופט ארניה כי
“העבירות שביצע הנאשם הן עבירות
הפוגעות בערכים המוגנים בשירות
הציבורי ,ויש בהן כדי לכרסם עמוקות
באמון אותו רוכש האזרח לאלה
שהופקדו עליו לשרת את הכלל”.
גזר הדין ניתן במסגרת הסדר טיעון
בין אילון לבין המדינה ,לפיו הודה אילון
בעבירות של מרמה והפרת אמונים,
זיוף ,שימוש במסמך מזויף ,עבירות
של רישום כוזב במסמכי תאגיד.
השופט הוסיף וקבע בפסק הדין,
ש”אין ספק כי הנאשם תכנן את ביצוע

מעשי הזיוף הנידונים .הנאשם זייף 3
סיכומי ישיבה העוסקים בבעלי תפקיד
מרכזיים בארגון”.

תחרות הצילום
המסורתית של קנט
לשנת 2015
יוצאת לדרך
תחרות הצילום המסורתית לשנת
 2015של קנט“ ,הגלריה החקלאית”,
יוצאת לדרך .התחרות ,המתקיימת זו
השנה האחת-עשרה ,נועדה לחשוף
לציבור הרחב את תרומתה הגדולה
של החקלאות לפיתוחה של המדינה
ואת יופיים המרהיב של הטבע
והחקלאות בישראל .התחרות פתוחה
לחקלאים ,לקהל הרחב ,לצלמים
מקצועיים ולחובבים .את התמונות ניתן
לשלוח לאתר קנט.
התחרות השנה תתקיים תחת
הכותרת “רגעים של חקלאים”,

ובמסגרתה יש לשלוח תמונות
השמות את החקלאי ופועלו במרכז.
 20התמונות שייבחרו יועמדו לדירוג
הגולשים ,ושלושת המקומות
הראשונים יזכו בפרסים :המקום
הראשון בתחרות יזכה את הצלם
באופניים חשמליות ,המקום השני
במכשיר אייפון  6והמקום השלישי
בטאבלט סאמסונג גלקסי.
בנוסף ,לרגל סיכום עשור לפועלה
של הגלריה החקלאית ,המצביעים
יוכלו להכריע מה תהיה תמונת
העשור .למצביעים תתאפשר בחירה
מבין כל התמונות הזוכות בעשור
האחרון בתחרויות הגלריה החקלאית.
התמונות יועמדו להצבעה ,ורק אחת
תוכתר בתואר “אלוף האלופים” של
הגלריה החקלאית.
התחרות מורכבת משני שלבים:
בשלב הראשון מועלות כל התמונות
באתר התחרות ובדף הפייסבוק

המשך בעמוד הבא
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של קנט .צוות השיפוט של התחרות
יבחר את  20התצלומים המקוריים,
המיוחדים והיפים ביותר .בשלב זה
הציבור הרחב יוכל להצביע ולבחור
את התמונה הטובה ביותר .ההכרזה
על התמונה הזוכה תתקיים בכנס
הלקוחות השנתי של קנט ,שיתקיים
בחודש מרץ .2015
אז איך משתתפים?
יש לשלוח את התמונה שצולמה
על-ידיכם (כאמור ,כל משתתף
רשאי לשלוח תמונה אחת בלבד),
שבמרכזה רעיון החקלאי ופועלו,
בצירוף שם ,כתובת ,מספר טלפון
ותיאור קצר אודות התמונה ,באחת
מן הדרכים הבאות :לאתר התחרות
 gallery.kanat.co.ilאו לכתובת הדואר
האלקטרוני .gallery@kanat.co.il :על
התמונה להיות באיכות גבוהה ,של
לפחות  ,300DPIובפורמט  JPGבלבד.
המועד האחרון לשליחת התמונות הוא
.1.2.2015

את כל שלבי התחרות ,כפוף לתקנון,
ניתן למצוא באתר קנט בכתובת
.www.kanat.co.il

משתלות “חישתיל”.
מ”חישתיל” נמסר כי הזן מומלץ
לשימוש בעיקר בסלטים טריים .כדי
ליצור חגיגת צבעים ,אפשר להוסיף
את עלי הבזיל לסלט שעועית לבנה,
עם כמה פלפלים אדומים ובצל ירוק.
מתאים גם להכנת פסטו שחור.
הזן טופח כך שיתאים לכל עונות
השנה ,מבחינת כמויות אור שנעות בין
צל לשמש ,אך הוא רגיש לקור ,ללחות
ולמים על העלים.

הישראלית“בזיל
האגודה זן חדש של
להזמינכםהישראלית
האגודה
למדע העשבים הרעים מתכבדת
סגול” ממקור תימני
למדע העשבים הרעים
מרכיב חדש מופיע על הצלחת  -עלי
מתכבדת להזמינכם

והדברתם
הארצית
הועידה הארצית ה 23 -לעשבים רעים הוועידה
24.02.2015לעשבים
ה2432-
הכנס יערך ביום ג'' ,ה" באדר ,תשע"ה ,ה02 2015 -
החל משעה 08:00
רעים והדברתם
בזיל סגולים מזן תימני ,המוסיפים עניין
וצבע למנה.
מקור הזן מתימן ,והוא טופח והותאם
לאקלים בישראל על-ידי תאגיד

הכנס יערך ביום ג’ ,ה’ באדר,
באולם אריוביץ' ,בפקולטה לחקלאות ,רחובות
תשע”ה ,ה24.02.2015-
החל משעה 08:00
אנא שריינו את התאריך והישארו מעודכנים דרך אתר האגודהבאולם אריוביץ’ ,בפקולטה
לחקלאות ,רחובות
http://www.wssi.org.il/pws
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אנא שריינו את התאריך
והישארו מעודכנים דרך
אתר האגודה

http://www.wssi.org.il/pws

מבזק ירקות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
תחום הגנת הצומח

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
תחום הגנת הצומח

הצומח
קורס הגנת
2015
חורף-אביב
קורס הגנת הצומח בבתי צמיחה (ירקות ופרחים)
הנכם מוזמנים להשתתף בקורס “הגנת הצומח בירקות ובפרחים בבתי
צמיחה” .הקורס מיועד למגדלים ,לפקחים ,למדריכים ולאנשי מקצוע
העוסקים בתחום ומעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם.
מנושאי הלימוד
• הכרת המזיקים :חרקים ,אקריות ונמטודות • הכרת המחלות :פטריות,
חיידקים ווירוסים • אפידמיולוגיה (תפוצה והתפשטות) של מחלות ומזיקים
• אמצעים ביולוגיים ,אגרוטכניים וכימיים להדברת פגעים • מחלות קרקע וחיטוי
קרקע • הדברת פגעים בתוצרת לאחר קטיף • גישות הדברה חדשניות.
תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם שה”מ ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר .זכאי לקבל תעודה רק משתתף שנכח בכל מפגשי הקורס.
מיקום הקורס ומועדיו
הקורס יתקיים בימי ג’ ,למעט המפגש הראשון והרביעי אשר יתקיימו בימי
ד’ ,בין השעות ,15:30 - 8:30 :באולם הכנסים שבקריה החקלאית  -בית דגן,
ויכלול  6מפגשים בתאריכים שלהלן( 25.2.2015 :ד’),10.3.2015 ,3.3.2015 ,
( 18.3.2015ד’).31.3.2015 ,24.3.2015 ,
מחיר הקורס
העלות למשתתף היא  600ש”ח ,כולל כריך בצהריים וכיבוד קל.

אופן ההרשמה

ירקות ופרחים(
צמיחה )
בבתי
שלהלן:
מהדרכים
דמי ההשתתפות ישולמו באחת

.03-9485330
תשלומים:
~ 2015
 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד -
להשתתף בקורס
מוזמנים
הנכם
משרד החקלאות ופיתוח
לכספים -
המחלקה
 .2משלוח המחאה במזומן לכתובת
"הגנת הצומח בירקות ובפרחים בבתי צמיחה".
העוסקים בתחום
שם,מקצוע
הבאים:ולאנשי
לפקחים ,למדריכים
למגדלים,
מיועד
הכפר ,ת”ד  ,28בית דגן .יש הקורס
טלפון ,טלפון
כתובת,
הפרטים
את
לשלוח
ומעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם.
הלימוד
מנושאי
בדרך התשלום ,אל הכתובת:
שם הקורס והבחירה
נייד ,פקס ודוא”ל ,בצירוף
 הכרת המזיקים :חרקים ,אקריות ונמטודות
 הכרת המחלות :פטריות ,חיידקים ווירוסים
ומזיקים ,28בית-דגן.
הכפר ,ת”ד
ופיתוח
החקלאות
משרד
המחלקה לכספים -
 אפידמיולוגיה )תפוצה והתפשטות( של מחלות
 אמצעים ביולוגיים ,אגרוטכניים וכימיים להדברת
פגעים ההמחאה בדוא”ל:
וצילום
משלוח הספח
באמצעות
מראש
ניתן לשריין מקום
 מחלות קרקע וחיטוי קרקע
vereda@moag.gov.il

 הדברת פגעים בתוצרת לאחר קטיף
 גישות הדברה חדשניות
תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
זכאי לקבל תעודה רק משתתף שנכח בכל מפגשי הקורס.

הודעה על ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של
שלפני פתיחת הקורס ייגבו  20%דמי ביטול;
האחרון
 10%דמי ביטול; בשבוע
ומועדיו
מיקום הקורס
הקורס יתקיים בימי ג' ,למעט המפגש הראשון והרביעי אשר יתקיימו בימי ד' ,בין השעות:
ביטול.
דמי
100%
ואילך
החקלאית  -בית דגן ,ויכלול  6מפגשים בתאריכים
שבקריה
הכנסים
 ,באולם15:30
ומיום פתיחת הקורס - 8:30
שלהלן) 25.2.2015 :ד'() 18.3.2015 ,10.3.2015 ,3.3.2015 ,ד'(.31.3.2015 ,24.3.2015 ,
המקומות מוגבל .אנא ,הקדימו הרשמתכם!
מספר
מחיר הקורס
העלות למשתתף היא  600ש"ח ,כולל כריך בצהריים וכיבוד קל.
קיום הקורס מותנה במספר המשתתפים.
נוסף:ההרשמה
אופן
לבירורים ולמידע
דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים שלהלן:
 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים.03-9485330 :
יעקב גוטליב ,טל’;050-6241585 :
רכזים מקצועיים:
נטע מור ,טל’050-6241558 :
		
ורד אגם ,טל’050-6241277 ,03-9485329 :
ריכוז ארגוני:

המשך בעמוד הבא
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירות ההדרכה והמקצוע
אגף הירקות ותחום שירות שדה

מועצת הצמחים
ענף ירקות

קורס שיטות מתקדמות
לגידול מקצועי של ירקות
חורף 2015

הנכם מוזמנים לקורס בנושא שיטות מתקדמות
לגידול מקצועי של ירקות,
שיתקיים בחודשים ינואר-פברואר  2015בקיבוץ חפץ חיים,
ובחודש מרץ  2015בבית דגן.
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את
ידיעותיהם בגידול ירקות.
נושאי הלימוד
מידע מקיף על הגידולים:
 עגבנייה פלפל וחציל מלפפון ,דלעת ,מלון וקישוא בצל ושום תבלינים כרוביים וגידולי עליםתכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למשתתפי הקורס תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות.
מיקום ומועדי הקורס
הקורס יכלול  8מפגשים שבועיים בין השעות  6 ;15:00-08:30מפגשים ייערכו בימי חמישי
בקיבוץ חפץ חיים; מפגש אחד ייוחד לסיור מקצועי במכוניות פרטיות; המפגש האחרון
יתקיים ביום רביעי באולם האירועים בבית דגן.
מועדי הקורס( 19.2.15 ,12.2.15 ,5.2.15 ,29.1.15 ,22.1.15 ,15.1.15 :סיור),26.2.15 ,
( 4.3.15בית דגן).
מחיר הקורס
עלות הקורס היא  1,400ש”ח למשתתף שאינו רשום במועצת הצמחים  -ענף הירקות
ו 1,000-ש”ח למשתתף הרשום במועצת הצמחים  -ענף הירקות (ראו הסבר להלן).
העלות כוללת כיבוד קל וארוחת צהריים בימי הלימוד.
הקורס מסובסד לחקלאים על-ידי מועצת הצמחים  -ענף הירקות.
קבלת סבסוד בסך  400ש”ח לחקלאי מותנית באישור המועצה ,שיינתן על-פי התנאים
שלהלן:
 .1החקלאי נושא “כרטיס מגדל” שהונפק על-ידי מועצת הצמחים;
 .2ברישומי הנהלת החשבונות של המועצה מופיע כי החקלאי שיווק ושילם היטלים
בשלוש השנים האחרונות;
 .3אין חובות למועצה;
 .4ישנה 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 :המעוניין להירשם לקורס מתבקש לשלוח את פרטיו (שם ,כתובת,
טלפון ,פקס ,טלפון נייד ודואר אלקטרוני) בצירוף אופן התשלום בו בחר ,אל :המחלקה
לכספים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת”ד  ,28בית דגן ,פקס .03-9485881
את דמי ההשתתפות יש לשלם באחת מהדרכים שלהלן:
ללא סבסוד 1,400 :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  ,28בית-דגן .5025001
מחיר מסובסד :לאחר קבלת אישור מהמועצה ,יתואם התשלום בסך  1,000ש”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  ,28בית-דגן .5025001
הודעה על ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של 10%
דמי ביטול; בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו  20%דמי ביטול; מיום פתיחת
הקורס ואילך  -ייגבו  100%דמי ביטול.
מספר המקומות מוגבל .אנא ,הקדימו הרשמתכם!
פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים נדרש.
לבירורים ולמידע נוסף:
רכזים מקצועיים :שלי גנץ ,טל’ ;050-6241462 :מולי זקס ,טל’050-6241594 :
ריכוז ארגוני :בת שבע בדוח ,טל’;050-6241601 ,03-9485919 :
ורד אגם ,טל’050-6241277 ,03-9485329 :
•	
•	
•	
•	
•	
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עקרונות השקיה ודישון
בתי צמיחה ,רשתות ופלסטיקה
חיטויי קרקע והדברת עשבייה
הכרת מחלות ומזיקים (כולל מעבדה)
שיווק וניתוח כלכלי

מבזק ירקות

לזכרה של
דבורה לפושנר ז"ל
כתב :עומר זידאן
בחודש אפריל  2014נפטרה ד”ר
דבורה לפושנר ,מוותיקי החוקרים
במחלקה לירקות במינהל המחקר
החקלאי .דבורה ידועה כחוקרת
ומטפחת זני עגבניות ,מובילה דרך
חדשה-ישנה בטיפוח זני עגבניות
למאכל במדינת ישראל .עסקה
בטיפוח זנים לשוק המקומי ולשווקים
אחרים בעולם והתמקדה בטיפוח
זני עגבניות בעלי צימוח מסיים
( ,)Determinateהמתאימים לגידול
בשטח הפתוח כגידול שרוע על פני
הערוגה או בהדליה נמוכה.
דבורה ז”ל פעלה יחד עם פרופ’ רפאל
פרנקל ז”ל ועם ד”ר מאיר פילובסקי,
שייבדל לחיים ארוכים ,כולם כצוות
וכל אחד בהתמחותו .פרופ’ רפי

דצמבר 2014

פרנקל היה בין מובילי ומקדמי טיפוח
עגבניות עשירות בליקופן .ד”ר מאיר
פילובסקי התמקד בהכנסת עמידות
לפגעי קרקע ,במיוחד לנמטודות
יוצרות עפצים ,ובהמשך בעמידות
לווירוס צהבון האמיר .דבורה הייתה
הרוח החיה והמנוע שהניע ודחף את
הקבוצה בפעילותה ובהישגיה.
דבורה דאגה לשתף אחרים בתוצאות
הטיפוח ופעלה להזמין לימי תצוגה
את בעלי העניין ,ובתחילה את אנשי
ההדרכה ,אשר היו אחראים לביצוע
ניסויי השדה היישומיים בתחנות ניסויים
ובמשקי חקלאים .דבורה דאגה שבכל
ניסוי הנערך בכל מקום בארץ ייכלל
חלק מהזנים שלה במבחנים אלה,
ובנוסף הזמינה את נציגי החברות
המסחריות ,כדי להציג בפניהם את
החידושים ,כדי שיוכלו לבחור זנים
חדשים שעליהם יקבלו בלעדיות
בעתיד ,לשיווק בארץ וגם בחו”ל.
הצוות כולו ,ובמיוחד דבורה ,פעל

לקידום ענף הירקות בכלל
ובמיוחד גידול העגבניות,
באמצעות טיפוח זנים שיתאימו
לצרכים של החקלאים .באותה
תקופה נאמר כי הערבה היא
החממה הטבעית של אירופה,
ולכן צריך לגדל ירקות בשטחים
הפתוחים ולייצא לאירופה .גם
אז חשבו על מגבלת העבודה,
והתכנית הייתה לטפח זנים
בעלי מוצקות וחיי מדף ארוכים,
המתאימים לקטיף ממוכן.
דבורה דאגה לעבוד עם אחרים כדי
לקדם נושאים ותחומים אשר בסופו של
דבר יתנו תועלת לזנים שהיא פיתחה,
וכדוגמא :פעילותה עם חוקרי המכון
להנדסה חקלאית ,לפיתוח שיטת הדליה
הנקראת שיטת הערסל ,המתאימה
לזנים מסיימים ,או פעילות בפיתוח מנער
פרחי עגבניות לשחרור גרגירי האבקה
מהאבקנים ,להבטחת הפריית פרחי
העגבניות ולהגדלת היבולים.

דבורה לפושנר ז”ל התמקדה בטיפוח זני
עגבניות מסיימים לגידול בשטח פתוח

כדי לקדם את הענף ואת יעדיו ,פעלה
דבורה בכל האזורים הפוטנציאליים,
תוך שיתוף פעולה עם הגורמים
המקומיים .תחנת הניסויים ביטבתה
בערבה הדרומית היוותה עבורה בסיס
עבודה מרכזי ,שם היא בחנה את
תוצרי ההכלאות והקווים החדשים.
בהמשך בחנה דבורה את הקווים
החדשים שנראו לה כמבטיחים
בתחנות הניסויים האחרות בערבה
התיכונה ,עוד בשלבי התהוותו של

המשך בעמוד הבא
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זן עגבניות מטיפוחה של דבורה לפושנר ז”ל מעשייה והצלחות.
אמנה את חלקם של הישגים
אלו ,ובראשם טיפוח זני עגבניות
מצטיינים:
 - 244רביד ,זן מסיים המתאים
לשתילות אביב ,קיץ וסתיו ,זן
העגבניות הראשון בישראל עם
סבילות לנמטודות יוצרות עפצים.
 - 1514בן שפר ,זן מסיים בעל
צימוח בינוני ,ששימש רבות
מו’פ ערבה תיכונה ,בתחנה בכיכר
לשתילה בסתיו המאוחר ובמהלך
סדום בבקעת הירדן וגם בתחנות
החורף לגידול תחת מנהרות נמוכות
הניסויים בג’יפתליק וביריחו ,תוך
ולחנטה באמצעות ריסוס בהורמונים.
שיתוף פעולה עם המדריכים
 - 1589אורית ,זן בעל צימוח מסיים,
הפלסטינאיים המקומיים.
המיועד לשתילה תחת כיסוי במנהרות
עולמה של דבורה היה מינהל המחקר
נמוכות ומתאים לחנטה על-ידי ריסוס
החקלאי והעוסקים בו ,וכך נמשך
בהורמונים .הזן עדיין נפוץ ומשווק
הדבר עשרות שנים .התמסרות זאת
במצרים.
הולידה הישגים מקצועיים מרשימים.
 - 1684נעמה ,זן מסיים בעל יבול גבוה
לדבורה היה חשוב שהזן החדש
מאוד ,המתאים לשתילות סתיו ,חורף
יתקבל במערכת החקלאית בארץ או
ואביב.
בחו”ל ,ובכך היא חשה הישג ,סיפוק
 - 1427דקלה ,זן מסיים המתאים
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להדליה נמוכה ,בעל מוצקות וחיי
מדף ארוכים מאוד ,מתאים לשתילות
סתיו ואביב.
 - 837זן מסיים המיועד לשתילה
בכל העונות ,כולל חורף וחנטה
הורמונאלית.
 - 5656זן מסיים בעל איכות מעולה,
המתאים לשתילות אביב ,תחילת קיץ
וסתיו.
עין יהב  12ועין יהב  - 13זני הצ’רי
המסיימים.
ערבה =  - S-5זן מסיים מרכז יבול,
שיועד לקטיף מכאני לשוק המקומי
ואף ליצוא.
דבורה ראתה בטיפוח זני
העגבניות את עיקר עולמה
ולכך היא התמסרה יומם
ולילה .עבדה שעות רבות
מחוץ לזמן שבתפקיד,
ימים ארוכים ולתוך הלילה
במשרדה בבית דגן ,רק
כדי לחשוב בשקט על

ההכלאות הרצויות ,כדי להפיק את
ה F1-הטוב והמצטיין אותו תרצה
לקדם לשימוש מסחרי באמצעות
חברות הזרעים.
נשאר לציין כי דבורה הצטיינה ובלטה
באישיותה הלבבית ,החיונית והשופעת
גאווה ושמחת חיים ,שמרה על יחסי
עבודה טובים עם צוות המחלקה ועם
מערכת ההדרכה ,אשר רכשה לה
יחסי כבוד והערכה .דאגה לקשרים
הדוקים וטובים עם המו”פ האזורי ועם
תחנות הניסויים בכל חלקי הארץ.
יהיה זכרה ברוך.

מבזק ירקות

דבורה שלנו איננה
ביום ה’ ,ט”ז ניסן תשע”ד
( ,)16.4.2014הלכה לעולמה ד”ר
דבורה לפושנר ,חברה יקרה לעבודה
במחלקה לגנטיקה והשבחת צמחים
במרכז וולקני.
דבורה עלתה ארצה מרומניה ב,1956-
לאחר לימודים בפקולטה לחקלאות
בעיר קלוז’ ,שנקטעו בנסיבות
שתפורטנה להלן ,והמשיכה את
הכשרתה המקצועית בארץ
בפקולטה לחקלאות ברחובות ,שם
גמרה תואר מוסמך ב .1960-את
עבודתה המקצועית החלה כעוזרת
מחקר במחלקה לגנטיקה של צמחים
במכון וייצמן ,שבראשה עמד אז פרופ’
עזרא גלון .בהמשך נקלטה כחוקרת
במחלקה לגנטיקה ולהשבחת צמחים
במרכז וולקני ,בראשות פרופ’ רפי
פרנקל ,שפרש עליה חסותו .במחלקה
זו ,בצוותא עם חברנו ד”ר מאיר
פילובסקי ,יבדל”א ,נודעו השלושה בין
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ראשי המשביחים של זני עגבניות במדינת
ישראל במשך עשרות שנים .במהלך
עבודתה במרכז וולקני המשיכה את
לימודיה לתואר דוקטור באוניברסיטה
העברית בירושלים ,אותם סיימה
ב.1978-
דבורה הצטיינה תמיד במסירות רבה
לעבודה ובלטה באישיותה הלבבית,
החיונית והשופעת שמחת חיים .לצופה
מבחוץ קשה היה להאמין שתכונות
אלה הן נחלתה של מי שחוותה בארץ
מוצאה ,עקב פעילותה הציונית שם,
מסכת ייסורים ארוכה ,שכללה שלוש
שנות מאסר.
על תחנות חייה ברומניה ושנות סבלה
אפשר ללמוד מהכרך המוקדש
לאסירי ציון בסדרת הספרים “יהדות
רומניה בתקומת ישראל” (כרך
ב’ ,עמ’ “ :)213נולדה ב1926 -
בבולגרד .הוריה הועברו בשנות השואה
לטולצ’יה ,ובה נשארה .שם הצטרפה
לתנועת ‘דרור הבונים’ בשנת .1944

בשנת  1946נשלחה על-ידי תנועתה,
בדרכים אי-לגאליות ,לסוריאנה-דל-
מיצינה באיטליה ,להשתתף בסמינר
העולמי של התנועה .בסמינר זה הרצו
מרצים מארץ ישראל ובראשם יצחק
טבנקין ,ברסלבסקי ואחרים .משחזרה
לרומניה ,צורפה להנהגה הראשית של
תנועתה .לאחר פיזור התנועה חשה
בסכנה .היא עברה לקלוז’ ללמוד
חקלאות באוניברסיטה ,מתוך הנחה
שבקלוז’ לא ימצאו אותה .בשלהי
שנת  1952נעצרה .בשבתה בחדר
ההרצאות קיבלה מברק ,שהוריה
חלו וביקשו ממנה לחזור הביתה .היא
מיהרה לביתה ,קנתה כרטיסי נסיעה
ועלתה לרכבת ושם נעצרה ,הובאה
לסיקוריטטה בקלוז’ ,הובאה בפני
בית משפט צבאי ונידונה לשש שנות
מאסר .לפני כן הציעו לה להשתחרר
בתנאי שתהפוך לסוכנת של משטרת
הביטחון ,והיא סירבה .בשלהי 1955
השתחררה לאחר שלוש שנות מאסר

ועלתה ארצה ב.”1956-
לאחר תקופה קשה זו ,שאותה
עברה כבחורה צעירה בשלהי
שנות העשרים לחייה ,ובה עמדה
בגבורה עילאית ,נפתח בחיי דבורה
פרק חדש עם עלותה ארצה .היא
התמסרה בכל מאודה לפיתוח
החקלאות הישראלית ,בבחינת
הגשמה של מיטב הערכים הציוניים
שעל ברכיהם הוכשרה עוד בגולה.
זו הייתה דבורה שלנו ,שאותה אהבנו,
יהי זכרה ברוך!

ד”ר חן שיפריס,
גמלאי המכון לגידולי שדה לשעבר
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משולחן המזכירות
יום פתוח במו”פ
בקעת הירדן
וצפון ים המלח
ביום חמישי ,27.11.14 ,פתח
מו”פ בקעת הירדן את שעריו בפני
חקלאים ,חוקרים ,מדריכים ובעלי
תפקידים בתחום החקלאות,
וכמדי שנה הציג את המחקרים
בהם עוסק המו”פ .יש לציין כי
שערי המו”פ פתוחים במהלך
כל השנה למתעניינים בעבודותיו,
וה”יום הפתוח” הינו בדרך כלל גולת
הכותרת של הצגת הפעילות.
מו”פ בקעת הירדן הינו מו”פ יישומי,
העוסק במתן מענה לבעיות הגידולים
הרלוונטיים לחקלאי הבקעה וצפון
ים המלח .גבולות הגזרה בהן פועל
המו”פ :בצפון  -מחולה עד מצפה
שלם ,בדרום  -לאורך כביש  90וכן
בגב ההר ,ממערב  -כולל את בקעות,
חמרה ,מכורה וגיתית .הפעילות
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המרכזית של המו”פ מתבצעת
ב”תחנת צבי” שבמרכז בקעת הירדן.
בענף הירקות מתמקדת הפעילות
בעיקר בגידולי פלפל ,עגבניות ,צ’רי,
חצילים ,קישואים ותבלינים.
ליוו את הסיור המקצועי :מנהלת
המו”פ ,זיוה גלעד ,המדריכים
והחוקרים ,אפרים ציפילביץ ,תמר
אלון ,שמשון עומר (מנהל אגף הירקות
בשה”מ) ודוד סילברמן.
ובכן ...ומה במחקרים?
פלפל

מתוך כוונה לתת מענה ,בין היתר,
לבעיית נמטודות עפצים ובעיות
קרקע אחרות (כולל קרקעות שאינן
ראויות לגידול פלפל) ,מתבצע במו”פ
מעקב רב-שנתי אחר בחינת השימוש
בסוגי קומפוסט שונים בתעלות הזנה,
בקרקע מעובדת ובקרקע שאינה
מעובדת .כמו-כן נבחנת האפשרות
לשיפור החנטה בפלפל באמצעות
האבקה על-ידי דבורי במבוס.
קישוא בבית צמיחה
גידול במצע מנותק ,תוך בחינת זנים
שונים מטיפוס זוקיני ,בהיר ומפוספס,
במטרה לתת מענה לשווקים חדשים
ביצוא.
חציל בבתי צמיחה
א .בחינת אגרוטכניקת גידול חציל
בחורף בבקעת הירדן ומתן מענה
לנושא החנטה באמצעות גידול חציל
פרתנוקרפי.
ב .בחינת מתן דשן עלוותי לשיפור יבול
ואיכות בחציל.
ג .גידול חציל בהדליה ספרדית
ובתמיכה של רשת ברזל בגובה ,כדי
לייתר את הצורך בהדליה הולנדית
המצריכה ימי עבודה רבים לטיפול
בצמח הבודד.
תבלין  -רוקולה (בזן הרגיל וברוקעד)
פיתוח אגרוטכניקה להפחתת ריכוזי
חנקות בירק משווק  -המהווה בעיה
בשיווק לאיחוד האירופי ,הדורש
לצמצם את כמות החנקות ,וזאת
תוך בחינת אופטימיזציה בין דרישות
שווקים אלו לבין צורכי הגידול.
נכחו ביום הפתוח :אלי אהרון (הח”מ)
מארגון מגדלי ירקות ,אברהם (נונה)
ארליך ,מנהל ענף הירקות במועצת
הצמחים ,ושמשון עומר ,מנהל אגף
הירקות בשה”מ.

מבזק ירקות

תודת כולנו למנהלת המו”פ ,לצוות
העובדים ,למדריכים ולחוקרים על
היום המעניין ועל האירוח הנפלא.
להתראות ביום הפתוח בשנת .2015
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רשמי סיור במו”פ
עמק המעיינות
בתאריך  18.11.2014התקיים סיור
חקלאי בעמק המעיינות ,בו
השתתפו נציגי ארגון מגדלי
ירקות ומועצת הצמחים.
ארגן וליווה את הסיור ציון
דקו ,מנהל המו”פ.
במסגרת המפגש מסר
מנהל המו”פ סקירה על
הפעילות החקלאית בעמק
המעיינות.
בעמק המעיינות קיימת
תשתית חקלאית נרחבת
בתחום גד”ש ,ירקות,
מטעים ,פרדסים ,מדגה,
בע”ח (רפתות ולולים).
מטרת המו”פ ,במסגרת
זו ,היא לפתח ולשפר את
הייצור החקלאי ,כדי לשמור
על ענפי החקלאות כגורם

המבטיח פרנסה
לחקלאי האזור,
וזאת תוך ניצול
היתרון האקלימי
של העמק.
המו”פ פועל
ב”חוות עדן”
בתחומים :מבחני
זנים בגידולים
השונים ,שיפור
כמות היבול ואיכותו ,הדברה משולבת,
מיחזור מים ועוד.
זה מספר שנים פועל המו”פ בתחום
החינוך לחקלאות של הצעירים
באזור ,במסגרת התקשרות עם בתי
הספר ומשרד החינוך .תלמידי בתי
הספר באזור מגיעים ל”חוות עדן” מדי
שבוע ועוסקים בגידולי ירקות תוך
הדרכה צמודה של מורים ומדריכי
המו”פ .מעבר לחינוך דור ההמשך
לערכי החקלאות ,מהווה “חוות עדן”
פלטפורמה לפעילות לילדי חינוך

מיוחד ולילדים בעל צרכים מיוחדים
ובמסגרת של ריפוי בעיסוק.
יש לציין כי ארגון מגדלי ירקות ומועצת
הצמחים שותפים כספית לפרויקט
חשוב זה של חינוך חקלאות לצעירים,
ואף מבקשים להרחיבו לאזורים נוספים.
בהמשך ביקרנו במשקו המשוקם
של דוד אביכזר בתל תאומים ,משק
שניזוק בסופה הקשה בחודש דצמבר
 2013ושעדיין ממתין לסיוע בשיקום
הנזקים שעלו לו בממון רב.

המשך בעמוד הבא
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בתחנה הבאה ביקרנו במשקי עגבניות
בחממה ,המגודלים במצע מנותק
 קמל שמואל ממושב בית יוסףושלמה מזרחי (מומו) ממושב ירדנה.
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גידול העגבניות מאופיין כגידול ארוך,
הנמשך על פני רוב השנה ,שמפיק
כ 30-טונות לדונם ,תוך הקפדה על
איכויות המאפשרות פרנסה בכבוד.
סיום הביקור וסיכומו נערכו יחד עם
נציגי הישובים ,במסגרת אירוח מיוחד
במיזם “חוויית הכפר הכורדי” ,המרכז
לאירוח מבקרים ולפעילות תרבות
לתושבי היישוב ,לקידום ולחיזוק
הקהילה הכורדית באזור.
תודתנו לציון דקו ,על הארגון הנפלא,
ולתושבי עמק המעיינות על האירוח
המכובד.

החקלאות
בשירות
תזונת האדם
ובריאותו
בתאריך 24.12.14
התקיים במשרד
החקלאות כנס שהציג
את החקלאות והמוצרים החקלאיים
כתוצרת הפועלת בשירות תזונת
האדם ובריאותו .לכנס הוזמנו חקלאים,
מדריכים ,חוקרים ובעלי תפקידים
רבים מהתחום החקלאי ,שמילאו את
אולם כהן בקריה
החקלאית.
קידמה את
הבאים תצוגה של
מוצרים חקלאיים
מזנים שונים.
דברי פתיחה
אמרו חנן בזק,

מנהל שה”מ ,ואבי פרל ,המדען הראשי
של משרד החקלאות ,שהתלונן
בפתיח על כי הכיבוד שהוגש כלל
מוצרים לא בריאים (בורקסים ומאפים
מתוקים ,)...וכי דווקא המוצרים
הבריאים בתצוגה נאסרו למאכל!
הנחה עומר זידאן ,סגן מנהל שה”מ
למקצוע ,שיזם את הכנס ובנה אותו
על-פי מודל מומלץ ,בהתייעצות עם
פרופ’ זכריה מדר מהאוניברסיטה
העברית ,הפקולטה לחקלאות,
הקתדרה בביוכימיה חקלאית ,מזון
וסביבה.

מבזק ירקות

חדש ממועצת הצמחים

הנושא הראשון הוצג על-ידי פרופ’
זכריה מדר“ :מקורות מהחי ומהצומח
בעלי פוטנציאל בריאותי” .במרכז
המחקר עומדת הטענה כי התזונה הינה
אינדיבידואלית וכי הגנום האנושי משפיע
על קבלת ההחלטה בנוגע לתזונתו.
פרופ’ בטי שוורץ ניסתה לענות על
השאלה :האם יש מזונות שיכולים
להגן עלינו מפני התפתחות מחלת
הסרטן? מחלת הסרטן ,מסרה
פרופ’ בטי שוורץ ,היא כיום במקום
השני בתמותה לאחר מחלות לב,
והדבר מדאיג ,כיוון שבמאה האחרונה
חלה עלייה מדאיגה ומשמעותית

דצמבר 2014

בתמותה ממחלה זו ,ולדבריה
הסיבה המרכזית לכך קשורה
להשפעת התזונה .הפתרון
המחקרי שמציעה פרופ’
שוורץ קשור לשינויים הנדרשים
בהרגלי האכילה וצריכת
המזונות ,שמשמעותם שינויים
במרכיבים התזונתיים .מצד
אחד מומלץ להפחית בצריכת
מזונות מעודדי סרטן ,כמו :אלכוהול,
מלח ,סוכרוז ,בשר אדום ,שומן רווי.
מצד שני ,להרבות בצריכת מזונות
העשירים בסיבים תזונתיים ,חומצה
פולית ,סידן ,ויטמינים  Cו ,E-אותם
מוצאים בפירות ובירקות .המסקנה:
תזונה עשירה בפירות ובירקות (צריכת
 3פירות ו 8-ירקות ביממה) תסייע
במניעת סרטן ,כיוון שהקרוטנואידים
שבפירות ובירקות משפרים את
המערכת החיסונית .והעיקר שנהיה
כולנו בריאים...

רשם :אלי אהרון

תחזית שיווק ירקות
דצמבר - 2014
פברואר 2015
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק
של המזרעים/שתילות עד נובמבר
 ,2014אשר ישווקו בחודשים דצמבר
 - 2014פברואר  .2015הנתונים
הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי
המועצה ,מתוך הסקירה היומית של
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:

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
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 נובמבר  - 2013נובמבר ( 2014ש”ח לק”ג)
שם ירק

נובמבר13-

בטטות

3.00

בטטות איכות מעולה

5.58

6.14

10%

בצל אדום

4.50

2.80

-38%

בצל ירוק

3.33

5.09

53%

בצל ריברסייד

3.70

2.01

-46%

ברוקולי באריזה קמעונית

11.10

11.50

4%

גזר באריזה קמעונית

2.65

3.46

30%

גזר בשקים

2.35

3.03

29%

דלורית

2.68

3.16

18%

דלעת

2.00

2.77

38%

חסה  8יחידות

24.45

22.11

-10%

חצילים

2.12

2.73

29%

חצילים חממה

2.41

3.36

39%

כרוב אדום

3.83

3.17

-17%

כרוב לבן

3.00

1.97

-34%

כרובית

2.54

3.98

57%

לוף

6.23

9.53

53%

לפת איכות מעולה

4.34

מלון גליה מעולה

8.65

4.99

-42%

מלון כתום

7.63

5.39

-29%

מלפפונים חממה

2.81

4.44

58%

סלק

2.60

סלק איכות מעולה

2.54

2.78

9%

עגבניות באשכולות

5.12

5.87

15%

עגבניות חממה

4.13

5.24

27%

עגבניות צ’רי באשכולות

5.89

6.15

5%

פלפל אדום איכות מעולה

5.83

6.33

9%

פלפל בהיר

4.38

4.21

-4%

פלפל חריף

3.16

3.03

-4%

פלפל ירוק מאורך

3.64

3.53

-3%

פלפל ירוק מזני בלוקי

3.22

4.08

27%

פלפל כתום

6.90

7.38

7%

פלפל צהוב איכות מעולה

6.14

6.76

10%

פלפל קליפורני
צנון

3.70
3.65

3.60

צנון איכות מעולה

3.68

צנונית באריזה

5.46

קולרבי
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נובמבר14-

 %שינוי

-1%

4.00

קולרבי איכות מעולה

4.46

4.46

0%

קישואים איכות מעולה

2.87

6.27

119%

שום

19.75

14.00

-29%

שומר

3.92

4.04

3%

שעועית ירוקה

6.45

11.39

77%

תירס באריזה קמעונית

4.75

5.61

18%

תפוא”ד אדום באריזה קמעונית

5.35

2.99

-44%

תפוא”ד אדום באריזה קמעונית
איכות מעולה

5.85

3.70

-37%

תפוא”ד אדום בשקים

5.05

2.69

-47%

תפוא”ד באריזה קמעונית

4.75

2.79

-41%

תפוא”ד באריזה קמעונית לבן
איכות מעולה

4.95

3.40

-31%

תפוא”ד שקים

4.45

2.49

-44%

מבזק ירקות

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

המדד הסיטוני בחודש נובמבר  2014עומד על שיעור של  161%משנת הבסיס
(ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה כי מדד מחירי הירקות הסיטוני בחודש
נובמבר  2014ירד בשיעור של  5%לעומת חודש אוקטובר .2014
מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש נובמבר  2014עומד על שיעור של 145%
משנת הבסיס .מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש נובמבר ירד בשיעור של 2%
לעומת חודש אוקטובר .2014
המשך בעמוד הבא

דצמבר 2014
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פירוט התחזית:
בצל
הספקת הבצל בחודשים ספטמבר -
דצמבר הינה מהזן ריברסייד.
סך-כל מלאי ריברסייד  -כ16,000-
טונות בקירור ,סך-כל מלאי שדה בית
אלפא  -כ 20,500-טונות.
היקף שטח נעיצת הזן אורי 2,100 -
דונם ,היקף שטח זריעת הזן אורי -
כ 700-דונם.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות.
צפויה הספקה סדירה של בצל .הצפי
הוא לרמת מחירים נמוכה עד מאוזנת.
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חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש נובמבר
כ 2,770-דונם בשטחים פתוחים
ו 1,750-דונם בחממות ,המיועדים
לשיווק בחודשים דצמבר  -פברואר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים
ספטמבר  -נובמבר כ 4,730-דונם,
המיועדים לשיווק בחודשים דצמבר -
פברואר.
בשל התקררות
במזג-האוויר ,איכות
הכרוב בתקופה זו
מעולה ,וכך גם היבול מדונם.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת עד
נמוכה.

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
ספטמבר  -נובמבר כ 4,440-דונם,
המיועדים לשיווק בחודשים דצמבר -
פברואר.
היצע המלפפון משתנה תוך זמן קצר,
לכן קיימות תנודות במחירי המלפפון
מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת עד
גבוהה.
עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש נובמבר
כ 16,700-דונם בתי צמיחה וכ200-
דונם ש”פ ,המיועדים לשיווק בחודשים
דצמבר  -פברואר.
לקראת סוף חודש נובמבר החל
השיווק מחממות ,משתילות חודש

ספטמבר.
הצפי הוא לרמת
מחירים מאוזנת
עד נמוכה.
פלפל
סך-כל השתילות עד חודש נובמבר
כ 27,360-דונם בתי צמיחה וכ1,050-
דונם ש”פ ,המיועדים לשיווק בחודשים
דצמבר  -פברואר.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.
שום
במלאי כ 1,500-טונות המאוחסנים
בקירור ,שמיועדים לשיווק עד חודש
מרץ .2015
עד סוף נובמבר נעצו שום לעונת
 2014/15בהיקף של כ 6,800-דונם.
הצפי הוא לרמת
מחירים מאוזנת.

מבזק ירקות

חדשות מים
תעריפי מים שפירים
לחקלאות המסופקים
על ידי “מקורות”
לשנת  - 2015דיווח
אבשלום (אבו) וילן ,מזכ”ל
התאחדות חקלאי ישראל
ברצוננו להביא לידיעתכם את
המהלכים שבוצעו לאחרונה בעניין
תעריפי המים השפירים לחקלאות,
וזאת למניעת מידע לא נכון.

התעריף המתוכנן
לינואר 2015
תעריף המים השפירים המסופקים
על-ידי חברת “מקורות” צפוי לעלות
בינואר  2015ב 0.21-ש”ח/מ”ק
ולעמוד על  2.36ש”ח/מ”ק (לעומת
 2.15ש”ח/מ”ק במהלך .)2014
תוספת זו ,כוללת את הרכיבים
הבאים:
 0.131 .1ש”ח/מ”ק  -מדרגת ייקור
שישית מתוך שבע של תעריפי
המים השפירים לחקלאות,
במסגרת המעבר ההדרגתי
לתעריף של  2.44ש”ח/מ”ק בשנת
.2016
 0.032 .2ש”ח/מ”ק  -על חשבון
המעבר מתעריף מדורג (א’ ,ב’ ו -ג’
בשנים קודמות) לתעריף אחיד.
מעבר זה בוצע בתחילת שנת
 ,2014כאשר החשבון הצביע על
תשלום ממוצע לעומת התעריפים
המדורגים של תעריף א’ ועוד 6
אג’ .הוחלט אז לבצע את המעבר
במשך שנתיים ,ובשנת  - 2015עם
הוספת עוד  3אג’ למחיר  -המהלך
הושלם.
 0.053 .3ש”ח/מ”ק  -במסגרת קביעת
מחיר יעד חדש זמני של 2.80
ש”ח/מ”ק לעומת מחיר היעד
הקיים עוד משנת  2010של 2.44
ש”ח/מ”ק .על פי הסכם המים,
תוספת זו בין מחירי היעד צריכה
להיפרס על פני  7שנים ,ומכאן
 תוספת מחיר של  5אג’/מ”קבשנת  2015ועד שנת .2021

דצמבר 2014

תעריפי המים השפירים
לחקלאות לשנת 2015
ולשנים הבאות
תעריפי המים השפירים נקבעים
במסגרת הסכם המים ,ובו מדידת
עלויות ההפקה והאספקה של מים
שפירים לחקלאות (כולל חלקה של
החקלאות בעלות המים המותפלים).
בדיקה ראשונה של עלויות הפקת
המים במקורות הניבה מחיר יעד של
 2.44ש”ח/מ”ק בשנת 2.26( 2010
במחירי .)2010
בשל קביעה זו ,החקלאות משלמת
מדי שנה ,מאמצע  2010ולמשך
שבע שנים עד תחילת  ,2016תוספת
מחיר של  0.13ש”ח/מ”ק .תוספת
מחיר שנתית זו מזכה את החקלאים
המשלמים אותה בתמיכה.
בדיקה מחודשת של הוצאות חברת
מקורות ,יחד עם הגדלת כמות
המים המותפלים בישראל ,הביאה
לצורך בעדכון מחיר היעד  -אולם
בלא שהושגה הסכמה בין השותפים
להסכם על גובהו .המחלוקת היא בין
רשות המים מצד אחד ובין משרד
החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל
מצד שני.
כלכלני משרד החקלאות ,החברים
בצוות ההיגוי המחשב את מחירי
המים במסגרת הסכם המים,
הגיעו יחד עם הצוות המקצועי של
התאחדות חקלאי ישראל לכך
שמחיר היעד החדש ,המחושב
והמבוסס על נוסחאות התמחור
שהוסכמו בשנת  ,2010עומד על
 2.80ש”ח/מ”ק ,ועל כך יצא והוגש
מסמך מקצועי משותף .אולם
רשות המים גורסת ,כי ניתן להגיע
לתעריף לחקלאות של 3.4-3.3
ש”ח/מ”ק ,ובניגוד לכתוב בהסכם,
לבצע זאת במהלך השנים 2016
ו - 2017-במקום במהלך מתון של
 7שנים.
בכל מקרה ,הסכמות או חילוקי
דעות ביחס לגובה המחיר מגיעים
על-פי ההסכם לדיון והכרעה של
“צוות המעקב” של הסכם המים,
המורכב מסגן הממונה על התקציבים
באוצר וממזכ”ל התאחדות חקלאי
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ישראל .צוות זה של אגף התקציבים
והתאחדות חקלאי ישראל נפגש,
שקל את מכלול השיקולים ,והחליט
כדלהלן:
א .מחיר היעד הזמני לחקלאות יהיה
.2.80
ב .במהלך חצי השנה הבאה ,ידונו
שוב השותפים להסכם לגבי אופן
קביעת מחיר היעד לחקלאות
והקצב שבו יש להגיע אליו.
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ג .בידיעה שתעריף בגובה של 2.80
ש”ח/מ”ק מהווה בעיה גדולה
לחקלאות ,ובעיקר זו הנשענת
במרביתה על מים אלו ,תוכן
תוכנית השקעות להוספה של
מים שוליים  -עם דגש חזק על
החקלאות הזו.
החלטה זו של צוות השניים מנעה
החלטה על מחירים גבוהים מאוד
לשנים  2016ו ,2017-שללא הסכם

המים ,ובסמכות הנתונה כיום בחוק
לרשות המים ,היה קשה עד בלתי
אפשרי לעצור.
טיוטת הכללים של רשות המים כללה
העלאות מחיר לכל אחת מהשנים
 2016 ,2015ו:2017-
א .העלאת המחיר בשנת 2015
ב 0.21-ש”ח/מ”ק ,כאמור ,היא
תולדה של דין ודברים שניהל
משרד החקלאות מול האוצר
ורשות המים (והוא עקבי עם מחיר
יעד של  2.80ש”ח/מ”ק).
ב .לשנים  2016ו 2017-נתנה טיוטת
הכללים מסלול ייקור של עוד כ1-
ש”ח/מ”ק בשנתיים!  -דבר שאותו
היה צורך דחוף לעצור.
ג .הדיבור עם אגף התקציבים
וניסוח ההסכמות ואי ההסכמות
והעובדה כי ניתן זמן (עד  1ביולי
 )2015לשבת על המדוכה,
הן של מחיר היעד עצמו והן
של יצירת תמהילי מים טובים
ושוויוניים יותר ,תואם במלואו עם

משרד החקלאות.
אנו סבורים ,כי בעבודה מאומצת
בחודשים הבאים ,מול משרד
האוצר ,רשות המים ומשרד
החקלאות ,ניתן להגיע לפתרונות
שיסירו את איום מחירי המים הבלתי
אפשריים לחלק מן החקלאות
בשנים הבאות.
יש לציין כי הנהלת משרד החקלאות,
בראותה את בעיית התעריפים
לחקלאות כאיום ממשי על חלקים לא
קטנים שלה ,פעלה ופועלת נמרצות
למניעת העלאת המחירים ולמציאת
פתרונות לחקלאות שאיננה נהנית כיום
ממים שוליים זולים.
כמו-כן יש להוסיף ,כי אין למה
שתואר כאן כל קשר לידיעות
שהופיעו בתקשורת על קרע בין
החקלאים ובין רשות המים .הידיעות
לתקשורת מתייחסות לשימוע
ברשות המים על גובה היטלי
ההפקה למפיקים הפרטיים של מים
שפירים.

מבזק ירקות

תכירו
יעקב אלקיים ממושב ברוש  -איש אדמה
במלוא מובן המלה
חגית שגב

מסלול של חקלאות
יעקב עלה ארצה עם
משפחתו ממרוקו
בהיותו בן  4שנים.
התיישבו במושב ברוש,
וההורים עסקו למחייתם
בחקלאות ,בהיקפים
קטנים .אביו נפטר
צעיר בגיל  ,56ואמו
המשיכה את הפעילות
במשק .יעקב בוגר
פנימיית “עיינות” ,ובחלק
מהחופשות הצטרף
לעבודה בחקלאות.
למרות שלא חשב להשתקע בעבודת
המשק ,חזר יעקב לאחר השירות
הצבאי למושב ,ובשנת  1971קיבל
משק משלו ביישוב .החל בגידול
פרחים ,בעיקר גיפסנית ,עדעד
וסייפנים ליצוא בלבד ,לצד ירקות
 תפוחי אדמה ובצל ,וגם מטעיאפרסקים ליצוא.
בשנת  1974נישא לתמר ,שהצטרפה
אליו למשק ועבדה אתו בעיקר במיון
פרחים ואפרסקים .ניסה גידולים רבים,
כי מאז ומתמיד לא חשש מלנסות
דברים חדשים ,ובהמשך התמקד
בירקות.

המשק כיום
יעקב מגדל כיום  600דונם תפוחי
אדמה בסתיו ו 400-300-דונם באביב,
כ 60-דונם בצל וכ 40-דונם עגבניות
בחממה ובבית רשת .בסתיו מגיע
ליבול של  4,500-4,000טונות תפוחי
אדמה .התחיל מ 100-דונם עוד
בתקופת המכסות ,ולאט הלך וגדל
בהיקפי הגידול.
בעגבניות גידל בשנות השמונים
כעשרה דונמים בשטח פתוח ,וכיום
מגדל עגבניות באשכולות ובבודדות
בחממות ובבתי רשת.
יבול תפוחי האדמה בסתיו מגיע
ל 4.5-טונות לדונם ,ובאביב  -ל6.5-
טונות לדונם .בעגבניות מגיעים
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ליבולים קבועים של  20טונות
לדונם.
התוצרת מיועדת ליצוא ולשוק
המקומי .בארץ משווק לרשתות.
בתפוחי אדמה מייצר זנים שמתאימים
לשוק המקומי וגם ליצוא ומחליט לפי
הביקוש.

נחת לצד דאגות
ליעקב ולתמר חמישה ילדים .הגדולים
מתגוררים במושב אך אינם עוסקים
בחקלאות אלא התפתחו לתחומים
אחרים.
ליאור ,הבן האמצעי ,עובד עם יעקב
במשק ומתפקד כיד ימינו ,תוך סיוע
בכל הנדרש .ליאור ,אומר יעקב,
אוהב חידושים ,מטפח בעיקר את
הצד הטכנולוגי במשק ,כולל השקיה
ממוחשבת וחידושים במיכון“ .אני
מאוד מקווה שליאור ימשיך את
המשק ויהיה דור המשך למה
שבניתי”.
לצד התקוות יש גם דאגות ,השנה
במיוחד בתפוחי אדמה ,וכיום בעיקר
בסימני השאלה לגבי עתיד היצוא
לרוסיה .גם ללא קריסת הרובל,
אירופה לא קלטה השנה תוצרת
תפוחי אדמה ,מה שהותיר את
האופציה היחידה של יצוא לרוסיה.
במצב כיום אין תמורה ראויה ואין
ביטחון לקבל אותה ,מה שמעורר
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סימני שאלה לגבי כדאיות היצוא ומאלץ לפנות גם
לערוץ פינוי התוצרת מחוסר ברירה.

למה חקלאות?
“במשך כל העונה יש מתח ואדרנלין גבוה ,תוך
ניחושים לגבי התוצאות” ,מציין יעקב“ .אתה יוצר משהו
מההתחלה ורואה כל שלב בהתפתחות הפרי .כל יום
יש שינויים בחממה ,שינויים בגידול ,זה מספק המון
עניין ומשתלב טוב לצד הקשיים.”...
יעקב מציין שכאשר הוא חוזר מטיול מחוץ למשק,
דבר ראשון הוא הולך לחלקות ורק אז חוזר הביתה.
“אהבת האדמה היא הערך העליון שלי .בהימורים
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בשדה ההדרכה
רואים תוצאות אחרי חמש דקות,
ובחקלאות רק לאחר חצי שנה .חשוב
לאזן ,להיות עקבי ולא להמר ,וחשוב
לעבוד רק עם ההון העצמי ולא במינוף
כספים של אחרים”.

ובעתיד?
“אמשיך לעסוק בחקלאות כל עוד
אוכל .מי שבוחר בחקלאות חי ונושם
את זה” .יעקב עובד בחממות פיזית
לצד העובדים התאילנדיים ומעיד כי
קשיי העסקתם גוברים.
יעקב איש חם ומקסים ,ידוע בענף
המסחר החקלאי באמינותו וביושרו,
אדם בעל ערכים ומוסר גבוה .נחשב
כשם דבר מבחינה מקצועית ואישית,
וזאת על אף צניעותו הרבה.
מאחלים ליעקב ולכל היצואנים
לרוסיה ,הנמצאים כיום במצב קשה
עד בלתי אפשרי ,להיחלץ בשלום
מתקופה זו ולהמשיך ולהתפתח
בכל הערוצים.
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הנחיות לטיפול
בפרי פלפל קטוף
רמי גולן  -רכז איכות ,מו”פ ערבה
תיכונה וצפונית תמר

מבוא
איבוד המים מפרי הפלפל הוא
הגורם הדומיננטי הקובע את איכות
הפרי ,הן מבחינת הופעת ריקבון
ועובשים שונים בפרי והן מבחינת חיי
המדף של הפרי.
קיים קשר לינארי ישיר בין רמת
איבוד המים של הפלפל ובין יכולת
המכירה שלו .פרי שאיבד 4.5%
ממשקלו אינו מכיר (לא ראוי
למכירה) יותר .השאיפה היא למכור
פרי שאיבד עד  3%ממשקלו.
קצב איבוד המים של הפלפל גבוה
במיוחד ב 24-השעות הראשונות לאחר
הקטיף ומגיע עד ל 2.5%-ממשקלו

אם לא ננקטות פעולות למניעת בריחת
המים הזו 2.5% .ממשקל הפלפל
משאירים מעט מאוד מרווח איכות וחיי
מדף בידי היצואן.
באמצעות הוספת לחות חיצונית,
ניתן להקטין את בריחת המים
מהפלפל ולהעמידה על 0.5%
ממשקל הפרי בלבד ב 24-השעות
הראשונות לעומת  2.5%ללא לחות.
תרומת תוספת הלחות החיצונית
היא הארכת משך חיי המדף ל21-
ימים לעומת  14-10ימים ללא
שמירה על הלחות.

המתנה על השיח
(כיסוי ברשת)
כיסוי השטח ברשת צל מאפשר
במקרים קיצוניים שבוע המתנה ולא
יותר מזה .הכיסוי ברשת בסוף העונה
מביא להקטנת משך הזמן מחנטה
לקטיף ,הקטנה של משך הזמן
משבירת צבע עד למוכנות לקטיף

ואף מקטין את גודל הפרי .זו אחת
הסיבות שבחודשים מרץ-אפריל יש
הרבה בעיות איכות ופסילות.

קטיף
עוקצים  -פרי ללא עוקץ ,שנחתך
מעל העוגה ,הינו ברמת פטריות
הרבה יותר נמוכה מפרי שנקטף עם
עוקץ.
שעת קטיף  -תכולת המים של פרי
שנקטף בבוקר גבוהה מזו של פרי
שנקטף בצהריים ,ולכן גם חיי המדף
של הפרי גבוהים יותר.
צבע קטיף  70% -צבע .צבע
מתקדם יותר מוביל לקטיף בצבע
אדום מתקדם ולחיי מדף קצרים
יותר.

המתנת פרי קטוף בשטח
ההמתנה להובלה תהיה בבית
הגידול ולא בחוץ .אם אין ברירה
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וההמתנה בחוץ ,יש לכסות את הפרי
בשמיכה תרמית .על הפרי להגיע
לבית האריזה לא יותר מ 3-2-שעות
מרגע הקטיף .ההובלה לבית האריזה
וההמתנה בבית האריזה תחת
שמיכה תרמית.

להוסיף  2שרוולים קולטי אתילן
לקטילת הנבגים.
בהצלחה !
לשאלות והבהרות -
טלפון,054-6699856 :
דוא”ל gram@netvision.net.il

המתנה בבית האריזה
עדיף בלחות של  .95%-92%הלחות
תהיה כזו שלא תרטיב את הפרי
ואת הרצפה .משמע ,גודל טיפה
קטן מ 20-מיקרון ונפח אוויר עליון
מספיקים לספיגת הטיפות באוויר
לפני הגעתן לפרי .אם אין לחות ,אזי
מכוסה בשמיכה תרמית.

מערך החיטוי
שטיפה במים חמים בטמפ’ 68-65
מ”צ בפתח הדיזה או שטיפה בכלור
מסוג טרוכלוסן בריכוז כלור ppm150
או שטיפה בחומצה ציטרית בריכוז
 .0.5%אין הבדל בתוצאות בין חומר
לחומר ,בתנאי שהריכוז נכון ומשך
השטיפה הוא  15-12שניות.

קירור
יש לאחסן את פרי הפלפל ב 7-מ”צ
וב 95%-לחות מיד עם סיום המיון
והאריזה .הפרי חייב לשהות בתנאי
קירור אלו במשך  12שעות לפני
ההמכלה .אם במקרר קיימת לחות,
משך הקירור לפני ההמכלה יכול
להתקצר ל 4-שעות.

תנאי הובלה במכולות
 7מ”צ 95% ,לחות ,פתח אוורור
סגור .אם ההובלה ארוכה ,מומלץ

26

אוורור אבטיחים
במנהרות עבירות
ובמנהרות נמוכות
שמעון עומר ,ממ”ר דלועיים
ומנהל אגף הירקות בשה”מ
מתחילת דצמבר ניתן לשתול
במנהרות עבירות .השתילות
מתחילות באזור הערבה וכיכר
סדום ,ולמעשה ,כל שטחי הגידול
בטכנולוגיה זו מצויים באזורים אלה.
במנהרות נמוכות ניתן לשתול
מתחילת ינואר ,ובדרך כלל
השתילות נמשכות עד תחילת מרץ.
לכיסוי המנהרה העבירה מומלצת
יריעת פוליאתילן  ,IR ,AFשעובייה
 0.1מ”מ לפחות ,ורוחבה  -בהתאם
לסוג המבנה ולשיטת האוורור.
לכיסוי המנהרות הנמוכות ניתן
להשתמש ביריעת פוליאתילן רגילה
או בתוספת  IRבעובי  0.3-0.2מ”מ,
בהתאם לסוג היריעה .ליריעת IR
יתרון במניעת נזקי קרה ובעוצמת
צימוח חזקה יותר.
אוורור המנהרה  -אוורור המנהרה
חשוב ביותר להפחתת הלחות
וטמפרטורת היום .שחרור המנהרה
מעודפי חום
ולחות חשוב
להבטחת
צמיחה מאוזנת,
המאפשרת
את פעילותן
התקינה של
הדבורים בזמן
ההאבקה ומונעת
התפשטות של
מחלות עלים
אוהדות לחות.

מבזק ירקות

לפתיחת חורי האוורור במנהרה ניתן
לאמץ “חוק אצבע” ,שלפיו עוצמת
הפתיחה היא כזו ,המאפשרת
מנהרה נקייה ללא עיבוי ,בזמן
שהשמש גלויה .עוקבים אחר
המנהרות לשמירתן נקיות מאדים
בדרך כלל בשעות הבוקר ,בין 9.00
ל ,10.00-כשהשמש גלויה ואינה
מוסתרת בין העננים .שינוי בפתיחה
(הוספת חורים או הגדלתם)
מבצעים אם במשך יומיים-שלושה
רואים שהמנהרה אינה מתנקה
מאדים.
במנהרות נמוכות נוהגים להתחיל
לאוורר עם הגיע הצמח ל 4-עלים.
מתחילים לפתוח פתחי אוורור
קטנים ,הפונים בדרך כלל לצד
דרום או מזרח ,ובכל מקרה ,לא
בכיוון שאליו נושבת הרוח בזרימתה
הקבועה .גודלם של חורי אוורור
אלה יהיה כ 20-ס”מ ,וצורתם חצי
סהר ,באמצע בין הקשתות ,בגובה
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שמעל חציה התחתון של המנהרה.
בתחילה פותחים חור בכל קשת
רביעית ,ובהמשך  -בכל קשת
שנייה .ממשיכים לפתוח חור בכל
קשת ,תוך הגדלת החורים ,עד
לפתיחת “חלונות טלוויזיה” ,בדרך
כלל בין סוף פברואר לבין אמצע
מרץ.
הסרת יריעות הפלסטיק  -עם
פריצת הצמח אל מחוץ למנהרה
והתחממות מזג האוויר ,יש להסיר
כליל את יריעות הכיסוי ולפנותן
מהשדה.
חשוב! פתיחת החורים ואוורור
המנהרות נעשים תוך התחשבות
בתנאי הלחות והטמפרטורה בתוך
המנהרה וכן בתנאי מזג-האוויר
ויציבותו .בכל מקרה ,יש להימנע
מפתיחה מואצת בעת תנאים בלתי
יציבים ,תנאי שרב ,רוחות חזקות
וכדומה.
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אופטימיזציה של גידול פלפל
בבקעת הירדן באמצעות שיפור
חנטה בתנאים של עומס חום
( 2013/14שנה שלישית ומסכמת)

דוד סילברמן ,אביתר אתיאל ,יואל חדד ,תמר אלון  -שה”מ
זיוה גלעד ,אפרים ציפילביץ ,רמי גולן ,מאיר אחיעם  -מו”פ בקעת הירדן
אורי אדלר ,איציק אסקירה  -מועצת הצמחים

מחקר זה ,על שלוש שנותיו ,בדק את התנאים
הטובים ביותר להשגת חנטה בפלפל בבקעת
הירדן .על-פי תוצאותיו ,אפשר להשיג יבול
בכיר ולקבל צמחים בעלי צימוח חזק דיו
להגדלת פוטנציאל היבול גם בעונה המרכזית
ובאביב על-ידי תקופת הצללה של  40-30יום,
בתנאי גידול של רשתות צל בסתיו ,החלפה
לפוליאתילן בחורף וחזרה לרשתות באביב.
תקציר

מבוא ותיאור הבעיה
גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הינו גידול ותיק וחשוב בבקעת
הירדן :מגדלים בבקעת הירדן כ 4,000-דונם פלפל בבתי צמיחה
(חממות ,מנהרות עבירות ובתי רשת) .השתילה מתבצעת מתחילת
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גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הינו גידול ותיק וחשוב בבקעת
הירדן .חנטה טובה היא תנאי ראשון לקבלת יבול גבוה ואיכותי.
כדי לשפר את החנטה בסתיו ,מיישמים המגדלים טכניקות שונות,
כמו בחירת עיתוי הסרת רשתות צל ,הצמאת החלקה והפסקת
הדישון .פעולות אלו נחקרו בתנאי סביבה של אזור הערבה ,ועל
סמך העבודות הללו הופקו המלצות למגדלים .עם זאת ,סוג הקרקע
ואיכות המים בבקעת הירדן אינם מאפשרים יישום של ההמלצות
שנלמדו בערבה ומחייבים לימוד והתאמת אמצעים אגרוטכניים
אחרים.
בשנה הראשונה של המחקר ( )2011/12בוצעה השוואת גידול תחת
רשת חרקים  50מש ותחת רשת פנינה בתקופות הצללה שונות.
מתוצאות ניסוי זה עלה כי בזנים בעלי צימוח חזק (קנון וגלעד)
הפחיתה הארכת ימי ההצללה את היבול המוקדם ,לעומת זנים
בעלי צימוח חלש (בנג’י ולירי) ,שבהם תרמה הארכת ימי ההצללה
לשיפור ביבול .הניסוי בוצע בתחנת צבי במו”פ בקעת הירדן ופורסם
באתר מו”פ בקעת הירדן.
בעונה השנייה ( ,)2012/13נבחנה במבנה מכוסה ברשת  17מש,
שמעליו פרוסה רשת צל  ,30%תגובת הזנים :קנון ,בנג’י ,מיכל,
אימפריו וגלעד ל 30 ,20-ו 40-ימי הצללה משתילה ,בשילוב בחינת

טיפול לדילול סופי של  6פירות בשלב ראשון של הגידול .תוצאות
הניסוי מצביעות על כך שבאף אחד מהזנים לא התקבל יבול מוקדם
מקסימלי בטיפול הקצר של  20יום הצללה .חלק מהזנים הגיב טוב
יותר ל 30-ימי הצללה ,וחלק  -ל 40-ימי הצללה .בכל הזנים ובכל
טיפולי ההצללה נתקבלה הפחתת יבול כתוצאה מדילול פירות.
במרבית הזנים ובמרבית טיפולי ההצללה נשמר יתרון מבחינת
היבול בסתיו עד סוף הניסוי .דילול הפירות הפחית את היבול ,אך
תרם להגדלת הפרי המוקדם.
בעונה שלישית ואחרונה ( ,)2013/14באותם תנאי בית גידול (רשת
 17מש ומעליה פרוסה רשת צל  ,)30%נבחנה תגובת הזנים :קנון,
מיכל ,גלעד ,טופ  103וזוהר ל 35 ,20-ו 50-ימי הצללה .בוצעה הורדת
חנטים  ,2 ,1 ,0ולאחר מכן הורדו רק פירות מעוותים ,כנהוג וכמומלץ.
תוצאות הניסוי של שנה ג’ ,בדומה לשנה ב’ ,מצביעות על כך שבאף
אחד מהזנים לא התקבל יבול מוקדם מקסימלי בטיפול הקצר של
 20יום הצללה .לא היה זן שהשיג יבול מוקדם או מקסימלי ב50-
ימי ההצללה ,אך ההבדלים בין  50ימי ההצללה לבין  35הימים היו
קטנים ,ולרוב לא מובהקים.
לסיכום ,ניתן להשיג יבול בכיר ולקבל צמחים בעלי צימוח חזק
דיו להגדלת פוטנציאל היבול גם בעונה המרכזית ,ובהמשך באביב,
באמצעות תקופת הצללה של  40-30יום תחת רשתות צל בסתיו,
החלפה לפוליאתילן בחורף וחזרה לרשתות באביב .הצללה זו
אפשרה ליצור איזון מתאים בין צימוח חזק לבין מספר הפירות,
שלא יגרום לעצירת הצימוח בשל דילול פירות מעוותים .כמו-כן,
שיטה זו נמצאה יעילה יותר לוויסות היחס בין פרי לבין צימוח,
בהשוואה לשיטה המבוססת על קביעת מספר מדויק של פירות,
שמושפע מתנאי אקלים ומתכונות הזן.

מפת הטיפולים
 50ימי הצללה
 35ימי הצללה
 20ימי הצללה
זהר

מיכל קנון

גלעד טופ
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חודש אוגוסט עד אמצע ספטמבר ,והעונה מסתיימת בקיץ
(בחודשים מאי-יוני) .למרות הניסיון המצטבר של המגדלים באזור,
עדיין לא הגיעו למיצוי פוטנציאל היבול ליצוא.
בדומה לערבה ,טמפרטורות היום והלילה הגבוהות בסתיו מקשות
על החנטה ועל התפתחות הפרי .חנטה טובה היא תנאי ראשון
לקבלת יבול גבוה ואיכותי .כדי לשפר את החנטה בסתיו מיישמים
המגדלים טכניקות שונות ,כמו הסרת רשתות צל ,הצמאת החלקה
והפסקת הדישון .פעולות אלו נחקרו בתנאי סביבה של אזור
הערבה ,ועל סמך העבודות הללו הופקו המלצות למגדלים .עם
זאת ,סוג הקרקע ואיכות המים בבקעת הירדן אינם מאפשרים
יישום ההמלצות שנלמדו בערבה ומחייבים לימוד והתאמת אמצעים
אגרוטכניים אחרים.
בשנה הראשונה של המחקר הושווה הגידול של זנים בעלי תכונות
שונות תחת רשת חרקים  50מש ותחת רשת פנינה בתקופות
הצללה שונות .מתוצאות ניסוי זה עלה כי בזנים בעלי צימוח חזק
(קנון וגלעד) הפחיתה הארכת ימי ההצללה את היבול המוקדם,
לעומת זנים בעלי צימוח חלש (בנג’י ולירי) ,שבהם הייתה השפעה
הפוכה .נראה היה שדילול הפירות הקל על צמחים שחנטו מוקדם
אך “נתקעו” עקב עודפי חנטה.
לאור תוצאות אלה ,הוחלט להתמקד בשנה השנייה בתגובת הזנים
השונים לימי הצללה ,כולם תחת אותה רשת חרקים  17מש ,בשילוב
טיפול לדילול פירות .תוצאות הניסוי מצביעות על כך שבאף זן לא
התקבל יבול מוקדם מקסימלי בטיפול הקצר של  20יום הצללה.
חלק מהזנים הגיב טוב יותר ל 30-ימי הצללה וחלק ל 40-ימי
הצללה .בכל הזנים ובכל טיפולי ההצללה נתקבלה הפחתת יבול
כתוצאה מדילול פירות .במרבית הזנים ובמרבית טיפולי ההצללה
נשמר יתרון מבחינת היבול בסתיו עד סוף הניסוי .דילול הפירות
אמנם הפחית את היבול ,אך תרם להגדלת הפרי המוקדם.
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צפון

דילול פירות לא הביא את התוצאות המקוות ,אי לכך הוחלט
שבשנתו השלישית והאחרונה של המחקר ייבדקו הזנים השונים
בהפרשים גדולים יותר של ימי הצללה ( 35 ,20ו )50-ויוסרו רק
פירות מעוותים.

שיטות וחומרים
הניסוי בוצע בתחנת צבי במו”פ בקעת הירדן .בתחילת הגידול כוסו כל
ארבע מנהרות עבירות ברשת  17מש (יצירת מסגרת דמוית בית רשת
אחד) .מעל רשת  17מש הותקנה רשת שחורה  30% -הצללה .הכנת
הקרקע בוצעה כמקובל באזור :בכל המבנים יושמו  5מ”ק/ד’ קומפוסט
זבל בקר (שדה אליהו); בוצעה שטיפה של  100מ”ק/ד’ בהמטרה לאחר
מתן הקומפוסט ותיחוח; לאחר מכן נפרס פלסטיק שקוף על כל השטח
לצורך חיטוי סולרי והזרמת אדיגן בערוגות (בשלוחות הטפטוף) .מועד
השתילה היה ב .31.7.13-החלפת רשת  17מש בכיסוי יריעת פלסטיק
בוצעה ב .30.10.13-באמצע חודש מרץ הותקנה רשת צל מעל כיסוי
הפוליאתילן ,עד תום הניסוי .היבול נשקל ומוין בהתאם לסטנדרטים
ליצוא .הקטיפים בוצעו עד .25.3.14
טיפולים
•זנים :גלעד ,קנון ( ,)7158מיכל ,זוהר וטופ  .103הזנים זוהר וטופ
נשתלו בשורות הקיצוניות בכל מבנה.
•ימי הצללה .1 :הסרת רשת צל לאחר  20יום ב .2 ;21.8.13-הסרת
רשת צל לאחר  35יום ב .3 ;4.9.13-הסרת רשת צל לאחר 50
יום ב .18.9.13-בכל חלקה שהוסרה בה הרשת ,תוגברה ההשקיה
(תוספת של  0.5מ”ק/ד’ ליום לעומת החלקות האחרות).

תנאים אקלימים
צמח הפלפל מושפע מאוד מתנאי מזג-האוויר ,הן מטמפרטורות
גבוהות ונמוכות ביום ובלילה והן מעוצמת קרינה גבוהה ונמוכה

טבלה מס’  :1טמפרטורות המקסימום והמינימום החודשיות וכמות הגשם החודשית הרב-שנתית ,לפי נתוני התחנה המטאורולוגית  -תחנת
צבי בבקעת הירדן
טמפרטורת המקסימום (מ"צ)  -ממוצע חודשי
4
3
2
1
12
11
10
9
8
עונה/חודש
29.1
25.8
22.2
21.8
24.3
32.2
36.4
39.4
41.7
2010-11
32.1
23.5
20.4
19.7
22.1
24.1
33.1
37.7
39.9
2011-12
30.7
28.5
23.2
20.1
22.7
28.0
35.5
39.0
41.4
2012-13
33.3
27.3
24
22.3
19.7
28.9
32.9
37.7
40.2
2013-14
עונה/חודש
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

דצמבר 2014

32

עונה/חודש
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

9
24.7
23.6
23.8
23.4

8
27.0
25.0
25.8
25
11
0
23
32
1.5

טמפרטורת המינימום (מ"צ)  -ממוצע חודשי
1
12
11
10
10.4
10.3
15.3
21.8
9.0
8.4
11.5
19.5
9.5
11.5
16.7
21.6
9.7
9.7
16.8
17.7
12
24
5
15
72

גשם חודשי (מ”מ)
1
29
47
90
2

2
27
34
26
5

3
11.1
10.7
12.9
13.1

2
10.4
9.7
11.4
10.4
3
15
39
1
48

4
14.9
15.4
15.9
16.2
4
19
0
1
0

איור מס’  :1סה”כ שעות מעל  38מ”צ ביממה בתקופה הראשונה
של הגידול ,משתילה ועד הסרת כל רשתות הצל2012/13 ,

איור מס’  :2שעות מצטברות של טמפרטורה הגבוהה מ 38-מ”צ
בתקופה הראשונה של הגידול  -משתילה ועד הסרת כל רשתות
הצל2012/13 ,

טבלה מס’  :2השפעה של ימי הצללה על פרמטרים של יבול ואיכות בתחילת העונה 1בזן קנון2013/14 ,
יבול כללי יבול ליצוא משקל פרי
מקטעי גודל פרי ()%
ממוצע
טיפול
(ט'/ד')
(ט'/ד')
70-60
85-70
95-85
+95
(גרם)
6.0
ב 15.0
46.8
א 31.8
192
2.7
2.9
 20ימי הצללה
6.2
א 20.8
48.4
אב 23.2
186
3.1
3.2
 35ימי הצללה
7.9
א 24.8
47.2
ב 17.0
181
2.9
3.1
 50ימי הצללה
ארבעת הקטיפים הראשונים 24.11 ,18.11 ,10.11 :ו .8.12-אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של .5%
במהלך העונה ,כאשר הצמח נמצא בשלבים פיסיולוגיים שונים.
באופן כללי ,ניתן לומר שמזג-האוויר השנה (עונת  )2013/14התאפיין
בטמפרטורות נמוכות בסתיו ובחורף ,בהשוואה לעונה שעברה
( ,)2012/13שנתו השנייה של הניסוי ,ודמה יותר לשנת ,2011/12
לשנתו הראשונה (טבלה .)1
בכל חלקה הוצבו אוגרי נתונים אקלימיים (טמפרטורה ולחות)
מסוג  .HOBOכמו-כן ,בכל טיפול נמדדה ידנית הקרינה כמה
פעמים בעונה .בשנה השנייה נמדדה בתוך המבנים ומתחת לרשתות
טמפרטורת האוויר בתקופה הראשונה של הניסוי  -משתילה ועד
לאחר הסרת כל רשתות הצל ו 40-יום משתילה (איורים  1ו.)2-
בטיפול ,שבו הוסרה הרשת לאחר  20ימי הצללה ,הצטברו יותר
מ 250-שעות שבהן הייתה הטמפרטורה גבוהה מ 38-מ”צ ,בהשוואה
לכ 200-שעות בטיפול של  40ימי הצללה .בתקופה ,שבמהלכה הייתה
רשת הצל פרוסה ,נמדדה במבנה הצללה בשיעור של כ.50%-

איור מס’  :3יבול כללי מצטבר בטונה לדונם עד סוף חודש
מרץ בזן קנון בכל הטיפולים2013/14 ,

קטן
מ60-
0.2
1.1
3.0

ת ו צ א ו ת ה ע ו נ ה ה ש ל י ש י ת ( )2 0 1 3 / 1 4
הזן קנון ()7158
השפעות הטיפולים על הזן קנון ( )7158מוצגות בטבלאות מס’  2ו3-
ובאיור  .3זן זה ,שהוא זן מסחרי לעונה המרכזית ,בדרך כלל בעל
און צימוח חזק ורגיש לעודפי הצללה בשלב החנטה .למרות זאת,
בשנה זו נראה יתרון לקבלת יבול מוקדם ב 35-ו 50-ימי הצללה,
בהשוואה ל 20-ימי הצללה (לא מובהק) ,אך יש לציין כי בטיפולים
אלה התקבל פרי קטן וקל יותר .בסוף הניסוי לא היה הבדל בין
הטיפולים (טבלה .)3
טבלה מס’  :3יבול כללי ויצוא (ט’/ד’) ומשקל פרי ממוצע בסוף הגידול
בזן קנון (קטיף אחרון ב)25.3.14-
משקל פרי
יבול ליצוא
יבול כללי
ממוצע
טיפול
(ט'/ד')
(ט'/ד')
(גרם)
217
7.3
8.2
 20ימי הצללה
208
7.6
8.3
 35ימי הצללה
214
6.3
7.2
 50ימי הצללה
אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של
.5%

הזן מיכל

שדה וירק

השפעות הטיפולים על הזן מיכל מוצגות בטבלאות מס’  4ו 5-ובאיור
 .4זן זה חדש יחסית ,מיועד לעונה המוקדמת ,בעל און צימוח חזק
ואינו רגיש לעודפי הצללה בשלב החנטה .נמצא יתרון לקבלת
יבול מוקדם ב 35-ימי הצללה בהשוואה ל 20-ימי הצללה; אם כי,
בטיפול זה התקבל פרי קטן וקל יותר (לא מובהק) .גם ל 50-ימי
הצללה היה יתרון ,אך לא מובהק .מגמת יתרון היבול נשמרה עד
סוף הניסוי (לא מובהקת).
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טבלה מס’  :4השפעה של ימי הצללה על פרמטרים של יבול ואיכות בתחילת העונה 1בזן מיכל2013/14 ,
יבול
מקטעי גודל פרי ()%
משקל פרי ממוצע
יבול כללי
ליצוא
טיפול
קטן
(גרם)
(ט'/ד')
70-60
85-70
95-85
+95
(ט'/ד')
מ60-
0.1
2.9
21.3
50.7
24.9
187
ב 2.6
ב 2.8
 20ימי הצללה
0.5
4.5
27.3
52.3
15.2
181
א 3.4
א 3.5
 35ימי הצללה
1.8
5.1
24.3
49.8
18.9
180
אב 3.2
אב 3.4
 50ימי הצללה
אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של .5%
טבלה מס’  :5יבול כללי ויצוא (ט’/ד’) ומשקל פרי ממוצע בסוף הגידול הזן טופ 103
בזן מיכל (קטיף אחרון ב)25.3.14-
השפעות הטיפולים על הזן טופ  103מוצגות בטבלאות מס’  8ו9-
פרי
משקל
ובאיור  .6בזן זה נמצאה השפעה חיובית של הצללה על קבלת
יבול ליצוא
יבול כללי
ממוצע
טיפול
(ט'/ד')
(ט'/ד')
יבול מוקדם .יתרון היבול נשמר עד סוף הניסוי (לא מובהק) .לא
(גרם)
212
6.5
7.2
 20ימי הצללה
הייתה השפעה על גודל הפרי .זן זה הניב את היבול הגבוה ביותר
209
7.5
8.4
 35ימי הצללה
מבין כל הזנים בניסוי.
207
7.3
8.0
 50ימי הצללה

הזן גלעד
השפעות הטיפולים על הזן גלעד מוצגות בטבלאות מס’  6ו7-
ובאיור  .5בזן זה ,שהוא בעל און צימוח חזק ורגיש לעודפי הצללה
בשלב החנטה ,נמצאה מגמת יתרון לקבלת יבול מוקדם בטיפולי
הצללה  35ו 50-יום (לא מובהק) .לא הייתה השפעה על גודל הפרי.
לא הייתה השפעה מובהקת של הטיפולים על היבול או על גודל
הפרי בסוף הניסוי ,אך נשמר יתרון קל לטיפול של  35ימי הצללה.
זן זה הניב את היבול הנמוך ביותר מבין הזנים שבניסוי.

טבלה מס’  :9יבול כללי ויצוא (ט’/ד’) ומשקל פרי ממוצע בסוף הגידול
בזן טופ ( 103קטיף אחרון ב)25.3.14-
משקל פרי
יבול ליצוא
יבול כללי
ממוצע
טיפול
(ט'/ד')
(ט'/ד')
(גרם)
228
7.5
8.9
 20ימי הצללה
224
8.9
10.0
 35ימי הצללה
221
8.3
9.4
 50ימי הצללה
אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של .5%

הזן זוהר (זן כתום)
טבלה מס’  :7יבול כללי ויצוא (ט’/ד’) ומשקל פרי ממוצע בסוף הגידול
בזן גלעד (קטיף אחרון ב)25.3.14-
משקל פרי
יבול ליצוא
יבול כללי
טיפול
ממוצע (גרם)
(ט'/ד')
(ט'/ד')
218
6.2
7.1
 20ימי הצללה
211
7.0
7.7
 35ימי הצללה
210
6.6
7.4
 50ימי הצללה

איור מס’  :4יבול כללי מצטבר בטונה לדונם עד סוף חודש מרץ
בזן מיכל בכל הטיפולים2013/14 ,
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השפעות הטיפולים על הזן זוהר מוצגות בטבלאות מס’  10ו11-
ובאיור  .7בזן זה ,שהוא זן חדש ,בעל און צימוח חזק ואינו רגיש
לעודפי הצללה בשלב החנטה ,נמצא יתרון לקבלת יבול מוקדם
ב 35-ימי הצללה בהשוואה ל 20-ימי הצללה (לא מובהק) .בטיפול
של  50ימי הצללה התקבל פרי קטן וקל יותר ,בהשוואה לטיפולים
אחרים .מגמת היתרון ביבול נשמרה עד סוף הניסוי (לא מובהק).

איור מס’  :5יבול כללי מצטבר בטונה לדונם עד סוף חודש מרץ
בזן גלעד בכל הטיפולים2013/14 ,

טבלה מס’  :6השפעה של ימי הצללה ודילול פירות על פרמטרים של יבול ואיכות בתחילת העונה בזן גלעד2013/14 ,
משקל פרי
מקטעי גודל פרי ()%
יבול כללי יבול ליצוא
ממוצע
טיפול
(ט'/ד')
(ט'/ד')
70-60
85-70
95-85
+95
(גרם)
4.5
23
48.7
22.4
186
2.5
2.7
 20ימי הצללה
3.7
21
49
25
188
3.4
3.5
 35ימי הצללה
9
25
51.6
17.7
183
3.2
3.3
 50ימי הצללה
אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של .5%

קטן
מ60-
0
0
0

טבלה מס’  :8השפעה של ימי הצללה על פרמטרים של יבול ואיכות בתחילת העונה בזן טופ 2013/14 ,103
יבול כללי יבול ליצוא משקל פרי
מקטעי גודל פרי ()%
ממוצע
טיפול
(ט'/ד')
(ט'/ד')
70-60
85-70
95-85
+95
(גרם)
2.4
14.0
46.1
א 37.4
194
ב 2.6
ב 2.8
 20ימי הצללה
3.7
12.4
53.9
אב 29.8
196
א 4.3
א 4.5
 35ימי הצללה
4.0
18.7
51.6
ב 24.7
192
א 4.5
א 4.8
 50ימי הצללה
אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של .5%
טבלה מס’  :11יבול כללי ויצוא (ט’/ד’) ומשקל פרי ממוצע בסוף
הגידול בזן זוהר (קטיף אחרון ב)25.3.14-
משקל פרי
יבול ליצוא
יבול כללי
ממוצע
טיפול
(ט'/ד')
(ט'/ד')
(גרם)
א 233
5.8
7.0
 20ימי הצללה
א 227
7.1
8.2
 35ימי הצללה
ב 208
6.5
7.3
 50ימי הצללה
אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של .5%

איור מס’  :6יבול כללי מצטבר בטונה לדונם עד סוף חודש מרץ
בזן טופ  103בכל הטיפולים2013/14 ,

איור מס’  :7יבול כללי מצטבר בטונה לדונם עד סוף חודש מרץ
בזן זוהר בכל הטיפולים2013/14 ,

קטן
מ60-
0
0
0.8

דיון ומסקנות
החנטה בפלפל והיכולת להשיג יבול מקסימלי מושפעות קודם כל
מהתכונות הגנטיות של הזן ,ולאחר מכן גם מגורמים נוספים רבים,
כמו השקיה ,דישון ,אקלים ויחסי גומלין ביניהם .בניסוי בשנה הראשונה
נבחנה השפעתן של רשתות נגד חרקים ורשתות צל על זנים שונים
של פלפל בתנאי גידול סתוויים בבקעת הירדן .השימוש ברשתות נגד
חרקים משפיע בהכרח על טמפרטורת האוויר ,על טמפרטורת הצמח,
על הלחות היחסית ועל רמת הקרינה .כאשר הרשתות הללו “קבועות”,
ניתן ,למעשה ,לשנות ולשפר את התנאים לגידול באופן חלקי בלבד
על-ידי שימוש ברשתות צל .רמת ההצללה והזמן שרשת הצל פרוסה
מעל הגידול הם הכלים הראשוניים של המגדל להביא לחנטה מוקדמת
ולבניית צמח חזק דיו כדי לשאת את היבול בתקופה שבה הטמפרטורה
והקרינה בירידה .קיימים זנים עם נטייה לצימוח נמרץ או חלש ,בעלי
יכולת חנטה בתנאי חום קשים .בשנה זו נבחנו זנים שונים ,בעלי תכונות
שונות של צימוח וחנטה ,ונתקבלו תוצאות יבול בהתאם לשילוב של
סוגי רשתות וימי הצללה .דבר זה מעיד על החשיבות שיש להכרת
תכונות הזן ולהספקת התנאים המיטביים הנדרשים לו.
בניסוי ,שנערך בעונה הראשונה ,נבחנו שתי רשתות חרקים השונות
מאוד בתכונותיהן ,ונמצא כי רשת  50מש הינה הפתרון הטוב ביותר
למניעת כניסת חרקים ולצמצום הסיכוי לנזקים מווירוסים .עם זאת,
חשוב לזכור כי רשת זו תרמה לטמפרטורה גבוהה יותר ב 2-מ”צ
בהשוואה לרשת פנינה ולהפחתת רמת הקרינה ב .10%-לעומת זאת,
רשת פנינה (כ 10-מש) חדירה לחרקים כמו תריפסים וכנימות עלה
המעבירות וירוסים ,אך היא מאווררת יותר ומעבירה יותר קרינה.
למרות החששות של המגדלים מעודפי חום ומדחיית החנטה ,נמצא
בניסוי הנ”ל שניתן להימנע מהם באמצעות צמצום ימי ההצללה.
התוצאות הללו מעודדות ומחזקות את הנטייה להמליץ על שימוש
ברשתות אלה ללא חשש מדחיית החנטה .לעומת זאת ,מיעוט ימי
הצללה תחת רשתות פנינה גרם לחנטה מוקדמת ,ובחלק מהזנים
גרם לצימוח מעוכב ולפגיעה בפוטנציאל היבול .במטרה להשיג
יבול מוקדם וגם את הפוטנציאל המרבי ,הנחות המחקר שלנו היו
שצריך לצמצם את ימי ההצללה ,ובד בבד לבצע דילול פרי ,כדי
שהיבול המוקדם לא יפגע בצימוח החיוני בהמשך הגידול .לאור
הנחות אלו תוכנן הניסוי בעונת .2012/13
תוצאות הניסויים של שנה ב’ וגם שנה ג’ ,המובאות לעיל ,מצביעות
על כך שבאף אחד מהזנים לא התקבל יבול מוקדם מקסימלי בטיפול
הקצר של  20יום הצללה ,עם דילול פירות או בלעדיו .חלק מהזנים
הגיבו טוב יותר ל 30-ימי הצללה וחלק ל 40-ימי הצללה .כצפוי ,לא
היה זן אחד שהשיג יבול מוקדם או סך-הכול יבול מקסימלי עם 50
ימי הצללה ,אולם שלא כצפוי ,ההבדלים בין הטיפול של  50ימי הצללה

קטן
מ60-
0
0
0.6

שדה וירק

טבלה מס’  :10השפעה של ימי הצללה על פרמטרים של יבול ואיכות בתחילת העונה בזן זוהר2013/14 ,
משקל פרי
יבול
מקטעי גודל פרי ()%
יבול כללי
ממוצע
ליצוא
טיפול
(ט'/ד')
70-60
85-70
95-85
+95
(גרם)
(ט’/ד’)
5
18.5
50.5
א 25.8
אב 189
2.9
3.1
 20ימי הצללה
3.5
17.4
57.4
א 21.7
א 190
3.8
3.9
 35ימי הצללה
6.2
28.2
54.2
ב 10.6
ב 179
3.5
3.7
 50ימי הצללה
אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של .5%
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לבין  35ימים היו קטנים ולרוב לא מובהקים.
בכל הזנים ובכל טיפולי ההצללה נתקבלה הפחתת יבול כתוצאה
מדילול פירות .במרבית הזנים ובמרבית טיפולי ההצללה נשמר
יתרון היבול בסתיו עד סוף הניסוי .דילול הפירות אמנם הפחית
את היבול ,אך תרם להגדלת הפרי המוקדם.
ייתכן שההסבר לתוצאות הללו נעוץ בהשפעת אירועים אקלימיים
שמתרחשים בכל שנה .שלא כמו לפני שנתיים (אך בדומה למה
שהיה לפני שלוש שנים) ,היה הסתיו חם ותנאי החנטה היו לקויים,
והדבר התבטא במיוחד בצמחים שנחשפו לעודפי קרינה בשלב
המוקדם .הצמחים שנחשפו לקרינה מאוחר יותר ( 30יום ו 40-יום)
השיגו יבול גבוה יותר ,לא כתוצאה מפירות גדולים או כבדים אלא
מחנטה רבה אך לקויה ,שבעקבותיה התקבלו יותר פירות אשר
“סבלו” מפרי קל וממיעוט זרעים.
פעולת דילול הפירות ,שבוצעה באמצע אוקטובר ,תרמה לתוספת
משקל של הפרי הבודד ושל פרי גדול יותר (היקף כתפיים) בקטיפים
המוקדמים .באופן יוצא דופן ,כתוצאה מהחורף החם והקצר ומהאביב
החם והיבש ,צמחים בעלי עודפי פרי לא “נתקעו” והשיגו יבולים גבוהים
מטיפולי “דילול פירות” .ייתכן מאוד ששילוב של מזג-אוויר “קר” ,כמו
בשנה שעברה ,היה מביא לתוצאה הפוכה מזו של השנה :צמחים עם
עודפי פרי “נתקעים” וצמחים “מדוללי פרי” ממשיכים לצמוח.
בנוסף ,כל הטיפולים עברו ניקוי של חנטים מעוותים בסוף אוקטובר,
וייתכן שבשלב זה נפגע פוטנציאל היבול של טיפול “דילול פירות”.
גם המספר הסופי של  6פירות נבחר בצורה אקראית ,וייתכן
שהמספר האידיאלי (בהתאם לעונה ולזן) היה יכול להיות גדול
יותר .כך או כך ,נראה לנו שטיפול זה בעייתי ליישום אצל מגדלים,
על רקע השונות האקלימית בעונת סתיו-חורף באזור ,לצד השונות
הגדולה של הזנים.
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ראוי לציין את ההשפעה הקריטית של מזג-האוויר באוקטובר
על גודל הפרי :בשנת  2012היו הטמפרטורות גבוהות והתקבל
פרי קטן יותר בכל הזנים ,בהשוואה לשנת  ,2013שבה היו
הטמפרטורות קרירות .אף שדבר זה אינו קל לחיזוי ,ניתן
להעריך את השפעתו על גודל הפרי .ייתכן שבשנה ,שבה חודש
אוקטובר חם יחסית או כאשר לזן יש נטייה לפרי קטן  -ניתן
להיעזר בדבורים.

סיכום
אפשר להשיג יבול בכיר ולקבל צמחים בעלי צימוח חזק דיו להגדלת
פוטנציאל היבול ,גם בעונה המרכזית ובאביב ,על-ידי תקופת הצללה
של  40-30יום בתנאי גידול של רשתות צל בסתיו ,החלפה לפוליאתילן
בחורף וחזרה לרשתות באביב .מתוך הכרת תכונותיו של כל זן וזן,
אפשר ליצור איזון מתאים בין צימוח חזק לבין מספר הפירות לצמח,
כך שלא יגרום לעצירת הצימוח .דילול פירות מעוותים נראה כלי יעיל
יותר לוויסות היחס בין פרי לצימוח ,בהשוואה לקביעת מספר מדויק
שמושפע מתנאי אקלים ומתכונות הזן.
במהלך העונות האחרונות התחזקה המגמה של ירידה בדרישה
לפרי מוקדם ושל עלייה בחשיבות של קבלת פרי מאוחר בחורף,
ועוד יותר מכך  -בהשגת יבול באביב המאוחר (מאי-יוני) .למעשה,
יבול טוב באביב מבטיח את רווחיות הגידול ,ולכן במחקרים הבאים
נצטרך לשים דגש על טיפולים שיבטיחו המשך הנבה איכותית עד
תחילת הקיץ.

תודות
לקרן שה”מ ולשולחן ענף פלפל במועצת הצמחים ,על השתתפותם
במימון הניסוי.

הערכה פיטופתולוגית של קווי
אבטיחי בר כבסיס לטיפוח כנות
רוני כהן ,יוליה טיוטיוניק-שפיר ,אלעזר פליק ,יוג’י אוקה ,יעקב תדמור ,מנחם אדלשטיין  -מינהל המחקר החקלאי
שמעון פיבוניה  -מו”פ ערבה

בסדרת ניסויים המוצגים במאמר הורכב
אבטיח על  22קווי אבטיח אקזוטיים והודבק
במספר מחוללי מחלות המועברות בקרקע.
מטרת המחקר הייתה לאתר חומר גנטי עמיד
שישמש בסיס לטיפוח כנות אבטיח.
תקציר

דצמבר 2014

רוב האבטיחים הגדלים באגן הים התיכון מורכבים על כנות דלעת
(הרכבה בין-מינית) .הרכבה כזאת מקנה לרוכב (אבטיח) הגנה
מפני טווח רחב של מחלות ופגעים המועברים בקרקע .דא עקא,
במקרים מסוימים גורמת ההרכבה לפחיתה באיכות הפרי ולעיתים
גם לעיוותי צורה .תופעות שליליות אלו בולטות במיוחד באבטיחי
מיני המורכבים על כנות דלעת .הרכבת אבטיח על כנת אבטיח
(הרכבה תוך-מינית) יכולה למנוע את הפגיעה באיכות הפרי .תגובת
 22קווי אבטיח אקזוטיים למספר מחלות ופגעי קרקע נבדקה בתנאי
חממה ובתנאי שדה ,במטרה לאתר חומר גנטי עמיד שישמש בסיס
לטיפוח כנות אבטיח .התחלואה בעקבות הדבקה בגורם פוזריום
הנבילה ,Fusarium oxysporum f. sp. niveum ,פוזריום ריקבון הכתר,
 ,Fusarium oxysporum f. sp. radices cucumerinumושני מיני נמטודות,
 Meloidogyne javanicaו ,M. incognita-נבדקה בהדבקה מלאכותית
בעציצים .תגובת החומר הגנטי ,מורכב ולא מורכב למחלות ריקבון
שורש וצוואר השורש ,הנגרמות על-ידי Macrophomina phaseolina
ו ,Monosporascus cannonballus-נבדקה בחלקות מאולחות בגורמי
המחלה בחוות עדן (עמק המעיינות) ובעין תמר (כיכר סדום)
בהתאמה .טווח רחב של תגובות ,מרגישות גבוהה ועד לעמידות
מוחלטת ,נצפה בחומר הנבדק .הממצאים מצביעים על אפשרות
לטפח כנות אבטיח בעלות עמידויות ספציפיות לתנאים מוגדרים.
בנוסף ,מידע פיטופתולוגי על תגובת קווי אבטיח למחלות יכול
לסייע בלימוד מנגנוני הגנה ואופן הורשה של עמידויות אבטיחים
למחלות קרקע.

מבוא
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השימוש בטכניקת ההרכבה בירקות בחקלאות הישראלית החל
בשנת  .1995הרוב המוחלט של האבטיחים הגדלים בישראל
מורכב על כנות דלעת .הרכבת מלונים ומלפפונים נפוצה פחות,

בגלל שימוש בחלופות כימיות להדברת מחלות וגם בגלל המחיר
הגבוה של השתילים המורכבים .מציאות זו משתנה ,והיקפי מלונים
ומלפפונים מורכבים גדלים בהתמדה .לאחרונה חלה בישראל ירידה
משמעותית במחיר שתילי מלפפון מורכבים .שינוי זה גרם לעלייה
דרמטית בשימוש במלפפוני חממה מורכבים על כנות דלעת.
בשתילות של אבטיחים מורכבים ,החקלאים נוהגים להקטין את
מספר השתילים בשדה ,עד כדי  .50%לאבטיחים המורכבים צימוח
נמרץ ,כך שהקטנת עומד השתילה אינה פוגעת ביצרנות השדה.
שינוי אגרוטכני זה מאפשר רווחיות חרף מחיר השתיל הגבוה,
לעיתים פי  7-5ממחיר שתיל שאינו מורכב.

הרכבה תוך-מינית ( )Intra-specificוהרכבה בין-מינית
()Inter-specific
ניתן למנוע נזקי פתוגנים המועברים בקרקע על-ידי הרכבת רוכבים
רגישים על גבי כנות עמידות מאותו המין ,בהרכבה תוך-מינית
( ,)Intra-specific Graftingאו על כנה של צמח מאותה משפחה
בוטנית ,הרכבה בין-מינית (  .)Inter-specific graftingבעגבניות,
למשל ,קיים מגוון רחב של כנות הכוללות גנים רבים לעמידויות
לפתוגנים שונים ,כגון פטריות ,וירוסים ונמטודות; לכן הרכבה תוך-
מינית בעגבניות נפוצה מאוד .במלונים ובאבטיחים ,לעומת זאת,
נהוג להשתמש בהרכבה בין-מינית (הרכבה על דלעת) בגלל העדר
עמידויות למחלות הנפוצות בחומר הגנטי המשמש בטיפוח .כל
אחת מההרכבות ,תוך-מינית ובין-מינית ,טומנת בחובה מאפיינים
הורטיקולטוריים ופיטופתולוגיים חיוביים ושליליים .כנות דלעת
( )Cucurbitaמספקות הגנה נגד קשת רחבה של פתוגנים בקרקע
וכנגד מספר עקות א-ביוטיות ,אבל כנות אלו עלולות להשפיע
לרעה ,בחלק מן המקרים ,על איכות הפרי וגודלו .הרכבה תוך-מינית
של מלון על מלון יכולה להיות יעילה ביותר נגד פוזריום הנבילה,
אבל רק במקרים בהם הוא הפתוגן היחיד או העיקרי בקרקע.
בדרך כלל הקרקע מכילה פתוגנים נוספים ,שלהם כנת המלון
אינה מקנה עמידות.

השפעת הרכבה על יבול הפרי ואיכותו
יבול פרי ואיכות פרי באבטיחים מושפעים רבות מהכנה .ההשפעה
על הפרי יכולה להתבטא בשינויים ברמות החמיצות ( ,)pHבתכולת
הסוכר ,בצבע ,בתכולת הקרטנואידים ובמרקם הפרי .יחד עם זאת,

ההשפעה אינה הדירה ,וישנם דיווחים רבים על השינויים באיכות
הפירות הסותרים זה את זה .ההבדלים בדיווחים יכולים לנבוע
מסביבות גידול שונות ,מסוג הכנה ,מאינטראקציות ספציפיות בין
כנות לרוכב וממועד הקטיף .המינוח הנרחב “אי-התאמה” בין כנה
לרוכב ( )incompatibilityטומן בחובו שינויים רבים בהתפתחות הפרי,
כגון תת-גדילה או גדילת-יתר ברוכב ,המובילה לירידה בהובלת
נוטריינטים ומים דרך אזור ההרכבה .שינויים אלו יכולים לגרום
לשינויים במופע הפרי ,באיכותו ואף לנבילת הצמח המורכב.

מחלות המועברות בקרקע הפוגעות בגידול אבטיח

מטרת הניסויים שיתוארו להלן הוא לתעד את טווח התגובה של קווי
אבטיח מהבר למספר פגעי קרקע התוקפים אבטיח ,כדי למצוא חומר
גנטי עמיד שישמש בסיס לטיפוח כנות אבטיח.

החומר הגנטי ששימש בניסויים
הניסויים שמתוארים במחקר זה נערכו ב 22-קווי אבטיחי בר שנבחרו
מהאוסף הגנטי הקיים ביחידה לדלועיים בנווה יער (דוגמה לשונות
המופע של קווי האבטיח ,תמונה  .)1לבדיקת תגובות זני האבטיח
השונים לפוזריום ריקבון הכתר של המלפפון ,השתמשנו כביקורת
בצמחי מלפפון מהזן בית אלפא ,הרגיש למחלה .לבדיקת התגובות
לפוזריום הנבילה של האבטיח שימשו כביקורת צמחי אבטיח מהזן
 ,Sugar Babyהרגיש למחלה .לבדיקת התגובות לנמטודות יוצרות
עפצים M. incognita ,ו ,M. javanica-נבדקו כביקורות צמחי מלון מהזן
עין דור וצמחי מלפפון מהזן בית אלפא ,הרגישים לנמטודות אלו.
לבדיקת ההשפעה של כנות הדלעת על איכות האבטיח השתמשנו
בעיקר באבטיחי מיני מהזנים אקסטאזי וליאופארד (“הזרע”) .שמות
קווי האבטיח המופיעים במאמר הם קיצור של השמות המלאים.

תמונה מס’  :1דוגמא לשונות המופע בחלק מהאוסף הגנטי
שנבחן בעבודה זו .מימין  -ציפת הפרי ,במרכז  -פרי שלם
ומשמאל  -זרעים

שדה וירק

מחלת המגלת :מחלת פוזריום הנבילה (מגלת) של האבטיח נגרמת
על-ידי הפטרייה  .)Fon( Fusarium oxysporum f. sp. niveumמחלה
זו פוגעת במקשאות אבטיחים ברחבי העולם .ההתמודדות עם
המחלה היא בעיקר באמצעות השימוש בצמחים מורכבים .ידועים
ארבעה גזעים פיזיולוגיים של הפטרייה 2 ,1 ,0 :וגזע  ,3שדווח רק
לאחרונה .קיימים זני אבטיח העמידים חלקית לגזעים  0ו ,1-אך
העמידות עלולה להישבר תחת רמות מידבק גבוהות .כמו-כן ,לא
ידוע על זנים מסחריים עמידים ל Fon-גזע  ,2שהוא הגזע הפיזיולוגי
הנפוץ בישראל ,במזרח התיכון ובחלקים ניכרים של שטחי הגידול
בארה”ב.
פוזריום ריקבון הכתר :מחלת פוזריום ריקבון הכתר במלפפון,
הנגרמת על-ידי  ,)Forc( F. oxysporum f. sp. radicis cucumerinumהינה
מחלה חדשה יחסית בישראל .מחלת ריקבון הכתר במלפפונים
נמצאה לראשונה בישראל בשנת  2000והיא נפוצה בעיקר
במלפפונים הגדלים בחממות Forc .אינו מוכר כפתוגן של אבטיחים,
אף על פי שנמצא שהוא מעכב נביטה בזרעי אבטיח במבחני הדבקה
שנערכו בספרד .בעבודה זו נבדקה האינטראקציה בין  Forcלבין
קווי אבטיח הבר שנחקרו.
נמטודות :הנמטודות  Meloidogyne javanicaוMeloidogyne incognita-
ידועות כנמטודות היוצרות עפצים בטווח רחב של צמחי תרבות,
כולל בשורשי אבטיח .ידוע שהן מעלות את הרגישות למחלת פוזריום
הנבילה של האבטיח כאשר הנמטודה נמצאת באינטראקציה עם
מחולל הנבילה .טרם ידוע על עמידויות גנטיות לנמטודות אלו
בדלועיים מסחריים .כנות דלעת מסחריות וכנות לגנריה ,המשמשות
כיום להרכבה באבטיחים ,ידועות כרגישות מאד לנמטודות אלו,
ומיני צמחים אלו רגישים אף יותר מאשר אבטיחים לא מורכבים.
מספר קווי אבטיח הבהמות מהמין  C. citroidesנמצאו עמידים יחסית
ל M. incognita-ול M. arenaria-ויכולים לשמש ככנות לאבטיחים.
ההתמוטטות הפתאומית של מלונים ואבטיחים :מבין מחלות
הדלועיים המועברות בקרקע ,המחלה העיקרית המסכנת גידולי
אבטיח ומלון ,בעיקר בערבה וברמת נגב ,היא ההתמוטטות
הפתאומית וריקבון השורש הנגרמים על-ידי הפטרייה Monosporascus
 .cannonballusמחלה זו נפוצה בישראל בעיקר בדרום הארץ ,ברמת
נגב ובערבה .התפתחות המחלה בשדה מתרחשת בטמפרטורות
קרקע חמות שמעל  25מ”צ .בעבר נמנעו נזקי המחלה באמצעות
חיטוי קרקע במתיל ברומיד שיושם טרום שתילה ,אך כעת חל
איסור על השימוש בו .עדיין אין בנמצא חומר לחיטוי קרקע
הדומה ביעילותו למתיל ברומיד להדברת המחלה .המחלה מודברת
ביעילות על-ידי קוטלי פטריות המיושמים בקרקע במהלך הגידול.

ניתן להימנע מנזקי המחלה על-ידי גידול צמחי מלון המורכבים
על כנות דלעת.
מחלת ריקבון הפחם :הפטרייה  Macrophomina phaseolinaגורמת
למחלת התמוטטות באבטיחים .מחלה זו מוכרת בספרות המקצועית
כמחלת ריקבון הפחם ( )charcoal rotעל שם קישיונות הפטרייה
השחורים המכסים את אזור צוואר השורש הנרקב .הפטרייה נודעה
בשנות השבעים והשמונים של המאה שעברה עקב הנזק הרב
שגרמה לגידול מלונים והיא גרמה למעשה להפסקת גידול מלונים
בצפון הנגב .בשנים האחרונות מהווה  M. phaseolinanאת הפטרייה
העיקרית המבודדת משורשי מלונים ואבטיחים שהתמוטטו במרבית
שטחי הגידול בצפון ישראל ,והשימוש בצמחים מורכבים מהווה
כיום פתרון יעיל להתמודדות עם גורם המחלה בדלועיים.
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תוצאות
השפעת ההרכבה על איכות הפרי
הרכבת אבטיחים על כנות דלעת גורמת לעיתים לשינויים בצורת
הפרי ובאיכותו .בבדיקה של מדדי איכות באבטיחי מיני ומידי,
שהורכבו על כנת דלעת ,לעומת אותם אבטיחים כשאינם מורכבים,
נצפתה התקשות והופעת סיבים בציפת אבטיחי המיני המורכבים
(תמונה  .)2הפרי שהתפתח על הצמח המורכב היה גדול מהפרי
שגדל על הצמחים הלא מורכבים .לעיתים נצפו עיוותים בצורת
הפרי .מבדיקות ,שנעשו לקראת הקטיף ,עולה כי אבטיחים מהזן
אקסטאזי שהורכבו על כנות דלעת היו בעלי הקליפה העבה
והמשקל הגבוה ביותר מבין כל הטיפולים ,אך בעלי ערכי הסוכר
הנמוכים ביותר .בנוסף ,נמצא שמרכז ציפת האבטיחים המורכבים
קשה יותר לעומת ציפת האבטיחים הלא מורכבים .ההשפעות
השליליות על איכות הפרי נצפו גם באבטיח מידי מהזן ליאופרד,
אך במידה פחותה מאשר באבטיחי המיני.

תמונה מס’  :2שינוי בגודל הפרי ובמרקם הציפה בעקבות הרכבה
על כנות דלעת( :א) אבטיחי מידי מהזן ליאופארד במועד הקטיף
האחרון; (ב) אבטיחי מיני מהזן אקסטאזי במועד הקטיף האחרון.
בכל תמונה הפרי הימני מורכב והפרי השמאלי אינו מורכב .קנה
המידה מופיע בקצה התחתון השמאלי של כל תמונה.

בדיקת תגובת קווי אבטיח למחלות פטריתיות
נישאות בקרקע
פוזריום הנבילה של אבטיח  -הדבקה מלאכותית
קווי האבטיח הודבקו מלאכותית בגורם המחלה בשיטת טבילת
השורשים .הצמחים נשתלו מחדש לאחר ההדבקה בעציצים שהכילו
קרקע חופשית ממחלה וגודלו בחממה למשך שלושה שבועות .הקו
 ,PI341הידוע מדיווחים בעולם כעמיד לפוזריום הנבילה (Fon,
 ,)race 2אכן הגיב כצפוי ולא נבל כלל בשני הניסויים שנערכו .קו זה
היה היחיד שהיה עמיד לחלוטין .אחוזי נבילה גבוהים נצפו בקווי
האבטיח  WIS ,KAQ ,WANו( PI515-טבלה .)1

פוזריום ריקבון הכתר  -הדבקה מלאכותית
קווי האבטיח אולחו בפוזריום ריקבון הכתר של הדלועיים (.)Forc
אחוזי נבילה נמוכים ( )12%-0%נצפו בארבעת קווי האבטיח ,MAL
 PI075 ,CONו( PI341-העמיד גם לפוזריום הנבילה) .אחוזי הנבילה
הגבוהים ביותר נצפו בקווי האבטיח  RSCו KAQ-ובצמחי המלפפון

טבלה מס’  :1תגובות ספציפיות למחלות המועברות בקרקע .התגובה ל Macrophomina phaseolina-נבדקה בשדה מאולח טבעית בחוות
עדן .תגובה ל Fusarium oxysporum f. sp. radices cucumerinum (Forc)-ולפוזריום הנבילה ) Fusarium oxysporum f. sp. niveun (Fonנבדקו
בהדבקה מלאכותית בתאי צמיחה.
הערות
צמחים נובלים ()%
ריקבון שורש ()%
קווי בר של אבטיח
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Macrophomina
phaseolina

BDA
CON
COS
EMO
HUN
KAQ
MAL
NWAU
PI549
PI481

21
19
34
35
39
35
17
30
לא נבדק
לא נבדק

PI341

100

PI609
PI750
PI515
PI722
PI916
PI075
PI260
RSC
WAN
WIS

14
39
29
23
12
28
15
47
100
31

FON Wilt

24
16
8
24
32
60
16
21

FORC
Wilt and crown rot

23
9
12
35
43
64
9
48

12
16
0

0

36
24
53
32
12
8
32
32
90
56

34
15
55
17
6
10
11
61
62
71

עמיד ברמה גבוהה
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עמיד לפוזריום הנבילה
ולפוזריום ריקבון הכתר

עמיד ברמה גבוהה

רגיש לכל הפתוגנים

מזן בית אלפא ,ששימשו כצמחי הביקורת .תוצאות אלו חזרו על
עצמן בשני הניסויים (טבלה .)1
תגובת צמחי אבטיח למחלת ריקבון הפחם  -ניסויי שדה
תגובת  19קווי אבטיח ו 4-זני אבטיח מסחריים לפטרייה
 Macrophomina phaseolinaנבדקה בשני ניסויי שדה שנשתלו בחלקת
שדה מאולחת בחוות עדן בינואר  2011ובינואר  .2012בקווים ,MAL
 PI260 ,PI609ו PI916-נצפתה החמת שורשים ברמה נמוכה מאד
( )17%-11%וצמחים אלו לא נבלו מהמחלה .צימוח חלש נצפה
בצמחי האבטיח של קווים  PI341ו .WAN-רמת החמת השורשים
בקווים אלו הייתה רבה יותר ( .)49%-18%התוצאות חזרו על עצמן
גם בניסוי השדה שנערך בקיץ ( 2012טבלה  ,1תמונה .)3
תגובת צמחי אבטיח למחלת ההתמוטטות הפתאומית של המלון
והאבטיח
 20קווי אבטיח בר לא מורכבים נשתלו באביב  2010בחלקת שדה
מאולחת בפטרייה  Monosporascus cannoballusבתחנת הניסיונות
זוהר בעין תמר .אחוזי הנבילה הגבוהים ביותר היו בין  20%ל,40%-
ואלו נצפו בקווים  WIS ,BDA ,COS ,WANו ,CON-בעוד שמרבית
הקווים לא נבלו כלל .בחזרה השנייה על הניסוי ,בשנת  ,2011נבדקו
 8קווי בר בלבד ,ובכולם נצפתה נבילה בשיעור של  .71%-29%לא
נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הטיפולים .לפיכך ,כל קווי
האבטיח שנבדקו בניסוי זה הוגדרו כרגישים ל.M. cannonballus-
תגובת צמחי אבטיח לנמטודות יוצרות עפצים
 20קווי אבטיח גודלו בעציצים ואולחו בשני מיני נמטודות יוצרות
עפצים Meloidogyne incognita:ו M. javanica-גזע  .2הניסוי בוצע באביב
 2011בשני אתרי ניסוי במקביל ,בנווה יער ובחוות גילת .כביקורת
שימשו צמחי מלון מהזן עין דור וצמחי מלפפון מהזן בית אלפא,
הרגישים לנמטודות אלו.
מתוצאות הניסוי עולה כי האבטיחים ככלל אינם רגישים לנמטודות
בהשוואה למלפפון ולמלון ,ששימשו כצמחי ביקורת .אינדקס
הנגיעות בקווי האבטיחים ,שהודבקו בשתי הנמטודות ובשני אתרי
הניסוי ,היה נמוך מ( 1-טבלה .)2

טבלה מס’  :2אינדקס העפצים בשורש קווי אבטיחי לאחר אילוח
ב Meloidogyne javanica-ו .Meloidogyne incognita-הערכים הם
אינדקס הופעת העפצים ( - 0ללא עפצים - 5 ,כל מערכת השורשים
נגועה בעפצים) בשני ניסויים שנערכו בנווה יער (שמאל)M. javanica ,
וגילת (ימין.)M. incognita ,לא נמצא הבדל סטטיסטי ברגישות קווי
האבטיח ,אך רגישותם נבדלה במובהק מרגישות המלפפון והמלון
ששימשו כצמחי ביקורת .שמות קווי האבטיח שנבדקו הם קיצור
של השמות המלאים.
קווי בר של אבטיח

בית אלפא (מלפפון)
עין דור (מלון)

0.64-0.55
1.9-0.79
0.54-0.5
0.63-0.04
3.21
3.5-3.21

0.28-0.26
0.25-0.24
0.5-0.1
0.24-0
3.71-3
3-2.43

דיון
התמוטטות צמחי אבטיח שאינם מורכבים מוכרת כתופעת
הנקראת “ .”vine declineתופעה זו של צמחים מעוכבי גידול או
נובלים ברמות שונות של חומרה יכולה להיות קשורה לאורגניזם
אחד או יותר הפועלים ביחד .בדרך כלל כל אחד מהם לחוד אינו
גורם למחלה .לרוב ,מבודדים מצמח חולה מספר גורמי מחלה,
שהם עדות למחלת נבילה המתעצמת בעקבות אינטראקציה בין
פתוגנים שונים Macrophomina phaseolina .היא הפטרייה הנפוצה
ביותר המבודדת משורשים ומכתר הגבעול בצמחי אבטיח נובלים
באזורים שונים של ישראל .לעתים קרובות ניתן לבודד גם פטריות
אחרות ,דוגמת  Fusariun solaniאו  .Rihzoctonia solaniלפיכך ,הממצא
המשמעותי ביותר ,שלמיטב ידיעתנו לא דווח עד כה ,הוא העמידות
שנמצאה בקווי אבטיח שונים ל .M. phaseolina-מספר קווים ,כגון
 WANו ,WIS-היו רגישים לכל הפתוגנים שנבדקו .הקו  PI916היה
עמיד לכל הפטריות שנבדקו ולשני מיני הנמטודות ,ו PI341-היה
עמיד לפוזריום הנבילה ובמידה מסוימת גם לפוזריום ריקבון הכתר,
אך היה רגיש לפתוגנים אחרים.
מחלת פוזריום ריקבון הכתר עלולה לגרום למחלה חמורה ,בעיקר
בחממות שבהן מגדלים מלפפונים ומלונים .הפתוגן יכול לתקוף
גם דלועיים אחרים ,כולל אבטיחים .מחלה זו ידועה כגורמת לנזק
רב בחממות ,בעיקר בעונות הסתיו והאביב ,כאשר הטמפרטורות
מתונות .הטמפרטורות הגבוהות בעונת הקיץ בשדה הפתוח מקטינות
את הסבירות שפוזריום ריקבון הכתר יסכן את גידול האבטיחים.
אבטיחי מיני נבדקים לאחרונה כגידול פוטנציאלי ליצוא ,והם
מיועדים לגידול בחממות .לכן הידע על הסיכון האפשרי ,שמהווה
מחלה זו לגידול אבטיחים בכלל ואבטיחי מיני כגידול חממה בפרט,
הוא משמעותי.
כנות דלעת מטיפוס המכלואים הבין-מיניים × Cucurbita moschata
 C. maximaו Lagenaria siceraria-רגישות מאד לנמטודות היוצרות
עפצים בשורש ,אף יותר מרוב זני האבטיח .למרות הרגישות של

שדה וירק

PI341
PI750
PI609
PI916

Meloidogyne
incognita

Meloidogyne
javanica

תמונה מס’  :3הבדלים בתגובות שורשי אבטיח שנשתלו
בחלקה מאולחת ב .Macrophomina phaseolina-מצד שמאל,
שורש חולה של קו אבטיח רגיש ( )PI341ומצד ימין שורש בריא
של קו אבטיח עמיד ( .)PI609שמות קווי האבטיח הם קיצור של
השמות המלאים.
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כנות הדלעת ,הנזק הנגרם על-ידי הנמטודות לכנות אלו הוא יחסית
נמוך ,וזאת בזכות הפיצוי הנובע מגודל שורשי הדלעת ,המאפשר
לצמח להתמודד עם הפגע .העמידות לנמטודות ,שנמצאה בכמה
מקווי האבטיח ,יכולה לתרום לטיפוח עמידות ייחודית לכנות אבטיח
המיועדות לאזורים בהם נמטודות מהוות פגע משמעותי.
ממצאי המחקר מצביעים על האפשרות לטפח כנות אבטיח עם
רמות עמידות גבוהות לכמה מחלות .יחד עם זאת ,שאלת השימוש
בכנות דלעת (הרכבה בין-מינית) ,המקנות עמידות רחבה המלווה
בסכנה פוטנציאלית לפגיעה באיכות הפרי לעומת טיפוח ושימוש
בכנות אבטיח (הרכבה תוך-מינית) ,שיקנו עמידויות ספציפיות ,היא
שאלה שיש עדיין לברר לעומק.
המידע הכלול במאמר זה הוא תמצית עבודת מחקר לתואר שני
שנערכה ביחידה לדלועיים בנווה יער על-ידי יוליה טיוטיוניק.
לקריאה נוספת:
Edelstein, M. Tyutyunik, J. Fallik, E. Meir, A. Tadmor, Y. and Cohen,
R. 2014, Horticultural evaluation of exotic watermelon germplasm as
potential rootstocks, Scientia Horticulturae. 165:196-202
Cohen, R., Tyutyunik,J., Fallik, E., Oka, Y. Tadmor, Y. and Edelstein,
M. 2014 Phytopathological Evaluation of Exotic Watermelon
Germplasm as a Basis for Rootstock Breeding. Scientia Horticulturae.
165:203-210

לקבלת עותקי המאמרים:
רוני כהןronico@volcani.agri.gov.il :
מנחם אדלשטייןedelst@volcani.agri.gov.il m :
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בחינת גידול קישואים מודלה
בבית צמיחה בבקעת הירדן
חורף 2013/14

שמשון עומר ,דוד סילברמן ,תמר אלון  -שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות
אפרים ציפילביץ ,זיוה גלעד ,מאיר אחיעם  -מו”פ בקעת הירדן
אורי אדלר  -מועצת הצמחים

בעבר לא צלח גידול קישואים בחממות בשל העדר
זנים מתאימים וחוסר היכולת לגדל בהדליה.
לאחרונה אותרו זנים המאפשרים גידול בהדליה,
נוסו שיטות הדליה מתקדמות ,ונמצא כי אפשר
לגדל קישוא בחממה בהדליה בחורף בתנאי בקעת
הירדן ולקבל יבול ראוי של פרי איכותי.
תקציר
בחורף  2013/14נבדקו הזנים ריוון (טיפוס צוקיני) ורגינה (טיפוס
קוקוצלה) מודלים בחממה בבקעת הירדן .הגידול הודלה על מוטות
במבוק .ההפריה בוצעה באמצעות דבורי במבוס בלבד ,ללא ריסוס
עם מווסת צמיחה .במקביל בוצעה תצפית לבדיקת פוטנציאל היבול
של שני זנים חדשים ,רבי ניצנים ,הנושאים בחיק העלה יותר מפרי
אחד ,ניצן ומולטיצוק ,מטיפוחיו של ד”ר הרי פריס מנווה יער.
נתקבל יבול של  10ק”ג/מ”ר בזן רגינה ו 7.5-ק”ג/מ”ר בזן ריוון.
סגירה טובה של המבנה ברשת  50מש אפשרה גידול של שבעה
חודשים ,שבמהלכם לא נפגעו הצמחים מווירוסים.

מבוא
גידול קישואים מוכר בבקעה כגידול לשטח פתוח או במנהרות
נמוכות בחורף ,אך בשנים האחרונות נפגע הגידול מווירוסים ,עד
כדי כך שהיבול המסחרי הנקטף הוא מועט ואיכותו ירודה .במקביל,
גידול בחממות לא צלח בעבר עקב העדר זנים מתאימים וחוסר
היכולת לגדל בהדליה ,תוך ניצול יעיל של חלל החממה.
לאחרונה אותרו זנים המאפשרים גידול בהדליה ,ונוסו שיטות הדליה
מתקדמות המאפשרות גידול רציף וארוך בחממה.

ניצן
מולטיצוק

רב ניצני
רב ניצני

5.5
4.5

שיטות וחומרים
נבדקו הזנים ריוון (טיפוס צוקיני) ורגינה (טיפוס קוקוצלה) ,כל זן
בארבע חזרות ,שבעה מכלי גידול לכל חזרה של כל זן .כמו-כן
נבחנו שני זנים חדשים ,ניצן ומולטיצוק (זנים רב ניצניים) ,פרי
פיתוחו של ד”ר הרי פריס מנווה יער.
שתילה ,21.10.13 :בארגז קלקר במידות  1.3 X 0.8מטרים ובגובה
של  20ס”מ רוחב .ערוגה  1.6 -מטרים ,מצע גידול  -טוף ,0-8 M
עומד  4 -שתילים למכל .מבנה  -חממה במפתח  11.5מטרים
ובגובה מרזב של  3.5מ’.
הדליה :לכל צמח הוצמד עמוד מקל במבוק בקוטר של כ 30-מ”מ.
הצמח הוצמד לעמוד בעזרת חבק (תמונות  - 2 ,1הפריה באמצעות
דבורי במבוס).
הגנת הצומח :ריסוסים קבועים לאורך כל תקופת הגידול נגד קימחון,
ובתחילת הגידול חומרים נגד עש הטבק (מוספילן ואפלורד) ושמן
 EOSנגד כנימות עלה ומניעת התבססות של אקריות קורים.

יבול סוג א'
ק"ג/מ"ר)
7.53±0.4
4.15±0.2

משקל פרי
ממוצע (ג')
153
135

3.1
2.2

117
128

פרי סוג ב' (ק"ג/מ"ר)
אחר
פגום
לא רגולרי
0.5±0.04
0.88±0.08
1.36±0.06
0.65±0.03
1.07±0.07
1.5±0.04
1.05
0.82

0.56
0.98

0.79
0.68
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טבלה מס’  :2זני קישוא  -יבול ואיכות
יבול כללי
טיפוס
שם הזן
(ק"ג/מ"ר)
10.3±0.5
קוקוצלה
רגינה
7.37±0.2
צוקיני
ריוון

בעוד שבעבר נראה היה כי גידול קישוא בחממה אינו כדאי עקב
יבולו הנמוך יחסית ,הרי נמצא כי גידול בבית צמיחה בטכניקה
מתאימה מאפשר את היתרונות הבאים:
•הגנה מפני וירוסים  -חממה אטומה ברשת  50מש יכולה למנוע
כניסת כנימות עלה וכנימות עש ,ששתיהן האחראיות להעברת
מרבית מיני הווירוסים שפוגעים בקישוא .בשנים האחרונות השתלט
על הגידול וירוס  ,SLCVשלמעשה מהווה מכת מוות לקישוא בשטח
הפתוח ,גם בריסוס אינטנסיבי של קוטלי חרקים.
•תנאי גידול משופרים מאפשרים המשך צימוח ,חנטה רגילה
או פרתנוקרפית והתפתחות פרי איכותי במהלך חודשי החורף,
ובסופו של דבר מאפשרים קטיף מתמשך של קישוא איכותי
בכל חודשי החורף.

תמונות מס’  :2 ,1הדליית קישוא על מוטות במבוק

איור מס’  : 1יבול כללי מצטבר בק”ג/מ”ר

תוצאות
יבול כללי :קטיף הפרי החל ב 4.12.13-ונמשך עד  .14.4.14איור 1
מרכז נתוני יבול מצטבר של הזנים רגינה וריוון בק”ג/מ”ר .ניתן
לראות כי הזן רגינה הניב במהלך העונה  10.3ק”ג/מ”ר .הזן ריוון
הניב  7.4ק”ג/מ”ר .הנתונים של התפלגות איכות מסוכמים בטבלה
 .2משקל פרי של הזן רגינה היה גבוה יותר .שני הזנים החדשים
הניבו יבול נמוך יותר.

דיון ומסקנות
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מתוצאות הניסוי ניתן לראות שאפשר לגדל קישוא בחממה בהדליה
בחורף בתנאי בקעת הירדן ולקבל יבול גבוה ,כ 10-ט’/ד’ ,של פרי
איכותי בתקופה שבה שטחי הקישוא בשטח הפתוח חוסלו עקב
נגיעות קשה בווירוסים.
הזן ריוון ,שהוא טיפוס צוקיני (ירוק כהה) ,הניב יבול נמוך יותר .יש
מקום לבחון זנים נוספים מטיפוס זה.
הזנים החדשים ,רבי הניצנים ,הניבו יבול נמוך יותר .בפועל ,למרות
שהיו יותר פרחים לכל מפרק ,לא התקבל יבול גבוה יותר מהזנים
המסחריים.
סגירה טובה של המבנה ברשת  50מש אפשרה גידול של שבעה
חודשים ללא נגיעות בווירוסים בצמחים.

תודות
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להנהלת ענף ירקות במועצת הצמחים ,על השתתפותה במימון
ניסוי זה.

מבחן זני חסה רומית
בבית רשת
קיץ 2014

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

ניסוי זה בדק זני חסה אפשריים לגידול חסה
בעונת הקיץ ,מעבר לשני הזנים המוכרים
לגידול בעונה זו.
תקציר
מגדלים חסה כמעט בכל חלקי הארץ ובכל העונות ,כולל עונת הקיץ,
שבה התנאים אינם אופטימליים לגידול (טמפרטורות גבוהות) .מגדלים
אותה גם בשטח הפתוח וגם במבנים (בתי צמיחה ,בתי רשת).
היקף הגידול השנתי הוא בסביבות  28,000דונם ,כולל גידול במספר
מחזורי גידול על אותה יחידת שטח.

במבחן זני חסה רומית ,שנשתל על כרב כרוב בתאריך ,19.6.2014
נבדקו  6זנים (אחד מהם חסה אייסברג).
הערה :הזן סרוונטס נשתל  4ימים מאוחר יותר.
מתכונת הניסוי :בלוקים באקראי 6 ,זנים ב 4-חזרות ,אורך החזרה
 6מ’  1.93 Xמ’ .מרחק השתילים בשורה  30מ’ (עומד  6,500שתילים
לדונם).

רשימת הזנים ומשווקיהם
הזן
נגה
אסף
15073
לירז
LEO491
סרוונטס

מבוא
הזן הדומיננטי לגידול בקיץ הוא נגה .בשנים האחרונות הוכנס זן
נוסף עם סבילות לפוזריום ,המכונה אסף .שני זנים אלו איכותיים
ומניבים יבול סביר בתקופה זו.
בניסוי זה נבדקו זנים נוספים ומידת התאמתם לעונת הקיץ ,לצורך
קבלת יבול ואיכות סבירים.

שיטות וחומרים
המבחן בוצע בבית רשת  50מש (אורך  32מ’ ,רוחב גמלון  7.5מ’,
גובה מרזב  3מ’).

דצמבר 2014

טבלה מס’  :1מדדי איכות במבחן זני חסה רומית
החמה
צורה
צבע קולס
הזן
4.5
2.5
3.5
נגה
5
4
3
15073
5
4
4
אסף
LEO491
5
3.5
3
5
3.5
3.5
סרוונטס
5
עגול
3
לירז (ח’ אייסברג)
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הפרגה
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

חברת השיווק
הזרע ג’נטיקס
הזרע ג’נטיקס
הזרע ג’נטיקס
הזרע ג’נטיקס (אייסברג)
זרעים טכנולוגיות
סולי

ביום הקטיף ,שנערך ב ,27.7.2014-נלקח מכל חזרה מדגם של
 2מ’ *  2מ’ ,והחסות מכל מדגם נשקלו.
כמו-כן ,בוצעה הערכת מדדי איכות של הזנים (צבע ,צורה ,החמה,
הפרגה ,גובה ,טעם).

גובה
3.5
4
4
3
4

טעם
3.3
4
4.5
4
4
4

ציון
4
3.5
4
3.5
3
4.5

הערות
מעט החמה
צבע לא יפה
מעט אפיל סביל לפוזריום
קצות עלים בהירים
רוב הקולסים סגורים ולא מוצקים

טבלה מס’  :2יבול כללי ,מס’ קולסים ומשקל קולס (ק”ג/מ”ר)
משקל קולס
מס' קולסים
יבול
הזן
A 0.617
5.7
A 3.522
נגה
A 0.531
5.9
AB 3.137
אסף
A 0.556
6.5
A 3.617
15073
LEO491

סרוונטס

A 3.474
B 2.249

6.1
5.9

A 0.569
B 0.381

טבלה מס’  2א :יבול כללי ,מס’ קולסים ומשקל קולס בחסה אייסברג
(ק”ג/מ”ר)
מס' קולסים משקל קולס
יבול
הזן
0.470
5.0
2.350
לירז

דיון ומסקנות
יבול
הזנים נגה ,אסף 491 ,15073 ,בלטו ביבול והניבו יבול של מעל  3ט’/ד’
ונבדלו סטטיסטית מהזן סרוונטס .הזן סרוונטס הניב יבול נמוך של
כ 2-ט’/ד’ ,וזאת כנראה בגלל שתילה מאוחרת של  4ימים.
הזן לירז ,שהוא חסה אייסברג ,הניב  2.3ט’/ד’ (טבלה מס’ 2א).

משקל קולס
הזן נגה בלט במשקל קולס גבוה ,מעל  600גרם ,ובשאר הזנים היה
משקל הקולס כ 550-גרם ,פרט לזן סרוונטס ,שנבדל משאר הזנים
והניב קולס קטן יותר.
הזן לירז (אייסברג) הניב קולס במשקל  470גרם.

איכות
הזנים נגה ואסף בלטו באיכותם .הזן אסף מעט אפיל לעומת הזן
 .491הזן סרוונטס היה רגיש לנקודות חומות (חלפת) .חסה אייסברג
מזן לירז בלטה באיכות במועד שתילה זה.

לסיכום
הזן נגה וגם הזן החדש אסף ,הסביל לפוזריום ,נמצאו מתאימים
לשתילה בקיץ ,וגם הזן לירז (אייסברג) נמצא איכותי לעונה זו.

תודות
תודות על שיתוף-הפעולה והסיוע בניסוי למגדלים אבי אליה ובנו
דודו ממושב בית הגדי ,לנציגי חברות הזרעים ,עדי קדמן (הזרע
ג’נטיקס) וישראל לביא (זרעים טכנולוגיות) ,ולמועצת הצמחים-ענף
ירקות על מימון הניסוי.

צילום :איתן סלע

שדה וירק
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