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העיתון המקצועי של ענף הירקות

על הפרק
מתי נזכה לאביב החקלאים?
אנחנו בעיצומה של תקופה חדשה-ישנה בשלטון ,והחשש של כולנו

צריך לקיים בנושא כזה דיונים מוסדרים בגופים שקיימים וקובעים ,קרי

הוא שלא יחול שינוי משמעותי ביחס לחקלאות ולחקלאים ,שימשיכו

ארגוני חקלאים ,ועדות חקלאיות באזורים וכמובן התאחדות חקלאי

להתעמר בנו כבעבר במסים ובאגרות ,ובעיקר  1.5מיליארדי ש”ח

ישראל .אין עדיין ממשלה ,אין שרי חקלאות ואוצר ,והם שאמורים

מהחקלאים כ”עונש” על העסקת עובדים זרים בלא חלופה אחרת.

לתת תשובות על הבעיות הבוערות בחקלאות ,על מצוקות השיווק

המים ממשיכים להתייקר ללא סיבה מוצדקת ,השיווק הולך

בשוק המקומי וביצוא ,על סיוע נקודתי לערבה ולאזורים אחרים

ומתפרק ,והחקלאים שפוטים של רשתות השיווק ,שעה שהשוק

במצוקה ,על נקודות זיכוי ומס מעסיקים .עם התמנות הממשלה

הסיטוני לא יכול לתת פתרון הולם ,לא למחיר ולא לכמות.

ננסה לפתור דברים אלה על-ידי הידברות ,ואם תיכשל וימוצו כל

אנחנו בפני שוקת שבורה ,המגדלים בודדים לגורלם ,והקשיים רבים.

הדרכים ,נצטרך להחמיר את צעדינו.

אבל אף פעם לא איבדנו תקווה ,וזה סוד כוחנו .אנחנו חוששים להעדר

חג הפסח הוא חג האביב ,ואנחנו רחוקים מאביב החקלאים ,פסח

אוזן קשבת בקרב נבחרי הציבור הישנים והחדשים ,אך בכל מקרה

הוא גם חג החירות ,ולצערנו אנחנו תחת עול של גזרות ,אבל נשב כולנו

נמשיך לפעול מול הממשלה החדשה שתקום ,בתקווה שנתבדה.

לשולחן החג בשמחה ובתקווה ,ולאחריו נמשיך יחד להיאבק על

בימים אלה ,תוך חיפוש פתרון לביטוי ההתמרמרות הגואה בקרב

צדקת דרכנו ,שהיא מקור גאוותנו.

החקלאים ,הוחלט לצאת מידית להפגנה ,כשבוע לאחר הבחירות,

חג פסח שמח וכשר לכל מגדלי הירקות ,לחקלאי ישראל ,לכל

בשלבים מוקדמים ביותר לתהליך הרכבת הממשלה החדשה .היה

העוסקים ותומכים בחקלאות ,ולמשפחותיהם.
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סלט ירקות
הסכומים המותרים
בניכוי משכר עובדים
זרים בשנת 2015
לאחרונה פורסם ברשומות עדכון
לתקנות הקובעות את הסכומים
המרביים הנידונים לניכוי חודשי
משכר עובדים זרים בגין הוצאות
מגורים המוצאות על-ידי המעסיק .יש
להזכיר כי התקנה קובעת ,שמעביד
רשאי לנכות משכר העובד הזר החזר
הוצאות ,שהוציא או שהתחייב בהן
בפועל ,בשל מגורים הולמים לעובד.
החל מ 1-בינואר  ,2015הסכום

המרבי שמעביד רשאי לנכות ,לפי אזור
המגורים ,הינו כדלהלן:
ירושלים  393.68 -ש”ח
תל-אביב  447.99 -ש”ח
חיפה  298.69 -ש”ח
מרכז  298.69 -ש”ח
דרום  265.52 -ש”ח
צפון  244.31 -ש”ח
בנוסף על סכום זה ,רשאי המעביד
לנכות משכרו החודשי של העובד
עבור הוצאות נלוות (מים ,חשמל
וארנונה)  -סכום מרבי של  92.27ש”ח,
ומעובד סיעוד המתגורר בבית מעבידו
 79.33 -ש”ח.

אשר לדמי ביטוח רפואי ,יצוין כי בשלב
זה טרם עודכן השיעור המרבי אותו
רשאי מעביד לנכות משכרו החודשי
של העובד הזר ,כהחזר הוצאות שהוציא
עבור דמי ביטוח רפואי .בשנת 2014
היה הסכום המרבי  124.73 -ש”ח.
ממשרד רואי החשבון ברית פיקוח
נמסר כי יש להדגיש שינוכה הסכום
הנמוך מבין הסכום שהוצא בפועל
והסכום המרבי המותר בניכוי בהתאם
לתקנות.

חסה לגידול על מים
ממשתלות חישתיל נמסר שפיתחו

שתילי חסה המתאימים לגידול על
מים .לדבריהם ,מאחר שהשתילים
אינם צריכים להתמודד עם המאמץ
של החדרת השורשים לקרקע,
הצמח יכול להשקיע יותר אנרגיה
ומשאבים בעלי המאכל ,לכן החסה
מכילה כמות גדולה יותר של מינרלים
ומרקם קריספי מיוחד .כמו-כן ,הגידול
ההידרופוני מנותק מהקרקע וגדל
במערכת סגורה ,לכן הוא פחות חשוף
לזיהומים ,מה שמאפשר לצמצם את
הצורך בהדברה .עוד נמסר כי קצב
הגידול של חסה זו מהיר יותר ,והחסה
מוכנה לשיווק לאחר  30יום.

דילמה בענף תפוחי אדמה
תרגם והקדים מבוא :יענקלה כהן ,נחל עוז
הבעיות שמטרידות את מגדלי
תפוחי האדמה האירופיים מאוד
דומות לאלו המטרידות אותנו
בישראל ,ומכאן מאמרו של פרופ’
אנטון הברקורט ,חוקר ראשי
ומומחה ידוע בענף תפוחי אדמה
באוניברסיטת וגנינגן  -הולנד ,וראוי
שיילמד ויופנם על-ידי מנהלי ומובילי
הענף בארץ.
תפוחי אדמה טריים בתקופת
האסיף ,שנמכרים בחנויות ,בשווקים
ובסופרמרקטים ,בדרך כלל בתפזורת,
נחשבים כסחורה ( ,)commodityכאשר
אחד המאפיינים הוא שהמחירים
נופלים כשיש עודפי ייצור או ירידה
בביקוש .מגדלים ,אשר אינם יכולים
להשקיע בקלות בציוד חדש ,במבנים
או בטכניקות גידול חדשות ,כאשר
המחירים נופלים מחד ומאידך
מחיר סחורות אחרות עולה ,נמצאים
בדילמה .האם עליהם להישאר בשוק
הטרי (מכירה בתפזורת) או שמא
עליהם להיכנס לשווקים ייחודיים
או להסב את השטחים לגידולים
שמחיריהם בעלייה ,כמו חיטה או
גידולים לביו-דלק ,ואז הם מייתרים את
ההשקעות בתפוחי אדמה.
החוקרים  Lange &Kawchuckפרסמו
מאמר בAmerican Journal of Potato-
) (2014,91:440-446על האסטרטגיות
השונות עבור שוק תפוחי אדמה טריים
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בגרמניה שנמצא בירידה ,מאמר שהוא
רלוונטי לשווקים דומים בכל העולם.
מעל  50%מייצור תפוחי אדמה
באיחוד האירופי מיוצרים בצפון צרפת,
בהולנד ,באנגליה ובגרמניה; לגרמניה
החלק הגדול בכמות המיוצרת .יותר
מ 40%-של הייצור הגרמני ,שמגיע
לכ 11-מיליוני טונות בשנה ,נמכרים
בשוק הטרי ברחבי המדינה .הכמות
הנותרת מיוצאת כטרייה או כמעובדת,
זרעים ,עמילן (כ 25%-מסך-כל הייצור)
ומזון לבעלי חיים .בדרך כלל שטחי
הגידול של תפוחי אדמה בארצות
מפותחות מצטמצמים ,כי היבולים
עולים והייצור בסך-הכול קטן ,עקב
ירידה בביקושים .המחירים יחסית
יציבים כאשר השוק מתאים את עצמו
(ויסות) ,אבל יש נפילה כאשר היבול
עולה באופן בלתי צפוי עקב תנאי
מזג-אוויר אופטימליים או כאשר יש
עלייה במחיר עקב ירידה בלתי צפויה
בסך-כל הכמויות.
מחיר תפוחי אדמה בשער המשק
בגרמניה הוא סביב  100יורו/טונה,
כאשר סך-כל הכמות מגיע ל11-
מיליוני טונות ,וכאשר יש רק  9.5מיליוני
טונות ,המחיר מגיע ל 200-יורו/טונה
והוא יורד ל 50-יורו/טונה כשהכמות
מגיעה ל 13-מיליון טונות .תנודתיות
זו נקבעת על-ידי תנאי גידול משתנים
וקשיחות בביקוש.
צרכנים מתקשים לאכול יותר תפוחי

אדמה כאשר המחירים נמוכים.
באירופה ייצור תפוחי אדמה נמצא
תחת לחץ נוסף ,עקב המחירים
הגבוהים של חיטה וגידולי מסה לדלק
ביולוגי .בנוסף ,הצרכנים אוכלים כיום
יותר פסטות ,אורז ומוצרי תפוחי
אדמה מעובדים .פוטנציאל היצוא
של תפוחי אדמה מוגבל בעיקר עקב
העלות הגבוהה של ההובלה מחד
והמחיר הנמוך של המוצר מאידך.
בהולנד ,שכנתה של גרמניה ,ענף
תפוחי אדמה חזק ורווחי הודות
להתמחות (זרעים ועיבוד מוצרים),
שמאפשר לייצא  80%מכלל הייצור.
עלות התובלה מהווה במקרה זה גורם
פחות חשוב ,בגלל הערך הגבוה של
המוצרים שהולנד מייצרת .בהולנד
שוק תפוחי האדמה הטריים מהווה
פחות מ 15%-מכלל הייצור ההולנדי.
החוקרים ( )Lang&Kawchuckמציעים
במאמרם מספר פתרונות לשוק
הטרי:
לפלח את השוק למספר סגמנטים-
נישות ,ואחת האפשרויות היא
לעניין צרכנים חדשים :היכן הקונים
גרים ומה גילם? מה אורח החיים
שלהם וגובה הכנסתם? מניתוח
של הנתונים הללו ניתן ללמוד איזה
מוצרים לפתח ,כמו למשל אורגני,
זנים חדשים ,מותג מקומי ,התאמת
גדלים (בייבי?) וצבעים ,אריזות שונות
ומוצרים ידידותיים לסביבה ,טעמים

ומרקמים מיוחדים ,מוכנים למיקרו,
מראה המוצר ,מקור הגידול (אזור) ,גיוון
מוצרים תוך שימת דגש על בריאות
ותכולה גבוהה של ויטמינים שונים
ומיקרו אלמנטים ופירוטם וכן רמה
נמוכה של קלוריות.
כדי להשיג זאת ,השוק הנוכחי יכול
למשוך קהלים חדשים ,בעיקר
צעירים ,או לעלות את כמות הצריכה
באמצעות פרסום וכן להיכנס
לקנטינות ,לקדם מכירות של מוצרים
כמו למשל “האש בראון” (לביבות)
להכנה בבית .כשמציעים תפוחים
טריים ,יש להציע את הצבעוניים או
להציגם כפי שהם נראים בפלקטים.
מספר האפשרויות לקיים את הרמה
הנוכחית או להעלותה הוא מכריע ,ולכן
הפתרון הטוב ביותר יהיה תלוי במידה
רבה בדינמיקה של האוכלוסייה,
במידת הזמן הפנוי העומד לרשותה
לבישול ובמידת החשיבות שהיא
מייחסת לנושא הבריאותי.
האמונה האישית שלי ( )A.Hהיא
שחוזקם של תפוחי אדמה בעתיד יהיה
תלוי בהצגתם כמוצר נוחות (אריזות
נוחות ,מוכן ישר לבישול ,מיון נכון ומדויק
ויציבות של האיכות לאורך כל השנה,
ללא פגמים ובאיכות אחידה) וקידום
מכירות בכיוון של בריאות .לפרסום יש
תפקיד חשוב בגישה זו.
מחבר המאמרPROF’ Anton Havekort :
מקורPotato World Research :

מבזק ירקות

המקל או הגזר?
הגזר משמש ברבים ממאכלי חג
הפסח ,מוסיף טעם ,ארומה וכמובן
צבע לתפריטים הרבים.
מסתבר שדווקא הגזר הצבעוני
והאלגנטי מופיע בכמה אמרות
קשוחות ,והן:

שיטת המקל והגזר  -שיטה הטוענת
שכדי להניע מישהו לפעולה צריך
להציג לו תמריץ חיובי ,כמו הגזר ,לצד
איום בענישה ,כמו המקל.
ויקום הגזר ויכה את הגנן  -אמרה
שבאה לומר שהתלמיד עולה על
המורה.

אעשה ממנו צימעס  -צימעס הוא
תבשיל של גזר קצוץ מהמטבח
האשכנזי ,ואמרה זאת באה ללמד על
יחס מעט מאיים כלפי האחר.
אנחנו בחרנו להציג את הצד היפה
והאמנותי של הגזר ,המככב באמנות

הרחוב על קירות תל אביב ,אם כי גם
כאן מככב ציור הגזר היפה בפינות
רבות של העיר כמעשה אסור ,תיהנו
ותשפטו.

צילמה :פרחיה עינב

המשך בעמוד הבא
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המשך בעמוד הבא
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הפגנת החקלאים בתל אביב,
 - 26.3.15יריית הפתיחה
במאבקם של החקלאים
בישראל
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משולחן המזכירות
ישיבת מזכירות מיום
24.3.15

שאנחנו עובדים עליהם בתקופה זו.
נקווה שהעונה תהיה טובה יותר .חג
שמח לכולכם.

בהשתתפות צביקה כהן ,סמנכ”ל
להשקעות ומ”מ מנכ”ל משרד
החקלאות

מאיר יפרח

צביקה כהן
אני לא איש בשורה בתקופה בה
אין תקציבים וממשלה .למרות מה
שחושבים באוצר על החקלאות ,אנחנו
מנהלים מו”מ לגבי המשבר בערבה.
מול האוצר סגורים על תמיכה בפלפל
ליצוא באזורי עדיפות .נושא שני בו
מתקדמים הוא הלוואות בערבות
מדינה ,מול אגף החשב הכללי.
המדובר בפיילוט להלוואות למגדלי
היצוא בכל חלקי ישראל .כיום ,יחד
עם החשב הכללי ,נמצאים לפני יציאה
למכרז .מדובר כפי הנראה בסכום של
 150מיליון ש”ח הלוואות.
אלה שני הדברים מחוץ לשוטף
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נראה מה נותנים לערבה ,וגם זה
בספק ,ומשם נמשיך לאזורים נוספים.
בקנט בודקים אפשרות לפצות
מגדלים עבור נזק של איכות בפלפל.
שמאים יצאו לחוף כרמל ולערבה,
ונקווה שיוכלו לסייע לנזקי החקלאים
באזורים הללו.
כדי לסייע לחקלאים בקשיים,
במועצת הצמחים ייעשה מאמץ גם
בתחום ההלוואות.
אנחנו הולכים כיום למאבקים קשים.
בסך הכול השלטון לא השתנה .יש לנו
כ 20-נושאים מרכזיים ,וברגע שיהיו שרי
חקלאות ואוצר נתחיל לקיים מולם מו”מ.
את הרווח של כל משק משלמים
במס מעסיקים ובנקודות זיכוי.
חשוב שנתמודד בנושא השיווק

וההתארגנות לשיווק .כיום קשה
לשווק ,בין השאר כאשר יש שלושה
תקליטי מחירים ורשת אחת קונה
לכל האחרות .נתחיל לרכז את השיווק
עבור כ 100-מגדלים .צריך לטפל
בנושא השיווק בכל המובנים .גם נושא
פינוי העודפים כבר אינו פתרון .ניסינו

להשמיד תפוחי אדמה והתנפלו עלינו
מכל הצדדים .הכלי הזה נגמר.

ירקות חיוניים לבריאות
בפני חברי המזכירות הופיע פרופ’
זכריה מדר מהפקולטה לחקלאות,
שסקר כמה עובדות חשובות
בתזונת ירקות וגם נתן טיפים
נוספים בתזונה נכונה.
•כאשר מדברים על ירקות ופירות
בחטיבה אחת ,הדגש הוא על
חשיבות צריכתם הבלתי מוגבלת
של ירקות .בפירות יש סוכרים,
וצריך להיזהר כי הם עלולים לגרום
להשמנת הכבד ולפגוע במי שיש
לו סוכרת.
•יש עדנה לפלפל החריף .יש
לו אפקט אנטי דלקתי ,וכיום
כבר ידוע שהשמנה היא בעיה
דלקתית.
•בצל מגן מפני סרטן הקיבה והמעי
הגס ,וזה נוסה בבני אדם .המדובר
בכל סוגי הבצל ,טרי או מבושל.
•חסה אפשר לאכול בכמות של
שני שקים...
•יש חשיבות בצריכת ברוקולי
וקולרבי ,המגינים מפני סרטן
המעי הגס.
•ככלל ,בארוחה צריך קודם כל
לאכול את הסלט ,ולא את מה
שלידו.
•סיבים תזונתיים הם החלק הלא
נעכל בגופנו .נמצאים בדגנים
ובירקות .הצריכה המומלצת
היא לילדים  15 -גרם ליום,
למבוגרים  25 -גרם ליום ,לחולי
סוכרת  -עד  40גרם ליום .בגלל
שסיבים תזונתיים לא נספגים,
הם כמו שוטרים במעי הגס ,אז
אם אוכלים גלוקוז הם נותנים רק
לכמות קטנה להיספג .בנוסף,
הם משפיעים על פעילות תקינה
במערכת העיכול וגם יוצרים

חומצות שומן טובות.
•ובנושאים אחרים ,ממליצים כיום
על שתיית קפה ,בעיקר קפה
שחור .צריכה נורמלית ביום היא
 5-3כוסות קפה שחור .יש לכך
מספר יתרונות בריאותיים ,כולל
סיכון מופחת למחלות לב וכלי
דם ועוד.
•ממליצים על שתיית בירה לבנה
(לא בירה שחורה) .מומלץ 3-2
פחיות ליום .הכשות שבבירה
היא שנותנת את היתרון
הבריאותי והגנה מפני מחלות לב.
•מיקרוביוטה  -נושא חדש
שעוסק בחיידקים של מערכת
העיכול .מסתבר שהרכב
המיקרוביוטה הוא גורם נוסף
שמשפיע על השמנה .חשוב
במה מאכילים את אוכלוסיית
החיידקים הזו .זו קבוצה של
מיקרו אורגניזמים שנמצאת
בעיקר במעיים .החיידקים
האלה אומרים שהם מסוגלים
לעזור לך או להזיק לך .אם
למשל מעלים את כמות השומן
במזון ,אתה מזיק לעצמך .אולם
לא רק האוכל ,גם הגנטיקה שלנו
משפיעה על אלו חיידקים יהיו
לנו במערכת העיכול ,בעיקר
במעי הגס .גילו שחיידקים
המזוהים עם אנשים רזים נמצאו
יותר אצל אנשים שצורכים תזונה
עשירה בסיבים תזונתיים .נמצא
גם שמי שקיבלו חיידקים של
שמנים השמינו ,ולהיפך .בעתיד
ייתכן שזה יהיה פתרון להשמנה,
וכבר נעשה ניסוי כזה בבית
חולים קפלן באמצעות העברת
צואה בחוקנים או בקפסולות.

מבזק ירקות

חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות
מרץ  - 2015מאי 2015
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק
של המזרעים/שתילות עד פברואר
 ,2015אשר ישווקו בחודשים
מרץ  - 2015מאי  .2015הנתונים
הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי
המועצה ,מתוך הסקירה היומית של
מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני
השיווק שמרוכזים בענף 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:

נתונים אלה מעובדים במועצת
הצמחים-ענף הירקות לדו”ח מרכז
ומפורט ,שפורסם בשולחנות
המגדלים הרלוונטיים ובאתר
המועצה.
חג פסח כשר ושמח,

אברהם ארליך (נונה),
מנהל ענף ירקות
אלי דנינו ,מנהל מידע ,ענף הירקות
מזג-אוויר ,מחלות ,גלי הנבה ,אזורי
גידול ,עונות גידול וכו’ .לאור זאת,
יש לקחת את הנתונים והאמור
בתחזית זו בזהירות ובערבון מוגבל.
אין בתחזית זו כדי להטיל על מועצת
הצמחים  -ענף הירקות או מי
מעובדיה ו/או שלוחיה כל אחריות
בקשר לאמור ו/או לאמיתות האמור
בתחזית זו ,ואין לפרשה כהתחייבות
לקיומו של נתון כלשהו בעתיד.

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות
בשנים ( 2015-2006מדד באחוזים בסיס = ממוצע )2005

המדד הסיטוני בחודש פברואר  2015עומד על שיעור של  156%משנת הבסיס
(ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה כי מדד מחירי הירקות הסיטוני בחודש
פברואר  2015ירד בשיעור של  1%לעומת חודש ינואר .2015
מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש פברואר  2015עומד על שיעור של 137%
משנת הבסיס .מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש פברואר ירד בשיעור של 1%
לעומת חודש ינואר .2015

מרץ 2015
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השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים פברואר  - 2014פברואר ( 2015ש”ח לק”ג)
שם ירק
ארטישוק
בטטות
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל בית אלפא
בצל ירוק
בצל ריברסייד
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר בשקים
דלורית
דלעת
חסה  8יחידות
חצילים חממה
כרוב אדום
כרוב לבן
כרובית
לוף
לפת איכות מעולה
מלון גליה מעולה
מלפפונים חממה
סלק
סלק איכות מעולה
עגבניות באשכולות
עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות איכות
מעולה
עגבניות צ’רי באשכולות
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל ירוק מזני בלוקי
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
פלפל קליפורני
צנון
צנונית באריזה
קולרבי
קולרבי איכות מעולה
קישואים איכות מעולה
שום
שומר
שעועית ירוקה
תירס באריזה קמעונית
תפוא”ד אדום באריזה קמעונית
תפוא”ד אדום באריזה קמעונית
איכות מעולה
תפוא”ד אדום בשקים
תפוא”ד באריזה קמעונית
תפוא”ד באריזה קמעונית לבן
איכות מעולה
תפוא”ד שקים
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פברואר14-
9.08
3.00
6.06
4.48
2.15
4.14
3.08
5.35
2.30
1.90
4.60
3.15
21.90
5.73
2.65
2.45
3.54
6.35
2.55
5.94
4.28
3.87
5.04
4.79

פברואר15-

 %שינוי

6.69
3.00

10%
-33%

7.48
2.80
7.75
3.00
2.30
6.28
5.20
24.60
5.16
2.05
1.91
4.91
5.17
3.40
8.38
5.54
2.57

81%
-9%
45%
30%
21%
36%
65%
12%
-10%
-23%
-22%
39%
-19%
34%
41%
30%

3.20
2.49

-37%
-48%

5.95
7.30
7.12
9.01
8.73
6.66
7.92
7.50
2.50

4.88
6.33
5.33

-31%
-30%
-39%

6.28
5.27
5.16
3.88
3.50
5.34

-21%
-30%
55%

3.41
4.81
20.00
3.79
13.90
6.25
4.65

5.05
14.15
3.86
14.60
7.69
3.33

5%
-29%
2%
-6%
23%
-28%

5.25

4.03

-23%

4.20
3.73

3.03
2.95

-28%
-21%

4.35

3.60

-17%

3.40

2.60

-24%

מבזק ירקות

פירוט התחזית:
בצל
הספקת בצל בחודשים דצמבר -
מרץ הינה מהזן בית אלפא.
סך-כל המלאי של ריברסייד -
כ 3,000-טונות בקירור; סך-כל מלאי
שדה בית אלפא  -כ 18,000-טונות;
סך-כל אורי נעיצה  -כ 2,100-דונם
ואורי זריעה  -כ 700-דונם.
סך-כל מזרעי ריברסייד  6,950 -דונם.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות.
צפויה הספקה סדירה של בצל .הצפי
הוא לרמת מחירים
מאוזנת.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש ינואר
הינו כ 1,600-דונם בשטחים פתוחים
ו 2,400-דונם בחממות.

מרץ 2015

כתוצאה ממזג-האוויר יש חשש לקרה,
שעלולה לגרום לחיסול שטחי החציל
בשטח פתוח ,המיועדים לשיווק
בחודשים פברואר  -אפריל.
הצפי הוא לרמת
מחירים מאוזנת עד
גבוהה.
כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים נובמבר
 ינואר הינו כ 4,800-דונם ,המיועדיםלשיווק בחודשים פברואר  -אפריל.
כתוצאה ממזג-האוויר ,יש חשש לקרה,
דבר שעלול לגרום לנזק במספר
שטחים.
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
נובמבר  -ינואר הנו כ 5,200-דונם,
המיועדים לשיווק בחודשים פברואר
 אפריל .כתוצאה ממזג-האוויר הקר ,בחודש
פברואר גרמו הלילות הקרים
להפחתת היבולים במלפפון .בנוסף
קיים חשש לקרה ,דבר שיגרום
להפחתה נוספת ולפגיעה ביבולים.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת עד
גבוהה.
עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש נובמבר -
כ 13,900-דונם בתי צמיחה ,המיועדים
לשיווק בחודשים פברואר  -אפריל.
הצפי הוא לרמת
מחירים נמוכה עד
מאוזנת.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש נובמבר
כ 27,360-דונם בתי צמיחה ,המיועדים
לשיווק בחודשים פברואר  -אפריל.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה עד
מאוזנת.
שום
במלאי קיימים כ 800 -טונות
מאוחסנים בקירור ,המיועדים לשיווק
עד חודש אפריל .2015
בסך-הכול עד סוף נובמבר נעצו שום
לעונת  2014/15בהיקף כ 6,800-דונם.
הצפי הוא לרמת מחירים
מאוזנת.
אבטיח
היקף מזרעי האבטיח בחודשים
נובמבר -ינואר כ 7,300 -דונם,
המיועדים לשיווק בחודשים פברואר
 אפריל.הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.
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חדשות מים
רעיון ה”אמבטיה
הארצית” המקודם
על-ידי חברת
מקורות
אבו וילן ,מזכ”ל התאחדות חקלאי
ישראל
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בתקופה האחרונה ,וביתר שאת
בשבועות האחרונים ,אנו עדים
לפעילות אינטנסיבית של חברת
מקורות בקידום רעיון ה”אמבטיה
הארצית” למים חקלאיים.
לרעיון זה ,של קביעת מחירים אחידים
למים ,על-ידי יצירת “אמבטיה”
משותפת לכל סוגי הפקות המים,

יש כנראה שותפים באגף התקציבים
באוצר ובמשרדי ממשלה אחרים
שלהם נציגות במועצת רשות המים.
חברת מקורות מקדמת רעיון זה
כמענה לטענות החקלאות על ייקור
תעריפי המים ,ובעשותה כן היא
מסיטה את האש מדיון בנושא עלויות
פעילותה היקרות.

הסטת אש זו גורמת לשני תהליכים
בעייתיים ביותר מבחינת החקלאות:
האחד  -הפניית תשומת-הלב של
הרגולטורים (רשות המים ומשרד
האוצר) והתעסקות ברעיון האמבטיה.
השנייה ,והחמורה יותר ,הינה העלאת
המתח הפנימי בקרב החקלאים ,בין
החקלאים הצורכים מי מקורות ובין
המפיקים העצמיים.
תכנית מקורות מטעה ומעוותת
מציאות .הרעיון שמציג את סל המים
החקלאיים כמורכב ממים זולים
וממים יקרים מוטעה מיסודו .זוהי
הסתכלות צרה אשר איננה מביאה
בחשבון את כלל מרכיבי עלויות המים
ופרמטרים נוספים (השקעות עבר,
זמינות וכמות ,איכות ועוד).
הפער האמיתי נובע אך ורק משתי
סיבות:
 .1יעילות הפעילות העצמית מול חוסר
יעילותה של מקורות.
 .2עלויות ההספקה באזורי הפריפריה,
המרוחקים ממקורות המים.
המענה הראוי לפער הינו:
 .1התייעלות חברת מקורות.
 .2תמיכה ממשלתית בעלויות
ההפקה והספקת המים בפריפריה,
כפי שנעשה בכל תחום תשתית לאומי
 תחבורה ,אנרגיה ועוד.אין זהו תפקידם של החקלאים ,בעלי
אמצעי הפקה עצמיים ,לסבסד
חקלאים אחרים הרוכשים מים
מחברת מקורות .קיום החקלאות
בכל רחבי המדינה הוא אינטרס לאומי
רחב ,ומכאן תפקידה של המדינה
במימון תשתיות המים היקרות
בהולכת מים לאזורים המרוחקים.
רעיון האמבטיה ,מעבר לכך שלא
ישיג את מטרתו (הוזלת תעריפי
המים החקלאיים היקרים) עתיד
לפגוע ביעילות המפיקים העצמיים
ואף להביא לחוסר יעילות כלכלית
בפעילותם ולקריסתם .מצב זה רק
ירחיב את נפח פעילותה של חברת
מקורות על עלויותיה הגבוהות.
אנו פועלים על מנת להציג את
עמדתנו הברורה ואת המציאות
העובדתית לכלל הגורמים
הרלוונטיים ,ואנו עומדים לרשותכם
לכל הבהרה או התייחסות.

מבזק ירקות

תכירו
משה יפרח ממושב
תירוש:
מגדל מגוון ירקות
וגם פול טרי
לשולחן הפסח
חגית שגב

נא להכיר
משה יפרח מגדל ירקות בעיקר
בשטחי קיבוץ צרעה ,חוכר את
השטחים מהקיבוץ שחוכר אותם
מהמנזר של הפטריארך ,כ 700-דונם
של מיני ירקות שונים :קישואים ,בצל,
כרוב ,שומר ,שום ופול ירוק ,ובקיץ
עגבניות ,פלפלים ,דלורית.
משה יליד מושב תירוש ,דור שני
לחקלאים שעלו ממרוקו בשנות ה.50-
אביו ,ניסים יפרח ז”ל ,גידל בצל ,שום,

מלפפון ,תפוחי אדמה .משה ואחיו
הבכור עבדו במשק מילדות .לאחר
השירות הצבאי חזר משה בגיל 21
למשק והתחיל לעבוד לצד אביו.
לאחר כמה שנים עבר לגדל ולנהל את
המשק בעצמו.

למשה  8אחים ואחיות ,שמהם רק
הוא נותר חקלאי פעיל .נשוי לרויטל
ואב לשלושה בנים ,סבא לנכד.

מהי עבורך חקלאות?
משה אומר ש”חקלאות היא הלב

שלנו ,גדלנו על זה .תמיד מקווים לטוב.
אנחנו כבר מושקעים חזק בפנים ואין
דרך אחרת ,אבל אני מאוד אוהב את
העיסוק בחקלאות מתוך בחירה ,את
ה’אקשן’ ,לראות איך הגידול מתפתח
מכלום לפרי ,ממש פלא הבריאה”.

המשך בעמוד הבא
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משה מתחיל את היום בשעה 05:00
בבוקר ,פעיל בשדות ,מנהל את כל
המערך ושותף מלא בעשייה .הגידולים
האהובים עליו ביותר הם קישואים,
בצל ועגבנייה ,אך הוא מגדל סל מגוון
של מוצרים ,כדי לפזר סיכונים.
משה משווק את התוצרת גם לרשתות
וגם לשוק הסיטוני .עובד עם שפיט
ביכורי שדה דרום .המשק פעיל 6
ימים בשבוע ,כמעט כל השנה.

פול לשולחן הפסח
בשטחים של משה  50דונם של פול
ירוק ,שמוכן תמיד לקראת הפסח,
החג של הפול הטרי ,בפרט בקרב
עדות המזרח .כדי להגיע לשווקים עם
יבול הפול לפני פסח ,משה מתחיל
בתהליך כבר בחודש ספטמבר ,עם
הכנת הקרקע ,ולאחר מכן זריעה
וטיפולים .לפול יש מחזור גידול של
כ 90-יום ,כך שהתוצרת מוכנה ומגיע
לקראת תקופת הביקוש .הביקוש גדל
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בחג ויורד לאחריו ,מה שמביא להוזלת
התוצרת .אם המחיר עדיין כלכלי,
ממשיכים לקטוף גם לאחר הפסח,
ואם לא ,מתחחים את האדמה
ושותלים בחלקות ירקות קיץ ,כאשר
עלי הפול משמשים כזבל ירוק ,מעין
דישון אורגני לאדמה.
פול טרי הינו גידול תרבות עתיק עוד

מתקופת האבן ,מספר משה .בארץ
גידלו את הפול עוד בימי התנ”ך,
וכבר במקרא הוא מוזכר בין הירקות
החשובים לאדם  -למאכל ולמספוא.
הערבים גידלו את הפול בקנה מידה
רחב והשתמשו גם בגרגירים היבשים
וגם בתרמילים ובגרגירים הירוקים .כיום
נפוץ הצמח בעיקר באירופה ובארצות

הים התיכון .פול הינו מקור מזון טוב
מאוד לסיבים תזונתיים ,לחומצה
פולית ולמנגן ,וכן מהווה מקור טוב
לחלבון ,לתיאמין ,לברזל ,למגנזיום,
לזרחן ולנחושת.
“העונה” ,מספר משה“ ,ספגנו נזקי
ברד בשתי מערכות חורפיות מרכזיות,
שהרסו חלק ניכר מהשדות ,הקטינו את

מבזק ירקות

בשדה ההדרכה
התרעה מפני מחלת
הכיב הבקטריאלי
בעגבניות

היבול לדונם ב 50%-לפחות וגם פגעו
באיכות” .נזקי הברד ניכרים בכתמים
שחורים על הפול ,שאינם משקפים
פגיעה באיכות הפנימית של הפול אלא
רק במראה החיצוני ,שהוא הקריטריון
המוביל לתוצרת איכותית ברשתות.

()Clavibacter michiganense

הודעה למגדלי העגבניות

מהו המכשול הגדול ביותר
כיום בחקלאות?
“הרשתות והשוק מכבידים ומגבילים
אותנו עם נושא הבלעדיות ,לוקחים
קומיסיון גבוה .יש דרישה לתוצרת
באיכות גבוהה .המגדלים מתחרים
זה מול זה ,כי הרשתות מכתיבות את
המחירים.
הפתרון יגיע בחוק של מחיר מינימום
למוצר ,שהוא מחיר עלות גידול.
הרשתות מתחרות ביניהן על חשבון
החקלאים.
בנוסף ,יש בעיה קשה בנושא מחסור
בתאילנדים ובזכויות היתר שלהם .יש
חובה לשחרר אותם אם הם רוצים
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ללכת ,מה שמביא למצב בו אמנם
במכסה רשום שיש לך מספיק
עובדים ,אך בפועל אתה בחסר”.
למשה כמה עובדים פלשתיניים קבועים,
שעוזרים לו בניהול ובעבודה השוטפת
במשק .השנה גידל תוצרת באופן רגיל
ללא שמיטה ,כי מדובר בשטחי גוי.
משה חקלאי פיקח וחרוץ לדוגמא,
המנסה לחיות בכבוד מחקלאות
ואינו חוסך במאמצים לספק לגידול
את התנאים המיטביים כדי לשווק
תוצרת טרייה איכותית .בהצלחה.

שלי גנץ  -ממ”ר עגבניות,
מנהלת תחום ירקות בתי צמיחה -
אגף הירקות
נטע מור  -ממ”ר הגנת הצומח
בירקות  -תחום הגנת הצומח

המחלה גורמת לנבילה ,להתנוונות
כללית ולתמותת צמחים בכל שלבי
הגידול .שתילים צעירים עד גיל
חודשיים רגישים ביותר למחלה.
סימני המחלה הראשונים הם כתמים
מימיים קטנים ,שהופכים להיות דומים
לכתמים המזכירים צריבה מתכשיר
כימי .בשתיל צעיר המחלה מתקדמת
מהר וגורמת לנבילה ולתמותה
מהירות כחודשיים לאחר השתילה.
צמח נגוע משתילת דצמבר 2015

בימים אלה אנו מזהים תפוצה של
מחלת הקלוויבקטר בחלקות צעירות
משתילות דצמבר-ינואר ,שהינה מופע
יחסית מוקדם של המחלה.
שתילות האביב ,ובמיוחד מרץ-מאי,
רגישות למחלה בגלל תנאי לחות
וטמפרטורה מתאימים .יש לציין
שהחיידק נמצא ברוב אזורי גידול
העגבניות בארץ ומנגע זנים שונים.

המשך בעמוד הבא
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סימפטומים בעלים של צמח צעיר (שתילת אמצע מרץ)

פעולות שיש לנקוט
במהלך הגידול
מעבודות המחקר במיזם קלוויבקטר,
שהסתיים ,נמצא שהנגיעות המשנית
מתרחשת על-ידי העובדים כאשר
הצמחים רטובים .צמחים צעירים
רגישים יותר למחלה.
אנו ממליצים לא להיכנס לבית
הצמיחה ולטפל בצמחים כל עוד
הם רטובים .יש לדחות את פעולות
הקיטום והליפוף עד שהצמחים
יהיו יבשים .באופן יחסי ישנם מעט
ימים כאלה ב”חלון זמן הרגישות”,
כך שחובה עלינו ליישם המלצה זו
בשבועות הראשונים לאחר השתילה
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ועד כחודשיים מהשתילה.
מומלץ לעקור צמחים המראים סימני
נגיעות ראשונים.
מומלץ שלא לגעת בצמחים
כשהם רטובים מדמיעה או
לחות ,כדי למנוע את התפשטות
המחלה

פעולות מקדימות לפני
שתילות חדשות
א .שמירת המבנה סגור עד למועד
השתילה תקטין סיכויים לאילוח
מחודש של החלקה.
ב .הקפדה על כך שלמשתלה שייצרה

את השתילים יש תעודת בריאות,
שהזרעים נבדקו על-ידי מעבדה
מורשת.
ג .להקפיד ולבצע את כל הפעולות
הפיטוסניטריות הבסיסיות לפני
השתילה ,ביניהן :סילוק שאריות
הגידול כולל צמחים ופירות ,חיטוי
המבנים ואם יש צורך גם חיטוי
הקרקע.

גידולי תעשייה
פברואר-מרץ 2015

של הגידול .ניתן לפנות לד”ר חנן
אייזנברג אם משתמשים ב”פקעית” או
לד”ר יוסי הירשנהורן ולאריאל ונציאן
מחברת “אפעל” אם משתמשים
בתכשיר “הימאליה”.
 .3לחלק גדול מזני העגבניות שנשתלים
השנה אין סבילות/עמידות לניקוד
בקטרי .יש להקפיד על ריסוסי מניעה
אם תנאי הסביבה מחייבים זאת ,כמו
לפני גשם או באזורים מאד לחים.
 .4לא לחסוך ולא להגזים בדישונים;
לדשן מה שצריך תוך התחשבות
ביבול המצטבר.

שאול גרף

עגבניות לתעשייה

שעועית לתעשייה

 .1מרססים רק בתכשירי ההדברה
הרשומים בצבע השחור בנספח
של הגנת הצומח לחוזה העגבניות
לתעשייה; אלו התכשירים המותרים
בארץ ,באירופה ובארה”ב.
חובה להקפיד על ימי ההמתנה
הרשומים.
 .2למתמודדים בעלקת :מומלץ ורצוי
לערב את החוקרים בשלבים השונים

 .1קוטל העשבים טרפלן אסור
בשימוש .נא להשתמש באלטרנטיבות.
 .2השקיה סמוך להצצה מגבירה את
סכנת הריזוקטוניה .מומלץ להימנע
מהשקיה בשלב זה.

תירס לתעשייה
יש להזהר בעונה זאת מחילדון.
בהצלחה!!!!!

מבזק ירקות

משתלות תות-שדה
מרץ 2015
מוחמד יוסף אבו טועמה  -מדריך
לגידול ירקות וממ”ר תות שדה
נטע מור  -ממ”ר הגנת הצומח
בירקות

כללי
מדי שנה ,בחודשים פברואר-אפריל,
מכינים את הקרקע למשתלות השדה
המשקיות :קובעים את היקף שטח
המשתלה ואת גודל השטח המניב
המתוכנן לעונה הקרובה ,בהתאם
למגבלות המים ולכוח העבודה.

חומר ריבוי
חובה להשתמש בשתילי אם
מהמשתלות המורשות בלבד ,כדי
להיות בטוחים שאיכותם עומדת
בתקנות משרד החקלאות ,מבחינת
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אמינות הזן והניקיון ממחלות
ומווירוסים.

בחירת השטח והכנת הקרקע
מומלץ לבחור חלקה שהקרקע בה
תהיה מנוקזת ,חולית ,עמוקה ,נקייה
מעשבים ,פורייה ורחוקה משטחים
מניבים ,מחשש להעברת מזיקים
ומחלות .עדיף לבחור בחלקה שלא
גידלו בה תות-שדה בשלוש השנים
האחרונות ,כיוון שגורמי מחלות
משתמרים בקרקע יותר משנה.
מתחילים בהכנת הקרקע בביצוע
חריש עמוק ( 60-40ס”מ) במשתת או
במחרשה מתהפכת בתחילת האביב,
לאחר מכן מפרקים את הרגבים
ומיישרים את הקרקע .בהמשך יבוצעו
עיבודים קלים באמצעות קלטור,
להשמדת עשבים שנבטו במהלך
החורף והאביב ,עד ביצוע החיטוי
במהלך חודש אפריל .פעולה זו חיונית
להפחתת אוכלוסיית זרעי העשבים

בקרקע .יש לדאוג לניקיון החלקות
השכנות וגבולות החלקה מעשבים,
כדי למנוע מעבר זרעים נוספים
באמצעות הרוח (כגון קייצת ועשבים
אחרים ממשפחת המורכבים).

זיבול ודישון יסוד
מומלץ לבצע בדיקת קרקע לפני
הוספת זבלים או דשנים כימיים
ביסוד ולקבוע את כמותם על סמך
הממצאים ותוך היוועצות במדריכי
שירות שדה ,כדי לשלוט ברמת
היסודות בקרקע .הרמה המיטבית
הרצויה של היסודות היא  30ח”מ זרחן
ו 60-ח”מ אשלגן .כאשר לא מבצעים
בדיקות ,מפזרים  150ק”ג סופר
פוספט ו 20-ק”ג אשלגן כלורי לדונם.
מצניעים אותם לעומק של  15-10ס”מ
בתיחוח .הזרחן חשוב מאוד לבניית
מערכת שורשים בריאה ומפותחת של
שתילי האם והבנות .דישון יחסי עם
ההשקיה במהלך תקופת המשתלה

מבטל את הצורך במתן דשן יסוד
אשלגני ,בתנאי שיבוצע מעקב רציף
בבדיקות קרקע אחת לחודש .אחת
לשנתיים ,לפני החיטוי בחודשים
נובמבר ודצמבר ,מוסיפים זבל אורגני
רקוב בצורת קומפוסט במנה של 6-5
מ”ק/דונם.

חיטוי קרקע
מגדלים ,שברשותם מתיל ברומיד,
יחטאו מתחת ליריעה חוסמת ,במינון
של לפחות  30ק”ג לדונם .מינון
נמוך מזה אינו יעיל בהדברת חלק
מפגעי הקרקע ,כמו מקרופומינה.
התכשירים המורשים לחיטוי בתות
שדה הם אדוכם סופר ,להדברת
מחלות שוכנות קרקע וקונדור/
אגרוצלון ופלדין להדברת נמטודות
עפצים .בחלקות בהן ישנה נגיעות
בנמטודות עפצים ,מומלץ לחטא
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בקונדור/אגרוצלון או פלדין ,תוך
הקפדה על הוראות היישום .חובה
לחכות  5ימים לפחות בין חיטוי
בקונדור/אגרוצלון לבין חיטוי באדוכם
סופר .נכון להיום רוב הקרקעות אינן
מאולחות בנמטודות ולרוב מספיק
חיטוי באדוכם סופר .העיתוי הטוב
ביותר לביצוע החיטוי הוא כשלושה
עד ארבעה שבועות לפני השתילה.
חיטוי סמוך מדי לשתילה יסכן את
צמחי האם ועלול לגרום נזק קשה,
בשל שאריות התכשיר בקרקע.
מומלץ לחפות את הקרקע מוקדם
ככל האפשר לפני החיטוי ,כדי
להעלות את הטמפרטורה (יישום
התכשיר מורשה בטמפרטורת
קרקע של מעל  15מ”צ) .המנה
המומלצת לחיטוי היא  70ליטר לדונם
ביישום בטפטוף מתחת לפלסטיק
שקוף אנטידריפ ,על חלקה מוכנה
לשתילה ,במנת מים של  30-20קוב
לדונם .המרווח בין שלוחות הטפטוף
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והטפטפות לא יעלה על  50ס”מ.
לפני החיטוי חשוב להקפיד על כך
שהקרקע תהיה מפוררת ,נקייה
משאריות צמחים ומחלקי פלסטיק
ויבשה ככל האפשר .לאחר החיטוי
אין להיכנס לשטח עם כלי עיבוד .יש
להיוועץ במדריכים ובאנשי החברות
לקבלת פרטים נוספים לגבי יישום
התכשירים.

שתילה ומרווחים
שותלים את צמחי האם במהלך
השבועיים הראשונים של מאי ,בהתאם
לזן .במהלך השתילה מסמנים את
חלקי המשתלה שהוקצו לכל זן
באמצעות שילוט מתאים ,ובהמשך
 באמצעות בניית מחיצות בגובה 40-30ס”מ מיריעות פלסטיק על
שלד של חישוקי ברזל ,למניעת
מעבר שלוחות מזן לזן .המחיצות אינן
צריכות להיות גבוהות מדי ,כדי שלא
יפריעו להמטרה .בין שני זנים סמוכים

טבלה מס’  :1המועדים והמרווחים בשתילת שתילי אם וכמות לדונם משתלה
לפי זנים
צמחי אם
בס"מ
מרחק
מועד שתילת
בין הצמחים לדונם
הזן
בין
שתילי האם
משתלה
בשורה
השורות
תמר ( ,)328הדס
( ,)543מלאך (,)156
 5-1 250-200במאי
220-200 220-200
חירות ,אורלי ,תמיר
()73
יובל ,ונטר דון (,)7177
 5-1 220-170במאי
250-220 250-220
ברק ()946
 15-7 250-200במאי
220-200 220-200
פסטיבל ,יעל ()329
מותירים שורה ריקה ,שבה תוקם
המחיצה לאחר השתילה .מקימים
מחיצת פלסטיק בגובה  70-60ס”מ
כגבול מסביב למשתלה ,ומשאירים
כניסה אחת שבה יוצב כלי המכיל
חומר חיטוי לטבילת רגליים וכלי
עבודה.
קביעת מרווחי השתילה תיעשה
בהתאם לזן ,לפוריות הקרקע ולמועד
שתילת האמהות ,כאשר בזנים עתירי
שלוחות ובנות (זנים בכירים) ובקרקע
פורייה  -שותלים את האמהות

במרווחים גדולים .לעומת זאת ,זנים
אפילים דלי בנות ושלוחות שותלים
במרווחים קטנים יותר ,כמפורט
בטבלה שלהלן.
שותלים שתילים בריאים בעלי
מערכת שורשים מפותחת שלא
השחירה .חובה להרטיב את הגוש
לפני השתילה .חשוב להקפיד על כיסוי
הגוש בקרקע למניעת התייבשותו ,וכך
למנוע תמותה ופיגור בהתפתחות.
שותלים ליד הטפטפות כדי לדייק
במרווחי השתילה.

מבזק ירקות

דישון במהלך גידול
המשתלה
ביישום הדשנים ,ובעיקר החנקן,
נדרשים רגישות וידע למענה מדויק
על צורכי השתילים ,למניעת צמיחה
מופרזת וכיסוי שטח המשתלה

מוקדם מדי .צפיפות גבוהה עלולה
לגרום להתפתחות שתילים דקים,
ארוכים ובעלי מערכת שורשים
דלה ,כך שסיכוייהם של השתילים
להיקלט לאחר השתילה יהיו מועטים
וייווצרו תנאים המעודדים הדבקה

טבלה מס’  :2תכנית דישון יחסי במי ההשקיה במהלך גידול המשתלה
ריכוז היסודות במי
ההשקיה בח"מ (ג'/מ"ק)
שלב בגידול תאריכים תקופה מערכת
המשתלה
בימים ההשקיה חנקן זרחן
אשלגן
()K20( )P2O5
()N
א .שתילה-
50-40
בטפטוף 30 50-40
10 10.5-1.5
קליטה
ב.
60-50
בטפטוף 30 60-50
התבססות 20 30.5-11.5
האמהות
ג .פיתוח
בהמטרה*
שלוחות
60-50
ובטפטוף 30 60-50
60
1.8-1.6
עד כיסוי
המשתלה
בהמטרה
ד .גמילה
60-50
30
 50-40 20.9-1.8ובטפטוף **0
והקשיה
* לקראת תום ההשקיה ( 10-5דקות אחרונות) ,יש להשקות במים שאינם
מכילים דשן ,למניעת צריבות בעלים ** .בתקופת ההקשיה יש לשקול מתן
דשן חנקני בכמות מצומצמת (בראשית אוגוסט) לפי התפתחות השתילים .ניתן
להשתמש בדשן כמו חד-אשלגן זרחתי או אשלגן חנקתי *** .לתיקון מחסור
בברזל ,יש להשתמש בכלטי ברזל ,בדרך כלל במנה של  500-250גרם לדונם ,או
לרווח על השקיות ,אם מחסור הברזל נובע מעודפי מים בקרקע .יסודות קורט
אחרים יינתנו בהתאם לצורך ולאחר היוועצות במדריך **** .לוח הדישון הוא
המלצה כללית .יש לבצע בדיקות קרקע בתדירות של לפחות אחת לחודש כדי
להתאים את תכנית הדישון למציאות בשטח.
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והתפשטות מחלת אנתרקנוז.
ככלל ,מומלץ להשתמש בדשנים
שמתאימים ליישום במערכת הטפטוף
וההמטרה .בחירת הדשנים תיעשה על
סמך בדיקות קרקע תקופתיות .ניתן
להשתמש בדשנים נוזליים ,כמו שפר/
שפיר עם יסודות קורט (כגון ,)7:3:7
או בדשנים מוצקים מורכבים כמו
 .23:7:23ניתן להשתמש בדשנים לא
מורכבים ,על סמך בדיקות קרקע ,כמו
אמון חנקתי נוזלי ( ,)21%אמון גופרתי,
אשלגן חנקתי ,חד-אמון זרחתי ()MAP
או חד-אשלגן זרחתי (.)MKP
פיזור ידני גם באמצעות “מנוסים”
עלול לגרום צריבות ותמותת שתילים,
במיוחד אם כמות המים הניתנת לאחר
הפיזור אינה מספקת.

השקיית המשתלה
להשקיית המשתלה מומלץ להשתמש
בשלוחות טפטוף צפופות ,הפרוסות
במקביל לשורות צמחי האם שמכסות
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את כל שטח המשתלה ( 40-30ס”מ
בין השלוחות ו 25-ס”מ בין הטפטפות
בשלוחה או טפטוף רציף) .במקרה
ששתילת צמחי האם אינה מתבצעת
על ערוגות מוגבהות ,יש לשקול
שימוש בטפטוף חד-פעמי .בשל
הקושי בהוצאת הטפטפות מהשטח
במהלך עקירת השתילים ,יש לטמון
אותן באופן שטחי בעומק של כ5-3-
ס”מ .אין צורך לחבר את כל השלוחות
בתחילת המשתלה אלא ניתן לבצע
חיבור הדרגתי בהתאם להתקדמות
הכיסוי הצמחי .במהלך העונה ,עם
כל חיבור של שלוחה נוספת ,מומלץ
לתת מנת מים בהמטרה ,כדי לדחוק
את המלחים משולי האזור שהושקה
בטפטוף .שימוש בטפטוף מעלה את
יעילות ההשקיה והדישון ,מפחית את
הסיכוי להתפתחותן של מחלות עלים
(רמולריה ,מרסוניה ואנתרקנוז) וכנראה
חוסך במים.
בכל מקרה ,שמירה על לחות אוויר

טבלה מס’  :3משטר ההשקיה במשתלה
בהמטרה*
בטפטוף
שלב בגידול
מרווח כמות מרווח כמות שעת
תקופה
המשתלה
בימים מ”ק/ד’ בימים מ”ק/ד’ השקיה
 10ימים
12:00
כל יום 2-1
כל יום 3-2
א .שתילה  -קליטה
10.5-1.5
ימי
 20ימים
ב .התבססות
12:00
2-1
5-3
5-2
שרב
30.5-11.5
האמהות
 60ימים
ג .פיתוח שלוחות
06:00
כל יום 9-7
6-4
3-2
עד כיסוי המשתלה 1.8-1.6
50-40
06:00 20-10
5-2 15-10
4-2
ד .גמילה והקשיה ימים
20.9-1.8
משטר זה מותאם לאזור השרון .יש להתאים את משטר ההשקיה לאזורים חמים
ויבשים ,שהקרקע בהם היא חול דיונה.
* המלצות ההשקיה הן כלליות ,ויש להתאימן לתנאי האזור (אקלים ,קרקע וזן) .יש
לבקר את משטר ההשקיה באמצעות בדיקות קרקע תקופתיות.
ועל רטיבות פני הקרקע ,בהתאם
להתפתחות השלוחות ולהשתרשות
הבנות  -מבטיחה את הצלחת
המשתלה .מומלץ להשקות את
המשתלה בהמטרה בשעות הבוקר
המוקדמות ,למעט בימי שרב ,שבהם
יש להשקות בצהריים השקיה נוספת
לשם צינון .בהמטרה תהיה ההשקיה
המרכזית בבוקר בלבד ,ואין לחלק

את מנת ההשקיה היומית לשתיים
(מנת המים להשקיה בהמטרה
לא תהיה פחותה מ 6-מ”ק/דונם).
בחירת ציוד ההשקיה ,קביעת
ההצבות בהתאם לתנאי השטח ורשת
ההשקיה חשובות ביותר להבטחת
כיסוי אחיד בכל השטח ,ללא נגירה
ובזבוז .לשם כך ,בוחרים בממטירים
עדינים בעלי ספיקה של 200-160

מבזק ירקות

ליטר לשעה .יש להקפיד על לחץ מים
שיותאם לדרישת היצרן ,ויש להציב
את הזקיפים במאונך לקרקע .מומלץ
להציב ממטירי גזרה ( 180מעלות)
בעלי  50%ספיקה בשולי המשתלה,
כדי לחסוך במים .בתקופות א’ ו-ב’
(ראו טבלה מס’  )3משקים בטפטוף
(שלוחה לשורה; יש לוודא טפטפת
לכל צמח אם) ונעזרים במקביל
בהמטרה טכנית אחת בשעות
הצהריים למשך  20-15דקות ,לצינון
בימי שרב .בהמשך עונת הגידול,
בשלבים ג’ ו-ד’ ,מומלץ להשאיר את
שלוחות הטפטוף בשטח ולהשקות
את האמהות באמצעותן (השקיה
באמצעות המטרה בלבד דורשת
מנות מים גדולות יחסית כדי להגיע
לבית השורשים של צמחי האם).
משטר השקיה שאינו מספק את
צורכי צמח האם עלול ליצור עקות
המלחה ופגיעה בשורשים (השחרת
שורשים וצריבות קצוות והאדמה של

העלים) ,שלעתים חושדים בטעות כי
נגרמו מריזוקטוניה או מפגעים אחרים.
הכנסת מערכת טפטוף לכל השטח
(ראו לעיל) מיועדת בעיקר לתקופת
הגמילה וההקשיה (שלב ד’ בטבלה
 ,)3מהסיבות שצוינו לעיל .בתקופה
זו המלצות ההשקיה הן בהתאם
למערכת ההשקיה הפעילה בשטח
(טפטוף או המטרה) .במקרה
שמשקים באמצעות מערכת
הטפטוף בלבד ,ניתן לשקול השקיית
המטרה אחת ל 10-ימים עד שבועיים
לשם שטיפת מלחים.

טיפול במשתלה
מסירים תפרחות ופירות ,שהופיעו
על צמחי האם ,להבטחת התפתחות
שלוחות ובנות תקינה .כעשרים יום
לאחר השתילה מקלטרים ומיישרים
את פני השטח במתחחת יד (אגריה)
ובמגרפות יד לעקירת עשבים,
לשבירת הקרום ולמניעת שקעים
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שיפריעו להשתרשות .חוזרים על
פעולה זו ככל שיידרש ולפני כיסוי
השטח בשלוחות .מתחילים בכיוון
השלוחות משהגיעו לאורך 50-40
ס”מ ,לכל הכיוונים ,להשגת כיסוי
אחיד בשטח .מייצבים את השלוחות
בהטמנת הפרק הראשון באדמה.
לאחר שלב זה משתדלים שלא
להיכנס לשטח המשתלה אלא
לעקירת עשבים ידנית או לטיפולי
הדברה ,כדי למנוע הידוק של
הקרקע או נזק לשלוחות ,העלולים
להיגרם מדריכה .נעיצת בנות
במקומות ריקים תופסק חודש
מתאריך העקירה.

משתלה עם מערכת השקיה בטפטוף
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הגנת הצומח
סניטציה במשתלה היא אמצעי יעיל
מאוד למניעת העברה והתפשטות
של מחלות ומזיקים ,ולכן חשוב לנקוט
בצעדים מונעים לפני בחירת האמצעי
הכימי.
העובדים ,גם בשדה המניב ,יחלו קודם
בעבודתם במשתלה ,ולאחר מכן
בשדה המניב .יש לטבול רגליים וכלי
עבודה בחומר חיטוי לפני הכניסה
למשתלה ,מחשש לנשיאת גורמי
מחלה .יש לעקור ולהרחיק צמחי אם
ושלוחות החשודים כנגועים במחלות
שונות ,כגון אנתרקנוז או מקרופומינה.
למניעת אנתרקנוז ,מומלץ לטבול את
שתילי האם בשלמותם לפני
שתילתם (בטרם הוצאתם
מהתבנית) בתמיסת אוקטב
בריכוז ( 0.1%גרם אחד לליטר
מים) למשך  2דקות.
קימחון  -מחלה קשה בגידול
תות-שדה בעונת האביב
והסתיו .שתילים נקיים
מהמחלה יקטינו את סיכויי
התפרצותה בשדה המניב

מאוחר יותר .יש לרסס במשתלה
למניעת מחלה זו הפוגעת בעלים
ובפירות .מטפלים בתדירות של אחת
לשבוע בתכשירים המומלצים .למניעת
המחלה ,ניתן להשתמש באופן קבוע
בתכשירי גופרית .בשימוש בתכשירי
גופרית אין סכנה להתפתחות עמידות
למחלה .אם מופיעה המחלה ,מומלץ
לשלב תכשיר מקבוצה כימית
אחרת .למניעת התפתחות עמידות,
יש להשתמש בתכשירים מקבוצות
כימיות שונות לסירוגין (אלטרנציה) .יש
לזכור ,כי השימוש בחלק מהתכשירים
מותר רק במשתלות ,ויש להפסיק את
הטיפול בהם עם השתילה בחלקות
המסחריות .התכשירים המותרים
לשימוש במשתלה במיון לפי קבוצות
כימיות .1 :אביר;  .2סטרובי ,פלינט;
 .3אנויל ,אופיר  ,2000דומארק;
 .4פולאר;  .5תכשירי גופרית
(הליוגפרית ,גופרותר ,סולפורון,
סולפולי ,תיוביט) וכו’.
כנגד כתמי עלים מטפלים באנטרקול,
בדקוניל ,במנבגן ובדומיהם.
להדברת כנימות עלה וציקדות

(וקטור לפיטופלסמה-גרין פטל),
ניתן להשתמש בתכשירים כמו איפון,
קליפסו  ,אקטרה ,קונפידור ודומיו.
להדברת פרודניה ,מטפלים עם גילוי
הנגיעות בשטח בתכשירים שונים ,כמו
מץ’ ,אטברון ,פרוקליים ,דנים ,קורגן
ועוד.
להדברת אקריות אדומות ,מטפלים
עם גילוי מוקדי נגיעות ראשונים
בתכשירי אבמקטין (ורטימק ודומיו),
פלורמייט או באמצעות פיזור אקריות
טורפות.
למניעת נזקי תריפס הקיקיון בצימוח
הצעיר ,מסוף אוגוסט עד העקירה,
ניתן לטפל בטרייסר אולטרה או בתכ’
אבמקטין (ורטימק ודומיו).
למניעת נזקי חיפושית המלדרה
(חומיני) ,מטפלים בתכשירים
מקבוצת הפירתרואידים ,כגון סימבוש
וטלסטאר .קורגן ,המורשה בתות
שדה להדברת זחלי עשים ,נמצא
יעיל בהדברת דרני מלדרה בגידולים
אחרים .על אופן הטיפול במזיק זה יש
להיוועץ במדריכים.

עונת משתלות מוצלחת!

מבזק ירקות

השפעת גובה מבנה בית רשת
על המיקרו-אקלים בתוכו
מאיר טייטל ,אשר לוי  -המכון להנדסה חקלאית ,מינהל המחקר החקלאי
יוסי טנאי  -המכון למדעי הקרקע מים וסביבה ,מינהל המחקר החקלאי
חנה אלון  -מו”פ דרום  -חוות הבשור
יצחק אסקירה  -מועצת הצמחים
שלי גנץ  -שה”מ ,משרד החקלאות

בתי רשת הם סוג חשוב של בית צמיחה
המתאים לאקלים בישראל .בעבודה זו נבחנת
ההשפעה של גובה המבנה על האקלים
והגידול בבית רשת .הניסוי נערך בגידול
עגבניות בהדליה ,במהלך שתי עונות קיץ,
בשני מבנים במו”פ דרום.
תקציר

מבוא
כדי להגן על הגידולים מפני מזיקים ולעמוד בתקנות מחמירות
של השווקים ,הולך ומתרחב בקרב החקלאים הגידול בבתי רשת
מכוסים ברשתות צפופות .בגידולי ירקות בדרך כלל מכסים את
המבנה ברשתות  50מש ,המגינות מפני מזיקים ,אך בו בעת מקטינות
משמעותית את קצב האוורור וגורמות לעלייה בטמפרטורה ובלחות
בתוך המבנה .היתרון המשמעותי של בתי רשת ,בהשוואה לחממות,
הוא העלות הנמוכה של המבנה והתחזוקה הזולה יותר ,שכן הבלאי
של רשתות קטן בהרבה מזה של יריעות פוליאתילן ,וכתוצאה
מכך ההשקעה בחומרי גלם ובכוח אדם ,הדרושים לביצוע החלפת
הכיסוי ,קטנים יותר.
הידע בכל הקשור להשפעת גובה המבנה ותצורת יישום הרשתות
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בעשור האחרון אנו עדים לתקופות בקיץ בהן הטמפרטורה והלחות
עולות לערכים גבוהים מאוד לאורך מספר ימים רצופים ,וכתוצאה
מכך נגרמים נזקים כבדים לתוצרת החקלאית .אחוז גדול מגידול
הפלפל והעגבניות נעשה בארץ בבתי רשת (מבנה המכוסה כולו
ברשת) .היתרון המשמעותי של בתי רשת ,בהשוואה לחממות ,הוא
העלות הנמוכה של המבנה והתחזוקה הזולה יותר .בתי רשת אינם
באים להחליף חממות מאובזרות היטב ,אלא הם סוג נוסף וחשוב
של בית צמיחה המתאים לאקלים בישראל .בתי הרשת לגידול
ירקות בדרך כלל מכוסים ברשתות צפופות של  50מש ,המגינות
מפני מזיקים ,אך בו בעת מקטינות משמעותית את קצב האוורור
במבנה יחסית לגידול בשטח הפתוח .כתוצאה מכך ,בבתי רשת
גדולים ,בהם האוורור נעשה בעיקר דרך הגג ,האקלים במבנה
נעשה חם ולח מהרצוי.
בעבודה זו נבחנת ההשפעה של גובה המבנה על האקלים והגידול
בבית רשת .לביצוע הניסויים נבנו שני מבנים בשטח  750מ”ר כל
אחד במו”פ דרום ,ובשניהם נשתלו עגבניות :מבנה אחד עם גג
בגובה  4מ’ ומבנה שני בגובה  6מ’ .מאמר זה מתייחס לניסויים
שנערכו בתקופת הקיץ (בעיקר לניסויים ביולי  -נובמבר  ,2013אך
גם לניסויים ממאי  -נובמבר  .)2012התוצאות הראו כי אין הבדל
משמעותי בין המבנים מבחינת מאזן האנרגיה .לא נצפו הבדלים

מהותיים בין המבנים בטמפרטורת האוויר ובלחות ,בטרנספירציה
מהצמחים ובשטף החום לקרקע .באופן כללי ניתן לומר ,שבשעות
הלילה היה המבנה הגבוה חם ב 0.8-0.3-מ”צ לערך מהמבנה הנמוך.
בשנת  ,2012במשך היום ,היה ההפרש הגדול ביותר בטמפרטורה
בין המבנים כ 1-מ”צ ,כשהמבנה הגבוה חם מהמבנה הנמוך .בשנת
 2013היה המבנה הגבוה בחלק מהיום קר ב 0.2-מ”צ לכל היותר
מהנמוך .ההבדלים המשמעותיים העיקריים ,שנמדדו בין המבנים,
היו קשורים לגרדיאנטים האנכיים של טמפרטורה ולחות (שינויים
בטמפרטורה ולחות ליחידת גובה) .הגרדיאנטים היו גבוהים במבנה
הנמוך כמעט פי שניים בהשוואה למבנה הגבוה .לא נצפו הבדלים
משמעותיים בפרמטרים צמחיים ,כמו יבול כללי ,שטח עלווה ,גובה
צמחים וחיוניות אבקה של פרחים .כדי לאפיין את זרימת האוויר
בתוך המבנים ,נערכו סימולציות נומריות .הסימולציות הצליחו
לחזות היטב את תצורת הזרימה במבנה בית הרשת ולאפיין אזורי
כניסה ויציאה של אוויר .מבחינה כמותית היו הבדלים בין ערכי
הסימולציות והמדידות בניסוי ,ונדרשת עבודה נוספת כדי לשפר
את החישובים.

במבנה על המיקרו-אקלים והצמחים עדיין מועט ,משום שנושאים
אלה לא נחקרו באופן יסודי בארץ ובעולם .ניסויים בבית רשת עם
גידול רוסקוס המכוסה ברשת צל ,Tanny et al., (2007) ,הראו שלגובה
המבנה השפעה ניכרת על המיקרו-אקלים בסביבת הצמח .נוסף על
כך ,ניסויים שערכנו במנהרת רוח וסימולציות נומריות במחשב הראו
כי גם לצורת הגג (רשת אופקית בהשוואה לדו-שיפועית) ולזווית
הרשת כלפי הרוח בקירות הצד יש השפעה משמעותית ביותר על
זרימת האוויר דרך המבנה ,וכתוצאה מכך על קצב אוורור הצמחייה,
על הטמפרטורה ועל הלחות.
היפותזת העבודה וההנחה המקובלת בקרב מגדלים בארץ ובעולם
היא שכאשר המבנה גבוה יותר וכאשר המרווח בין צמרת הצמחים
לגג גדול יותר ,קיימות באוויר מערבולות אוויר גדולות יותר ,שיש
להן יכולת טובה יותר לאוורר את המבנה והצמחים ולסלק עודפי
חום ולחות .בנוסף ,ההנחה היא שכאשר המבנה גבוה יותר ,כוחות
הציפה מעלים את החום לחלק העליון של המבנה והטמפרטורה
באזור הצמחייה נוחה יותר .היפותזה זו נבחנה בעבודה המתוארת
במאמר הנוכחי.

מערכת הניסוי
הניסויים נערכו בחוות הבשור בשני מבנים בשטח  750מ”ר כל
אחד ,האחד בגובה  4מטרים והשני בגובה  6מטרים (ראו איור ,)1
המכוסים ברשת מסחרית  50מש (פורוזיביות של  )0.36ובעלי גג
רשת שטוח .בשני המבנים גידלו בהדליה עגבניות מזן  1125בעומד
של כ 2,000-שתילים לדונם .קירות הצד של כל מבנה כוסו ביריעת
פוליאתילן ,כדי להפחית את ההשפעה של אוורור דרך קירות
הצד .לכן ,עיקר האוורור נעשה דרך הגג .מאמר זה מתייחס לשתי
עונות גידול ,קיץ  2012ו .2013-ב 2012-נשתלו הצמחים באמצע
חודש מאי ,והמעקב אחר המיקרו-אקלים והפרמטרים הצמחיים
נעשה עד תחילת נובמבר .ב 2013-נשתלו הצמחים בתחילת יולי,
והמעקב נעשה עד סוף נובמבר .מערכת המדידות בכל עונת גידול
ובכל בית רשת כללה:
•עמודה אנכית של מדי טמפרטורה לח ויבש באמצע המבנה (איור
 .)2המדידים בעמודה הונחו בגבהים שונים .בסך-הכול  6נקודות
מדידה במבנה הנמוך ו 7-נקודות במבנה הגבוה.
•מד קרינה נטו במרכז כל מבנה בגובה כ 3-מטרים מהקרקע.
•מד שטף חום לקרקע נטמן בעומק  8ס”מ מתחת לפני הקרקע,
במרכז המבנה.
•שני ליזימטרים במרכז כל מבנה ,למדידת הטרנספירציה
מצמחים שנשתלו בדליים של  50ליטר.
•תחנה מטאורולוגית חיצונית סמוך למבנים ,המודדת טמפרטורות
לח ויבש ,קרינה סולרית ,מהירות וכיוון רוח.

תמונה מס’  :1תצלום שני בתי הרשת שהוקמו בחוות הבשור;
בית הרשת הקרוב יותר הוא בגובה  6מ’ והרחוק בגובה  4מ’
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•בנוסף למדידות הנ”ל ,נערכו במספר ימים מדידות בדידות של
טמפרטורת עלווה בעזרת מד אינפרה אדום ,פילוג טמפרטורה
ולחות בעזרת מכשיר אסמן במשטח אופקי בגובה הצמחייה
ומהירות אוויר במבנה במספר גבהים מהקרקע ובמספר מקומות
סמוך לרשת בגג (התוצאות לא נכללות במאמר זה).
•פרמטרים פיזיולוגיים ,שנמדדו לאורך העונה בימים מסוימים,
היו שטח עלווה ,גובה צמחייה ,משקל ומספר פירות שנקטפו,
משקל חומר יבש ויבול .היבול הכללי בכל אחד מהמבנים ,בשנים
 2012ו ,2013-נשקל לאורך מספר חודשים בכל שנה .הדגימה
נעשתה ב 4-חלקות בכל מבנה ,כשבכל חלקה נדגמו  10צמחים
(בסך-הכול  40צמחים בכל מבנה).

תוצאות
איור  1מציג את מאזן האנרגיה על כל מבנה ,שהתקבל מנתונים
שנמדדו במהלך  6ימים בקיץ  .2012הערכים מייצגים ממוצע של
מדידות מהשעה  7:00עד  17:00בששת הימים .קרינת השמש
הממוצעת מעל המבנים הייתה  699וואט/מ”ר .ערכי הקרינה נטו
במבנה הנמוך היו גבוהים במעט ( 266וואט/מ”ר) מערכי הקרינה
נטו שנמדדו במבנה הגבוה ( 255וואט/מ”ר) .ההבדלים בין המבנים
נמצאים בתחום השגיאה של המכשור ,ולכן אפשר להניח שהקרינה
נטו בשני המבנים הייתה שווה .הקרינה נטו שווה לסך-כל שטף
החום הכמוס  +שטף החום המרגש  +שטף החום לקרקע .איור 1
מראה שכמחצית מהקרינה נטו הפכה לחום כמוס 143 ,וואט/מ”ר
במבנה הנמוך ו 132-וואט/מ”ר במבנה הגבוה .שוב אפשר להניח,
שההבדלים בין הערכים בשני המבנים נמצאים בתחום השגיאה
של המכשור .שטף החום המורגש במבנה הנמוך והגבוה היו כ109-
וואט/מ”ר וכ 105-וואט/מ”ר בהתאמה ,שהם כ 40%-מהקרינה נטו.
שטף החום לקרקע היה כ 10%-מהקרינה נטו.
מהלך יומי של טמפרטורת האוויר במבנים ומחוצה להם מוצג
באיור  .2האיור מראה נתונים שנמדדו במשך שישה ימים בכל
אחת מהשנים  2012ו .2013-כל קו באיור מייצג ממוצע של כל
המדידים בגבהים השונים במהלך ששת הימים .בשנת  2012הייתה
הטמפרטורה במבנה הגבוה גבוהה ב 1-מ”צ לערך בשעות היום
והלילה מהערכים שנמדדו במבנה הנמוך .בשנת  2013הייתה
טמפרטורת האוויר בשני המבנים פחות או יותר שווה .יש לציין
שטמפרטורת האוויר בתוך שני המבנים הייתה במשך רוב שעות

תמונה מס’  :2חלק ממערכת המדידות במבנים :מצד ימין
מכשור למדידת מהירות אוויר בגבהים שונים במרכז המבנה;
מצד שמאל מכשור למדידת פרופיל טמפרטורה ולחות
בגבהים שונים במרכז המבנה

היממה נמוכה מטמפרטורת האוויר מחוץ למבנים ,כפי הנראה בשל
הטרנספירציה מהצמחים וקירור האוויר כתוצאה מכך.
מהלך יומי של הפרש הטמפרטורה בין המבנים לבין הסביבה
מוצג באיור  .3שוב ,האיור מראה נתונים שנמדדו במשך שישה
ימים בכל אחת מהשנים  2012ו .2013-כל קו באיור מייצג ממוצע

של הפרשים ,שחושבו מערכים שנמדדו בגבהים השונים במהלך
ששת הימים .האיור מראה שבשנת  2012הייתה טמפרטורת האוויר
במבנים נמוכה מטמפרטורת האוויר בחוץ בכל שעות הלילה ובחלק
משעות היום .רק בחלק משעות הבוקר והצהריים ()14:00 - 7:00
הייתה טמפרטורת האוויר במבנים גבוהה מזו שבחוץ .ההפרש הגבוה

איור מס’  :1מאזני אנרגיה על פני המבנים .מימין המבנה הנמוך ומשמאל המבנה הגבוה .קרינה נטו ( ,)NRחום
מורגש ( ,)SEחום כמוס ( ,)LEהמספרים ליד הקרקע מייצגים שטף חום לקרקע.

איור מס’  :2מהלך יומי של טמפרטורת האוויר בשני המבנים ומחוצה להם .קו כחול מייצג ערכים שנמדדו במבנה
הגבוה וקו אדום במבנה הנמוך .הקו השחור מייצג ערכים שנמדדו מחוץ למבנים.

שדה וירק
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ביותר נצפה בסביבות השעה  ,10:00וערכי ההפרש היו כ 0.5-מ”צ
במבנה הנמוך ו 1.5-מ”צ במבנה הגבוה.
איור  4מציג מהלך יומי של הפרש בטמפרטורת האוויר בין המבנה
הגבוה לבין הנמוך .האיור מראה נתונים שנמדדו במשך שישה ימים
בכל אחת מהשנים  2012ו .2013-כל קו באיור מייצג ממוצע של

הפרשים שחושבו מערכים שנמדדו בגבהים השונים בשני המבנים
במהלך ששת הימים .מהאיור אנו למדים שבשנת  2012היה המבנה
הגבוה חם מהמבנה הנמוך במשך כל שעות היממה .ההפרש הגדול
ביותר בין המבנים (כ 1-מ”צ) נמדד בסביבות  10:00בבוקר .גם בשנת
 2013היה המבנה הגבוה חם מהמבנה הנמוך ,מלבד למשך מספר

איור מס’  :3מהלך יומי של הפרש הטמפרטורה בין המבנים ובין הסביבה .קו כחול מייצג ערכים שנמדדו במבנה הגבוה וקו
אדום  -במבנה הנמוך

איור מס’  :4מהלך יומי של הפרש הטמפרטורה בין שני המבנים; טמפרטורה במבנה הגבוה פחות הטמפרטורה במבנה הנמוך.
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איור מס’  :5בחינת חיוניות אבקה של הפרחים בשני בתי הרשת;
קווי השגיאה מייצגים .standard error

שעות אחה”צ ובערב ( ,)20:00 - 15:00בהן היה המבנה הגבוה קר
מהמבנה הנמוך בפחות מ 0.25-מ”צ.
גם מבחינת לחות יחסית של האוויר לא היו הבדלים גדולים בין
המבנים .בשעות הלילה הייתה הלחות היחסית במבנה הגבוה נמוכה
בכ 2%-מזו שבמבנה הנמוך ,ובשעות היום היא הייתה גבוהה מזו
שבמבנה הנמוך .ההפרש המקסימאלי ,כ ,4%-נצפה בשעה 10:00
בבוקר (הגרפים אינם מוצגים).
שטח העלים בכל מבנה חושב כממוצע ממדידות שנערכו בשלושה
צמחים שנעקרו מכל בית רשת .המדידות בוצעו כחודשיים לאחר
השתילה ,ב 10-לספטמבר  ,2013ומהתוצאות נראה שאין הבדל
סטטיסטי מובהק בין שטח העלווה שנמדד בשני בתי הרשת מבחינת
שטח העלווה .השטח הממוצע של העלווה לצמח יחיד היה 1.24
מ”ר במבנה הנמוך ו 1.25-מ”ר במבנה הגבוה .ממוצע גובה הצמחים
נבדק אף הוא באותם צמחים שנעקרו לשם מדידת שטח העלים.
גם מבחינת גובה הצמחים לא היה הבדל בין בתי הרשת .הגובה

הממוצע היה  2.21מ’ במבנה הנמוך ו 2.24-מ’ במבנה הגבוה.
בנוסף למדידת שטח עלווה וגובה הצמחים ,נמדדו גם פרמטרים
הקשורים לחיוניות האבקה בפרחים בשני בתי הרשת .איור  5מראה
תוצאות מדידה מ 20-לאוגוסט  ,2013כ 6-שבועות לאחר השתילה.
מהאיור נראה כי אין הבדל משמעותי מבחינה סטטיסטית בין
המבנים בחיוניות האבקה שנבדקה.
היבול בתקופה שבין  18( 10.11.2012 - 25.7.2012קטיפים) היה
במבנה הגבוה ובמבנה הנמוך  25.4 ± 0.2ו 25.0 ± 0.3-טונות לדונם
בהתאמה (הסימן  ±מייצג שגיאת תקן) .בתקופה שבין - 13.9.2013
 13( 30.11.2013קטיפים) היה היבול הכללי במבנה הגבוה ובמבנה
הנמוך  14.4 ± 0.5ו 14.2 ± 0.8-טונות לדונם בהתאמה .יש לציין כי
לאורך התקופות הנ”ל היו קטיפים שהיה בהם הבדל מובהק ביבול
בין המבנים .בחלק מהקטיפים היה היבול גדול יותר במבנה אחד
בהשוואה לשני ובחלק אחר של הקטיפים התהפכה המגמה.
כדי לאפיין את זרימת האוויר בתוך המבנים נערכו סימולציות
נומריות בתוכנת  .ANSYS CFXנערכה השוואה בין מהירויות אוויר
שנמדדו בניסוי בבית הרשת הנמוך באמצעות מד מהירות מסוג
 METEK 3D Sonic Anemometerובין תוצאות הסימולציה הנומרית.
טבלה  1מציגה את רכיבי מהירות האוויר בכיוון אנכי לרשת ,כפי
שנמדדו סמוך לרשת בגג ב 10-נקודות שונות 5 ,נקודות בחלק הגג
הנמצא במעלה הרוח ( )5-1ו 5-נקודות בחלק הגג הנמצא במורד
הרוח ( .)10-6המדידות בוצעו כ 30-ס”מ מתחת לרשת.
מטבלה  1רואים ,שבמעלה הרוח הערכים של רכיב המהירות האנכי
חיוביים ,כלומר יש זרימה מבית הרשת כלפי מעלה והחוצה ,בעוד
שבמורד הרוח ערכי רכיב המהירות שליליים (זרימה כלפי מטה לתוך
בית הרשת) .איור  6מראה קווי זרימה שהתקבלו מהסימולציות.
מהאיור רואים כי תוצאות הסימולציה זהות מבחינה איכותית
לתוצאות הניסוי ,יש כניסת אוויר למבנה דרך קטע הגג במורד
הרוח ויציאת אוויר דרך קטע הגג במעלה הרוח .יש לציין שהצלחה

איור מס’  :6תוצאות הסימולציה הנומרית של שדה הזרימה בתוך בית הרשת ומעליו .רוח חיצונית נושבת מימין
לשמאל .האיור מראה כניסת אוויר דרך חלק הגג הנמצא במורד הרוח (החלק השמאלי) ויציאת אוויר דרך חלק הגג
הנמצא במעלה הרוח (החלק הימני) .זרימת האוויר בתוך מבנה היא בניגוד לכיוון הרוח מחוץ למבנה .שתי הנקודות
האדומות מייצגות את מיקום חתכי המדידה של מהירות האוויר בניסויים (טבלה  .)1המלבנים בתוך בית הרשת
מייצגים את שורות הצמחים שיוצגו בסימולציות על-ידי תיווך נקבובי.
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בסימולציות תאפשר בעתיד בחינה של מבנים בגבהים
שונים ,בזמן קצר ובעלות נמוכה ,ללא צורך בניסויים
יקרים.
טבלה מס’  :1רכיב מהירות האוויר האנכי כ 30-ס”מ
מתחת לרשת  -תוצאות הניסוי
תוצאות ניסוי
מהירות אוויר []m/s
נקודת מדידה
0.0934
1
0.0341
2
0.0733
3
0.127
4
0.149
5
-0.127
6
-0.154
7
-0.232
8
-0.164
9
10
-0.241

סיכום ומסקנות
נערכו ניסויים בשני בתי רשת בשטח  0.75דונם כל
אחד ,בהם גידלו עגבניות בהדליה ,האחד בגובה  4מ’
והשני  6מ’ ,שבגג שלהם הותקנה רשת  50מש שטוחה
וקירות הצד כוסו ביריעת פוליאתילן .תוצאות הניסויים
הראו שלגובה המבנה יש השפעה קטנה בלבד על
הטמפרטורה והלחות הממוצעת במבנה .ההבדלים
בטמפרטורה בין המבנים היו קטנים והתבטאו בעיקר
בשעות הלילה .ההבדלים המשמעותיים בין המבנים,
מבחינת מיקרו-אקלים ,היו בגרדיאנטים של טמפרטורה
לגובה המבנה .שינוי הטמפרטורה ליחידת גובה (בתחום
שבין אמצע גובה הצמחים ועד סמוך לרשת שבגג) היה
גדול במבנה הנמוך ,כמעט פי שניים מזה שבמבנה
הגבוה (התוצאות לא מוצגות במאמר זה) .מדידות של
פרמטרים פיזיולוגיים מראות ששטח העלווה וגובה
הצמחים בשני המבנים היו כמעט שווים.
כמו-כן ,לא היה הבדל מובהק בין בתי הרשת באחוז
חיוניות האבקה שנדגמה מהפרחים של הצמחים וביבול
הכללי.

תודות
לדני הראל ,להדר פדידה ,לאהרון אנטלר ,לשגיא לאופר
ולפבלו איבנז  -תודה על העזרה במהלך הניסויים ועל
העיבוד של חלק מהתוצאות;
לקרן המדען הראשי של משרד החקלאות ולהנהלת ענף
ירקות  -תודה על התמיכה במימון המחקר.
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מבחן זני שומר מוקדמים
מלאה17.9.14 ,

נביל עומרי  -מדריך לגידול ירקות ,שה”מ מרכז

ניסוי זה בדק זני שומר ,בעלי פוטנציאל יבול
ואיכות לעונות הגידול.
מבוא
השומר שייך למשפחת הסוככיים ונחשב לגידול חורפי .עיקר
הדרישה לשומר הינה בסתיו עד האביב .בקיץ הביקוש פוחת ,ולכן
כמעט שלא מגדלים אותו בעונה זו.
העונה המיטבית שלו היא משתילות חודש ספטמבר עד אוקטובר,
אבל בשל הביקוש הרב והמחירים הטובים שהוא פודה ,מרחיבים
את עונת השתילה אל תוך חודשי הקיץ ,החל ביולי-אוגוסט וכלה
בשתילות של פברואר-מרץ.
לאור הניסיונות שאנו מבצעים ,נמצאו כמה זני מכלוא המתאימים
לכלל השתילות ,הן בשוליים והן במרכז העונה .איכותם של זנים
אלה טובה ,יבולם גבוה וכמעט שאינם מפריגים.
מבין הזנים הללו מצטיינים הזנים אוריון ווקטוריו.
מטרת הניסוי :למצוא ולבדוק זני שומר בעלי פוטנציאל יבול
ואיכות.

שיטות וחומרים
המקום :אדמות מלאה
תאריך שתילה17.9.14 :
כרב :אבטיח
מתכונת הניסוי 7 :זנים נבחנו בשיטת בלוקים באקראי 4 ,חזרות,
באורך  4מטרים ערוגה וברוחב  1.93מטרים .העומד  10,000שתיל
לדונם .שני צמדי שורות לערוגה.

ריסוסים :לאחר השתילה והקליטה קיבל השטח ריסוסים נגד
עשבים בתכשיר פרומטריקס .בנוסף בוצעו ריסוסים נגד מזיקים
ומחלות לפי הצורך.
דישון ראש :השטח קיבל אוריאה בכמות של  50ק”ג לדונם בכמה
מנות והוצנע דרך ההשקיה בהמטרה.
שקילת יבול והערכת איכות :בתאריך  17.12.14בוצע קטיף של 2
מטרים ערוגה מכל חזרה .הקולסים נספרו ונשקלו .כמו-כן בוצעה
הערכת איכות לפי סולם  ,5-0כאשר המספר הגבוה מראה איכות
טובה והנמוך בהתאם.
רשימת הזנים:
מבחן זנים
חברה
זנים
אפעל
פירלודיו
עדן
וקטוריו
נטע
טסאו ()12009
נטע
יוליס
נטע
מינוס
הזרע
טורו
הזרע
לאונרדו

תצפית זנים (שתי חזרות)
חברה
הזן
SV 5057 FM
א.ב .זרעים
עדן
סולריס

תוצאות
טבלה מס’  :1שקילת היבול בק”ג לדונם וממוצע משקל קולס בק”ג
משקל ממוצע
יבול/דונם
הזן
4001 A
טסאו ()12009
0.371 A
0.409 A
3887 A
וקטוריו
0.383 AB
3588 AB
פירלודיו
0.389 AB
3422 AB
יוליס
0.387 AB
3339 AB
לאונרדו
0.337 B
3012 B
טורו
0.352 AB
2957 B
מינוס
* אותיות זהות באותה עמודה מציינות חוסר מובהקות ברמה של
 0.05=Pבמבחן TUKEY

הערות

ציון כללי
4.25
משוך ביציאת עלים
4
3.8
ארוויניה
3.75
בשר קצר
3.5
ארוויניה
3.25
קטן לא מוכן
2.75
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טבלה מס’  :2מדדי איכות לפי סולם  ,5-1כאשר  = 1איכות ירודה = 5 ,איכות טובה
גובה עלווה צבע עלווה סגירת קולס צורת קולס צבע קולס אחידות צורה אחידות
הזן
הבשלה
4.5
4
3
4.75
5
4
3.5
וקטוריו
טסאו
4
4
4.5
3.75
4.5
3.5
4
()12009
4.5
3.5
4
4
4.5
3
4
פירלודיו
3.75
4
3.5
3.5
5
4
4.5
לאונרדו
4
4
4.25
3
5
3
4.5
יוליס
3.5
4
3.5
3.25
4.75
4
3
מינוס
2.75
4
3.5
3
4.5
3
3.5
טורו

מטבלה  1רואים שהזנים טסאו ( )12009ווקטוריו נתנו את היבול והקולס
הגבוהים ביותר ונבדלו סטטיסטית מהזן טורו וביבול מהזן מינוס.
הזנים פירלודיו ,יוליס ,לאונרדו לא נבדלו מזן הביקורת וקטוריו הן
ביבול והן במשקל הקולס.
מטבלה  2רואים שהזנים וקטוריו וטסאו נתנו את האיכות הטובה
ביותר ,ולאחריהם הזן פירלודיו .הזן לאונרדו נתן איכות טובה אבל
רגיש לריקבונות.
הזנים מינוס וטורו אינם ראויים לעונה זו .וקטוריו בעל גודל נוף
מתון.
תצפית זנים:
טבלה מס’  :3שקילת היבול בק”ג לדונם וממוצע משקל קולס בק”ג
משקל ממוצע
יבול/דונם
הזן
0.391
4524
סולריס
SV 5057 FM
0.364
3770

סיכום ומסקנות
1 .1הזנים וקטוריו וטסאו ( )12009נתנו את התוצאות הטובות ביותר
מבחינת יבול ,משקל קולס ואיכות.
2 .2גם הזנים פירלדיו ויוליס נתנו מדדי יבול ואיכות טובים.
3 .3הזן לאונרדו אומנם נתן יבול ואיכות טובים ,אבל היה רגיש
לריקבונות.
4 .4הזנים מינוס וטורו לא בלטו באיכות וביבול ואינם ראויים
לעונה הנדונה.
5 .5בתצפית הזנים בלט הזן  SV 5057 FMבאיכות וביבול ,והוא ראוי
להמשך בדיקה.

תודות
לחקלאי ארז כהן ואביו משה כהן ממושב מלאה ,על העזרה
במהלך הניסוי;
לענף ירקות במועצת הצמחים ,על מימון הניסוי.

כפי שעולה מטבלה  ,3הזן  SV 5057 FMנתן תוצאות טובות במדדי
הכמות והאיכות וראוי להמשך מעקב ובחינה.
טבלה מס’  :4מדדי איכות קולס לפי סולם  ,5-1כאשר  = 1איכות ירודה = 5 ,איכות טובה
גובה עלווה צבע עלווה סגירת קולס צורת קולס צבע קולס
הזן
SV 5057 FM
3.5
3
5
4
5
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אחידות צורה אחידות הבשלה
4
3.5

ציון כללי
4

הדברת עשבים בשעועית
תוצאות ניסויי שדה בשנת 2014

גיא אכדרי ,חנן איזנברג  -נווה יער ,מינהל המחקר החקלאי
שאול גרף  -מו”פ צפון
יואל רובין  -מכתשים מרכז חקלאי העמק
בהשתתפות :נתן רגולסקי  -גד”ש חולתה; דודו קדם  -אל”צ קשת

הוצאתם משימוש בארץ של תכשירי
הטריפלורלין ,שהיו מורשים להדברת עשבים
בשעועית לתעשייה ,הצריכה הכנת פרוטוקול
הדברה יעיל ומעודכן ,ובכך עסקו ניסויי
השדה הנסקרים במאמר זה.
תקציר
העשבים קשי ההדברה בשעועית לתעשייה הם הקוטב המצוי
והדטורה .התכשירים בעלי מנגנון של עיכוב חלוקות תאים ,כמו
טריפלורלין (טריפלן ודומיו) או פנדימטלין (סטומפ ודומיו) וכן קוטלי
עשבים מעכבי האנזים  ,ALSכמו אימזאמוקס (פולסאר) ,עשויים
להפחית את השיבוש בעשבים אלו .מבין התכשירים שהוזכרו ,יצא
טריפלורלין משימוש בארץ ,ולכן יש צורך בפיתוח פרוטוקול הדברה
יעיל ,שלא יהיה מבוסס על התכשיר או על דומיו.
שיטות :בשנת הניסויים הנוכחית בחנו את התכשירים הבאים
בטיפולי קדם הצצה :סטומפ ( 500 ,300סמ”ק/ד’) ,פולסאר (120 ,60
סמ”ק/ד’) ודקוטה ( 200סמ”ק/ד’) .תכשירים אלו ניתנו במועד קדם
הצצה ובריסוס מאוחר של בזאגרן ופלקס על העלווה .הניסויים
נערכו בזריעת אביב באל”צ קשת ובזריעת סתיו בחולתה.
תוצאות :בזריעת האביב ,לאחר  40ימים מזריעה ,נראו פגיעות

תמונה מס’  :1מימין :טיפול ביקורת; משמאל :טיפול בדקוטה
 + 250דואל  Sגולד 130

מפולסאר  60סמ”ק/ד’ ופגיעות חמורות יותר במינון  120סמ”ק/ד’.
יחד עם זאת ,שבועיים לאחר מכן חלה התאוששות מוחלטת בטיפול
שכלל פולסאר  60סמ”ק/ד’ ,ללא פגיעה ביבול .הטיפולים הדבירו
את העשבים בשדה ,שכללו בעיקר ירבוז מופשל ושרוע .בניסוי
שנזרע בסתיו בחולתה ,לא נפגעה השעועית מהתכשירים סטומפ
( 300סמ”ק/ד’) ופולסאר ( 60סמ”ק/ד’) ,הן בקדם הצצה והן בקז”מ.
לעומת זאת דקוטה ( 200סמ”ק/ד’) לבד או בשילוב עם דואל S
גולד ( 130סמ”ק/ד’) פגעו קשות בשעועית.

תמונה מס’  :2ביקורת

מסקנות :סטומפ  300סמ”ק/ד’ ופולסאר  60סמ”ק/ד’ בטוחים
לשימוש בשעועית .ניתן לשלב בבטחה גם בזאגרן ופלקס בטיפול
על הנוף ,במידת הצורך .דקוטה אינו בררני לשעועית.

שיטות וחומרים  -כללי
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הניסויים בוצעו בחלקות באורך  10מטרים על ערוגה ( 20מ”ר) ,בשש
חזרות במבנה ניסוי של בלוקים באקראי .הריסוסים בוצעו במרסס
גב מוטורי ,מצויד במוט לריסוס קרקע ברוחב  2מטרים ועליו פומיות
 ,T. Jet 110015בנפח תרסיס של  20ליטר לדונם .במהלך הניסויים
הוערכה התפתחות הגידול באופן חזותי על הערוגה וניתנו ציונים
באחוזים מ = 0-תמותה מלאה של הגידול ,ועד  = 100התפתחות
תקינה של הגידול (צבע ,גובה ,חיוניות) ללא נזק פיטוטוקסי .בשנת
 2014בוצעו  2ניסויים בזריעת אביב בשטחי אל”צ קשת ובזריעת
סתיו בחולתה .הניסוי שנערך באל”צ קשת בוצע במזרע שעועית
אביבית .בזריעה זו לא יכולנו לבצע טכנית תיחוח למספר טיפולים,

טבלה מס’  :1שיבוש בירבוז ,התפתחות ויבול שעועית ,אל”צ קשת 2014
שיבוש בירבוז
התפתחות שעועית
טיפול
(ימים מזריעה) %
סמ”ק/ד’
טונה/דונם
40
56
40
1.85
 3.86אב
0ב
 100א
 100א
סטומפ 300
1.76
 3.55אב
0ב
 99א
 100א
סטומפ + 300
1.79
 3.71אב
0ב
 98א
 100א
סטומפ 500
1.71
 3.57אב
0ב
 97א
 100א
סטומפ + 500
1.71
 3.76אב
0ב
 97א
 83ב
פולסאר 60
1.71
 3.60אב
0ב
 95א
 83ב
פולסאר + 60
1.57
 3.53אב
0ב
 81ב
 58ג
פולסאר 120
1.47
 3.22ב
0ב
 77ב
 58ג
פולסאר + 120
1.81
 3.98א
 23א
 100א
 100א
היקש
1.87
 3.72אב
0ב
 97א
 100א
היקש +
 +חלקות אלו קיבלו בזאגרן  70סמ”ק/ד’  +פלקס  30סמ”ק/ד’  0.1% +שטח.90-
* ערכים המלווים באותיות שונות באותו טור מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה
.)P≤0.05( Tukey-Kramer HSD
משקל כללי

בגלל גשמים מאוחרים ורטיבות קרקע ,ולפיכך ניתנו החומרים
ביישום של קדם הצצה בלבד .לעומת זאת ,בזריעת סתיו בחולתה
ניתנו טיפולי קדם הצצה וקדם זריעה מתוחח (קז”מ) .ב 2-הניסויים
נערכה השוואה בין טיפולי קדם הצצה או קז”מ בלבד לבין טיפולים
אלו ,שכללו השלמה של טיפול עלווה עם בזאגרן ופלקס (בתוספת
שטח .)90-בסיום עונת הגידול נדגמו באופן ידני  2מ”ר מכל חלקה
למשקל טרי ולמשקל תרמילים.

משקל תרמילים

אחוז תרמילים
ממשקל כללי
 48אב
 50א
 48אב
 48אב
 46אב
 48אב
 44ב
 46אב
 46אב
 50א

תמונה מס’  :3מימין :טיפול בדקוטה  ;250משמאל :טיפול
ביקורת

ניסוי  :1הדברת עשבים ובחינת פיטוטוקסיות
בשעועית אביבית ,אל”צ קשת 2014
ניסוי זה בוצע בשטחי אל”צ קשת ליד דבוריה שבגליל התחתון,
בזן השעועית קנטרה.
השטח נזרע על גבי כרב של תירס מספוא ב ,17.3.14-על קרקע
רטובה .היות שהשטח היה רטוב ,לא ניתן היה לתחח את השטח,
ולכן לא ניתנו טיפולי קז”מ למיניהם.
העיבודים שבוצעו בשטח 4 :מ”ק/ד’ קומפוסט ,חריש ,החלקה,
מעגלה סימון וריסוס קטילת עשבים לפני זריעה בטייפון 300
סמ”ק/ד’ בתוספת גול  15סמ”ק/ד’ .לאחר הריסוס ירדו  85מ”מ
של גשם.
ריסוס טיפולי קדם הצצה בניסוי בוצעו ב 19.3.14-והוצנעו בקרקע
באמצעות קו-נוע בשיעור השקיה של  20מ”ק/ד’.
ריסוס עלווה ,שכלל בזאגרן  70סמ”ק/ד’ ופלקס  30סמ”ק/ד’
בתוספת של  0.1%שטח 90-ניתן ב 28.4.14-על שעועית מפותחת
בשלב פנולוגי של  9-7סעיפים בעלי  4-3עלים.
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תוצאות ודיון
תוצאות התפתחות השעועית בזריעת האביב ,היבול והשיבוש בירבוז
מוצגות בטבלה  .1לאחר  40ימים מזריעה נראו פגיעות מפולסאר 60
סמ”ק/ד’ ופגיעות חמורות יותר במינון  120סמ”ק/ד’ .יחד עם זאת,
שבועיים לאחר מכן ,חלה התאוששות מוחלטת רק בטיפול שכלל
פולסאר  60סמ”ק/ד’ ,ללא פגיעה ביבול .במינון  120סמ”ק/ד’ השעועית
לא התאוששה .הטיפולים הדבירו את העשבים בשדה ,שכללו בעיקר
ירבוז מופשל ושרוע .תוצאות היבול הראו אמנם פחיתה בטיפולי

טבלה מס’ 2א :התפתחות ויבול שעועית ,גד”ש חולתה (ג”ג חקלאות) 2014
התפתחות שעועית
טיפול
יבול
%
מזריעה)
(ימים
טונה/דונם
60
+ 40
30
14
 1.20א
 98א
 32א
 100א
 100א
טריפלן ( 200קז”מ)
 1.00א
 97א
 30א
 96א
 99א
סטומפ ( 300קז”מ)
 0.98א
 96א
 32א
 100א
 85א
סטומפ ( 300ק”ה)
 1.12א
 97א
 35א
 98א
 100א
פולסאר ( 60קז”מ)
 1.18א
 98א
 27א
 100א
 100א
פולסאר ( 60ק”ה)
 0.38ב
 29ב
0ב
 21ב
 28ב
דקוטה ( 200ק”ה)
 0.31ב
 22ב
0ב
 15ב
 23ב
דקוטה  + 200דואל ( 130ק”ה)
 1.25א
 98א
 27א
 100א
 100א
בזאגרן  + 100פלקס ( 30פוסט)
 1.20א
 100א
0ב
 100א
 100א
היקש
 +צריבות של עלי השעועית .חלקות אלו קיבלו בזאגרן  70סמ”ק/ד’  +פלקס  30סמ”ק/ד’  0.1% +שטח.90-
* ערכים המלווים באותיות שונות באותו טור מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה
).(P≤0.05

אחוז תרמילים
 38א
 35אב
 33אב
 36א
 38א
 23ב
 23ב
 39א
 33אב
Tukey Kramer HSD

הפולסאר במינון הכפול ,אבל לא בצורה מובהקת .כמו-כן ,במשקל
הכללי של הצמחים נראה הבדל מובהק בין הביקורת לפולסאר 120
סמ”ק/ד’ עם ריסוס עלוותי של בזאגרן ופלקס.

תמונה מס’  :4כללי

לא נראו הבדלים בין הטיפולים השונים מבחינת שיבוש בסעידה,
למעט דקוטה  200סמ”ק/ד’ ,בו נצפו יחסית צמחי סעידה רבים
יותר ,ככל הנראה בגלל שהשעועית נפגעה ולא היוותה גורם מתחרה
עבור הסעידה .בחלקה היו מעט צמחי לפופית ,אך בגלל השיבוש
הנמוך לא ניתן היה להעריך את שיעור ההדברה כי גם בחלקות
הביקורת היו מעט צמחי לפופית.
המחברים מבקשים להביע תודה למגדלים ששיתפו פעולה בניסויים
אלו.

ניסוי  :2הדברת עשבים ובחינת פיטוטוקסיות
בשעועית סתווית ,גד”ש חולתה (ג”ג חקלאות) 2014
ניסוי זה בוצע בשטח גד”ש חולתה שבגליל העליון בזן השעועית
קנטרה .השטח נזרע על גבי כרב של תירס מתוק ב .21.9.14-תנאי
השטח היו מתאימים לתיחוח קוטלי העשבים טרפלן וסטומפ
בקרקע לעומק  10ס”מ.
העיבודים שבוצעו בשטח :משתת ,דיסק ,סימון ותיחוח .ריסוס קדם
זריעה מתוחח (קז”מ) בוצע ב.17.9.14-
ריסוס קדם הצצה (ק”ה) בוצע ביום הזריעה ב 21.9.14-והופעל
באמצעות קו-נוע בשיעור השקיה של  35מ”ק/ד’ למחרת
הריסוס.
ריסוס עלווה בתכשירים בזאגרן  70סמ”ק/ד’ ופלקס  30סמ”ק/ד’
בתוספת של  0.1%שטח 90-ניתן ב.22.10.14-
טבלה מס’ 2ב :שיבוש בסעידה ולפופית ,גד”ש חולתה (ג”ג חקלאות)
2014
לפופית
סעידה
טיפול
(ימים מזריעה) %
סמ”ק/ד’
30
30
14
0
 14אב
9
טריפלן ( 200קז”מ)
0
 15אב
13
סטומפ ( 300קז”מ)
1
 12אב
10
סטומפ ( 300ק”ה)
0
 10ב
8
פולסאר ( 60קז”מ)
0
 12אב
8
פולסאר ( 60ק”ה)
1
 20א
9
דקוטה ( 200ק”ה)
0
 18אב
10
דקוטה  + 200דואל ( 130ק”ה)
4
 16אב
15
בזאגרן  + 100פלקס ( 30פוסט)
1
 17אב
13
היקש
* ערכים המלווים באותיות שונות באותו טור מציינים הבדל
מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Tukey-Kramer
.)P≤0.05( HSD

דו”ח זה מכיל תוצאות ניסויים בלבד ואיננו מהווה המלצה לשימוש
חקלאי.

תמונה מס’  :5פולסאר ( 60קדם-הצצה)

תמונה מס’  :6פולסאר ( 60קדם זריעה מתוחח)

שדה וירק

תוצאות ודיון
תוצאות התפתחות השעועית והיבול מוצגות בטבלה 2א .התכשירים
סטומפ ( 300סמ”ק/ד’) ופולסאר ( 60סמ”ק/ד’) בטיפולי קדם זריעה
מתוחח ובטיפולי קדם הצצה לא פגעו בשעועית ונראו בטוחים
בדומה לטיפולי הטריפלן .לעומת זאת ,התכשיר דקוטה פגע באופן
חמור בשעועית לאורך כל תקופת הגידול.

רשימת קוטלי העשבים שנבחנו בדוח זה ,התואריות והמשווקים
החומר הפעיל ותכולתו תוארית המשווק
התכשיר
טריפלורלין,
ת.מ .לוכסמבורג
טריפלורן
 480גרם לליטר
פנדימטלין,
מכתשים
ת.מ.
סטומפ 330
 330גרם לליטר
דואל  Sגולד
מטולכלור,S-
כ.צ.ט.
ת.מ.
 915גרם לליטר
פלורוכלורידון,
ת.ר .לוכסמבורג
דקוטה
 250גרם לליטר
כ.צ.ט.
אימזמוקס 40 ,גרם לליטר ת.מ.
פולסאר
מכתשים
ת.נ.
בנטזון 240 ,גרם לליטר
בזאגרן
מכתשים
ת.נ.
פומספן 250 ,גרם לליטר
פלקס
920
אתילן,
פנול
אלקיל
מכתשים
ת.נ.
שטח90-
גרם לליטר
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