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העיתון המקצועי של ענף הירקות

על הפרק
החקלאים לא מכירים בנסים ולא בנשיאים
החקלאים הם קבוצה קטנה ומובחרת באוכלוסייה ,ומסתבר שיש מי

בהזדמנות זו אודה לחקלאים ,מגדלי ירקות ופירות ,שנתנו אמונם בארגון

שרוצה להפוך לנשיא הקבוצה בכל מחיר ,אפילו תוך סיכון החברים

ובמועצה .נמשיך לייצג אותם בכבוד ,באחריות ,ללא אור זרקורים

בה ,והוא אינו בוחל בכל דרך במרוץ המתמיד לנשיאות ,בכל מקום

והתלהמות ,אלא בפגישות ענייניות עם הבעלים ,תוך דיון על הבעיות

אפשרי.

הקטנות והגדולות ,עם גיבוי של הלוואות במידת הצורך.

עם היוודע המשבר ב”מגה” ,כמו חיה לטרף עט על נושא שיאפשר לו

לא חיכינו לנשיא ולעושה דברו שינהלו לנו את המשברים .באגרקסקו

להכריז ברבים שהוא הנשיא הגואל .מיד שלח את עושה דברו לארגן

הם לא היו ,בקלאבמרקט הם לא היו ,בפרי גליל הם לא היו ,בווירוסים

את המתווה ,הכין דגלים ,הכין תקשורת ,והנה סקופ 62 ,מיליון ש”ח

באבטיחים הם לא היו ,במשבר הסופה בבית שאן הם לא היו ,בשיטפון

של מגדלי הירקות והפירות הופכים לתפאורה של איש אחד ,שאחראי

בערבה הם לא היו ,במשבר חוף כרמל הם לא היו ,במשבר הפלפל

על כלום.

בערבה הם לא היו .לצערנו אנחנו עתירי משברים במשך שנים ,ותמיד

אבל הכול השתבש .את התקשורת אביגדור קפלן הוציא מהמקום,

מנסים לעשות את המיטב עבור החקלאים .אז מי בדיוק נותן מנדט

חקלאים לא הגיעו ,עורכי הדין נשארו ללא עבודה ,והסקופ הפך לביזיון.

לחבורה של שרלטנים ,שלא עשו דבר טוב לטובת המגדלים ,אבל כן

האם באמת היינו נותנים ,למי שהאגו עלה לו לראש ,לסכן  62מיליון

עשו נזקים ,ויש לעמוד על המשמר שלא יעשו נזקים נוספים.

מאיר יפרח
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סלט ירקות
כנס חירום של
הלובי החקלאי
כנס חירום של הלובי החקלאי נערך
בימים אלה לאור הפגיעה המתמשכת
בענפי החקלאות ולקראת הנחת
תקציב המדינה ושילוב רפורמות
בחקלאות בחוק ההסדרים .בכנס
לקחו חלק חברי כנסת ,ראשי רשויות,
ראשי המגזר החקלאי ומעל למאתיים
חקלאים מכל ענפי החקלאות השונים.
הכנס התקיים במעמד שר החקלאות,
ח”כ אורי אריאל ,ויו”ר האופוזיציה ,ח”כ
יצחק הרצוג .בין השאר אמרו:
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי
אריאל :״החקלאות היא קודם-
כל ערך שעליו התבססה הקמת
המדינה .מי שהוביל את הערך
הזה הם החקלאים ,והתפקיד שלי
הוא לעזור להם .אנחנו לא צריכים
לדבר במושגים של הישרדות .אנחנו
צריכים ,יכולים וחייבים לגדול לצמוח
ולייצר יותר ,כדי לאפשר לחקלאים
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להתפתח .אנחנו הצענו רפורמות,
שכל החקלאים יכולים לברך עליהן,
אך לצערי האוצר הגיש רפורמות
משלו מבלי לתאם .אני אומר לכם
כאן :לא יעברו רפורמות בתקציב
בלי תיאום אתנו ועם החקלאים”.
השר אריאל התייחס גם למיסוי
על החקלאים בנושא העובדים
הזרים ,ואמר :״המיסוי על עובדים
זרים הוא גזל ,ואנחנו נוריד את זה.
מדובר בהחלטה היסטורית שגויה.
אבן שזרק טיפש אחד גם 1,000
חכמים לא יכולים להוציא אותה,
אבל אנחנו נוציא״.
ח”כ איתן ברושי“ :ענף החקלאות נמצא
במשבר חמור בשנים האחרונות ,ועלינו
לעשות הכול כדי לשנות זאת .אנו צריכים
לצאת למאבק חסר פשרות לקראת
הנחת תקציב המדינה .צריך לערוך שינוי
מגמה ולהכניס יעדים נוספים בחוק
ההסדרים ,שיענו על צורכי החקלאים
מהמגזרים השונים .החקלאות חייבת

בעקבות מפגש הלובי החקלאי
מאיר יפרח
אכן תשבחות וציונות קיבלנו
למכביר מהשדולה החקלאית,
ובראשה ח”כ יצחק וקנין ,אוהד
אמיתי ושומר על החקלאות ,בשר
מבשרנו ,אבל הוא לבדו לא יכול
לעשות שינויים גדולים.
אנחנו בתקווה גדולה שהשר אורי
אריאל ,שאוהב את ארץ ישראל,
וההתיישבות זורמת בעורקיו,
אולי סוף סוף ,בהתאם לדבריו,
יעמוד מול נערי האוצר החובבניים
האלה ,שרק הרסו ולא בנו דבר.
לא הכול זה כלכלה וכסף ,יש
ערכים אחרים שההתיישבות
מביאה אתה :ביטחון מזון ,החזקת
הקווים של הגבולות במקום צבא,
לקבל מעמד זהה לחינוך ולביטחון.
השטחים החקלאיים משרטטים את

תעסוקה ,שמירה על הקרקע,
ריאות ירוקות ,ויש טענות למכביר
נוספות למה צריך להסיר את
העוולות מהחקלאות .נקווה שלא
יהיו מחטפים במסגרת חוק
ההסדרים ,חוק בסגנון המאפיה
האיטלקית ,שמאחוריו הרס
תשתיות שנבנו במשך שנים ,כמו
הכוונה לפגוע במועצת הצמחים,
היחידה שמאפשרת מוצרים
ציבוריים כמו ביטוח ,הלוואות,
הדרכה ,מחקר ,הדברה ,שיווק,
קרן השתלמות ועוד .אבל הם
בשלהם .תמיד נשאר לנו להוציא
את העזים שהם מכניסים ,וזה לא
הולך ונעשה קל.
גבולות המדינה במידה רבה .אין ציונות
ללא חקלאות והתיישבות”.

מבזק ירקות

ח”כ יצחק וקנין“ :אין ענף שלא נמצא
בסכנה קיומית כמו ענף החקלאות.
האשמה היא עלינו ועל שרי החקלאות
לדורותיהם .משקים חקלאיים שלמים
נסגרים ,כאשר חקלאות היא מסירות
נפש .אלו לא סיסמאות .יש לקבוע
מחירים ברורים לכל ענפי החקלאות.
לקראת הנחת תקציב המדינה ,על כל
המגזר החקלאי להתאחד כמקשה
אחת למען קבלת תקציב הוגן
לחקלאות”.
ח”כ עמר בר-לב“ :הרפורמות
המסתמנות בתקציב מסוכנות ,הן
תחסלנה ענפי חקלאות שלמים ובכך
קוראות תיגר על הערכים הציוניים
הבסיסיים ,שהם ההצדקה לקיומנו
במדינה .ראשי השדולה החקלאית,
ראשי ארגוני החקלאים ,ראשי המועצות
האזוריות והחקלאים עצמם החליטו
לפעול במשותף ,למען השבת
החקלאות ואותם ערכים ציוניים למקום
הראוי בסדר העדיפויות הלאומי”.
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ח”כ דני עטר“ :סיימנו כנס חירום של
השדולה החקלאית יחד עם ראשי
המועצות האזוריות ,ראשי תנועות
ההתיישבות העובדת והחקלאים.
בעוד שבאוצר מעדיפים יבוא של
תוצרת חקלאית ,בטענה כי בכך ירד
המחיר לצרכן ,הרי שהנזק שייגרם
יפגע במשפחות רבות ויגרום לכולנו
לשלם מחירים כבדים בהרבה.
החקלאות היא ערך עליון בישראל.
עלינו להיות מלוכדים ונחושים ,כחזית
אחת ,ולעבור מדיבורים למעשים.
המציאות תשתנה כשנחליט לשנות
אותה .לא נסכים לגזירות שיחסלו
משקים משפחתיים רבים בכל
הארץ”.
מזכ״ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר“ :החקלאות בישראל איננה רק
כלכלה ,היא קודם-כל התיישבות,
שהיא אינטרס לאומי .אנו לא יכולים
ולא צריכים לשלם על התפלת
המים ,זה לא התפקיד שלנו  ,ואנחנו

לא יכולים לממן את רשות המיסים.
הפכנו לשק חבטות .משיתים על
החקלאות נטל וחייבים להפסיק
את זה .מטילים עלינו אלמנטים
ועלויות אסטרונומיות ואח”כ בוכים
שמחיר התוצרת יקר .התנועה
הקיבוצית והחקלאים בקיבוצים
רואים בחקלאים של המושבים בשר
מבשרנו .לא ניתן לפקידים להפריד
בינינו ,אנחנו בית אחד”.
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור:
“החקלאות היא ערך ,וכדי לשמור על
הערכים ,החקלאים צריכים להתפרנס
בכבוד ולהחזיר את הפרנסה ואת
חדוות היצירה .מבחן התוצאה יהיה
חייב לעמוד כאן .כששר החקלאות
אומר שלא תעבור שום רפורמה ,זה
דבר שאנו מברכים עליו”.
מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום (אבו) וילן :״יש להוציא
לאלתר את כל הרפורמות מחוק

ההסדרים .אנו נלך בהידברות עם
משרדי החקלאות והאוצר להרבה
דברים ,אבל אנחנו מקום שני מלמטה
בתמיכה החקלאית ,וסיפור זה צריך
להשתנות מיד .אם כולנו יחד ,אז נגשים
את המטרות שלנו״.

המשך בעמוד הבא
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בדיון בוועדת הכלכלה:
שר החקלאות אריאל
מתנגד נחרצות
להעברת רפורמות
בחקלאות במסגרת
חוק ההסדרים
בדיון בוועדת הכלכלה ,לגבי תקנות
שאושרו כחלק ממתווה לוקר ,השתתף
גם שר החקלאות ,ח”כ אורי אריאל.
השר אריאל התייחס לתקציב המשרד
ל 2016-2015-ואמר“ :ניסינו להגיע
עם האוצר להסכמות .התאכזבתי
מאוד שהביאו את הרפורמות בתוך
חוק ההסדרים ,בלי שום תיאום אתנו”.
לנוכח הדברים ביקש השר להבהיר ,כי
אם תהיה רפורמה אחת במצב שנוצר
זה יהיה הרבה“ :לא תהיינה רפורמות
אם לא נגיע להסכמה”.

ח”כ דני עטר אמר כי הוא מברך על רצונו
של השר לבצע רפורמות בהידברות ולא
באמצעות חוק ההסדרים.
מזכ”ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום (אבו) וילן ,אמר כי כל
הרפורמות שהאוצר מציע בחוק
ההסדרים יביאו לפגיעה במשקים
הקטנים“ .האוצר רואה יתרון לגודל,
ומבחינתו אין בעיה לייצר חלב ב10-
רפתות גדולות ,אבל זה מנוגד לתפיסה
ההתיישבותית” ,ציין.
ח”כ עפר שלח הוסיף כי השאלה היא
לא מה החקלאות צריכה כדי לשרוד,
אלא מה ישראל צריכה לעשות כדי
שהחקלאות תשגשג ותפרוץ.
היו”ר כבל סיכם את הדיון ואמר כי
השנים חלפו ,אבל הבעיות נשארו
אותן בעיות .הוא ציין כי באוצר יש
תפיסה שמפרקת את החקלאות
שלב אחרי שלב.

החלטת הוועד
המנהל של התאחדות
חקלאי ישראל בנושא
מועצת הצמחים,
מיום 23.7.2015
מועצת הצמחים הינה גורם חשוב
בחקלאות בישראל:
 .1בעקבות התבטאויות שהופצו
בימים האחרונים באשר לחוסר
חשיבותה של המועצה ,נבהיר את
דעתנו לגבי תרומתה ומרכזיותה של
המועצה לשמירת רמתה הגבוהה של
החקלאות בישראל.
 .2מועצת הצמחים מהווה מוקד
לקידום ענפי הצומח באמצעות:
פעולות מו”פ מגוונות ,הדרכה ,ביטוח
נזקי טבע ,אשראי למגדלים ,הדברה,
ריכוז מידע ,ניהול כשלי שוק ,ניהול ענף

התעשייה ,ניהול שולחנות מגדלים.
 .3התאחדות חקלאי ישראל קוראת
לציבור החקלאים לחזק את המועצה
ואת עשרות החקלאים הפועלים יום
יום בהתנדבות במוסדות השונים.
 .4בימים אלה של מאבקים על
מקומה של החקלאות מול איום היבוא
מחד ולחץ מערכות השיווק מאידך ,יש
חשיבות לגורם מרכזי ,ציבור ומקצועי
כמועצת הצמחים.
 .5התאחדות חקלאי ישראל פועלת
במרץ זה זמן ,תוך שיתוף עם שר
החקלאות ,אורי אריאל ,ומנכ”ל
משרדו ,שלמה בן אליהו ,בנושאי מס
מעסיקים ,נקודות זיכוי ,פערי תיווך,
השוק הסיטוני ,מחירי המים ,הגדלת
השתתפות הממשלה בתקציב קרן
נזקי טבע ,ותעשה הכול להחזרת
מעמדו של החקלאי והחקלאות
למקומם הראוי בחברה הישראלית.

אייל בלום ,ראש המועצה האזורית הערבה
התיכונה במכתב לשר החקלאות בנושא
נחיצותה של מועצת הצמחים לחקלאים
“לאחרונה החלה מתקפה של
חקלאים ועסקנים כנגד מועצת
הצמחים ,בדרישה לפרקה.
מאז שנות ה 80-החקלאים מפרקים
את הארגונים והגופים המשותפים
להם ,רבים מהם גופים חשובים,
שמטרתם לדאוג לרווחת החקלאי.
אינטרסים אישיים ופוליטיים
מובילים את הפירוקים ,ורק לאחר
פירוקם ,החקלאים מבינים כמה
הם היו נחוצים ,שאין להם תחליף,
ומיד זועקים להקימם מחדש.
לדוגמה ,פירוקה של אגרקסקו
רק לפני מספר שנים ,על-ידי
החקלאים ,מהלך שריסק את
היצוא החקלאי מישראל.
הפירוקים הללו לאורך השנים הם
אחת הסיבות העיקריות למשבר
הקשה שפוקד את המשקים
החקלאיים כיום .במקום להשתמש
ביתרון הגודל ,מפרקים ומתפרקים.
מועצת הצמחים ,שעברה ייעול
ואיחוד מועצות בשנים האחרונות,
היא גוף שמטרתו לדאוג לחקלאים,
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לעסוק בנושאים שהחקלאי הבודד
אינו יכול לטפל .תכניות העבודה
של המועצה נקבעות על-ידי
חקלאים נבחרים בבחירות ,ועם
התקציבים מבוצעות פעילויות
חשובות מאוד לחקלאי ,כמו:
הלוואות לחקלאים ,קידום מחקר
ופיתוח ,הדרכה ,אקלום זנים,
פיתוח וטיפול בשווקים ,ביטוחים,
טיפול במשברים וכשלי שוק.
אין לי ספק בחשיבות המועצה
לקיימות המשקים החקלאיים.
אין לי ספק שהקריאות לפירוקה
נובעות בעיקר מאינטרסים אישיים
ופוליטיים.
אין לי ספק שאם תפורק,
החקלאים מיד יזעקו להקימה
מחדש.
שר החקלאות ,אני פונה אליך
בבקשה לבחון איך לחזק את
המועצה ולא להוביל לפירוקה ,לבחון
האם המועצה צריכה ייעול ,ואז לייעל
ולהביא למועצת צמחים חזקה,
שתוביל את החקלאות הישראלית”.

מבזק ירקות

מכתב של מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי ירקות,
לשר החקלאות ,בנושא מועצת הצמחים
“הגיע הזמן להגיד ‘עד כאן’ .הקלות
בה מתקבלת החלטה במשרד
החקלאות על ‘כן מועצה ,לא
מועצה’ ,וולונטרית או על-פי חוק ,תוך
שילוב הרסני של ההחלטה בחוק
ההסדרים דווקא ,תמוהה ומוזרה.
קצת היסטוריה.
ארבע מועצות ייצור אוחדו בעבר
למועצה אחת במסגרת חוק
ההסדרים ,ירקות ,פירות ,הדרים
ופרחים .כבוד השופט חשין ,שופט
בית המשפט העליון לשעבר ,אמר
עם סיום תפקידו כי אם יש משהו
שהוא מצטער עליו בבג’ץ זה חוק
מועצת הצמחים .בג’ץ עשה טעות
היסטורית ,כך אמר.
תוצאה ברורה מכך אפשר לראות
בהיעלמותה של מועצה אחת יחד
עם המגדלים ממפת השטחים
והגידולים ,היא מועצת הפרחים.
שני ענפים ,הירקות וההדרים,
מתפקדים כראוי ,וענף הפירות
ברובו מאורגן ,למעט קבוצה
קטנה של עברייני מס ,שרובם
אינם חקלאים והם עושים לילות
כימים לבטל את חוק המועצה,
כדי להתגבר על החובות הכבדים
שצברו .על סמך אנשים כאלה לא
מפרקים את מועצת הצמחים.
לא ברור גם מדוע לא נעשה שום
דיבור עם מזכירי הארגונים וראשי
הענפים ,כי מי יותר מהם יודע מה
חיוני למגדלים ואלו השלכות יכולות
לקרות לצעד כזה.
עד לפני כשנתיים היו דיבורים בנושא
המועצה עם השר שמיר והמנכ’ל
רמי כהן ,רק ברמת דיבורים ,אבל
מהר מאוד הם הבינו לאן מועדות
פניהם של אלה שלוחשים באוזניהם.
הם למדו את הנחיצות הגבוהה של
המועצה ,הגיעו למסקנה שהמועצה
חיונית ואף סברו שיש לחזק אותה.
נרגענו עם הודעתך ,שלא תיתן לנערי
האוצר שום סיכוי להעביר בחוק
ההסדרים נושא כה כבד שכרוך
בפרנסתם של חקלאים ,בעתיד
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הצריכה של תוצרת טרייה לתושבים,
בהמשך קיומה של החקלאות ,ולא
אפרט את הרשימה המתארכת של
תפקידיה וחשיבותה של המועצה
להתיישבות ולחקלאים ,הנמצאים
בעיקר בפריפריה .מדוע שיניתם את
דעתכם במשרד החקלאות? האם ייתכן
שדווקא אתה ,כבוד השר ,כאיש אדמה
והתיישבות ,תרשום על שמך את חורבן
החקלאות ,בגלל אמירות של תככנים
שלוחשים על אוזניכם דברי הבל.
כבוד השר ,אין חיה כזאת מועצה
וולונטרית .האם מישהו ינסה להפוך
את מס ההכנסה לוולונטרי? האם
שלושה מיליוני טונות תוצרת חקלאית
יכולים להסתובב ללא מידע ,הדרכה,
מחקר ,ביטוח ,תקליט מחירים,
טיפול בכשלי שוק ,הדברה ,ערבה
נקייה ועוד .מי יעשה את כל אלה
כאשר לא יהיה שקל אחד מהמדינה,
ובגישה הוולונטרית המגדלים יעדיפו
חיסכון בטווח קצר על ראייה רחבה
של עתידם ,ולא יהיו לכך מקורות
כספיים .הרי המגדלים לא יוכלו
לבטח את עצמם בעלויות הגבוהות
וללא עזרה כאשר הביטוח לא יהיה
משותף אלא וולונטרי ,הרי מערך
ההדרכה במשרד החקלאות ייכשל
ללא הסיוע של המועצה בהדרכה,
הרי היצוא בירקות יחטוף מכה
אנושה אם לא ניתן יהיה לקיים
פרויקטים משותפים של הדברה.
החקלאי לא יוכל לצערי לשרוד תחת
גוף וולונטרי ,ובכל מקרה הדברים
צריכים להיעשות בשובה ונחת ,תוך
התייעצות עם כל הנוגעים בדבר ,ולא
באמצעות השוט של חוק ההסדרים.
במצב כזה ,בו אין שקל מהמדינה
בתקציב לכל הפעולות הללו,
האפשרות היא לקחת את העובדים
למשרד החקלאות ולכסות במשרד
את כל הפעילות החיונית לתפקוד
המגדלים .האם זה נראה ריאלי? ברור
שלא ,כי מה קרה למועצת הפרחים
שהפסיקה להתקיים ,אפשר לומר
שאין ענף ,אין כמעט מגדלים ,אין

התאגדות משותפת ,אין מחקרים ,אין
השקעות ,ענף מפואר נעלם .האם כך
תרצה כבוד השר ,שהענפים המובילים
בחקלאות ייעלמו? מי יישאר להתגורר
על הגבולות? הצעירים יתנגדו עוד יותר
להמשיך את הפעילות החקלאית
במשקים ,ועל הענפים ישתלטו בעלי
הון וטייקונים ,והם שיכתיבו את מהלך
הגידול והמחירים .ומה יקרה במצב
ביטחוני רעוע ,האם נהפוך תלויים
בחסדי העולם לקבל תוצרת טרייה
ובמחירים מופקעים? ומה תענה כבוד
השר לטיעונים של בריאות הציבור
מהעדר תוצרת טרייה על המדפים?
האם נעבור כולנו לקנות מלפפון אחד
ועגבנייה אחת ופרי אחד לסוף שבוע?
כבוד השר אריאל ,הגעת למשרד עם
כוונות מצוינות ,אבל אל תיתן ללחצים

להכתיב לך צעדים שיש להחליט
עליהם בכובד ראש ,ובוודאי שלא
תחת חוק ההסדרים.
לפני שאתה מסכים לצעד כזה,
נבקשך להגיע לישיבה דחופה
עם מזכירות ארגון מגדלי ירקות,
בה תסביר את פשר מהלך כזה
תוך קבלת אחריות לתוצאות .רק
לאחר מכן תתקבלנה החלטות
בדיונים מסודרים ולא כמחטף
חסר אחריות במסגרת החוק חסר
האחריות.
כל כך שמחנו על היכנסך למשרד,
כשומר ההתיישבות ,החקלאות
והחקלאים ,אני חושב שלא טעינו.
אנחנו שופטים אותך כאדם אחראי
שלא ייתן להתדרדרות כזאת
לקרות במשמרת שלו”.
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לא ניתן יד למהלכי פלגנות כלשהם.
רק התלכדות מסביב להתאחדות
חקלאי ישראל תבטיח את השגת
מטרותינו הצודקות.
 .6בפגישה שהתקיימה בין ראשי
התאחדות חקלאי ישראל ומנכ”ל
משרד החקלאות ,שלמה בן אליהו,
הודיע בן אליהו כי מעולם לא היה
מו”מ עם האוצר על ביטול מועצת
הצמחים בתמורה לביטול מס
מעסיקים ,ואין כל קשר בין השניים.
נושא מועצת הצמחים יוצא קרוב
לוודאי מחוק ההסדרים ,והוויכוח
עם האוצר על הורדת מס מעסיקים
בעיצומו .אנחנו שותפים מלאים
למנכ”ל ולשר בגישה זו.

ארגוני החקלאים
והתנועות קוראים
ליועץ המשפטי
להוציא מחוק
ההסדרים את
הרפורמות בחקלאות
ראשי תנועת המושבים ,התנועה
הקיבוצית והתאחדות חקלאי ישראל
פנו ליועץ המשפטי לממשלה ,יהודה
וינשטיין ,בדרישה להוציא מחוק
ההסדרים את הרפורמות המתוכננות
בחלק מענפי החקלאות.
בפנייה נאמר כי בחוק ההסדרים,
בו צפויה הממשלה לדון בימים
אלה ,כלולות הצעות של משרד
האוצר ,כגון ביטול המכסות בענף
הצאן ,רפורמות בענפי הביצים,
הפטם והדגים ושינוי שיביא לביטול
מועצת הצמחים .הארגונים מאיימים
בפנייה לבג”ץ אם לא יוסרו נושאים
אלה מחוק ההסדרים .לדבריהם,
לפני  12שנה התייחס בג”ץ לנושא
וקבע כי השימוש במנגנון של חוק
ההסדרים הוא בעייתי בהליך
הדמוקרטי התקין ,מקשה על קיומו
של דיון מעמיק ועלול לפגום בתוצר
של הליך החקיקה .במקביל הודיעו
הארגונים כי פנו ליו”ר הכנסת ,ח”כ
יולי אדלשטיין ,בטענה שהכללת
המהלכים הצפויים בחקלאות בחוק
ההסדרים היא בגדר ביזיון הכנסת,
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בהסתמך על החלטת בג”ץ ,כיוון
שבג”ץ החליט באותו פסק דין כי
“מנגנון החקיקה של חוק ההסדרים
אינו יכול לעמוד אל מול חשיבותו של
עקרון הפרדת הרשויות ועקרונות
המשטר הדמוקרטי” .הם הוסיפו
כי זהו מחטף חמור של המדינה,
שנדחה בעבר על-ידי הכנסת ויגרום
לפגיעה קשה באלפי משפחות של
חקלאים ,כאשר התועלת לצרכן
זניחה ,כי הרפורמות המוצעות רק
יעלו את המחירים”.

תודה לצוות
התאחדות
חקלאי ישראל
מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי
ירקות ,פנה במכתב תודה למזכ”ל
ההתאחדות ,אבו וילן:
“ברצוני להודות לך ולכל צוות התאחדות
חקלאי ישראל ,בשם מגדלי הירקות,
על העלאת הנושאים החשובים והמו’מ
עם האוצר ועם שר החקלאות ומנכ’ל
משרד החקלאות ,בכל הקשור לטיפול
בחוק ההסדרים  .2015פעלתם
בשקט ,בחוכמה רבה ,בלי פאניקה ,בלי
התלהמות ,ובעיקר פעלתם בישירות
ובאמת שבדברים ,ללא סיפורים וללא
מעשיות ,לא בחלטורות ולא בדילים
שקריים של אנשים הזויים.
החקלאות במשבר לא קטן ,והבעיות
קשות לפתרון .בחלק מהענפים
החקלאים מפולגים .יש ענפים שהם
עדר ללא מנהיג ,ויש גופים שיש בהם
רק ‘מנהיג’ ,ללא עדר .אין צורך בסוג
כזה של עסקנים ,ומוטב שייפרדו
מהחקלאות ומהחקלאים.
לכן ,אני מציע שעם שר החקלאות,
אורי אריאל ,שערך ההתיישבות חשוב
לו מאוד ,נפעל לפתור בעיות עיקריות
בחקלאות ,ובעיקר:
 .1סוגיית העובדים הזרים;
 .2מחיר אחיד וזול למים;
 .3הקמת השוק הסיטוני החדש;
 .4טיפול בפערי התיווך;
 .5חיזוק מוסדות החקלאים ,ובעיקר
מועצות הייצור שנותרו וקנט;
 .6החזרת עידוד ההשקעות במשרד
החקלאות.

מבזק ירקות

יש לך תמיכה ממגדלי הירקות,
ויחד נמשיך לפעול כדי לתמוך בכל
המגדלים בכל חלקי ארץ ישראל ,כדי
שיעברו ויתגברו על התקופה הקשה”.

סגנית רשם האגו”ש:
מותר לפצות בכסף
את מי שמוותר על
מכסת המים שלו
באגודה
בהחלטה של עורכת הדין אלה אלון,
סגנית רשם האגודות השיתופיות ,נקבע
לאחרונה כי מתן פיצוי כספי לחבר
אגודה שמוותר על מכסת המים שלו
באגודה הוא פעולה חוקית .החלטת
סגנית הרשם ניתנה בניגוד למסקנות
חוקר ,עו”ד יצחק אבידני ,שמונה ב19-
בספטמבר  2012על-ידי משרד רשם
האגו”ש ,לגבי בדיקת תלונות חברים
במושב תלמי אליהו שבחבל אשכול,
לפיהן האגודה נוהגת לשלם לחברים,
שאינם חקלאים פעילים ,פיצוי כספי
תמורת השבת מכסות המים שלהם
לאגודה ,במקום לחלקן בין החברים
החקלאים הפעילים בלבד .המושב
מחה על החלטה זו ,באמצעות עו”ד
אייל סודאי ממשרד חיימסון ,סודאי
ושות’ ,ועו”ד אלון אימצה את טיעוני
המושב ,דחתה את מסקנות החוקר
וקבעה ,כי לא נמצא כל פגם בהחלטת
האסיפה הכללית של האגודה .סגנית
הרשם פסקה ,כי אופן החלוקה
שנקבע על-ידי האסיפה הכללית נראה
הוגן ויוצר חלוקת שוויונית של מכסות
המים באגודה ,בכלל זה בין החקלאים
הפעילים באגודה .כמו-כן קבעה סגנית
הרשם ,כי מכסות המים הן אמצעי
יצור השייך לאגודה ,והתשלום שנקבע
על-ידיה למי שמוותר על מכסת
המים שלו תואם את עקרון השוויון
ומקדם חלוקה ושימוש יעילים במים
לחקלאות.
עו”ד אייל סודאי מסר כי החלטה זו
חשובה ותשפיע על אופן חלוקת מכסות
מים במאות מושבים הנוהגים לחלק
את מכסות המים שלהם באגודה באופן
דומה ,תוך קביעת מנגנון כספי לפיצוי
עבור מי שמוותר על מכסתו.

יולי 2015

ארגון הOECD-

מפרסם את הדוח
השנתי שבחן את
המדיניות החקלאית
במדינות הארגון,
וביניהן ישראל
ארגון ה OECD-פרסם את החלק
הראשון של הדוח השנתי ,שבחן את
המדיניות החקלאית במדינות הארגון.
הדוח השלם ,שכולל התייחסות
מפורטת למדיניות החקלאית
במדינות השונות של הארגון ,יתפרסם
בספטמבר .על-פי הדוח לשנת ,2015
המגזר החקלאי בישראל מהווה 1.4%
מהתמ”ג ו 1.2%-מכלל שוק העבודה.
בנוסף ,ישראל מתאפיינת באזורים
צחיחים וצחיחים למחצה ובזמינות
נמוכה של קרקע חקלאית ( 0.4דונם
לנפש בישראל ,לעומת כ 2.5-דונמים
באיחוד האירופי ומעל  3דונמים
בארה”ב ,ללא שטחי מרעה) .למרות
כל אלה ,המגזר החקלאי בישראל ניחן
ביתרונות טכנולוגיים ייחודיים ,ההופכים
אותו מודל למדינות רבות אחרות.
הדוח מציין כי ישראל צמצמה
במהלך עשרים השנים האחרונות
את התמיכה בחקלאות .משקל
התמיכות בחקלאות הוא רק
 0.3%מהתמ”ג בממוצע לשנים
 ,2014-2012בהשוואה לממוצע
מדינות ה ,OECD-העומד על .0.8%
שיעור התמיכה בחקלאים בישראל
היווה בשנת  9.8% 2014מתקבולי
החקלאים ,כמחצית מממוצע הארגון,
העומד על ( 17.3%מצ”ב תרשים).
בממוצע בשלוש השנים האחרונות,
הגיע שיעור התמיכה בחקלאים
בישראל ל ,8.3%-ובאופן עקבי ,נמוך
בהרבה מממוצע התמיכה במדינות
הארגון ( 17.9%באותה תקופה).
התמיכה בחקלאים במדינות הארגון
נמדדת על ידי מדד ה( PSE-תמיכה
ביצרנים).
האומדן לשיעור הנטל על הצרכנים,
הנובע מתמיכה במחירי שוק (מדד
ה ,)CSE-פחת לאורך העשורים

המשך בעמוד הבא
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האחרונים במדינות הOECD-

(אומדן זה מוצג במספרים שליליים,
וככל שמתקרבים לאפס ,שיעור
הנטל פוחת) .על-פי הדוח ,ההפחתה
הגדולה ביותר בנטל הייתה במדינות:
שווייץ ,קוריאה ,נורבגיה ,איסלנד,
האיחוד האירופי וישראל.
הדוח משבח את ההשקעה של
ישראל במחקר ופיתוח חקלאי,
לטובת ייצור מזון איכותי ,בריא
ומגוון יותר לצרכן הישראלי .על-פי
הדוח ,ישראל היא המדינה השישית

במדינות הארגון בתמיכות במו”פ
מסך-כל התמיכה בשירותים
כלליים בענף החקלאות .ההקצאות
התקציביות למו”פ גדלו בסך-
הכל באופן קבוע והיוו כ20%-
מהתקציבים הקשורים לחקלאות
בשנים האחרונות .בכך הפכה ישראל
למובילה עולמית בתחום הטכנולוגיה
החקלאית ,ובמיוחד בחקלאות
בתנאים צחיחים ומדבריים ,ובונה את
היתרון היחסי שלה בחקלאות על ידע
וקידמה טכנולוגית.

התפתחות התמיכה בחקלאים בישראל ,על בסיס אומדן הPSE-
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קריאה של שר
החקלאות לתרומת
עודפי יבול חקלאי
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,ח”כ אורי
אריאל ,פנה בכתב לחקלאים בנושא
זה ,וכך ציין:
“החקלאות היא ערך לאומי ,ואנו
כמדינת ישראל חייבים לשמר אותו.
התרומה שלכם חקלאי ישראל לשכבות
החלשות הינה עצומה ,הגדולה במדינה.
נדיבותכם החקלאים ,המפרישים חלק
מפרנסתכם באופן קבוע למען החוליות
החלשות בחברה ,ראויה להערכה.
לבכם הרחב ופעילותכם הם עוגן חשוב
מאוד בחברה הישראלית כולה .זו היא
הציונות האמתית של המאה ה,21-
חקלאות והתיישבות מודרנית ויעילה ,עם
אנשים שמצליחים ללמוד את החידושים
וליישם אותם בפועל.
אנחנו ,במשרד החקלאות ,פועלים
להרחיב ולהעמיק את שיתוף-הפעולה
בין החקלאים לבין העמותות שעוסקות
בסיוע לשכבות החלשות .אני פונה
אליכם ,כשר החקלאות ,וקורא לכם,
החקלאים ,להמשיך ולהעמיק את
הקשר ולתרום תוצרת חקלאית עודפת.
אני קורא לכם ולכל הארגונים העוסקים
בכך לשלב ידיים ולמנוע את השמדתו
וזריקתו של היבול ,כל עוד יש אנשים
הסובלים מרעב.
בתקווה להמשך שיתוף-פעולה פורה”.

תודות
ועד ההנהלה של מושב רנן ,בשם
חקלאי המושב ,פנה במכתב לארגון
מגדלי ירקות וביקש להביע תודה
והערכה מכל הלב על טיפולו היעיל
המהיר והמסור של מזכיר הארגון,
מאיר יפרח ,למען החקלאים שנפגעו
משריפת הענק בתאריך .18.5.2015

הזרע הציגה שני
זנים חדשים
בחגיגת החקלאות
השנתית במושב
ניר חן
מאות חקלאים מכל רחבי הארץ הגיעו
ב 8-9.7.2015-ליום הפתוח של חברת
הזרע .אירוע זה ,התקיים כבר  12שנים
ברציפות ,התקיים השנה במושב
ניר חן בדרום הארץ וכלל את מגוון
הגידולים של הזרע לשטח פתוח וכן
מבחר זני עגבנייה לחממה.
צוות הזרע הציג בפני המגדלים
את הזנים שהחברה פיתחה
במיוחד לגידול בשדות פתוחים,
ונערכו סיורים בשדות כדי לאפשר
למשתתפים לראות את הזנים
מקרוב ולהכיר את תנאי גידולם.
הזנים שהוצגו ביום הפתוח כללו:
זני עגבנייה ,פלפל ,מלון ,אבטיח,
כרוביים ,חסה ,חציל ועוד.

מבזק ירקות

אותות הוקרה למצטיינים בתחום הירקות לשנת 2015
הענקת אותות הוקרה למצטיינים מטעם מועצת הצמחים2.7.2015 ,
בתאריך  2.7.2015התקיים באולם הכנסים במשרד החקלאות טקס הענקת אותות הוקרה
לחקלאים מצטיינים מטעם מועצת הצמחים ,בנוכחות שר החקלאות ,ח”כ אורי אריאל.
לפניכם דברים וברכות שנאמרו בטקס ,רקע ופרטים על המצטיינים בענף הירקות ,בהדרכה ובמחקר,
והרבה תמונות .ארגנה והנחתה את האירוע :חגית שגב.

המשך בעמוד הבא
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דברי צבי אלון
מנכ”ל מועצת
הצמחים
המצטיינים מובילים את המחנה
כולו!
אלפי חקלאים ,המשכימים קום
לעבודת יומם ,מהווים את אבן הפינה
למרחב הכפרי ,לייצור מזון טרי ,מגוון
ואיכותי לאוכלוסייה הגדלה ,ומקיימים
ברחבי הארץ ובפריפריה ישובים
תוססים ,יוצרים ,פעילים ,שצובעים את
הארץ בירוק ושומרים את גבולותיה
עד התלם האחרון.

אלו משימות כלכליות ולאומיות
מתמשכות ,שלא הופכות קלות יותר
עם השנים ,בעיקר כאשר לצערנו,
ערכי החקלאות וההתיישבות כבר
לא מובנים מאליהם וחשובים כפי
שהיו.
חדשים לבקרים עלינו להוכיח שוב
ושוב את היותנו מהטובים בעולם,
להצדיק את קיומנו ולהתנצל
שלעיתים ,לקיים חקלאות בתנאים
קשים בהם אנו מתפקדים ,עולה עוד
כמה אגורות לצרכן.
אבל אנחנו כאן בשביל להישאר עם
ראש מורם!
הסקטור החקלאי גאה במעשיו
ובהישגיו ,שהם פרי שילוב מדעי
ומקצועי עם מומחי משרד החקלאות
על אגפיו השונים ,המדענים
והמדריכים הפזורים ברחבי הארץ,
המו”פים האזוריים ,יחד עם הצוות
המסור והחקלאים הפועלים
בהתנדבות ,כנציגי המגדלים במוסדות
מועצת הצמחים.
כמדי שנה ,מתוך הערכה והוקרה גם
הפעם ,אנו מציינים מעטים וטובים
שהולכים לפני המחנה הזה.
אתם החקלאים המצטיינים ,שאנו
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מתברכים בכם השנה ,עושים
מלאכתכם בתבונה ,בחריצות,
בנחישות ובאכפתיות עם עמיתיכם,
הסובבים אתכם.
אתם פזורים במשקים החקלאיים
ועובדים משחר עד ליל ,במכוני
המחקר ,בפעילות האזורית ובוועדות
המקצועיות של מועצת הצמחים.
למרות העבודה היום יומית,
התובענית והמאמצת ,אתם
מצליחים לשלב חשיבה ויזמות,
תושייה וחדשנות ,ששאר החקלאים
מתברכים בהם.
פעילותכם היא מופת לשמירת
רמתה של החקלאות בישראל,
דוגמא לחקלאי העולם ומקור גאווה
לכולנו!
אנחנו משוכנעים שיחד עם המשרד
נוכל לקדם את החקלאות בישראל.
נותרנו מעטים ,אבל ההישגים שלנו
ידועים בעולם ,בזכות המערכת
התומכת וגם בזכות הפעילות במועצה.
אני מברך את השר והמנכ”ל.
תודה לעובדי מועצת הצמחים ותודה
מיוחדת לחגית ,שעבדה לילות כימים
בהכנת האירוע.

דברי מאיר יפרח,
מזכיר ארגון מגדלי
ירקות ויו”ר הוועדה
לבחירת חקלאים
מצטיינים
חלפה שנה ואנחנו שוב באירוע המרגש
של חלוקת אותות הוקרה לחקלאים
מצטיינים מטעם מועצת הצמחים.
אחזור על מה שתמיד אמרנו :כל

חקלאי ששורד את התקופות הקשות
ומרים ראש בגאווה ,מתרומם מנפילות
ואינו חולם לשנות עיסוק ,הוא מצטיין,
כי צריך הרבה אהבה לאדמה ,לצמח
ולעץ כדי להתמיד .כל זה באווירה
שבה הפוליטיקאים לא סופרים אותנו,
החקלאים ,כי איננו רבים בקולות
הקלפי ,וגם האזרח הקטן עובר
שטיפת מוח ולמד שאנחנו האויבים
של הצרכנים.
שנה קשה עברה עלינו ,בכל האזורים
ובכמה אזורים אף יותר .הרבה הרבה
דברים לא תלויים בנו ,תהפוכות
מזג-האוויר ,קשיים ביצוא בעקבות
שינויים כלכליים ,חרם צרכנים בחו”ל,
גזרות של מסים ,אגרות והיטלים ,גלים
קשים של מחלות ומזיקים בשטחי
הגידול.
במשרד החקלאות כיום צוות חדש,
וכמו תמיד זה מלווה בחששות לצד
תקוות ,כי בשונה ממשרדים אחרים,
המשרד והחקלאים הם אחד ,תמיד
מאותו צד של המתרס .לכן ,אם
שואלים את השר החדש אם יהיה שר
החקלאים או שר הצרכנים ,ברורה
התשובה :החקלאים והצרכנים הם
חטיבה אחת ,כי אנחנו מכווני צרכנים.
אסור להתפתות להסתה תקשורתית
או אחרת ,המטילה על החקלאי את
כל כובד האשמה של פער התיווך
ויוקר המחיה.
החקלאי רק מנסה לשרוד ולהתפרנס,
וכוחות שוק חזקים ממנו ,הנושאים
באמת באחריות ,פוטרים את עצמם
בקלות ותולים אשמה באחרים.
אחת המטלות החשובות של השר
והמנכ”ל במשרד החקלאות היא סוף
סוף לנסות לסגור את נושא הקמתו

של השוק הסיטוני החדש ,לטובת
כולם .לא יתכן שלא ניתן להתגבר על
קשיים שבדרך .צריך לחזור למקום
בו הדברים נעצרו ,לשחרר מעצורים
ולהוציא את הפרויקט החשוב לדרך.
נקווה שבעוד שנה נעמוד כאן ונברך
על המוגמר.
היום זה החג של מועצת הצמחים,
שלאחרונה נערי האוצר ,ואפילו מיעוט
קטנטן מתוכנו ,מתבטאים בקלות על
כך שניתן לוותר עליה.
לא אחזור על כל תפקידי המועצה
החיוניים כל כך למגדלים .אין לנו בעלי
ברית רבים בגופים אחרים ,והמועצה,
המנוהלת ונבחרת על-ידי המגדלים,
היא כלי חיוני להמשך חקלאות הצומח
בישראל.
היתד שתקעו החקלאים לאורך
גבולות ישראל הוא תמצית קיומה של
המדינה .היו צריכים לבוא יום יום לכל
חקלאי המתיישב על הגבולות ,להודות
לו ולשאול אותו במה אפשר לסייע,
אבל יש רק מכבסת מלים.
אם אסכם ,הנושאים המרכזיים בהם
יש לטפל ,הם:
•ביטול אגרות ומסים על העסקת
עובדים בחקלאות ,המגיעים
לסכום שנתי של  240מיליון ש”ח.
•הקמת השוק הסיטוני החדש
ועידוד התארגנות החקלאים בשיווק.
•טיפול בחוק ההגבלים העסקיים
בכל הקשור להתנהלות הטייקונים
ברשתות השיווק.
•הוזלת מחירי המים למחיר אחיד
וסביר לחקלאים בכל חלקי ארץ
ישראל.
•שמירה על מועצות הייצור ועל
קנט ,הקרן לנזקי טבע ,כגופים
החיוניים לחקלאים.

מבזק ירקות

•קידום ההדרכה והמחקר במינהל
המחקר ובמו”פים.
כבוד השר ,אם תתרכזו בנושאים אלה,
תוך כדי טיפול בשוטף  -דיינו.
שר החקלאות ,זכות גדולה נפלה
בחלקך ,ואין מתאים ממך למשימה
זו .אל יבלבלו אותך נערי האוצר
בתחבולות ,שהרי הם חסרי אחריות
לעתיד החקלאים והחקלאות ,ולצערי,
חוץ מלהרוס ,לפרק ,לא עשו דבר
בשנים האחרונות .מה שהם כן עושים,
זה להטיל מסים ולעכב פרויקטים
חיוניים לחקלאים.
זו ההזדמנות שלך להגיע לפתרונות.
אמנם לפני כל פעולה שתנקוט,
ילחשו באוזנך מלחכי פנכה ורודפי
אגו ,שאינם מייצגם דבר חוץ מעצמם,
אך בטוחני שתבחר בדרך הנכונה,
והישגיך  -הישגינו.
אבל היום אנחנו חוגגים את ההישגים,
את ההצטיינות ,את העיקשות
וההתמדה של המגדל הישראלי.
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מכאן אנחנו שולחים ברכות חמות
למצטיינים ולמשפחותיהם .ברכות
הצלחה לשר החקלאות ,אורי אריאל,
ולמנכ”ל ,שלמה בן אליהו .ברכות
לצבי אלון ,מנכ”ל מועצת הצמחים,
שלמרות הקשיים שבדרך ,מתמודד
ונלחם על זכויותינו ואף מקיים אירוע
חשוב זה שאנחנו חוגגים היום.
ולבסוף ,ברכות חמות שלוחות מכאן
לכל החקלאים ,בכל הענפים ,שימשיכו
את דרכם של האבות המייסדים של
המדינה ,שזנחו את מקצועותיהם
ובחרו כדרך חיים בחקלאות ,ונקווה
שגם בנינו ימשיכו כך אחרינו ,לתפארת
מדינת ישראל.

ברכת ח”כ אורי אריאל,
שר החקלאות ופיתוח
הכפר
באנו כדי לעבוד אצלכם .זה הדבר
הכי פשוט .מתכוונים לעשות את זה
בשיתוף-פעולה מלא .רואים במועצת
הצמחים ,כמו המועצות האחרות
וארגוני המגדלים והיישובים ,את הזרוע
הארוכה ,כגוף אחד בו לכל אחד יש
משימות והדגשים.
החקלאות בישראל היא בעלת שם
עולמי ,וזה אחרת כשנפגשים עם
שגרירים ממדינות שונות וכולם רוצים
ללמוד מישראל .במהלך ,שנקווה
שיישא פרי מהר ,ניקח את המו”פים
דרך וולקני וניתן להם יותר תקציבים,
עם היבטים מסחריים .זה בלי קשר
לשירות אצלכם ,אלא בנוסף ,כדי לתת
לחקלאות יותר יכולת כאן ובעולם.
המציאות בה אנו נמצאים היא בין
חקלאים שהם לא רק מייצרים

ומייצאים אלא ערך העומד בפני עצמו.
זה מתחיל מהתורה ,תראו כמה
מצוות יש לגבי חקלאות.
מתכוונים לשנות את התקציבים גם
לגבי שנת שמיטה .השמיטה היא ערך
חברתי ,מגלמת בתורה ערכים גדולים
ותשובות ,והלוואי שנזכה לשמור אותה
יותר ויותר.
מבקש לאחל הצלחה לכל הזוכים
באותות ההוקרה .נמשיך לחלק
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פרסים גם בשנים הבאות ולראות
בחקלאות ערך עליון במדינת ישראל.

המצטיינים בענף
הירקות
רשאד סלאמה ,קלאנסווה
רשאד סלאמה הוא מגדל תות שדה
מצטיין מהיישוב קלאנסווה .מגדל
כ 20-דונם בשטח פתוח ובחממות,
מקפיד על איכות הגידול והתוצרת.
חלוץ באימוץ רעיונות וחידושים
בשיטות הגידול .מגיע להישגים בשיעור
היבול לדונם ,ללא פשרה על רמת
האיכות לאורך שנים ,כל זאת בשיתוף
פעולה עם רכזי מועצת הצמחים
ומדריכי שה”מ בנושאי קטיף ,מיון
ואגידה.
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בזכות העבודה המדויקת והניהול
הקפדני ,משקו של רשאד נחשב ליעיל
מאוד ומגיע לתוצאות טובות מאוד.
תוצרתו האיכותית מבוקשת בקרב
הסוחרים והמשווקים .שמו הולך לפניו
בזכות תוצרת התות הטעימה במיוחד.
סלאמה מקפיד ליישם בחלקותיו
הדברה משולבת ,כאשר המטרה
המרכזית הינה הפחתה משמעותית
בשימוש בחומרי הדברה.
יוזם ומעודד את התפתחות החקלאות
בסביבתו הקרובה ובענף תות השדה
בפרט ,אינו חוסך בעצות ובשיתוף
חקלאים אחרים בניסיונו הרב ,לצורך
קידום הענף .דוחף ומסייע בהעברת
הידע למגדלים באזורו ותורם מזמנו
ובמאמץ גדול לתמיכה ולקידום
מגדלים חדשים .מקפיד ומשתף
פעולה עם שכניו בשמירה על
הסביבה.
רואה חשיבות בשיפור מתמיד באיכות
תוצרתו ,כפי שמשתקף ממבדקי
האיכות ,ומשתתף בפעילות לשיפור
האיכות ובשמירה על תדמית הענף
כולו .מתמיד בביצוע מדויק של מבחני
זנים לטובת מגדלי התות בארץ.
תרומתו של רשאד היא מכרעת לענף

תות השדה ,לאורך שנים .משקו פתוח
למבקרים .הוא נרתם לעזור לצוות
ההדרכה בעריכת ניסויי שדה חשובים
לענף במשקו ,כמו מבחני זנים מטיפוח
מקומי או אימוץ השימוש בשתילי גוש,
תוך השקעת מאמצים אדירים מצדו
בקידום הנושא.
על הצטיינותו של רשאד בגידול,
תוך הקפדה על נוהלי הגידול,
אימוץ חידושים בענף והעברת ידע
לסביבתו ולכלל העוסקים בענף
התות ,נבחר לקבל את אות החקלאי
המצטיין בענף הירקות לשנת .2015

איתן אשורי ,מושב צרופה
איתן הוא דור שני לחקלאים במושב
צרופה ,מוותיקי מגדלי הפלפל
בחוף הכרמל .המשק פעיל למעלה
מ 40-שנה ,משק חקלאי מתקדם,
המשתמש בהדברה ביולוגית
באויבים הטבעיים של “ביו-בי”
ועובד על-פי תקנים אירופיים כמו
“יורופגאפ”.
המשק מונה  60דונם חממות פלפל
ומנוהל על-ידי איתן ובנו יצחק ,דור
שלישי של חקלאים בצרופה.

עורך ניסיונות שונים לזנים חדשים
במשקו .עם צמצום מכסות המים,
נטל יוזמה והקים מאגר גדול ,שמימיו
משמשים להשקיית החממות של
המשק.
איתן מגיע ליבולים גבוהים של 12
טונות לדונם ,מבין הגבוהים בפלפל
בארץ .חלק גדול מהיבול במשקו
מופנה דרך בית האריזה שלו ליצוא,
וחלקו לשוק המקומי.
מנהל גם את בית האריזה לירקות

מבזק ירקות

במשקו ,המופעל בטכנולוגיה
מתקדמת ,ומשווק את התוצרת שלו
ושל חקלאים רבים מהאזור.
איתן תורם בחגים מהיבול שלו ושל
חקלאי האזור לנצרכים ואף מוצא זמן
לפעילות למען כלל מגדלי הירקות
במסגרת ארגון המגדלים.
מקצוען ,חקלאי בעל הישגים בגידול,
איש אדם ואדמה ,מלח הארץ,
ועל כל אלה הוא מקבל את אות
החקלאי המצטיין בענף הירקות
לשנת .2015

בנימין ומוטי בנימיני ,מושב
תלמי ביל”ו
משפחת בנימיני עלתה לארץ
מכורדיסטן בשנת  1951ישירות
לירושלים ,ובשנת  1955עברה
המשפחה למושב תלמי ביל”ו
שבנגב הצפוני .משפחת בנימיני
הינה משפחה ותיקה במושב ,בו
מתוך כ 70-נחלות רק כ 12-חברים

יולי 2015

ממשיכים להתפרנס מחקלאות.
האב בנימין יחד עם בנו מוטי הקימו
משק לתפארת ,הכולל  150דונם
של פלפל ועגבניות בבתי צמיחה
וגידול ,ובשטח פתוח מגדלים תפוחי
אדמה  400 -דונם ,בצל  150 -דונם,
כרוב  400 -דונם .עד לפני כ 4-שנים
ייצאו פלפל.
מוסר עבודה גבוה ופתיחות לשינויים
בהחדרת זנים ושיטות גידול חדשניות
הם המאפיינים העיקריים של משפחת

בנימיני .ההקפדה על מאפיינים אלו
היא הסיבה לכך שהמשפחה רואה
בחקלאות את פרנסתה המרכזית,
וזאת על אף הקשיים הרבים אותם
חווים חקלאי ישראל.
בני ומוטי בעלי מודעות גבוהה
לפיטוסניטציה ולהקפדה על ניקיון
מעשבי בר ומפגעים אחרים .מגלים
פתיחות רבה בהכנסת אגרוטכניקה
חדשנית ,כמו מיקום שלוש שלוחות,
טפטוף על הערוגה בגידול בצל,

חיסכון במים וייעול השימוש
בהשקיה ובדישון ,חיפויי קרקע
בפוליאתילן מסוגים שונים ,בהתאם
לעונה ,והכנסת זנים חדשים בגידולים
השונים.
המשק מקפיד על שימוש מינימלי
בחומרי הדברה וימי המתנה עד
לקטיף מבחינת שאריות חומרי
הדברה .מקיים שיתוף פעולה פורה
עם מערכת ההדרכה של משרד
החקלאות בניסויי שדה ובמציאת זנים
חדשים בגידולים השונים והפצתם
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לכיוון גידול בשטחים חיצוניים ופרצו
דרך בנושא שיווק הבטטות באירופה.
מאז המשק מעבד שטחי בטטות לא
רק באדמות שלו אלא גם באדמות
נוספות בחכירה .עברו גם ליצוא עצמי
של תוצרת הבטטות שלהם.
כיום מעבדים בנוסף כ 3,000-דונם
של בטטות במגוון זנים ,וגם תות שדה
ודלורית .המשק הינו מהמובילים
בענף הבטטות בארץ וביעדי היצוא
באירופה ,ולתוצרתם ,תחת המותג
“ ,”Carmiיש ביקוש גבוה .ענף
הבטטות ידע ויודע עליות ומורדות ,אך
לזכות משפחת כרמי כישורי התמדה
ויכולת לייצר מוצר איכותי וממותג
לאורך זמן .בארץ הם מהספקים
הגדולים והעיקריים של בטטות,
ומשווקים לרשתות השיווק ברצף
הספקה של  12חודשים בשנה.
משק “כרמי אקספורט” הינו שם דבר
בענף השיווק ,וכיום המשק מייצא
ומשווק גם תוצרת של משקים אחרים
לחו”ל ,כאשר הם מספקים לא רק
ערוצי שיווק ,אלא גם את כל מטריית
הלוגיסטיקה.
משק כרמי הינו משק חדיש
ומתקדם ,משק לדוגמא בענף
הירקות ,אשר עומד בסטנדרטים
ובתקנים בינלאומיים ,ועל כך
מקבלת משפחת כרמי את אות
המשווק המצטיין בענף הירקות
לשנת .2015

למשקים אחרים ,באזור בפרט ובארץ
בכלל.
על משק לתפארת ,תוך מוסר
עבודה גבוה ופתיחות לשינויים ,על
שילוב הדור הבא בחקלאות ושיתוף
פעולה בניסויי שדה ובהעברת הידע
למשקים אחרים ,נבחרו בנימין ומוטי
בנימיני לקבל את אות החקלאי
המצטיין בענף הירקות לשנת .2015

משק כרמי ו”כרמי אקספורט”
 משווק ירקות ,מושבמשמרת
“כרמי אקספורט” מתנהלת ממשק
משפחת כרמי במושב משמרת.
הוריו של שלום כרמי הם ממקימי
המושב ,ובו הקימו את המשק
המשפחתי .שלום הינו בנם היחיד.
אביו נפטר בגיל מאוד צעיר ,ואז לקח
שלום אחריות וניהל את המשק יחד
עם רעייתו ,בלה ז”ל.
ביחד הם גידלו מגוון של ירקות
בחממות ,ובשלב מסוים עברו
ליצוא פרחים להולנד ,מהראשונים
שגידלו ציפורן בארץ .גידלו גם תות
שדה ליצוא .עם השינויים שעבר
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ענף הפרחים ,במשברי החקלאות
של שנות ה ,80-תם עידן הפרחים
במשק ,והם עברו לירקות ,כולל גידול
בטטות .בתחילת שנות ה 90-שבו
לעבוד במשק איציק ואורן כרמי,
הבנים של שלום ובלה ,שפיתחו אותו

המצטיינת במחקר
ד”ר ענת זאדה
חוקרת במרכז וולקני ,מינהל
המחקר החקלאי
ד”ר ענת זאדה משמשת כחוקרת
במרכז וולקני ,מינהל המחקר
החקלאות .תחום התמחותה:
פרומונים ,שהינם חומרים
טבעיים המופרשים
מאורגניזמים שונים,
המשמשים לתקשורת
בין פרט אחד לפרטים
נוספים מאותו מין .עם
שחרורם הם מעוררים
שינוי התנהגותי בפרט
המקבל.

חרקים הם פגע כלכלי לא מבוטל
לחקלאות ,ולכן ברחבי העולם
מוקדשים למחקר פרומוני-
חרקים משאבים רבים .החקלאים
משתמשים בפרומונים על-
מנת לבצע לכידה ומניפולציות
התנהגותיות במזיקים ספציפיים
בשטחים החקלאיים הנגועים בהם.
המניפולציות מתבצעות בכמה
אופנים ,שהבולטים והמוכרים הם
השימוש בפרומון מין או התקהלות
כחומר משיכה לניטור אוכלוסיות
המזיק ולהדברה המונית וכחומר
“מבלבל” המפוזר בבתי הגידול
באופן מסיבי .פרומונים הם חלופה
ידידותית לסביבה ,למשתמש ולצרכן,
והחרקים אינם מפתחים עמידות
אליהם ,כמו לחומרי הדברה.
ד”ר ענת זאדה היא כימאית אורגנית-
אנליטית ,המנהלת משנת 2000
את המעבדה לכימיה של פרומונים
במינהל המחקר החקלאי ,מרכז
וולקני .עם כניסתה לתפקיד יזמה
ותכננה את הקמתה של מעבדה
כימית מודרנית ,שתותאם לטיפול
בנושא זיהוי ושימוש בפרומונים
בישראל .המעבדה החדשה נפתחה
בשנת  ,2008צוידה במיטב הציוד
האנליטי והסינתטי הדרושים למחקר
פרומונים ,ובצוות הכולל כימאים
צעירים.
פרומונים מופרשים מהחרק
בכמויות מזעריות ביותר ,ולכן כדי
להפיק אותם יש לגדל כמויות
עצומות של חרקים בתנאי מעבדה.
כמו-כן ,בתהליך ההפקה והבידוד
יש לנקוט בשיטות אנליטיות רגישות
ביותר לזיהוי .תהליך זיהוי פרומון של
חרק ספציפי כרוך בעבודה רבה
לאורך שנים .אולם ,בעזרת הציוד
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החדיש במעבדה ,פיתחה ענת שיטה
חדשה ,שלא הייתה ידועה עד היום
בתחום זיהוי הפרומונים ,ובעזרתה
הצליחה לדגום ולזהות פרומונים
מפרטים בודדים של חרקים וגם
לאפיין את המעגל היומי (צירקדי)
של שחרור הפרומון .השיטה
החדשה ,המכונה “אנליזה בדיגום
רציף” ,מייתרת במקרים רבים את
הצורך בגידול המוני של המזיק
בתנאי מעבדה ומקצרת משמעותית
ביותר את הזמן הארוך שהיה נדרש
עד כה לזיהוי.
בשל מיעוט הכימאים בעולם בכלל
ובפרט אלה העוסקים בזיהוי פרומונים,
השתתפה לאחרונה ענת בזיהוי
הפרומון של מזיק רב פונדקאי ,אחד
הקשים ביותר בחקלאות ארה”ב,
פשפש מקבוצת הרכנפיים ,בסינתזה
ובפיתוח נדיפית לניטורו .בארץ ענת
שותפה וחוקרת ראשית בתכניות
ובמיזמי מחקר מגוונים בתחום
הפרומונים .במקביל ממשיכה ענת
ומקיימת באדיקות את מסורת מינהל
המחקר החקלאי ,להוות כתובת
ומענה לכל בעיות הגנת הצומח
המקומיות ,שלהן פתרון פוטנציאלי
באמצעות פרומונים ,החל מהזיהוי
וכלה ביישום.
עזרתה לחקלאים בתחומי מטעים
שונים רבה ועבודתה יחד עם מועצת
הצמחים הביאו למזור בענפים
המשוועים לעזרה בהתמודדות עם
מזיקים ,וכל זאת באופן “ירוק” .יחד
עם ענת עוסקים בתחום זה במינהל
המחקר ,במו”פים ,בשה”מ ,בשירותים
להגנת הצומח וגם חקלאים רבים,
ולכולם תרומה רבה לכך שישראל
הפכה בשנים האחרונות למעצמת
שימוש בפרומונים.
על הישגיה הייחודיים ,על הובלת
שיטות ופתרונות חדשים ויצירתיים
לענפים החקלאיים ,על מציאת
דרכים לקיצור התהליכים ועל
הובלת העוסקים במלאכה בכל
רחבי הארץ ,מקבלת ענת זאדה
אות הצטיינות במחקר החקלאי
לשנת .2015

המצטיינת בהדרכה
ברכה גל
מנהלת תחום כלכלת הייצור
בשירות ההדרכה והמקצוע
(שה”מ)
ברכה גל מנהלת את תחום כלכלת
הייצור בשה”מ ,ועיקר עיסוקה בהכנה
ובהפקה של תחשיבים לגידולים
בענפי החקלאות השונים .התחשיבים
מופקים בחוברות מקצועיות,
המתארות את ההיתכנות הנורמטיבית
של כל אחד מהגידולים .בתחשיבים
היא מסתמכת על השימוש הנכון
בתשומות החקלאיות הנדרשות
להשגת יבול מרבי ,תוך הנחת בסיס
של יבול נורמטיבי ומחיר סביר,
שבעזרתם ניתן לחשב את המשמעות
הכלכלית של כל גידול וגידול.
תוצאות התחשיבים נמדדים
במדדים המקובלים בכלכלה
חקלאית ,תרומה א’ ,תרומה ב’,
תרומה ג’ ,וגם בניתוח לפי תרומה
לסעיפי התשומות החקלאיות ,כגון
למ”ק מים או ליום עבודה .בעזרתם
של ניתוחים אלה ניתן לבחון את
הכדאיות הכלכלית של כל אחד
מהגידולים במשמעויות השונות.
התחשיבים המופקים משמשים
את המערכת החקלאית על כל
מרכיביה ,דרך הנהלת המשרד,
מועצות הייצור והארגונים החקלאיים,
בעת דיונים ובתהליכים של קבלת
החלטות בשיקולים להשקעות
ומימון בענפי החקלאות השונים.
המידע הכלכלי המופק מהתחשיבים
מהווה בסיס להקצאת תשומות
חקלאיות למשקים ,כגון :השימוש
במים באיכויות השונות ,הקצאה של
עובדים זרים בענפי החקלאות ,יישום
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קרן מלגות ע”ש יוסטה בלייר ויהודה פלג ז”ל
החלטות לעידוד פיתוח ענפי חקלאות
באזורי הגידול השונים ואף קבלת
החלטות על עידוד מימון גידולים
חדשים ליצוא או לשוק המקומי.
ברכה מצטיינת במקצועיות ,ברצון
טוב ,לעזרה ולתמיכה בתחום הכלכלי.
כל פנייה נענית בחיוב ומקבלת תגובה
מידית וללא עיכוב .עבודתה של ברכה
בתחום הכלכלה תרמה לפיתוח
גידולים רבים ולקידומם.
ברכה גל וצוות היחידה מקיימים
קורסים והשתלמויות בכלכלה ובניהול
משק לחקלאים בישראל ולמשתלמים
מחו”ל .עוסקת גם בהרחבת השימוש
בתוכנות ובמערכות מידע לניהול משק,
כגון תכנת מעיין ,שהופקה בשה”מ
ומיושמת במשקים רבים של חקלאים.
על תרומתה הרבה של ברכה
בתחום הכלכלה החקלאית נבחרה
לקבל את אות המצטיינת בהדרכה
לשנת .2015
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חלוקת מלגות מטעם ארגון מגדלי ירקות
ע”ש יוסטה בלייר ויהודה פלג ז”ל
גם השנה חולקו המלגות במסגרת טקס חקלאים מצטיינים מטעם מועצת הצמחים לשנת .2015
המלגות הוענקו על-ידי פרופ יורם קפולניק ,המדען הראשי במשרד החקלאות ,מאיר יפרח ,מזכיר ארגון
מגדלי ירקות ,גיל פלג ורני בלייר ,בניהם של יוסטה ויהודה ,שלזכרם הוקמה קרן המלגות.

דברי יוסי ארזי
זו השנה השלישית בה ארגון מגדלי
ירקות מעניק מלגות לסטודנטים
לתואר שני ושלישי ,המתמקדים
בגידול ירקות .המלגות ניתנות מקרן
שהקים הארגון להנצחת שניים
ממזכיריו ,יוסטה בלייר ויהודה פלג
זכרם לברכה.
במשך שלוש שנות פעילות הקרן ,הלך
וגדל קצב הבקשות למלגה ,והדבר
מעיד שהקרן שהקימונו אינה עניין
חולף ,אלא מסורת .בארגון מגדלי
ירקות אנו מאמינים שקרן זו תתקיים

לאורך שנים רבות.
בזמן הקצר שבידינו לא נוכל להרחיב
על פועלם של יוסטה ויהודה עבור
החקלאות בישראל ועבור ענף הירקות
בפרט .שניהם אנשי הנגב ,דוגמא וסמל
לשילוב של חזון ומעשה ,בעלי חשיבה
מקורית ויצירתית ,יכולת מנהיגות,
וראייה של החקלאי הקטן כמו כלל
המערכת.
הישגיהם ניכרים עד היום ,וגם בעתיד,
וחשוב שמקבלי המלגות הצעירים
ידעו שהם היו דמויות מפתח בתולדות
החקלאות בישראל .אתם ,מקבלי
המלגות ,מסמלים יותר מכול את
דרכה של החקלאות להתחדש
ולהצטיין ,מה שהופך את החקלאות
הישראלית לשם דבר בארצות העולם.

המלגות שאנו נותנים היום הם טיפה
בים ,כי הדרישות לחדשנות במחקר
הולכות וגוברות .בימים אלה של כניסת
חבר-הכנסת אורי אריאל לתפקיד
השר הממונה ,אנו פונים אליו ,כמו
לשאר הגופים במחקר הירקות ,לאזן,
לעודד ,ולא רק במלים ,את המחקר
היישומי הכללי בענף ,למען כולנו.
ברכות חמות למקבלי המלגות
ואיחולי הצלחה בהמשך דרכם.
לשיפוט הגיעו בקשות רבות ראויות,
וגם לאלה שלא קיבלו מלגה הפעם,
שלוחות ברכות.
תודה להנהלת קרן המלגות ולחברי
ועדת השיפוט .תודה מקרב לב
למשפחות פלג ובלייר על הקשר
המתמשך .תודה רבה לכולכם.

מבזק ירקות

משולחן המזכירות
ואלה מקבלות ומקבלי המלגות לשנת  ,2015שמונה
במספר ,והתחום בו הם עוסקים:
 .1גיא לבנון  -הFusarium-
 proliferatumמחולל מחלות בבצל
הגינה :התפתחות בצמח והפצה
באוויר ובאמצעות וקטורים
 .2יוסי בוסקילה  -שפעול הניצן
הקודקודי ושלטונו בפקעת
תפוחי-אדמה ,מעורבות הורמונים
צמחיים ומוות תאי מתוכנת
בהשראת הלבלוב וצורתו
 .3רתם שפירא  -פונדקאים
אלטרנטיביים של הפתוגן מחולל
הגרב האבקי בתפוחי-אדמה
 .4דניאל שטריקר  -שילוב אמצעי
הדברה :ממשק להתמודדות עם

יולי 2015

נגיעות בנמטודת העפצים בפלפל
 .5עמית פאפוריש  -היעלמות
מואצת של פעילות קוטלי
עשבים מקבוצת  ,ALSמקבוצת
הסולפונילאוריאה ,בקרקע
 .6מאור מצרפי  -אבולוציה של
מנגנונים מולקולאריים וביוכימיים
המקנים עמידות שאינה קשורה
באתר המטרה למעכבי ACCase
בעשבים דגניים
 .7עמית צפתי  -לימוד יחסי הגומלין
בין וירוס  CGMMVלבין פתיום
בצמחי מלפפון
 .8אורטל גלסורקר  -חקר מנגנון
יצירת הקליפה בבצל הגינה

ישיבת מזכירות
הארגון 29.6.15 -
בנוכחות שר
החקלאות
ומנכ”ל המשרד
מאיר יפרח הציג לנוכחים מצגת ובה
תמונת המצב של ענף הירקות כיום.

דברי שר החקלאות,
ח”כ אורי אריאל:
באתי לברך אתכם ולדבר בקצרה.
החקלאות היא קודם כל ערך ,זה לא
מתחיל ונגמר בשקל ובדולר ,לא כי
זה לא חשוב ,זה חשוב מאוד ,בלי זה
אין לנו חיים ,כי עם אידיאולוגיה לא
הולכים למכולת ,אבל התפקיד שלנו
ושלי כשר החקלאות זה לאפשר לכם
לייצר ולהרוויח את לחמכם בכבוד.
זה נכון בענף הצמחי ,גם בלולים
וגם בענפים החקלאיים האחרים.

התשומות הולכות וגדלות ,במים
ובעובדים הזרים ,והדברים שהעלית
הם אכן לפתחנו .העלינו את זה בפני
שר האוצר ,הדברים בטיפול יומיומי.
המנכ”ל נפגש בנושא השוק הסיטוני,
בניסיון לחפש מקום אחר .לא אתייחס
לכל הדברים ,זו לא פגישה ראשונה
ובוודאי לא אחרונה ,ואנחנו קשובים
וערים ומשתדלים להושיט יד ולקבל
על עצמנו את האחריות.
אני אומר את זה לקראת תקציב
שעומד בפתחנו .מי שלא יודע ,אז
האוצר אמור להגיש את התקציב
עוד שבועיים-שלושה ,ואנחנו אמורים
להגיע להגשת תקציב כשאנחנו כבר
מסוכמים ,ובתוך זה יש נושאים רבים,
לול ,דגים ,צמחים ,קשת שלמה של
דברים .כמו תמיד אנחנו נמצאים
במחלוקות גדולות ,ויש משברים .מרכז
את זה המנכ”ל שלמה בן אליהו ,וכולם
קוראים לו בן.
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נסיים פה ונאחל לכולנו שביחד,
ממש ביחד ,בשילוב ידיים נכון ,גם
עם מועצת הצמחים וגם אתכם ,נביא
את החקלאות ,אני מקווה ומתפלל,
למקומות הרבה יותר טובים ,כולל
במו”פ .אשר למו”פ ,שיהיה ברור
שתפקידם לא לייצר עכשיו כסף ,הם
צריכים להיות עם החקלאי בשטח,
אבל צריך לראות הדברים גם במובן
של מסחור בידע שיש לנו ,בעיקר
במכון וולקני ביחידות הגדולות ,וזה נכון
גם בשטח .אפשר מן הסתם למסחר
אותם ולא כלפי החקלאים היושבים
פה ,אלא כלפי חוץ .אבל אנחנו בדיונים
משותפים ,עושים זאת עם אנשי
המקצוע ,אתכם ,לא בחלל סגור .אתם
השותפים הראשיים שלנו ,ובעזרת
השם נעשה ונצליח.

דברי מנכ”ל משרד
החקלאות ,שלמה בן אליהו:
כשמגיעים שר ומנכ”ל חדשים
למשרד ,המשרד מנסה לראות
מה האג’נדה שלו .החכמה הגדולה
כשמגיעים למשרד זה לבחור בין
העכבר לבין הפיל .יש דברים שלא
פתרו אותם שלושים שנה ,ארבעים
שנה ,ובשבוע הראשון אומרים לשר
שצריך לפתור את זה .מה עושים
במשרדי ממשלה רגילים ,אומרים בואו
נראה מה הם רוצים ,יש להם עשרה
דברים ,שמונה מתוכם “נהרוג” ,מתוך
השלכות רוחב ועומק ,ודבר אחד ניתן
לשר ולמנכ”ל שיעבירו ,העיקר שנעביר
את הקדנציה ,בממוצע שנתיים.
למה אני מספר ,כי כשבאים ארגוני
מגדלים או מועצות ייצור או אנשים
שנזקקים לשירות הממשלתי ,הם
באים עם רשימה כמו שהצגתם ,ואין
סיכוי שתתקבל כולה ,אלא רק חלק
מהדברים .לכן צריך להחליט מה
העיקר .צריך לעשות העדפת מטרות.
אני חושב ,אם הייתי במקומכם ,הייתי
אומר תורידו את מס המעסיקים ואת
שתיים ורבע נקודות הזיכוי ,וכך נשיג
חיסכון של  1,000-800ש”ח לעובד,
זה מה ששווה לנו ,ועם יתר הדברים
נסתדר.
הכוח בדברים הללו נמצא בכמה

22

מישורים ,וכמה אנשים יכולים להשפיע
עליו .יש דברים שלא קשורים אך ורק
במשרד החקלאות ובשר החקלאות
ולא באגף התקציבים .יש כוחות
מעבר לזה .לדוגמה ,אם אנחנו מזהים
תהליך שיכול להגיע לפסיקה של
בית משפט והדבר נכפה עלינו ,או יש
דברים שנמצאים באווירה הציבורית
ובתקשורת ,כמו הורדת יוקר המחיה.
אם מישהו מצליח לשכנע את קובעי
המדיניות שמועצת הצמחים גורמת
לכך שיוקר המחיה יותר גבוה ,אז אתם
יכולים לעשות  20,000כנסים ,זה לא
יעזור .היום יש קדושה של להוריד את
יוקר המחיה ,ואם יש מוצר שמחירו
גבוה לאזרחים ,אז צריך לשחוט את
הפרה הקדושה הזאת .אני יכול לבוא,
לשכנע ולדבר ,אבל צריך לדעת איפה
הדרכים נחתכות .אין קשר בין האמת
לבין התקשורת לבין מה שמצטייר
בציבור ,אלה דברים שונים.
יש תהליך במשרד האוצר ,בו מכניסים
לנו הצעות החלטה בחוק ההסדרים
במשק ,בדרך חקיקה מהירה אנשי
האוצר רגילים להכניס עזים ,ולפעמים
העזים הללו עוברות בטעות ,וקשה
להוציא אותן.
הנושא הוא לדעת שהחודש הקרוב
הוא חודש קריטי ,כי הממשלה
חדשה וצריך לייצר תקציב ,וזה מה
שישפיע על השנים הבאות .בסדר
היום שהשר ואני עוסקים בו אנחנו
משתדלים לעשות פחות פגישות
מקצועיות ,ללמוד את החומר ולהיפגש
עם נציגי החקלאים ,גם שלכם,
ואתם אנחנו מתייעצים .אנחנו יודעים
שבסופו של דבר אנחנו צריכים לעבוד
בשיתוף-פעולה.
תיארתי לכם את התהליכים כדי
שמתחם הציפיות יהיה בהתאם.
לא כל מה שרוצים מקבלים ,צריך
להתמקד בחשוב ביותר.
מאיר יפרח מגיב :אני חושב
שהאינטרס משותף .אנחנו יודעים מה
היכולת של השר ,אבל אני חושב שאם
החקלאות היא חשובה ,היה השר
אומר שהוא רוצה בחוק ההסדרים
ששלושת הנושאים העיקריים ,עובדים,
מים וקרקע ,יטופלו במסגרת משרד

החקלאות ,אבל לצערי אף אחד לא
ביקש את הנושאים הללו ,שהיו פעם
במשרד ,אריק שרון הוציא אותם,
ואז מה נשאר במשרד החקלאות?
גם תקציבים הורידו לנו ,את
ההדרכה צמצמו ,השקעות הורידו,
אז תעשו סדר לפני שאתם עושים
סדר במועצת הצמחים ,שתומכת
בחקלאים שנשארו.
אם הייתי יודע שמול  1,200העובדים
במשרד יגדילו את התקציבים ,מחר
בבוקר הייתי נלחם שיהיו במשרד יותר
עובדים ,אבל כיום ,אם המשרד צריך
להוציא החלטה על  2מיליוני ש”ח ,הוא
צריך להתייעץ קודם לכן עם  17יועצים
משפטיים ,ואז אין סיכוי להזיז דבר.
החקלאים מאוד מאוחדים ,צריך
להיזהר שעברייני מס ,שלא רוצים
לשלם את חובותיהם ,יפעילו לחץ על
פגיעה במועצת הצמחים“ .מהרסייך
ומחריבייך ממך יצאו”.
וישנו הנושא של שיווק ,המתחבר
ישירות לפערי התיווך וליוקר המחיה,
והוא החשוב לאחר העובדים והמים.
צריך להקים גוף שיווקי חדש למגדלים,
יחד עם מועצת הצמחים ,חברת
מגדלים ,כאשר התקציב יגיע מעצם
השיווק ויהווה אלטרנטיבה למי שרוצה
להפסיק לשווק לרשתות השיווק.
צריך להקדיש לזה  5-4מיליוני
ש”ח ,וזה יכול להיות תשובה ופתרון
למגדלים ,בכל מקרה חשוב לנסות.
אנחנו ממתינים למשרד ,כי חשוב
שהרקע להקמת גוף כזה יהיה על
בסיס ציבורי.

מפגש מגדלי ירקות בחוף
כרמל  -סיכום עונה
בתאריך  16.6.15התקיים במושב
צרופה בחוף כרמל מפגש מקצועי
לסיכום עונת הירקות .2015
עם פתיחת המפגש הביעו חקלאי
חוף כרמל את מורת רוחם מהעובדה
שהופלו לרעה ולא נכללו במתווה
התמיכה למגדלי הפלפל ליצוא של
האוצר ,שהגביל זאת לאזורי עדיפות
לאומית .כעסם של המגדלים רב
מפאת העובדה שמשבר היצוא
התגלגל למשבר קשה בשוק המקומי,

כי התוצרת שהייתה מיועדת ליצוא
נשלחה בסופו של דבר לשוק המקומי
שקרס.
במסגרת הכנס נקבע כי יתקיים דיון
בהשתתפות ארגון מגדלי ירקות,
אגף הירקות בשה”מ ונציגי המגדלים
באזור ,להכנת הצעה לתכנית סיוע
למגדלי הפלפל בחוף כרמל ,שתוצג
בפני מנהלת ההשקעות במשרד
החקלאות.
בהמשך סקר דוד סילברמן ,ממ”ר
פלפל בשה”מ ,את ענף הפלפל
בישראל ,וציפי פרידקין מהחטיבה
למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה במשרד
החקלאות סקרה את שוק הפלפל
והירקות בעולם.
אלי אהרון ,הח”מ ,הציג את
ההתמודדות של ארגון מגדלי ירקות
עם המשבר בענף.
נטע מור ,ממ”ר הגנת הצומח בירקות
בשה”מ ,מסרה עדכונים בתחום
הגנת הצומח ,ודובי רז מחב’ נטפים
הרצה על הגמעה של תכשירי הדברה
במערכת הטפטוף.
לסיום :אנו מביעים תקווה כי נצליח
לשכנע את מנהלת ההשקעות
במשרד החקלאות וכן את האוצר
לאמץ את התוכנית לסייע למגדלי
הפלפל בחוף כרמל ,שתוכן בהמשך.

רשם :אלי אהרון

כנס ארצי לעגבניות
מאכל  -באשכול
בתאריך  30.6.15התקיים כנס ארצי
לסיכום עונת העגבניות לשנת .2015
ככל שנה התקיים הכנס באשכול,
בהנחייתה של ממ”רית עגבניות
בשה”מ ,שלי גנץ.
את פני הבאים קידמה תצוגה מרהיבה
של עגבניות לסוגיהן ,בביצועה של יפה
קדוש ,מזכירת הוועדה החקלאית.
פתח את הכנס חנן בזק ,מנהל שה”מ,
ובדברי ברכתו דיבר על חדוות היצירה
והצורך להתפרנס מעמל כפיים.
עוד ציין ,כי אנשי שה”מ רואים את
המצוקות ואינם מתעלמים מהמשבר
בחקלאות ומהפער הבלתי נסבל בין
מחירי התשומות ועלויות הגידול לבין
הפדיון.

מבזק ירקות

חנן ציין  3דגשים ששה”מ הציב לעצמו:
 .1טיפוח דור ההמשך בחקלאות -
באמצעות קורסים שנתיים.
 .2הפניית כספי מחקר וקרן מדען
לטובת פערי ידע ,שיכולים לתמרץ
מחקרים קצרי טווח שישפיעו על
רווחיות החקלאות.
 .3חידוש כוחות בשה”מ וריענון
המערכת בדור המשך.
בירכו את הבאים מאיר יפרח ,מזכיר
ארגון מגדלי ירקות ,שמשון עומר,
מנהל אגף הירקות בשה”מ ,וליאור
קטרי ,מנהל המו”פ ורכז הוועדה
החקלאית באשכול.
שלי גנץ סקרה את ענף העגבניות
וציינה כי העגבנייה הרגילה מהווה
 84%מהגידול ,והצ’רי  .16% -כמו-כן
הציגה שלי את היקפי הגידול בדונם
לפי אזורים בארץ ,ובהמשך ציינה
את בעיות החנטה והגנה”צ ,בדגש על
הווירוסים בגידול והופעה חריגה של
מחלת הקלויבקטר.

יולי 2015

במסגרת ההישגים הציגה שלי את פרויקט
ההדברה המשולבת בשיתוף משרד
החקלאות ,מועצת הצמחים וחברת
“ביו-בי” ,שמטרתו החדרת מערך פיקוח
מלווה לשימוש באויב הטבעי  -אקרית
טורפת ,והכוונת ענף העגבניות לשימוש
במשטר הדברה משולבת.
נונה ארליך ,מנהל ענף הירקות במועצת
הצמחים ,הציג את נתוני הגידול והשיווק
של ענף העגבניות לשנת  ,2014הכוללים
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 750מגדלים על פני  23,000דונם,
המייצרים  161,000טונות .תפוקת
הגידול הינה כ 400-מיליון ש”ח מול
 6מיליארדי ש”ח בכלל הירקות .נונה
גם ציין כי הצריכה הממוצעת בארץ
לעגבניות הינה  20ק”ג לאדם ו 3-ק”ג
עגבניות צ’רי.
הווירולוג ,אביב דומברובסקי ממרכז
וולקני ,סקר את תופעת הווירוסים בדגש
על הגזע החדש “טומבו” ׂ(ׂ.)T.M.V
ד”ר ידידיה גפני ממרכז וולקני יצא
כנגד המלעיזים על המזון המהונדס
גנטית וציין את תרומת ההנדסה
הגנטית לאיכות התוצרת ואף
לבריאות הציבור.
בהמשך הרצה ד”ר חגי יסעור על
החנטה בחום ופעולת ההורמונים,
וד”ר נירית ברנשטיין וד”ר מולי זקס
הרצו על דישון עגבניות צ’רי ועגבניות
מאכל.
נעל את הכנס שבתאי כהן ממו”פ
רמת נגב ,בנושא חיסכון בכוח עבודה

24

באמצעות אופטימיזציה של מספר
צמחים וענפים בגידול צ’רי.
תודתנו נתונה לכל העוסקים במלאכה
ולמארגני הכנס בשה”מ ובמועצה
האזורית אשכול.

רשם :אלי אהרון

יום שדה לציון עשור לחברת
הזרעים “אוריג’ין”
בתאריך  9.7.2015התקיים מפגש
לציון עשור לחברת הזרעים “אוריג’ין”
במושב בני דרום ,הסמוך לאשדוד.
במסגרת המפגש ובנוכחות מגדלים
ובעלי תפקידים מהתחום החקלאי,
נחשפו מוצרים חדשים בתחום
הדלועיים :אבטיחים ,מלונים,
מלפפונים ,קישואים ודלעות שונות.
דובי ואייל ,בעלי החברה ,אחראים
לאירוח החם ולתצוגה המרהיבה.
לחברת אוריג’ין  -בהצלחה.

רשם :אלי אהרון

מבזק ירקות

חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות
יולי - 2015
ספטמבר 2015
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק
של המזרעים/שתילות עד יוני
 ,2015אשר ישווקו בחודשים יולי
 - 2015ספטמבר  .2015הנתונים
הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי
המועצה ,מתוך הסקירה היומית של
לתשומת לבכם:
הנתונים המופיעים בתחזית זו
מבוססים על מידע שנמסר או
שנאסף על-ידי המועצה ובגלל
מורכבות העניין ,ישנה אפשרות
שמידע זה אינו שלם .כמו-כן ,תחזית
זו מושפעת מתנאים ומנתונים
שונים שעלולים להשתנות ולשנות
נתונים ו/או את האמור בתחזית
זו .מדובר בתנאים ,כגון :מזג-אוויר,

יולי 2015

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.

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

אברהם ארליך (נונה),
מנהל ענף ירקות
אלי דנינו ,מנהל מידע,
ענף הירקות
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.

המדד הסיטוני בחודש יוני  2015עומד על שיעור של  147%משנת הבסיס
(ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה כי מדד מחירי הירקות הסיטוני בחודש
יוני  2015ירד בשיעור של  4%לעומת חודש מאי .2015
מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש יוני  2015עומד על שיעור של  135%משנת
הבסיס .מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש יוני ירד בשיעור של  2%לעומת חודש
מאי .2015

המשך בעמוד הבא

25

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים יוני  - 2014יוני ( 2015ש”ח לק”ג)
שם ירק
אבטיח
אבטיח ארמיס
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל יבש
בצל ירוק
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר בשקים
דלורית
דלעת
חסה  8יחידות
חצילים
חצילים חממה
כרוב אדום
כרוב לבן
כרובית
לוף
לפת איכות מעולה
מלון
מלון גליה מעולה
מלון כתום
מלפפונים חממה
סלק
סלק איכות מעולה
עגבניות באשכולות
עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות איכות
מעולה
עגבניות צ’רי באשכולות
פלפל אדום
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל ירוק מאורך
פלפל ירוק מזני בלוקי
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
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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יוני14-
1.34
1.47
8.00
3.05
1.68
3.58
9.10
2.30
1.90
3.31
3.52
20.03
3.49
3.20
2.70
1.95
4.21
4.96
2.40
3.20
2.60
3.18
2.25
3.64
3.59

יוני15-

 %שינוי

7.55
2.40
2.00
5.76
7.32
3.40
2.93
3.32
5.45
15.95
3.20
4.54
3.22
2.31
4.90
3.50

-6%
-21%
19%
61%
-20%
48%
54%
0%
55%
-20%
-8%
42%
19%
18%
16%
-29%

2.39
2.99

-7%

3.49
2.85

10%

4.03
3.61

11%
1%

6.01
5.59
1.50
6.95
3.17
4.03
2.41
4.18
8.00
6.27
3.92
4.20

9.09
7.10
5.61
4.18
5.82
10.26
9.59
3.60
4.05
3.29

31%
124%
39%
73%
39%
28%
53%
-8%
-4%

4.25
14.00
3.88
7.61
5.50
3.10

14%
-21%
-2%
10%
-16%

4.22

3.50

-17%

3.10
2.48

2.70
2.50

-13%
1%

3.10

2.80

-10%

2.18

2.10

-4%

4.48
3.74
4.93
7.75
5.00
3.68

מבזק ירקות

פירוט התחזית:
בצל
הספקת הבצל בחודשים מאי  -יולי
הינה מזן מכלוא.
סך-כל מזרעי המכלוא  4,100 -דונם.
היבולים מזן מכלוא גבוהים ,בין 8-7
טונות לדונם.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות.
צפויה הספקה סדירה של בצל.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש יוני הינו
כ 3,550-דונם בשטחים פתוחים ו200-
דונם בחממות ,המיועדים לשיווק

יולי 2015

בחודשים יולי  -ספטמבר.
השיווק בתקופה זו הוא בעיקר
משטחים פתוחים (אזור השפלה).
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.
כרוב

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש יוני
כ 13,750-דונם בתי צמיחה ,המיועדים
לשיווק בחודשים יוני  -אוגוסט.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה עד
מאוזנת.

היקף שטחי הכרוב בחודשים אפריל
 יוני הוא כ 4,050-דונם ,המיועדיםלשיווק בחודשים יולי  -ספטמבר.
הצפי הינו 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
אפריל  -יוני הינו כ 4,740-דונם בבתי
צמיחה ,המיועדים לשיווק
בחודשים יולי  -ספטמבר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש מאי
כ 3,600-דונם בתי צמיחה וכ1,900-
ש”פ ,המיועדים לשיווק בחודשים יולי
 ספטמבר.הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת עד
גבוהה.

שום
יש כ 8,000-טונות מלאי המאוחסן
בקירור ,שמיועד לשיווק עד חודש יוני
.2015
בסך-הכול ,עד סוף נובמבר נעצו
כ 6,800-דונם לעונת .2014/15
היבולים סבירים.
הצפי הינו לרמת מחירים מאוזנת.

אבטיח
היקף מזרעי האבטיח בחודשים אפריל
 יוני הינו כ 14,500-דונם ,המיועדיםלשיווק בחודשים יולי  -ספטמבר.
שיווק האבטיחים כיום הוא מהאזורים
דרום ,צפון ומרכז.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.
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בשדה ההדרכה
אגרוטכניקה לגידול
פלפל בערבה
ובכיכר סדום
יורם צביאלי ,עדי סויסה ,שבתאי כהן
 מדריכי גידול ירקות ,מו”פ ערבהתיכונה וצפונית  -תמר
דוד סילברמן  -רפרנט ארצי לפלפל,
שה”מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לפניכם מידע והמלצות לגידול פלפל
בערבה בנושאים :בתי הגידול וסוגי
הכיסויים ,עומד השתילה ,שיטות
ההדליה ,טיפול בצמח ושימוש
ברשתות צל .דפי המלצות נפרדים
הוקדשו לסוגיות נוספות בגידול ,כמו
זנים ,הכנת השטח ,חיטוי קרקע,
הגנת הצומח ,השקיה ודישון ,שימוש
בדבורים לשיפור חנטה וטיפול בפרי
לאחר קטיף.

בחירת סוג המבנה
באזור זה ניתן לגדל בבית רשת
המתאים לכיסוי באמצעות רשתות
או מנהרות ( 1.5 ,1או  2צול) או
במבנה בית צמיחה גבוה ,הניתן לכיסוי

ברשתות או ביריעות פוליאתילן.
למבנה גבוה (מכל סוג) יתרון בשיפור
האוורור ובמניעת עודפי חום .מבנה
בית רשת אינו מומלץ לכיכר סדום .יש
לוודא עם מדריך מבנים או עם מהנדס
שהמבנה מאושר לגידול.

כיוון שורות הגידול
כיוון השורות המומלץ הוא צפון-דרום,
משום שכך מושגת חדירה מיטבית
של קרינה .פלפל ,השתול בכיוון שורות
אחר ,יהיה מועד למכות שמש בצד
הפונה דרומה.

שתילה בשורות עמודים
או מתחת למרזב
מומלץ שלא לשתול בשורות
העמודים ,משום שלא ניתן לעבד
את האזור באופן מיטבי ובשל עלייה
בצריכת המים של השטח .בשל כמות
המים היומית המוגבלת ,העומדת
לרשות המשק ( 5קוב לדונם) ,תגרור
שתילה בשורות העמודים הפחתה
של כ 15%-10%-בכמות המים למ”ר
ועלולה להביא את מנת ההשקיה לסף
קריטי נמוך מבחינת דרישות הגידול.
יתר על כן ,מתחת למרזבים רב הסיכוי

מועדי השתילה המומלצים
הערות

מושב

מועדי שתילה

פארן  -צופר

15.8-20.7

עין יהב

1-15.8
1-15.9

שתילות מוקדמות בבתי רשת ובתי צמיחה
שתילה מאוחרת במנהרות עבירות בלבד

חצבה  -עידן

5-20.8
1-15.9

שתילות מוקדמות בבתי רשת ובתי צמיחה
שתילה מאוחרת במנהרות עבירות בלבד

כיכר סדום

20.9-15.8

מנהרות ובתי צמיחה

להתפתחות גורמי מחלות עלים ,עקב
טפטוף מי עיבוי או גלישת מי גשם
מהמרזב.

בחירת מועד השתילה
בבחירת מועד השתילה ,יש להתחשב
בגורמים הבאים :מיקום גיאוגרפי על
ציר הערבה (בפארן ובצופר קריר
בלילות בכ 4-מ”צ יחסית לחצבה) ,זן
(יכולת חנטה בחום ,בכיר/אפיל) ,תכנון
העבודה במשק ,תכנון עונת השיווק.
שתילה מאוחרת במנהרות עבירות
תניב בדרך כלל גל פרי אחד לקטיף
בחודשים פברואר-מרץ .בשתילה
המאוחרת מהמועדים שלהלן סיכון
רב לפגיעה ביבול כתוצאה ממזג
האוויר.

עומד השתילה
לאחר יותר מעשור של מחקר
בתחנות המו”פ ואצל מגדלים בערבה
ובחבל הבשור ,שבמהלכו נבחנו
אפשרויות שונות של מרווחי שתילה,
מספר שתילים למ”ר ושיטות גידול,
ניתן לומר כי למרות ההבדלים הרבים
בתכונות זני הפלפל ,במרבית הניסויים
לא השפיעו שינויים בעומדים על היבול,
על האיכות או על גודל הפרי בין הזנים
השונים.
בבחינת שיטות הגידול בשורות בודדות
או בצמד שורות ,לא נתקבלה תשובה
חד-משמעית מבחינת ההשפעות על
פרמטרים צמחיים ,כך שהבחירה
תלויה בנוחות המגדל מבחינת ניהול
העבודה בטיפול בצמחים ,ריסוסים
וקטיפים.
מומלץ לשתול בצמד שורות לערוגה
ברוחב  1.60מטר ,והמרחק בין
השתילים בשורה 40 :ס”מ .ניתן
להרחיב או לצופף את המרחק בין
השלוחות בערוגה משתילה בשורה
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אחת ועד  40ס”מ ,לפי נוחות העבודה
ומבנה הערוגה (תעלת גידול).
לשתילה במרחק קטן בין השלוחות
יש יתרון בייעול הדחת המלחים
מבית השורשים .הרחקת השורות
זו מזו בערוגה תתרום לצמצום הנזק
ממחלת העובש האפור (בוטריטיס).

כיסוי המבנה
ניתן לגדל תחת כיסוי יריעת פלסטיק
(בעובי  0.12-0.1מ”מ עם תוסף  )IRאו
תחת רשתות (צל  ,40%-30%חרקים
 25 ,17או  50מש) .בבחירת הכיסוי
יש להתחשב ביעד השיווק .אישור
יצוא לארה”ב מצריך עמידה בדרישות
מפורטות לגבי כיסוי המבנה ואטימתו.
לגידול תחת רשתות יש יתרון
באוורור ,הימנעות מעודפי חום ושיפור
חנטה בתחילת העונה ,אך ההגנה
על הצמחים מוגבלת .לגידול תחת
יריעות פלסטיק יש יתרון ,המתבטא
בהגנה טובה יותר על הצמחים מפגעי
מזג-האוויר (אבק ,חול ,ברד ,גשם,
טמפרטורה נמוכה) .בבית צמיחה
ניתן להתחיל את עונת הגידול תחת
רשת מש (מאווררת) ,ובהמשך
העונה להחליפה ביריעת פוליאתילן.
כיסוי הפלסטיק תורם להעלאת
הטמפרטורה ולשמירה על לחות
יחסית גבוהה יותר במבנה .מניסיון
מצטבר בערבה ,בשילוב זה מתקבלת
תוספת יבול קטנה ,אך רמת ההגנה
על הגידול גבוהה יותר ובאה לידי ביטוי
בעיקר בעונות חורף קרות וגשומות.

שימוש ברשתות צל נוספות
בתחילת הגידול
מומלץ להפחית קרינה במבנה מיום
השתילה באמצעות השימוש ברשת
צל נוספת ( )40%-30%לקבלת 60%
צל .ניתן לפרוס את רשת הצל מעל

מבזק ירקות

המבנה או מתחת לכיסוי הקבוע,
בהתאם למבנה ולנוחות החקלאי .יש
להימנע מהצללת יתר מחד ומקרינה
עודפת מאידך .שני המקרים הללו
אינם רצויים לתחילת הגידול ,כיוון
שהצללת יתר עלולה לעודד צימוח
ולדחות חנטה ,וקרינה עודפת עלולה
לעצור את הצימוח ולגרום לעודף
חנטה.
הרשת הנוספת מומלצת לתקופה
של כ 30-יום מהשתילה ,אך יש
לזכור כי לזנים שונים בחלקות שונות
(סוגי מבנים וסוגי קרקע) תגובה
שונה להצללה ולקיצור או להארכה
של משכה.
במקרה של ספק ,רצוי להיוועץ
במדריכים או באנשי חברות הזרעים.

הסרת חנטים ועיצוב הצמח
יש להסיר חנטים בקומות ( 0הסתעפות
ראשונה מעל הגבעול הראשי)2 ,1 ,
ו ,3-בהתאם לאופי הצמיחה של הזנים
השונים .בזנים גבוהים וחזקים ניתן להסיר
פחות .הסרת החנטים הראשונים חיונית
לשם בניית צמח חזק דיו ,המסוגל
לשאת פרי רב לאורך זמן .ללא הסרת

החנטים הראשונים עלול להיווצר
עומס פרי ,המתחרה בשורש ובצימוח
על המוטמעים ,ובעקבותיו תיעצר
התפתחות הצמח .עם זאת ,הסרת
חנטים מכוונת מעבר למומלץ ,בזנים
בעלי צימוח חזק ,תביא לידי צמיחה
עודפת .יש לשים לב לכך שבמועדי
השתילה המוקדמים ,במיוחד תחת

הצללה ,נוטים הפרחים הראשונים
לנשור ללא התערבות .בתנאי הערבה,
ככל שמתאחר מועד השתילה ,כך יגיע
הצמח ,בגיל צעיר וכשהוא קטן יחסית,
לתחומי טמפרטורה המתאימים יותר
לחנטה ( 20-17מ”צ בלילה) ,ולכן עולה

המשך בעמוד הבא

שטיפת גגות
שטיפת יריעת הפוליאתילן או הרשת
טרם החיטוי התרמי תשפר את
חדירת הקרינה ותייעל את פעולת
החיטוי תחת הכיסוי .שטיפה שנייה
חיונית בהמשך העונה ,לאחר הסרת
רשת הצל הנוספת ,לעידוד החנטה
ולהעלאת פוטנציאל היבול.

הדליה
הדליה ספרדית :מדלים את
הצמחים באמצעות חוטים (חוט
 )900המתוחים היטב אופקית לאורך
הערוגה ,משני צדי שורות הגידול .יש
לתמוך בחוטים האופקיים באמצעות
עמודים (קורדונים מעץ או ברזלי זווית)
התקועים בקרקע במרחקים של 3-2
מטרים זה מזה או באמצעות חוטים
אנכיים ,המחוברים למבנה .חיבור
החוטים האופקיים ייעשה בקשירות או
באביזר ייעודי.
הדליה הולנדית :בשיטה זו הצמח
מעוצב ל 3-2-ענפים המלופפים
ונתמכים על-ידי חוטים אנכיים בלבד
אשר מחוברים למבנה ,בדומה
להדליית עגבניות חממה .הדליה
הולנדית מצריכה יותר ימי עבודה
יחסית לשיטות הדליה אחרות ,ואין
בה כל יתרון בזנים הבלוקיים ובשיטות
הגידול המקובלות בערבה (ללא
חימום או צינון).

יולי 2015
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חשיבות הסרת החנטים הראשונים בזמן.
אפשרויות לעיצוב הצמח :גיזום הענפים
הצדדיים הפונים לפנים הצמח
(“כתר”) ,הסרת ענף שלישי וגידול
הצמח על שני ענפים .הצורך בהסרת
החנטים ובעיצוב הצמח תלוי בזן
ובתנאים הייחודיים לכל חלקה .בכל
מקרה ,מומלץ להיוועץ במדריכים
באזור או באנשי חברות הזרעים,
המכירים את הזנים השונים.

ספירת חנטים
במהלך תקופת החנטה ,לאחר הסרת
החנטים הראשונית ,מומלץ לבצע
ספירות חנטים בקטעים מסומנים
ובצמחים קבועים .גודלם של החנטים
שייספרו יהיה מגודל זית ומעלה .יש
לסמן  4חלקות ב 10-דונמים .בכל
חלקה  6צמחים קבועים ,שלושה
צמחים מכל צד של הערוגה .יחושבו
מספר החנטים הממוצע לכל חלקה
וקצב צבירת החנטים .קצב צבירת
החנטים אופייני לזן (מרכז-מפזר) ותלוי
בתנאי הגידול ובגורמי הסביבה ,במיוחד
טמפרטורת הלילה .לדוגמה ,בזן 7158
באזור פארן ,שחם פחות באופן יחסי,
יתקבל בדרך כלל קצב חנטה של
כחנט אחד ליום ,לעומת חנט אחד
ל 4-3-ימים בחצבה .צמח תקין מהזן
 ,7158הגדל בפארן ,מסוגל להעמיס על
עצמו ברצף כ 10-חנטים במהלך ימים
אחדים .בחצבה יידרש ,באותו מועד
בסתיו ,זמן ארוך יותר לקבלת אותה
רמת חנטה ,בשל הבדלי הטמפרטורה.
ספירה ורישום מסודר של מספר
החנטים וחישוב הממוצע לצמח יספקו
מידע על קצב החנטה בחלקה ויסייעו
בקבלת החלטות בנושא דישון (הגברתו
או הפסקתו) ודילול חנטים עודפים.

הסרת חנטים מעוותים
מעבר להסרה מוחלטת של הפרחים
או החנטים בקומות התחתונות ,מומלץ
להסיר חנטים ופירות מעוותים מהצמח
כל עונת הגידול .לפעולת הסרה זו תהיה
השפעה גדולה יותר ככל שגיל החנט
המעוות יהיה צעיר יותר ,ובתקופה שבה
עדיין אפשרית חנטה מבחינת תנאי
האקלים והופעת הפריחה.

30

שימוש בדבורים
לשיפור החנטה
מומלץ להשתמש בדבורי דבש או
בומבוס לשיפור החנטה ,או לחילופין,
לנער את הצמחים בתקופת הפריחה
באמצעות מרסס מפוח .הדבורים
יוכנסו למבנה שבו צמחים מפותחים
היטב ולאחר שהוסרו בו רשתות הצל
הפנימיות ,כדי למנוע הילכדות של
הדבורים בין שכבות הרשת.
בתקופה שבה תנאי טמפרטורה
טובים לחנטה ,מוטב לוותר על
השימוש בדבורים ,כדי למנוע חנטה
בעודף ו”תקיעת” הצמחים .בתכנון
מצבת כוח האדם ,יש לקחת בחשבון
כי הכנסת דבורים תחייב בהמשך
הקצאת עובדים לדילול פירות עודפים.
המלצות מפורטות לשימוש בדבורים
לשיפור החנטה יפורסמו בנפרד.

כיסוי רשת מאוחר (נובמבר)
מסיבות טכניות (שטח
“תקוע”)
בחלקות ,שבהן החנטה רבה ורמת
המוליכות החשמלית בתמיסת
הקרקע עולה במידה חריגה ,ניתן
לכסות את השטח ברשת 40%-30%
צל לתקופה קצרה (שבוע) ,כדי
לשפר את יעילות השטיפה .השארת
הרשת לתקופה ארוכה עלולה לפגוע
בפוטנציאל היבול.

החזרת רשת הצל
ביציאה מהחורף
לקבלת החלטה בדבר כיסוי ברשת,
יש לשקול את מצב השדה מבחינה
צמחית ולבחון כיסוי עלוותי של הפרי
העליון .בשטחים ,שבהם כיוון השורות
שונה מצפון-דרום ,ובשטחים ,שבהם
הפרי העליון חשוף מסיבות שונות
(כמו נזקי מחלות ומזיקים)  -רצוי
להקדים בפריסת הרשת.

נגיף (וירוס) כתמי
הנבילה של העגבנייה
Tomato Spotted Wilt
)Virus (TSWV

בגידול פלפל

נטע מור ,סבטלנה דוברינין ,תמר אלון,
שמעון ביטון ,דוד סילברמן  -שה”מ,
משרד החקלאות
אביב דומברובסקי  -מינהל המחקר
החקלאי ,מרכז וולקני
נגיף (וירוס) כתמי הנבילה של
העגבנייה שייך לסוג הטוספווירוסים
המועברים על-ידי מיני תריפסים
שונים ,ובעיקר על-ידי תריפס הפרחים
המערבי (תריפס קליפורני) ,באופן
מתמיד .מבין כל נגיפי הצמחים
הידועים ,ל TSWV-טווח הפונדקאים
הרחב ביותר ,והוא פוגע קשות
במאות מיני צמחים ,פרחי נוי וירקות
מעשרות משפחות בוטניות שונות.
במשפחת הסולניים נפגעים הפלפל
והעגבנייה באופן החמור ביותר .בשנים
האחרונות ,במיוחד בתקופת האביב,
התפשטות המחלה במגמת עלייה
במרבית אזורי גידול העגבנייה והפלפל.
ייתכן שיש קשר לטמפרטורות החורף
החמות יחסית ,השוררות בעונות
האחרונות והמאפשרות שרידות גבוהה
וטובה יותר של התריפס ,זאת בשילוב
הקושי בהדברה הכימית של התריפס.
יש לקחת בחשבון כי רשת נגד חרקים
בצפיפות של  50מאש מהווה מחסום
מכני חלקי בפני חדירת חרק זה ,היכול
להשתחל בין החוטים הצפופים של
הרשת .לפיכך ,חובה לגלות ערנות

ולטפל במידת הצורך כדי לבלום את
התבססות המזיק בחלקות הגידול,
ובכך למנוע נזקים כלכליים כבדים
כתוצאה מההידבקות בנגיף.

תיאור התריפס (הווקטור
של )TSWV
דרגת הבוגר  -גופו צר ,ואורכו עד 1.2
מ”מ .צבעי התריפס הבוגר משתנים
לפי עונות השנה :כהה בחורף ובהיר
יותר בקיץ .הצבעים האופייניים הם:
הראש  -חום-צהוב; החזה  -כחול
מתכתי עד שחור; הבטן  -צהובה
עם פסים כהים יותר .כנפי התריפס
מנוצות ,בדומה לשאר מיני התריפס,
ובמצב מנוחה הן מונחות על גב החרק
ויוצרות במקום המפגש פס כהה
לאורך הגוף .הנקבה הבוגרת גדולה
יותר מהזכר הבוגר.
למזיק שתי דרגות זחל  -הדרגה
הראשונה בצבע צהוב בהיר ,ולדרגה
השנייה צבע צהוב לימון חזק .הזחל
מתנועע בצורה נחשונית אופיינית.
בנוסף ,יש למזיק דרגת “טרום גולם”
ודרגת “גולם” ,המצויות בקרקע.
נגיף כתמי הנבילה של העגבנייה
הנו נגיף המועבר בצורה מתמדת
פרופוגטיבית ,דהיינו ,הנגיף מסוגל
להשתכפל (להתרבות) הן בצמח
הפונדקאי והן ברקמות המעי של
התריפס (הווקטור החרקי) .הזנת
הרכישה של הנגיף מתבצעת בדרגת
הזחל הראשונה והשנייה (כ 10-שעות
של הזנה) .לאחר מכן קיימת תקופה
לטנטית (ללא יכולת הדבקה).
הזנת ההדבקה של הצמחים נעשית
באמצעות דרגת הבוגר של התריפס
(דרושות שעות אחדות של הזנה).

דרגות ההתפתחות של התריפס; משמאל לימין :ביצה ,זחל דרגה ראשונה ,זחל
דרגה שנייה ,טרום גולם ,גולם ,זכר ונקבה ()Prof. Diane Ulman, UC-Davis

בכל שאלה ניתן להיוועץ בצוות
המדריכים.

בהצלחה!
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה
מקצועית בלבד ועל מקבל העצה
לנהוג מנהג זהירות.

מבזק ירקות

תריפסים בדרגת הבוגר ,אשר רכשו
את הנגיף בדרגות הזחל הראשונות,
מסוגלים להדביק צמחים פונדקאים
ב TSWV -כל חייהם .צמח שנדבק

בנגיף משמש מקור אילוח לאחר
כ 7-5-ימים מההדבקה ,אך סימני
המחלה יתפתחו וייראו רק מאוחר
יותר.

עלווה  -הופעת כתמים עגולים בקוטר של כ 0.5-ס”מ ההופכים במהירות לנקרוזות

סימני הנגיעות האופייניים בצמחי פלפל
צמח שלם  -הצהבת הצמח ,גוון ברונזה בעלים הקודקודיים ,עיכוב בהתפתחות
ונבילה

עלווה  -מופע טיפוסי של המחלה  -ניתן להבחין בטבעות עגולות ()Ring spots
על העלה

המשך בעמוד הבא
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עלווה -מופע סיסטמי  -נימור ומוזאיקה לא אחידה על העלים

פרי  -כתמים עגולים דמויי הילה; בפרי הבשל מופיעים כתמי צבע בולטים

רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בפלפל בשוק המקומי
(מתוך מאגר המידע של השירותים להגנת הצומח ,יולי )2015
תכשיר הדברה
דסיס
טיטאן/סיפרין/סימשופר/שרפז
טלסטאר/אטלס
רופאסט
מלתיון
טרייסר אולטרה
ספרטה סופר
פיראט
דיקרזול
מסורול
ורקוטל
דנים
מטרונום
איזידור

קבוצה/אופן פעילות

הערות

פירתרואיד 3A
זרחן אורגני 1B

5
13
קרבמט 1A

6
6+15
תמצית צמחים
לא ידוע

בתוספת שטח 90
בתוספת שטח 90
במבנים בלבד
בתוספת סוכר
עד לחנטת פרח ראשון
בשילוב שמן
מומלץ בשילובים
בשילוב שמן

זכרו! לשמירה מיטבית של יעילות תכשירי ההדברה ,יש לבצע תחלופה (אלטרנציה) בין התכשירים
מקבוצות פעילות שונות .להגברת יעילות ההדברה ניתן לשלב מטרונום עם רופאסט או ורקוטל
או ספרטה סופר .במקרה שהחלקה במשטר הדברה משולבת ,יש להיוועץ במדריכים .השימוש
בתכשירים השונים מותנה ברישוי בגידול ובהקפדה על ימי ההמתנה לקטיף .בכל מקרה יש לעיין
בתווית התכשיר בטרם השימוש .בפלפל ליצוא יש להתייחס לרשימות המתאימות.

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ,ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות.
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מניעה והדברה
 .1סניטציה  -לתריפס פונדקאים רבים
והוא נישא ועובר ברוח מהסביבה
אל חלקות הגידול ,לכן חשוב מאוד
לצמצם את מקורות התריפס והנגיף
באמצעות השמדת שרידי צמחים
בגמר הקטיף ,במיוחד צמחי פלפל
אחרים ,הנמצאים בסוף הגידול ואינם
מטופלים ,והשמדת עשבייה בשטחי
הגידול ובשכנות להם.
 .2בבתי צמיחה  -שימוש ביריעות גג
בולעות  UVובמעטפת רשתות 50
מש יפחית וידחה את אוכלוסיית
התריפסים בגידול.
 .3ניטור ולכידה המונית  -מלכודות
צבע או יריעות כחולות או צהובות
משמשות למעקב אחר אוכלוסיית
התריפס ולהפחתת רמת הנגיעות.
 .4עקירת הצמחים הנגועים הראשונים
בחלקה ,המשמשים כמקור הדבקה
בנגיף.
 .5פשפש האוריוס הוא האויב הטבעי
היעיל בהדברת התריפס הקליפורני.
הוא אינו יעיל כאשר קיימת בחלקה
נגיעות בנגיף ויש צורך להיעזר גם
בריסוסים.
 .6יש לטפל גם בזנים המוכרים
כעמידים לנגיף ,כיוון שבשנים
האחרונות אנו עדים להופעת גזעים
חדשים ,בעלי יכולת לשבור את
העמידות של כל הזנים המסחריים.
 .7במקרה של ספק בזיהוי הנגיף ,ניתן
לשלוח למעבדה לצורך זיהוי סופי או
להיעזר בערכות הבדיקה המהירות
המצויות אצל המדריכים.
 .8טיפולי תגובה או מניעה  -כאשר
הנגיעות בתריפס גדולה ,יש לטפל
 4-3פעמים ברציפות בהפרש זמן
של  5-4ימים ,כיוון שמשך הדור
של התריפס קצר ,ויש חפיפת
דורות מתמדת .לאחר שרמת
האוכלוסייה פוחתת ,ניתן לעבור
למשטר ריסוסים אחת ל10-7-
ימים .תכשירי ההדברה יעילים יותר
כנגד התריפס בטמפרטורה גבוהה
( 30מעלות צלזיוס) .חשוב לרסס גם
את הקרקע ,משום שחלק מדרגות
התריפס  -גולם וטרום גולם  -יכולות
להימצא בה.

גידול שום
אלי מרגלית  -ממ”ר שושניים;
תמר אלון  -מדריכת הגנת הצומח
שום ירוק (ראש שום לח עם עלווה
ירוקה) נאסף בארץ מסוף פברואר
עד אמצע אפריל; שום יבש ללא
עלווה נאסף מתחילת מאי .קבלת
החלטה לגבי יעד השיווק של השום
לפני הגידול תסייע למגדל בקביעת
מועד השתילה ומשטר ההשקיה
והדישון בהמשך.

בחירת שטח
ניתן לגדל שום בכל סוגי הקרקעות
בארץ ,אולם הוא מיטיב לגדול ומניב
יבולים טובים בקרקעות פוריות
ומנוקזות היטב ,שניתן להיכנס
אליהן זמן קצר לאחר הגשמים או
בהפסקות שביניהם ,כדי לטפל
במחלות ובמזיקים ולשם הדברת
עשבים .אין לגדל שום בקרקע
שגידלו בה שום ,בצל או כל גידול
אחר ממשפחת השושניים בחמש
השנים האחרונות ,מחשש להימצאות
מחלות ומזיקי קרקע למיניהם ,כמו:
פוזריום  ,Fusarium sp. -שורש ורוד
  ,PINK ROOTנמטודת הגבעול  Ditylenchus dipsaciאו אקריתשוכנת קרקע (ריזוגליפוס).
חשוב מאוד לברר את ההיסטוריה
של החלקה מבחינת השימוש
בקוטלי עשבים ואת השפעתם על
השום.

הכנת שטח
יש לעבד את הקרקע לעומק של
 40-35ס”מ ולפורר את הרגבים
בעזרת מחליק או השקיות טכניות
(אך יש לדאוג לכך שהקרקע לא
תהיה רטובה מדי) .באדמות כבדות
ומישוריות ,בעלות כושר חלחול נמוך,
רצוי להכין גדודיות לגידול בצמדים,
ואילו בשאר הקרקעות בונים ערוגות
ברוחב של  183 ,163או  193ס”מ
 כל אחד בהתאם לכלי העיבודבמשקו ,ובכל ערוגה  6-4שורות
שתילה.

מבזק ירקות

זיבול ודישון
גידול השום מגיב היטב לפוריות
הקרקע ,ולכן רצוי לשתול אותו
באדמות שזובלו בזבל אורגני
בעונה הקודמת .חשוב להשתמש
בקומפוסט ממקור אמין לזיבול
החלקה לקראת הגידול ,בכמות
מומלצת של  5-4מ”ק לדונם .ניתן
להשתמש לזיבול החלקה בכופתיות
(זבל בקר המעורב בזבל עופות)
בכמות של  500-400ק”ג לדונם,
בהתאם לפוריות הקרקע.
תוספת של דשני יסוד כימיים תינתן
בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע:
זרחן  -יש להשלים עד לרמה של 25
חלקי מיליון; אשלגן  -יש להשלים עד
לרמה של  15חלקי מיליון (כאשר
הבדיקה במיצוי קלציום כלוריד);
חנקן  -יינתן כדשן ראש במהלך הגידול
בכמות מצטברת של  25-15ק”ג
צרוף לדונם .חשוב להיוועץ בנושא זה
בהתאם למקור חומר הריבוי.
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כמות החנקן ( )Nהרצויה להתחלת
הגידול היא  6-4יחידות חנקן צרוף
לדונם .מתחילת ינואר מוסיפים
בהדרגה מנות קטנות של 200-150
גרם חנקן צרוף ליום לדונם ,ובהמשך,
עם התפתחות הצמחים ,מעלים את
המנה היומית עד  400גרם חנקן צרוף
לדונם ליום.
יש לזכור כי דישונים מאוחרים עלולים
לגרום להתבקעות ראשי השום.

חומר ריבוי
חומר הריבוי הרגיל העיקרי בעבר
היה הזן “שני” (ברזילאי)  -זן ותיק
ומוכר .זן נוסף הוא “רן”  -בעל עלווה
רחבה ובהירה; מספר עליו ,11-9
ומספר השננות  ;11-9השננות גדולות
והראשים גדולים יותר ויפים יותר
בהשוואה לזן “שני” .שתילת חומר ריבוי
זה רצויה בין התאריכים .10.10-20.9
הקדמה בשתילה עלולה לגרום
עיכוב וחוסר אחידות בהצצה ,עקב

טמפרטורות קרקע גבוהות מדי.
חומר ריבוי חופשי מווירוס (מקורו
מהזן “שני”) קיים כיום בכמות גדולה.
השום גדל במשתלות מבוקרות
באזור הערבה הדרומית .היבול
המתקבל גבוה ואיכותי יותר מזה של
חומר הריבוי הרגיל .חלק מהמגדלים
שומרים חומר ריבוי זה בשדות
המסחריים ,לצורך ריבוי ושתילה
בהמשך .התוצאות המסחריות,
שהתקבלו לאחר שנתיים של שימוש
בו ,משביעות רצון ,לכן הוא מהווה כיום
מקור מרכזי לחומר הריבוי בארץ.
יעד אסיף שום יבש
מהידע שהצטבר עד כה עולה ,כי כדי
להפחית בעיות התבקעות והחמה של
ראשי השום ,רצוי לשתול חומר ריבוי
זה בין התאריכים  18-10באוקטובר
ולהפחית במנות המים והדשן.
יעד אסיף שום ירוק
ניתן להקדים את השתילה לסוף
ספטמבר עד תחילת אוקטובר.

חשוב מאוד להיוועץ במדריכים
לפני שתילת חומר ריבוי זה ,בדבר
המועדים ,ההשקיה והדישון בכל אזור.

בחירת חומר ריבוי
הצלחת הגידול מותנית בראש
וראשונה בחומר הריבוי .חומר הריבוי
חייב להיות נקי מכל גורמי המחלה,
שעוברים עם השננות .יש להקפיד
לקנות חומר ריבוי אך ורק משדות
שלא סבלו במשך הגידול ממחלות
וממזיקי קרקע .לפני קניית חומר
הריבוי ,יש לשלוח דוגמאות ממנו
לבדיקה בשירותים להגנת הצומח
שבמשרד החקלאות או לכל מעבדה
אחרת המוסמכת לתת תשובה בנדון.
כדאי לרכוש את השום רק לאחר
קבלת אישור לבריאות החומר.
בכל מקרה ,רצוי להיוועץ במדריכי
הגידול באזורים השונים ולבקש את
המלצתם בנושא.

המשך בעמוד הבא
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טבילת השננות

עד הצצתם המלאה של הצמחים.
בתום הלבלוב של כל הצמחים,
עוברים להשקיה סדירה מדי 12-10
יום ,לפי סוג הקרקעות ובהתאם
למזג-האוויר בכל אזור .השקיה עודפת
בסוף הגידול עלולה להגביר את
תופעת ההתבקעות וההחמה של
ראשי השום.

מטרתה של טבילת השננות היא
לנקות את חומר הריבוי מגורמי
מחלות וממזיקים העלולים לעבור בהן.
מהניסיון עולה כי יש חשיבות לטבילת
השננות בכל מקרה .טבילת השננות
אינה רק מחטאת אותן מנמטודות
ומאקריות קרקע ,אלא אף מסייעת
לנביטה מהירה ואחידה ולחיסכון
במים.
התכשיר המומלץ לטבילה הוא:
נמקור  1%למשך  5דקות .לאחר
הטבילה מייבשים את השננות ,בעיקר
כאשר שותלים במכונה ,ורצוי מאוד
לשתול אותן במהירות האפשרית.
ביכולתו של כל חקלאי לבצע את
הטבילה בכוחות עצמו .חקלאים
שאינם ערוכים לכך ,יכולים להיעזר
בבתי האריזה.

שום ירוק נאסף מסוף פברואר עד
אמצע אפריל .שום יבש נאסף כאשר
הנוף והשננות התייבשו .גשמי אביב
מאוחרים עלולים לפגוע באיכות השום
שנשאר בקרקע .לפיכך ,יש לגלות
ערנות לאירועים מעין אלה ,לדאוג
לשלוף את השום מהקרקע ולהשאירו
להתייבש עליה כאשר הנוף מגן על
ראשי השום.

שתילה

הדברת עשבים

שותלים  24,000עד  26,000שננות
לדונם .לפיכך ,דרושים  80עד 130
ק”ג שננות לדונם ,בהתאם לזן ולגודל
השננות .לקראת השתילה מפרקים
וממיינים את חומר הריבוי במכונות
המיועדות לכך .יש להקפיד על שתילה
נפרדת של כל גודל שננות.

לרשות המגדלים תכשירים,
שבאמצעותם ניתן לשמור את
השדות נקיים מעשבים ,ולא יהיה
צורך בעישובם במשך כל תקופת
הגידול .ניתן לטפל בתכשירים לאחר
השתילה או במהלך הגידול .לגבי סוג
התכשירים ושילובם  -יש להיוועץ
במדריכים.
הדברת דגניים  -בכל אחד משלבי
הגידול ניתן להשתמש בתכשירים
קוטלי דגניים בלבד ,שלא יגרמו
לפגיעה בגידול .לאחר הריסוס אין צורך
בהשקיה להפעלת החומר.
הדברת רחבי עלים  -ניתן להדביר
את רחבי העלים ולמנוע את נביטתם
בעזרת התכשירים שלהלן:
רונסטאר (ודומיו)  500 -סמ”ק לדונם.
התכשיר קוטל מגע ומונע נביטה.
במינונים אלה משתמשים לאחר
השתילה .מצניעים את התכשיר
בעזרת המטרה .במהלך הגידול
ניתן להשתמש ברונסטאר במינונים
המומלצים.
תכשירי אוקסיפלורופן (גול ,גליל,
גליגן)  200-180 -סמ”ק לדונם ,לאחר
השתילה .ההצנעה נעשית בהמטרה.
באמצעות טיפול זה ניתן לשמור על
ניקיונו של השדה במשך כל תקופת

עומק השתילה
יש להקפיד על עומק השתילה של
השננות ,הן אם נעשית במכונה והן
אם באופן ידני .שתילה עמוקה תגרום
לאיחור בהצצה ,לסכנת ריקבון ולחוסר
אחידות בהמשך .בשתילה שטחית
יש להגדיל את מספר ההשקיות ,מה
שגורם לבזבוז כמויות גדולות של מים.
העומק הרצוי הוא  4-3ס”מ ,כאשר
השננה נשתלת בניצב .במשקים,
השותלים באמצעות מכונות ,יש
להקפיד על כך שבזמן השתילה תהיה
אחידות בעומק ובפיזור השננות לאורך
השורה.

השקיה
לאחר השתילה משקים השקיית
הנבטה של  40-30מ”ק לדונם,
בהתאם לסוג הקרקע .לאחר מכן
ממשיכים לשמור על רטיבות הקרקע
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אסיף

הגידול .שילוב של גול וקוורץ קוטל
עשבייה קיימת ומונע נביטה לזמן
ממושך ובאופן מוצלח הרבה יותר
מגול ומרונסטאר בלבד .המינונים של
שילוב אחד מתכשירי הגול והקוורץ
הם  60סמ”ק גול ו 40-סמ”ק קוורץ
בריסוס לאחר שתילת השום .בהמשך
הגידול ניתן להשתמש במידת הצורך
בגול במינונים המופחתים המומלצים.
השקיית הנבטה תפעיל את התכשיר,
ואם בשטח יש נבטי עשבייה  -הם
ייקטלו.
קוורץ  -קוטל מגע ומונע נביטה לזמן
ממושך .תכשיר שאריתי .המינון
המרבי המומלץ לטיפול הוא 40
סמ”ק לדונם .בהמשך הגידול ניתן
להשתמש בקוורץ במידת הצורך ולפי
העשבייה הקיימת בחלקות ,במינונים
המופחתים המומלצים.
לסיכום :שימוש מושכל בתכשירים
שהוזכרו ,במינונים הנכונים ,בזמן
הנכון ובשילובים ביניהם ,יוביל
לקבלת תוצאות טובות ,ובמקרים
רבים אף לחיסכון בימי עבודה.
אפשרויות השימוש בקוטלי
העשבים הן רבות ומגוונות ,לכן
רצוי להיוועץ במדריכי הירקות
והגנת הצומח באזורים השונים
כדי לבחור את השילובים בהתאם
לעשבייה.

הדברת פגעים
זבוב הבצל  -מזיק זה פעיל מחודש
נובמבר עד אפריל .לאחר השתילה
מטפלים נגד המזיק כל עוד הוא קיים
וגורם נזקים .מפסיקים לטפל כאשר
עובי הצמחים כעובי עיפרון .חשוב
להיוועץ במדריכים לגבי אפשרויות
ההדברה.
אקרית השורש  -אקרית השורש
(ריזוגליפוס) חיה בקרקע ומתקיימת
על שורשי דגניים שונים במהלך
החורף .היא תוקפת צמחים בעקה,
פוגעת בשורשים וגורמת להתייבשות
של מוקדים גדולים בשדה הפזורים
אקראית .האקרית תוקפת במשך כל
עונת הגידול החורפי.
התכשיר ראגבי סופר יצא משימוש.
בניסוי שנערך בבצל נמצא שהתכשיר

ויידט ,שקיבל רישוי חירום ,עשוי לתת
מענה למזיק זה.
תריפס  -מזיק זה תוקף את גידול
השום החל משלב מוקדם מאוד
של הגידול ועד לסיום הגידול .פגיעת
המזיק בגיל צעיר של השום היא קשה
מאוד וגורמת נזקים לגידול .הטיפול
הראשון יינתן עם ההצצה ,ובהמשך
לפי הצורך .קיימים מחקרים המעידים
על כך שנזקי תריפס בעלים מסייעים
לחדירה של מחלת הסטמפיליום
ומגבירים אותה.
סטמפיליום  -המחלה פוגעת בשום
לרוב בעונת האביב ,אך תיתכן פגיעה
גם בסתיו ,בעת המטרת השטחים.
מגדלים ,העוברים להשקיה בטפטוף
מוקדם יותר ,יצמצמו את פגיעת
המחלה בעונת הסתיו .המחלה
שוככת בחורף ,אך פורצת שוב
בתחילת חודש מרץ .בתכנון לוח
ההדברה יש לקחת בחשבון את
הנושא ולהיוועץ במדריכים.
חילדון  -המחלה מופיעה כצברים
בצבע תפוז על פני העלים במוקדים
או על פני צמחים בודדים בשטח.
עם התעצמות המחלה נפגעים כל
העלים ,הצברים מופיעים משני
צדי העלים ,והשום מתייבש .תנאי
האביב מתאימים ביותר להתפתחות
המחלה ויש להמשיך לטפל כל עוד
נראים צברים בצבע תפוז .משום
שנזקי המחלה קשים ,רצוי להתחיל
בטיפולי מניעה בהתאם לאזורים
השונים .עם גילוי הכתמים ,יש לטפל
בתכשיר סיסטמי; אם עוצמת
הופעתם גבוהה ,רצוי לתת שני
טיפולים עוקבים בתכשיר הסיסטמי
ולאחר מכן לעבור לטיפולים מונעים.
חוזרים על הטיפולים הסיסטמיים
עם התחדשות המחלה .יש
תכשירים שמתאימים להדברת
סטמפיליום וידבירו גם חילדון.

בהצלחה!

מבזק ירקות

התמודדות עם פגעי
קרקע בענף הירקות
נטע מור ,סבטלנה דוברינין ,תמר אלון
 -שה”מ

מבוא
תכשירי ההדברה הקיימים לחיטוי
קרקע הם בעלי טווח פעולה צר והם
ספציפיים לפגעים השונים .בשנים
האחרונות מיושמות שיטות רבות
על-מנת להתמודד עם פגעי קרקע.
כדי לבחור בטיפול המתאים ,חשוב
לבדוק את רגישות הגידול ,את הפגעים
הקיימים בקרקע ואת רמת האילוח

בהם .התחליפים בחלקם בררניים,
וניתן להשתמש בהם גם בזמן הגידול,
עם הגילוי והזיהוי של גורם הפגע .חשוב
להקפיד על הוצאת שאריות הגידול
הקודם ,על הכנה טובה של הקרקע
לפני החיטוי ועל מניעת אילוח מחדש
באמצעות חומר ריבוי נגוע או כלי
עיבוד מזוהמים.
להלן מוצגות שיטות שונות ,שניתן להיעזר
בהן להדברת פגעי קרקע .בכל מקרה,
יש להיוועץ במדריכים ובאנשי התשומות
לפני השימוש בתכשירי ההדברה
השונים ובשיטות המוצגות .המידע
המופיע כאן אינו מהווה תחליף לעיון
קפדני בתווית התכשיר ,ויישום התכשיר
ייעשה אך ורק על-פי האמור בה.

טבלה מס’  :1סניטציה כימית
חיסול הגידול עם סיומו ,במינון
מופחת של התכשירים השונים ,ימנע
מגורמי מחלות שונים לעבור לשלב
קיימא ,העמיד יותר לתכשירי חיטוי
הקרקע .כמו-כן ,בקרקע נגועה קשה,
הסניטציה הכימית מפחיתה את

רמת הפתוגנים בקרקע ומשפרת את
יעילות החיטוי בהמשך .שיטה זו אינה
מעוגנת בתוויות התכשירים (למעט
מתמור בפלפל) ,אך נבחנה על-ידי
המחקר וההדרכה ונמצאה יעילה .יש
לזכור שהסניטציה הכימית מבוצעת
בנוסף לחיטוי הקרקע ולא במקומו.

נמטודות עפצים בעגבנייה

פוזריום במלפפון

טבלה מס’  :1סניטציה כימית

תכשיר/שיטה

פגעים מודברים

נבדק בגידולים

תכשירי מתאם סודיום (אדיגן
סופר/אדוכם סופר/מתמור*)

פטריות קרקע,
נמטודות חופשיות

עגבנייה ,מלפפון,
מלון ,פלפל ,תות
שדה

 1,3די כלורופרופן
(קונדור /אגרוצלון)

נמטודות עפצים

מלפפון ,עגבנייה

הערות
ניתנים בסוף הגידול דרך הטפטוף במינון של  15-10ליטרים לדונם .ניתן במלון
אביבי בערבה כנגד מונוספורסקוס ,בעגבנייה כנגד ריקבון הכתר ובתות שדה
כנגד מקרופומינה.
*מתמור מורשה בפלפל להקמלת הנוף.
אפשרי בחלקות נגועות קשה או בגידולים רב-שנתיים הרגישים לנמטודות עפצים,
במינון של  12-10ליטרים לדונם דרך הטפטוף.

טבלה מס’  :2תכשירים ושיטות לחיטוי קרקע קדם-זריעה/שתילה
מורשה בגידולים
פגעים מודברים
תכשיר/שיטה
תכשירי מתאם סודיום
(אדיגן סופר/אדוכם
סופר/מתמור)

פטריות קרקע,
נמטודות חופשיות
בלבד ועשבייה
חד-שנתית

אבטיח ,בצל ,תפוחי אדמה ,אגוזי
אדמה ,חציל ,עגבנייה ,מלפפון ,מלון,
חסה ,פלפל ,תות שדה ,כרוביים ועוד;
ראו תווית לגבי כל תכשיר בנפרד

חיטוי סולרי

פטריות קרקע,
עשבייה חד-שנתית
ועלקת

לכל הגידולים

 1,3די כלורופרופן
(קונדור/אגרוצלון)

נמטודות יוצרות
עפצים וחופשיות; פוגע
גם בעלקת ובמזיקי
קרקע

מלפפון ,פלפל ,עגבנייה ,תות שדה,
צמחי תבלין

טלון  1,3 - Πדי
כלורופרופן,
תכשיר נוזלי  -משווק
על-ידי חב’ סוילטק
אגרוטל 1,3-די
כלורופרופן,
תכשיר נוזלי  -משווק
על-ידי חב’ אפעל
פלדין ,EC
תרכיז מתחלב  -משווק
על-ידי חברת רימי
פורדור - 37משווק על-
ידי חב’ דור כימיקלים

נמטודות יוצרות
עפצים וחופשיות; פוגע
גם בעלקת ובמזיקי
קרקע
נמטודות יוצרות
עפצים ועשבייה,
בהתאם למינון
מחלות קרקע
הנגרמות על-ידי
חיידקים

הערות
יישום באמצעות המטרה או בטפטוף מתחת לפלסטיק במערכת
מנותקת.
כמות המים ליישום  -בהתאם לעומק ההרטבה המיועד ולסוג
הקרקע .ביישום בהמטרה יש להימנע מפגיעה ישירה בגידולים
קיימים או מרחף של התרסיס .מינונים בהתאם לפגעים השונים -
ראו תוויות.
פעולת חיטוי בקיץ  -יוני עד אוגוסט ,בשטח פתוח ללא כיסוי
מעל המבנה .השטח חייב להיות מחופה  5-4שבועות .מצב לחות
הקרקע כמו לזריעה ברטוב .יכול להיעשות גם בשילוב תכשירים
כימיים במינון רגיל או מופחת .מומלץ להשתמש ביריעת אנטי
דריפ.
יבוצע על-ידי חקלאים שעברו הסמכה בחברה .היישום דרך
מערכת הטפטוף במערכות מנותקות ,מתחת ליריעות פלסטיק.
המרחק בין הטפטפות לא יעלה על  0.5מטר .הוספת שלוחות
טפטוף תשפר את התוצאות .כמויות המים ביישום 35-25 :מ”ק/
מים לדונם ,תלוי בסוג הקרקע.

אבטיח שתול בשדה גלוי ,גזר ,מלפפון
זרוע ושתול בשדה פתוח ,עגבנייה
שתולה ,תפוחי אדמה ,בטטה

לשימוש בעיקר באדמות קלות ובינוניות .יישום התכשיר ייעשה
בהזרקה ובאיטום הקרקע באמצעות מעגלה והשקיה קלה .אין
צורך בחיפוי קרקע .ביצוע החיטוי על-ידי קבלן מוסמך.

גזר ,בטטה ותפוחי אדמה

יישום  -ראו תווית.

מלפפון ,פלפל ,חציל ,עגבנייה ,מלון,
ריחן ,עירית

לשימוש בטפטוף במערכת מנותקת מתחת ליריעה חוסמת
(אטומה) .מיושם על-ידי חב’ רימי בלבד.

עגבנייה ,תפוחי אדמה ,אגוזי אדמה

מחייב יישום על-ידי קבלן מוסמך.

המשך בעמוד הבא
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טבלה מס’  :3שילובי תכשירים ואמצעים אגרוטכניים
הערה כללית :השילוב של חיטוי סולרי ותכשירי מתאם סודיום מעלה את טמפרטורת הקרקע ומשפר את תוצאות החיטוי .בנוסף ,החיטוי הסולרי כשבועיים לפני יישום
תכ’ מתאם סודיום מצמצם את בעיית הפירוק המואץ* של תכשירי מתאם סודיום ,המצויה בקרקעות רבות בארץ.
*פירוק מואץ :תופעה שבה חיידקים המצויים בקרקע גורמים לפרוק מהיר של התכשיר ובכך פוגעים ביעילותו .מומלץ להשתמש ביריעת אנטי דריפ המעלה את הקרינה ומשפרת משמעותית את
תוצאות החיטוי הסולרי ואף מאפשרת את קיצור תהליך החיטוי המשולב.

פגעים מודברים
פטריות קרקע ,נמטודות יוצרות
עפצים וחופשיות ,עשבייה
חד-שנתית
פטריות קרקע ,נמטודות יוצרות
עפצים וחופשיות ,עשבייה
חד-שנתית

גידולים
בכל הגידולים המורשים
בתכשירים השונים
בהתאם לתוויות
בכל הגידולים בהם
מורשים התכשירים
השונים בהתאם לתוויות

השיטה

פטריות קרקע ,נמטודות יוצרות
עפצים וחופשיות ,עשבייה
חד-שנתית

בכל הגידולים המורשים
בתכשירים השונים
בהתאם לתוויות

חיטוי סולרי  +תכ’ מתאם
סודיום

פטריות קרקע ,נמטודות חופשיות,
עשבייה חד-שנתית

בכל הגידולים המורשים
בתכ’ מתאם סודיום
בהתאם לתוויות

תכ’ מתאם סודיום  +פורדור
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פטריות קרקע וחיידקים

מונוספורסקוס במלון

ייבוש קרקע

חיידקים (בעיקר ארוויניה)

בגידולים הרגישים למחלה

תכ’ מתאם סודיום  1,3 +די
כלורופרופן (קונדור/אגרוצלון)
חיטוי סולרי  1,3 +די
כלורופרופן (קונדור/אגרוצלון)
חיטוי סולרי  +תכ’ מתאם
סודיום  1,3 +די כלורופרופן
(קונדור/אגרוצלון)

שימוש בזנים עמידים וסבילים
הרכבות על כנות סבילות או
עמידות

סבילות לנמטודות עפצים ,ריקבון
הכתר ,דוררת ופוזריום הנבילה,
וירוסים המועברים בקרקע
להפחתת נגיעות בנמטודות עפצים,
פטריות קרקע ווירוסים

הערות
שילוב יעיל לפטריות קרקע  +נמטודות יוצרות עפצים .יש
להמתין  5ימים לפחות בין יישום תכ’ מתאם סודיום לבין
יישום קונדור.
שילוב יעיל למחלות שונות  +נמטודות יוצרות עפצים
בחודשים יולי-אוגוסט ,חיטוי סולרי קצר (כשבועיים),
לפני שמיישמים תכ’ מתאם סודיום ו/או קונדור/אגרוצלון
במערכת הטפטוף( ,בהפרש של  5ימים לפחות ביניהם).
במקרה של קוצר בזמן לחיטוי ,מתחילים עם קונדור/
אגרוצלון .השילוב עם חיטוי סולרי משפר את התוצאות.
שילוב חיטוי סולרי עם תכ’ מתאם סודיום ביישום במערכת
הטפטוף משפר את יעילות החיטוי ומאפשר הפחתת מינון.
השילוב יעיל במקרה שאין בקרקע נמטודות יוצרות עפצים.
מומלץ להשתמש ביריעת אנטי דריפ.
מחייב יישום על-ידי קבלן מוסמך (בהפרש של  5ימים
לפחות ביניהם) .מומלץ לשלב חיטוי סולרי.
ייבוש קרקע בחודשי הקיץ ,תוך עיבוד מספר פעמים
במהלך הייבוש ,ללא חיפוי בפלסטיק

עגבנייה ,פלפל ,מלפפון

שימוש בזנים עמידים או סבילים ייעשה בנוסף לחיטוי קרקע
כלשהו.

אבטיח ,עגבנייה ,מלון,
מלפפון ,חציל

מיושם ברוב שטחי האבטיח; בהיקפים מסחריים גם
בעגבנייה ,במלפפון ובמלון.

טבלה מס’  :4טיפולים תגובתיים סמוך לשתילה ובמהלך הגידול
בטבלה זו מוצגים תכשירים וטיפולים בנוסף או בנפרד לחיטויים ,כנגד פגעי קרקע שונים.
פגע
תכשיר
פיתיום
דיינון/דותן/תמנון
פיתיום במלפפון
קונסנטו
ריזוקטוניה וגרב מצוי בתפוחי אדמה; קשיון רולפסי
טרכלור
וריזוקטוניה בגידולים שונים
מונסרן/מומנטו ,מונטי/פנסיונר/
ריזוקטוניה סולני בתפוחי אדמה
פאנצ’ו/טנגו (בשילוב ח”פ של
עמיסטאר)
כתמים שקועים (פיתיום) בגזר; פיטופטורה בתות
רידומיל גולד נוזלי
שדה; פיתיום בפלפל ובמלפפון
כתמים שקועים (פיתיום) בגזר
סנדומיל/מילור
פוזריום ריקבון הגבעול והשורש במלפפון.
תכ’ פרוכלורז (אוקטב /מיראז’/
מונוספורסקוס ופוזריום במלון
ספורטק)
פוזריום ריקבון הגבעול והשורש במלפפון
סקולר
מקרופומינה ומונוספורסקוס במלון; כתמים
עמיסטר/עמיעוז /זאוס /מירדור
שקועים (פיתיום) בגזר; ריזוקטוניה בתפוחי אדמה
קומודור/קולונל או אוהיו או סיגנום ריזוקטוניה בתפוחי אדמה ומונוספורסקוס במלון
ריזוקטוניה בתפוחי אדמה
סלסט/פלאסיד
פיתיום במלפפון ופלפל;
טאצ’יגרן
פוזריום ריקבון הכתר בעגבנייה
רוט פרו

פוזריום וריזוקטוניה בתבלינים

נמקור

נמטודות חופשיות ,נמטודות יוצרות עפצים
ונמטודות הגבעול והפקעת

ויידט ,ויוה

נמטודות יוצרות עפצים ונמטודות חופשיות

ביונם

נמטודות יוצרות עפצים

נימיץ

נמטודות יוצרות עפצים

הערות
ליישום לאחר השתילה ובמהלך הגידול .טבילת שתילים לפני שתילה.
ליישום לאחר השתילה.
מיועד לטיפולי קרקע ולחיטוי פקעות.
ליישום בריסוס בפס הזריעה ולחיטוי זרעים.
בגזר מרססים ומצניעים באמצעות השקיה; בתות שדה ובפלפל
בהגמעה בבסיס הצמחים.
מרססים ומצניעים באמצעות השקיה
 5-3הגמעות החל מ 10-7-ימים מהשתילה ,אחת לשבועיים.
 2הגמעות החל מ 10-7-ימים מהשתילה ,אחת לעשרה ימים.
במלון שתי הגמעות במרווח של חודש ביניהן .ראו תוויות.
יישומים  -ראו תוויות.
ליישום בפס הזריעה ולחיטוי פקעות.
טיפול במשתלה  3ימים לפני הוצאות השתילים .במלפפון רק לאחר
בצבוץ העלה השני.
תכשיר המכיל תבדידי פטריית טריכודרמה ומיועד לטיפול במשתלות
לדיכוי מחלות קרקע ,בשימוש בעיקר באורגני.
תכשיר סיסטמי .מורשה בבצל ,שום ,וגזר.
תכשיר ליישום בהגמעה במהלך הגידול 4-3 ,פעמים אחת לשבועיים.
מומלץ להחמיץ את התמיסה ל.6.0-5.5=pH-
תכשיר ביולוגי ,מיושם בהגמעה בפס השתילה/הזריעה ובמהלך הגידול.
נמטוציד חדש ליישום במערכת הטפטוף לפחות שבוע לפני
השתילה .מורשה בפלפל ,עגבנייה ,חציל ,מלפפון ,מלון וחסה.

טבלה מס’  :5טיפולים תגובתיים סמוך לשתילה ובמהלך הגידול כנגד מזיקי קרקע
תכשיר
גאוצ’ו
טלסטאר
תכ’ כלורפיריפוס (דורסן/דורסבן/פירינקס)
קורגן ,אמפליגו ,דוריבו
קלאץ’
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פגע
מזיקי קרקע
מזיקי קרקע ,נמלים ,זחלי שחרוריות ,מלדרה וכו’
מזיקי קרקע ,נמלים ,זחלי שחרוריות ,מלדרה וכו’
מלדרה מטרידה ,אגרוטיס
מלדרה מטרידה

הערות
מיועד לחיטוי זרעי ירקות וגידולי שדה.
קיים כתכשיר גרגירי וכנוזלי.
קיים כתכשיר גרגירי וכנוזלי.
מיושמים בריסוס והפעלת המטרה .גידולים  -ראו תוויות.
מיושם בריסוס.

מבזק ירקות

התפתחות מחלת הכיב החיידקי
(הבקטריאלי) במשתלות
עומר פרנקל ,רן שולחני ,מנחם בורנשטיין ,פאוזי אבו מוח ,גלית שהרבני,
שולמית מנוליס ,דני שטיינברג  -המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים,
מינהל המחקר החקלאי ,בית דגן
מירון סופר ,מייקל לופטהאוס  -מו”פ דרום

למרות מאמצי המשתלות לספק שתילים
בריאים ,שאינם נושאים את מחלת הכיב
החיידקי ,במקרים מסוימים הן עלולות לספק
שתילים נגועים שלא נראים עליהם תסמיני
המחלה .סדרות ניסויים ,שנערכו במו”פ דרום
ובבית דגן ,בחנו את הגורמים המשפיעים על
הפצת החיידקים מהנבטים הנגועים הראשונים
לנבטים השכנים ,בדימוי תנאים של משתלה,
והגדירו את התנאים בהם נבטים בריאים
המאוכלסים אפיפיטית עלולים להידבק במחלה.
תקציר
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אחד ממקורות המידבק ההתחלי החשובים של מחלת הכיב החיידקי
( )Cmmבבתי הצמיחה המסחריים בישראל הוא השתילים .למרות
המאמצים לספק שתילים בריאים ,במקרים מסוימים המשתלות
עלולות לספק שתילים נגועים ,שלא נראים עליהם תסמיני המחלה.
למיטב הבנתנו גם במשתלות מתרחשת מגיפה ,שבמהלכה מופצים
החיידקים ממקורות המידבק הראשוני (הנבטים הנגועים הבודדים
שנבטו מזרעים מאולחים) לנבטים הסמוכים .החיידקים עשויים
לאכלס את הנבטים הסמוכים בצורה אפיפיטית (חיצונית) ובצורה
אנדופיטית (פנימית) .מאמר זה עוסק בשני תחומים .הראשון,
בחינת הגורמים המשפיעים על הפצת החיידקים מהנבטים הנגועים
הראשונים לנבטים השכנים ,במשתלה .השני ,הגדרת התנאים בהם
נבטים בריאים המאוכלסים אפיפיטית נדבקים במחלה.
בסדרות ניסויים ,שביצענו במו”פ דרום ובבית דגן ,הראינו שחיידקי
 Cmmמופצים מנבטי מוקד נגועים ומאכלסים ואף מאלחים את
הנבטים הבריאים ,הסמוכים .החיידקים מופצים מצמחי המוקד הנגועים
למרחקים קצרים בהתזה בטיפות מי ההשקיה העילית ,למרחקים
בינוניים בטיפות אירוסול של מי ההשקיה העילית ולמרחקים גדולים
יותר בדרך האוויר .לגבי הגורמים המשפיעים על שלב ההדבקה,
מצאנו שהנבטים רגישים להדבקה משלב הפסיגים ועד גיל של 4-3

עלים אמיתיים ,הגיל בו השתילים נמכרים .התברר גם שמשך זמן
ההרטבה הדרוש להדבקה הוא קצר ,ומספיקות דקות הרטבה בודדות
להתרחשות ההדבקה .ההדבקה מתרחשת בטווח טמפרטורות רחב
מאד (מ 15-ועד  34מעלות צלזיוס) .תוצאות אלה מחדדות את הצורך
בשיתוף-פעולה הדוק בין חברות הזרעים ,המשתלות והחקלאים ,כדי
לצמצם את התפשטות הפתוגן ואת התפתחות המגפה.

מבוא
,)Cmm( Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

הפתוגן
המחולל את מחלת הכיב החיידקי ( )bacterial cankerואת מחלת
הנבילה עלול לגרום לנזקים כלכליים ניכרים בעגבניות .כבכל
מחלה אחרת ,גם במקרה זה המגיפה המתרחשת במבני הגידול
המסחריים מתחילה במספר צמחים קטן ,המהווים את מוקדי
המידבק הראשוני .מצמחים אלה המחלה מופצת לצמחים השכנים,
הבריאים ,באותו המבנה .הצמחים הנגועים הראשונים עלולים
להידבק מכמה מקורות ,ביניהם שאריות שורשים בקרקע המבנה,
רגבי קרקע שנצמדו לכלים חקלאיים (למשל ,טרקטורים) שעבדו
במבנים נגועים סמוכים וגם הסטרוקטורות של מבנה הגידול עצמו
(למשל ,הרשת או חוטי ההדליה) או הידיים (או המזמרות) של
הפועלים שעבדו במבנים נגועים סמוכים .המחלה עלולה להתחיל
ממספר קטן של שתילים שהגיעו נגועים מהמשתלה .במיזם חוס”ן
קלויבקטר בוצעו בשנים  2009עד  2012סקרים מקיפים ,שמטרתם
הייתה לאפיין את מקורות המידבק ההתחלי החשובים של המחלה
בישראל .מהסקרים עלה שמקורות המידבק ההתחלי החשובים
בישראל הם קרקע המבנה והשתילים.
מהספרות ידוע שחיידקי ה Cmm-מועברים בזרעים ,בתוכם או
על-פני הקליפה .חברות הזרעים עושות מאמצים שהזרעים אותם
הן מספקות יהיו בריאים ולא מאוכלסים בחיידקים .קיימים כיום
אמצעים המאפשרים לחברות הזרעים לאתר שלושה זרעים נגועים
מ 10,000-זרעים ( .)De Leon et al., 2011( ,)0.03%רק מחלק מהזרעים
המאולחים גדלים נבטים מאולחים; מכאן עולה ששכיחות השתילים
הנגועים המשווקים על-ידי המשתלות הייתה צריכה להיות נמוכה
עוד יותר משלושה שתילים ל .10,000-אם כך היה המצב ,שתילים
נגועים לא היו אמורים להוות מקור מידבק משמעותי בחלקות

הגידול המסחריות ,אבל ,מצאנו ששתילים נגועים אכן מהווים מקור
מידבק חשוב בחלקות הגידול המסחריות בישראל .מכאן עולה,
כי ייתכן שבמשתלות עצמן מתרחשת מגיפה ,בה הפתוגן מתרבה
ומופץ מהנבטים הראשונים ,המהווים את מקור המידבק ההתחלי
במשתלה ,לנבטים הסמוכים ,הבריאים.
בנבטים הנגועים שגדלו מזרעים נגועים הנגיעות היא סיסטמית,
וכל האיברים של הנבטים הללו מאוכלסים בצורה אנדופיטית
(פנימית) בחיידקים .אם יוצרו בנבטים הנגועים טיפות דמיעה,
יופרשו החיידקים המאכלסים את רקמות ההובלה שלהם בטיפות
הדמיעה ( .)Sharabani et al., 2013עם התייבשות טיפות הדמיעה,
החיידקים מאכלסים בצורה אפיפיטית (חיצונית) את הפסיגים
והעלים של הנבטים הנגועים ,ומהם החיידקים מופצים לנבטים
הסמוכים ,הבריאים ,במשתלה .ההפצה מתרחשת בכמה דרכים.
טפטוף של טיפות הדמיעה לנבטים הסמוכים יעביר את החיידקים
אליהם .זו הפצה לטווח קצר מאד .ההפצה למרחקים גדולים יותר
תתרחש במהלך ההשקיה או במהלך ריסוס של תכשירים שונים
עם ההתזה וההסעה של טיפות מים .הפצה למרחקים ארוכים עוד
יותר תתרחש בדרך האוויר או במגע ,על-ידי הפועלים .החיידקים
שהופצו מאכלסים בצורה אפיפיטית (חיצונית) את הנבטים הבריאים
במשתלה .מספר הנבטים הללו עלול להיות גדול בכמה סדרי גודל
מזה של הנבטים הראשונים ,שנבטו מזרעים נגועים .חשוב לציין,
שבשלב זה לא נראים תסמינים על הנבטים המאוכלסים וגם לא
על הנבטים שגדלו מזרעים מאולחים .לכן לא ניתן לדעת בכלל
שבמשתלה מתרחשת מגיפה של מחלת הכיב הבקטריאלי.
עתה עשויים להתקיים שני תרחישים .על-פי התרחיש הראשון,
החיידקים המאכלסים בצורה אפיפיטית את הנבטים לא מדביקים
אותם ,ונבטים אלה ,הנושאים את הפתוגן על העלים שלהם,
נמכרים למגדלים .ההמשך תלוי בתנאי הסביבה השוררים במבנים
המסחריים :אם תנאי הסביבה מתאימים ,יתכן שתתרחש שם
הדבקה ,ואם לא  -החיידקים האפיפיטיים ימותו מבלי שידביקו
את הצמחים הנושאים אותם .התרחיש השני הוא שבמשתלה
עצמה נוצרים תנאים המאפשרים הדבקה ,ואז הנבטים המאוכלסים
בצורה אפיפיטית נדבקים עוד במשתלה והם נגועים בצורה פנימית
(אנדופיטית) .כיוון שמשך תקופת הדגירה של מחלה זו ארוך,
גם במקרה זה לא נראים תסמיני המחלה האופייניים במשתלה,
והשתילים הנגועים נמכרים למגדלים המסחריים כבריאים.
מטרות המחקר הן )1 :בחינת הגורמים המשפיעים על הפצת
החיידקים מהנבטים הנגועים הראשונים לנבטים השכנים ,בתנאי
גידול המדמים משתלות;  )2הגדרת התנאים בהם נבטים בריאים
המאוכלסים אפיפיטית נדבקים במחלה.

שלהלן נשתמש במונח “נבטים” עבור צמחים שהיו מגיל פסיגים
ועד לגיל של  4-3עלים אמיתיים (אלה הגילים הגדלים במשתלות);
במונח “שתילים” נשתמש עבור צמחים בגיל  4-3עלים אמיתיים
(הגיל אותו משווקים במשתלות); ובמונח “צמחים” נשתמש עבור
הגילים הגדלים בחלקות הגידול המסחריות.

ההפצה המשנית של הפתוגן
הניסויים בהם נבחנה ההפצה המשנית של המחלה בוצעו במו”פ
דרום ,שם נבנו מערכות גידול שאפשרו לשלוט בהשקיה .נעשה
שימוש בשיטות השקיה שונות (עילית או תחתית) ובהשקיה
העילית בעוצמות התזה שונות (טיפות קטנות ועוצמה נמוכה או
טיפות גדולות ועוצמה גבוהה) .בתאים שנבנו במו”פ דרום ניתן
היה להניח  12מגשים של שתילי עגבניות (איור  .)1השתמשנו
ב 12-מגשי גידול של עגבניות תעשייה מזן ( 5585כדי להפחית את
עלויות הניסויים) .בזמן העמדת הניסוי הוחלפו  12נבטי העגבניות
לתעשייה שהיו במרכז עם נבטי עגבנייה מהזן  ,1125שאולחו בפתוגן.
בשתי מערכות הניסוי היו אלה נבטי המוקד הנגוע .יחידת הניסוי
הייתה  12מגשים צמודים ,ובזמן העמדת הניסויים יצרנו במרחב
“איים של נבטי מלכודת” מהזן  .1125האיים של נבטי המלכודת היו
במרחקים של  45-35 ,20-10ו 75-65-ס”מ ממרכז המוקד (איור .)2

איור מס’  :1מערכות ההשקיה והגידול שנבנו במו"פ דרום (א
ו-ב) לבחינת ההשפעות של אופן ההשקיה (עילית או תחתית)
ועוצמתה ,על הפצת חיידקי ה Cmm-במרחב .במערכות ההשקיה
העילית אפשר לשנות את סוג המתזים ובכך את גודל הטיפות.
במערכת השקיה התחתית שבמו"פ דרום ניתן להרים את מגשי
השתילים מעל לשולחן כדי שהשורשים לא יגדלו במים (ב) .צמחי
המוקד מסומנים בחיצים שחורים.

תיאור הניסויים שבוצעו

שדה וירק

בכל הניסויים שביצענו השתמשנו בעגבניות מזן מאכל  .1125במרבית
הניסויים השתמשנו בנבטים בגיל של  2-1עלים פרושים ,שגודלו
בשיטות המקובלות במשתלות מסחריות .האילוח בוצע בתערובת של
שני טיפוסי  Cmmשבודדו באזור הבשור .החיידקים גודלו בטמפרטורה
של  28מ”צ למשך  72שעות על צלחות עם  ,Nutrient Agarוהוכן תרחיף
חיידקים בריכוז  108חיידקים למ”ל .אופן האילוח (טבילת השורשים
או ריסוס במרסס ידני) יצוין בסעיפים הרלוונטיים בהמשך .בשורות
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איור מס’  :2סכימה של אחת החלקות שבניסוי שנערך במו”פ
דרום לבחינת ההשפעות של אופן ההשקיה (עילית או תחתית)
ועוצמתה ,על הפצת חיידקי ה Cmm-במרחב .בכל חזרה היו 12
מגשים (בגודל של  69X33ס”מ כל אחד) של עגבניות תעשייה
מהזן ( 5585בכל מגש היו  136נבטים ,מסומנים בעיגולים
אפורים) .בזמן השתילה הוחלפו  12נבטי עגבניות לתעשייה שהיו
במרכז עם נבטי עגבנייה מהזן  1125שהיו מאולחים בפתוגן.
אלה היו נבטי המוקד הנגוע והם מסומנים בעיגולים שחורים.
במרחקים של  20-10ס”מ 45-35 ,ס”מ ו 75-65-ס”מ מנבטי
המוקד הוחלפו נבטי העגבניות לתעשייה בקבוצות של תשעה
נבטים מהזן  1125לא מאולחים .אלה היו נבטי המלכודת והם
מסומנים בצבעים אדום ,כתום וצהוב ,לפי סדר מרחקם מצמחי
המוקד הנגוע 21 .ימים לאחר השתילה הוצאו נבטי המלכודת,
נבחנו ויזואלית ונקבע אם הם היו מאוכלסים בפתוגן.

איור מס’  :3תמונה של תסמין אופייני של מחלת הכיב הבקטריאלי
על נבטי עגבנייה .ההדבקה במקרה זה היא הדבקה לוקאלית,
חיצונית ,והנקודות הלבנות (הנקראות באנגלית בליסטרים) הם
המקומות בהם החיידקים חדרו את האפידרמיס של העלים.
א .עלים נגועים; ב .צילום בהגדלה .ניתן לראות את הטריכומות
(השערות) שעל העלים ואת אתר החדירה של החיידקים.

לאחר העמדת הניסויים הופעלו מערכות ההשקיה כשהן מבוקרות
מחשב .הניסויים כללו שלושה טיפולים (שיטות השקיה) .בטיפול
הראשון הושקו הנבטים בהשקיה תחתית ,בהצפה .המגשים נטבלו
במים לתקופה קצובה ,שלאחריה הורמו המגשים והוחזקו באוויר
עד להשקיה הבאה .בטיפול השני הושקו הנבטים בהשקיה עילית
במתזים ,שיצרו טיפות קטנות ועוצמת התזה נמוכה .בטיפול
השלישי הושקו הנבטים במתזים ,שיצרו טיפות גדולות ועוצמת
התזה גבוהה .האחידות של פיזור המים והכמויות נבחנה וכוילה
לפני העמדת הניסויים .הנבטים הושקו בשתי המערכות פעמיים
ביום במי קו ,ומי ההשקיה הכילו דשן שפר  .538ריסוסים נגד
מחלות (כימשון) ומזיקים (טוטה) בוצעו כנדרש .כשלושה שבועות
לאחר העמדת הניסויים ,כשהשתילים היו בגיל הקרוב לגיל בו
נמכרים שתילים ממשתלות ,הוערכה הנגיעות של שתילי הזן 1125
שהיו באיי המלכודת .כל אחד מהשתילים נבחן ויזואלית מתחת
לזכוכית מגדלת (הגדלה  )5 Xונרשם אם נראו עליו תסמיני מחלה
האופייניים להדבקה חיצונית (“בליסטרים” לבנים) על פני העלים
(איור  .)3במקרה שתסמיני המחלה לא נראו על שתילי המלכודת,
נלקחו השתילים מאיי המלכודת הללו ונבדק אם הם היו מאוכלסים
בצורה אפיפיטית בחיידקים .עלי השתילים הוכנסו לסוניקטור ל20-
דקות ,והתרחיף נזרע בשיטת המיהולים על גבי מצע חצי ברירני
 .CNSצלחות הפטרי הונחו לחמישה ימים לאינקובציה בטמפרטורה
של  28מ”צ ,שאחריהם זוהו ונספרו מושבות החיידקים .הניסוי
נערך פעמיים.

אולחו נבטים בארבעה גילים פיזיולוגיים שונים :גיל פסיגים ,עלה
אחד פרוס ,שני עלים פרוסים ושלושה-ארבעה עלים פרוסים (הגיל
בו משווקים השתילים מהמשתלה) .העלים רוססו בתרחיף חיידקים
( 108חיידקים למ”ל) עד נגירה .לאחר האילוח כוסו הנבטים בשקית
פוליאתילן רטובה והונחו בתא מבוקר טמפרטורה של  28מ”צ .השקית
הוסרה לאחר  8שעות ,והנבטים נשארו באותו התא למשך כל תקופת
הניסוי .בכל חזרה היו  8נבטים ,וכל טיפול כלל ארבע חזרות שהוצבו
בבלוקים באקראי .שבועיים לאחר האילוח הוערכה הנגיעות בכל
אחד מהשתילים ויזואלית ,על סמך ספירת הבליסטרים על כל צמח.
שכיחות המחלה (מספר הצמחים שנראו עליהם תסמיני המחלה מתוך
שמונה ,באחוזים) נקבעה לכל חזרה ולכל טיפול.

יולי 2015
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השפעת גיל הצמחים על ההדבקה
כדי לבחון אם יש הבדלים ברגישות הנבטים במהלך התפתחותם,

השפעת משך ההרטבה על ההדבקה
כדי לבחון אם ניתן להפחית את ההדבקה על ידי צמצום משך
ההרטבה ,נשמרו נבטי עגבנייה מזן  ,1125לאחר האילוח ,רטובים
לפרקי זמן שונים .הנבטים (בגיל עלה פרוש אחד) רוססו בתרחיף
חיידקים ( 108חיידקים למ”ל) עד נגירה .משך הרטיבות הקצר ביותר
היה  15דקות ,והוא הושג על-ידי ייבוש העלים מיד לאחר האילוח
בעזרת פן שיער עם רוח קרה; כשהעלים המאולחים לא יובשו
על-ידי פן ,הם נשארו רטובים במשך  25דקות .הטיפולים הבאים
כללו אילוח בחיידקים וכיסוי מיידי בשקית פוליאתילן רטובה,
שהוסרה לאחר שעה ,שעתיים ,ארבע ושמונה שעות ,ובניסוי אחד
מתוך שתי החזרות גם לאחר  24שעות .בכל חזרה היו  8נבטים ,וכל
טיפול כלל ארבע חזרות שהוצבו בבלוקים באקראי .שבועיים לאחר
האילוח הוערכה הנגיעות בכל אחד מהשתילים ויזואלית .חומרת
המחלה (מספר כתמי המחלה הממוצע לצמח) נקבעה לכל חזרה
ולכל טיפול על-פי דרגות הנגיעות של השתילים הבודדים.

איור מס'  :4השפעת שיטת ההשקיה על הפצת חיידקי
ה Cmm-מנבטי עגבנייה נגועים (נבטי המוקד) למרחב,
בניסוי שבוצע במו"פ דרום (אותם הנתונים מוצגים בשני
חתכים שונים) .נבטי המלכודת נשתלו בריאים במרחקים
שונים מנבטי המוקד .בתום הניסוי נבחן אם נבטי המלכודת
היו מאוכלסים בפתוגן .סכימה של הניסוי מתוארת באיור .2
באיור העליון ,ערכי עמודות  -בכל שיטת השקיה  -שלידן
אותיות קטנות שונות ,שונים זה מזה במובהק כנקבע על
ידי מבחן  χ2ברמת מובהקות  .P<0.05באיור התחתון ,ערכי
עמודות  -בכל מרחק מהמוקד  -שלידן אותיות גדולות
שונות ,שונים זה מזה במובהק כנקבע על ידי מבחן  χ2ברמת
מובהקות .P<0.05

תוצאות
בניסוי שבוצע במו”פ דרום נצפו תסמיני מחלה רק בשתילים שהיו
סמוכים לשתילי המוקד (נתונים לא מוצגים) .באף אחד מהשתילים
שגדלו באיים המרוחקים לא נראו תסמיני המחלה האופייניים
להדבקה של עלים .בבדיקות אכלוס במעבדה בודדו חיידקים מחלק
מהשתילים שהיו באיים המרוחקים ,שתילים שהיו א-סימפטומטיים.
נתונים אלו שימשו לניתוח ההפצה של הפתוגן במרחב .בנבטים
שהושקו בהשקיה עילית עם טיפות קטנות ,הופצו החיידקים למרחב
בצורה מובהקת יותר מאשר בנבטים שהושקו בהשקיה עילית בטיפות
גדולות או בהשקיה תחתית .בטיפול זה הייתה הפצה מרובה יותר
למרחק של  20-10ס”מ מהמוקד מאשר במרחקים גדולים יותר ,אבל
לא היה הבדל בהפצה בין מרחק של  45-35ס”מ למרחק של 75-65
ס”מ (איור  .)4תוצאה דומה התקבלה גם בטיפול בו הייתה השקיה
עילית עם טיפות גדולות .אבל ,גם בטיפול זה הופצו החיידקים לנבטי
המלכודת הרחוקים ביותר (שהיו במרחק של  75-65ס”מ מהמוקד).
החיידקים הופצו למרחב גם בנבטים שהושקו בהשקיה תחתית,
וגם למרחק המרבי ,אבל שכיחות ההפצה הייתה נמוכה יותר מאשר
בנבטים שהושקו בהשקיה העילית (איור .)4

הדבקה של נבטים בריאים המאוכלסים אפיפיטית
השפעת גיל הצמחים על הדבקה
הרגישות של נבטי העגבנייה משתנה עם גילם הפיזיולוגי .נבטים
בגיל פסיגים היו הרגישים ביותר ,וככל שהיו יותר עלים ,כך פחתה
רגישותם של הנבטים (איור  .)5אבל ,גם נבטים שהיו בגיל של 4-3
עלים אמיתיים (גיל המשלוח של שתילים) היו רגישים ולאחר
ההדבקה הראו את תסמיני המחלה האופייניים להדבקה חיצונית
לוקאלית (איור .)3

איור מס’  :5השפעת הגיל הפיזיולוגי של הנבטים על רגישותם
למחלת הכיב הבקטריאלי בשני ניסויים (א' ו-ב) .ערכים של
עמודות שלידן אותיות שונות ,נבדלים זה מזה במובהק כנקבע
על פי מבחן  HSDברמת מובהקות  .P<0.05החץ מציין טיפול
יוצא דופן :הנבטים שהתקבלו היו מעוכבים וצהובים בגלל
דישון לא מספק במשתלה.

השפעת משך ההרטבה על ההדבקה
לא נמצא קשר בין משך זמן ההרטבה לאחר האילוח לבין חומרת
המחלה .בנבטים ,בהם משך ההרטבה לאחר האילוח היה ארוך מאוד
( 8שעות ואף  24שעות) ,נראו תסמיני המחלה הראשונים כשבוע
לאחר האילוח ,בדיוק כמו בנבטים בהם היה משך ההרטבה קצר
(פחות משעה) .תסמינים נראו אפילו על נבטים שיובשו במכוון
מיד לאחר האילוח באמצעות פן קר .התוצאה היא חוסר מתאם
סטטיסטי בין משך ההרטבה לבין חומרת המחלה שהתפתחה
שבועיים לאחר האילוח (איור .)6

שדה וירק

השפעת הטמפרטורה על ההדבקה
כדי לבחון אם ניתן להפחית את ההדבקה על-ידי מניפולציה של
הטמפרטורה וכדי לדעת אם יש חודשים בשנה בהם יש סיכון רב
להתפתחות המחלה ,נבחנה ההשפעה של הטמפרטורה ששררה
לאחר ההדבקה על חומרת המחלה שהתפתחה בשתילים המאולחים.
נבטים בגיל פיזיולוגי של עלה פרוס אחד רוססו בתרחיף חיידקים
( 108חיידקים למ”ל) עד נגירה .לאחר מכן הוכנסו הנבטים לתאי גידול
מבוקרי טמפרטורה והושארו להתייבש באופן טבעי .בסך-הכול בוצעו
שלושה ניסויים ,שבכל אחד מהם שררו שלוש טמפרטורות .כדי שניתן
יהיה להשוות בין הניסויים ,הייתה בכולם הטמפרטורה המרכזית 28
מ”צ ,ובנוסף היה תא בו שררה טמפרטורה נמוכה יותר ( 21 ,15או 24
מ”צ) ותא עם טמפרטורה גבוהה יותר ( 32או  35מ”צ) .שבועיים לאחר
האילוח הוערכה הנגיעות בכל אחד מהשתילים ויזואלית .חומרת
המחלה (מספר כתמי המחלה הממוצע לצמח) נקבעה לכל חזרה
ולכל טיפול על-פי דרגות הנגיעות של הצמחים הבודדים .הקשר בין
הטמפרטורה לבין חומרת המחלה בשלושת הניסויים יחדיו תואר
באמצעות רגרסיה של פולינום מדרגה שלישית.
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איור מס’ : 6השפעת משך ההרטבה על חומרת המחלה בנבטים
של עגבנייה בשני ניסויים (א' ו-ב') .משך ההרטבה הקצר ביותר
היה  15דקות והארוך ביותר  24 -שעות .הערכות הנגיעות
בוצעו שבועיים לאחר האילוח.

השפעת הטמפרטורה על חומרת המחלה
תסמיני המחלה התפתחו בכל הטמפרטורות שנבדקו ,אבל הקשר
בין הטמפרטורה לבין חומרת המחלה היה קשר אופייני המתואר
בעקום של פולינום ממעלה שלישית .הטמפרטורה המיטבית
להדבקה הייתה  28מ”צ ,ובטמפרטורות הנמוכות או הגבוהות יותר
הייתה חומרת המחלה נמוכה יותר .על-פי משוואת הרגרסיה היו
טמפרטורות הקיצון  12ו 36-מ”צ בערך (איור .)7
הCmm-

איור מס’  :7השפעת הטמפרטורה על התפתחות מחלת
בנבטי עגבנייה .בוצעו שלושה ניסויים בשלושה תאי גידול מבוקרי
טמפרטורה; בכל אחד מהניסויים כוון אחד התאים לטמפרטורה
של  28oCושני האחרים לטמפרטורה נמוכה יותר או גבוהה יותר
מטמפרטורה זו .סימנים בצבעים שונים נכללו בניסויים שונים.
הערכות הנגיעות בוצעו כשבועיים לאחר האילוח.

שחיידקים המאכלסים בצורה אפיפיטית את הנבטים יחדרו לרקמות
הצמחיות ויאלחו אותן בצורה אנדופיטית.
בסדרת הניסויים שביצענו הראנו שחיידקי  Cmmמופצים במרחב
מצמחי מוקד נגועים ,והם מאכלסים ואף מאלחים את הנבטים
הבריאים ,הסמוכים .נמצא שההשקיה התחתית מצמצמת את
ההפצה במרחב בהשוואה להשקיה עילית .אין זה מפתיע ,מאחר
שסביר להניח שאחת הדרכים בהן החיידקים מופצים מצמחי המקור
הנגועים לסביבה היא באמצעות התזה בטיפות מים .ההפצה במקרה
זה היא למרחקים קצרים ,וגודל הטיפות ועוצמתן לא השפיעו על
ההפצה (איור  .)4החיידקים מופצים באמצעות ההשקיה העילית
למרחקים גדולים יותר ,וגודל הטיפות ועוצמתן השפיעו על ההפצה
(איור  .)4סביר להניח שבמקרה זה ההבדלים נובעים מכך שחיידקי
ה Cmm-הופצו על טיפות אירוסול שנוצרו יותר במתזים היוצרים
טיפות קטנות בעוצמה נמוכה .העובדה שהחיידקים הופצו למרחק
גם בנבטים שהושקו בהשקיה תחתית מרמזת על כך שהחיידקים
מופצים בדרך האוויר .ממצאי חלק זה של המחקר מלמדים שניתן
לצמצם ,אך לא למנוע ,את ההפצה המרחבית של החיידקים
באמצעות מניפולציה של שיטת ההשקיה במשתלות.
כדי לבחון אם ניתן להשפיע על שלב ההדבקה ,חקרנו את הגורמים
המשפיעים על תהליך ההדבקה .מצאנו שהנבטים רגישים בכל שלבי
הגידול בהם הם נמצאים במשתלה (משלב הפסיגים ועד גיל של
 4-3עלים אמיתיים ,הגיל בו נמכרים השתילים (איור  .)5התברר
שמשך זמן ההרטבה המאפשר הדבקה הוא קצר מאוד ,מספיקות
דקות הרטבה בודדות להתרחשות ההדבקה (איור  ,)6וההדבקה
מתרחשת בטווח טמפרטורות רחב מאוד (מ 15-ועד  34מ”צ  -איור
 .)7ממצאים אלה מטרידים מבחינת דרכי ההתמודדות עם המחלה,
מפני שהתברר כי פעולות אותן ניתן היה אולי לבצע (כמו אוורור,
חימום או קירור) לא ישפיעו משמעותית על תהליך ההדבקה.
ממצאי המחקר סיפקו תובנות לגבי האפשרות שמתרחשת מגיפה
במשתלות ולגבי הדרכים בהן יש לנקוט כדי להפחית את הסבירות
שהמשתלות יספקו שתילים נגועים ב .Cmm-על המשתלות לרכוש
זרעים רק ממקורות מוסמכים ,להשתמש במצעי גידול נקיים,
למנוע מהפועלים לגעת בנבטים רטובים .בנוסף חשוב לבצע הפרדה
מרחבית בין נבטים צעירים לבין שתילים הקרובים לגיל המשלוח,
כדי למנוע התפתחות מעגל מחלה נוסף בשתילים הצעירים .שילוב
של אמצעים אלו ופיתוח אמצעי הדברה נוספים יעזרו לצמצם
את עוצמת המגיפה העלולה להתרחש במשתלות ואת השפעת
השתילים הנגועים כאחד מגורמי המחלה בגידול המסחרי.

תודות

דיון
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שתילים נגועים בחיידקי ה Cmm-הם אחד ממקורות המידבק הראשוני
החשובים של מחלת הכיב החיידקי בבתי הגידול המסחריים של
העגבנייה .אנו מניחים שהמשתלות עושות כל שביכולתן כדי להפחית
את מקורות המידבק הראשוני ,כפי שעושות חברות הזרעים .לכן ,יש
למצוא דרכים לצמצום הסבירות להתפתחות המחלה במשתלות ,כפי
שמוקדשים מאמצים לזיהוי מוקדם של הפתוגן בזרעים .פוטנציאלית,
ניתן לעשות זאת בשתי דרכים .הראשונה ,על-ידי התערבות בהפצה
המרחבית של הפתוגן מהנבטים ,המהווים את מקורות המידבק
הראשוני במשתלה .הדרך השנייה היא להקטין את ההסתברות

אנו מודים לאנשי מו”פ דרום ,שבנו את המערכת הניסויית המורכבת
בה השתמשנו בניסויים שבוצעו שם ,בייחוד למשה ברונר ,דוביק
צוהר ,שי כהן ואלישע קניג .בנוסף אנו מודים לחנה יחזקאל ,על
העזרה בתיאומים .אנו מודים מקרב לב לכל אנשי המשתלות ,אשר
שיתפו איתנו פעולה.
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לבן ואדום
כרוב
זני
מבחן
חורף 2015-2014
שמעון אילוז  -שה”מ ,מחוז הנגב
נביל עומרי  -שה”מ ,בית דגן

שיטת הניסוי :בלוקים באקראי 4 ,חזרות ,אורך החזרה  6מ’ (70
צמחים לחזרה).

שמות הזנים ומשווקיהם

זה שנים שמספר זני הכרוב המומלצים
לגידול בעונת החורף מוגבל ומועט ,ויש צורך
בזנים איכותיים ,המניבים יבול מסחרי גבוה,
בעלי בכירות ואיכות .בניסוי זה ,שנערך אצל
משפחת עמרני במושב פעמי תש”ז ,נמצאו
זנים איכותיים וראויים לבחינות נוספות,
לעונת החורף.
מבוא
גידול הכרוב הינו חשוב בסל הירקות הגדלים בארץ לאורכה
ולרוחבה ומסתכם בהיקף של  20,000דונם ,מהם כ 90%-כרוב לבן
וכ 10%-כרוב אדום.
המוצר בעל חשיבות תזונתית לאדם ויעיל מאוד במחזור זרעים
בחקלאות.
זה שנים שמספר הזנים המומלצים לגידול בעונת החורף מוגבל
ומועט .כמו-כן ,יש צורך בזנים איכותיים ,המניבים יבול מסחרי
גבוה ,בעלי בכירות ואיכות.
בניסוי זה נמצאו זנים איכותיים (לבן ואדום) ,בעלי בכירות ועם
יבול ואיכות גבוהים.

שיטות וחומרים
ניסוי זני כרוב לבן ואדום נשתל ב 3.12.2014-על כרב של בצל,
שטופל שנה קודם לכן ב 5-מ”ק/דונם קומפוסט.
נבחנו  14זני כרוב לבן ו 4-זני כרוב אדום .השתילה בוצעה ב4-
שורות על ערוגה שרוחבה  1.93מ’ .מרחק השתילים בשורה  37ס”מ
(עומד כללי של  5,600שתילים לדונם).
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זני הכרוב הלבן:
102
103
104
105
cames107 9657
sg-w 0340
גלוריה
גרפלה
פרוקטור
cao 333
בורבון
מדוקס
פרסקו
קוז’אק

אגרודיל
אגרודיל
אגרודיל
אגרודיל
זרעים גדרה
זרעים גדרה
זרעים גדרה
זרעים גדרה
זרעים גדרה
זרעים טכנולוגיות
הזרע
עדן זרעים
עדן זרעים
מכתשים

זני הכרוב האדום:
פרטינו
קוסרו
רובי בול
רומנוב

עדן זרעים
עדן זרעים
עדן זרעים
הזרע

היבול נקטף ב 2-מועדים 24.3.2015 :ו.1.4.2015-
בעת הקטיף נלקח מדגם של  2מ’ באורך השורה מכל חזרה,
והקולסים נקטפו ,נספרו ונשקלו.
כמו-כן ,ניתנו מדדי איכות לזנים (צבע ,צורה ,מוצקות ,אורך עמוד
הפרגה ,גובה הצמח ,אחידות הבשלה וציון כללי ,לפי אינדקס ,5-1
כאשר  5מציין ערך טוב ורצוי) .
בניסוי נמצאו שני זנים אפילים ,שלא נשקלו ולא ניתנו להם מדדי
איכות.

תוצאות
מבחן זני כרוב לבן 2015-2014
טבלה מס’  :1יבול כללי ,ממוצע משקל לקולס (ק”ג)
ממוצע קולס
יבול/דונם
זן
8856
1.505
גרפלה
8294
1.582
בורבון
8132
1.612
cao 333
7933
1.503
פרסקו
7774
1.48
פרוקטור
cames107 9657
7521
1.532
טבלה מס’  :2מדדי איכות בכרוב לבן
גובה
אחידות
זן
צמח
הבשלה
3
4.5
בורבון
Cames 9657
3.5
3.5
3
3.5
גרפלה
4
4
פרוקטור
CAO 333
4
3.5
4.5
3
105
4
2.5
103
Sg-w 0340
4.5
3

יבול/דונם
7319
7075
7046
7030
6718
6347
ל.מ

זן
sg-w 0340

קוז’אק
103
גלוריה
105
מדוקס

צבע
קולס
3
4
3.5
4
4
3.5
3.5
3.5

צורה

מוצקות

4
4
4
4
4
3.5
4.5
4

4
3.5
4
4
4
3.5
3
3

אורך עמוד
הפרגה
3
2.5
3
3
3
2.5
1.5
2

ציון
כללי
4.5
3.5
3.5
3.5
3
2.5
2
2

פרסקו

3.5

5

3.5

3.5

2.5

2

2

קוז’אק
גלוריה
מדוקס
102
104

3.5
3.5
3

4
4
4.5

4
4
4

3
4
4

3
3
2.5

2
2
1.5

2
1.5
1.5

ממוצע קולס
1.566
1.343
1.485
1.451
1.247
1.18
ל.מ
הערות

בכיר ,יפה ,רגיש לתריפס
רגיש לתריפס ,בכיר
יפה ,בכיר

לא מוכן
נצפתה החמה
נצפתה החמה ,לא אחיד
בהבשלה
נצפתה החמה פנימית
אפיל ,לא נקטף
אפיל ,לא נקטף

מבחן זני כרוב אדום 2015-2014
טבלה מס’  :3יבול כללי ,ממוצע משקל לקולס (ק”ג)
ממוצע קולס
יבול/ד'
זן
7017
פרטינו
AB 1.3
6975
A 1.498
רומנוב

יבול/ד'
6237
5450

זן
קוסרו
רובי בול

ממוצע קולס
B 1.189
B 1.216

ל.מ

טבלה מס’  :4מדדי איכות בכרוב אדום
הזן

אחידות
הבשלה

גובה צמח

צבע
קולס

צורה

מוצקות

רומנוב
קוסרו
פרטינו
רובי בול

4
4.5
3.5
3

4
3
3.5
3

4.5
4.5
4
4

4
4
4
3.5

4.5
4
4
4

גובה
עמוד
הפרגה
4.5
3
2
2.5

ציון
כללי

הערות

4.5
3.5
3
2.5

יפה!
די יפה! בכיר

שדה וירק
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דיון ומסקנות
זני כרוב לבן
יבול  -לא התקבלה מובהקות בין הזנים ברמת היבול ובממוצע
משקל הקולס (בגלל שונות גבוהה בין החזרות) .הזנים בורבון,
גרפלה ו CAO 333-בלטו ביבול גבוה 8 ,ט’/ד’ ומעלה .הזן
המסחרי (פרוקטור) הניב  7.7ט’/ד’ ,ושאר הזנים הניבו 7.5-6.3
ט’/ד’ (טבלה  .)1הזנים  102ו 104-לא נקטפו בגלל אפילותם
הגבוהה.
משקל קולס בודד  -רוב הזנים הניבו קולס במשקל ממוצע של 1.5
ק”ג ,והזנים  105ומדוקס  1.2 -ק”ג (טבלה .)1
בכירות  -הזנים גרפלה ,בורבון ו cames 9657-בלטו באיכות
ובבכירות ,לעומת שאר הזנים שאיכותם הייתה ירודה (טבלה .)2
יש לציין את רגישות הזנים הבכירים לתריפסים.
החמות  -בזנים פרסקו וגלוריה נצפו החמות ,ועל כן הם נפסלים
ואיכותם ירודה.

זני כרוב אדום
יבול  -הזנים פרטינו ורומנוב הניבו יבול גבוה של  7ט’/ד’ למרות
שלא נבדלו סטטיסטית משאר הזנים (טבלה .)3
משקל קולס בודד  -הזן רומנוב בלט במשקל הקולס הגדול ביותר,
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 1.5ק”ג ,ולא נבדל מהזן פרטינו ,שייצר קולס במשקל  1.3ק”ג ,ואילו
שאר הזנים ייצרו קולס קטן יותר במובהק.
בכירות  -הזן קוסרו בלט בבכירות והקדים את שאר הזנים בשבוע
ימים (טבלה .)4
מדדי איכות  -הזנים רומנוב וקוסרו בלטו באיכותם וקיבלו ציון
משוקלל כללי גבוה .הזן רובי בול לא בלט באיכותו.

לסיכום
מבין הזנים הלבנים בלטו גרפלה ,בורבון ופרוקטור ביבול ,באיכות
ובמשקל הקולס הבודד.
מבין הזנים האדומים בלטו הזנים רומנוב וקוסרו ,ויש להמשיך
לבחון זנים אלה בעתיד ,לצד זנים חדשים נוספים שיתאימו לעונת
הגידול בחורף.

תודות
על שיתוף הפעולה והסיוע בניסוי:
למשפ’ עמרני  -מושב פעמי תש”ז;
לנציגי חברות הזרעים השונות  -שסיפקו את הזנים המופיעים
ברשימה;
למועצת הצמחים  -על מימון הניסוי.

מבחן זני תות שדה
2015-2014
נמוכות,
במנהרות
קלנסווה  -משק רשאד סלאמה
מוחמד אבו טועמה  -ממ”ר תות שדה ,שה”מ
בתיה חורב ,ויקטור רודוב  -המחלקה לאחסון ,מינהל המחקר החקלאי
ופאא שחברי דיאבאת  -כלכלת הייצור ,שה”מ

מטרת המבחן ,שבוצע במשק רשאד סלאמה
בקלנסווה ,היא לבחון ביצועי זנים מבחינת
יבול ואיכות בהשוואה לזנים הוותיקים
המומלצים ,הדס ואורלי.
שיטות וחומרים
המבחן בוצע על גבי ערוגות מחופות בפלסטיק שחור-כסף ,בקרקע
חולית שקיבלה חיטוי באמצעות הזרקה דרך מערכת ההשקיה של
 20ליטר/ד’ קונדור ו 70-ליטר/ד’ מתמור.
המבחן כלל שתי רמות :ניסוי ,שכלל  6זנים בארבע חזרות ,כאשר
הזנים הם :מאור ,242 ,6040 ,גילי ,הדס ואורלי; תצפית ,שכללה 3
זנים בשתי חזרות ,כאשר הזנים הם 359 ,541 :ו ,581-כשבכל חזרה
כ 50-צמחים .הניסוי במודל בלוקים באקראי ,כאשר כל חלקה
נקבעה באופן אקראי בבלוקים .הבלוקים לאורך הערוגות (כל
ערוגה = בלוק).

שתילי שדה חשופי שורש נשתלו ב .17.9.2014-הזן  543נשתל
בתאריך  .12.9.2014השתילים טופלו על-ידי טבילה בתמיסת אוקטב
 0.2% + 0.1%דלסן למשך  5דקות.
במהלך הניסוי בוצע מעקב רציף אחר המשתנים הבאים:
 .1אחוז הפריחה מדי שלושה ימים ,אופי דגם הצמיחה והפריחה;
 .2התפלגות היבול ואיכותו ,מנובמבר ועד תחילת מאי.
תוצאות הניסויים נותחו סטטיסטית בתוכנת ג’אמפ ,לפי מודל
 Tukey Kramerברמת מובהקות .P<0.05

תוצאות ודיון
ממצאי הניסויים מפורטים באיורים ובטבלאות בפרק זה.
עקום פריחה:
מהעקום (איור  )1רואים שהזנים מאור ואורלי הם הבכירים
ביותר ,והזנים  581ו 359-הם האפילים ביותר בפריחה מבין הזנים
שבמבחן.

AB
B
AB
AB
AB
A

סה”כ א
5651.1
5118.6
5567.9
5770.0
5931.1
6060.9

*תקופה  - 1עד סוף דצמבר ,תקופה  - 2מסוף דצמבר עד סוף ינואר ,תקופה  - 3מסוף ינואר עד סוף פברואר ,תקופה  - 4מסוף פברואר עד תחילת מאי.
*אותיות שונות באותה עמודה מציינות הבדל מובהק בין הטיפולים ברמת מובהקות .0.05
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יבול:
יבול בניסוי
טבלה מס’  :1סך-הכול יבול א’ תקופתי ומצטבר (ק”ג לדונם)*
משקל יבול א' בניסוי זני תות שדה בקלנסווה  -מחושב בק"ג לדונם
תקופה 4
תקופה 3
תקופה 2
תקופה 1
שם זן
2880.5
A
948.5
A
842.3
AB
979.8
A
הדס
2762.3
A
923.2
A
710.4
BC
722.8
B
אורלי
3102.5
A
1025.5
A
554.9
C
885.1
AB
מאור
3091.9
A
1145.8
A
765.9
AB
766.4
AB
6040
3008.5
A
1224.1
A
849.1
AB
849.4
AB
גילי
3131.8
A
1141.9
A
967.6
A
819.6
AB
242

הזנים  6040ו 242-הם בעלי הפרי הגדול ביותר ,והזנים אורלי וגילי
הם בעלי הפרי הקטן ביותר.

איור מס’  :1אחוזי פריחה לפי תאריך

יבול בתצפית:
טבלה מס’  :4סך-הכול יבול א’ תקופתי ומצטבר (ק”ג לדונם)*
יבול סוג א' תקופתי מחושב בק"ג לדונם
שם זן תקופה  1תקופה  2תקופה  3תקופה  4סה”כ א
5264.8
2762.8
1007.5
857.9
636.6
359
5126.1
2840.2
918.3
722.8
644.8
541
5006.2
2759.5
1025.2
790.5
431.1
581
בתקופה  1הניב הזן הדס את יבול סוג א’ הגבוה ביותר משאר
הזנים ,והזן אורלי הניב את יבול סוג א’ הנמוך ביותר משאר הזנים.
בתקופה  2הניב הזן  242את יבול סוג א’ הגבוה ביותר ,והזן מאור
הניב את יבול סוג א’ הנמוך ביותר משאר הזנים .בתקופה  3הניבו
הזנים גילי ו 6040-את יבול סוג א’ הגבוה ביותר בהתאמה משאר
הזנים ,והזנים אורלי והדס הניבו את יבול סוג א’ הנמוך ביותר.
בתקופה  4הניבו הזנים  242ומאור את היבול הגבוה יותר בהתאמה,
והזנים אורלי והדס הניבו את היבול הנמוך ביותר .ביבול סוג א’
הכולל הניבו הזנים  242וגילי את היבול הגבוה ביותר בהתאמה,
והזן אורלי הניב את היבול הנמוך ביותר.
בתקופה  1הניב הזן הדס את היבול הכללי הגבוה ביותר משאר
הזנים ,בעוד הזן אורלי הניב את היבול הכללי הנמוך ביותר משאר
הזנים .בתקופה  2הניב הזן  242את היבול הכללי הגבוה ביותר,
והזן מאור הניב את היבול הכללי הנמוך ביותר משאר הזנים.
בתקופה  3הניבו הזנים גילי ו 6040-את היבול הכללי הגבוה ביותר
בהתאמה משאר הזנים ,והזנים אורלי והדס הניבו את היבול הכללי
הנמוך ביותר .בתקופה  4הניבו הזנים  242ומאור את היבול הגבוה
יותר בהתאמה ,והזנים אורלי והדס הניבו את היבול הנמוך ביותר.
ביבול הכללי הכולל הניבו הזנים  242וגילי את היבול הגבוה ביותר
בהתאמה ,והזן אורלי הניב את היבול הנמוך ביותר.
טבלה מס’  :3משקל פרי בודד בגרם*
משקל פרי בודד בגרם
משקל א
שם זן
24
הדס
22
אורלי
28
מאור
27
6040
22
גילי
25
242
*הפירות לבדיקת גודל פרי נדגמו במהלך קטיף רגיל.

משקל ב
13
6
12
12
10
9

*תקופה  - 1עד סוף דצמבר ,תקופה  - 2מסוף דצמבר עד סוף ינואר,
תקופה  - 3מסוף ינואר עד סוף פברואר ,תקופה  - 4מסוף פברואר עד
תחילת מאי.

בתקופה  1הניב הזן  541את יבול סוג א’ הגבוה ביותר משאר הזנים,
והזן  581הניב את יבול סוג א’ הנמוך ביותר .בתקופה  2הניב הזן
 359את יבול סוג א’ הגבוה ביותר ,והזן  541הניב את יבול סוג א’
הנמוך ביותר .בתקופה  3הניב הזן  581את יבול סוג א’ הגבוה ביותר
משאר הזנים ,והזן  541הניב את יבול סוג א’ הנמוך ביותר .בתקופה
 4הניב הזן  541את היבול הגבוה ביותר ,והזן  581הניב את היבול
הנמוך ביותר .ביבול הכולל הניב הזן  359את היבול סוג א’ הגבוה
ביותר ,ואילו הזן  581הניב את היבול הנמוך ביותר.
טבלה מס’  : 5סך-הכול יבול כללי תקופתי ומצטבר (ק”ג לדונם)*
יבול כללי מחושב בק"ג לדונם
שם זן תקופה  1תקופה  2תקופה  3תקופה  4סה”כ כללי
5275.1
2766.1
1014.2
857.9
636.9
359
5137.3
2846.3
922.9
722.8
645.4
541
5051.1
2790.4
1036.4
790.5
433.8
581
*תקופה  - 1עד סוף דצמבר ,תקופה  - 2מסוף דצמבר עד סוף ינואר,
תקופה  - 3מסוף ינואר עד סוף פברואר ,תקופה  - 4מסוף פברואר עד
תחילת מאי.

בתקופה  1הניב הזן  541את היבול הכללי הגבוה ביותר משאר הזנים,
בעוד הזן  581הניב את היבול הכללי הנמוך ביותר .בתקופה  2הניב הזן
 359את היבול הכללי הגבוה ביותר ,והזן  541הניב את היבול הכללי
הנמוך ביותר .בתקופה  3הניב הזן  581את היבול הכללי הגבוה ביותר
משאר הזנים ,והזן  541הניב את היבול הכללי הנמוך ביותר .בתקופה
 4הניב הזן  541את היבול הגבוה ביותר ,והזן  359הניב את היבול
הנמוך ביותר .ביבול הכולל הניב הזן  359את היבול הכללי הגבוה
ביותר ,ואילו הזן  581הניב את היבול הכללי הנמוך ביותר.
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טבלה מס’  :2סך-הכול יבול כללי תקופתי ומצטבר (ק”ג לדונם)*
משקל יבול כללי בניסוי זני תות שדה בקלנסווה  -מחושב בק"ג לדונם
תקופה 4
תקופה 3
תקופה 2
תקופה 1
שם זן
A
AB
AB
A
הדס
2914.2
973.1
850.3
990.0
A
B
BC
B
2790.1
942.7
715.1
731.9
אורלי
A
AB
C
AB
3131.9
1056.9
554.9
897.6
מאור
A
AB
AB
AB
3121.5
1177.5
782.1
789.5
6040
A
A
AB
AB
3021.9
1252.2
863.5
856.9
גילי
A
AB
A
AB
3148.9
1154.3
976.6
821.5
242
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AB
B
AB
AB
AB
A

סה”כ כללי
5727.7
5179.8
5641.3
5870.6
5994.5
6101.4

*תקופה  - 1עד סוף דצמבר ,תקופה  - 2מסוף דצמבר עד סוף ינואר ,תקופה  - 3מסוף ינואר עד סוף פברואר ,תקופה  - 4מסוף פברואר עד תחילת מאי.
*אותיות שונות באותה עמודה מציינות הבדל מובהק בין הטיפולים ברמת מובהקות .0.05

טבלה מס’  :6משקל פרי בודד בגרם*
משקל פרי בודד בגרם
משקל א
שם זן
24
359
25
541
26
581

משקל ב
12
13
11

*הפירות לבדיקת גודל פרי במהלך קטיף רגיל.

הזן  581הוא בעל הפרי הגדול ביותר ,והזן  359הוא בעל הפרי
הקטן ביותר.
אפיון הזנים:
הדס ( :)543בכיר ,פרי גדול מוארך ,צבע פרי יפה ,סובל משינויי צבע
בדצמבר ובינואר .מתאים לשתילה מוקדמת ,סביל לקימחון.
אורלי :צמח בינוני פתוח ,פרי בינוני מעט מוארך ,בעל צבע יפה,
מעט מאוד עיוותים בפרי .נוטה לשינויי צבע בקודקוד הפרי ,סביל
לקימחון.
מאור :צימוח חזק ,בעל עלים גדולים ,פרי גדול מעט בצורת לב,
בעל צבע יפה ,מוצק מאוד ,מעט עיוותים בפרי.
 :6040צמח עם נוף גדול ועלים בשרניים ,פרי עם כתפיים בצורת
לב ,צבע אדום יפה ,בעל מוצקות גבוהה .הזן כנראה קרוב מאוד
לאדישות לאורך יום.
גילי :צימוח חזק ,בעל עלים גדולים מעט מקופלים ,פרי גדול
מעט מוארך ,בעל צבע יפה ,זרעים שקועים בפרי ,מעט שינויי צבע
ועיוותים בפרי.
 :242צמח חזק מאוד ,עלים בשרניים גדולים וזקופים מעט
מקופלים ,עלי גביע גדולים ,עוקץ עבה ,פרי גדול קוני בצבע יפה,
ללא עיוותים ,לפעמים יש קצה ירוק בפרי.
 :359צמח גבוה ,עלים זקופים מעט מקופלים ,בפרח שני דורים של
עלי גביע ,פרי עם כתפיים ,צבע מעט כהה.
 :541צמח עם נוף נמוך ,עלים גדולים ,פרי גדול מוארך ,מעט
עיוותים וכתפיים לפרי.
 :581צמח גבוה ,עלים בשרניים ,פריחה זקופה עם שני דורים של
עלי גביע ,פרי גדול ,מוצקות גבוהה ,זרעים שקועים.

של מוצקות הפרי בעזרת פנטרומטר ,תכולת כלל מוצקים מסיסים
( %כמ”מ) במיץ בעזרת רפרקטומטר ו %-חומציות מטוטרת .כמו-כן,
כושר השתמרות הזנים נבחן בסוף חיי המדף .נבחנו שיעור הריקבון
(ב )%-וסוגיו; צבע הפרי לפי סולם הדרגות מ( 1-ירוק) עד ( 5אדום
כהה); מצב עלי הגביע לפי סולם הדרגות מ( 1-ירוק רענן) עד 5
(חום יבש);  %פירות המראים סימני לחץ; הופעה כללית לפי סולם
הדרגות מ( 1-הופעה גרועה) עד ( 5הופעה מעולה) ,כאשר הפרי
שקיבל ציון פחות מ 2.5-נחשב כלא ראוי לשיווק.

סיכום
במועד הבדיקה (אמצע פברואר  )2015הראו כל הזנים השתמרות
טובה .כמעט שלא נצפה ריקבון ,למעט פירות בודדים בחלק
מהאריזות של הזן מאור .יש לקחת בחשבון כי בדרך כלל עלייה
בשיעור הריקבון מתרחשת יותר מאוחר ,בעונת האביב.
מוצקות פרי גבוהה במיוחד נצפתה בפירות מקווים  581ו.6040-
פירות של הקו  581הראו ,בנוסף למוצקות פרי גבוהה ,עלי גביע
טריים וללא סימני לחץ .עקב כך ,ציון הופעתו של קו  581היה גבוה
במקצת בהשוואה לזנים אחרים .למרות שצבע הפרי בקו זה היה
בהיר במקצת בהשוואה לשאר הזנים ,רמת הכמ”מ שלו הייתה
סבירה .לא נמצאו הבדלים משמעותיים ונטיות ברורות ברמת
הכמ”מ והחומציות בין הגנוטיפים שנבחנו.

סיכום דיון ומסקנות כלליות
שנה זו הייתה יוצאת דופן מבחינת מזג-האוויר ואופיינה בהיותה
גשומה יחסית לשנים קודמות ,עם מספר מערכות גשם לאורך
העונה ,כניסה לניבה בזמן ,עם הפסקה קצרה יחסית של השתילות
המוקדמות ,ואילו בשתילות המאוחרות הייתה ניבה בזמן ברוב הזנים.
היבול המוקדם לא היה גבוה יחסית בהשוואה לשנים קודמות.
הזנים הבולטים במבחן השנה היו הזנים  242ו ,6040-מבחינת היבול.
מבחינת האיכות הראו הזנים המסחריים התנהגות אופיינית לזן ,ובלטו
במיוחד הזנים החדשים  6040ו 581-במוצקות ובחיי מדף טובים.
יש לבדוק את הזנים  6040 ,242ושלושת הזנים של התצפית גם
בעונה הבאה ,כדי לבחון את התנהגותם בהמשך.

תודות
תיאור העבודה
הפרי אוחסן למשך  4ימים ב 2-מ”צ  +יומיים ב 11-10-מ”צ (חיקוי
להובלה אווירית/אחסון בקירור ושיווק על מדף מקורר) .בדיקות
איכות הפרי נערכו לפני האחסון ובסוף חיי המדף וכללו מדידות

לרשאד סלאמה ,המגדל  -על הקצאת חלק מהמשק לניסויים,
על ביצוע השקילות ושאר ההנחיות לטיפול בניסויים בדייקנות
ובהתמדה;
למועצת הצמחים-ענף ירקות ולשולחן המגדלים  -על מימון הניסוי.

שדה וירק

מבחן איכות והשתמרות של זני תות שדה (קלנסווה:)2015 ,
 ,16.02.15לאחר  4ימי אחסון ב 2-מ"צ ויומיים חיי מדף ב 11-מ"צ
 ,10.02.15זמן 0
צבע
עלי
מוצקות ,כמ”מ ,חומציות ,מוצקות ,כמ”מ ,חומציות ,סמני לחץ ,ריקבון,
זן
הופעה
גביע
%
%
%
פרי ,כללית5-1 ,
N
N
%
%
%
5-1 5-1
3.4±0.2
4
1.8
0
34.4±15.4
0.8±0.0 9.0±1.2 5.3±1.5
הדס 1.0±0.1 8.9±1.5 3.6±0.7
3.8±0.2
4
1.8
0
25.7±18.5
1.0±0.1 8.6±0.5 3.2±0.4
0.9
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3.3±0.6
4
1.8 6.7±5.9 29.3±12.4
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מאור 0.9±0.1 9.5±1.0 3.8±0.5
3.6±0.1
4
1.5
0
39.1±17.2
1.0±0.0 8.4±0.2 4.1±0.7
0.9±0.1 8.5±0.9 3.8±0.6
גילי
3.9±0.1
4
1.5
0
34.4±18.4
1.0±0.1 8.9±0.6 6.7±1.0
1.0±0.0 7.6±1.5 5.6±0.7 6040
3.6±0.1
4
1.8
0
42.6±19.8
0.8±0.1 8.0±1.0 4.0±0.7
0.8±0
8.9±1.2 3.3±0.8
242
4.1±0.1
4
1.5
0
14±7.1
0.9±0.1 9.1±0.7 4.5±0.7
0.9±0.2 8.5±2.1 4.7±1.2
541
4.1±0.1
4
1.5
0
23.8±18.7
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4.2
3.9
1.5
0
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0.7±0.1 8.0±1.0 4.9±0.7
581

53

