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כל מי שעוסק במאבקים ציבוריים יודע שהפגנה היא מוצא אחרון, כי היא יכולה 

לעבוד לשני הצדדים, או שהיא מצליחה בגדול או שהפוך, היא עלולה לגרום 

נזק אפילו יותר גדול כשהיא נכשלת. לאחרונה פעלו שני אנשים על דעת עצמם, 

התיימרו לייצג את החקלאים ולבסוף הופיעו בעליבות עם כמה עשרות בודדות 

של אנשים מול הכנסת, ללא מטרות מוגדרות המוסכמות על מגזר החקלאות, 

ללא הנציגים הלגיטימיים של החקלאים, תחת סיסמאות של יעדים חסרי פשר, 

בתקופה בה אין מול מי להפגין, כי כולם עסוקים בבחירות.

ניסיון כזה לא רק שאינו משיג דבר, הוא מקלקל כיום ולעתיד. במקום להראות 

חזית אחידה וחזקה של החקלאים, חברו השניים לפעולה פופוליסטית, האחד 

נציג פרחנים לשעבר וכיום חלק מלשכת המסחר והשני טרדן סדרתי ועבריין 

מס, שכבר אינו חקלאי בעצמו, החוזר על מחאות נדושות, שעבר זמנן, ומשקר 

במצח נחושה בנושא פער התיווך.

אז איפה ההיגיון והתבונה? האם מאחורי יוזמה כזאת עומדת הלהיטות להגיד 

אני מייצג חקלאים, ללא אישור מהם, ותוך הטעיה מכוונת ומצג שווא על כך 

שהוא עומד בראש התאחדות חקלאים חדשה כביכול? האם מאז יצא ענף 

הפרחים מהמועצה ובית המשפט פסק על חובתם של סרבני מס לשלם 

היטלים, נשארו אנשים מיותמים שמסתובבים כמו סהרורים ונאחזים בכוח 

שדה וירק
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בצעדים חסרי אחריות כדי להוכיח את הרלבנטיות שלהם? 

הקהל הקטן שסביבם כפי הנראה מורכב מאלה שמתנגדים למערכות 

חקלאיות, שעה שכולנו יודעים שרק הליכה משותפת עם המערכות תאפשר 

לחקלאות להמשיך ולשרוד.

ואכן, בימים אלה אנחנו בדיונים עם האוצר על המשבר ברוסיה, יחד עם נציגי 

משרד החקלאות, מועצת הצמחים והתאחדות חקלאי ישראל, ולא לשכת 

המסחר, שמה לנו ולהם, שהרי מראש מטרותינו שונות ואף מנוגדות, וגישתם 

מראה חוסר הבנה מוחלט לגבי יעדי החקלאות.

זו מדינה דמוקרטית, כל אחד יכול למחות כפי שירצה, אז שיבושם להם, אבל 

לנקוט בצעדים שפוגעים במאבקים האמיתיים של החקלאים ולחזק תדמית 

שגויה של החקלאים כבכיינים כרוניים, זה כבר נזק. נכון, הבעיות קשות, אפילו 

קשות מאוד, אבל צריך לפעול לשינוי בשיקול דעת ובאמצעות מי שאמונים על 

מצבי משבר כאלה והם הנציגים הלגיטימיים של החקלאים. 

חבל שאנחנו צריכים לעסוק בזה, במקום לעסוק בדברים החשובים, אבל זו 

גם הזדמנות להזכיר שכוחנו באחדותנו, וצעדים פיראטיים כאלה הם מיותרים 

ומזיקים.

 מאיר יפרח

35 22 20



מבזק ירקות
6

סלט ירקות

בפגישה, שהתקיימה בירושלים 

בנוכחות נציגי משרד האוצר, 

ובראשם אלון מסר, הממונה על 

נושא החקלאות באוצר, נציגי משרד 

החקלאות, מועצת הצמחים, 

התאחדות חקלאי ישראל וארגון 

מגדלי ירקות, הועלו נושאים 

המעיקים על החקלאים כיום 

ודורשים מציאת פתרונות ברמה 

מיידית.

1. נושא דחוף ביותר הוא מצוקת 

מגדלי הערבה ואזורים אחרים בשל 

מחירים נמוכים ביותר בפלפל, 

שאינם מאפשרים לכסות את 

הוצאות הייצור. הסיבה העיקרית 

למצוקה בפלפל היא קריסת היצוא 

לאירופה, בגלל חרמות על תוצרת 

מישראל וקשיים כלכליים ביעדי היצוא.

2. נושא דחוף נוסף הוא המשבר של 

הרובל הרוסי ופגיעה ביצוא לרוסיה 

כיעד עיקרי בחקלאות, בעיקר בענפי 

הירקות: גזר, תפוחי אדמה, צנוניות, 

סלרי, כרוב סיני ועוד. שוק מקומי רווי 

לא מהווה חלופה לכמויות הגדולות 

שיועדו ליצוא לרוסיה, ויש חשש כבד 

שחקלאים לא יוכלו לגדל בעונה הבאה 

וחלקם עלול להגיע לכדי פשיטות רגל. 

3. נציגי החקלאים שבו והתריעו על 

הקשיים שמטילים על החקלאים 

בהטלת מס מעסיקים ייחודי בשיעור 

שנתי של 130 מיליון ש”ח ובהטלת 

אגרת יצוא בשיעור שנתי של  20 מיליון 

ש”ח, שתי גזירות שצריך לבטל את 

שתיהן כדי לתת מעט יותר “אוויר 

לנשימה” לחקלאים.  

מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות, 

שהשתתף בפגישה, מסר כי לאוצר 

הובהר שנדרשת התערבות המדינה 

במשברים הללו, כדי לשמור על 

החקלאים והחקלאות, דבר חשוב 

למדינה מכל היבט של הספקת מזון 

רציפה לתושבים, שמירת פרנסה 

בפריפריה החקלאית ושמירה על 

אופציות היצוא לחו”ל. יפרח הוסיף כי 

“לא ניתן לחכות להחלטות בנושאים 

אלו עד לאחר הבחירות, כי החקלאים 

הניזוקים לא יוכלו להחזיק מעמד עד 

שתושג ממשלה חדשה ומתפקדת”. 

סוכם כי תוכן תכנית משותפת לכל 

הגורמים, לקראת דיון נוסף בנושאים 

דחופים אלו.

מצוקת החקלאים לא יכולה להמתין עד לאחר הבחירות
ביום רביעי, 14.1.15, התקיימה בירושלים פגישה משותפת לנציגי משרדי האוצר והחקלאות עם נציגי החקלאים, 

בה נדונו הקשיים הדחופים של החקלאים כיום, שדורשים התערבות מיידית של המדינה.

השתלמות הגנת 
הצומח בגד”ש 

ובירקות מטעם 
האגודה המדעית 

הישראלית לגידולי 
שדה וירקות 

ביום רביעי, 14.1.15, התקיים במרכז 

וולקני יום העיון הראשון במסגרת 

השתלמות הגנת הצומח בגד”ש 

ובירקות, מטעם “האגודה המדעית 

הישראלית לגידולי שדה וירקות”.

בשם ארגון מגדלי ירקות בירך יוסי 

ארזי, וכך אמר:

“האגודה הציבה לעצמה יעד להפיץ 

ידע מדעי עדכני בתחומי גידולי 

שדה וירקות בישראל. עבורנו, מגדלי 

הירקות, האגודה משמשת גשר בין 

הפעילות היומיומית בשדה לבין 

האקדמיה והמדע. אנו רואים במחקר, 

הן ברמת השדה והן ברמת המעבדה, 



ינואר 2015
7

המשך בעמוד הבא

כלי מרכזי להמשך קיומו של ענף חזק 

ויציב. ברור לנו כי ללא מחקר מפוקס 

ומפותח, לא יתאפשר לנו להיות ראש 

החץ של הירקנים בעולם.

החיים בכפר הגלובלי מעמידים בפנינו 

יותר איומים ופחות הזדמנויות, כי נתוני 

הפתיחה של המגדל בארץ נחותים 

משמעותית ביחס למתחרים, ולא כאן 

המקום לפרט את כולם. הצלחתנו 

המקצועית והכלכלית תלויה במספר 

רב של גורמים. על חלקם אין לנו 

שליטה, כמו מזג-האוויר, ועל אחרים ניתן 

לשלוט באמצעות ממשק נכון, דישון 

נכון, השקיה במועד ובכמות הרצויה. 

נושא הגנת הצומח, על כל נגזרותיו, 

נמצא בתווך שבין שני הקצוות שהוזכרו. 

תהליכים של חשיבה מחודשת, כנגזרת 

של ההכרה בחשיבות נושא איכות 

הסביבה ושמירה על כדור הארץ, 

גרמו לכך שארסנל האמצעים שלנו, 

לתגובות בנושאי הגנת הצומח, הצטמצם 

משמעותית בשנים האחרונות. מצב 

זה הופך את ההתמודדות בפגעים 

למורכבת יותר ומחייב התמקצעות יתר 

בנושא. תפקיד המחקר לספק לנו את 

כלים מתוחכמים יותר וגישות חדשניות 

להתמודדות עם מגוון רחב של בעיות.

ההשתלמות המתחילה היום מגשימה 

את יעדי האגודה ומהווה גשר לקשר 

בין החקלאים ובין החוקרים. ארגון 

מגדלי ירקות מברך את באי הכנס 

והחוקרים בהשתלמות פורייה, 

שהמשכה ותוצאותיה יבואו לידי 

ביטוי, הן ביישום בשדה ובחממה והן 

בהמשך המחקר המדעי, לפתרון 

בעיות שיגיעו מהשטח עצמו”.

שינוי מגמה: נבלמה 
העלייה בנתח השוק 
של רשתות השיווק 

בירקות ובפירות
בשנים האחרונות, נמסר ממשרד 

החקלאות, ניתן היה לראות כי 

נתח השוק של רשתות השיווק 

בשוק הפירות והירקות התחזק 

ועלה מדי שנה, על חשבון נתח 

השוק של חנויות ירקות )ירקניות(. 

בניתוח, שנעשה במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר )על סמך נתוני סקר 

הוצאות משקי הבית לשנת 2013 

של הלמ”ס(, ניתן לראות כי הגידול 

בנתח השוק של רשתות השיווק 

במכירת ירקות ופירות נעצר בשנת 

2013, ואף ירד במקצת יחסית 

לשנה הקודמת. 

משנת 2000 עד שנת 2012 ניתן 

היה לראות עלייה מתמדת בנתח 

השוק של רשתות השיווק בפירות 

ובירקות. בשנת 2000 עמד נתח 

השוק של רשתות השיווק בירקות 

על 30.8%, ובפירות - 31.9%, 

לעומת 26.7% בחנויות ייעודיות 

“ירקניות”. בשנת 2012 עמד נתח 

השוק של רשתות השיווק בירקות 

על 49.6%, ובפירות - 51.4%, 

לעומת 22.6% ו-20.1% בחנויות 

ייעודיות “ירקניות” בהתאמה. 

בשנת 2013 התהפכה המגמה, 

העלייה נבלמה ואף חלה ירידה 

בנתח השוק של הרשתות לטובת 

עליית נתח השוק של הירקניות 

- נתח השוק של רשתות השיווק 

בירקות עמד על 49.1%, ובפירות 

- 51.2%, לעומת 24% ו-21.7% 

ב”ירקניות”, בירקות ובפירות 

בהתאמה. 

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מסבירים את השינוי במגמה של 

הצרכן לחפש אחר מקומות זולים 

יותר מחד, ומאידך - בשל הרצון 

לחזור לקניות בחנויות מתמחות, 

המציעות איכות, טריות ויחס 

אישי, כדוגמת אטליזים, מעדניות 

וירקניות. 



מבזק ירקות
8

סוכלו ניסיונות להבריח 
כ-90 טונות של ירקות 

לישראל משטחי הרש”פ
המגזר החרדי נוהג בשנת שמיטה 

לצרוך ירקות שמקורם ביבוא. לטובת 

העניין מייבאים ירקות משטחי הרשות 

הפלשתינית לישראל. מפקחי היחידה 

המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד 

החקלאות ופיתוח הכפר החלו 

בשבועות האחרונים לפעול במשותף 

עם היחידה להונאה בכשרות של 

הרבנות הראשית לישראל, לאכיפת 

עבירות הקשורות בשמיטה, לרבות 

העברת תוצרת חקלאית מהרשות 

הפלשתינית לארץ. 

לאחרונה סיכלו מפקחי היחידה 

המרכזית לאכיפה וחקירות שישה 

מצורפת טבלת הנתונים המלאה, המציגה את נתח השוק במכירת ירקות 

ופירות בירקניות וברשתות שיווק בין השנים 2000 ל- 2013:

פירותירקות

שנה
חנות ירקות/

פירות
רשתות שיווק

חנות ירקות/
פירות

רשתות שיווק

200026.7%30.8%26.7%31.9%
200125.8%31.6%25.8%33.2%
200228.0%32.9%28.3%32.5%
200327.7%32.5%29.6%30.6%
200427.4%35.4%27.8%35.5%
200527.9%37.2%28.8%36.7%
200627.9%37.8%29.0%39.3%
200728.4%38.8%29.1%41.0%
200827.6%39.9%27.1%40.9%
200925.6%43.7%25.2%46.5%
201026.1%45.8%24.8%46.9%
201125.5%47.2%22.6%48.5%
201222.6%49.6%20.1%51.4%
201324.0%49.1%21.7%51.2%

נתונים: למ”ס

הגרף הבא מציג את נתח השוק במכירת ירקות ופירות ברשתות שיווק, 

בירקניות, בשווקים ובמכולות, בין השנים 1987 ל-2013:

נתונים: למ”ס * הקווים הלא מודגשים מסמנים את נתחי השוק לפירות.

ניסיונות שונים להברחת כ-90 

טונות של תוצרת חקלאית לישראל 

משטחי הרשות הפלשתינית. מדובר 

בפי עשרה יותר ניסיונות הברחה 

לעומת שבועות “רגילים” שלא בשנת 

השמיטה. שש התפיסות התאפשרו 
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המשך בעמוד הבא

הודות למודיעין ממוקד.  

ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

נמסר, כי מותר יבוא של ירקות ופירות 

מתחומי הרשות הפלשתינית בתנאים 

מסוימים ותחת בדיקות, במטרה 

לשמור על בריאות הציבור מפני כל 

סיכון מאכילת תוצרת חקלאית שאינה 

עומדת בדרישות משרד החקלאות.

סיכום 2014: 
נזקי מזג-האוויר 
לחקלאים הגיעו 

ליותר מרבע 
מיליארד ש”ח

רגע לפני הסערה הגדולה במחצית 

ינואר, מסכמים בקנט את היקף 

הנזקים שנגרמו לחקלאים ב-2014 

עקב מזג-האוויר. במהלך שנת 2014 

שילמה קנט למגדלים תגמולי ביטוח 

בהיקף של כ-250 מיליון ש”ח עבור 

נזקי טבע ואסונות טבע שאירעו 

במהלך השנה החולפת. בנוסף, 

מתחילת שנת 2014 התקבלו בחברה 

כ-14,000 הודעות נזק, ש-60% מהן 

היו דיווחים על נזקים בגידולי ירקות 

ופירות. 

מסיכום נתוני שנת 2014 עולה, שחלק 

ניכר מהנזקים שאירעו נגרם כתוצאה 

ממספר אירועי אקלים חריגים, 

ובכללם מזג-אוויר סוער שאופיין 

ברוחות חזקות בינואר, קרה ברחבי 

הארץ בפברואר, גשמים חזקים 

בעוצמתם בחודש מאי, אירוע שרב 

כבד בחודש יוני ושתי סופות חזקות 

בחודשים אוקטובר ונובמבר 2014.

במהלך שנת 2014, נמסר מקנט, 

פוצו מגדלי הירקות בכ-50 מיליון 

ש”ח. הנזק הרב ביותר לענף הירקות, 

בהיקף של כ-37 מיליון ש”ח, נגרם 

עקב נזקי מחלות ומזיקים המכוסים 

בביטוח אסונות טבע. גם הסערות 

הרבות שהתרחשו במהלך החורף, 

ובעיקר הסערה בחודש אוקטובר, 

הסבו נזק רב לגידולים 

בשטחים פתוחים, 

שכוסו במסגרת ביטוח 

נזקי טבע.

דודי גינזבורג, מנכ”ל קנט, 

אמר כי “שנת 2014 

הייתה שנה רוויית אירועי 

אקלים חריגים, שחלקם 

לא נראו באזורנו ב-100 

השנים האחרונות”.

הערכה ראשונה 
לנזקי הסערה 

שפתחה את 2015
בהערכות ראשונות של קנט, עלות 

נזקי הסערה לחקלאות בסוף השבוע 

9-10.1.15 הגיעה לכ-50 מיליון ש”ח. 

לדברי דוד גינזבורג, מנכ”ל קנט, 

“מדובר בהערכה ראשונית בלבד, 

והיקף הנזק המדויק יתברר בהמשך”. 

נמסר כי מאז תחילת הסערה 

התקבלו בחברה מעל ל-600 הודעות 

נזק מהמגדלים.

עיקר הנזקים נגרם כתוצאה מהרוחות 

העזות שפקדו את כל חלקי הארץ. 

נזקים נוספים נגרמו לגידולי חממה, 

כתוצאה מקריעה של כיסויי החממות 

והצפתן. כמו-כן, נגרמו נזקים רבים 

לגידולי השדות, כגון תפוחי אדמה 

ובצל, אשר נפגעו מברד כבד באזור 

דרום הארץ ומרכזה.
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מלכודת חרקים 
המשדרת תמונות 
למחשב האישי או 

לסמארטפון

המזיקים המעופפים הם בין האויבים 

הגדולים של החקלאי. השיטה 

המקובלת לזהות נוכחות של מזיקים 

היא באמצעות מלכודת של פרומון, 

הורמון המין הנקבי, שמושך אליו 

נוכחות של חרקים זכרים. המעקב 

אחר המלכודות המסורתיות הוא ידני, 

והחקלאי או פקח המזיקים חייבים 

להגיע אליהן באופן פיזי לשטח. בארץ 

פועלות למעלה מ-10,000 מלכודות 

רגילות, רובן של משרד החקלאות 

ושל ענף ההדרים במועצת הצמחים, 

וחלקן של חקלאים וגופים אחרים, 

והמעקב אחריהן מצריך זמן רב וכוח 

אדם.

ההתפתחות הטכנולוגית הגיעה גם 

לתחום זה. חברת אגרולן מרמת הגולן 

משווקת מלכודת חרקים מתקדמת, 

שכוללת ארבע מצלמות פנימיות 

שמצלמות את החרקים שנלכדו 

ומשדרת את הנתונים בזמן אמת 

לאתר אינטרנט. החקלאי יכול לקבל 

את המידע למחשב האישי שלו או 

באפליקציית סמארטפון בכל מקום 

בו הוא נמצא, בארץ ובעולם, ובמידת 

הצורך להגיע לשטח או להנחות אנשים 

אחרים לנקוט בפעולות הדרושות.

יהודה גליקמן, מנכ”ל אגרולן, מסר 

שהמערכת הממוחשבת יודעת 

לזהות כמה חרקים נוספו מהצילום 

הקודם, האם יש חרקים שאינם 

מזיקים שנלכדו במקרה וגם נותנת 

לחקלאי אפשרות לערוך סימונים 

ורישומים בעצמו ולהעלות את 

הנתונים על מפת גוגל, כדי לקבל 

תמונה רחבה. לדבריו היא מאפשרת 

לקבל נתונים בזמן אמת ולא אחת 

לשבוע, כפי שנהוג לבדוק מלכודות 

כיום. לזיהוי של הגעת החרקים או 

התרבות פתאומית במהירות יש 

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

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

ויהודה פלג ז”ל, שניים מעמודי התווך של ענף הירקות בישראל, באמצעות 

עידוד המחקר היישומי בגידולי הירקות בישראל.

ש”ח,   24,000 של  שנתי  סכום   2015 בשנת  הארגון   מקצה  זו  למטרה 

העוסקים  שלישי,  או  שני  לתואר  מצטיינים  לתלמידים  מלגות  לחלוקת 

בשדה  והן  מוגנים  במבנים  הן  הירקות,  בגידולי  היישומי  המחקר  בתחום 

הפתוח )כולל ירקות לתעשייה(.

מועמדים למלגה יגישו את המסמכים הבאים:

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

המוסד  על-ידי  מאושרת  הגמר/דוקטורט  עבודת  ותוכנית  המנחה  שם 

האקדמי.

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

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

• המלצות המנחים.	

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

מטעם  מצטיינים  חקלאים  טקס  במסגרת  תתקיים  לזוכים  המלגות  חלוקת 

מועצת הצמחים, בקיץ 2015.

ה’,  ליום  עד  להגיש  יש  המלגות  לקבלת  ההמלצות  של  מפורטות  הצעות 

2.4.2015, אל: יוסי ארזי, ארגון מגדלי ירקות, דרך העצמאות 40, יהוד, 

טלפון: 03-6090050; פקס: 03-5403200.

yossi@vegetable.co.il :דוא”ל

רצוי לשלוח את החומר בדוא”ל.
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חשיבות רבה, כדי שניתן יהיה לטפל 

בהם בטרם יגרמו לנזק כבד ובלתי 

הפיך. 

מלכודת החרקים המתקדמת תוצג 

בביתן אגרולן בתערוכה החקלאית 

בערבה ב-29-28 בינואר בתחנת 

יאיר.

חברת “קולחי 
הנגב” מרחיבה את 

פעילותה
חברת “קולחי הנגב” מרחיבה 

את פעילותה והחלה לספק מים 

מושבים בדימונה. בכך הפכה 

לחברה המובילה בנגב להספקת 

מים מושבים למגזר העירוני 

והחקלאי.

חברת קולחי הנגב, שהינה חברה בת 

של “מושבי הנגב”, קיבלה עליה את 

תפעול המתקן לטיפול במים מושבים 

בדימונה לפני חצי שנה, בעקבות פנייה 

של רשות המים.

אורי אשר, סמנכ”ל “קולחי הנגב”, 

אמר כי “המטרה הראשונה היא 

לנצל את כל המים הקולחים 

בדימונה ובסביבתה ולספקם 

לצרכנים החקלאים באזור דימונה. 

אנו ממשיכים בהתרחבות החברה, 

כאשר המטרה היא לספק כמות 

גדולה ככל האפשר של מים מושבים 

לחקלאות בנגב”.

הזרע חוגגת 75 שנה 
וחונכת מרכז מו”פ 
חדש בחוות ברורים

חברת הזרע חנכה ב-5 לינואר 

את מרכז המו”פ החדש בחוות 

ברורים. מרכז המו”פ שכן קודם 

למעבר בחוות מבחור ליד קריית 

גת. המרכז החדש, אשר נבנה 

בהשקעה של 80 מיליון ש”ח, כולל 

מעבדות חדישות, חדרי גידול, 

חממות מודרניות ומשרדים. באירוע 

ההשקה, שנערך בתחילת ינואר, 

נכחה נציגות מרשימה של תאגיד 

לימגרין הצרפתי, החברה האם של 

הזרע, במסגרת משלחת שכללה 

כ-30 איש, חברי מועצת המנהלים 

וההנהלה הבכירה של ענקית הזרעים 

העולמית. בנוסף לחנוכת הבניין, 

ציינה הנהלת לימגרין בביקורה בארץ 

את יובל ה-75 של הזרע, כמו גם את 

המיתוג והשם החדש של החברה

” )מותג המאחד את  “

החברות ניקרסון, זואן ההולנדית 

והזרע ג’נטיקס לשעבר(.

במהלך הביקור נערך קוקטייל חגיגי, 

בנוכחות שר החקלאות, ח”כ יאיר 

שמיר, שגריר הולנד בישראל, נציגי 

חברת יישום והפקולטה לחקלאות של 

האוניברסיטה העברית, נציגי משרד 

החקלאות וכן שורה של לקוחות, 

ספקים ושותפים עסקיים של חברת 

הזרע. 

חדשנות חקלאית 
במרכז תערוכת 

אגריטך 2015 
מתחם מרכזי לתצוגת חדשנות ישראלית 

בתחום החקלאות יהווה בתערוכת 

אגריטך 2015 את אחד ממוקדי 

המשיכה המרכזיים בתחום הטכנולוגיות 

החקלאיות, המים והסביבה לחקלאות. 

האירוע ייערך בין 30-28 באפריל 2015 

במרכז הירידים בתל אביב. 

מנכ”ל אגריטך, דני מאירי, מסר כי 

מתחם החדשנות יאפשר לעשרות 

חברות צעירות להיפגש עם מעל 70 

משלחות אח”מים הצפויות להגיע 

מחו”ל, כמו גם עם עשרות אלפי 

מבקרי התערוכה, משקיעים זרים 

ונציגי חברות הצפויים להגיע. 

במסגרת התערוכה ייערך כנס 

בינלאומי בנושא “טיפול אחר אסיף 

ואיבודי מזון”, בראשו עומד פרופ’ אלי 

פליק ממינהל המחקר החקלאי. 



מבזק ירקות
12

ישיבת מזכירות 
הארגון

31.12.14
רשם: אלי אהרון

מאיר יפרח - סקירה
לא זוכר תקופה כל כך קשה, קשיים 

בשוק המקומי, המשבר ברוסיה לא 

עוזר, וזאת בנוסף למחירים הירודים 

בשוק המקומי. נזקי היצואנים לרוסיה 

מגיעים ל-300 מיליון ש”ח, והכי 

גרוע, אין לנו מול מי להתנהל. הארגון 

הוציא מכתב לראש הממשלה, יחד 

עם אבו וילן ומאיר צור, כדי לנסות 

להגיע לאיזשהו פתרון בצורת מענק 

או פיצויים אחרים, ואני לא יודע מי 

במצב הפוליטי כיום יוכל להחליט 

בעניין. יש גידולים שהם נטו רוסיה, אין 

להם מקום בשוק המקומי, ובמועצת 

הצמחים אין אפשרות כספית לעזור, 

הסכומים גדולים, ונעזור בהלוואות או 

בדחייתן, בהתאם למצב החקלאי. 

אם נעשה הפגנה, מה זה יעזור? מה 

נעשה אחרי ההפגנה? לכן צריך לעשות 

דיונים איך למזער את הנזקים וגם מה 

עושים בשנה הבאה. בשנה הבאה כבר 

לא נוכל להגיד שהמגדלים לא יודעים 

שצריך לזרוע עם חוזה סגור. בתקווה 

שהשוק יתאושש

נונה ארליך - נתונים על 
המשבר ביצוא לרוסיה

נונה מציג את ההשפעה האנושה של 

ירידת ערך הרובל על היצוא הישראלי.

ערך היצוא לרוסיה בשנת 2013/14 

היה: ירקות - 660 מיל’ ש”ח, הדרים - 

67 מיל’ ש”ח, פירות - 150 מיל’ ש”ח, 

בסך-הכול כ-877 מיל’ ש”ח.

ערך הרובל הממוצע בעונת 2013/14 

היה כ-35 רובל לדולר. ערך הרובל 

כיום כ-57 רובל לדולר, לפיכך הנזק 

למגדלים עבור תוצרת המיוצאת 

לרוסיה יכול להגיע ל-300 מיליוני ש”ח 

)מתוכם כ-240 מיליוני ש”ח למגדלי 

הירקות(,  ירידה של 35% בפדיון 

לעומת אשתקד.

סך-כל יצוא הירקות בשנת 2014 הינו 

כ-640 אלף טונות, מתוכם כ-340 

אלף טונות לרוסיה, המהווים כ-52% 

מכלל יצוא הירקות הטריים מישראל. 

למותר לציין, שהחרם שהטילה רוסיה 

על תוצרת ממערב אירופה מותיר 

כמות גדולה של תוצרת במערב אירופה 

ומכביד על היצוא השגרתי של תוצרת 

טרייה לאירופה, עקב הצפה ומחירים 

נמוכים לתוצרת חקלאית מיובאת.

בשנים האחרונות רוסיה מהווה יעד 

חשוב ומרכזי ליצוא ירקות, וקצב היצוא 

ליעד זה גדל בשיעור של 23% בעשור 

האחרון. בשנת 2014 יוצאה כמות 

שיא של כ-330 אלף טונות, גידול של 

כ-40% לעומת שנת 2013. 

בד בבד עם הגדלת הכמות המיוצאת 

לרוסיה, קטן יצוא הירקות ליעדים 

אחרים, בשיעור ממוצע של 5% בשנה. 

משולחן המזכירות

יצוא ירקות מישראל לרוסיה בשנים 2014-2006 וסה”כ )באלפי טונות(
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בשנת 2014 ירד היצוא של ירקות 

ליעדים אחרים בשיעור של 23% 

לעומת שנת 2013 ועמד על כמות של 

כ-305 אלף טונות בלבד ונמצא ברמה 

הנמוכה בעשור האחרון.

המוצרים העיקריים המיוצאים לרוסיה 

הם: גזר, פלפל, צנונית, סלרי, חציל, 

תפוחי אדמה, עגבניות ותבלינים. 

בגידולים סלרי, צנונית וחציל, רוסיה 

הינה היעד הכמעט יחיד ליצוא מוצרים 

אלה. יצוא הגזר מיועד ברובו לרוסיה, 

למעט שנים חריגות. 

אבו וילן - המשבר ברוסיה 
הוא כמו אסון טבע

יש דברים שבשליטתנו, אבל משבר 

כמו הרובל הוא תוצאה ממהלכים 

גיאופוליטיים, כמו התנהלות הנפט, 

המובילה לירידת מחיר הנפט ברוסיה. 

כנראה שהחרם עובד. העם הרוסי 

מתלכד עם ההנהגה. כלומר, המשבר 

הזה יכול לקחת כשנה, אולי יותר ואולי 

פחות, אבל לא נראה שיהיה לנו פתרון 

קרוב.

לכן, אני מתייחס לזה כמו לאסון טבע. 

לכן ממשלה, כל עוד היא קיימת, 

צריכה לתת תשובות. הם אחראים 

לתת תשובה כדי שמשקים שנפגעו 

יוכלו לעבור את העונה.

המלחמות צריכות לחכות לממשלה 

חדשה, וזה יכול לקחת עוד כחצי שנה.

מאיר יפרח מעיר: הפתרון צריך להיות 

גם בשוק המקומי. אין מי שייתן כיום 

תשובות, לא שהיו תשובות גם בזמנים 

אחרים.

מאיר יפרח - צו להשמדת 
שטחים ללא פיצוי

לאחרונה היה אירוע של נזק מווירוסים 

בשטח מסוים. המסקנה של 

השירותים להגנת הצומח הייתה 

שצריך להשמיד את השטח, אבל 

שלא כמו בענף החי, שם יש מנגנון 

של פיצוי אוטומטי על החלטה דומה, 

בצומח יש מקום רק להמלצה על 

פיצוי. המגדל לא היה מבוטח מעבר 

לביטוח ההובה המינימלי בשיעור 50% 

שמממנת מועצת הצמחים. המנכ”ל 

אמר שצריך להקים ועדה, ובינתיים 

המגדל לא השמיד עד שיובטח לו 

פיצוי.

מקרה זה הוא רק דוגמא. אנחנו 

דורשים שתוקם ועדה במשרד 

החקלאות, כדי להגיע להחלטה, שלא 

ייתכן שיוצא צו של הגנת הצומח ללא 

מענה של פיצוי.

המשך בעמוד הבא

טבלת יצוא ירקות לרוסיה בשנים 2014-2009

200920102011201220132014ירק
סה”כ 
ירקות 
2014

שיווק 
לרוסיה 

ב-%
72,96095,467139,364103,571109,855125,000180,00069%גזר

23,02833,49336,40648,36067,15575,000138,00054%פלפל
16,72523,03125,91628,10334,37535,00036,00097%צנונית

תפוחי 
אדמה

17,0838,40249,06628,68610,37880,000246,00033%

3,0355,0028,5378,65310,10711,00011,000100%סלרי
עגבניה 

שרי
2,6143,3723,3933,9375,0484,2005,30079%

סלק 
אדום

163451,7715601,08570080088%

2,0595,5012,3464935504003,60011%עגבניה
2682673127760070086%חציל

2002502502502501,00015,0007%תבלינים
תות 
שדה

303030200

392620204,5090.44%בטטה
138,003175,537269,239222,728239,163332,940641,82152%סה”כ
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שמשון עומר מוסיף: נתקלנו 

במציאות שמלווה אותנו, בה 

החקיקה אינה מתאימה לשעה. 

בשבוע החולף התכנסה הוועדה 

שמינה המנכ”ל, בהשתתפות אנשי 

השירותים להגנת הצומח והיועצים 

המשפטיים. הוועדה תמשיך 

להתכנס, אבל ברור שלצד כל צו 

צריך להיות פיצוי.

מאיר צור - הקשיים 
בחקלאות ובפרט בערבה

הבעיה הכי גדולה שלנו בחקלאות 

בשנים האחרות היא שלא מרוויחים 

כסף. פה ושם יש עונה טובה, אבל 

החקלאים, שעובדים יפה, נשחקים. 

אי אפשר להמשיך כך, צריך לחשוב 

מחוץ לקופסה. חייבים לשנות את 

המשוואה. המצב ילך ויוריד את 

מספר החקלאים. במושבי הערבה 

נסגרו 40 משקים בקיץ האחרון. 

בערבה 450 משקים, ואם הממשלה 

לא תגיש עזרה ממשית, 100 משקים 

עלולים לקרוס, ואלה משקים 

ותיקים. יש הרבה עבודה, ננסה 

לשנות.

אלי אהרון - בדיקות מעבדה 
מוזלות למשווקים לרשתות
כל מי שעובד עבור הרשתות צריך 

לעבור בדיקות מעבדה, שעלותן 

הממוצעת כ-6,000 ש”ח לשנה. 

הגענו להסכם עם חב’ אגריאור,  

שד”ר צחי סקלסקי המנכ”ל שלה, 

לערוך בדיקות למשווקים לרשתות 

תמורת תשלום שנתי של  3,000 

ש”ח, כאשר מועצת הצמחים תממן 

מחצית מסכום זה. כלומר, המגדל 

ישלם בשנה 1,500 ש”ח. התנאי היה 

לקבל את הסכמת הרשתות, כדי 

שחותמת המעבדה תהיה מוכרת 

על-ידי כולן. מחכים לאישור סופי, ואז 

נוכל להודיע לכל המגדלים ולצאת 

לדרך.

יוסי ארזי - תקציב 2015
יוסי ארזי הציג את תקציב 2015.

המזכירות אישרה את את התקציב 

פה אחד.

רשמי ביקור בחברת 
“יתרולאב” - ייעוץ 

בתחום שאריות 
חומרי הדברה

ד”ר צחי סקלסקי הינו המנכ”ל 

והבעלים של חברת “יתרולאב” 

וחברת “אגריאור”, שעיסוקן הוא לסייע 

ליצואנים ולמגדלים ליצוא ולשוק 

המקומי לשווק את תוצרתם תוך 

עמידה בכללים ובתקנים של שאריות 

חומרי ההדברה, על-פי התקנים 

המקובלים בישראל ובכל מדינות 

היעד.

בתאריך 13.1.15 ביקרתי יחד עם 

שלמה ישראל משה”מ במשרדים 

ובמעבדת חברת “יתרולאב” 

באשדוד. חברת “יתרולאב” פתחה 

את שעריה גם בפני נציגי היצואנים 

השונים מתחום הפירות, הירקות, 

התבלינים וההדרים.

חברת “יתרולאב” הינה חברת ייעוץ 

המספקת ליצואני תוצרת חקלאית 

מישראל שירות איסוף, ניתוב, 

עדכון והפצה של דרישות התקינה 

הבינלאומית לשאריות חומרי 

הדברה.

כדי שיצואן יוכל לייצא את תוצרתו, 

החברה מציגה בפניו את התקנים 

והדרישות בכל מדינה ומדינה. חברה 

זו עוסקת בגידולים הקונבנציונליים. 

במסגרת החברה פועלת מעבדה 

משוכללת, הבודקת שאריות חומרי 

הדברה בשתי רמות.

לעומתה, חברת “אגריאור” עוסקת 

בפיקוח על התוצרת ומוצרים 

חקלאיים לאורך שלבי הייצור, בכל 

הקשור לאיכות ולשאריות חומרי 

הדברה הנבדקים במעבדה, כדי 

לעמוד בהוראות התקינה ביעדי היצוא 

השונים.

לאחרונה התקשרו ארגון מגדלי 

ירקות ומועצת הצמחים עם חברת 

“אגריאור”, למתן שירותי בדיקות, 

כפי שמפורט לעיל בדו”ח ישיבת 

המזכירות. התקשרות זו תוזיל 

משמעותית את עלויות הבדיקות 

והפיקוח הנגבות כיום באמצעות 

רשתות השיווק השונות.

לצורך העניין התקשרה חברת 

“אגריאור” עם רשתות השיווק, כדי 

לקבל את אישורן. העניין נמצא 

בתהליכי אישור מתקדמים, ואנו 

מקווים כי בקרוב נוכל לבשר על כך 

למגדלים, שיוכלו ליהנות ממחירי 

בדיקות מעבדה מוזלות, בסדרי-גודל 

של כ-30-25 אחוז מהעלות כיום, כולל 

הסבסוד של מועצת הצמחים בשיעור 

50% מהעלות.
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המשך בעמוד הבא

חדש ממועצת הצמחים

תחזית שיווק ירקות
ינואר 2015 - 

מרץ 2015
מתכבדים להגיש את תחזית 

השיווק של המזרעים/שתילות עד 

דצמבר 2014, אשר ישווקו בחודשים 

ינואר 2015 - מרץ 2015. הנתונים 

הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי 

המועצה, מתוך הסקירה היומית של 

מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני 

השיווק שמרוכזים בענף הירקות.

נתונים אלה מעובדים במועצת 

הצמחים-ענף הירקות לדו”ח מרכז 

ומפורט, שפורסם בשולחנות 

המגדלים הרלוונטיים ובאתר 

המועצה.

אברהם ארליך )נונה(, 

מנהל ענף ירקות

אלי דנינו, מנהל מידע, ענף הירקות

לתשומת לבכם:

הנתונים המופיעים בתחזית זו 

מבוססים על מידע שנמסר או 

שנאסף על-ידי המועצה ובגלל 

מורכבות העניין, ישנה אפשרות 

שמידע זה אינו שלם. כמו-כן, 

תחזית זו מושפעת מתנאים 

ומנתונים שונים שעלולים להשתנות 

ולשנות נתונים ו/או את האמור 

בתחזית זו. מדובר בתנאים, כגון: 

מזג-אוויר, מחלות, גלי הנבה, אזורי 

גידול, עונות גידול וכו’. לאור זאת, 

יש לקחת את הנתונים והאמור 

בתחזית זו בזהירות ובערבון מוגבל. 

אין בתחזית זו כדי להטיל על מועצת 

הצמחים - ענף הירקות או מי 

מעובדיה ו/או שלוחיה כל אחריות 

בקשר לאמור ו/או לאמיתות האמור 

בתחזית זו, ואין לפרשה כהתחייבות 

לקיומו של נתון כלשהו בעתיד.

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות 

בשנים 2015-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005( 

המדד הסיטוני בחודש דצמבר 2014 עומד על שיעור של 135% משנת הבסיס 

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

דצמבר 2014 ירד בשיעור של 17% לעומת חודש נובמבר 2014. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש דצמבר 2014 עומד על שיעור של 132% 

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

לעומת חודש נובמבר 2014.
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פירוט התחזית:

בצל 

הספקת בצל בחודשים ספטמבר-

ינואר הינה מהזן ריברסייד.

סך-כל המלאי של ריברסייד כ-7,000 

טונות בקירור.

סך-כל מלאי שדה בית אלפא - 

כ-18,000 טונות.

סך-הכול אורי נעיצה כ- 2,100 דונם, 

ואורי זריעה - כ-700 דונם.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל. הצפי 

הוא לרמת מחירים מאוזנת.

חצילים

היקף שטחי החציל עד חודש דצמבר 

הינו כ-1,600 דונם בשטחים פתוחים 

ו-1,750 דונם בחממות, המיועדים 

לשיווק בחודשים ינואר - מרץ.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.  

כרוב

היקף שטחי הכרוב בחודשים 

אוקטובר-דצמבר 

הוא כ-4,600 דונם, 

המיועדים לשיווק 

בחודשים ינואר- 

מרץ. בשל התקררות במזג-האוויר, 

איכות הכרוב בתקופה זו מעולה וכך 

גם היבול מדונם. 

הצפי הוא לרמת מחירים 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 

אוקטובר-דצמבר כ-4,840 דונם, 

המיועדים לשיווק בחודשים ינואר-

מרץ.

היצע המלפפון משתנה בזמן קצר, 

לכן קיימות תנודות במחירי המלפפון 

מדי יום. 

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת עד 

גבוהה.

עגבנייה

סך-כל השתילות עד חודש נובמבר 

כ-14,000 דונם 

בתי צמיחה, 

המיועדים 

לשיווק 

בחודשים 

ינואר-מרץ.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת. 

פלפל

סך-כל השתילות עד חודש נובמבר 

כ-27,360 דונם בתי צמיחה, המיועדים 

לשיווק בחודשים ינואר-מרץ.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה עד 

מאוזנת.  

שום

במלאי קיימים כ-1,100 טונות שום, 

המאוחסן בקירור, שמיועד לשיווק עד 

חודש מרץ 2015.

בסך-הכול עד סוף נובמבר נעצו שום 

לעונת 2014/15 בהיקף של כ-6,800 

דונם.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.
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השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים דצמבר 2013 - דצמבר 2014 )ש”ח לק”ג(

% שינוידצמבר-14דצמבר-13שם ירק

11.0810.36-7%ארטישוק

3.31בטטות 

5.426.0011%בטטות איכות מעולה

4.502.71-40%בצל אדום

2.66בצל בית אלפא

4.454.07-9%בצל ירוק

3.662.00-45%בצל ריברסייד

11.9212.001%ברוקולי באריזה קמעונית

2.363.4044%גזר באריזה קמעונית

2.012.9044%גזר בשקים

3.233.354%דלורית

2.762.926%דלעת

29.2521.50-26%חסה 8 יחידות

1.441.482%חצילים

5.372.62-51%חצילים חממה

5.942.31-61%כרוב אדום

3.761.44-62%כרוב לבן

3.833.02-21%כרובית

7.475.21-30%לוף

4.373.75-14%לפת איכות מעולה

6.974.47-36%מלון גליה מעולה

6.424.47-30%מלון כתום

6.294.20-33%מלפפונים חממה

2.27סלק

3.62סלק איכות מעולה

4.933.42-31%עגבניות באשכולות

4.472.73-39%עגבניות חממה

6.215.43-13%עגבניות צ’רי באשכולות

4.884.58-6%פלפל אדום איכות מעולה

4.923.46-30%פלפל בהיר

4.912.71-45%פלפל חריף

4.08פלפל ירוק מזני בלוקי

5.465.643%פלפל כתום

4.934.70-5%פלפל צהוב איכות מעולה

3.39פלפל קליפורני

3.182.49-22%צנון

3.96צנונית באריזה

3.08קולרבי

4.86קולרבי איכות מעולה

9.005.55-38%קישואים איכות מעולה

19.8314.00-29%שום

4.272.40-44%שומר

9.3812.5033%שעועית ירוקה

5% 5.675.94תירס באריזה קמעונית

5.202.91-44%תפוא”ד אדום באריזה קמעונית

תפוא”ד אדום באריזה קמעונית 
5.703.81-33%איכות מעולה

4.902.61-47%תפוא”ד אדום בשקים

4.602.81-39%תפוא”ד באריזה קמעונית

תפוא”ד באריזה קמעונית לבן 
4.803.51-27%איכות מעולה

4.302.51-42%תפוא”ד שקים
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חדשות מים

מחירי המים 
לחקלאות ולבית - 

ינואר 2015

התאחדות חקלאי ישראל

הן תעריפי המים לחקלאות והן אלה 

של הצריכה הביתית עודכנו ב-1 

בינואר 2015 והם מפורטים להלן.

תעריפי המים לחקלאות
1. מים שפירים

תעריף המים השפירים המסופקים 

על-ידי חברת “מקורות”, החל מינואר 

2015 ובהשוואה לתעריף הקודם, הוא 

כלהלן )ש”ח/מ”ק(:
יולי 
2014

ינואר 
2015

2.1472.364התעריף
0.217השינוי
מזה:

מדרגת ייקור 
)6 מתוך 7( בגין 

מחיר יעד של 2.44 
ש”ח/מ”ק

0.128

השלמת המעבר 
לתעריף אחיד

0.038

מדרגת ייקור 
)1 מתוך 7( 

0.052

השינוי נובע מהרכיבים הבאים:

א. מדרגת ייקור שישית מתוך שבע 

למחיר יעד של 2.44 ש”ח/מ”ק - 

0.128 ש”ח/מ”ק.

ב. השלמת המעבר מתעריפים 

מדורגים )א’, ב’ ו-ג’( לתעריף 

אחיד. הפעלה ראשונה בוצעה 

כבר בינואר 2014, על-ידי קביעת 

תעריף על בסיס תעריף א’ ותוספת 

עליו שתביא לתשלום הממוצע 

של התעריפים המדורגים בטרם 

ההאחדה. 

ג. מדרגת ייקור ראשונה למחיר יעד 

חדש - לאור בדיקה מחודשת של 

עלויות חברת מקורות ועלייה בכמות 

המים המותפלים, מתחייב על-פי 

הסכם המים לעדכן את מחיר היעד 

למים שפירים לחקלאות. לאור 

חילוקי דיעות בין שותפי ההסכם, 

הוחלט בשלב זה על קביעת מחיר 

זמני של 2.80 ש”ח/מ”ק, אליו יש 

להגיע במדרגות ייקור של כ-5 

אג’/מ”ק מדי שנה - עד ליישום מלא 

בשנת 2021. נושא זה נמצא עדיין 

בדיונים, ובאם ישתנו מספרי היעד, 

ידווח בהתאם.

2. מי שפד”ן

תעריף השפד”ן החל מינואר 2015 

ובהשוואה לתעריף הקודם הוא כלהלן 

)ש”ח/מ”ק(:

יולי 
2014

ינואר 
2015

1.0751.110התעריף
0.035השינוי

תעריף השפד”ן נקבע בהסכם המים 

עם תקרה של 1.00 ש”ח/מ”ק במחירי 

סוף 2006, ועדכונו ההדרגתי בוצע 

מתחילת שנת 2010. עדכון  התעריף 

הנוכחי ל-1.11 ש”ח/מ”ק מהווה את 

מדרגת הייקור האחרונה, ומכאן ואילך 

יישא התעריף רק את השינויים החצי 

שנתיים המתחייבים מעליית מדדי 

התשומות.

3. מים מליחים

תעריף הבסיס למים מליחים 

המסופקים על-ידי מקורות החל 

מינואר 2015 ובהשוואה לתעריף 

הקודם הוא כלהלן )ש”ח/מ”ק(:

יולי 
2014

ינואר 
2015

1.3241.417תעריף בסיס
0.093השינוי

תעריף המים המליחים נקבע גם הוא 

בהסכם המים, כאשר בעת קביעת 
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מחירי היעד הוא מחושב ביחס קבוע 

לתעריף המים השפירים.

מאז מחצית 2010 נקבע מסלול ייקור 

של 4.4% מדי שנה, עד שנת 2016.

הבדיקה המחודשת של עלויות 

חברת מקורות )ראו בסעיף המים 

השפירים( מצביעה גם לגבי המים 

המליחים על מסלול ייקור נוסף 

בתקופה 2015 עד 2021. כפי 

שהוזכר לגבי המים השפירים, גם 

תעריפי המים המליחים הם הם 

חלק מהמשך הדיון על התעריפים 

במסגרת הסכם המים.

4. מי קולחים

תעריפי הקולחים 
שמספקת חברת 

מקורות החל מינואר 
2015 ובהשוואה 

לתעריפים הקודמים 
הם בש"ח/מ"ק

יולי 

2014

ינואר 

2015

מי קולחים לכל 
שימוש חקלאי

1.031.10

מי קולחים מוגבלים 
בהשקיה

0.8860.946

תעריפי הקולחים אינם מהווים חלק 

מהסכם המים, ואנו עדים כבר מספר 

שנים לניסיונות של רשות המים 

להעלותם.

במטרה לקבע את התעריף הנוכחי, 

שנקבע לשנת 2015 למים שאין 

לגביהם מגבלת השקיה, יהיה צורך 

לקיים דיון מחודש בסוגיה זו.

יחס התעריפים למים מוגבלים ללא 

מגבלה נשאר כשהיה - 86%.

מחירי המים הביתיים
סוגיית התעריפים המשולמים 

לחברת מקורות, וכפועל יוצא גם 

היטלי ההפקה הפרטית של מים 

ביתיים, נמצאים על שולחן הדיונים 

כבר משנת 2013, ואף הוגשה 

עתירה לבג”צ בעניין זה. טענתנו היא, 

כי מתקיימת מאז 2013 אפליה 

בוטה, ובמסגרתה היישובים במרחב 

הכפרי משלמים תעריפים גבוהים 

מדי ביחס לאלו המשולמים על-ידי 

תאגידי המים, וכפועל יוצא, היישובים 

נותרים עם מרווח לניהול משק המים 

ביישוב שאיננו מאפשר ניהול תקין, 

הכולל הפרשה לחידוש ההון.

התעריפים שנקבעו לשנת 2015 אף 

מחריפים את הבעיה, ונראה כי יהיה 

צורך לחזור בעניין זה לדיון המשפטי.

התעריפים, כמו גם המחיר אותו 

ניתן לגבות מהתושבים, ירדו אמנם 

בכ-10%, אך אלו של תאגידי המים 

ירדו בשיעור גבוה בהרבה - 

כ-16%.

1. תעריפי המים הביתיים המסופקים 

על-ידי מקורות בינואר 2015 

ובהשוואה לתעריפים הקודמים הם 

כלהלן )ש”ח/מ”ק(:

לכמות 
המוכרת

מעל 
הכמות 
המוכרת

2.3676.737יולי 2014
2.0996.043ינואר 2015

10.3%-11.3%-השינוי

2. המחירים המקבילים לצרכני המים 

הביתיים, בינואר 2015 ובהשוואה 

למחירים הקודמים הם )ש”ח/מ”ק(:

לכמות 
המוכרת

מעל 
הכמות 
המוכרת

5.45010.664יולי 2014
4.9349.655ינואר 2015

9.4%-9.5%-השינוי

3. המרווח הנותר בידי היישוב לניהול 

משק המים הביתי שלו, כפועל 

יוצא ממערכת המחירים לעיל, הוא 

)ש”ח/מ”ק(:

לכמות 
המוכרת

מעל 
הכמות 
המוכרת

2.2522.300יולי 2014
2.0822.139ינואר 2015

7.0%-7.5%-השינוי
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רפי ימין, אחד ממגדלי הכרובית 

הגדולים בישראל, בן למשפחת 

חקלאים, מסור ואוהב את החקלאות 

ואת ענף הכרובית, למרות כל 

הקשיים.

נא להכיר
רפי ימין ממושב חצב מגדל כרובית 

בשטח של כ-1,300 דונם, ובנוסף 

מגדל גם בצל - 130 דונם, פלפל - 15 

דונם, עגבניות - 12 דונם. 

רפי נולד למשפחה של חקלאים 

ממושב חצב. הוריו עלו 

מלוב בשנת 1949 ישירות 

למושב, ועם הגעתם החלו 

לעסוק בחקלאות. תחילה 

גידלו חקלאות מעורבת, 

ירקות, מטעים, עופות 

והודים.

רפי, הבן הבכור, וארבעה 

מאחיו ממשיכים את דרכם 

ועוסקים בחקלאות, בעיקר 

מגדלים כרובית. 

תכירו

“נולדתי לחקלאות. כבר כילד עבדתי 

במשק כל יום לאחר הלימודים. 

המשק היה משק משפחתי של אבא, 

אמא וילדים, שטיפלו יחד בעבודות 

השוטפות ועשו את כל שנדרש. 

בתחילה הובלנו ירקות בעגלה עם 

סוס, בהמשך עם טנדר קטן, עברנו 

למשאיות קטנות וכיום מעבירים את 

התוצרת במשאיות גדולות לרשתות 

השיווק”. 

רפי נשוי לכרמלה ואב לארבעה ילדים, 

בן אחד ושלוש בנות. כפי הנראה אין 

ביניהם מי שימשיך את הפעילות 

במשק.

גידול כרובית
כרובית הינה ממשפחת המצליבים, 

דלה בשומן, עשירה בסיבים תזונתיים, 

מכילה חומצה פולית, ברזל, סידן, 

ויטמינים B ו-C, אשלגן וקרטנואידים 

)ויטמין A(, ממש פצצת בריאות, 

אומר רפי.

לכרובית יש חיי מדף קצרים מאוד, כ--5

4 ימים. היא נקטפת ונשלחת מהשדה 

באותו יום לרשתות השיווק, ללא השהיה. 

כרובית, מבהיר רפי, היא הפרח של 

השתיל, וחשוב לא ללחוץ על הפרח, 

כי לאחר כמה שעות מקום הלחיצה 

משחיר. חשוב לשמור אותה בקירור, כדי 

שתחזיק מעמד עד הרכישה והשימוש.

בארץ 12 מגדלי כרובית, רובם במושב 

חצב, שלהם 85% מיבול הקיץ של 

הכרובית. הכרובית נשתלת כל 

שבוע. בזני הקיץ חולפים 60 יום מזמן 

השתילה ועד הקטיף, בחורף 100-90 

ימים, בסתיו ובאביב 90-80 יום. היבול 

לדונם בקיץ 1.7 טונות, ובחורף - 2.5 

טונות לדונם.

למה כרובית?
רפי החל לגדל כרובית לפני כ-40 שנה, 

בכמויות קטנות מאוד. גידלו 2 דונמים 

בשבוע, כי הצריכה הייתה מועטה. עם 

השנים גדלה הצריכה, ובמקביל גדלו 

ההיקפים. לפני 30 שנה עבד עם רשת 

אחת, שגם היא עבדה בכמויות קטנות 

יחסית. עם השנים, רשתות השיווק 

גדלו וכך גם הדרישה לכרובית, וכיום 

הוא עובד עם מספר רשתות.

פעם הכרובית הייתה ירק חורף, 

ולפני כ-35 שנה החלה להיות גידול 

רב-שנתי. החלו לפתח זני קיץ, וכיום 

רפי חולש על משק גדול של כרובית, 

הפעיל לאורך כל השנה.

ענף רב תעסוקה
כרובית דורשת עבודה אינטנסיבית, 

המשתנה בין העונות. משקיעים בזיבול 

אורגני לפני השתילה, ותוך כדי גידול 

משקיעים בדשנים במינונים נכונים, 

כדי לתת לצמח את כל מה שדרוש 

לו. כרובית רגישה למזיקים ולמחלות 

רפי ימין  - חקלאי מוביל בממלכת הכרובית של מושב חצב
חגית שגב
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עלים. משתמשים בחומרי הדברה 

יותר יקרים, שגם פחות מזיקים למוצר.

אין חשש מפגיעות קרה בכרובית, אלא 

מנזקי ברד.

אחת העבודות במשק היא לכסות את 

הכרובית בעלים שלה כדי שלא תצהיב. 

בקיץ עוברים כמעט כל יום כדי לכסות 

את השדה, כי אם הכרובית מצהיבה, 

הקניינים לא ירכשו אותה, למרות 

שהטעם שלה ללא שינוי. 

התמודדות עם קשיים
רפי מבהיר שהתשומות של 

החקלאות, כמו מים, חשמל, מיכון, הן 

קבועות וללא שינוי, בעוד שבמכירת 

התוצרת תלויים בהיצע וביקוש ובעונות 

השנה. “אם כיום מקבלים 10 ש”ח 

לקרטון, הרי לפני 30 שנה הרווחתי 

את אותו סכום על אותו הקרטון. 

הרווחיות נשחקה מאוד. אנחנו גם 

בחוסר מתמיד של ידיים עובדות, 

וכרובית עתירת עבודה. פגעי מזג-אוויר 

משפיעים אף הם על המכירה; למשל 

בחורף נפגע הייצור, כאשר הגישה 

לשדות בלתי אפשרית בגלל הבוץ”.

עובד אך ורק בשוק המקומי. כיום 

הכמויות בשוק די גדולות, יש תחרות, 

כי כולם מקושרים לרשתות שיווק 

ולהספקה סדירה. יש בדרך כלל 4-3 

פעמים בשנה מבצעים ברשתות, 

בסתיו או בחורף, עם הגידול בצריכה, 

כי עדיין הכרובית נתפסת כירק חורף. 

בקיץ קשה מאוד לגדל כרובית, כי 

הפרח מאוד קטן, אוורירי.

אהבת החקלאות
“אני אוהב את החקלאות”, אומר רפי,  

“למרות כל הקשיים. אני מתעורר 

בבוקר מוקדם, עושה סיבוב בשדות, 

בודק מחלות, מזיקים. עושה לי 

את היום לראות את ההתקדמות 

בשטחים, כי רוב היום אני עסוק 

בשיווק ובלוגיסטיקה, בהכנת תכניות 

עבודה”.

רפי עובד אדמה, איש משכמו ומעלה, 

רציני בעבודתו ומסור עד עמקי נשמתו 

לחקלאות שלו. עושה הכול באהבה ובחיוך, 

מייצר תוצרת איכותית, לעין ולטעם.

מאחלים לו בריאות ונחת וכמובן 

המשך הצלחה בכרובית ובכל מעשה 

ידיו.
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גידול ארטישוק - 
קנרס

שמשון עומר - מנהל אגף ירקות, 

שה”מ 

מגדלים בישראל ארטישוק בהיקף 

של כ-3,000 דונם. לפני כעשור עמד 

היקף השטח על כ-6,000 דונם, 

שינויים בהרגלי הצריכה בשוק המקומי 

והעדר שוק יצוא גרמו להפחתה ניכרת 

בהיקף השטחים. אזורי הגידול עיקריים 

הם במרכז ובלכיש. על רקע מצוקת 

מגדלי הערבה והניסיון לאתר גידולים 

חליפיים, נבחנו אפשרויות והגענו 

למסקנה שארטישוק )וגם קישוא( 

אפשריים בערבה. 3 מגדלים בערבה 

נכנסו לענף זה בעונה הנוכחית. 

בשנה האחרונה נכנסו לגידול שני 

זני מכלוא חדשים, אופרה - זן סגול, 

וסימפוני - זן ירוק. זני המכלוא אחידים 

מאוד, בעלי און צימוח חזק, בכירים 

ועתירי יבול.

בעבר נבחנו על-ידינו זני מכלוא במו”פ 

לכיש, אולם מחיר הזרעים מנע את 

התבססותם. הוזלת מחיר זרעי 

המכלוא מהווה אתגר חדש לענף, 

בתקווה שגם נצליח לפתח שוק 

ליצוא ונדע להגדיל את הביקוש בשוק 

המקומי.

 Cynara scolymus ,הקנרס התרבותי

.L, נמנה עם הסוג Cynara, תת 

משפחת הצינוריים במשפחת 

המורכבים. זהו צמח רב-שנתי בעל 

עלים מפורצים גדולים, שפרחיו בצבע 

סגול-כחול והם נישאים בקרקפות 

גדולות בראש גבעולי הפריחה. החפים 

)עלי הארטישוק( והמצעית בשרניים.

הצמח גדל בחורף, כשבתקופת הקיץ 

הוא שרוי בתרדמה. בתנאי קיץ יבש 

הנוף מתייבש, והחלק התת-קרקעי 

מוסיף להתקיים במצב תרדמה. 

הגדילה הווגטטיבית והרפרודוקטיבית 

מתרחשת בחורף ובאביב. בדרך 

כלל מפסיקים את ההשקיה בחודש 

בשדה ההדרכה

אפריל. הניצנים התת-קרקעיים 

פעילים כ-3 חודשים לאחר סיום 

ההשקיה, ולכן חידוש ההשקיה 

מתרחש בתחילת אוגוסט.   

הקרקפת היא החלק הנאכל. כאשר 

הקרקפת צעירה, הפרחים זעירים, 

המצעית רכה, עדינה ואכילה. עם 

גדילת הפרחים המצעית מתקשה 

ומתעצה באופן הדרגתי והופכת 

לבלתי אכילה. מסביב למצעית 

מצויים דורים רבים של עלי מעטפת, 

כשהחיצוניים הם בשרניים בבסיסם 

וסיביים בהמשך. העלים הפנימיים 

יותר רכים, ורק קודקודיהם סיביים.

עיקר ריבוי הארטישוק נעשה וגטטיבית 

מזנים מסורתיים, בעיקר הזן הירוק 

הנקרא BH והזן הסגול שנקרא ויאולט. 

הזנים נבדלים בצורת הקרקפת, בצבע 

עלי הגביע, במועדי ההבשלה ובמשך 

הקטיף. רמת היבול המקובל בזנים 

אלה עומדת על כ-1.5 טונות לדונם. 

תקופת הקטיף נמשכת ממחצית 

חודש נובמבר ועד סוף חודש אפריל. 

מרבית היבול מרוכזת בחודשים 

מרץ ואפריל. גידול הארטישוק הוא 

רב-שנתי. בדרך כלל השטחים 

מחזיקים 5-4 שנים.

זני המכלוא נשתלים ישירות בשדה 

בשתיל גוש, בדומה לזני ירקות אחרים, 

ועל-פי המלצת חברת הזרעים 

מיועדים לעונה או שתיים, כדי להבטיח 

אחידות גבוהה בשדה.

גידולי עלים 
וכרוביים

נביל עומרי - רפרנט ארצי לגידולי 

עלים וכרוביים 

גידולי עלים וכרוביים נמצאים במגמת 

עלייה בצריכה ובהיקף. הגידולים הללו 

שייכים למשפחות בוטניות שונות, כאשר 

משפחת המצליבים היא הדומיננטית, 

 .)Brassica( שעמה נמנים כל הכרוביים

כידוע, למשפחה זו יש הרבה סגולות 

רפואיות. הירקות במשפחה זו עשירים 
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מאוד בוויטמינים A ו-C, נוסף על חומרים 

טבעיים שצמחי כרוביים משחררים בעת 

ריסוקם, דבר המוסיף לבריאות הקרקע.

השנה התברכנו בגשמים טובים 

ומתמשכים יחסית, מראשית נובמבר 

ועד לכתיבת מילים אלו, בימים של 

סערה ושלגים וטמפרטורות נמוכות. 

לסערה זו יש השלכות משמעותיות 

המתבטאות בהאטה בקצב הגידול 

ובפיגור בהספקה, בנוסף לתופעות 

פיזיולוגיות, כמו הפרגה, כפתור 

בכרובית ובברוקולי, התפקעויות  

בכרוב ובקולרבי והתפתחות מחלות 

בקטריאליות. 

הגשמים המתמשכים מראשית העונה 

הביאו לחסכון ניכר בצריכת המים. כאן 

המקום להזכיר, כי יש צורך בהשקיות 

טכניות על-מנת לדשן את הגידולים.

למרות מזג-האוויר הקריר וההפכפך, 

עדיין מוצאים זחלים של עש גב היהלום 

)עש הכרוב(, במיוחד סמוך לחלקות 

שנאספו ועדיין לא הוצנעו, או שיצא 

ספיח של כרוביים. על כן יש לדאוג 

לסניטציה מחמירה, לקטיעת רצף 

המשך הדור.

מזיקים
תריפסים: מזיק זה חוצה גידולים 

וזנים והוא בעיתי בהרבה גידולי ירקות, 

ביניהם הכרוביים בעיקר וגידולי העלים 

בפרט. עם עליית הטמפרטורה 

והתייבשות העשבייה מסביב לחלקות, 

בגלל עצירת הגשמים, אנו צופים עלייה 

משמעותית באוכלוסיית התריפסים 

ונדידתם לגידולי התרבות. על כן יש 

להתחיל בטיפולי מנע עם התגלות 

אוכלוסיית הזחלים הנמוכה ולהקפיד 

על פעילות מתמדת להפחתת 

אוכלוסיית המזיק. 

כנימות עלה: גם כאן התנאים מצוינים 

להתפתחות אוכלוסיית כנימות העלה 

ברוב הגידולים, ובמיוחד בחסה ובכרוב 

סיני, שנמצא רגיש במיוחד למזיק זה 

כמו למזיקים נוספים.

מחלות 
כשותית: מחלת הכשותית הינה 

בעיתית ברוב הגידולים ויש להיערך 

לקראתה. ימים חמים ולחות גבוהה 

הינם תנאים טובים להתפתחותה. 

המחלה תוקפת כרוביים וגידולי עלים 

כמו חסה, סלק אדום ואחרים.

צרקוספורה: תוקפת גידולי עלים כמו 

סלרי וסלק אדום.

רמולריה: מחלת לחות, שעם עליית 

הטמפרטורה עלולה לתקוף את 

השומר ולשרוף את הנוף.

חלפת: מחלה שיכולה לתקוף כרוביים 

וגידולים אחרים. השנה, בסתיו האחרון, 

הייתה התקפה חזקה של חלפת 

על קרקפות של ברוקולי בעיקר 

וגם בכרובית. יש לטפל נגדה החל 

מראשית הכפתור.

ארוויניה: בקטריה שיכולה להופיע 

בממשק השקיה מופרז ולהסב נזק. 

מופיעה משמעותית בשתילות הסתיו 

של השומר.

קשיוניה גדולה: מחלה שאוהבת לחות 

וחוסר אוורור. עלולה להופיע בהרבה 

גידולי עלים, כגון שומר, חסה, סלרי 

ואחרים.

המשך עונה מוצלחת וגידולים בריאים.

תות שדה: היערכות 
לתכנון המשתלות 

ובחירת הזנים

מוחמד יוסף אבו טועמה, מדריך 

לגידול ירקות

היערכות לתכנון המשתלות
כבר בימים אלה נדרשים המגדלים 

לקבל החלטות לגבי הרכב הזנים 

המתוכנן לעונת הגידול הבאה, בשל 

הצורך להזמין שתילי אם מהמשתלות 

וכדי להבטיח לעצמם את השתילים 

הנדרשים לעונת שתילת המשתלות, 

שתחל בחודש אפריל. יש להזמין 

את שתילי האם למשתלות השדה 

ממשתלות שחומר הריבוי בהן ממקור 

תרבית רקמה )מירסטמי(, משתלות 

המבוקרות ומאושרות על-ידי 

השירותים להגנת הצומח ולביקורת 

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

תהליך הכנת שתילי אם ממקור מריסטמי
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בריאות חומר הריבוי, כלומר שתילי 

האם, היא גורם מרכזי המשפיע על 

ייצור שתילי השדה מבחינת הכמות, 

האיכות ובריאותם של השתילים 

המיוצרים במשתלה, ועל רמת היבול 

העתידית בשדות המניבים.

מניסיון העבר ובהסתמך על מחקרים 

וניסויי שדה, להשוואת שתילי אם 

ממקור מירסטמי לעומת שתילים 

שנשמרו ממשתלות השדה או 

שמושרשים מהשדות המניבים, 

בלט תמיד יתרונם של שתילי האם 

שמקורם בתרבית רקמה )מירסטמי(. 

המלצתנו היא ברורה ומוכחת: 

שתיל אם ממקור מירסטמי מבוקר 

ומאושר עדיף על שתיל אם מכל 

מקור אחר.

ייצור שתילים אצל המגדלים עצמם 

אינו עומד בקריטריונים של בריאות 

השתילים, טוהר הזן ועמידה בדרישות 

של תקנות השירותים להגנת הצומח 

וביקורת לשתילי אם של תות שדה. 

בחירת הזנים
המגדלים מתלבטים לגבי בחירת 

הזנים לעונה הבאה בעקבות החשיפה 

להיצע רב של זני תות שדה ממקורות 

טיפוח שונים - חלקם מטיפוח מקומי 

וחלקם מיובא מחו”ל. המידע הקיים 

בידי המגדלים לגבי תכונות חלק 

מהזנים - אין בו די כדי לקבל את 

ההחלטה הנכונה מבחינת יבול, איכות 

ומועד הניבה.

ההחלטה לגבי שתילי אם מזן מסוים או 

מקבוצת זנים הינה בגדר תכנון המזרע 

והרכב הזנים בשטח המניב שיישתל 

במהלך חודש ספטמבר 2015. אי לכך, 

ראינו לנכון להביא לידיעת המגדלים 

את רשימת הזנים הנפוצים בהתאם 

לתוצאות מבחנים וניסויי זנים שבוצעו 

בשנים האחרונות ובהתאם לניסיון 

הרב-שנתי ולמידע המפורסם המסופק 

על-ידי המטפחים.

יש לציין כי התנהגות הזנים עשויה 

להיות שונה בין העונות, בין אזורי הגידול 

וסוגי הקרקעות ואף בין המגדלים, ולכן 

אנו ממליצים לחקלאים שיבחרו את 

הזנים היציבים והידועים יותר, אשר 

להם ניסיון בגידולם בהיקפים נרחבים 

יותר, ושיבחנו רק במקצת את הזנים 

החדשים, שאין להם ניסיון קודם 

בגידולם.

הגנת הצומח במלון 
אביב - במבנים 

ובשטח פתוח 
בערבה ובכיכר סדום 

 2015-2014

סבטלנה דוברינין, מדריכת הגנת 

הצומח, שה”מ

הערות כלליות חשובות
בגידול, שתוצרתו. 1 מיועדת ליצוא, 

משתמשים בתכשירים המותרים 

 על-פי דרישות חברת היצוא.

שימו לב! לא כל תכשיר המותר 

זני תות שדה עיקריים הנפוצים בארץ ותכונותיהם העיקריות:

שם הזן
מועדי 
שתילה

צבע פריתחילת ניבה
 מוצקות

)*(
טעם
)**(

רגישות 
לקימחון

)***(

רגישות 
לאנתרקנוז

)***(
הערות

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

קשים 

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

מבריק
34-33-23-2

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

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

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

לכתמי עלים 

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

בינוני, רגולריות טובה מאוד
רגולריות פרי טובה מאוד, גודל פרי בינוני 4-343-24-3אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9אורלי )6005(

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

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

לכתום
4-343-22-1

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

צמחי האם במשתלה

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

לבוטריטיס, גודל פרי בינוני
פרי רגולרי מאוד, ללא עיוותים, טעים במיוחד4.5-4.05-42-14-3אדום עזסוף נובמבר-תחילת דצמבר30.9-25.9ברק )946(

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

4-343-24-3אדוםאמצע-סוף נובמבר25.9-15.9גילי )9025(
צמח בינוני, רגולריות פרי טובה מאוד, גודל פרי 

בינוני 
מוצקות: 5 = מוצק מאוד; 1 = רך מאוד  *

טעם: 5 = טעים מאוד; 1 = תפל  **

רגישות למחלות: 1 = רגישות נמוכה; 5 = רגישות גבוהה  ***

 בתקווה לעונת משתלות מוצלחת!
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ודומיו(, אמפליגו, טריגארד/טופגארד/

טרופר, ספרטה סופר, טרייסר אולטרה, 

אויסקט, מילבנוק. כל התכשירים יעילים 

להדברת שני מיני המנהרנים.

מומלץ לטפל עם תחילת הופעתם, 

כדי שלא לאבד שליטה בהדברה.

כנימות עלה

מדכאות צימוח ומפרישות על העלים 

טל-דבש דביק, שעליו מתפתחות 

פטריות הפייחת. כנימות עלה 

מעבירות כמה וירוסים. 

הדברה: תכשירי אימידקלופריד 

)קונפידור ודומיו(, אקטרה, טיפיקי, 

 LQ מלתיון, פירימור, מרשל, נקר, זהר

215, נימפר, צס, קרבולן, תותח. 

כנימת עש הטבק

מוצצת את תוכן העלים ומייבשת 

אותם; מפרישה טל-דבש. כנימת עש 

הטבק מעבירה כמה וירוסים, ביניהם: 

וירוס המוזאיקה של הקרא, וירוס 

הצהבת העלים של הדלועיים, וירוס 

התקפלות העלים של הקישוא ווירוס 

הכלורוזה של האבטיח.

הדברה: בוגרים וזחלים: מוספילן/

מפיסטו )ידבירו גם כנימות עלה(, 

אקטרה )יעילותו נמוכה(, דסיס, 

קליפסו/ביסקיה )ידבירו גם כנימות 

עלה(, איפון. תכשירי סיפרימיטרין 

)סימבוש ודומיו( מותרים לשימוש 

בשדות גלויים בלבד. תכשירי 

אימידקלופריד )קונפידור ודומיו( 

יינתנו רק כטיפול ראשון, ויש לשים 

לב למועד הכנסת הדבורים לשטח. 

בוגרים בלבד: אוויסקט, סמש. זחלים 

בלבד: אוברון, טייגר/טריגון, אפלורד, 

.LQ215

אקרית אדומה וצהובה

עלולה לגרום לייבוש עלוות הצמחים 

על-ידי מציצת תוכן העלים. 

הדברה: תכשירי אבמקטין )ורטימק 

ודומיו( בשילוב שמן אולטרפיין )ירידה 

ביעילות(, אקרימייט, אקסמייט, אקרין, 

בוטרקס, דיפנדר, מיטיון משולב, 

מיטק, מילבנוק, ספיידר ואפולו 

)להדברת דרגות צעירות בלבד(, 

נימגארד, סמבה, סמש, פלורמייט/

פרדיסו, שמן EOS. אקריטל מותר 

לשימוש בשדה גלוי בלבד ושבוע 

לאחר הסרת היריעות.

אקרית העיוותים 

בחממות המלון עלולה האקרית 

להסב נזק המתבטא בעיוותים, בייבוש 

ובעצירת קדקודי הצמיחה. 

הדברה: תכשירי אבמקטין )ורטימק 

ודומיו(, תכשירי גופרית.

תריפס קליפורני/תריפס הטבק

מזיק זה בדרך כלל אינו מהווה בעיה, 

אך כשהוא מופיע בכמות גדולה עלול 

להסב נזק המתבטא בייבוש העלים 

ובעצירת הצימוח. 

הדברה: טרייסר אולטרה )ידביר גם 

מנהרנים(, מלתיון, מרשל )מדביר 

גם כנימות עלה(, קרבולן. תכשירי 

סיפרימיטרין )סימבוש ודומיו( מותרים 

לשימוש בשדות גלויים בלבד.  

זחלי עשי לילה

לפיגמה, הליוטיס, פלוסיה, פרודניה - 

לרוב אינם מהווים בעיה. נזקם העיקרי 

מתבטא בגירוד קליפת הפרי. 

הדברה: הליוטיס: אוונט, אטלס/

טלסטאר, דסיס. לפיגמה: אוונט, 

אטלס/טלסטאר. פלוסיה: אוונט, 

דסיס, מוליט/שונית. פרודניה: דסיס, 

לאנט, מוסטנג, סמש. 

זבוב הדלועיים

הנקבה מטילה ביצים אל תוך החנטים 

הצעירים. המזיק עלול לגרום נזקים 

כלכליים כבדים. מומלץ לרסס את 

השדה בטלסטאר כבר מתחילת 

החנטה, בתדירות של אחת 

לשבועיים-שלושה.

מחלות
קימחון 

המחלה נגרמת על-ידי הפטרייה 

מהמין Podosphaera xanthii, פטרייה 

אקסופרזיטית: התפטיר מתפתח 

על פני רקמות הצמח )אפידרמיס(, 

וההזנה מתבצעת באמצעות מציצות 

של הפטרייה, החודרות לרקמה 

החיה באזורים מוגבלים. החומרים 

הסיסטמיים הניתנים בקרקע נקלטים 

על-ידי השורשים, נעים עם זרם 

הקסילם לעלים, אך כמעט שאינם 

מגיעים לתאי האפידרמיס. לפיכך, 

הדברה בתכשירים סיסטמיים 

הנקלטים מהקרקע אינה יעילה, 

ולהדברתה מומלצים טיפולים 

בריסוס בלבד!

לשימוש לשיווק בארץ מותר גם 

ליצוא. 

לאחר הריסוס יש להקפיד על  2 .

ימי המתנה לפני קטיף, כפי 

שמצוין בתווית )לשוק המקומי( או 

ברשימות תכשירי הדברה ליצוא 

)לפי רשימת היצואן(.

לפני הטיפול יש לקרוא את התווית  3 .

שעל אריזת התכשיר ולפעול 

בהתאם.  

פעילות הדבורים חיונית להאבקה  4 .

יעילה, לכן חשוב לטפל בהתאם 

להנחיות מגדל הדבורים.

אין לרסס צמחים הנמצאים  5 .

בעקה, כמו צימאון, ריסוסי הורמון 

וכדומה.

אין להשאיר תכשיר הדברה במים,  6 .

אפילו לא לשעות מעטות בלבד, 

אלא אם מצוין אחרת בתווית 

התכשיר. 

יש לטפל לחילופין בתכשירי הדברה  7 .

מסוגים שונים, למניעת היווצרות 

עמידות של הפגעים השונים. 

מזיקים
זבובי מנהרות - מנהרנים  

בערבה מופיעים שני מינים של 

מנהרנים, העלולים לגרום להתייבשות 

העלים על-ידי יצירת מנהרות בתוכם. 

למנהרן החממות רימה צהובה 

ומנהרות מפותלות בצדו העליון של 

העלה. למנהרן העורקים רימה בצבע 

קרם ומנהרות לאורך העורקים בצדו 

התחתון של העלה. 

הדברה: תכשירי אבמקטין )ורטימק 
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הדברה: כדאי להתחיל את 

הריסוסים מאמצע חודש ינואר עד 

סופו, בתדירות של אחת ל-14-10 

ימים. בעקבות עליית הטמפרטורות 

)מעל 25 מ”צ( בסוף חודש אפריל 

ניתן להפסיק את הטיפולים נגד 

המחלה. 

תכשירי ההדברה: אופיר/עומר/

אורון, אינדר, אקוגן סיסטאן/ראלי 

EW 20, באיפידן/שביט, דומארק, 

דומרק קומבי, וקטרה, טליוס, מור, 

נמרוד, נץ, נתיבו 75, סטרובי, סיגנום/

בליס, פולאר, פופאי/פרלין, קוליס, 

קומודור, רוביגן, קרטן סטאר, תכשירי 

 ,JMS שמן קייצי ,EOS :גופרית, שמנים

נימגארד. 

מחלת ההתמוטטות של המלון

מחלה הנגרמת על-ידי פטריית 

 Monosporascus הקרקע

cannonballus. הפטרייה תוקפת את 

שורשי הצמח וגורמת לנבילת הצמחים 

העמוסים בפרי. 

מניעה: הגמעות בכמה תכשירים 

החל משבועיים-שלושה משתילה, 

וטיפול עוקב לאחר 6-5 שבועות. 

תכשירים להגמעה: עמיסטאר/

עמיעוז/מרידור/זאוס, קומודור, סיגנום, 

ספורטק )אזהרה: אין להגמיע שתילים 

צעירים בספורטק מחשש לרעילותו 

לצמחים(. 

מחלות אוהדות לחות

הנזק ממחלות לחות בערבה מוגבל 

בדרך כלל לתקופת החורף במנהרות. 

שמירה על משטר אוורור נכון 

ומניעת מים חופשיים על הצמחים 

והפוליאתילן יעזרו במניעת המחלות 

ובהדברתן.

כשותית 

הפטרייה מתפתחת היטב בלחות 

גבוהה, במים חופשיים ובטמפרטורות 

מתונות. היא גורמת נזק בעלים בלבד, 

אך יכולה לגרום לייבוש הצמחים בזמן 

קצר מאוד. 

הדברה: בהופעת המחלה כדאי 

לבצע טיפולים בתכשירים סיסטמיים 

לחילופין עם תכשירי מנצידן מדי 

7-5 ימים )בתוספת אוורור(, עד 

להדברתה.

תכשירי הדברה: אלייט, אינפיניטו, 

אקרובט, דיינון/דותן-פרופלנט/תמנון, 

דרגופיקס, טרימנגול/מנבגן-ונדק/

מנקס, מנקור, מלודי דואו, תכשירי 

מנקוזב )מנצידן ודומיו(, מילור, 

סנדומיל, סיגנום )ידביר גם קשיונה 

גדולה, בוטריטיס(, ספינקס סופרה, 

פולירם, צימוקלין, קאבריו, קנון/

פוספירון, קומודור, קונסנטו, קוסמוס, 

רידומיל גולד, רבוס 250. 

המחלות קשיונה גדולה, דידימלה 

ומירוטציום הן מחלות אוהדות לחות 

התוקפות את צוואר השורש, גבעולים, 

פירות ועלים וגורמות לנבילה, בעיקר 

בתקופת החורף במנהרות עבירות. 

טיפול בקשיונה הגדולה: ריסוס 

בויסטין/דלסן.

טיפול בדידימלה ומירוטציום: ריסוס 

בבויסטין/דלסן + מנצידן )ודומיו( או 

מריחת גבעולים.

חלפת הדלועיים - מחלה נדירה 

בערבה. עשויה להופיע בתנאי לחות 

גבוהה. 

בוטריטיס - מופיע לעתים בתנאי 

לחות גבוהה מאוד וטמפרטורות 

מתונות. 

מחלות הנגרמות על ידי חיידקים

מחלות אלה נדירות בערבה. המחלות 

מתפתחות בתנאי לחות גבוהה ומים 

חופשיים.

הדברה: ריסוס בתכשירי נחושת. 

רשימת תכשירי ההדברה המורשים 

לשוק המקומי מופיעה באתר 

האינטרנט של משרד החקלאות, 

השירותים להגנת הצומח, בקישור: 

http://www.hadbara.moag.gov.il/

./hadbara

“כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד, ועל מקבל העצה 

לנהוג מנהג זהירות”
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מטרת הניסוי הייתה לבחון את פוטנציאל 
היבול ואיכות הפרי של זנים חדשים בגידול 
שרוע, בשתילת אביב מאוחר. בחינה זו היא 

על רקע המעבר מפלפל והצורך לגוון את סל 
הגידולים וכן בעקבות המגמה לחזור לגידול 

שרוע, בעיקר בשל ההיקף הנדרש והעלות 
הגבוהה של העסקת עובדים בגידול בשיטת 

ההדליה.

ר י צ ק ת
המלון האביבי במנהרות עבירות מהווה גידול חשוב בסל הגידולים 

המתמשך  המשבר  לנוכח  עולה  וחשיבותו  הערבה,  חקלאי  של 

המושבי.  במשק  הגידולים  סל  את  לגוון  והצורך  הפלפל  בגידול 

חברות   8 בהשתתפות  סדום,  בכיכר  זהר  בתחנת  שנערך  בניסוי, 

זרעים, נכללו 10 זנים מטיפוס גליה וסולאר, במבחן ב-4 חזרות. 

הניסוי נשתל בתאריך 17.2.14 ונקטף במהלך החודשים אפריל ומאי 

)שבועות 22-16(. מבין זני המבחן, בלטו הזנים RZ 34-248 )סולי(, 

יצוא  ובאחוזי  ביבול כללי  זרעים(  )ים תיכון  וקירן  )ג’נסיס(  סוזן 

גבוהים מזן הביקורת רענן )הזרע סידס(. כמו-כן, זנים אלו בלטו 

בשיעור גבוה של פרי בגדלים מועדפים ליצוא. 

הזנים RZ 34-248 ו-349 )1040( )זרעים טכנולוגיות( היו אפילים. 

הזנים 891 )תרסיס(, 145-01 )סמקוRZ 34-248 ,)1040( 349 ,) וסוזן 

היו  וקירן   RZ 34-248 הזנים  מאד.  נמוך  החמות  בשיעור  בלטו 

  ,RZ 34-248 בעלי שיעור הפגמים הנמוך ביותר ביום הקטיף. הזנים

349 )1040(, סוזן ודונה )ג’נסיס( בלטו בציוני איכות פרי גבוהים לאחר 

השהיה. מוצע לבחון את הזנים המצטיינים RZ 34-248, 349 וסוזן 

בניסוי נוסף ובהיקף מצומצם בחלקות מסחריות. 

א ו ב מ
המלון האביבי במנהרות עבירות מהווה גידול חשוב בסל הגידולים 

של חקלאי הערבה. בשנה האחרונה חלה עלייה בהיקף השטחים 

בערבה כולה, בעיקר עקב המעבר מגידול פלפל לגידולים חלופיים. 

ידוע שחקלאי כיכר סדום מעדיפים את הגידול השרוע, וניתן לראות 

בשנה האחרונה גם חקלאים רבים מאזור הערבה התיכונה חוזרים 

לשיטה זו, לאחר שנים רבות בהן גידלו מלון אביבי בהדליה. החזרה 

לשיטה זו היא בעיקר בקרב אלו המגדלים גידול חורף קצר וגידול 

אביב מאוחר הנשתל בפברואר, ועל רקע של מחסור ועלות יקרה 

של כוח אדם הדרוש לעבודת ההדליה. מטרת הניסוי הייתה בחינה 

של פוטנציאל היבול ואיכות הפרי של זנים חדשים בגידול שרוע, 

בשתילת אביב מאוחר.   

ם י ר מ ו ח ו ת  ו ט י ש
שתילי מלון נשתלו )17.2.14( בתחנת זוהר שבכיכר סדום. בניסוי, 

בהשתתפות 8 חברות זרעים מהארץ ומחו”ל, נכללו 10 זנים מטיפוסי 

גליה וסולאר במבחן ב-4 חזרות )טבלה 1(. הניסוי נערך במנהרה 

עבירה עם כיסוי פוליאתילן IR ערבה. הקרקע חולית, ערוגות ברוחב 

1.50 מטר, מחופות בפוליאתילן שקוף, טפטפת כל 40 ס”מ. גודל 

חלקה 4.8 מטרים ערוגה )7.2 מ”ר(, ובה 12 קיני שתילה עם צמח 

בודד. 12 צמחים לחלקה, עומד מחושב של 1,666 צמחים לדונם. עם 

הופעת פריחה, הוכנסה לשטח כוורת דבורים להאבקה. השטח טופל 

בהתאם להמלצות שה”מ. קטיף החל בשבוע 16 )59 ימים משתילה( 

ונמשך עד 29.5.14 )שבועות 16 עד 22(. הפרי הקטוף מוין בתחנת זהר 

לפי מדדי איכות. דגימות פרי הושהו בסימולציה ליצוא, במעבדת 

האיכות בתחנת יאיר, למשך 14 ימים בטמפרטורה של 5 מ”צ ועוד 3 

ימים בטמפרטורה של 20 מ”צ ונבדקו שוב לקביעת איכותם לאחר 

ההשהיה. ציון האיכות הורכב מהמדדים הבאים: פרי מוצק מאוד 

- 20%, פרי רך - 30%, התמוטטות חיצונית - 10%, ג’ינג’ים - 30%, 

.)Hochman and Regev, 1990) 10% - התמוטטות פנימית

טבלה מס’ 1: זני הניסוי

עמידות/ סבילות )1(ציפהחברהזן
)1(כתוםתרסיס891

Fom0,1,2 PMקרםסמקו145-01

 RZ 34-248ירוקסולי)HR) MNSV/Fom:0,1
)IR)Gc:1/PM:2,5

זרעים 349 )1040(
Fom0,1,2 PM MNSVירוקטכנולוגיות

Fom0,1,2 PMירוקהזרע סידסג’ינה
Fom0,1, MNSV, PMקרםאוריג’יןגאיה
Fom0,1,2 PMירוקג’נסיסדונה
Fom0,1,2 PMירוקג’נסיססוזן
Fom0,1,2קרםים תיכון זרעיםקירן
רענן 

Fom0,1,2 PMירוקהזרע סידס)ביקורת(

)1( לבירור פרטי העמידות/סבילות יש לפנות לחברות הזרעים

ניסוי זני מלון אביב
תחנת זהר, 2014

עדי סויסה, שמעון פיבוניה, יורם צביאלי, עמי מדואל, רבקה אופנבך, 
טום גרונוולד, רמי גולן - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

שמשון עומר - אגף ירקות, שה”מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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ן ו י ד ו ת  ו א צ ו ת
תיאור פירות הזנים, הנבחנים בשטח הניסוי, מוצג בטבלה 2. 

טבלה מס’ 2: זני הניסוי - תיאור הפרי

             תיאור הפריטיפוסחברהזן
בינוני-גדול, רגולריגליהתרסיס   891

קטן, עגולגליהסמקו145-01
RZ 34-248בינוני-קטן, טיפוס סולארסולארסולי

זרעים 349 )1040(
קטן מאוד, לא ראוי לשיווקגליהטכנולוגיות

גדול, עגולגליההזרע סידסג’ינה
בינוני, גדול, אובאליגליהאוריג’יןגאיה
בינוני, עגול, נטייה להחמותגליהג’נסיסדונה
בינוני-קטן, עגולגליהג’נסיססוזן
בינוני-קטן, עגולגליהים תיכון זרעיםקירן
בינוני, עגול, נטייה להחמותגליההזרע סידסרענן

טבלה מס’ 3: יבול כללי ויבול יצוא

טיפוסחברהזן
יבול, ק”ג למ”ר

% יצוא
יצוא*כולל

5.811.3123גליהתרסיס891
5.591.6129גליהסמקו145-01

RZ 34-2485.383.7970סולארסולי
3.470.298גליהזרעים טכנולוגיות349 )1040(

6.520.7511גליההזרע סידסג’ינה
5.491.9535גליהאוריג’יןגאיה
7.392.0328גליהג’נסיסדונה
6.222.9948גליהג’נסיססוזן
5.822.950גליהים תיכון זרעיםקירן
5.091.8536גליההזרע סידסרענן

* יצוא= פרי בגודל 4+5+6+8 ללא פגמים.

גבוהים  יצוא  וקירן באחוזי  סוזן   ,RZ 34-248 הזנים  בניסוי  בלטו 

)טבלה 3(. מוצע לנסותם בניסוי נוסף במסגרת מבחן. זנים אלו גם 

בלטו בשיעור גבוה של פרי בגדלים מועדפים ליצוא )איור 1(. הזן 

ג’ינה בלט בשיעור גבוה במיוחד של פרי גדול מאוד )גדול מ-4(. 

מוצע לנסות לשתול אותו בניסוי בשתילת נובמבר, כדי לבחון את 

 RZ השפעת הקדמת מועד השתילה על הקטנת גודל הפרי. הזנים

34-248 ו-349 )1040( נמצאו אפילים יחסית )טבלה 4(.

הזנים RZ 34-248 ,145-01 ,891, 349 )1040( וסוזן בלטו כבעלי שיעור 

החמות אפסי מהיבול הכולל. הזנים 145-01, 349 )1040( ודונה בלטו 

באחוז פרי סדוק גבוה מזן הביקורת רענן. הזנים RZ 34-248 וקירן 

היו בעלי שיעור הפגמים הנמוך ביותר ביום הקטיף, כאחוזים מתוך 

היבול הכולל )טבלה 5(.

איור מס’ 1: התפלגות גודל הפרי ליצוא

טבלה מס’ 4: התפלגות היבול לפי שבוע קטיף

זן
אחוז מהיבול בשבוע מספר:ק"ג למ"ר בשבוע מספר:

 יבול 
1617181920212216171819202122כולל

8915.801.10.80.90.20.22.701914153346
145-015.601.710.30.30.41.90311855734

RZ 34-2485.400.40.32.10.801.80763914034
)1040( 3493.500.10.30.60.80.31.402101622941

6.500.42.11.60.30.12.10632244232ג’ינה
5.501.21.40.70.50.11.702125139230גאיה
7.401.8110.50.32.902413137439דונה
6.200.50.91.11.502.109141825134סוזן
5.8011.30.80.801.9017221314133קירן
5.10.50.71.10.90.30.31.4101321176627רענן

טבלה מס’ 5: פגמים בפרי ביום הקטיף

זן
אחוזים מיבול כוללק"ג למ"ר

ריקבון רישות לקויפרי קטן ≥9גודל <4אחרסדוקהחמותריקבוןרישותפרי קטן ≥9פרי גדול <4
אחרסדוקהחמותפרי

8911.120.021.69000.391.291902900722
145-0100.022.040.080.041.620.19003621293

RZ 34-24800.40.74000.210.2508140045
)1040( 3490.160.830.7800.061.210.164242302354

3.2201.600.310.370.28490250564ג’ינה
0.6101.300.430.740.471102408138גאיה
0.9502.0100.211.930.271302703264דונה
0.130.081.810.170.030.540.4821293098סוזן
0.470.041.3800.120.770.15812402133קירן
0.0601.640.020.341.060.2103207214רענן
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הזנים RZ 34-248 ,349, דונה, סוזן בלטו באיכותם )טבלה 6( בשל 

נמוך   %( שלהם  המדף  וחיי  מאוד(  מוצק   %( הגבוהה  מוצקותם 

של פרי רך(. זנים אלו גם הראו TSS גבוה, המעיד על רמת סוכר 

גבוהה יחסית. מוצע לבחון זנים אלו פעם נוספת בניסוי וכן בהיקף 

מצומצם בחלקות מסחריות. 

ת ו ד ו ת
זרעים  סידס,  הזרע  ג’נסיס,  אוריג’ין,  לחברות  נתונה  תודתנו 

טבלה מס’ 6: איכות הפרי)2( לאחר מבחן השהיה)1(

זן
%TSS ציון איכות

)10-1( ריקבוןריקבוןג’ינג’יםרכיםמוצקמוצק מאוד
89132±1329±810±544±765±82±29.1±0.83±0.5

145-0137±827±919±1130±560±99±58.5±0.43.4±0.8
RZ 34-24867±418±73±340±331±63±312±0.24.1±0.7
)1040( 34945±1921±90±041±2023±88±811±0.54.7±0.7

11±1143±1612±442±881±128±68.2±0.82.7±0.4ג’ינה
37±1420±217±1038±961±168±88.5±0.82.8±0.5גאיה
72±511±60±050±828±50±08.7±0.64.3±0.3דונה
59±826±73±239±131±85±211±0.44±0.5סוזן
37±1213±411±530±454±1313±1011±0.43.4±0.7קירן
39±1230±626±1239±752±1515±39.2±0.22.3±0.7רענן

)1( השהיה למשך 14 ימים בטמפרטורה של 5 מ”צ ועוד 3 ימים בטמפרטורה של 20 מ”צ.

)2( ציון האיכות הורכב מהמדדים הבאים: פרי מוצק מאוד - 20%, פרי רך - 30%, התמוטטות חיצונית - 10%, ג’ינג’ים - 30%, התמוטטות 

פנימית - 10%.

תמיכתם  על  ותרסיס  סמקו  סולי,  זרעים,  תיכון  ים  טכנולוגיות, 

בניסוי. תודה לאמנון קורן על עזרתו. 

תודות לאגף הירקות במועצת הצמחים, על עזרתם במימון הניסוי.

ת ט ט ו צ מ ת  ו ר פ ס
Hochman O. and Regev U. )1990). The binary quality price function: 

theory, empirical testing, and application to Israeli export. Acta 

Horticultura No. 259: 117-138.
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בקישואים מקבוצת הזן “עקום צוואר” 
)crookneck(, שמגדלים בארה”ב, קיימת תכונה 

מיוחדת, שהיא יצירה של שניים, שלושה או 
יותר ניצנים למפרק, שמכונה “רב-ניצניות” 

)multiple-flowering(. בעבודה זו נבחנה יכולת 
הנבת הפירות של זנים רב-ניצניים בתנאים 

מוגנים, לעומת הזנים שמגדלים כיום. ההנחה 
היא שיכולת ההנבה של זנים רב-ניצניים 

גדולה יותר, ולכן עשויה לתרום להגדלת היבול 
ואולי גם להרחבת היקפי הגידול, כדי לאפשר 

הספקה רציפה של קישואים לאורך החורף 
והנבת פרי איכותי עד החודשים אפריל-מאי.

ר י צ ק ת
גידול  בהיקפי  מתאפיין  סתיו-חורף  בעונת  קישואים  גידול 

מרץ(.  עד  מנובמבר  )שיווק  קצרה  גידול  ובתקופת  יותר  נמוכים 

הקישוא שנשתל בסתיו סובל מנגיעות בווירוסים, ובחורף קר גם 

מטמפרטורות נמוכות, הפוגעות בחנטה ובקבלת יבול איכותי. כיוון 

שקיים ביקוש לפרי קישוא איכותי במהלך כל חודשי השנה, יש 

לתת מענה להספקה של קישוא איכותי גם במהלך החורף והאביב. 

ההנחה היא שגידול חסוי תחת פלסטיק יאפשר את כניסת הגידול 

לחורף ואת יציאתו לאביב תוך כדי קבלת פרי איכותי. קישוא איכותי 

יכול גם לאפשר שילוב של הגידול ביצוא.

מפרק  בכל  בלבד  אחד  ניצן  ממיין  הזנים,  ברוב  הקישוא,  צמח 

 ,)crookneck( ”בגבעול. אולם, בקישואים מקבוצת הזן “עקום צוואר

שמגדלים בארה”ב, קיימת תכונה מיוחדת, שהיא יצירה של שניים, 

multiple-( ”שלושה או יותר ניצנים למפרק, שמכונה “רב-ניצניות

flowering(. טופחו מכלואים ראשונים של קישואים בעלי תכונה זו: 

אחד, המכונה “ניצן”, הוא מקבוצת “קוקוצ’לה” )פרי ארוך(, ואחד, 

המכונה “מולטיצוק”, הוא מקבוצת “צוקיני” )פרי גלילי(. במסגרת 

עבודה זו נבחנה יכולת הנבת הפירות של זנים רב-ניצניים בתנאים 

מוגנים לעומת הזנים הקיימים שמגדלים כיום. ההנחה היא שיכולת 

ההנבה של זנים רב-ניצניים גדולה יותר, ולכן עשויה לתרום להגדלת 

היבול ואולי גם להרחבת היקפי הגידול.

גידול קישואים במהלך החורף בבתי  מטרת העבודה היא לבחון 

צמיחה, כדי לאפשר הספקה רציפה של קישואים לאורך החורף 

והנבת פרי איכותי עד החודשים אפריל-מאי.

בהיקף  מש   50 חרקים,  ברשת  מוגן  צמיחה  בבית  בוצע  הניסוי 

ונערכה  גידול  שיטות  נבחנו  זה  בניסוי  בגג.  פוליאתילן  וכיסוי 

מקובלים.  זנים  לבין  “רב-ניצניים”  קישואים  זני  בין  השוואה 

בודד  ענף  של  הגידול  בשיטת  אנכית,  בהדליה  גודלו  הקישואים 

בעזרת  לחוט  המרכזי  הענף  הוצמד  בשבוע  פעם  אנכי.  חוט  עם 

לאורך  ב-23.10.2013.  נשתל  הניסוי  לקישואים.  המותאם  אביזר 

העונה התבצע מעקב אחרי פרמטרים של צמיחה, פריחה, חנטה 

ויבול. הניסוי בוצע בבלוקים באקראי בשלוש חזרות. נבחנו ארבעה 

בהיר  קישוא  סופיה,   - צילינדר  מטיפוס  קישואים  זני  שני  זנים, 

)זרעים גדרה(, ורייבן, טיפוס צוקיני כהה )זרעים גדרה(, ושני זנים

קישוא  ומולטיצוק,  בהיר,  צילינדר  קישוא  ניצן,   - “רב-ניצניים” 

צילינדר מטיפוס צוקיני כהה )פרי פיתוחו של ד”ר הארי פריס מנווה 

יער(. במחצית המבנה גודלו הזנים עם האבקה של דבורי במבוס 

ללא הורמונים. במחצית המבנה האחרת טופלו הצמחים עם ריסוס 

במווסת צמיחה לחנטה, כאשר מחצית מהצמחים טופלה בהורמון 

כריסוס קודקוד הצמיחה בלבד ומחציתם טופלה בהורמון כריסוס 

כללי של נוף הצמח. היבול הגבוה והאיכותי יותר התקבל בזנים 

המסחריים המוכרים, סופיה )בהיר( ורייבן )כהה(, בהשוואה לזנים 

הרב-ניצניים - ניצן )בהיר( ומולטיצוק )כהה(. 

מבחינת ההבדל בין הזנים, איכות הפרי בזנים הרב-ניצניים נמוכה 

בהרבה מאיכות הזנים המסחריים המקובלים, סופיה ורייבן; ישנה 

ירידה משמעותית באחוז הפרי מסוג א’ ובנוסף ירידה משמעותית 

בגודל הפרי. מתן הורמונים לקבלת חנטה, הן בריסוס כל הצמח 

בכל  ביותר  הגבוה  היבול  את  הניב  הצמח,  קודקוד  בריסוס  והן 

הזנים. לא נמצאו הבדלים ברמת היבול ואיכותו בין שתי השיטות 

של יישום ההורמון.

פיתוח ממשק לגידול 
קישואים בבתי צמיחה בחורף

מו”פ דרום, חורף 2014-2013

חנה אלון, חיים ליינרס, ליאנה גנות - מו”פ דרום
הארי פריס - נווה יער, מינהל המחקר החקלאי

שמשון עומר, שלי גנץ, ליאור אברהם - שה”מ, משרד החקלאות
שלמה אילני - מועצת הצמחים
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גידול הקישואים נעשה במרביתו בשדה הפתוח בעונת האביב-קיץ 

ומתאפיין בחוסר יציבות חקלאית.

על-ידי  המועברים  חדשים,  וירוסים  הופיעו  האחרונות  בשנים 

כנימות עש, דבר שהגביר עוד יותר את חוסר היציבות הגידולית. 

צהובות  פוליאתילן  ביריעות  והחיפוי  “אגריל”  ביריעות  השימוש 

נותנים מענה חלקי בלבד לבעיה. בשנים האחרונות נבחנה במו”פ 

דרום, בהצלחה רבה, אגרוטכניקה של גידול קישואים בבתי רשת 

50 מש בעונת הקיץ.

גידול  בהיקפי  מתאפיין  הסתיו-חורף  בעונת  הקישואים  גידול 

נמוכים יותר ולתקופה קצרה )שיווק מנובמבר עד מרץ(. הקישוא 

שנשתל בסתיו סובל גם הוא מנגיעות בווירוסים, ובחורף קר גם 

איכותי.  יבול  ובקבלת  בחנטה  הפוגעות  נמוכות  מטמפרטורות 

באזור הבשור משמש הגידול הסתווי בעיקר כגידול ביניים בבתי 

בתקופת  חצילים  או  פלפל  עגבניות,  לגידול  המשמשים  הרשת 

האביב-קיץ.

כיוון שקיים ביקוש לפרי קישוא איכותי במהלך כל חודשי השנה, יש 

לתת מענה להספקה של קישוא איכותי גם במהלך החורף והאביב. 

ההנחה היא שגידול חסוי תחת פלסטיק יאפשר את כניסת הגידול 

לחורף ואת יציאתו לאביב תוך כדי קבלת פרי איכותי. קישוא איכותי 

יכול גם לאפשר שילוב של הגידול ביצוא.

צמח הקישוא, ברוב הזנים, ממיין ניצן אחד בלבד בכל מפרק בגבעול. 

 ,)crookneck( ”אולם, קיימת בקישואים מקבוצת הזן “עקום צוואר

שמגדלים בארה”ב, תכונה מיוחדת שהיא יצירה של שניים, שלושה 

 .)multiple-flowering( ”או יותר ניצנים למפרק, שמכונה “רב-ניצניות

טופחו מכלואים ראשונים של קישואים בעלי תכונה זו: 1. “ניצן”, 

מקבוצת “קוקוצ’לה” )פרי ארוך(, 2. “מולטיצוק”, מקבוצת “צוקיני” 

)פרי גלילי(. במסגרת עבודה זו בחנו את יכולת הנבת הפירות של 

זנים רב-ניצניים בתנאים מוגנים לעומת הזנים הקיימים. ההנחה 

היא שיכולת ההנבה של זנים רב-ניצניים גדולה יותר, ולכן עשויה 

לתרום להגדלת היבול ואולי גם להרחבת היקפי הגידול.

מטרת העבודה: לבחון גידול קישואים במהלך החורף בבתי צמיחה, 

על-מנת לאפשר הספקה רציפה של קישואים לאורך החורף והנבת 

פרי איכותי עד החודשים אפריל-מאי.

ם י ר מ ו ח ו ת  ו ט י ש
בהיקף  מש   50 חרקים,  ברשת  מוגן  צמיחה  בבית  בוצע  הניסוי 

וכיסוי פוליאתילן בגג. הצמחים גדלו בשורות בודדות במרחק 1.8 

מטר ממרכז למרכז ערוגה. המרחק בין הצמחים בשורה היה 0.5 

מטר. עומד כללי של 1,100 צמחים לדונם. על הקרקע נפרש חיפוי 

פוליאתילן שחור-כסוף ונפתחו פתחים לשתילה.

נבחנו ארבעה זנים, שני זני קישואים מטיפוס צילינדר - סופיה, 

קישוא בהיר )זרעים גדרה(, ורייבן, טיפוס צוקיני כהה )זרעים גדרה(, 

ושני זנים “רב ניצניים” - ניצן, קישוא צילינדר בהיר, ומולטיצוק, 

קישוא צילינדר מטיפוס צוקיני כהה )פרי פיתוחו של ד”ר הארי פריס 

מנווה יער(. במחצית מהמבנה גודלו הזנים עם האבקה של דבורי 

במבוס ללא הורמונים. במחצית המבנה האחרת טופלו הצמחים 

עם ריסוס במווסת צמיחה לחנטה, כאשר מחצית מהצמחים טופלה 

בהורמון כריסוס קודקוד הצמיחה בלבד ומחציתם טופלה בהורמון 

כריסוס כללי של נוף הצמח. ההורמון )מווסת צמיחה(, שניתן פעם 

מים. הקישואים  1 סמ”ק/ליטר  במינון של  הוא אגריטון  בשבוע, 

גודלו בהדליה אנכית בשיטת הגידול של ענף בודד עם חוט אנכי. 

פעם בשבוע הוצמד הענף המרכזי לחוט בעזרת אביזר המותאם 

לקישואים. הניסוי נשתל ב-23.10.2013.

תרשים המפה של שטח הניסוי - בכל גמלון ארבעת הזנים ב-4 שורות בגידול מודלה
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לאורך העונה התבצע מעקב אחרי פרמטרים של צמיחה, פריחה, 

חנטה ויבול. הניסוי בוצע בבלוקים באקראי בשלוש חזרות.

הקטיף החל במחצית נובמבר ונמשך עד לתחילת מאי 2014. הפרי 

נקטף כל יומיים ומוין לאיכויות שונות: פרי סוג א’ - פרי איכותי, 

פרי סוג ב’ - עקומים/שרוטים, פירות גדולים )שלא ראויים לשיווק(, 

פירות מעוותים ובררה )פירות עם חנטה לקויה ורקובים(. כל הפירות 

נספרו ונשקלו.

ן  ו י ד ו ת  ו א צ ו ת
בניסוי זה בחנו שיטות גידול והשווינו בין זני קישואים “רב-ניצניים” 

לבין זנים מקובלים. הניתוח שבוצע )בתוכנת JMP( משווה בין שני 

זנים, בהירים או כהים, ובין אגרוטכניקות הגידול.

שני הזנים הבהירים, סופיה, המקובל בגידול מסחרי אצל החקלאים, 

וניצן, “הרב-ניצני”, הגיעו ליבולים גבוהים יחסית בהשוואה ליבול 

הכללי  היבול  תקופה.  באותה  פתוח  בשדה  בגידול  המתקבל 

שהתקבל בטיפולי ההורמון בשני הזנים, סופיה וניצן, נמצא דומה. 

בשני הזנים אין הבדל מובהק במשקל הפרי הכללי והאיכותי בין 

מתן הורמון לקודקוד הצמיחה בלבד או כריסוס כללי של הצמחים. 

טיפול הדבורים גרם לפחיתה משמעותית ברמת היבול בשני הזנים, 

בהשוואה לטיפולי ההורמון.

הפחיתה הגבוהה ביותר ביבול היא בזן ניצן. מספר הפירות שנקטף 

גדול יותר באופן מובהק בזן ניצן לעומת הזן סופיה, אך בזן ניצן 

בזן   20%-15% לעומת  לשיווק,  ראויים  אינם  מהפירות   50%-30%

באופן  יותר  קטן  ניצן  בזן  הממוצע  הפרי  כמו-כן, משקל  סופיה. 

מובהק לעומת משקל הפרי בזן סופיה, בשלושת הטיפולים. 

שני הזנים מסוג “צוקיני”, רייבן ומולטיצוק )זן רב-ניצני( הניבו גם 

מקבילה.  בתקופה  פתוח  בשטח  מהמתקבל  גבוהים  יבולים  הם 

בטיפולי ההורמון היו בזן רייבן יבולים גבוהים באופן מובהק מאשר 

בזן מולטיצוק ואף גבוהים מטיפול הדבורים. גם בזנים אלו היו 

הבדלים קטנים בין טיפולי ההורמון, כריסוס קודקוד הצמיחה או 

כריסוס כללי של הנוף. מספר הפירות הכללי שנקטף גדול יותר 

באופן מובהק בזן מולטיצוק לעומת הזן רייבן. במולטיצוק יש יותר 

יותר  נמוך  לשיווק  הראוי  הפירות  אחוז  אך  שמתפתחים,  פירות 

באופן מובהק מאשר בזן רייבן. היבול האיכותי של הזן רייבן גבוה 

יותר מאשר בזן מולטיצוק. במולטיצוק מעל ל-50% מהפירות לא 

ראויים לשיווק. משקל הפרי הממוצע של הזן מולטיצוק ה”רב-ניצני” 

נמוך מהזן רייבן. גם בשני זנים אלו ישנה הפחתה מובהקת בגודל 

הפרי בטיפול הדבורים לעומת טיפולי ההורמון. בשני הזנים, הניבו 

תמונה מס’ 2: הזן “מולטיצוק” - מפרק עם ניצן ופרי שחנטתמונה מס’ 1: הזן “ניצן” - שני ניצנים באותו מפרק

טבלה מס’ 1: השוואת הזנים סופיה וניצן )טיפוסי קישוא צילינדר בהיר( בטיפולים השונים

משקל כלליטיפולזן
טונה/דונם

מס’ פירות
כללי

פרי איכותי
טונה/דונם

% פרי איכותי
)ממס’ הפירות 

הכללי(

משקל פרי
ממוצע בגרם

פרי סוג ב’
טונה/דונם

12.57B78134C10.7B80.4A164C0.9Bדבוריםסופיה
14.64A77633C11.6AB80.0A179A1.6Aהורמון כלליסופיה
14.64A81731C12.7A85.0A172B0.9Bהורמון קודקודסופיה

8.34C134651A7.6C48.4C119F0.2Cדבוריםניצן
14.03AB124807B12.6A69.2B142D0.4Cהורמון כלליניצן
13.51AB137517A12.2AB66.4B130E0.3Cהורמון קודקודניצן

טבלה מס’ 2: השוואת הזנים רייבן ומולטיצוק )טיפוסי קישוא צוקיני כהה( בטיפולים השונים

משקל כלליטיפולזן
טונה/דונם

מס’ פירות
כללי

פרי איכותי
טונה/דונם

% פרי איכותי
)ממס’ הפירות 

הכללי(

משקל פרי
ממוצע בגרם

פרי סוג ב’
טונה/דונם

8.6D78322C7.4B67.3A141D0.5Bדבוריםרייבן
13.9A81758C9.1A63.7A172A1.7Aהורמון כללירייבן
12.8AB86626C9.4A65.7A162B0.6Bהורמון קודקודרייבן

5.6E128026A4.5C26.9D134E0.4Bדבוריםמולטיצוק
11.2BC116365B8.7A49.8B149C0.6Bהורמון כללימולטיצוק
10.3CD128571A7.6B40.3C146CD0.4Bהורמון קודקודמולטיצוק



38 20
15

ר 
א

נו
הצמחים שטופלו בהורמון יבול כללי ואיכותי גבוה יותר מהצמחים י

שטופלו על-ידי דבורים.

באיורים 4-1 רואים את מהלך ההצטברות של היבול הכללי בכל 

ארבעת הזנים בטיפולים השונים. בכל הזנים היה היבול המצטבר 

בטיפולי הורמון, הן כריסוס קודקוד הצמיחה והן כריסוס כללי של 

הנוף, גבוה מהטיפול בו נעשתה חנטה באמצעות דבורים. 

בזן סופיה הגיע היבול הכללי בשני טיפולי ההורמון לכ-14 טונות 

לדונם, ובטיפול של דבורים ללא הורמון הגיע לכ-12.5 טונות לדונם. 

בשאר הזנים ההבדל גדול יותר, ובזן רייבן יש ירידה בכ-5 טונות 

לדונם בטיפול הדבורים. גם בזנים ה”רב-ניצניים”, ניצן ומולטיצוק, 

איורים מס’ 4-1: הצטברות היבול הכללי של הזנים בטיפולים השונים

איורים מס’ 8-5: סיכום היבול האיכותי של הזנים בטיפולים השונים
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פוחתת  היבול  תוספת  פברואר  מאמצע  והחל  גדול,  ההבדל 

משמעותית בטיפול הדבורים, במיוחד בזן מולטיצוק, בו יש עצירה 

של היבול הכללי המצטבר.

באיורים 8-5 רואים את מהלך ההצטברות של היבול האיכותי בכל 

המצטבר  ביבול  גם  הזנים,  בכל  השונים.  בטיפולים  הזנים  ארבעת 

האיכותי, בטיפולי ההורמון, הן כריסוס קודקוד הצמיחה והן כריסוס 

כללי של הנוף, יש יתרון לטיפולי ההורמון יחסית לטיפול בו החנטה 

באמצעות דבורים. בזן סופיה הייתה הפחיתה בהצטברות היבול בטיפול 

הדבורים קטנה יותר מאשר בשאר הזנים. בזן ניצן נראתה החל מאמצע 

פברואר האטה של הצטברות היבול האיכותי בטיפול הדבורים לעומת 

טיפולי ההורמון. גם בזנים מטיפוס צוקיני כהה רואים את ההפחתה 

בהצטברות היבול האיכותי בטיפולי הדבורים החל מאמצע פברואר, 

כאשר בזן מולטיצוק יש עצירה בהצטברות היבול. 

ופרחי  נקבה  פרחי  הופעת  אחר  מעקב  התבצע  העונה  במהלך 

זכר בכל הזנים. החל מאמצע פברואר הפסיקו להופיע פרחי זכר 

חורף  כל  עצמה  על  שחוזרת  תופעה  נקבה,  פרחי  רק  והתפתחו 

ותועדה בעבודות שנעשו בשנים קודמות במו”פ. 

בנוסף, החל מחודש מרץ ישנו תיעוד של התפתחות ניצנים לפירות 

בזנים ניצן ומולטיצוק. בשונה מזני הביקורת סופיה ורייבן, בהם כל 

הפרחים מתממשים, הרי בזנים הרב-ניצניים לא כל הפרחים הופכים 

לפירות, וחלקם לא חונט או חונט ולא מתפתח לפרי.

ת  ו נ ק ס מ ו ם  ו כ י ס

השוואה בין הזנים השונים
היבול הגבוה והאיכותי יותר התקבל בזנים המסחריים המוכרים 

ניצן   - ורייבן )כהה(, בהשוואה לזנים הרב-ניצניים  סופיה )בהיר( 

)בהיר( ומולטיצוק )כהה(.

הזנים  מאיכות  בהרבה  נמוכה  הרב-ניצניים  בזנים  הפרי  איכות 

המסחריים המקובלים סופיה ורייבן, וישנה ירידה משמעותית באחוז 

הפרי מסוג א’ ובנוסף ירידה משמעותית בגודל הפרי.

אחד ההסברים האפשריים הוא שבצמחים הרב-ניצניים מספר פרחי 

הנקבה )חנטים( גדול משמעותית מבזנים סופיה ורייבן, ועקב כך 

לירידה משמעותית  גורם  הפרי  עומס  יותר.  גדול  הפירות  מספר 

בגודל הפרי הבודד, לנשירה/אי התפתחות חנטים ולעלייה באחוז 

הפרי הפסול. 

ייתכן מאוד שהצמחים הרב-ניצניים, בתנאים בהם גודלו בניסוי, 

לא יכולים לתחזק עומס פרי כמו זה שהתקבל. 

יש מקום לבחון גידול של זנים אלו בתנאים אקלימיים משופרים, 

קרי: בתנאי קרינה חזקה יותר ובטמפרטורות נוחות יותר, בשילוב 

עם הזנה והשקיה שיתאימו לגידול עתיר חנטים זה.

השוואה בין הטיפולים
בריסוס  והן  הן בריסוס כל הצמח  הורמונים לקבלת חנטה,  מתן 

קודקוד הצמח, הניב את היבול הגבוה ביותר בכל הזנים.

לא נמצאו הבדלים ברמת היבול ואיכותו בין שתי שיטות יישום 

ההורמון.

בטיפול הדבורים אחוז הפרי הפסול גבוה יותר. הדבר נובע ככל 

הנראה מהפסקת הופעתם של פרחי הזכר במהלך חודש פברואר. 

אנו למדים מניסוי זה ומניסיונות קודמים, שבעת הפסקת הופעתם 

של פרחי הזכר, כדאי לעבור לשימוש בהורמון על כלל הצמח 

בתקופה  בניסוי  עליו  לחזור  שיש  דבר  לקודקוד,  ישירות  או 

החורפית. 

ת ו ד ו ת
להנהלת ענף ירקות - מועצת הצמחים, על העזרה במימון הניסוי.

איורים מס’ 12-9: מעקב אחר הופעת ניצנים ופירות בזנים מולטיצוק וניצן
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איורים מס’ 20-13: התפלגות איכות היבול )מספר פירות וכאחוז מספרי( של הפירות
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מטרת הניסוי הייתה לאפיין את תגובתם של 
זני הפלפל דותן וגרנדי לשני משכי הפסקת 
דישון חנקני, 25 ו-15 ימים, לעומת ביקורת 

של דישון רציף ללא הפסקה, לצורך בניית 
צמח מאוזן ביחס פרי/נוף.

ר י צ ק ת
פרוטוקול דישון לוויסות החנטה והגידול של פלפל, באמצעות שינוי 

יאיר בשנים האחרונות.  נחקר בתחנת  במשטר ההזנה החנקנית, 

לשם  פרי/נוף,  ביחס  מאוזן  צמח  בניית  מאפשר  זה  פרוטוקול 

הגדלת היבול. בניסויים אלה מתבצעות בדיקות חנקן לפטוטרות, 

כחלק מבניית פרוטוקול תומך החלטה על הפסקת הדישון החנקני 

בהתאמה לזן. בניסויים וביישומם בשדות החקלאים נמצא שהפסקת 

דישון חנקני משפרת את חנטת פרי הפלפל בתחילת העונה, כאשר 

הטמפרטורות גבוהות. כתוצאה מכך, ברוב המקרים התקבלה הבכרה 

וגדל היבול המוקדם. לעתים, הפסקה למשך זמן ארוך מדי הביאה 

הווגטטיבית  צמיחתו  את  להפסיק  לצמח  שגרם  חנטה,  לעודף 

כתוצאה מעודף פרי. כמו-כן נמצא שזנים שונים הגיבו באופן שונה 

למשכי זמן שונים של הפסקת דישון. 

מטרת הניסוי הייתה לאפיין את תגובתם של הזן דותן של חברת 

אפעל והזן גרנדי של חברת סמקו לשני משכי הפסקת דשן חנקני. 

הניסוי נערך בתחנת יאיר. השתילה ב-8.8.13 במבנה מכוסה רשת 25 

מש ורשת 40% צל. רשת הצל הוסרה 38 ימים לאחר השתילה. 

הפסקת הדישון בזן גרנדי הביאה לעלייה מובהקת ביבול הכללי 

בטיפול  ק”ג/מ”ר  ו-7.6  ק”ג/מ”ר   9.5( הביקורת  טיפול  לעומת 

ההפסקה ובביקורת, בהתאמה(. ביבול ליצוא לא חל שינוי. משקל 

הפרי ליצוא )ממוצע עונתי( בזן גרנדי היה קטן בטיפול הפסקת 

ו-193  בביקורת  גרם  ל-196  בהשוואה  גרם   187 יום,  ל-25  חנקן 

גרם בהפסקה ל-15 יום. בזן דותן תרמה הפסקת חנקן למשך 15 

יום לעלייה מובהקת ביבול הכללי וביבול ליצוא לעומת הביקורת 

ללא הפסקת חנקן. יבול כללי של 11.0 ק”ג/מ”ר בהשוואה ל- 8.9 

ק”ג/מ”ר בביקורת. יבול היצוא היה 9.1 ק”ג/מ”ר בטיפול ההפסקה 

בהשוואה לביקורת - 7.3 ק”ג/מ”ר. הפסקת הדישון למשך 25 יום 

הקטינה את היבול הכללי וליצוא והקטינה את משקל הפרי ליצוא. 

טיפולי הפסקת החנקן, בממוצע לאורך העונה, לא השפיעו על איכות 

הפרי לאחר השהיה בשני הזנים. בבדיקת חנקה בפטוטרות נמצאה 

דינאמיקה דומה של עלייה וירידה ברמות בהתאם לטיפולים בשני 

הזנים. בשני הזנים התכנסו טיפולי הניטרט בפטוטרות לרמה נמוכה 

של 3,500-3,000 ח”מ, ובסיום ההפסקה חזרה לרמות ממוצעות זהות 

של כ-6,000 ח”מ ניטרט בפטוטרות. טיפולי סגירת הדשן הקדימו 

את תחילת צבירת החנטים על הצמחים והשפיעו על קצב צבירת 

החנטים בשני הזנים. בזן גרנדי היה הקצב )בשיאו( 0.17, 0.2 ו- 0.25 

חנטים ליום בממוצע בטיפולי ביקורת, סגירה ל-15, סגירה ל-25, 

בהתאמה. בזן דותן 0.22, 0.24. 0.31 חנטים ליום בממוצע בטיפולי 

גרם  חנקן  הפסקת  טיפול  בהתאמה.  יום,  ו-25  יום   15 ביקורת, 

להבכרה בקטיף בשני הזנים. 

א ו ב מ
המלצות הדישון בעבר היו מותאמות לזנים הוותיקים, בעלי עוצמת 

נמצאים  כיום תופעה בה הצמחים  קיימת  צימוח חלשה. בשטח 

במצב של חוסר איזון בין חנטת פרחים ובין צימוח וגטטיבי. מניסויים 

רבים, שנערכו בערבה בפלפל, נמצא כי ניתן לייצר מסה צמחית 

גבוהה ביותר, אך ללא יחס לכמות הפרי,  באמצעות שימוש במים 

מותפלים בכמויות מים גבוהות. בזני הפלפל, הנמרצים מבחינה 

ב”הלבשת  לסייע  יכולה   )a-biotic stress( צימוח  עקת  וגטטיבית, 

תנאי  או  עודף  דישון  קרובות  לעתים  כאשר  השיח,  על  חנטים” 

השקיה באיכות מים טובה ובכמות מופרזת במיוחד יוצרים צמח 

פיתוח פרוטוקול דישון 
לוויסות הגידול והחנטה 
בזני הפלפל גרנדי ודותן

תחנת יאיר 2013/4

רבקה אופנבך, שבתאי כהן, דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, יובל ברזילי, יורם צביאלי, 
סבטלנה גוגיו, רמי גולן - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

הניסוי נערך בשיתוף חברות הזרעים אפעל וסמקו
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גבוהות  ויום  לילה  טמפרטורות  כמו  אקלים,  תנאי  מאוד.  חזק 

במיוחד, בשילוב מאפיינים גנטיים של זנים נמרצים עלול לגרום 

לנשירת קומות הפריחה הראשונות וליצירת חוסר איזון בין הייצור 

הווגטטיבי והרפרודוקטיבי. במצב זה הצמח מייצר עלים המתחרים 

עם הפרי עד למצב קיצוני של הפלת חלק ניכר מהחנטים, תוך 

חלוקה תת-אופטימאלית של קצבי הקטיף בחודשים הראשונים 

ופגיעה בפוטנציאל היבול. 

 )2011  ,2010  ,2009 וחוב’,  )כהן  בערבה  שנערכו  קודמים  ניסויים 

והתרשמויות מפעילות בשטחי חקלאים כבר הצביעו על הפוטנציאל 

הטמון ברמות הדישון ובהפסקה זמנית של הדישון לצורך השפעה 

על החנטה. כיוון שרוב הקרקעות בערבה הינן חוליות, להפסקת 

הדישון, המכיל חנקן, זרחן ואשלגן, ההשפעה על קליטת החנקן 

היא מהירה ובאה לידי ביטוי ברמות החנקה בפטוטרות. 

מטרת הניסוי היא בניית פרוטוקול דישון לוויסות החנטה והגידול 

של זני פלפל באמצעות שינוי במשטר ההזנה החנקנית, אשר יאפשר 

בניית צמח מאוזן ביחס פרי/נוף, לחלוקה מיטבית של היבול לאורך 

חודשי ההנבה ולהגדלת היבול. במהלך הניסוי מתבצעות בדיקות 

תומך  פרוטוקול  מבניית  כחלק  חנטים,  לפטוטרות וספירת  חנקן 

בעתיד להחלטה על הפסקת הדישון החנקני.

ם י ר מ ו ח ו ת  ו ט י ש
שתילי פלפל נשתלו )8.8.2013( בקרקע בבית צמיחה בתחנת יאיר, 

במבנה מכוסה רשת 25 מש ומעליה רשת 40% צל. העומד מחושב 

ל-3,300 צמחים לדונם. רשת הצל הוסרה ב-15.9.13. בניסוי נבחנו 

טיפולי הפסקת דישון חנקני ל-15 ו-25 ימים לעומת ביקורת של 

דישון רציף ללא הפסקה )טבלה 1(. הפסקת החנקן החלה ב- 9.9.13. 

נבחנו הזנים גרנדי )סמקו( ודותן )אפעל(. הניסוי הועמד במתכונת 

בלוקים באקראי ב-4 חזרות. כוורת דבורי בומבוס הוכנסה למבנה 

ב-22.9.13. הגג נשטף ב- 9.10.13. פריסת רשת צל ב-22.2.14. במהלך 

דיגום  באמצעות  בצמח  החנקן  רמת  אחר  מעקב  נערך  הגידול 

פטוטרות. נספרו חנטים במדגם של 4 צמחים מכל חלקה, החל 

ב-3.10 ועד 10.11. לאחר הקטיף הראשון חודשה הספירה מ-20.11 

בסך-הכול   ,15.4.14 עד  ונמשך  ב-19.11.13  החל  קטיף   .24.12 ועד 

11 קטיפים. נבדקו היבול, איכות הפירות והתאמתם ליצוא ביום 

הקטיף ולאחר השהיה בסימולציה לתנאי יצוא ימי. הפרי מוין במרכז 

האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים לאיכות יצוא. פרי באיכות יצוא 

הושהה בסימולציה לתנאי למשך 17 יום בטמפרטורה של 7 מ”צ 

ו-96% לחות יחסית, ואחר-כך 3 ימים בטמפרטורה של 20 מ”צ. הפרי 

נבדק שוב לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרים לאחר ההשהיה. 

בסיום הבדיקה נקבע ציון האיכות. מרכיבי הציון 60% פרי זקן, 30% 

.)Hochman and Regev, 1990( כתום, 10% חריגי צבע

 

טבלה מס’ 1: טיפולי הניסוי

ימי הפסקת דישוןזנים
ביקורת - ללא הפסקת דשןגרנדי
ביקורת - ללא הפסקת דשןדותן
15גרנדי
15דותן
25גרנדי
25דותן

ן ו י ד ו ת  ו א צ ו ת
הפסקת הדישון בזן גרנדי הביאה לעלייה מובהקת ביבול הכללי 

בטיפול  ק”ג/מ”ר  ו-7.6  ק”ג/מ”ר   9.5( הביקורת  טיפול  לעומת 

ההפסקה ובביקורת, בהתאמה(. ביבול ליצוא לא חל שינוי )טבלה 

2(. משקל הפרי ליצוא )ממוצע עונתי( בזן גרנדי היה קטן בטיפול 

הפסקת חנקן ל-25 יום, 187 גרם בהשוואה ל-196 גרם בביקורת 

ו-193 גרם בהפסקה ל-15 יום.

טבלה מס’ 2: מרכיבי היבול בטיפולי הניסוי בזן גרנדי

משקל עיוותיםיצואפירותיבול ק”ג למ”רטיפולזן
פרי

גרםק”ג/מ”ר%מספריצואכללי
7.6±0.66±0.531.4±3.279±1.41.6±1.6196±2ביקורתגרנדי
9.5±17.4±0.840±4.478±1.22±4.3193±4יום 15גרנדי
9.3±0.57.4±0.542.6±2.779±2.61.8±4.4187±4יום 25גרנדי

בזן דותן תרמה הפסקת חנקן למשך 15 יום לעלייה מובהקת ביבול 

הכללי וביבול ליצוא לעומת הביקורת ללא הפסקת חנקן )טבלה 3(: 

יבול כללי של 11.0 ק”ג/מ”ר בהשוואה ל-8.9 ק”ג/מ”ר בביקורת. יבול 

היצוא היה 9.1 ק”ג/מ”ר בטיפול ההפסקה בהשוואה לביקורת 7.3 

ק”ג/מ”ר. הפסקת הדישון למשך 25 יום הקטינה את היבול הכללי 

ואת היבול ליצוא והפחיתה את משקל הפרי ליצוא. 

טבלה מס’ 3: מרכיבי היבול בטיפולי הניסוי בזן דותן

משקל עיוותיםיצואפירותיבול ק”ג למ”רטיפולזן
פרי

גרםק”ג/מ”ר%מספריצואכללי
8.9±0.67.3±0.733.7±2.982±2.11.6±1.9222±2ביקורתדותן
11±0.79.1±0.642.4±2.785±0.91.5±0.6222±1יום 15דותן
9.4±0.88.5±0.641.6±2.890±0.51±4.2214±4יום 25דותן

איכות  על  השפיעו  לא  עונתי,  בממוצע  החנקן,  הפסקת  טיפולי 

בניתוח  אך  הזנים,  בשני   )7  ,6  ,5 )טבלאות  השהיה  לאחר  הפרי 

התוצאות לתקופה נמצא כי לזן גרנדי יתרון איכותי בהפסקת הזנה 

ל-25 ימים, הן בחיי המדף והן באחוז פרי כתום נמוך יותר )טבלה 

6(, ולכן ניתן להמליץ על הפסקה ל-25 ימים. בזן דותן אין הבדל 

מהותי בין משכי ההפסקות )טבלה 7(, והיות שהיבול בהפסקה ל-15 

יום עדיף, הרי שמומלצת הפסקה ל-15 יום בדותן. רצוי לחזור על 

הבדיקה, על-מנת לבסס את התוצאות, ובכל מקרה, על החקלאי 

המיישם טיפול הפסקת דישון לנהוג מנהג זהירות ובקרה תמידית 

על תהליכי ההשקיה והדישון.

רמת החנקה )ניטרט( בפטוטרות עלתה וירדה בהתאם לטיפולים 

באופן דומה בשני הזנים )איור 1, 2(. בשני הזנים ירד ריכוז הניטרט 

בפטוטרות לרמה נמוכה של 3,500-3,000 ח”מ ובסיום ההפסקה חזר 

לרמות ממוצעות זהות של כ-6,000 ח”מ. 

טבלה מס’ 4: קצב צבירת חנטים בזנים גרנדי ודותן

חנט לצמח ליוםטיפול
0.17גרנדי ביקורת

0.20גרנדי 15
0.25גרנדי 25

0.22דותן ביקורת
0.24דותן 15
0.31דותן 25

קצב ייצור חנטים בטיפול הביקורת, בשני הזנים, היה איטי בהשוואה 

לשני טיפולי הפסקת החנקן )איורים 3 ו-4(. טיפולי סגירת הדשן 

על  והשפיעו  הצמחים  על  החנטים  צבירת  תחילת  את  הקדימו 

קצב צבירת החנטים בשני הזנים )טבלה 4(. בזן גרנדי היה קצב 

בטיפולי  בממוצע  ליום  חנטים  ו-0.25   0.2  ,0.17 )בשיאו(  הצבירה 

הביקורת, סגירה ל-15, סגירה ל-25, בהתאמה. בזן דותן הצטברו 
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איור מס’ 1: רמת ניטרט בפטוטרות בזן גרנדי

איור מס’ 2: רמת ניטרט בפטוטרות בזן דותן

איור מס’ 3: קצב צבירת חנטים בזן גרנדי )לאחר הקטיף הראשון 

נערכה ספירה נוספת, לכן שני גלי חנטים(

איור מס’ 4: קצב צבירת חנטים בזן דותן )לאחר הקטיף הראשון 

נערכה ספירה נוספת, לכן שני גלי חנטים(

איור מס’ 5: יבול ליצוא לחודש בזן גרנדי

איור מס’ 6: יבול יצוא לחודש בזן דותן

איור מס’ 7: משקל פרי ממוצע ליצוא לחודש בזן גרנדי

איור מס’ 8: משקל פרי ממוצע ליצוא לחודש בזן דותן
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0.22, 0.24. 0.31 חנטים ליום בממוצע בטיפולי ביקורת, 15 יום ו-25 

להבכרה  הזנים  בשני  הביא  חנקן  טיפול הפסקת  בהתאמה.  יום, 

בקטיף )איורים 5, 6(. 

טבלה מס’ 5: מרכיבי האיכות לאחר השהיה - ממוצע עונתי

ציון טיפולזן
שיעור )%( מכל יצואאיכות 1

מוצק משוקלל
חריגי כתוםזקןמוצקמאוד

צבע
3.5±0.632±3.954±2.811±4.512±4.448±5.2ביקורתגרנדי
3.3±0.331±2.149±414±3.213±0.945±6.8יום 15גרנדי
3.1±0.433±4.945±914±3.814±1.939±3.7יום 25גרנדי
2.3±0.430±3.541±7.621±3.622±3.642±3.3ביקורתדותן
1.9±0.622±4.746±2.327±4.418±2.635±1.8יום 15דותן
2.8±0.328±2.546±4.815±2.614±2.141±2.9יום 25דותן

1 ציון איכות )10-1( ניתן לאחר השהיה בסימולציה ליצוא: 17 ימים 

הציון המשוקלל  מ”צ.  ב-20  ימים   3 ועוד  לחות,  ו-96%  ב-7 מ”צ 

חושב לפי ציון האיכות החודשי של הפרי לאחר השהיה ושיעור 

הפרי ליצוא לחודש, מכלל יבול היצוא.

ת ו ד ו ת
תודה לחברות אפעל וסמקו, על תמיכתן בעריכת הניסוי.

ת ט ט ו צ מ ת  ו ר פ ס
א’,  איתיאל  א’,  אושרוביץ  ד’,  חשמונאי  ר’,  אופנבך  ש’,  כהן 

צביאלי י’ וגולן ר’ 2009. בחינת השפעת הדישון החנקני על יבול 

 ,2008/9 מחקרים  עונת  סיכום  החודשית.  והתפלגותו  הפלפל 

ואלעד  י’  צביאלי  בעריכת  וצפונית-תמר,  תיכונה  ערבה  מו”פ 

http://www.arava.co.il/cgi-webaxy/sal/sal.-ב מלא  ודיווח  י’, 

pl?lang=he&ID=457087_arava2012&act=view&dbid=files&dataid

=837&fid=f6&name=Effect%20of%20nitrogen%20fertigation%20

on%20pepper%20yield.pdf

כהן ש’, אופנבך ר’, חשמונאי ד’, אושרוביץ א’, איתיאל א’, צביאלי י’ 

וגולן ר’ 2010. בחינת השפעת הפסקת הדישון בתחילת הגידול על קצבי 

ההנבה בזן 7158. סיכום עונת מחקרים 2009/10, מו”פ ערבה תיכונה 

http://www.-וצפונית-תמר, בעריכת צביאלי י’ ואלעד י’, ודיווח מלא ב

arava.co.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=457087_arava2012&a

ct=view&dbid=files&dataid=956&fid=f6&name=Effect%20early%20

nitrogen%20pause%20Pepper.pdf

כהן ש’, אופנבך ר’, חשמונאי ד’, אושרוביץ א’, איתיאל א’, צביאלי י’ 

וגולן ר’ 2011. דרכים לשיפור וייעול ההזנה של גידולי ירקות באזור 

הערבה: פיתוח פרוטוקול דישון לוויסות החנטה והגידול של פלפל. 

סיכום מחקרים לשנת 2010/11, מו”פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר, 

http://www.arava.co.il/-בעריכת צביאלי י’ ואלעד י’, ודיווח מלא ב

haklaut/mop/sumnsu/sumnsu1011/sum/yrk/y3.pdf

Hochman O. and Regev U. )1990). The binary quality price function: 

theory, empirical testing, and application to Israeli export. Acta 

Horticultura No. 259: 117-138.

טבלה מס’ 6: מרכיבי האיכות לאחר השהיה לחודש בזן גרנדי

שיעור )%( מכל היצואציון איכות 1טיפולזן
חריגי צבעכתוםזקןמוצקמוצק מאודמשוקללחודש

124.3±0.67±3.989±6.41±113±4.675±11ביקורתגרנדי
123.6±1.216±9.870±8.88±815±2.653±3.3יום 15גרנדי
123.2±0.717±5.374±5.34±216±4.551±1.4יום 25גרנדי
23.6±1.342±1945±165±217±6.134±13ביקורתגרנדי
25.1±0.256±1632±142±217±6.546±10יום 15גרנדי
25.3±0.530±1443±180±018±8.640±11יום 25גרנדי
31.3±1.646±1526±2.128±172±2.427±5.6ביקורתגרנדי
30.7±1.626±6.842±1433±213±1.933±14יום 15גרנדי
33.0±1.356±1528±1616±613±7.228±13יום 25גרנדי
41.8±1.268±102±1.731±113±3.315±2.9ביקורתגרנדי
40.7±3.953±333±2.545±350±0.015±5יום 15גרנדי
4-0.2±1.647±146±3.946±175±5.015±6.4יום 25גרנדי

1 ציון איכות )10-1( ניתן לאחר השהיה בסימולציה ליצוא: 17 ימים ב-7 מ”צ ו-96% לחות, ועוד 3 ימים ב-20 מ”צ. הציון המשוקלל חושב 

לפי ציון האיכות החודשי של הפרי לאחר השהיה ושיעור הפרי ליצוא לחודש, מכלל יבול היצוא.

טבלה מס’ 7: מרכיבי האיכות לאחר השהיה לחודש בזן דותן

שיעור )%( מכל היצואציון איכות 1טיפולזן
חריגי צבעכתוםזקןמוצקמוצק מאודמשוקללחודש

121.2±1.514±4.862±1315±1135±852±4.8ביקורתדותן
124.6±0.120±5.477±5.70±030±646±3.3יום 15דותן
123.4±0.916±1.671±3.22±125±551±4.3יום 25דותן
25.5±0.846±1942±180±026±846±7.3ביקורתדותן
21.6±3.221±1138±1530±3018±1038±6.7יום 15דותן
23.4±0.920±1145±8.85±315±655±11יום 25דותן
31.7±1.848±1014±931±122±237±10ביקורתדותן
3-0.5±1.022±1228±1550±130±018±8.6יום 15דותן
31.6±2.336±1829±2135±223±325±18יום 25דותן
4-2.6±1.120±100±075±150±08±7.5ביקורתדותן
4-1.5±0.826±130±063±60±08±4.2יום 15דותן
41.5±2.161±170±039±170±011±5.9יום 25דותן

1 ציון איכות )10-1( ניתן לאחר השהיה בסימולציה ליצוא: 17 ימים ב-7 מ”צ ו-96% לחות, ועוד 3 ימים ב-20 מ”צ. הציון המשוקלל חושב 

לפי ציון האיכות החודשי של הפרי לאחר השהיה ושיעור הפרי ליצוא לחודש, מכלל יבול היצוא.
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הניסוי המדווח נערך בתחנת יאיר בעונת 
2013/14. מטרת הניסוי הייתה לבנות 

פרוטוקול דישון לוויסות החנטה והגידול של 
זני פלפל, באמצעות התאמת משטר ההזנה 
החנקנית לאחר הפסקת חנקן, לבניית צמח 
מאוזן ביחס פרי/נוף, לחלוקה מיטבית של 

היבול לאורך חודשי ההנבה ולהגדלת היבול.

ר י צ ק ת
המלצות הדישון הקיימות כיום מותאמות לזני הפלפל הוותיקים, 

זנים בעלי  בעלי עוצמת צימוח חלשה. בשנים האחרונות טופחו 

עוצמת צימוח גבוהה, ונראו תופעות של צמחים הנמצאים במצב של 

חוסר איזון בין חנטת פרחים ובין צימוח וגטטיבי. מניסויים רבים, 

שנערכו בערבה בפלפל, נמצא כי ניתן ליצור מסה צמחית גבוהה 

ביותר, ללא יחס לכמות הפרי, באמצעות שימוש במים מותפלים 

בכמויות מים גבוהות. בזני הפלפל, הנמרצים מבחינה וגטטיבית, 

כאשר  השיח  על  חנטים”  ב”הלבשת  לסייע  יכולה  צימוח  עקת 

לעתים קרובות דישון עודף או תנאי השקיה באיכות מים טובה 

ובכמות מופרזת במיוחד יוצרים צמח חזק מאוד. תנאי אקלים, כמו 

טמפרטורות לילה ויום גבוהות במיוחד, בשילוב מאפיינים גנטיים 

של זנים נמרצים, עלולים לגרום לנשירת קומות הפריחה הראשונות 

וליצירת חוסר איזון בין הייצור הווגטטיבי והרפרודוקטיבי; במצב 

זה הצמח מייצר עלים המתחרים עם הפרי עד למצב קיצוני של 

הפלת חלק ניכר מהחנטים, תוך חלוקה תת-אופטימאלית של קצבי 

הקטיף בחודשים הראשונים ופגיעה בפוטנציאל היבול.  ניסויים 

ברמות  הטמון  הפוטנציאל  על  הצביעו  בערבה  שנערכו  קודמים 

הדישון ובהפסקה זמנית של הדישון לגבי ההשפעה על החנטה, אך 

לא נלמדה רמת הדישון לאחר הפסקת החנקן. הניסוי המדווח נערך 

בתחנת יאיר בעונת 2013/14. מטרת הניסוי היא בניית פרוטוקול 

דישון לוויסות החנטה והגידול של זני פלפל באמצעות התאמת 

משטר ההזנה החנקנית, לאחר הפסקת חנקן, לבניית צמח מאוזן 

ביחס פרי/נוף, לחלוקה מיטבית של היבול לאורך חודשי ההנבה 

ולהגדלת היבול. מתוצאות הניסוי עולה כי הפסקת הדישון בזן 7158 

ל-20 יום הגדילה באופן מובהק את היבול הכללי והמשווק ליצוא 

ברמת הזנה נמוכה וגבוהה לעומת הביקורת. בהפסקה ל-30 יום היה 

היבול הכללי וליצוא גבוה באופן מובהק בדישון הגבוה בהשוואה 

לביקורת. החזרת הדשן לאחר הפסקה ברמה גבוהה העצימה את 

ההשפעה בהשוואה להחזרת הדשן ברמה נמוכה. אחוזי היצוא בשני 

טיפולי ימי ההפסקה ובשתי רמות הדישון היו גבוהים סטטיסטית 

יחסית לביקורת של הדישון הרציף. 

א ו ב מ
המלצות הדישון הקיימות כיום מותאמות לזני הפלפל הוותיקים, 

זנים בעלי  בעלי עוצמת צימוח חלשה. בשנים האחרונות טופחו 

עוצמת צימוח גבוהה ונראו תופעות של צמחים הנמצאים במצב של 

חוסר איזון בין חנטת פרחים ובין צימוח וגטטיבי. מניסויים רבים, 

שנערכו בערבה בפלפל, נמצא כי ניתן ליצור מסה צמחית גבוהה 

ביותר, ללא יחס לכמות הפרי, באמצעות שימוש במים מותפלים 

בכמויות מים גבוהות. בזני הפלפל הנמרצים מבחינה וגטטיבית, 

כאשר  השיח,  על  חנטים”  ב”הלבשת  לסייע  יכולה  צימוח  עקת 

לעתים קרובות דישון עודף או תנאי השקיה באיכות מים טובה 

ובכמות מופרזת במיוחד יוצרים צמח חזק מאוד. תנאי אקלים, כמו 

טמפרטורות לילה ויום גבוהות במיוחד, בשילוב מאפיינים גנטיים 

של זנים נמרצים, עלולים לגרום לנשירת קומות הפריחה הראשונות 

וליצירת חוסר איזון בין הייצור הווגטטיבי ובין הרפרודוקטיבי; במצב 

זה הצמח מייצר עלים המתחרים עם הפרי, עד למצב קיצוני של 

הפלת חלק ניכר מהחנטים, תוך חלוקה תת-אופטימאלית של קצבי 

הקטיף בחודשים הראשונים ופגיעה בפוטנציאל היבול. 

 )2011  ,2010  ,2009 וחוב’,  )כהן  בערבה  שנערכו  קודמים  ניסויים 

יכולת  על  הצביעו  כבר  חקלאים  בשטחי  מפעילות  והתרשמויות 

ההשפעה על החנטה הטמונה ברמות הדישון ובהפסקה זמנית של 

הדישון, אך לא נלמדה רמת הדישון לאחר הפסקת החנקן. 

מטרת הניסוי היא הרחבת בנייתו של פרוטוקול דישון לוויסות החנטה 

והגידול של זני פלפל, באמצעות התאמת משטר ההזנה החנקנית, 

פיתוח פרוטוקול דישון 
לאחר הפסקת חנקן

לוויסות הגידול והחנטה
תחנת יאיר 2013/4

רבקה אופנבך, שבתאי כהן, דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, יובל ברזילי, 
יורם צביאלי, סבטלנה גוגיו, רמי גולן - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
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לאחר הפסקת חנקן, לצורך בניית צמח מאוזן ביחס פרי/נוף, לחלוקה 

מיטבית של היבול לאורך חודשי ההנבה ולהגדלת היבול. במהלך הניסוי 

מבניית  כחלק  חנטים,  לפטוטרות וספירת  חנקן  בדיקות  מתבצעות 

פרוטוקול לעתיד, התומך בהחלטה על הפסקת הדישון החנקני.

ם י ר מ ו ח ו ת  ו ט י ש
בבית  בקרקע   )8.8.2013( נשתלו  )קנון(   7158 מהזן  פלפל  שתילי 

צמיחה בתחנת יאיר, במבנה מכוסה רשת 25 מש ומעליה רשת 40% 

צל. העומד המחושב הוא של 3,300 צמחים לדונם. רשת הצל הוסרה 

ב-15.9.13. במשך החודש הראשון לגידול דושן הניסוי ברמה אחידה 

של 60 ח”מ חנקן. לאחר הסרת רשת הצל, דושן טיפול הביקורת 

ב-84 ח”מ חנקן, הטיפול הנמוך נשאר עם 60 ח”מ חנקן וטיפול 

ההזנה הגבוה דושן ב-105 ח”מ חנקן. כוורת דבורי בומבוס הוכנסה 

למבנה ב-22.9.13, הגג נשטף ב-9.10.13, רשת צל נפרסה ב-21.2.14. 

במהלך הגידול נערך מעקב אחר רמת החנקן בצמח באמצעות דיגום 

פטוטרות. נספרו חנטים במדגם של 4 צמחים מכל חלקה, החל 

מ-3.10 ועד 10.11. לאחר הקטיף הראשון חודשה הספירה מ-20.11 

ועד 24.12. הקטיף החל ב-18.11.13 ונמשך עד 20.4.14, בסך-הכול 

13 קטיפים. נבדקו היבול ואיכות הפירות והתאמתם ליצוא ביום 

הקטיף, לאחר השהיה בסימולציה לתנאי יצוא ימי. הפרי מוין במרכז 

האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים לאיכות יצוא. פרי באיכות יצוא 

הושהה בסימולציה למשך 17 יום בטמפרטורה של 7 מ”צ ו-96% 

ונבדק  מ”צ,   20 בטמפרטורה של  ימים   3 ואחר-כך  יחסית  לחות 

שוב לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרים לאחר ההשהיה. בסיום 

הבדיקה נקבע ציון האיכות. מהרכיבים: 60% פרי זקן, 30% כתום, 

.)Hochman and Regev, 1990( 10% חריגי צבע

ן ו י ד ו ת  ו א צ ו ת
הפסקת הדישון בזן 7158 ל-20 יום הגדילה בצורה מובהקת את היבול 

הכללי והמשווק ליצוא ברמת הזנה נמוכה וגבוהה לעומת הביקורת. 

בהפסקה ל-30 יום היה היבול הכללי וליצוא גבוה באופן מובהק בדישון 

)טבלה 1(. החזרת הדשן לאחר הפסקה  לביקורת  הגבוה בהשוואה 

ברמה גבוהה העצימה את ההשפעה בהשוואה להחזרת הדשן ברמה 

נמוכה. אחוזי היצוא בשני טיפולי ימי ההפסקה ובשתי רמות הדישון 

היו גבוהים סטטיסטית יחסית לביקורת של הדישון הרציף. 

טבלה מס’ 1: מרכיבי היבול בטיפולי הניסוי 

ימי 
דישוןהפסקה

משקל יצואפירותיבול ק”ג למ”ר
עיוותיםפרי

ק”ג/מ”רגרם%מספריצואכללי
10.8±0.49±0.241±183±1227±31.8±0.2ביקורת

12.2±0.210.7±0.252±188±1223±21.4±0.2נמוך20
13.2±0.811.3±0.853±385±1229±41.8±0.1גבוה20
11.5±0.510.3±0.553±290±1221±11.1±0.1נמוך30
13.4±0.711.6±0.558±287±2227±31.5±0.3גבוה30

רמת החנקה )ניטרט( בפטוטרות עלתה וירדה במגמה דומה בהתאם 

לטיפולים )איור 1(. בטיפול הפסקת דישון ל-30 יום וברמת הזנה 

נמוכה, ירד ריכוז הניטרט בפטוטרות לרמה נמוכה של 1,000 ח”מ, 

ובסיום ההפסקה ברמת הדשן הנמוכה, 44 יום מההפסקה, נשארה 

הרמה נמוכה מאד, פחות מ-2,000 ח”מ. בהפסקה ל-30 יום ובהפסקה 

ל-20 יום נשארה רמת הניטרט נמוכה, 3,000 ח”מ. 

קצב ייצור חנטים בטיפול הביקורת היה איטי בהשוואה לשני טיפולי 

הפסקת  בטיפול   .)2 )איור  ההזנה  רמות  ובשתי  החנקן  הפסקת 

הדישון למשך 30 יום הייתה לשתי רמות ההזנה השפעה מועטה 

על קצב ייצור החנטים.

הבכרה  הקטיף.  הקדמת  על  השפיעו  החנקן  הפסקת  טיפולי 

3(. דישון  )איור  משמעותית התקבלה בחודשים נובמבר ודצמבר 

גבוה הביא לעלייה ביבול ליצוא בשני טיפולי ההפסקה בחודשים 

איור מס’ 1: רמת ניטרט בפטוטרות

איור מס’ 2: קצב צבירת חנטים בטיפולים השונים בשני גלי 

החנטה

איור מס’ 3: יבול ליצוא לחודש
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מרץ ואפריל. משקל פרי ממוצע ליצוא בביקורת היה גבוה בנובמבר 

ובדצמבר בהשוואה לטיפולי ההפסקה )איור 4(.

אף כי הממוצע העונתי מראה איכות דומה לכל טיפולי ההפסקה 

ולביקורת, הרי שבטבלה החודשית נראה שהאיכות החודשית של 

הביקורת )טבלה 3( בחודשים ינואר ומרץ נחותה מזו של טיפולי 

הפסקת הדישון, בעיקר בחיי המדף )אחוז פרי זקן(. 

ת ט ט ו צ מ ת  ו ר פ ס
א’,  איתיאל  א’,  אושרוביץ  ד’,  חשמונאי  ר’,  אופנבך  ש’,  כהן 

צביאלי י’ וגולן ר’ 2009. בחינת השפעת הדישון החנקני על יבול 

 ,2008/9 מחקרים  עונת  סיכום  החודשית.  והתפלגותו  הפלפל 

ואלעד  י’  צביאלי  בעריכת  וצפונית-תמר,  תיכונה  ערבה  מו”פ 

http://www.arava.co.il/cgi-webaxy/sal/sal.-ב מלא  ודיווח  י’, 

pl?lang=he&ID=457087_arava2012&act=view&dbid=files&dataid

=837&fid=f6&name=Effect%20of%20nitrogen%20fertigation%20

on%20pepper%20yield.pdf

איור מס’ 4: משקל פרי ממוצע ליצוא לחודש

כהן ש’, אופנבך ר’, חשמונאי ד’, אושרוביץ א’, איתיאל א’, צביאלי י’ 

וגולן ר’ 2010. בחינת השפעת הפסקת הדישון בתחילת הגידול על קצבי 

ההנבה בזן 7158. סיכום עונת מחקרים 2009/10, מו”פ ערבה תיכונה 

http://www.-וצפונית-תמר, בעריכת צביאלי י’ ואלעד י’, ודיווח מלא ב

arava.co.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=457087_arava2012&a

ct=view&dbid=files&dataid=956&fid=f6&name=Effect%20early%20

nitrogen%20pause%20Pepper.pdf

כהן ש’, אופנבך ר’, חשמונאי ד’, אושרוביץ א’, איתיאל א’, צביאלי י’ 

וגולן ר’ 2011. דרכים לשיפור וייעול ההזנה של גידולי ירקות באזור 

הערבה: פיתוח פרוטוקול דישון לוויסות החנטה והגידול של פלפל. 

סיכום מחקרים לשנת 2010/11, מו”פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר, 

http://www.arava.co.il/-בעריכת צביאלי י’ ואלעד י’, ודיווח מלא ב

haklaut/mop/sumnsu/sumnsu1011/sum/yrk/y3.pdf

Hochman O. and Regev U. )1990). The binary quality price function: 

theory, empirical testing, and application to Israeli export. Acta 

Horticultura No. 259: 117-138.

טבלה מס’ 3: מרכיבי האיכות לאחר השהיה לחודש קטיף

חודשדישוןימי הפסקה
ציון איכות 1

משוקלל
שיעור )%( מכל היצוא

חריגי צבעכתוםזקןמוצקמוצק מאוד
126.1±0.553±1345±120±011±2.456±7

126.3±0.149±449±30±05±1.735±3נמוך20
126.7±0.367±432±40±04±1.938±4גבוה20
126.8±0.352±1247±120±01±0.636±1נמוך30
126.4±0.151±348±30±03±1.139±2גבוה30

13±1.228±758±810±7.717±3.970±4ביקורת
15.3±0.410±386±30±014±8.251±3נמוך20
14.7±0.219±1081±100±019±2.465±10גבוה20
15.9±0.17±487±50±00±0.068±14נמוך30
14.6±0.821±1062±153±2.513±8.452±5גבוה30

26.4±0.381±419±40±018±4.355±3ביקורת
26.4±0.472±728±70±011±1.745±6נמוך20
24.7±1.368±1424±104±319±5.556±8גבוה20
26.2±0.449±748±60±08±6.137±6נמוך30
26±0.552±841±90±010±4.249±6גבוה30

32.5±0.865±517±215±4.810±3.433±7ביקורת
33.1±0.257±825±67±1.18±2.534±5נמוך20
35±1.068±222±23±2.811±3.335±4גבוה20
33.6±1.469±612±513±5.612±3.537±6נמוך30
33.2±1.256±1125±813±6.26±3.249±6גבוה30

43.9±0.978±127±715±4.92±1.714±2ביקורת
42.2±0.870±60±030±5.80±0.014±4נמוך20
45±1.082±56±611±5.50±0.022±4גבוה20
43.4±1.774±82±224±8.90±0.021±3נמוך30
45.8±1.090±50±010±5.211±8.613±5גבוה30

1  ציון איכות )10-1( ניתן לאחר השהיה בסימולציה ליצוא: 17 ימים ב-7 מ”צ ו-96% לחות, ועוד 3 ימים ב-20 מ”צ. הציון המשוקלל חושב 

לפי ציון האיכות החודשי של הפרי לאחר השהיה ושיעור הפרי ליצוא לחודש מכלל יבול היצוא.

טבלה מס’ 2: מרכיבי האיכות לאחר השהיה - ממוצע עונתי

ימי 
דישוןהפסקה

ציון 
איכות1 
משוקלל

שיעור )%( מכל היצוא
מוצק 
חריגי כתוםזקןמוצקמאוד 

צבע
4.5±0.359±430±39±212±247±3ביקורת

5.0±0.154±434±57±17±136±1נמוך20
5.2±0.762±530±24±211±241±0גבוה20
5.1±0.554±434±47±38±238±2נמוך30
5.1±0.653±435±38±35±138±5גבוה30

1 ציון איכות )10-1( ניתן לאחר השהיה בסימולציה ליצוא: 17 ימים 

ב-7 מ”צ ו-96% לחות, ועוד 3 ימים ב-20 מ”צ. הציון המשוקלל 

חושב לפי ציון האיכות החודשי של הפרי לאחר השהיה, ושיעור 

הפרי ליצוא לחודש - מכלל יבול היצוא.
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ר י צ ק ת
תירס מתוק משמש חומר גלם לתעשיית השימורים ולשיווק טרי 

גליל  הניסיונות  בחוות  המתוק  התירס  זני  מבחן  ובחו”ל.  בארץ 

ממערכת  חלק  הוא  “חגג’מ”,  להלן  שמרת(,  קיבוץ  )ליד  מערבי 

מבחני הזנים הארציים. 

מטרת מבחן הזנים הינה לבחון את זני התירס המתאימים לגידול 

בגליל המערבי בתקופת הזריעה הנהוגה באזור, שהיא תחילת חודש 

אפריל. במבחן שהתקיים בחגג”מ נזרעו 11 זנים: 5 זני “מתוק” ו-6 

 X זנים “סופר מתוק”. כל זן נזרע ב-6 חזרות )חלקות(, 4 שורות

10 מטרים לחלקה, בשתי חלקות נפרדות לשתי קבוצות הזנים, 

שהוצבו בחלקות בצורה אקראית. ההנבטה בהמטרה, ההצצה ב-11.4, 

ההשקיה בטפטוף 300 מ”מ. ההפריה - מתוק: 9.6-6, סופר מתוק: 

27.5-7.6. הקטיף - מתוק: 3.7-1, סופר מתוק: 23.6-3.7 )26-24 ימים 

לאחר ההפריה(.

מבין זני ה”מתוק” הניב הזן “אמיליה” את יבול האשבולים סוג א’ 

הגבוה ביותר, ומבין זני ה”סופר מתוק” הניב הזן “8529” את היבול 

הגבוה ביותר.

א ו ב מ
תירס מתוק משמש חומר גלם לתעשיית השימורים ולשיווק טרי 

בארץ ובחו”ל. מטרת מבחני הזנים הארציים של תירס מתוק, ובהם 

מבחן הזנים בעכו, היא לבחון התאמת זני תירס מתוק ותירס סופר 

מתוק לגידול בארץ, תוך איתור הזנים המתאימים לגידול באזורי 

הארץ בהתאם לתנאים האקלימיים, מועדי זריעה ומשטרי עיבוד 

שונים. הידע הנאסף על זני התירס החדשים במסגרת המבחנים 

הארציים, ובכללם גם בעכו, וכן הידע המצטבר על זני הביקורת 

המסחריים משמשים בסיס למידע על מאפייני הזנים ועל השינויים 

החלים בהם עם הזמן, כגון: משך הגידול, פוטנציאל היבול ואיכותו, 

רגישות למחלות וכדומה, כל זה תוך כדי בחינת התאמת הזנים 

המלצות  לגיבוש  משמש  זה  ידע  בסיס  טרי.  ולשיווק  לתעשייה 

לחקלאים בדבר התאמת הזנים למועדי הזריעה השונים, בהתאם 

לתנאי הגידול ולדרישות הקניינים.  

במבחנים הארציים נבחנים זני תירס מתוק משלוש קבוצות בוטניות 

שונות. הזנים ה”מתוקים הרגילים” מהקבוצות הבוטניות הנושאות 

את הגנים SU, SE נבחנים בקבוצה אחת, והזנים ה”סופר מתוקים” 

נבחנים בקבוצה נפרדת. 
 
Sh

2
בעלי הגן 

ם י ר מ ו ח ו ת  ו ט י ש
במבחן זני תירס מתוק בעכו נזרעו 5 זני תירס מתוק ו-11 זני תירס 

“סופר מתוק”. כל קבוצת זנים נזרעה בחלקה נפרדת, שביניהן חצצה 

חלקה של זני תירס למספוא שנזרעה שבוע מאוחר יותר )שהם גם 

אפילים יותר(, על-מנת ליצור מחסום פיזי שיסייע למנוע הפריה 

בין קבוצות הזנים.

טבלה מס’ 1: זני התירס המתוק שנבחנו

יצרן זרעיםמשווקזן
Pop Vriendעדן זרעיםרויאליטי )ביקורת(

HM 23090הזרעHARIS-MORAN
HMX 23080הזרעHARIS-MORAN

Pop Vriendעדן זרעיםסילביה
Pop Vriendעדן זרעיםאמיליה

טבלה מס’ 2: זני התירס ה”סופר מתוק” שנבחנו

יצרן זרעיםמשווקזן
Syngentaזרעים גדרהאוברלנד 
GSS8529זרעים גדרהSyngenta
GSS1453זרעים גדרהSyngenta

XTH 10792000 ירוקPop Vriend
Pop Vriendעדן זרעיםנואה
Snoway Riverעדן זרעים9360

המבחן היה חד גורמי )הזן( ונזרע באקראיות מסודרת ב-6 חזרות. 

ובאורך  השורות  בין   ”38 של  במרווח  שורות   4 נזרעו  חזרה  בכל 

10 מטרים. הזריעה ביבש + השקיית הנבטה )30 מ”מ( ב-2.4, 15 

זרעים למטר.

מבחן זני “תירס מתוק” 
ו”תירס סופר מתוק”

חוות הניסיונות גליל מערבי )עכו(, 2014
בועז נוי, דוד שמש - מדריכי גד”ש, שה”מ

ישי קציר - חוות ניסיונות גד”ש, עכו
רפאל קריגר - שולחן גידולי תעשייה

שאול גרף - מו”פ צפון
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ההצצה: 11-12.4. השקיית ההנבטה ניתנה בהמטרה. 

10 ימים לאחר ההצצה בוצע דילול לכ-7.2 צמחים למטר וניתנה 

השקיית ביסוס )30 מ”מ(.

לאחר מכן נפרש ציוד טפטוף להמשך ההשקיה. השקיה שבועית: 

בסך-הכול כ-300 מ”מ.

דשן: NPK, 30-5-10 יח’/דונם, בהתאמה.

הדברת עשבים מחלות ומזיקים

לא  מזיקים.  נמוכה של  נוכחות  מיוחדת עקב  הדברה  ניתנה  לא 

הייתה בעיה של מחלות. עשבים שהתחמקו מטיפולי ההכנה נוטרו 

ועושבו במהלך הגידול. טיפולי ההדברה ניתנו במרסס שרוול עם 

כיוון הזריעה.

ימים   59-46(  9.6-27.5 בין התאריכים  הייתה  הזנים  בכל  ההפריה 

מהצצה(. הזנים קובצו לפי תאריכי ההפריה ונקטפו 26-24 ימים 

לאחר מכן. בכל חלקה נבחר קטע בעומד אחיד ככל האפשר של 

כ-7.5 צמחים למטר, באורך של 1 מטר. לפני הקטיף נמדד גובהם 

)עד בסיס התפרחת הזכרית( וגובה בסיס האשבול )העליון, במידה 

שהיו יותר מאשבול אחד(. 

האשבולים שנקטפו מוינו לסוג א’ ו-ב’ )סוג ב’ - פחות מ-250 

גרם עם עטיפי האשבול או עיוות קשה(, נספרו ונשקלו. מכל 

חזרה נבחר אשבול מייצג מסוג א’, בסך-הכול 6 אשבולים מכל 

זן, ונבדקו המדדים כפי שמפורט בטבלאות התוצאות. מכל זן 

הפרדת  על-ידי  הניצולת  לבדיקת  נוספים,  אשבולים   6 נדגמו 

לביצוע  המשמש  מכני,  “חותך”  באמצעות  מהשזרה  הגרגירים 

האשבולים  ליבול  סטטיסטי  ניתח  בוצע  במפעלים.  זו  פעולה 

סוג א’ לאחר קילוף, כיוון שיבול האשבולים הקלופים מושפע 

גם מהתנאים בשעת הקטיף, ולכן ייתכנו תנודות ביבול שאינן 

T ברמת מובהקות  קשורות ליכולת הזן ולתנאי הגידול. מבחן 

.JMP בתוכנת p<0.05 של

ת ו א צ ו ת

טבלה מס’ 3: תוצאות מדדי צימוח ויבול של זני ה”מתוק”

זן
הפריה 
ימים 
מהצצה

גובה צמח
)ס”מ(

גובה 
אשבול 
)ס"מ(

צמחים 
למטר

אשבולים 
סוג א' 
לצמח

54211887.31.00רויאליטי 
2309054203797.31.16
2308057222977.41.35

58214917.60.80סילביה
54201767.61.25אמיליה
55210867.41.1ממוצע

טבלה מס’ 5: תוצאות אשבולים מקבוצת זני ה”מתוק”

משקל עטוף זן
)גרם(

משקל קלוף 
אורך אשבול % קלוף מעטוף)גרם(

)ס"מ(
סגירת 

עטיפים )1(
שורות 

מפותלות )2(
כיפוף

"בננה" )2(

442336762083.00.30.2רויאליטי 
23090388301782082.81.60.7
23080401299752033.01.20.9

434304702033.01.00.6סילביה
454344762063.00.40.3אמיליה
424317752063.00.90.54ממוצע

)1( 1 - רואים גרגירים; 2 - ניתן לחוש בגרגירים שבקצה האשבול; 3 - סגירה מלאה. )2( 1 - מועט; 3 - הרבה.

טבלה מס’ 6: תוצאות אשבולים מקבוצת זני ה”סופר מתוק”

משקל עטוף זן
)גרם(

משקל קלוף 
אורך אשבול % קלוף מעטוף)גרם(

)ס"מ(
סגירת עטיפים 

)1(
שורות 

מפותלות )2(
כיפוף

"בננה" )2(
404329812101.51.10.8אוברלנד 
GSS8529431346802172.51.31.0
GSS1453382305802071.21.10.8

XTH 10794213267721111.50.5
400276691902.81.30.2נואה
93604213277721421.50.6

410318772081.81.30.65ממוצע
)1( 1 - רואים גרגירים; 2 - ניתן לחוש בגרגירים שבקצה האשבול; 3 - סגירה מלאה. )2( 1 - מועט; 3 - הרבה.

טבלה מס’ 7: תוצאות גרגירים מקבוצת זני ה”מתוק”

מתיקות )6(קליפת גרגר )5(עומק גרגר )מ"מ(מספר שורות )4(קוטר אשבול )מ"מ(צבע גרגירים )3(זן
2+35317.513.52.51רויאליטי 

2309035119.813.02.61
2308045219.513.51.71

4.55218.813.02.01סילביה
35417.714.02.81אמיליה
3.452.318.713.52.31ממוצע

)3( 1 - לבן; 5 - כתום. )4( ממוצע, לכן מתאפשרים מספרים לא זוגיים.
)5( 1 - גסה; 5 - עדינה. )6( 1 - טפל; 5 - מתוק )מדרג משותף ל”מתוק” ול”סופר מתוק”(
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טבלה מס’ 4: תוצאות מדדי צימוח ויבול של זני ה”סופר מתוק”

זן
הפריה 
ימים 
מהצצה

גובה
צמח 
)ס"מ(

גובה 
אשבול 
)ס"מ(

צמחים 
למטר

אשבולים 
סוג א' 
לצמח

55177807.30.85אוברלנד 

GSS852954214887.60.92

GSS145356182807.40.85

XTH 107953171607.51.00

47156497.50.93נואה

936056192877.30.86

53182747.40.9ממוצע

טבלה מס’ 8: תוצאות גרגירים מקבוצת זני ה”סופר מתוק”

קוטר אשבול צבע גרגירים )3(זן
)מ"מ(

עומק גרגרמספר שורות )4(
)מ"מ(

קליפת
גרגר )5(

מתיקות )6(

3.55418.314.02.33.8אוברלנד 
GSS85293.75417.214.53.33.3
GSS14532.85217.313.53.03.8

XTH 107935116.313.02.84.0
35015.912.54.04.0נואה
93603.55217.814.02.83.7

3.255217.213.63.03.8ממוצע
)3( 1 - לבן; 5 - כתום. )4( ממוצע, לכן מתאפשרים מספרים לא זוגיים.

)5( 1 - גסה; 5 - עדינה. )6( 1 - טפל; 5 - מתוק )מדרג משותף ל”מתוק” ול”על מתוק”(.

טבלה מס’ 9: יבול בזנים מקבוצת זני ה”מתוק”

זן
יבול אשבולים

עטופים
ק"ג/דונם

יבול אשבולים
קלופים

ק"ג/דונם

% גרגירים
באשבול
)ניצולת(

% גרגירים
מהיבול לתשלום

יבול גרגירים
מחושב

ק”ג/דונם
32322459AB62.9481545רויאליטי 

2309028402106B68.0531506
2308032342408AB67.6511640

31752153B67.9481509סילביה
34562618A53.0401392אמיליה
3187234963.9481518ממוצע

טבלה מס’ 10 : יבול בזנים מקבוצת זני ה”סופר מתוק”

זן
יבול אשבולים

עטופים
ק"ג/דונם

יבול אשבולים
קלופים

ק"ג/דונם

% גרגירים
באשבול
)ניצולת(

% גרגירים
מהיבול לתשלום

יבול גרגירים
מחושב

ק”ג/דונם
29522406AB67.5551624אוברלנד 
GSS852932012573A67.5541729
GSS145326142300BC61.1491278

XTH 107930912398AB70.5541677
29842063C68.4461373נואה
936031502452AB66.7511617

2999236567.051.51550ממוצע

ם ו כ י ס
נוברים  של  מעטה  נוכחות  נוכח  טובים.  היו  השנה  הגידול  תנאי 

ופגעים אחרים, לאורך תקופת הגידול, לא נגרמה פגיעה באשבולים. 

בכל הזנים התקבלה הפריה תקינה. לא היו סמני רביצה בזן כלשהו. 

כל הזנים במבחן הם בעלי אורך תקופת גידול דומה, למעט הזן 

“נואה”, שהיה בכיר בכשבוע לעומת שאר הזנים. בזני ה”מתוק” לא 

היה אף זן שונה סטטיסטית מזן הביקורת “רויאליטי”. הזן אמיליה, 

שהניב את יבול ה”עטופים” הרב ביותר, הניב את יבול הגרגירים 

המחושב הנמוך ביותר. 

מבחינה  שעלה  זן  אף  היה  לא  מתוקים”  ה”סופר  הזנים  בין  גם 

סטטיסטית על זן הביקורת “אוברלנד”. 

הדפסות מהירות ואיכותיות בצבע 
ובשחור לבן, ללא צורך בפילמים ופלטות.

סריקת מסמכים והמרתם לקבצים 
סגורים ולקבצים ברי חיפוש ועריכה.

הדפסת ספרים וחוברות.
הדפסת נתונים משתנים.

הדפסה, כריכה והפצה של מצגות, דוחות 
כספיים, תשקיפים וכיו”ב.

הדפסת קטלוגים, ברושורים ופולדרים.
כרטיסי ביקור, ניירת מכתבים, הזמנות, 

מעטפות.
כל סוגי הכריכה וגימורים מיוחדים.

הדפסה בקצב העיר

tiroshdigital@gmail.com  03-6053002 :רח’ הגר”א 15, תל אביב 66024, בית גרפוליט, טל’: 03-6053007, פקס

מחירים

אטרקטיביים!!

דפוס דיגיטלי מהיר
הדפסות מהירות ואיכותיות בצבע 

ובשחור לבן, ללא צורך בפילמים ופלטות.
סריקת מסמכים והמרתם לקבצים 
סגורים ולקבצים ברי חיפוש ועריכה.

הדפסת ספרים וחוברות.
הדפסת נתונים משתנים.

הדפסה, כריכה והפצה של מצגות, דוחות 
כספיים, תשקיפים וכיו”ב.

הדפסת קטלוגים, ברושורים ופולדרים.
כרטיסי ביקור, ניירת מכתבים, הזמנות, 

מעטפות.
כל סוגי הכריכה וגימורים מיוחדים.

רח’ הגר”א 15, תל אביב 66024, בית גרפוליט, 
tiroshdigital@gmail.com  03-6053002 :טל’: 03-6053007, פקס

דפוס דיגיטלי מהיר
הדפסות מהירות ואיכותיות בצבע 

ובשחור לבן, ללא צורך בפילמים ופלטות.
סריקת מסמכים והמרתם לקבצים 
סגורים ולקבצים ברי חיפוש ועריכה.

הדפסת ספרים וחוברות.

הדפסה, כריכה והפצה של מצגות, דוחות 
כספיים, תשקיפים וכיו”ב.

הדפסת קטלוגים, ברושורים ופולדרים.
כרטיסי ביקור, ניירת מכתבים, הזמנות, מעטפות.

כל סוגי הכריכה וגימורים מיוחדים.

tiroshdigital@gmail.com  03-6053002 :רח’ הגר”א 15, תל אביב 66024, בית גרפוליט, טל’: 03-6053007, פקס


