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בשער הגיליון: גידול אבטיח בכיכר סדום )ראו "מן השטח", עמ' 17(; 
צילמה: רותי פוגטש

בשער שדה וירק: פלפל נהריה בשנות ה-60 )ראו כתבת המשך בעמ' 38(; 
צילם: איתן סלע

ין חדשות טובות לגבי המשך המגמה של פערי התיווך ויוקר א

המחיה, וכמו תמיד הצרכנים והחקלאים משלמים את המחיר. 

מגמה נוספת שמסכנת את המשך פרנסתם של החקלאים היא 

לחצים של יבואנים לייבא תוצרת שמגדלים בארץ, כביכול בשם 

הוזלת המוצרים, וכך רב הסיכון לחקלאים שמגדלים תוצרת זהה ואף 

איכותית יותר בישראל.

לאחרונה שמעתי ממגדלים על כוונה לשחרר את היבוא 

בענף האננס, יבוא שלא רק יסכן ענף בהתהוות אלא גם עלול 

להכניס לארץ מזיקים ווירוסים, שיגרמו נזקים גם לענפים 

אחרים בחקלאות.

ענף האננס התפתח בשנים האחרונות ועשה קפיצת דרך, הן 

במחקר והן בזנים, ויש לו תנאים טובים לגידול איכותי בעוטף 

עזה, בשדות נגב, באזור המרכז, בגליל ובבקעת הירדן, רובם 

האננס לחקלאי ישראל
אזורים שהחקלאות פרנסתם. חקלאים משקיעים הון בכניסה 

לענף זה, וההשקעות בהחלט לא קטנות.

צריך לעמוד בלחצים של יבואנים, שכל מטרתם לעשות כסף 

מיבוא האננס. הגיע הזמן להפיק לקחים וללמוד ממקרים 

קודמים שהיבוא אינו מוזיל עלויות של מוצרים כאלה ואחרים, 

יש כאלה שגוזרים מהיבוא קופון, אבל אלה לא הצרכנים 

והחקלאים. 

יש להגדיל את היקף גידול האננס ולתמוך בענף, כך שכמויות 

לא מבוטלות של חקלאים יראו בו ענף יציב שכדאי להשקיע בו 

הון וידע. 

צריך לשמור את החקלאות לחקלאי ישראל, כך ייטב לצרכנים 

ולחקלאים כאחד, והגיע הזמן להתעשת בכל הקשור לצעדים 

נמהרים מעין אלה.

מאיר יפרח

1924

על הפרק

עומרי נחמן, עמנואל רוטשילד,   
אלי סלע, דן רוטנברג, 

סולי אברהם, רפי רודמן,   
חגי רבן, יענקלה ספיאן,   

נחום ברודוך, נתנאל צוויג,   
אביב פילכאבר, נרי רונן,   

ירון דרורי, אמנון גרוסברגר,   
ברוך רחמים

היעלמות פעילותו של   49
מוניטור בקרקע

דו"ח מניסויי מעבדה ושדה   
שנערכו בשנת 2017 

עמית פאפוריש, חנן איזנברג,   

ברוך רובין, יעל לאור
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המנות. בני הנוער סיפרו לנשיא 
על המושבים בהם הם מתגוררים 

ועל הפעילות שלהם, והנשיא 
אמר: "אני מודה לכם על משלוח 

המנות וכמובן על הבאת פרי 
הארץ, שילוב של שני דברים 
שכל כך חשובים לנו. פירות 

וירקות הארץ טעימים במיוחד, 
ובכל פעם שאתם מביאים את 

פרי הארץ, הרי זה לברכה".
שר החקלאות ופיתוח הכפר, 
אורי אריאל, אמר כי: "חקלאי 

ישראל עושים לילות כימים על 
מנת לגדל ולטפח זנים של פירות 

וירקות טריים. משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, יחד עם מועצת 
הצמחים, מעודדים את הציבור 

לשלב במשלוחי המנות של 
פורים תוצרת חקלאית טרייה, 

שהיא הרבה יותר בריאה!".
צבי אלון, מנכ"ל מועצת 

סלט ירקות
שיא המדינה קיבל נ

משלוח מנות לכבוד 
פורים, ממיטב התוצרת 

החקלאית הטרייה 
בישראל

נשיא המדינה ראובן )רובי( 
ריבלין, קיבל לידיו ביום ראשון, 

25 בפברואר, משלוח מנות 
לכבוד פורים משר החקלאות 

ופיתוח הכפר, אורי אריאל. 
משלוח המנות הורכב מירקות 

ופירות טריים, ממיטב התוצרת 
החקלאית הישראלית. ליוו את 

המשך בעמוד הבא

השר ילדי חקלאים, מתנועת 
הנוער "בני המושבים" מהמועצה 

האזורית מטה יהודה, צבי אלון, 
מנכ״ל מועצת הצמחים, ונציגי 

ענפי הירקות, הפירות וההדרים 
במועצה, מאיר יפרח, משה 

ברוקנטל וטל עמית. 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

בשיתוף מועצת הצמחים 
מעודדים את הציבור לצרוך 

תוצרת חקלאית טרייה לקראת 
חג הפורים.

״בחג הפורים אנחנו מעניקים 
משלוחי מנות איש לרעהו, 

להרבות אחווה ורעות בעם 
ישראל, ואני שמח לקבל אתכם 

כאן בביתו של העם בישראל, 
כי בית הנשיא הוא הבית של 

כל ישראלי", אמר הנשיא לשר 
אריאל וברך על יוזמת משרד 

החקלאות, לעודד שילובם של 
פירות וירקות טריים במשלוחי 
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הצמחים, אמר כי: "לכל אחד 
מאתנו חשובה הבריאות שלו ושל 

ילדיו, ולכן אנו ממליצים לשלב 
לצדם של אוזני המן וממתקים 

גם פירות וירקות טעימים, 
איכותיים ומגוונים, תוצרת חקלאי 

ארצנו כמובן. אני בטוח שכולנו 
נשמח לגלות, במשלוח המנות 

שנקבל, גם תותים, הדרים, בננות, 
תמרים, עגבניות צ'רי, פלפלים, 

גזר ועוד, שיוסיפו עניין, צבע 
וטעם למשלוח המנות".

יקף נזקי הטבע ה
לחקלאים בשבועיים 

האחרונים של ינואר: 
כ-20 מיליון ש"ח

מזג-האוויר החורפי הסוער, 
ששרר בשני סופי השבוע 

האחרונים לחודש ינואר, אמנם 
תרם רבות למשק המים, אבל 

הביא עמו גם נזקים כבדים 
לחקלאות. על פי נתוני קנט, 

הקרן לביטוח נזקי טבע 
בחקלאות, גרם מזג-האוויר 

הסוער, ובעיקר הרוחות שהגיעו 
עד ל-120 קמ"ש והברד, נזקים 

למאות משקים חקלאיים, 
מרביתם במרכז הארץ. 

בעשרת הימים 28.1-18.1 
התקבלו בחדר המצב של קנט 

למעלה מ-500 הודעות נזק, 
מתוכן כ-180 ממגדלי הדרים, 

כ-160 ממגדלי ירקות וכ-60 
ממגדלי אבוקדו.  

על פי נתוני קנט, חלק ניכר 
מהנזקים נגרם כתוצאה מפגיעה 

של ברד והצפות בגידולים השונים. 
נזקים משמעותיים נגרמו לגידולי 

ירקות רבים, ובכללם תפוחי 
אדמה, עגבנייה, פלפל, מלפפון, 

תבלינים, חציל, תות שדה, כרוביים, 
חסה, שעועית, תירס, קישוא, צנון 

ועוד. יש לציין כי חלק מהגידולים 
נפגע לאחר שחממות קרסו או 
נקרעו, והגידולים נחשפו ישירות 
לברד, להצפות, לגשמים העזים 

ובחלק מהמקרים גם לקרה. 
בנוסף לפגיעה בגידולים, בקנט 

התקבלו דיווחים רבים על קריסה 
של בתי צמיחה. 

על-פי הערכה ראשונית שנערכה 
בקנט עולה, כי היקף הנזקים 

לחקלאים בתקופה זו עומד על 
למעלה מ-20 מיליון ש"ח. בקנט 
מציינים כי ברוב המקרים כמעט 

שלא ניתן למנוע את נזקי הסערה 
והברד. 

וצאות הסקר ת
השנתי לשנת 2016 

לשימוש חורג בחומרי 
הדברה בפירות וירקות 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

פרסם את תוצאות הסקר השנתי 
לשימוש חורג בחומרי הדברה 

בתוצרת צמחית טרייה, המבוצע 
מדי שנה על-ידי המשרד בפירות 

וירקות, הנדגמים בשדות ובבתי 
האריזה. בממצאי סקר 2016 
נמצאה עלייה נוספת באחוז 

הדגימות התקינות, העומדת כיום 
על כ-89%, מתוכן 48% נמצאו 

ללא שאריות חומרי הדברה 
כלל. לשם השוואה, במהלך 

השנים 2015 ו-2014 נמצאו 88% 
ו-85% דגימות העומדות בתקן 

בהתאמה. בסקר של שנת 2016 
נבדקו 500 דוגמאות תוצרת 

טרייה של 50 זני ירקות ופירות 
בפריסה ארצית. 

במשרד מדגישים כי כמחצית 
מהחריגות )5% מתוך 11% 

חריגה( נמצאו חריגות ברמה 
נמוכה עד מאוד ונבעו, ככל 
הנראה, בין היתר מרחף של 
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חומרי הדברה הנישאים באוויר 
משדות סמוכים ומרמות סף 

של רגישות המכשור האנליטי 
המזהה חריגות אפסיות ועוד. 

במחצית מהחריגות הנותרות )26 
מקרים(, נמצאו חריגות ברורות 

שגררו חקירה של מפקחי משרד 
החקלאות )פיצו"ח( לנסיבות 

האירוע, שהובילו בחלקן לקנסות 
מנהליים. במשרד מדגישים, כי 

לא כל חריגה מסוכנת לבריאות, 
ומשמעות החריגות היא שימוש 
בחומרי הדברה הנעשה בניגוד 

להנחיות המשרד ל"חקלאות 
נאותה". 

מתוך הממצאים עולה כי לא 
נמצאו חריגות כלל )שיעור 

חריגה 0%( בגידולים הבאים: 

אבטיח, אננס, בטטה, בצל )יבש 
וירוק(, חציל, כרוב, כרוב סיני, 

ליצ'י, מלון, מנגו, מנטה, מישמש, 
פפאיה, ארטישוק, קישוא, 

רוקולה, שום, שומר, תירס, תמר, 
תפוח, תפוח אדמה. 

שיעורים בעלי חריגה גבוהה 
נמצאו בתבלינים, בתות שדה 

ובצנונית. אלו מעידים על 
כמויות של שאריות חומרי 

הדברה גבוהות מהמותר בחוק 
או שמדובר בשימוש בחומרים 

שאינם מורשים בשימוש. 
מחצית מסוגי הדגימות היו 

ירקות, ומחציתם פירות, הדרים 
ותבלינים.

עוד הדגישו במשרד החקלאות, 
המשך בעמוד הבא

זקי מזג-האוויר הקשה במושב תלמי אליהו נ
במסגרת אירועי מזג-האוויר הקשה, ששרר בחבל אשכול 

במחצית השנייה של חודש ינואר, גרמה סופה לכך שאצל המגדל 
יעקב ספיאה, ממושב תלמי אליהו, קרס מבנה בית רשת לגידול 

עגבניות בשטח של 5 דונמים, שהיבולים שלו יועדו לשוק המקומי. 
המדובר בעגבניות מזן איקרם מורכב, שנשתלו באמצע חודש 

ספטמבר, ואובדן היבול, שאותו לא ניתן לקטוף, הגיע ל-12 טונות 
לדונם. התמונות מדברות בעד עצמן.
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כי מחצית מהחריגות שהתקבלו 
נבעה מהימצאות שאריות של 

חומרים האסורים בשימוש עבור 
הגידול שנבדק, אבל לא מחומרים 

האסורים בשימוש בחקלאות.

צעת חוק להרחבת ה
השטח החקלאי עבור 

 תשתיות סולאריות
בכינוס השדולה לקידום אנרגיה 

ירוקה בכנסת, שהתקיים 
לאחרונה ביוזמת ח"כ איתן 

ברושי, במטרה לעקוב אחר 
העמידה ביעדי יצור החשמל 
מאנרגיה מתחדשת שהציבה 
הממשלה, הודיע ח"כ ברושי 

כי בימים הקרובים יגיש הצעת 
חוק שתאפשר להרחיב את 

השטח עליו רשאים חקלאים 
להקים מתקנים להפקת אנרגיה 
סולארית. כיום השטח החקלאי 

עליו מותר להקים תשתיות כאלה 
הינו 250 דונם בלבד. הצעת 

החוק שמציע ח"כ ברושי תגדיל 
את השטח ל- 1,000 דונם. 

ח"כ איתן ברושי מסר כי: "למרות 
הנתונים המעודדים שנשמעו 
בדיון וההצהרה שהממשלה 
תעמוד ביעדים בנושא ייצור 

חשמל מאנרגיות מתחדשות, 
קשה לשכוח שהיה גם יעד לשנת 

2014 שעמד על 5% ואילו גם 
כיום אנחנו עומדים על כ-3% 
בלבד ייצור חשמל מאנרגיות 
מתחדשות. בימים הקרובים 
אגיש הצעת חוק שתאפשר 

לחקלאים להגדיל את השטח 
עליו הם יכולים להקים תשתיות 

להפקת אנרגיות מתחדשות, 
מה שיקדם את העמידה ביעדים 

החשובים. בנוסף קראתי, ואני 
עומד על כך, שתגובש תכנית 

חירום רב שנתית שתאפשר 
תנאים לעמידה ביעדי הממשלה 

לשנים הקרובות. השדולה 
לקידום אנרגיה ירוקה בכנסת 
תמשיך לעקוב אחרי עמידת 

היעדים של הממשלה ותקיים 
דיון נוסף בנושא כבר בחודשים 

הקרובים. מוטלת לפתחנו 
האחריות לדאוג לכך שלדורות 

הבאים יהיו אוויר נקי, שטחים 
ירוקים ופורחים ושטחים כפריים 
וחקלאיים לגדל בהם את מזונם, 

כדי שנוכל לעמוד בצרכים של 
האוכלוסייה ההולכת וגדלה 

בישראל".

אגד חקלאות מדייקת מ
של רשות החדשנות 

מושק בהשקעה של כ-60 
 מיליון ש"ח

ב- 1 לינואר 2018 החל 
לפעול מאגד פנומיקס, 

המתמקד בחקלאות מדייקת, 
כלומר, פיתוח טכנולוגיות 
גנריות למדידת מאפיינים 

נצפים )פנוטיפ( של גידולים 
חקלאיים, במטרה לייעל את 
הפעילות החקלאית. במאגד 

חברים ארבעה מוסדות 
מחקר - אוניברסיטת בן גוריון, 

אוניברסיטת חיפה, הטכניון 
ומרכז וולקני, ו-6 חברות 

טכנולוגיות: אלביט, אופגל 
וסנסילייז, וחברות האגריטק 
הזרע, תרביות ראש הנקרה 
)רה"ן( ואבוג'ן. המאגד צפוי 

לפעול במשך 3 השנים הקרובות 
בהיקף תקציב של כ-60 מיליון 

ש"ח. 

ושלמה עסקת ה
נטפים: חברת 

Mexichem רכשה 80% 
מחברת נטפים לפי שווי 

של 1.895 מיליארד דולר
חברת Mexichem, מובילה 

עולמית בתחום ייצור צינורות 
פלסטיק ואחת מחברות הכימיה 

והפטרוכימיה הגדולות בעולם, 
השלימה את רכישת 80% ממניות 

חברת נטפים, לאחר שכל 
האישורים הרגולטוריים הנדרשים 

התקבלו, והתנאים המקדימים 
על-פי הסכם הרכישה הושלמו. 

הרכישה בוצעה לפי שווי כולל 
של 1.895 מיליארד דולר. קיבוץ 

חצרים ישמור על החזקה של 
20% בחברה. Mexichem הינה 

חברה ציבורית הנסחרת בבורסה 
במקסיקו בשווי של למעלה מ-6 

מיליארדי דולר. 
מחברת נטפים נמסר כי 

העסקה תחזק את מעמדה 
העולמי המוביל של נטפים 

בתחום ההשקיה החכמה, תוך 
מינוף משאביה של החברה 

הרוכשת, פריסתה הגאוגרפית, 
מוצריה וניסיונה התפעולי רב 

השנים. נטפים תשמר את את 
המטה והנהלת החברה וכן 

את ליבת פעילותה בישראל. 
מנכ"ל נטפים, רן מידן, שימשיך 

בתפקידו גם לאחר הרכישה, 
מסר כי "אנו גאים על כך 

שנטפים שומרת על צביונה 
הישראלי, תוך שמירת מרכז 

הפעילות של החברה בישראל 
לשנים רבות". 

גריטך 2018     א
יוצאת לדרך

בין התאריכים 10-8 במאי 
יתקיימו במרכז הכנסים 
והתערוכות בתל-אביב 

תערוכת אגריטך והכנס הנלווה 
אליה. זוהי התערוכה ה-20 

במספר שמתקיימת בישראל, 
ומהמארגנים נמסר כי היא 

מושכת אליה עשרות אלפי 
מבקרים מלמעלה ממאה 

מדינות, לרבות מדינות שעמן 
ישראל אינה מקיימת קשרי 

מסחר: "אנו מצפים לארח השנה 
כ-43,000 מבקרים מישראל 

ומרחבי העולם".
לצד התערוכה יתקיים כנס 

מדעי, שהשנה יתמקד בחקלאות 
באזורים צחיחים - אזורים עם 

רמת משקעים נמוכה שמצריכה 
השקיה וטיפולים אחרים על 

מנת לקיים חקלאות אינטנסיבית 
מודרנית, תוך שימוש בטכנולוגיות 

חדשניות. 
ד"ר אורי ירמיהו, מומחה להזנת 

הצמח במרכז מחקר גילת, 
ישמש כנשיא הכנס השנה. 

אופיר ליבשטיין, יו״ר עמותת 
אגריטך, מוסיף כי: "בכנס השנה 
יתקיימו 16 מושבים, קרוב ל-50 

מרצים יגיעו מרחבי העולם, 
ויוצגו פרוייקטים בינלאומיים 
באזורים צחיחים כמו בסין, 

בהודו ובאפריקה. מושב מיוחד 
יתמקד במש"ב - הסוכנות 

הישראלית לסיוע ושיתוף 
פעולה בינלאומי במשרד החוץ, 

שחוגגת 60 שנה של העברת 
ידע מדעי ישראלי למדינות 

מתפתחות".

יצוא הקנאביס הרפואי 
בסימן שאלה

לאחר הכרזות ברעש גדול על 
פתיחת יצוא הקנאביס מישראל 

תוך מספר חודשים, הודיע 
המשרד לביטחון פנים כי הוא 

מתנגד למהלך, מחשש לזליגת 
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קנאביס לעבריניים, וכי נדרשים 
משאבים כדי שהמשטרה 

תוכל לפקח על מהלך היצוא. 
לאחר שמשרד הבריאות אישר 

למאות חברות וגופים שעברו 
את תנאי הסף וקיבלו אישור 

לקראת התרת היצוא, שהשקיעו 
מיליוני שקלים בהקמת 

חוות ומפעלים, הם עלולים 
להפסיד את השקעותיהם. שר 

הבריאות ממשיך לעודד את 
הייצור עבור מי שזקוקים לו 

בישראל, אך חזר בו מהתמיכה 
ביצוא, בעוד שר החקלאות, 
שר האוצר, שרת המשפטים 
ושר הכלכלה תומכים בניצול 

היתרונות היחסיים של ישראל 
בתחום לטובת פיתוח היצוא. יש 

לציין כי בנושא זה הוגש בג"צ 
באמצעות משרדה של עו"ד 

חגית ווינשטוק.

שש לאי תקינות ח
בכוונה להעתיק את 

מכון וולקני לצפון
בעיתון דה מרקר התפרסמה 
בתאריך 20.2.18 כתבה, לפיה 

היועמ"ש הורה לבחון את חוקיות 
היוזמה להעברת מינהל המחקר 

החקלאי מרכז וולקני ממיקומו 
הנוכחי בבית דגן לצפון הארץ 

ואת אופן התנהלות משרדי 
הממשלה בעניין זה.

עוד נמסר, כי בדיקת היועץ כוללת 
גם את המעורבות האינטנסיבית 

של לשכת ראש הממשלה בקידום 
היוזמה, בעת שחברו של ראש 
הממשלה, איש העסקים שאול 
אלוביץ, החזיק בקרקע סמוכה 
לשטח המכון, והפינוי היה יכול 

להניב לו רווח של מאות מיליוני 
שקלים. 

ידידנו יוסי אורן, לשעבר המזכיר 
המקצועי בארגון מגדלי ירקות 
במשך 12 שנים, הוציא בימים 

אלה ספר ובו סיפור חייו המיוחד 
והמגוון, כולל תחנות בחייו, 

העשייה המקצועית המגוונת 
והמבורכת, ממקום הולדתו 

של מי הילד הזה: סיפורו של יוסי אורן

בקוצ'ין שבהודו ועד מושב תעוז 
בישראל.

במפגש מרגש ועמוס 
בזיכרונות, יוסי הגיש ספר 
למאיר יפרח, מזכיר ארגון 

מגדלי ירקות, ולצוות הוותיק 
שעבד אתו בארגון.
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משולחן המזכירות
שיבת מזכירות במסגרת י

סיור לכיכר סדום 
ולערבה  31.1.2018

שמירה על מועצת הצמחים
מאיר יפרח מדווח כי כתב לשר 
על כך שלא יכול להיות שכמה 
עבריינים בענף הפירות יכולים 

להשפיע על שאר הענפים 
במועצה. יש שוני בהתנהלות 

הענפים במועצה,  הבחירות הן 
לכל ענף בנפרד, התקציבים 

בנפרד. הענף יכול לשאת את 
עצמו, אבל כיוון שכבר חיברו את 

הענפים, נשמר את הקיים.
מאיר מעלה מצגת על מועצת 

הצמחים ותפקידיה.
מאיר הוסיף כי שני מיליוני טונות 
ירקות לא יכולים להסתובב בלי 

השירותים שנותנת המועצה. 
בשיחה עם שר החקלאות, אמר 

השר שירקות זה באמת משהו 
אחר.

נכון לעכשיו, ארגון מגדלי פירות 
הגיש בג"צ בחתימת 250 מגדלים 

על גריעת הגידולים בענף. יש 8 
מינים של פירות בחוץ. נראה איך 
יצליחו להתארגן וולונטרית. ברגע 
שאין חוק, למעשה מאבדים את 

יכולת ההתאגדות.

שוק איכרים
משרד החקלאות נותן סיוע למי 

שיחליט להקים שוק איכרים 
ברשות המקומית. התמיכה היא 
בשיעור 250 אלף ש"ח לכל שוק.

אגרת יצוא
אורי צוק בר, היו"ר של המועצה, 

מסר לנו כי נושא אגרת היצוא 
נמצא אצל השר כחלון. אם 

יחתום על ההפחתה, אז גובה 
האגרות ירד מ- 20 מיליוני ש"ח 

ל-7 מיליוני ש"ח.
צבי אלון מוסיף כי בפסח 2012 
עשו עבודה של חקר ביצועים 
ומצאו שכל ענף צריך לשלם 

סכום אחר, ולמרות זה המשיכו 

לגבות את המחיר הגבוה של 
האגרות. אולי יש תקווה שהמצב 

ישתנה.

נתונים על היצוא בירקות
נונה ארליך, מנהל ענף הירקות 

במועצת הצמחים, סקר את נתוני 
הענף ובמיוחד את תמונת היצוא.

מנתונים סטטיסטיים, הירידה 
ביצוא פוגעת בפדיון. המספרים 

בירידה, בתפוחי אדמה, בגזר 
ובפלפל, ירידה משמעותית 

מדי שנה. המדינה אינה תומכת 
במגדלים ליצוא וזה הבסיס 

בקושי לייצא. מתמודדים ביצוא 
עם שערי מטבעות נמוכים, עם 

תופעות של BDS, וכך חלונות 
ההזדמנות הולכים נסגרים. מזרח 

אירופה, בעיקר רוסיה, היוותה 
17% מהיצוא וכיום 43%. והיצוא 

לבריטניה ירד מ-23% ל-15%.
אלי אהרון מוסר כי מועצת 

הצמחים קיבלה החלטה להקים 
ועדת יצוא, שאלי מכהן בה. ייבדקו 

שווקים וינסו להרחיב את יעדי 
היצוא, בעיקר למזרח הרחוק.

מעסיקי עובדים זרים
אלי אהרון מדווח על נושא ייצוג 

מעסיקים בחקלאות. ההתאחדות 
קיבלה החלטה לייצג את 

החקלאים המעסיקים, במענה 
לצו ההרחבה שמשמעותו 600 

ש"ח לכל עובד לחודש. מי 
שעדיין לא חתם על טופס הייצוג 

מתבקש לעשות זאת בפנייה 
לארגון מגדלי ירקות.

מים
אלי אהרון מדווח כי משרד 

החקלאות פרסם טיוטת תקנות 
להקצאת מים לשנת 2018, 
וזאת לצורך קבלת תגובות. 

הקצאת המים השפירים ב-2018 
תהיה על-פי הקצאות 2016, 

למעט במידה שהצריכה הייתה 
מופחתת, וזאת על-פי המודל 

הבא: צרכן שצריכתו ירדה 
מ-30% מההקצאה לאותה שנה, 

יקוצצו 50% מהכמות שלא 

נצרכה, וצרכן שצריכתו ירדה 

מ-50% מההקצאה, יקוצצו 25% 

מהכמות שלא נצרכה.

בנוגע למים אחרים )שפד"ן 

ומליחים( - תישאר המכסה כפי 

שהוקצאה בשנת 2017, ובתנאי 

שלא יחסרו מים מאותו פרויקט.

ההקצאה לפרויקט הכבול בעמק 

החולה תישאר ללא שינוי.

נושא שנת השמיטה
פורסם נוהל חדש לגבי 

התנהלות החקלאים בשנת 
השמיטה הקרובה )2021-22(, 
אשר גם הופיע בגיליון מבזק 
ירקות 312. המשמעות היא, 

שמי שמעוניין לא לגדל בשנת 
השמיטה, ידע בדיוק מהו גובה 
הפיצוי שיקבל. פרטים כאמור 

בפרסום במבזק ירקות.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

פברואר 2018 - אפריל 2018
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד ינואר 

2018, אשר ישווקו בחודשים פברואר 2018 - אפריל 2018. הנתונים 
הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה, מתוך הסקירה היומית של 

מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף הירקות.
נתונים אלה מעובדים במועצת הצמחים-ענף הירקות לדו"ח מרכז 

ומפורט, שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

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

לתשומת לבכם:
הנתונים המופיעים בתחזית 

זו מבוססים על מידע שנמסר 
או שנאסף על-ידי המועצה 

ובגלל מורכבות העניין, ישנה 
אפשרות שמידע זה אינו 
שלם. כמו-כן, תחזית זו 

מושפעת מתנאים ומנתונים 
שונים שעלולים להשתנות 

ולשנות נתונים ו/או את האמור 
בתחזית זו. מדובר בתנאים, 
כגון: מזג-אוויר, מחלות, גלי 

הנבה, אזורי גידול, עונות גידול 
וכו'. לאור זאת, יש לקחת את 

הנתונים והאמור בתחזית זו 
בזהירות ובערבון מוגבל. אין 

בתחזית זו כדי להטיל על 
מועצת הצמחים - ענף הירקות 

או מי מעובדיה ו/או שלוחיה 
כל אחריות בקשר לאמור ו/או 

לאמיתות האמור בתחזית זו, 
ואין לפרשה כהתחייבות לקיומו 

של נתון כלשהו בעתיד.

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות 
בשנים 2018-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005( 

המדד הסיטוני של חודש ינואר 2018 עומד על שיעור של 197% משנת 
הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני ירד בחודש ינואר 2018 בשיעור של 1% לעומת חודש 
דצמבר 2017. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש ינואר 2018 על שיעור של 
142% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן ירד בחודש ינואר 

בשיעור של 3% לעומת חודש דצמבר 2017.

פירוט התחזית:

בצל 
הספקת בצל בחודשים דצמבר 

- מרץ הינה מהזן בית אלפא/ 
וולקנה, הקיים במלאי בהיקף של 

20,000 טונות.
הספקת בצל בחודשים פברואר 
- אפריל הינה מהזן אורי, הקיים 
במלאי בהיקף של 22,000 טונות.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.
צפויה הספקה סדירה של 

בצל. הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 

ינואר הינו 2,350 דונם ש"פ/
חיפוי ו-2,010 דונם בתי צמיחה, 

המיועדים לשיווק בחודשים 
פברואר - אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 
נובמבר - ינואר הינו כ-5,550 

דונם, המיועדים לשיווק בחודשים  
פברואר - אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה. 

מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת 

של מלפפון הינה כ- 9,000 טונות 
בחודש. השיווק החודשי מהרש"פ 

מוערך ב-2,000-1,500 טונות.
היקף שטחי המלפפון בחודשים 

נובמבר - ינואר הוא כ- 4,770 
דונם בבתי צמיחה, המיועדים 

לשיווק בחודשים פברואר - 
אפריל.

היות שמדובר בגידול קצר 
יחסית לשאר גידולי הירקות, 

היצע המלפפון משתנה תוך זמן 

קצר. לכן קיימות תנודות במחירי 
המלפפון מדי יום.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש 
דצמבר כ-11,300 דונם בתי 

צמיחה, המיועדים לשיווק 
בחודשים פברואר - אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש ינואר 

כ-24,010 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

וליצוא בחודשים פברואר - 
אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת.  

שום
היקף מזרעי השום הוא כ-9,400 

דונם.
המלאי בקירור הוא כ-3,500 

טונות.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

אבטיח
סך-כל המזרעים עד ינואר 

כ-7,650 דונם.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.
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% שינויינואר 18ינואר 17שם ירק
15.0710.11-33%ארטישוק

7.436.35-15%בטטות איכות מעולה
4.004.041%בצל אדום

2.621.73-34%בצל בית אלפא
1.601.8717%בצל יבש
8.646.25-28%בצל ירוק

3.103.00-3%בצל ריברסייד
8.7412.0037%ברוקולי באריזה קמעונית

3.203.9022%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

3.804.5018%איכות מעולה

2.203.4055%גזר בשקים
5.613.70-34%דלורית
8.284.50-46%דלעת

9.186.29-31%זוקיני ירוק
29.0021.87-25%חסה 8 יחידות

6.234.68-25%חציל בלאדי
6.113.85-37%חציל חממה

4.022.91-28%חצילים
3.053.5015%כרוב אדום

1.601.7912%כרוב לבן
4.754.750%כרוב סיני

3.403.400%כרובית
7.716.64-14%לוף

3.105.1366%לפת איכות מעולה
7.215.99-17%מלון גליה מעולה

7.216.02-16%מלון כתום
4.774.30-10%מלפפון חממה

3.073.132%סלק
4.07סלק איכות מעולה
5.724.35-24%עגבניות באשכולות

4.25עגבניות בהדליה
5.193.81-27%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
9.994.93-51%איכות מעולה

7.98עגבניות צ’רי תמר
6.855.35-22%פלפל אדום איכות מעולה

6.367.3215%פלפל בהיר
8.794.43-50%פלפל חריף
7.997.32-8%פלפל כתום

7.656.29-18%פלפל צהוב איכות מעולה
6.224.00-36%צנון

5.633.02-46%קולרבי
6.655.42-18%קישואים איכות מעולה

23.0020.00-13%שום
3.323.9820%שומר

14.2210.83-24%שעועית ירוקה
32.7020.00-39%תות שדה

8.217.09-14%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

4.134.10-1%קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
4.774.60-4%קמעונית איכות מעולה

4.103.60-12%תפוא"ד אדום בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים ינואר 2017 - ינואר 2018 )ש"ח לק"ג( 
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יור מזכירות בנאות ס
הכיכר ועין תמר

הסיור אורגן ולווה על ידי דודי 
קדוש, רכז החקלאות והמנהל 

של תחנת הניסיונות “זוהר” 
בכיכר סדום, האזור הקשה 

ביותר לגידול בארץ, בשל 
הטמפרטורות הגבוהות ורמת 
המליחות של המים. היישובים 
בכיכר סדום הם נאות הכיכר, 

שהוקם בשנת 1959 )80 
משפחות(, ועין תמר שהוקם 

בשנת 1982 )49 משפחות(. 
שני היישובים התבססו בעבר 
על גידולי ירקות חורף בלבד, 
בעיקר מלונים ועגבניות שטח 

פתוח, תוך ניצול היתרון היחסי 
ותנאי הגידול הנוחים בחורף. 

עם השנים הורחבה עונת הגידול 
והיא נמשכת כיום כ-10 חודשים. 

מן השטח
העונה מתחילה בשתילות מלון 
סתיו בחודש אוגוסט וממשיכה 

בשתילות נוספות של מלונים 
ואבטיחי סתיו, בשתילות 

תבלינים, פלפל, עגבניות, חצילים 
ועוד. במהלך העונה נשתלים 

המלון והאבטיח לקטיף בחורף 
ובאביב. באזור ניטעו במהלך 
השנים מטעי תמרים בהיקף 

רחב, והמטעים הופכים למרכיב 
חשוב וגדול בהיקף השטחים. 

תחנת הניסיונות הוקמה לצורך 
חיפוש פתרונות לבעיות 

החקלאיות הייחודיות לאזור 
הכיכר, לשיפור ושכלול תשתיות 
הגידול ולהעשרת סל הגידולים 

הקיים.
אחת הבעיות הקשות באזור 

היא שטחים שבהם סכנה של 
מוקשים. הכשרת שטח שחשוד 

במיקוש עולה כ-50 אלף ש”ח 

לדונם. כיום, בהעדר הסוכנות 
היהודית ויציאת משרד הביטחון 
מהכשרת שטחים חקלאיים, אין 

דרך להמשך הכשרה של שטחים 
חשודי מיקוש.

בסיורנו עברנו דרך מטע תמרים 
צעירים של עין תמר מהזן 

מג’הול, בהיקף 250 דונם. רק 
בשנה הרביעית מתחילים לגדוד 

את המטע, והיבול גדל משנה 

לשנה. נדרש אורך רוח, מסביר 
דודי קדוש, כי לוקח 8 שנים עד 
שמחזירים את ההשקעה. דודי 
מוסיף ומספר על שיעור נוסף 

באורך רוח, שלקח לעין תמר 17 
שנים עד שעברו ליישוב הקבע 

שלהם...
איכות מי ההשקיה, שכולה 
מקידוחים מקומיים אחרי 

המשך בעמוד הבא
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מהילה של כל הבארות, כ-3.5 
ec. בנוסף לכך הקרקע מלוחה, 
כך שהשילוב עם החום מקשה 
מאוד ומגביל את האפשרויות. 

יש מי תהום בעומקים שבין 
כ-1 מטר ל-3 מטרים מתחת 

לפני הקרקע. מים אלה ברמת 
 ,)ec 10-7( מליחות גבוהה מאוד

וכל צמח, ששורשיו מגיעים 
למים הללו, כולל התמרים, 

נפגע, וזה יבוא לידי ביטוי 
בצורה כלשהי...

הגשמים הם מחזה נדיר 
באזור, ובדרכנו ראינו עדיין מים 

עומדים כתוצאה מ-3.9 מ”מ 
שירדו באזור בשיא הגשמים 

של החורף, בסוף חודש ינואר 
האחרון. השנה לא היה חורף, 

אומר דודי, רק בתחזיות. 
הטמפרטורה לא ירדה אל 

מתחת ל-10 מ”צ. האדמה באזור 
מאוד מלוחה. משקים בטפטוף 

ודוחקים את המלחים הצידה. 
גשמים, אגב, מחזירים את 

המלחים לאזור בית השורשים 
וממליחים אותו מחדש. ברמה 

כזאת הצמח בעקה, והחקלאים 
אינם מרוצים ממצב זה. בזמן 

שיורד גשם החקלאים מיד 
משקים את השדות, כדי למנוע 

ככל האפשר ממלחים לחזור 
לנפח בית השורשים.

חממת פלפל של רוני קפון
רוני קפון מגדל ותיק של פלפל, 
אבטיחים, מלונים. עורך ניסויים 

במשקו ומשתף את מירב 
הגורמים האפשריים בניסיונותיו. 
החממות בנויות במיוחד לערבה 

ולכיכר סדום. יש גמלון למלוא 

האורך, כדי לאוורר את החממה, 
אבל זה נותן הצללה שהיא פחות 

טובה לגידול. 
יצוא הפלפל הוא עד תחילת-

אמצע אפריל. הקטיפים 
מתחילים אחרי הערבה 

וממשיכים לאביב המאוחר, אחרי 
הערבה בשוק המקומי. במאי-יוני 
יש בשוק מחסור בפלפל ואפשר 

לקבל מחירים טובים. חיטוי 
הקרקע העיקרי הוא החיטוי 

התרמי. מנצלים את החום 
והקרינה כדי לחטא את הקרקע. 

בקיץ הטמפרטורות מגיעות 
ל-44-42 מ”צ ביום בצל. בחום 
כזה אי אפשר לגעת בברזלים 

והפלסטיק מתכלה. לכן נדרשת 
החלפה של הפלסטיק כל שנה, 
גם במנהרות העבירות. לעומת 

זאת, ככל שיותר חם, החיטוי 

התרמי טוב יותר. 
בכיכר סדום הרוב חקלאים 

וכולם מתפרנסים מחקלאות, 
בין אם מעבדים ישירות את 

שטחיהם או בידי חקלאים 
אחרים. השכרת משק היא 

חלק לא קטן מההכנסה של 
מי שעובד בחוץ. יש חקלאים 

שעובדים בחוץ אבל החלו 
לטעת תמרים כעיסוק נוסף, 
וכך בסופו של דברים נעשים 

חקלאים.
ב-30 ביוני מדי שנה הכול חייב 

להיות עקור )צו הסניטציה(. 
הגידולים נעקרים ומפונים 
מהחלקות. בזמן הזה, עד 

לשתילות, כולם עוסקים בעיבודי 
הקרקע ובהכנת השטח לחיטוי, 

ובסוף אוגוסט שוב מתחילים 
בשתילות.
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ביקור במשק אבטיחים 
“יבולי החמישה” במנהרות 

עבירות
יבולי החמישה הם שני חקלאים 

שזכו בחקלאי מצטיין לפני 
מספר שנים. ניתן היה לראות 

את האופן בו מגדלים בחממיות, 

בשתי ערוגות, בהפריה ידנית, 
וכמובן בדילול של אבטיחים 

שלא יגדלו באיכות המתאימה. 
בראשית הגידול, כשמזג-האוויר 

עדיין נעים, הכול סגור בניילון, 
והפתחים עם רשתות למניעת 

חדירה של חרקים. בהמשך, 
כאשר יש כבר פרי, מוסיפים 

פתחים לאוורור.

ביקור במשק בזיל במנהרות 
של חגית קדוש

חגית, שזכתה בתואר חקלאית 
מצטיינת בשנה שעברה, מגדלת 

בזיל במסגרת שותפות של בר 
אופק גידולים, בהיקף של 40 

דונם ליצוא בלבד.

הסיור נערך בט”ו בשבט, וחברי 
המזכירות נטעו במשקו של 

דודי ארבעה דקלים, לציון חג 
הנטיעות, כמו לפני 4 שנים, 

כאשר גם אז נטעו שלושה עצי 
תמר מסוג מג’הול, והם כבר 

מניבים...
לדודי הרבה תודות מכולנו. 

כרגיל אצלך, הכול היה מתוכנן 
היטב, מרתק ובאווירה החברית 

הטובה שאתה תמיד משרה.

פגש מגדלי ירקות מ
בבתי צמיחה במו”פ 

דרום, 24.1.18
אלי אהרון

בתאריך 24.1.18 התקיים במו”פ 
דרום מפגש של מגדלי ירקות 

בבתי צמיחה. במפגש השתתפו 
חקלאים, מדריכים וחוקרים 

וריכז אותו ליאור אברהם, מדריך 
לגידול ירקות בשה”מ.

לאחר סקירה כללית של ליאור, 
הרצה ד”ר שמעון פיבוניה, חוקר 

במו”פ ערבה ובמו”פ רמת נגב, 
בנושא: מחלות קרקע חדשות 

בעגבניות ודרכי התמודדות 
אפשריים, כולל יישום בטפטוף 

של חומרים, להדרת מחלות 
קרקע ונוף בדגש על מחלות 

הפיתיום, הפוזריום וריקבון 
הכתר.

המשך בעמוד הבא
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אחריו הרצתה שלי גנץ, ממ”ר 
עגבניות למאכל בשה”מ, בנושא: 

עדכונים והמלצות לגידול עגבניות 
בקיץ בטמפרטורות של 32 מ”צ 

ומעלה ביום ו-20 מ”צ בלילה.
מיטב מאור, מדריך מיכון במחוז 

נגב בשה”מ, הרצה בנושא: 
שימוש בעגלת קטיף חשמלית 

לייעול העבודה בעגבנייה וחיסכון 
בכוח אדם. 

עגלת הקטיף החשמלית הוצגה 
בפני המשתתפים, בסיום 

המפגש, על-ידי נציג חברת 
“שגיא אוקשן”, אלעד שמואלי.

תכונות עגלת הקטיף כפי 
שהוצגו:

חיסכון משמעותי בכ”א ובזמן 	 
עבודה;

יכולת נשיאה עד 250 ק”ג;	 
מודולרית וקלה לתפעול;	 
בעלת טעינה מהירה;	 
 	;4X4 4 גלגלים
מהירות של עד 6 קמ”ש;	 
עלות: 7,700 ש”ח ליחידה עם 	 

אפשרות הוזלה לכמות של 
עגלות.

יור מקצועי של ס
אגף הירקות בעמק 

המעיינות, 19.2.18
אלי אהרון

בתאריך 19.2.18 התקיים מפגש 
וסיור מקצועי של אגף הירקות 

בשה”מ בעמק המעיינות.
המפגש החל בחוות עדן בהובלת 

מדריך הירקות גואל חדד, 
בהשתתפות מדריכי ירקות של 

האגף ובראשם מנהל האגף, 
שמשון עומר.

הביקור החל בחווה בחממת 

עגבניות במצעים מנותקים שונים 
ובחוטי הדליה מתכלים, כאשר 

המאפיין העיקרי של חממה זו הינו 
שימוש מזערי בחומרי הדברה, 

תוך מתן דגש על אוורור ואיטום.
התחנה הבאה הייתה בחממת 

עגבניות, בה התקיים ניסוי 
בהקדמת שתילות בחורף 

)שתילת 15 בינואר(, שתילה 
גלויה ושתילה במנהרות נמוכות.

בחממת עגבניות נוספת מתקיימת 
בחינה של גידול אחד מול דו-גידול, 
בעיקר לאור בעיית הווירוס שנפוץ 

כיום בשטחי הגידול.
במנהרה עבירה הוצג ניסוי של 

גידול דלעת וקישוא, תוך שימוש 
בהורמונים לחנטה.

גולת הכותרת בסיור הייתה 
חממת התיירות, המושכת 

אליה מבקרים והמציגה גידולים 
שונים כגון: חציל לסוגיו, 

פלפל חריף ומתוק, ארטישוק, 
תבלינים, פרחים, תות שדה, 

צ’רי לסוגיו, וכל זאת תחת 
קורת גג אחת.

בהמשך הסיור ביקרנו באתר 
החממות במושב ירדנה, תוך 

קבלת סקירה מפי מזכיר היישוב, 
יעקב יהודה ומגואל חדד.

יישר כוח לגואל על ארגון הסיור.

יור חקלאי במשק ס
רסמי דקה - כפר ימה

אלי אהרון

בתאריך 15.2.18 קיימתי 
סיור חקלאי במשקו של 

החקלאי רסמי דקה 
ביישוב ימה שבמועצה 

המקומית זמר.
בשנת 1988 אוחדו 4 הכפרים: 

ימה, ביר א-סיכה, מרג’ה  
ואיבתאן למועצה אחת, 

השוכנת במחוז מרכז 



21

ושמה זמר.
בין הכפרים משתרעים 

מטעי זיתים וכן מתקיימת 
בחלק מהכפרים חקלאות 

אינטנסיבית בחממות ובשטח 

עגבניות צ’רי, סויט בייט וגידולים 
נוספים בבתי צמיחה. רסמי 

מקפיד על תרבות חקלאית, 
פעיל באזור וכן בארגון מגדלי 

ירקות.

אני מאחל לרסמי הצלחה 
בחקלאות והמשך פעילות 

פורייה בקרב החקלאים במועצה 
המקומית זמר ובארגון מגדלי 

ירקות.

פתוח. הנוף הנשקף מיישובים 
אלו לאזור עמק חפר הינו 

מדהים ביופיו.
רסמי דקה הינו חקלאי ותיק 

המגדל פלפל, מלפפונים, 
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תכירו
וסי נעים ממושב פרי גן י

- "אלוף הלוף"

חגית שגב אילת

חזרה לחקלאות
יוסי נעים נולד באשדוד. בגיל 

שנתיים עברה משפחתו למושב 
פרי גן, בחבל ימית בסיני. הוריו 
היו ממקימי היישוב, ובפינוי סיני 

עברו למושב פרי גן במיקומו 
כיום, חבל שלום בעוטף עזה. גבי 

נעים, אביו של יוסי, היה חקלאי 
גדול  שגידל ירקות, פרחים 

ופירות, שיווק תוצרתו גם לשוק 
המקומי וגם לבורסות בהולנד. 

רוב משקי המושב עסקו אז 
בחקלאות.

יוסי גדל על ברכי החקלאות 
ועבד עם אביו לאורך כל הדרך. 

אמו אישה חזקה ומדרבנת, 
ובכל יום בשעות אחר הצהריים 
ובחופשות, תרם מזמנו וממרצו 

לעבודה במשק. יוסי הוא הבכור 
מבין ארבעת אחיו. 

לאחר השירות הצבאי נסע 
לארה"ב עם עוד 3 חברים, שהה 

שם כעשור לסירוגין ואף די 
הצליח רוב הזמן. אך בשנת 2008 

קיבל החלטה לחזור הביתה, 
לבנות בית בנוף ילדותו במושב 

ולהקים משפחה. במשך כארבע 
שנים לאחר חזרתו החל בהקמת 

המשק ובמקביל עסק במתן 
שירותים לחברות ביטוח. נשא 
לאישה את רחלי, בחירת ליבו, 

והקים בית. יוסי למעשה התחיל 
מאפס, מאחר שהמשק של אביו 

נסגר כבר שנים קודם לכן.

משק צעיר ומבטיח
התחיל בשישה דונמים של לוף, 
אותם שתל עם פועלים שהיו לו 
מהעבודה בביטוח, כי לא היו לו 
עדין עובדים תאילנדיים, והמתין 
6-4 חודשים לחלקה שיועדה לו. 

החקלאות זרמה בדמו, והוא היה 
להוט להיות כבר בשטח. עזב 

סופית את העיסוק בביטוח ושתל 

10 דונמים קישואים. יוסי וגבי 
נעים עבדו יחד במשק המתהווה 

המשך בעמוד הבא
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בעבודת כפיים, ללא טכנולוגיה וקיצורי דרך.
כיום המשק כולל כ-120 דונם של לוף, שומר, 
קישואים וקולרבי. השטחים נמצאים במושב, 
במשק יש פועלים תאילנדיים, וגבי, אביו של 

יוסי, הוא חלק אינטגרלי משגרת הגידול, 
מסייע ליוסי בכל הנדרש מהידע הרב שלו 

ומניסיונו העשיר.
יוסי למד להיות חקלאי תוך ניסוי וטעייה. 
"ההשקעה בחקלאות היא אינסופית, ולא 

תמיד יודעים מה ילד יום". כיום יוסי משווק 
את תוצרתו רק לשוק המקומי, לשווקים 

ולרשתות, וליצוא אינו משווק כלל.

"אלוף הלוף"
הלוף האיכותי והיפה של יוסי ממותג בשם 

"אלוף הלוף". "משק שלוש" הינו המותג 
השני שלו, השם שעשה לכבוד אביו, 

שהמשק שלו בעבר היה משק מספר שלוש. 
מדובר בלוף איכותי ובעל שם דבר, שמככב 

ברשתות ובשווקים הגדולים לצד השומר 
והגידולים האחרים מתוצרת המשק.

שאלנו את יוסי על גידול הלוף, ולדבריו 
"יש מספר תקופות שיא של צריכת לוף 

בשנה: ראש השנה, שמהווה מעבר מצריכה 
מינימלית בקיץ לצריכה מקסימלית, כי 

בחורף הצריכה גבוהה, ואז קפיצות נוספות 
בביקוש לקראת חגי פסח ושבועות".

אי אפשר להתפרנס רק מלוף, 
ויוסי מגדל במשק מוצרים 

נוספים, כי "לא ניתן לשים את 
כל הביצים בסל אחד, וגם חשוב 

לרענן את חלקות הגידול כדי 
להפיק את המיטב מהאדמה".

שאלנו, מה הופך את הלוף שלך 
לאיכותי, ויוסי משיב כי "הלוף 

שלי מקבל את כל תשומת 
הלב הנדרשת, ממש כמו ילד. 
אם חסר לו משהו, אני נותן לו, 

שם את הלב שם, עושה את 
הדברים שצריך לעשות. המשק 

עומד בראש סדר העדיפויות, 
כי אם הפרנסה טובה, כל שאר 

הדברים מסתדרים".

מאמין בחקלאות
"כבר בתור ילד ידעתי שאהיה 

חקלאי, ותמיד הרגשתי 
חקלאי בנפש, גם כשעסקתי 
במקצועות אחרים, בהובלות, 

בשיפוצים ועוד. חקלאות 
מוציאה ממך את כל הטוב 

ביותר. בחקלאות צריך לדעת 
ניהול פיננסי, שיווק, פתרון 

בעיות מידי, הרבה תחומים 
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שאינם קשורים לגידול עצמו", 
אומר, ומוסיף את האני מאמין 

שלו: "במשק שלי המשפחה 
עובדת בשיתוף פעולה מלא 
עם העובדים, כתף אל כתף 

כשותפים למשימות ולא 
כמנהל ומנוהל. חשוב לעובדים 
שהשטחים יהיו יפים, והם גאים 

בלוף היפה והאיכותי שצומח 
כאן".

יוסי מאמין באמונה גדולה 
בחקלאות. הוא עושה את הכול 

באהבה ובאמונה שלמה, ויחד עם 
זאת מקווה לשקט פיננסי. המשק 
עדיין בבנייה, יש עוד דרך ארוכה, 
כי למעשה זהו משק חדש שרק 

החל את שנתו החמישית.
"אני מודע לפחדים שמתלווים 

לכניסה לחקלאות, אני עצמי 
האמנתי ברעיון, וגם אם חלילה 

הייתי מתרסק, הייתי חייב לנסות. 
חששתי, אך הסתכלתי קדימה 
ופתרתי בעיות בכל שלב ושלב 

בסבלנות ובסובלנות, אחרת לא 

הייתי בענף. אני עובר דברים לא 
קלים אבל מחשלים".

ליוסי שלושה ילדים והרביעי 
בדרך. הוא מאושר בדרכו, ונאחל 

לו שימשיך לבנות את המשק 
לתפארת, לטובתו ולטובת 

משפחתו וילדיו ולטובת חקלאות 
העתיד בישראל.
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בשדה ההדרכה
תרעה מפני מחלות ה

נבילה בעגבניות
שלי גנץ - מנהלת תחום ירקות בתי 
צמיחה, ממ"ר עגבניות,  נטע מור - 

ממ"ר הגנת הצומח בירקות, 
ליאור אברהם - מדריך גידול ירקות 

בנגב, שה"מ, משרד החקלאות.
ד"ר עומר פרנקל, ד"ר אביב 

דומברובסקי - המחלקה 
לפתולוגיה של צמחים, מינהל 

המחקר החקלאי, מרכז וולקני; 
ד"ר יעל רקח ופרופ' יעקב קטן 

- הפקולטה למדעי החקלאות 
מזון ואיכות סביבה, האוניברסיטה 

העברית, ד"ר שמעון פיבוניה - 
מו"פ ערבה תיכונה ורמת נגב

רקע
הופעה של טובמווירוס חדש: 
בחודשים ספטמבר-אוקטובר 

2014 זוהה בישראל טובמווירוס 

חדש, השובר את העמידות 
המתקדמת מסוג Tm-22 בזני 

העילית של העגבניות. בשנת 
2015, זוהה הנגיף החדש בירדן 
ונקבע לו השם "נגיף הקמטים 

החומים של פרי העגבנייה"  
 Tomato brown rugose fruit virus

(ToBRFV). לאחר כשנה וחצי 

 ,ToBRFV מהזיהוי הראשון של
הופץ הנגיף בארץ, והמחלה 

התבססה במרבית אזורי גידול 
העגבנייה במבנים, תוך שהיא 

מובילה להחלשת מערכות 
ההגנה של הצמחים הנגועים 

בנגיף.
התמוטטות צמחי עגבנייה: 

במהלך 2015-17, דווח ביישובי 
רמת נגב על מחלת נבילה 

המתפשטת בחממות של צמחי 
עגבניות בוגרים )טיפוסי עגבנייה 

גדולה וצ'רי(. לאחרונה החלה 

המחלה להופיע גם בשטחי 
עגבניות חממה בחבל הבשור 

ובצפון הנגב. הסימפטומים 
כוללים הצהבת עלים, ריקבון 
יבש של הגבעול וחלילות של 

הגבעול, ריקבון שחור של צוואר 
השורש והתמוטטות הצמחים, 
שגורמים נזק משמעותי ליבול. 
עם הופעת ההתמוטטות ניתן 

לעיתים גם לזהות בצוואר 
השורש של הצמחים הנגועים 
כמות גדולה של צברי נבגים 

אדומים. גידול צמחים מורכבים 
לא מנע את התופעה. בנוסף, 

דווח על נגיעות גם בשטחי גידול 
חדשים, ללא היסטוריה קודמת 

של גידול עגבניות. 
מהבידודים שנלקחו מצמחים 

חולים, נמצאו בבדיקות מעבדה 
מספר פתוגנים. אובחנה שכיחות 
גבוהה במיוחד של פוזריום סולני 

וכן פיתיום, ריזוקטוניה, נמק 
הליבה ומיני פוזריום נוספים. 

לאבחון נכון של גורם המחלה 
יש חשיבות רבה במתן הטיפול 

המתאים.

פוזריום סולני
פוזריום סולני הוא רב פונדקאי 

ונחשב עד לאחרונה כפתוגן 
משני בגידולים רבים, אך 

לאחרונה חלה עלייה משמעותית 
בנזקים הנגרמים על ידיו.  

תסמינים אופיינים: 1( הצהבת 
עלים; 2( החמה בצינורות 

ההובלה והשחרה של צוואר 
השורש; 3( הופעת צברי נבגים 
אדומים/כתומים על פני צוואר 

השורש; 4( התמוטטות הצמחים. 
סימפטומים בשטח: בבדיקות 

מולקולריות ראשוניות זוהו 
תבדידים אשר שייכים 
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המשך בעמוד הבא

לקומפלקס המינים של פוזריום 
סולני, Fusarium solani. תבדידים 
קרובים גנטית זוהו בעגבניות 

חממה ובעגבניות צ'רי, אך גם 
בעשבים רעים באותן החלקות 
הנגועות ובצמחי ספיח. בתנאי 

מעבדה בוצע והושלם בהצלחה 
מבחן קוך, שהסתיים בנבילת 

צמחי עגבניות.
הטיפול: בדיקה ראשונית 

הראתה שטיפול בתכשיר סוויץ' 
הפחית את תמותת הצמחים 
ממחלה זו. טיפולי מריחה של 

סוויץ' על הגבעול, בתערובת של 
התכשיר בתוספת טלק  ומים, 

ליצירת משחה למריחה )בדומה 
לטיפול כנגד בוטריטיס(, יכולה 

לעזור. 
יש להיוועץ עם המדריכים לגבי 

אופן היישום.

תמונה מס' 1: 
תסמיני המחלה המעורבים בהתמוטטות צמחי עגבנייה

A: התמוטטות נרחבת של צמחי עגבנייה; B: הצהבות  והתייבשות של צמחים; C: מופע ראשוני של הצהבות; 
D: השחרה של הגבעול בחלק התחתון; E: צברי נבגים בצוואר השורש. 

A B C

D E
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יש בכוונתנו לבחון חומרי הדברה 
נוספים, את אופן יישומם ואת 

תדירות הטיפולים שיינתנו. 
כאמור, מספר גורמי מחלה 

נוספים נמצאו בשטח, הדורשים 
התייחסות.

פיתיום
נחשב לרוב כגורם תמותה 

לצמחים צעירים בשלב 
הנביטה או מיד לאחר השתילה. 

כשצמחים מאולחים מפיתיום 
סובלים מעקות הגורמות 

להחלשתם, עלול הפיתיום להיות 
מעורב גם בתמותת צמחים 

בוגרים בקיץ וגם בחורף.
תסמינים אופיינים:  1( סימני 

הנבילה )איבוד טורגור( מופיעים 
בבת-אחת ונראים בכל הצמח 

באופן אחיד; 2( מערכת 
השורשים רקובה וניתן להסיר 

את קליפת השורש ולהישאר עם 
השדרה המרכזית; 3( בחתך של 
צוואר השורש ניתן לראות החמה 

חיוורת בצבע חום בהיר.
הטיפול: נראה שטיפול ברדומיל 
גולד נוזלי יעיל למניעת תמותת 

צמחים מפיתיום, ובדרך כלל 
מספיק יישום אחד. 

תמותת צמחים בחורף איננה 
בלעדית לפוזריום סולני ובחלק 

מהמקרים מעורב פיתיום, על 
כן צריך לאבחן בהתאם, כי נגד 

כל אחת מהמחלות הללו מומלץ 
טיפול שונה.

פוזריום ריקבון הכתר 
תמותת צמחים יכולה להיגרם 

גם ממחלת פוזריום ריקבון 
 Fusarium oxysporum f.sp.( הכתר
radicis-lycopersici, FORL( בזנים 

ללא עמידות ולא מורכבים. זוהי 

מחלת קרקע, הגורמת לנבילת 
צמח העגבנייה, והיא פעילה 

בדרך כלל בטמפרטורות קרקע 
נמוכות יחסית.

תסמינים אופיינים: 1( נבילה 
של הצמח; 2( החמה בצינורות 

ההובלה; 3( ריקבון שורשים; 
4( ריקבון חום בצוואר השורש 

המלווה בהופעת תפטיר צמרירי, 
שמכיל נבגים בצבע ורדרד.

הטיפול: טיפול בתכשיר דלסן/
בויסן עשוי לעזור ולהקטין את 

קצב התפשטות המחלה בשטח.

נמק הליבה -
Pseudomonas corrugate

מחלה חיידקית המופיעה 
בתנאים של לילות קרים ובעודף 

חנקן. החיידקים חודרים דרך 
פתחי פצעים בצמח )כגון 

נקודות קיטום(, ומשם מתקדמת 
המחלה בתוך הצמח. עלולה 
להגיע לחממה עם הזרעים 

והשתילים.  
תסמינים אופיניים: 1( כתמים 

נקרוטיים חומים על הגבעולים, 
סמוך לנקודת החדירה 

והתרככות הגבעול; 2( בחתך 
בגבעול יתגלה הנמק בליבת 

הגבעול אך לא בצינורות 
ההובלה; 3( הריקבון רך ורטוב 

ולעיתים מלווה בריח רע;
4( הצמח עשוי להיראות בטורגור 
מלא ולא נבול, אך עם התקדמות 

המחלה עלול בהדרגה להצהיב 
ולנבול.

הטיפול: תכשיר נחושת 
עשוי לעזור להקטין את קצב 

התקדמותה של המחלה.

הכנה לשתילה חדשה
1. סניטציה כימית - קטילת 

הגידול הקודם עם 20-15 ליטר 
מתאם סודיום.

2. סניטציה - יש לעקור ולסלק 
מהחממה את שאריות הגידול 

הקודם )כולל פירות, עלים, 
גבעולים ושורשים(, כדי למנוע 

אילוח של הקרקע בפתוגן. 

מומלץ לא לתחח חומר צמחי 
ממחזור הגידול הקודם אל 

הקרקע.
3. ספיח - בתום הגידול הנגוע 

יש להשקות את החלקה, להביא 
לנביטה ולרסס בקוטל עשבים. 

הפוזריום שורד גם בעשבים 
רעים. 

4. חיטוי קרקע - 
מועד החיטוי: למועד החיטוי 

חשיבות רבה לגבי מידת יעילותו. 
אין לבצע חיטוי בתכשירי מתאם 

סודיום כאשר טמפרטורת 
הקרקע נמוכה מ-15 מ"צ. חיטויי 

קרקע, וביחוד כאלו המבוצעים 
מחוץ לחודשי הקיץ, לא יהיו 

יעילים.
יישום החיטוי: תכשירי החיטוי 

הקיימים נעים בחזית ההרטבה. 
חיטויים המבוצעים עם שלוחה 

אחת לערוגה לא יתנו הגנה 
מלאה של השטח ולא צפויים 

לפתור את הבעיה. 
בימים אלה אנו נערכים לבדיקת 

יעילותם של תכשירים שונים 
במתן לקרקע. 

5. הקפדה על מחזור זרעים 
נאות ותוספת קומפוסט של 

כ-5 קוב אחת לשנתיים עשויות 
לשפר את ההתמודדות עם 

הנגעים הנ"ל ולהקטין את 
התבססותם בחלקה. 

ToBRFV .6 מחליש את מערכות 
ההגנה של הצמח ומקשה עליו 

בהתמודדות עם הפתוגנים 
השונים. לכן, יש חשיבות בנקיטת 
פעולות בסיסיות לפני השתילה, 

אשר יסייעו להפחתת המדבק 
הנגיפי במבנה ובקרקע, במטרה 
לדחות את מועד ההידבקות של 

הצמחים בנגיף ככל האפשר 
לשלבים מאוחרים בגידול:  

	 שימוש בחומר ריבוי )זרעים( 
נקי מטובמווירוסים לאחר בדיקת 

מעבדה מוסמכת.
	 שימוש בתכשירי כלור מיוצב 

)קלורבק, כלורן, טהרן( לפני 
השתילה: חיטוי חוטי ההדליה, 

 .(ppm 1,000) חלל המבנה

תמונה מס' 2: תסמיני מחלת ריקבון הכתר בעגבנייה
משמאל - תפטיר ורדרד בצוואר השורש; מימין - בחתך, החמה 

בצינורות ההובלה

תמונה מס' 3: תסמינים של מחלת נמק הליבה בעגבנייה
מימין - חתך בגבעול; משמאל - תסמינים חיצוניים
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המשך בעמוד הבא

	 טיפול בקרקעות בהם נצפתה 
נגיעות רבה של הצמחים 

ב-ToBRFV במחזור הגידול 
הקודם (ppm 2,000), יום לפני 
השתילה, עשוי להפחית את 

מוקדי המדבק הראשוני ובכך 
לתרום לצמצום ההפצה המשנית 

של הנגיף. 

לסיכום
שני גורמים חדשים, ככל הנראה 
בשילוב עם וירוס הטובמו החדש 

ToBRFV, המחליש את הצמח, 

מעורבים בתופעת ההתמוטטות 
בעגבניות בנגב: פוזריום סולני, 

פתוגן חלש בדרך כלל, ופיתיום, 
שעד כה לא תקף צמחי עגבניות 

מבוגרים. טיפולים כנגד שתי 
הפטריות הללו במהלך הגידול, 

בהתייעצות עם המדריכים, 
עשויים להפחית את התופעה, 
עד למציאת פתרונות נוספים 

על-ידי צוות המחקר וההדרכה.

גידולי ירקות לתעשייה

שאול גרף

עונת 2018 יוצאת לדרך עם 
חורף חמים וגשמים מעטים עד 

כה, שגורמים לחוסר בהירות 
לגבי זמינות המים לחקלאות 

בכלל ולגידולי התעשייה בפרט. 
נוסיף לכך את האפשרות הזולה 

יחסית של המפעלים לייבא 
מוצרים מוגמרים ולעסוק כאן 
רק באריזה, נוסיף לכך ממסד 
מתנכר, מנהיגות שאיננה, ונבין 

שאנחנו בבעיה קיומית. ולמרות 
הכול, את המנגינה הזאת אי 
אפשר להפסיק, ונצא לדרך 

ברגל ימין.

עגבניות לתעשייה
1. מומלץ למגדלים לבקר את 

השתילים במשתלות לפני 
קבלתם, למניעת הפתעות.

2. יש לזכור לטבול את השתילים 
במים עם זרחן לפני השתילה. 

ניתן להשתמש ב-1% 20:20:20 או 
ב-0.5% "פיק" או ב-0.5% חומצה 

זרחתית. יש להיזהר מטפטוף 
המגשים על שתילים אחרים.
3. יש לבדוק את מצב המים 

בקרקע לפני השתילה.
4. יש להקפיד על השקיה גדושה 

לאחר השתילה.
5. בהתמודדות עם העלקת, 

אם משתמשים בשיטות 
ה"פקעית", רצוי להתייעץ 

עם פרופ' חנן אייזנברג ואנשי 
"נטפים". אם משתמשים 
בתכשיר "הימלאיה", רצוי 

להתייעץ עם אנשי "אפעל".
6. משתמשים רק בתכשירי 
ההדברה הרשומים בנספח 
ד' של הגנת הצומח לחוזה 

העגבניות לתעשייה, הרשומים 
בצבע השחור, אלא אם יש 

הסכמה בכתב של איש השדה 
של המפעל לתכשירים בצבעים 

אחרים.

אפונה ושעועית לתעשייה
אם הגשמים מתבוששים לבוא, 

מומלץ להשקות את השדות, כל 
מגדל וחלקתו.

אין להשאיר בחלקה עשבים, 
ובעיקר עשבים שעלולים לפסול 
את המשלוח כולו, כמו אספסת 

בר, קוטב, דטורה או עשבים 
אחרים, שפירותיהם קוצניים או 

אלרגניים ודגניים מכילי גלוטן.

תירס
חזרתו של הזן ג'ובילי לשדותינו 

מחייבת את כולנו בזהירות יתרה. 
רגישותו בעבר של זן זה למחלות 
ולמזיקים מחייבת את החקלאים, 
אנשי מפעלים, מדריכים, לעקוב 

ולפקח בתשומת לב רבה על 
התפתחות התירס. ימים יגידו 
אם היעדרותו של הזן בשנים 

האחרונות הפחיתה את בעיות 
הגנת הצומח.

בהצלחה!
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הרשאה שם התכשירשם הפגע
לשימוש

ריכוז / מינון 
לדונם

ימים לקטיף
 קבוצה/ שם גנרי

הערותאופן פעילות יצואמקומי
מחלות 

 חיטוי קרקע 55 ליטראדיגן סופרקרקע
קדם-שתילה

METAM SODIUMלמניעת דוררת

נמטודת 
עפצים 

Meloidogyne sp
לפני השתילה ובמהלך הגידולביולוגי, 43BACILLUS FIRMUS11 ק”גביונם

אקרית 
אדומה 

 מצויה
 Tetranychus
cinabarinus

אקרית טורפת – 
 פרסימיליס

-20,000
 30,000
פרטים

0Phytoseiulus persimilis

160 גרם/אקריטל
7CYHEXATINסמ”ק

12B
בשטח גלוי בלבד

757 סמ”קבוטרקס/אקרימייט
 FENBUTATIN

OXIDE

 ביצים ודרגות צעירות, 404CLOFENTEZINE10A סמ”קאפולו
 בשדה פתוח ותחת כיסוי

 ביצים ודרגות צעירות; 257ETOXAZOLE10B סמ”קספיידר
 אינו רעיל לדבורים

לדרגות צעירות; גם לכע”ט6021SPIROMESIFEN23 סמ”קאוברון

פגסוס 250/
פניקס 250

 150-100
7DIAFENTHIURON12Aסמ”ק

 רעל קיבה ורעל מגע
 רעיל לדבורים

קוטל גם כנימת עש הטבק

1007TEBUFENPYRAD גרםמסאי

21A

כל הדרגות, כולל ביצים

1003FENPYROXIMATE סמ”קמטאור

100-75 מגיסטר
 כל הדרגות, כולל ביצים;3FENAZAQUINסמ”ק

בשטח גלוי

אבטיח מללי בלבד!3030PYRIMIDIFEN סמ”קמייטקלין

ורטימק/רומקטין/
אקרימקטין/ ורטיגו/
ורקוטל/אגרירון/ 
ביומקטין/בקטין/

אינוורט

50-307ABAMECTIN6 סמ”ק
התכשירים נחלשו מאוד במינון 

 המצוין;
יש לשלב שמן או תכשיר נוסף

1002MILBEMECTIN6 סמ”קמילבנוק
 רעילות נמוכה לדבורים;

 מומלץ בשילוב שמן EOS  או 
אולטרה פיין

פלורמייט/פרדיסו/
פלוטו/
דורמייט

 דרגות נעות;לא ידוע503BIFENAZATE סמ”ק
במינון המומלץ אינו רעיל לדבורים

 אינו רעיל לדבורים;1002CYFLUMETOFEN25 גרםדיפנדר
EOS ניתן לשלב שמן

כל הדרגות, כולל ביצים1507ACEQUINOCYL20B סמ”קאקסמייט

503 סמ”קספיימייט
 BIFENAZATE +

ETOXAZOL10 B + כיסוי מיטבי של הנוף, דרגות נעות לא ידוע
וביצים

דברת פגעים ה
באבטיח

ערכו: תמר אלון, מדריכת הגנת 
הצומח, גד"ש וירקות, שמעון 

ביטון, מנהל תחום הגנת הצומח

פברואר 2018 
להלן רשימת תכשירי ההדברה 

המורשים לשימוש באבטיח לשוק 
מקומי. מידע זה אינו משמש 

תחליף לרשום בתווית התכשיר, 
לכן לפני כל שימוש בתכשיר 

כלשהו חובה לוודא את המינון, 

ימי ההמתנה ושאר הפרטים 
שבתווית. הנתונים נלקחו ממאגר 

המידע של "השירותים להגנת 
הצומח". ככלל, כדי למנוע 

התפתחות של עמידות לתכשירי 
הדברה, מומלץ לרסס לסירוגין 

בתכשירים מקבוצות פעילות 

שונות. קבוצות הפעילות מופיעות 
בטבלה במספרים, במיון לפי 

IRAC ו-FRAC )ארגונים עולמיים 

למיון קוטלי מזיקים ומחלות 
לפי אופן פעילות או חומר פעיל  

 Insecticide/Fungicide Resistance

.(Action Committee

:)IPM( מקרא להתאמת התכשירים למערך הדברה משולבת

)IPM( שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 
 שימוש מוגבל בהדברה הביולוגית המשולבת )IPM( לאחר היוועצות במדריך השדה

)IPM( אסור לשימוש במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 
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הרשאה שם התכשירשם הפגע
לשימוש

ריכוז / מינון 
לדונם

ימים לקטיף
 קבוצה/ שם גנרי

הערותאופן פעילות יצואמקומי
אקרית 
אדומה 

 מצויה
 Tetranychus
cinabarinus

c מיצוי צמחים0.5%3טימור
EOS1%2MINERAL OIL

מומלץ בשילוב תכשירים נוספיםשמן 1%3NEEM OILנימטול

1%3PETROLEUM OILשמן סיטול

זבוב 
מנהרות
 Liriomyza

trifolii
ומנהרן 
העורקים
 Liriomyza
huidobrensis

צרעה טפילית - 
דיגליפוס

 1,000-500
0Diglyphus isaeaפרטים

ורטימק/רומקטין/ 
603ABAMECTIN6 סמ”קאגרירון/ ביומקטין

מקור חיידקי, 607SPINOSAD5 סמ”קספרטה סופר
 בתוספת וירותר 1%; 

יקטול גם זחלי פרודניה צעירים
יקטול גם תריפס

טריגארד/טרופר/
253CYROMAZINE17 גרםטופגארד

כנימות 
עלה 

הדלועיים
Aphis gossypii

קונפידור/אימקסי/
סייפן/

קונפידנס/קוהינור/
קודקוד

4030IMIDACLOPRID סמ”ק
נאוניקוטינואיד, 

4A

 בשטח גלוי בלבד;
בהגמעה במהלך השליש השני של 

 ההשקיה;
 לא יותר משני טיפולים בעונה

207ACETAMIPRID סמ”קמפיסטו

בריסוס207THIAMETHOXAM סמ”קאקטרה
157FLONICAMID9C גרםטיפיקי

יקטול גם תריפסB1, זרחן אורגני2003MALATHION סמ”קמלתיון 50
303PYMETROZINE9B גרםצ’ס

c מיצוי צמחים0.5%3טימור
המשך בעמוד הבא
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הרשאה שם התכשירשם הפגע
לשימוש

ריכוז/מינון 
לדונם

ימים לקטיף
 קבוצה/ שם גנרי

הערותאופן פעילות יצואמקומי

כנימת עש 
הטבק

Bemisia tabaci

אקרית טורפת – 
סבירסקי

-50,000
100,000
פרטים

0

5014DELTAMETHRIN סמ”קדסיס תמ
3A ,לבוגרים בלבד, יקטול גם תריפספריתרואיד

200-150 סמש
יעילות חלקית7FENPROPATHRINסמ”ק

LQ 215 0.4%2זהר
 FATTY ACID

POTASSIUM SALTגם לכנימות עלהסבון
פגסוס 250/פניקס 

250
 150-100

מדביר גם אקריות7DIAFENTHIURON12Aסמ”ק

100-7014 גרםאוויסקט
 THIOCYCLAM
 HYDROGEN

OXALATE
לבוגרים. עלול לצרוב; ידביר גם 14

מנהרנים

+ ACETAMIPRID 2507 סמ”קאצטאסטר
BIFENTHRIN

נאוניקוטינואיד, 
4A

מכיל גם פירתרואיד

 60 סמ”קאקטרה
 הגמעה207THIAMETHOXAM סמ”ק

ריסוס 
מדביר גם כנימות עלה753DINOTEFURAN גרםאיפון

מוספילן לריסוס/
מפיסטו/
מוסקיטון

מדביר גם כנימות עלה307ACETAMIPRID סמ”ק

קונפידור/אימקסי/
 סייפן/

קוהינור/קונפידנס
10030IMIDACLOPRID סמ”ק

בשטח גלוי בלבד; הגמעה במהלך 
 שליש שני של השקיה

 לא יותר משני טיפולים לעונה 
 מדביר גם כנימות עלה

6021SPIROMESIFEN סמ”קאוברון
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 לדרגות צעירות; 
גם לאקרית אדומה

לדרגות צעירות; ראו תווית5014SPIROTETRAMAT סמ”קמובנטו 100
מטרונום/מטרונום 

פריים/רקוויאם 
פריים

5003 סמ”ק
 SYNTHETIC

 TERPENES EXTRACT
OF  CHENOPODIUM

תמצית 
לא לעבור 1%צמחים

זחלי 
 פרודניה
 Spodoptera

littoralis

350-200 לאנט 20
קרבמט, 3METHOMYL1Aסמ”ק

 רעיל לדבורים;
יקטול גם זחלי הליוטיס, פלוסיה, 

ציקדות וכנימות עלה 75-503 גרםלאנט 90

100-50 דסיס תמ
14DELTAMETHRINסמ”ק

3A ,פריתרואיד

 רעיל לדבורים; 
גם זחלי הליוטיס, פלוסיה, כע”ט, 

יקטול גם תריפס

200-150 סמש
 רעיל ביותר לדבורים; 7FENPROPATHRINסמ”ק

פעילות חלקית

100-75 אטברון 5
15CHLORFLUAZURON15סמ”ק

 זן 313; 
 לא קוטל בוגרים

יקטול גם זחלי פלוסיה ולפיגמה
זחלי 

 הליוטיס
Helicoverpa 

armigera

100-50 דסיס תמ
יקטול גם תריפס וזחלי פרודניה, פריתרואיד, 14DELTAMETHRIN3Aסמ”ק

פלוסיה, כע”ט

זחלי 
 לפיגמה

 Spodoptera 
exigua

יקטול גם זחלי פרודניה, פלוסיה10015CHLORFLUAZURON15 סמ”קאטברון 5

 מוגבל לשני ריסוסים עוקבים; 307INDOXACARB22A סמ”קאוואנט
יקטול גם זחלי הליוטיס, פלוסיה

זחלי 
 פלוסיה
Plusia sp.

100-50 דסיס תמ
יקטול גם תריפס, זחלי פרודניה, פריתרואיד, 14DELTAMETHRIN3Aסמ”ק

הליוטיס, כע”ט

100-75 אטברון 5
יקטול גם זחלי פרודניה, לפיגמה15CHLORFLUAZURON15סמ”ק

מג”ח, 3014TEFLUBENZURON15 סמ”קשונית/מוליט
תריפס 
הטבק

Thrips tabaci
יקטול גם כנימת עלה הדלועייםזרחן אורגני, 2003MALATHION1B סמ”קמלתיון 50

תריפס
Thrips spp.

100-50 דסיס
יקטול גם זחלי פרודניה, הליוטיס פירתרואיד, 14DELTAMETHRIN3Aסמ”ק

וכע”ט

קימחון 
Oidium spp.

40-30 אביר/ענבר
 זני קרימסון ו-10QUINOXYFENE1 ;313סמ”ק

 נבדק בזנים מלרי וסידלס 1262
403MYCLOBUTANIL סמ”קסיסטאן 24, ראלי

G1 אופיר 2000/אורון/
עומר

 70-35
3PENCONAZOLEסמ”ק
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הרשאה שם התכשירשם הפגע
לשימוש

ריכוז/מינון 
לדונם

ימים לקטיף
 קבוצה/ שם גנרי

הערותאופן פעילות יצואמקומי

קימחון 
Oidium spp.

75-50 אינדר
7FENBUCONAZOLEסמ”ק

G1

תכשיר חלש

503TRIADIMENOL סמ”קבאיפידן/שביט

407TETRACONAZOLE סמ”קדומארק

+ TETRACONAZOL 3007 סמ”קדומארק קומבי
SULFUR

תכשיר חלש803BROMUCONAZOLE סמ”קוקטרה
253POLYOXIN AL גרםפולאר

19 פוליאוקסין תוספת ביופילם253POLYOXIN B גרםפופאי
203 גרםפרלין סופר

+PYRACLOSTROBIN 5014 גרםבליס
BOSCALID

C2+C3
סטרובילורינים

U6

U8

מכילים ריכוזים שונים של אותם 
חומרים פעילים

503 גרםסיגנום/סטנגה

503 גרםקוליס
-KRESOXIM
 METHYL+
BOSCALID

TRIFLOYROBIN+753 סמ”קדיסקברי
BOSCALID

203KRESOXIM-METHYL גרםסטרובי

AZOXYSTROBIN+10015 גרםקומודור
CHLOROTHALONIL

מומלץ לשלב שביט בכל טיפול203CYFLUFENAMID סמ”קנץ

303METRAFENONE סמ”קוויוואנדו

40-30 טליוס
7PROQUINAZID13סמ”ק

המשך בעמוד הבא
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הרשאה שם התכשירשם הפגע
לשימוש

ריכוז/מינון 
לדונם

ימים לקטיף
 קבוצה/ שם גנרי

הערותאופן פעילות יצואמקומי

קימחון 
Oidium spp.

TEBUCONAZOLE+257 גרםנתיבו
TRIFLOXYSTROBING1+C3

TETRACONAZOLE+607 סמ”קאמרלד אנרג’י
AZOXYSTROBIN

TEBUCONAZOLE+1007 סמ”קוינטו
BUPIRIMATE3+8קבוצה כימית חדשה

TEBUCONAZOLE+407 סמ”קלונה אקספריאנס
FLUOPYRAM3+C2קבוצה כימית חדשה

DIFENOCONAZOLE + 7514 סמ”קסידלי-טופ
CYFLUFENAMID3+U6

508MEPTYLDINOCAP29 סמ”קקרטן סטאר
נימגארד, נימטול

1%
3NEEM OIL

שמן
JMS2

MINERAL OIL אין לרסס שמן 30 יום לפני או אחרי
ריסוס בתכשיר המכיל גופרית

EOS2
7דימול

סולפוזול/סולפולי/
גפריתר/

מיקרוטיול/תיוביט

 200-100
3גרם

SULFURגופרית
תכשירי גופרית עלולים לגרום 

לצריבות ואסורים לשימוש במזג 
אוויר חם

0.4%3קומולוס
0.75%3גפרטיב

4-33 ק”גגפרביק 70
1507 גרםסופה

מלח 13 ק”גמור
ביקרבונט

חלפת
Alternaria sp.

+ BOSCALID 503 גרםסיגנום
PYRACLOSTROBINC2+C3

סטרובילורינים
מכילים ריכוזים שונים של אותם 

חומרים פעילים
4014 גרםבליס

+ BOSCALID 7515 גרםפרימיום
AZOXYSTROBIN

בוגירון/סקור/
3, מעכבי 7514DIFENOCONAZOLE סמ”קסקיפר

ארגוסטרולים

טעות לעולם חוזרת
במבוא של המאמר: הדברת תריפס בבצל זרוע -2017

2016, שהופיע בגיליון הקודם של "שדה וירק", גיליון ינואר 
2018, מס' 312, עמוד 48, נפלה טעות והוזכר תריפס בשם: 

.frankliniella fusca
יש להבהיר, שתריפס זה לא נמצא בארץ!

המאמר מתייחס לתריפס הטבק, שידוע גם בשמו העממי, 
!thrips tabaci ,תריפס הבצל

תודה למדריכת שה"מ סווטלנה דוברינין, שהעירה הערה 
חשובה זו!

תמר אלון, שה"מ משרד החקלאות, מחוז העמקים
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סיפורו של הפלפל בישראל - 
משנות השישים ואילך

פרק שני בסדרת שני פרקים בנושא
ההיסטוריה של הפלפל בישראל

ריכז וכתב: אורי אדלר, מועצת הצמחים

בפרק הראשון, שהופיע בגיליון הקודם 
)גיליון ינואר, 312(, נסרקו הימים הראשונים 

והרחוקים, ימים של התחלות וחזון. בפרק 
השני אתמקד בהתפתחויות הטכנולוגיות 

ובשינויי הגישה לגידול יותר מבוקר, מתוך ידע 
רב שנצבר והביא את ענף הפלפל עד הלום.

מטרת המאמר לתעד ולהבין את צמתי 
ההחלטה שהשפיעו על הגידול וגם להזכיר 

את האנשים שהיו מעורבים בתהליכים 
השונים, חלקם כבר אינם עמנו וחלקם 

ממשיכים להיות פעילים בענף גם בימים אלו.
בתקופה הנסקרת בפרק זה, משנות השישים 

למאה הקודמת, למדנו להשתמש בהשקיה 
בטפטוף, נכנס השימוש בפלסטיק בחורף 

לחיפוי ולחימום, ובקיץ הוכנסו החיטוי הסולרי 
והשימוש בפלסטיק לחיטוי במתיל ברומיד. 

בהמשך עבר הגידול משטח פתוח למנהרות 
נמוכות, למנהרות עבירות ולבתי רשת.

ראשית גידול הפלפל בערבה
ההשקיה  גם  וכך  הששים,  בשנות  פותח  לפלסטיק  המעבר 
גידול הפלפל בערבה, ואחר  בטפטוף. משנות השבעים החל 

כך גם בבקעת הירדן.
על התפתחות הפלפל בערבה כותב עודד יפה, בעל מעבדות 
שלף כיום ובעבר מגדל במושב עין יהב, שחלקתו שימשה גם 
שקדמה  דרומית,  ערבה  ניסיונות  תחנת  של  ניסיונות  חלקת 

למו”פ ערבה:
“בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת התחלנו לחפש 
הייתה  ההשקיה  פלפל.  הגידולים  אחד  חדשים,  גידולים 

בטפטוף,  השימוש  תחילת  המליחים,  הערבה  במי  בהמטרה 
יצרן  וגמבה,  בהיר  קליפורני,  הזנים  ודילול,  בזריעה  הגידול 
הזרעים “הזרע” ואיש השיווק מנחם ויזל, המדריך אלי אביאלי, 

מנהל ההדרכה במחוז הנגב אבנר  לוי.
שיטת הגידול זריעה  במקום, הנבטה בהמטרה, דילול וביסוס 
בין  אחת  שלוחה  טפטוף,  הוכנס  הגידול  בהמשך  הגידול. 
הקמת  החורף  לקראת  בהמטרה.  ותגבור  פלפל  שורות  שתי 
ובמקביל  ערוגות,  שתי  על  כיסוי  צול  רבע  מצינור  חממיות 

מנהרות נמוכות.  
בדישון,  בסיסי  ידע  בחוסר  מובטח  היה  שהכישלון  כמובן 
בהדברת עשבי בר, באוורור, והגידול המכוסה כולל הפלסטיק 

נעלם לשנים ארוכות. 
התחלנו למסד את הפלפל במקביל לשאר הגידולים. ד”ר חן 
שיפריס כבר הגיע לאזור  ואמר שיש עוד מה לשפר והביא זן 
חדש, מאור, זן פיתוח של הקליפורני, ועבד על שיפורי הפלפל 

הבהיר וצבעים נוספים, כמו הצהוב והכתום. 
שיטת הזריעה בערוגות, כמובן זריעה בפלנט נהללית. הנבטה 
בהמטרה. נוצרה בעיה של שכבת קרום, שגרמה לשבר בצוואר 
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השורש. פתרנו את הבעיה עם חיפוי שבבי נסורת )שהוזכר גם 
שאן,  בית  בעמק  בפלפל  מזיקים  על  לוי  מריו  של  במאמרו 

בגיליון הקודם - א”א(. כמובן התגברנו. 
התחילו נפילות. הגיעו החבר’ה, פרופ’ יעקב קטן מהמחלקה 
למחלות צמחים בפקולטה לחקלאות וד”ר יעקב ג’ימי קריקון 
ז”ל, ממינהל המחקר החקלאי - חוות גילת, ועזרא אדמתי ז”ל, 
מדריך פלפל ארצי )ממ”ר( בשירות ההדרכה והמקצוע, אגף 

הירקות. 
שמשי  סולרי  לחיטוי  במקביל  ברומיד  במתיל  ניסוי  הוצע 
)שהתפתח בייחוד בבקעת הירדן על-ידי ד”ר אביחיל גרינברג 
ז”ל, יחד עם פרופ’ יעקב קטן, והפך שם להליך שגור(. אני, 
של  הניסיונות  )חלקת  שמתפתחת  הניסיונות  בחלקת  כבר 
ערבה  ניסיונות  תחנת  של  סניף  הייתה  המרכזית  הערבה 
יטבתה, התנהלה במשקו  דרומית הוותיקה, ששכנה בקיבוץ 
ונוהלה על-ידי(, ושלמה קליין  של עודד יפה במושב עין יהב 
ממפעלי ים המלח עם המתיל ברומיד, ביצענו ניסיונות חיטוי 
במתיל ברומיד, והתוצאה הייתה עצירת גידול, נביטה ועצירה. 
מה קרה? מופיעים ד”ר מכל כיוון אלי למרפסת )לביתו של 
ישבה ההנהלה של תחנת הניסיונות,  - א”א(, שם  יפה  עודד 
בני  ד”ר  מהטכניון,  אבנימלך  יורם  פרופ’  ניסויים:  ומציעים 
בר יוסף מוולקני, אנשי הקרקע בפקולטה, פרופ’ עמוס בנין 
שמיקוריזה,  והתברר  גדול  ניסוי  בוצע  כפכפי.  עוזי  ופרופ’ 
על  להתגבר  וצריך  ברומיד,  במתיל  נפגעת  קרקע,  פטריית 
ולהוסיף  שורה  לכל  טפטוף  פריסת  לבצע  הוחלט  הנושא. 
זרחן, וראו זה פלא התחדשות. ריב של חוקרים על המרפסת 

ומתקדמים. 
מגיעים לקטיף, הפלפל האדום ירקרק צהוב, מה קרה? הגיעו 
בני  ד”ר  מרקו,  שלמה  ד”ר  ז”ל,  כהן  שלמה  ד”ר  המומחים, 
רקח, ד”ר גד לוינשטין אל המרפסת וקבעו וירוס חדש. הביאו 
את הפרופסור הראשון בין ראשונים מהבריטיש מוזיאון, לאן? 
לבית  עברה  לווירוסים  המחלקה  כל  הביתה.  אלינו  לחודש 
עונה  בין  הגידול  הפסקת  סניטציה.  נפלה,  והחלטה  יפה, 
גם,  קרמר  שלמה   - וג’וחה  הייתה,  אוקו  אורנה  כבר  לעונה. 
השורשים.  במלאכת העמקת  והתחלנו  רוסו,   דדי  דוד  וד”ר 
לשם הגיעו אורי שני ומוטי הררי ומתחנת ניסיונות ערבה יגאל 
יוגלי שר שלום כבר ניהל את ענף הירקות בשירות ההדרכה 

והמקצוע. 
שתילה  לנסות  שכדאי  לשכנע  וניסה  הגיע  גם  כבר  חישתיל 
בשתילי גוש-חישתילים. לא, לא, לא ילך, קבעו  כל המומחים, 
מגדלי  ארגון  ומנהל  חישתיל  משתלות  )מייסד  דגן  ויחזקאל 
ירקות בעבר( אמר, עודד )יפה(, תנסה בצד שלא יראו. ביצעתי 
ניסוי עבור יחזקאל בשקט בצד זריעת פלפל מול שתילת פלפל. 
יחזקאל  חברים  ונעשינו  שווה,  לא  לא,  ואמרו  מומחים  הגיעו 
ואחיו, שהתארחו בביתנו, לא  ועמית הקטן  ובת שבע גם  ואני 
פעם לא פעמיים. והגיעה אורחת, שמש צורבת, ומכת השמש, 
והמצאנו שיטה, רשת צל,  וד”ר אירית רילסקה ז”ל הגיעה וד”ר 

איתן פרסמן, ומי עוד באה, גברת קרה והקפיאה. 
וירד  מציפה,  ספרד  סתומה,  אירופה  אמרו  שיווק,  בעיות  היו 
ונסעו  אריזה,  בבית  מיון  שיטת  עוד  המצאנו  הפלפל.  משק 
והכסף  משוכללות,  במכונות  ומיינו  אריזה  בית  קנו  לאיטליה, 
ירד לטמיון כי הפלפל נפל ונשבר מהמסועים, שהותאמו למיון 

לבנים, והתחלנו לשלוח לעזה ולכל בית אריזה.

יש לזכור שבאותם ימים בערבה התבססה העבודה על עבודה 
עצמית, עם מתנדב יחיד למשפחה, ללא עבודה שכירה, כי על 

עקרונות שומרים וכל השאר כבר היסטוריה”. 
בברכה, עודד יפה. 

השאר  בין  הפתוח,  בשטח  בערבה  הפלפל  של  הסיפור  זהו 
כיוון שהערבה התבססה על עבודה עצמית. דירגו את הקטיף 
ההבשלה  לדחיית  שחורה,  ברשת  חלקות  כיסוי  באמצעות 

ודירוגה, כך שניתן היה לקטוף במשך עונה ארוכה יותר.
בערבה  השמונים.  שנות  סוף  עד  הפלפל  גידול  המשיך  כך 
קטפו אדום ובבקעת הירדן קטפו ירוק, כי הפלפל בבקעה היה 

נרקב ממחלת בוטריטיס לפני שהאדים. 
מטיפוח  זנים  ברמה  שנות השמונים, שלטו  סוף   - עד אמצע 
ד”ר חן שיפריס, כשהמאור כזן קליפורני ונהריה הם השולטים, 
רשפון.  ממושב  שפר  בן  מאיר  שטיפח  שפר,  הזן  גם  ונוספו 
מאיר גם טיפח את הזן הבהיר אוהד, שהיה שנים רבות בגידול 

מסחרי.

מהפכה בנושא הזנים
אותה  והנהיג  הזנים,  בנושא  הייתה  בפלפל  הבאה  המהפכה 

עסקו  מחקריה   .2009-1923 ז”ל,  רילסקה  אירית  ד”ר 
בייצור ירקות מחוץ לעונתם בחורף ובקיץ. עסקה רבות 
בפריחה, בחנטה ובהתפתחות הפרי של פלפל, עגבניות 
הטכנולוגיות  בפיתוח  המחקר  מחלוצי  הייתה  וחצילים. 
בעיקר  אך  הארץ,  רחבי  בכל  צמיחה  ובתי  חממות  של 
לאינטרודוקציה  רבות  הקדישה  אירית  בדרומה. 
ולאגרוטכניקה של גידול חדש בערבה - הפלפל. תוצאות 
עבודותיה ומחקריה משמשים עד היום כבסיס להמשך 
“מורשת”,  מדור  )מתוך  כולו  ובעולם  בארץ  המחקרים 

באתר מינהל המחקר החקלאי(.

מאיר בן שפר איש רשפון )צילום תעודת זהות מנדטורית 
מהאינטרנט(. 

ופעיל, ממייסדי מושב רשפון. תרם לענף  מאיר חקלאי 
זן בלוקי בהיר, ואת הזן אוהד.  הפלפל את הזנים שפר, 
כמו-כן היה מהראשונים שגידלו פלפל בכיסוי פלסטיק 

ועם חיפוי קרקע בפלסטיק, במשקו במושב רשפון.
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המדריך הארצי עזרא אדמתי, שפעל יחד עם יבואני הזרעים 
זני מכלוא הולנדיים. עד אז התבסס הגידול על  לייבא לארץ 
זנים פתוחים - לא מכלואים ומייצור מקומי. המעבר לזני מכלוא 

סימן גם עלייה דרמטית באיכות, ביבול ובמחירי הזרעים.

גמליאל  ובני  עומר  שמשון  בבקעה  ביצעו  עזרא  של  בסיועו 
זני  שני  בלטו  בהם  פצאל,  במושב  מגדלים  אצל  זנים  מבחני 
מכלוא הולנדיים באיכות הפרי וביבול: 1750 “אינדרה” ו-1745 
חברת  נציג  עם  “ביקרנו  גמליאל:  בני  מספר  וכך  “גלקסי”. 
הזרעים ההולנדית וולטר מ"סלוס אנד גרוט" ועם נציג חברת 

שוק חקלאי דאז.
שקיות  עם  הניסיונות.  לחלקת  וולטר  הגיע  בוצי  גשם  ביום 
מאושר  של  בשטחו  לחלקה  דידינו  הנעליים.  על  פלסטיק 
זנים  של  בתצפית  המיובאים.  המכלוא  זני  בלטו  מפצאל. 
מחו”ל  האורח  על-ידי  אובחנה  מקומיות  חברות  של  מטיפוח 

נגיעות בווירוס )פשוט פאדיחה(. 
של  גידולם  ללימוד  עומד  מבחני  גם  בבקעה  בוצעו  בהמשך 
אבל  הוותיק,  המאור  את  מהשדות  שדחקו  החדשים,  הזנים 

עדיין המשיך הגידול בשטח הפתוח.
עד היום ניתן למצוא מספר מגדלי שטח פתוח הנאמנים לזן 

אינדרה, זן המכלוא הראשון שחדר לארץ”.

עם פרישתו של עזרא אדמתי לגמלאות, תפס את מקומו בני 
והביא  למבנים  הפלפל  להכנסת  לאות  ללא  שפעל  גמליאל, 
לארץ גם זני חממות הולנדיים, שדרשו פינוק של חימום בחורף.

להלן סקירתו של בני גמליאל על המשך הפיתוח בפלפל:
“ניתן לחלק את התפתחות ענף הפלפל ליצוא לשלוש תקופות:
תקופה ראשונה - עד עונת 1989-1988: בתקופה זו גדל כל 
הפלפל ליצוא בערבה. הזן הבלעדי - מאור )זן פתוח(, שיטת 
הגידול - שדות גלויים, זריעה במקום ודילול. היבול שהושג היה 
היקף  ליצוא.  בלבד  טונות   1.5-1.0 ומתוכם  לדונם  טונות   5-4
הגידול בערבה היה 1,257 דונם בשדה גלוי, 177 דונם במנהרות 
עבירות ומבנים קלים מכוסי רשת צל. הגידול היה חשוף לנזקי 
קרה, ושנים רבות שולמו תמלוגי ביטוח לכיסוי חלקי של נזקים.
תקופה שנייה - בעונות 1992-1990: לאחר חזרתי משליחות, 
- התבקשתי  להקמת פרויקט הדגמה בדרום טקסס ארה”ב 
שפרש  אדמתי,  עזרא  הוותיק,  הארצי  המדריך  את  להחליף 

לגמלאות.
התארגנה ועדה מקצועית לפלפל בראשותי, שכללה את ד”ר 
אירית רילסקה וד”ר חן שיפריס ממכון וולקני, מנחם דינר ואנכי 
משה”מ, רפי דיין ואהרון שקרג’י מהערבה, נח לוי  מאגרקסקו 

ד”ר יוני אלקינד וד”ר חיים רבינוביץ מהפקולטה לחקלאות.
הזן מאור עדיין שולט אז. קשה לאנשי הערבה להסכים לשנות 
את הזן ואת שיטת הזריעה במקום, אך יש הסכמה לבדיקת 

הגנות מפני קרה.
והזן  שולטת עדיין התפישה שיש להשתמש בזנים ישראליים, 
העיקרי החדש בבחינות הוא זן המכלוא 899 של חן שיפריס. זני 
מכלוא נוספים בבדיקה - 789, 840, 15, 12 מטיפוחו של סרג’ בן 
הרוש מהזרע וכן כוכב עולה מהולנד, הזן אינדרה, אותו הביאו 

אנשי הבקעה.
גוש  גישושי התנסות של שימוש בשתילי  זו התחילו  בתקופה 
)חישתילים( בזני המכלוא היקרים והתחלת הניסויים במבנים”.

המעבר למבנים
בני גמליאל ממשיך בסקירה:

ויכוח עם אנשי הערבה, שטענו שיש להתחיל במנהרות  “היה 
עבירות ולא בבתי צמיחה גבוהים יקרים. במקביל יש התחלה 
שורות  מעל  רשתות  פרישת  לעומת  צל  רשת  סוכות  של 
השתילה הנתמכות בעמודי ההדליה הנמוכים או פשוט הנחת 

הרשת על קומת הגידול.
)שהתפנו  צמיחה  בבתי  התצפיות  הורחבו   1992-1991 בעונת 
אצל   - קטיף  בגוש  השונים.  הארץ  בחלקי  פרחים(  מגידול 
אביבה כהן מגדיד וציון טובי מגני טל, בפתחת שלום - מושב 
 - הנגב  בשער  ומולודובסקי,  דוד  בן  שורמן,  נעמי  אצל  דקל 
בתחנת הניסויים שבקיבוץ ארז, בחוף הכרמל - במושב צרופה 
מניר  ז”ל  צייזלר  שרגא  אצל   – אשקלון  בחוף  אשורי,  אצל  

ישראל ואיציק שמילוביץ מנתיב העשרה.
הזנים בתצפיות הללו היו: מכבי, אינדרה, 899 ומאור.

הפלפל  בענף  ראשון  לימודי  סיור  ערכתי   1992 מרץ  בסוף 
הניסויים  בתחנת  זרעים,  חברות  במספר  ביקרתי  ההולנדי, 
בנלדווייק ואצל מגדלים. סיור זה היווה מאיץ לשינוי התפישה 
שלי על עתיד ענף הפלפל בארץ ודרבן אותי לעסוק בהחדרת 

זני מכלוא איכותיים ובשינוי טכנולוגיות הגידול.
תקופה שלישית - עונות 1996-1993: פרויקט פלפל איכותי 

ליצוא:
חוץ,  לסחר  האגף  עם  המקצועית  הוועדה  של  בפגישה 
הוחלט להטיל עלי לארגן ולנהל פרויקט של קידום טכנולוגי 

דרכו  היה מדריך חקלאי שהחל את  ז”ל  עזרא אדמתי 
לכיש  בחבל  העולים  מושבי  של  בהדרכה  המקצועית 
ארצי  למדריך  התמנה  ובהמשך  החמישים,  בשנות 
של  הירקות  באגף  עבודתו  במסגרת  וחצילים,  לפלפל 
היה  הפלפל  בהתפתחות  והמקצוע.  ההדרכה  שרות 
זני מכלוא  ולהחדרת  הזנים  עזרא אחראי להרחבת סל 
עבודתו  הפתוח.  בשטח  שגידלו  הזנים  לסל  הולנדיים 
צוותי  עם  פורה  פעולה  בשיתוף  התאפיינה  עזרא  של 

ההדרכה הצעירים בשטח.

ניסוי פלפל ירוק בבקעת הירדן, בו נבדקו לראשונה זני 
מכלוא הולנדיים בהשוואה לזן הוותיק מאור
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קצר  השתלמות  סיור  לממן  הוחלט  ליצוא.  הפלפל  בענף 
להצטרף  נכונות  שהביעו  מגדלים,  של  נבחרת  לקבוצה 
הוועדה:  ובאישור  על-ידי  נבחרו  המגדלים  זה.  לפרויקט 
ליכטמן  זאב  מפארן,  עובדיה  ראובן  מצופר,  רבינס  עזרא 
מעין הבשור, דורון רזניק מנתיב הגדוד וכן אלי תארי, שמשון 
יצא לפועל  ובני גמליאל משה”מ. הסיור  דינר  עומר, מנחם 

בתאריכים 1-8.8.1993. 
בחזרתנו מהסיור, נערך כנס מגדלים רב משתתפים, בו הוצגו 
בארץ,  בענף  לפריצה  והסיכויים  בהולנד  מהסיור  הלקחים 

בעקבות השינויים הטכנולוגיים שיוחדרו.
עלות  של  חלקי  לכיסוי  החקלאות  משרד  הבטחת  אושרה 
הגידול ל-15 דונם בסך של 6,875 ש”ח לדונם בתוספת מע”מ 
אצל מגדלים בחלקי הארץ השונים, שישתתפו בפרויקט, וזאת 
בתנאי שיבוצעו הנחיות מנהל הפרויקט במלואן, כולל חימום 
שנבדקו  הזנים  צלזיוס.  מעלות   16 למינימום  הצמיחה  בתי 
וכזן  Rijck Zvann ההולנדית כזן עיקרי  היו: מזורקה של חברת 

ביקורת הזן 899 של חברת הזרע.
חנן,  מבית  מנדא  רמי  היו:  בפרויקט  המשתתפים  המגדלים 
ואלאל מגוש  ציון טובי, מוטי סנדר  דורון רזניק מנתיב הגדוד, 
האחים  תאומים,  מתל  ששון  גיל  מצרופה,  בכר  ליאון  קטיף, 
מפארן,  עובדיה  ראובן  מצופר,  רבינס  עזרא  מיבנאל,  שקד 

מושב הבונים, זאב ליכטמן ורבקה כהן ממושב עין הבשור.
התוצאות המיטביות ביותר הושגו בשנה הראשונה אצל דורון 
ההנחיות  כל  על  להקפדה  הודות  וזאת  הגדוד,  מנתיב  רזניק 
ותהליכי הגידול, כולל עיצוב הצמחים, צינון בימים חמים וחימום 
ל-16 מ”צ מינימום )והדרכה צמודה של צוות ההדרכה: שמשון 
עומר, אפרים ציפלביץ ויוסף נויבאור ז”ל(. הגורם המכריע אצל 
כל המגדלים היה החשיפה לאיכות הגבוהה ביותר של הפירות, 
אחידות צורה, גודל, ברק ומופע כללי, אותם לא ראו עד כה, 
וכן  יצוא  ל-80%-90% מהתוצרת באיכות  בזן מזורקה, שהגיע 
ליבולים גבוהים שהגיעו אף מעל ל-12 טונות לדונם אצל חלק 

מהמגדלים.
במקביל נמשכו הניסויים בקיבוץ ארז, בחוות הבשור וכן במו”פ 
ההולנדי  מזורקה  זנים:  בשני  בעיקר  נערכו  הניסויים  ערבה. 
 - הדליה  שיטות  השוואת  התמקדנו:  ובהם  הישראלי,  ו-899 
שתילה  עומדי  )ספרדית(,  אופקית  לעומת  )הולנדית(  אנכית 
ומספר גבעולים למ”ר, הצללה להקטנת קרינה בסתיו ובערבה 
מינימום  טמפרטורות  בדקנו  בבשור  קרה.  נזקי  להקטנת  גם 
ליליות בזן מזורקה: 8 מ”צ, 10 מ”צ, 12 מ”צ, 14 מ”צ, 16 מ”צ 
בשני  טמפרטורות  בשלוש  תצפיות  ערכנו  בארז  מ”צ.  ו-18 

הזנים הנ”ל ובשתי שיטות ההדליה. 
נוספים על המזורקה,  הולנדיים  זנים  הובאו לארץ  בהמשך 
מהמזורקה  נמוכות  לטמפרטורות  יותר  עמידים  שהיו  זנים 
הרגיש וכן בעלי עמידויות שונות לווירוסים, תכונה שחסרה 

במזורקה.
העוקץ  להשארת  באשר  הערבה  אנשי  עם  גדול  ויכוח  היה 
בדמות מקל של סבא. הם טענו שהעוקץ יפגע בפירות שכנים 
נוספים. טענות אלה  ימי עבודה  יצריך  וכן טענו שזה  באריזה 
הופרכו בתוספת המחיר שהפלפל קיבל עקב יפי התוצרת וכן 
בזכות המשקל הנוסף שהצטבר עם השארת העוקצים הללו...
מחברות  אחת  עם  הוויכוח  הייתה  שעלתה  נוספת  בעיה 
שונות.  בטענות  מחו”ל  הזנים  ליבוא  שהתנגדה  הזרעים, 
לשמחתי התגברנו גם בנושא זה, ויבוא הזנים ההולנדיים הפך 
לטריגר עבור יצרני הזרעים, ששכרו מטפחים ובמשך השנים 
וביבוליהם  באיכותם  נופלים  שאינם  איכותיים,  לזנים  הגיעו 

מהמיובאים.

- ענף הפלפל עבר מהפכה מהירה אשר  תוצאות הפרויקט 
תוצאותיה היו:

הכפלה פי 70-60 של יצוא הפלפל משנת 1992 עד לשנת 	 
2013, עקב עליית יבול איכותי ליחידת שטח והגדלת היקף 

המזרעים פי 4-3.
הספקה רציפה של פלפל לשוק המקומי במשך כל חודשי 	 

השנה, באיכות מעולה, בצבעים שונים ובגוני טעם שונים.
האיכות 	  עקב  מישראל  ליצוא  האמריקאי  השוק  פתיחת 

הגבוהה והסניטציה ששופרה במסגרת “ערבה נקייה”.
הפלפל נעשה מקור פרנסה עיקרי למרבית תושבי הערבה 	 

ואפשר הרחבת היישובים, לקליטת בנים ואחרים.
הגורמים העיקריים לתוצאות:

תמיכה מסיבית של מערכת ההדרכה והמו”פ.	 
מימון ממשלתי. 	 
התגייסות חברת אגרקסקו שהייתה חברת היצוא המובילה.	 
מעבר לזני מכלוא איכותיים.	 
ורשת 	  בפוליאתילן  מוגנים  צמיחה  לבתי  הגידול  הכנסת 

חרקים או רשת חרקים בלבד.
בין 	  שילוב  שהיא  להדליה,  ישראלית  טכנולוגיה  פיתוח 

ההדליה האנכית לבין ההדליה האופקית.
גידול במצעים מנותקים ו/או בתעלות הזנה.	 
והקטנת 	  משולבת'  'הדברה  בשיטות  השימוש  התרחבות 

ובמיוחד  הגידולים  בכל  רעילים  הדברה  בחומרי  השימוש 
בגידול הפלפל.

פתיחות המגדלים בהחדרת טכנולוגיות חדשות.	 
במחיר  העלייה  היבול:  פוטנציאל  למיצוי  מגבילים  גורמים 
הדלק וחוסר זמינות של עובדים. גורמים אלה מונעים את גידול 
וכן  והדליה אנכית  הפלפל בשיטת עיצוב הצמח לשני ענפים 
מונעים שמירה על מיקרו-אקלים מיטבי לגידול לאורך מחזור 

גידולו, וכך ממוצע היבול המושג הינו כמחצית מהפוטנציאל”.

גידול איכותי ומוביל
גדולים.  לשטחים  והגיע  מוביל  איכותי  לגידול  הפך  הפלפל 
השאיפה להקטנת הוצאות הייצור הביאה להרחבה גדולה של 
גידול בבתי רשת. לכך תרמו זנים שטופחו בארץ על-ידי ד”ר 
חורפי  גידול  לחקלאות, המאפשרים  אלקינד מהפקולטה  יוני 
דלק  ועלויות  חממה  של  יקר  מבנה  ללא  גם  טובה  ואיכות 

שהרקיעו שחקים.
ואיציק  גמליאל, שפרש לגמלאות,  בני  במקביל לעבודתו של 
פוסלסקי, שהחליף את בני גמליאל בתפקיד המדריך הארצי, 
זני פלפל איכותי, שמצליח להניב פרי  התפתח בארץ טיפוח 

איכותי בערבה גם ללא תוספת חימום.
וצוותו  אלקינד  יוני  ד”ר  על-ידי  שטופח   ,FAR 7158 הזן 
מהפקולטה לחקלאות, הפך להיות הזן המוביל בערבה תוך 
כדי שהוא מייתר את הצורך בחימום, כשרוב הגידול מבוצע 
7158 היוותה טריגר לטיפוח  בבתי רשת. בנוסף, הופעת הזן 
של זנים המתאימים לגידול ללא חימום בערבה גם בחברות 
גדול  כיום  הזנים  כשמגוון  וזרות,  מקומיות  אחרות,  זרעים 
ומאפשר בחירה בין זנים בכירים לאפילים יותר וכן בין איכויות 

פרי שונות.

המצב כיום
ספרדית.  בהדליה  רשת  בבתי  מבוצע  הפלפל  גידול  רוב 
מקומי,  מטיפוח  זנים  על  בעיקר  מבוסס  הוא  בערבה 
יש  כמו-כן  נמוכות.  בטמפרטורות  לחנטה  יחסית  שעמידים 
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קונסטרוקציה של  גידול במבנה חם-רשת, שהוא מבנה בעל 
חממה המכוסה בתחילת העונה בשתי רשתות צל, ובהמשך, 
כחודש לאחר השתילה, מוסרת רשת ונשארת רשת לבנה נגד 
חרקים. בהמשך, לקראת החורף, מכוסה החממה בפלסטיק 

כשהקירות נשארים עם רשת בלבד.
החם-רשת היא פשרה שיכולה להיות בעיתית בחורפים קרים, 

בשל העדר האפשרות לסגור את המבנה בלילות קרים.
במשך תקופה זו גם נפתח שוק היצוא, ויצואנים פרטיים רבים 
היחידה  היצוא  חברת  שהייתה  אגרקסקו,  לחברת  הצטרפו 

ולאחר מכן נמכרה ואיבדה את מקומה כחברת יצוא מובילה.
יש לציין שהמחקרים והניסויים בשנים האחרונות בוצעו ברובם 
במימון ובסיוע של מועצת הירקות שחוברה בהמשך למועצת 
של  הראשי  המדען  במימון  בוצעו  עומק  ומחקרי  הצמחים, 

משרד החקלאות.
בנוסף התפתח נושא הטיפולים לאחר קטיף על-ידי פרופ’ אלי 
פליק וצוותו ממרכז וולקני ורמי גולן, איש האיכות של המו”פים 
האזוריים, ששיפרו מאוד את איכות הפרי המשווק ובמיוחד את 

חיי המדף ואפשרו יצוא ימי. 
גדל,  הזנים  מגוון  רשת.  בבתי  נעשה  הפלפל  גידול  רוב  כיום 
לבין  מקומיים  יצרנים  בין  גדולה  הזרעים  בשוק  והתחרות 

יבואנים.
הראשונים,  הגידול  בשלבי  בצימוח  השליטה  גם  התבססה 
עקת  ו/או  כבדות  בקרקעות  בבקעה  מים  עקת  באמצעות 
חנקן בערבה בקרקעות קלות. אמצעים אלו מפורטים בדפי 

ההמלצות, על פיהם מבוצע הגידול בימים אלו.
ניתן למצוא את פרטי שיטות הגידול המקובלות כיום בפרסומי 

ההמלצות של שירות ההדרכה והמקצוע והמו”פים האזוריים.
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בחינת תכשירים לשיפור און צימוח 
ויבול בעגבנייה, על רקע נגיעות בווירוס 

TBRFV בגידול הקיצי בבשור, 2017

ליאור אברהם, שחר פינקוביץ, עודד פרידמן, שלי גנץ  - שה"מ; מורן סגולי - מו"פ דרום; שלמה אילני - 
מועצת הצמחים; אביתר שטרן - אגן; הראל כדורי - גדות-אגרו; עומרי נחמן - תרסיס; עמנואל רוטשילד 

 EM - לוכסמבורג; אלי סלע - חקלאות ביולוגית; דן רוטנברג - גן מור; סולי אברהם - דשנים; רפי רודמן -
Israel; חגי רבן, יענקלה ספיאן - VGI; נחום ברודוך - רימי; נתנאל צוויג - כצ"ט; אביב פילכאבר - ליד 

חקלאות; נרי רונן, ירון דרורי - עצה חקלאות; אמנון גרוסברגר - Croptimal; ברוך רחמים - חקלאי

בגידול עגבנייה בקיץ, על רקע של נגיעות 
בווירוס TBRFV )טובמו חדש( ותנאים של 

עומס חום, ישנה פגיעה חזקה בצימוח 
ובפוטנציאל היבול. בניסוי זה בדקנו את 

השפעתם של תכשירים שונים בשילובים 
שונים על שיפור און הצימוח, היבול ואיכותו 

בגידול עגבניית אשכול בבשור. כמו-כן, בדקנו 
בתצפית את ההשפעה של עומד שתילה 

והפחתת קרינה. לא נמצא שילוב תכשירים 
שהגדיל את כמות היבול או את איכות היבול 

באופן משמעותי. לעומת זאת, נראה שלרשת 
הצל הייתה השפעה על גודל הפרי, כמות 

היבול והנגיעות בשחור הפיטם.

מבוא
)טובמו   TBRFV-ב נגיעות  זוהתה   2014 אוקטובר  בחודש 
 TM2 עמידות  בעלי  עגבניות  זני  של  מסחרי  בגידול  חדש( 
חלקות  במרבית   ,2017 לאוקטובר  נכון  לטובמו-וירוסים. 
הנגיעות  בווירוס.  נגיעות  קיימת  הבשור  באזור  העגבנייה 
כללית של  להיחלשות  גורמת  בווירוס החדש של העגבנייה 
התופעה  הפרי.  ובגודל  בכמות  באיכות,  הפוגעת  הצימוח, 
וכתוצאה מכך  גבוהות,  מתגברת על רקע של טמפרטורות 
10-8 קומות )תפרחות( בלבד.  מתקצר מחזור הגידול לכדי 
30% ל-50% מהיבול הפוטנציאלי  הפחיתה ביבולים נעה בין 
בתקופה דומה בחלקה ללא נגיעות בווירוס. מועד ההדבקה 
שעתיד  הנזק  מידת  את  רבה  במידה  קובע  החלקה  של 
הפגיעה.  פוחתת  כך   - מתאחר  שהמועד  ככל  להיגרם; 
נראים סימפטומים  בחלקות מסחריות רבות באזור הבשור 

ראשונים כבר לאחר הופעת 3 תפרחות, והיחלשות הצימוח 
מופיעה כבר מתפרחות 6-5.

הכלים, העומדים לרשות המגדלים בהתמודדות עם הווירוס 
מוגבלים,  הם  הקיץ,  בתקופת  היבולים  פחיתת  ועם  החדש 
וכוללים: מחזור זרעים, ניקיון חומר הריבוי, הקפדה על סניטציה 

במהלך הגידול ובחירת זנים הסבילים לווירוס.
לשיפור  המיועדים  תכשירים,  של  מאוד  נרחב  מגוון  יש  כיום 

הצימוח והיבול בגידולים שונים, שפועלים בכמה אופנים: 
הזנה עלוותית גרידא של יסודות מיקרו/מאקרו;. 1
חומצות . 2 הומיות,  חומצות  )כדוגמת  אורגניים  הזנה  תוספי 

אמינו(;
שיפור הזמינות והקליטה של חומרי ההזנה בקרקע;   . 3
משפרי תנגודת )חסינות( בצמח;. 4
העשרה במיקרואורגניזמים מועילים.. 5

חלק מהחקלאים עושה שימוש בתכשירים אלו במהלך הגידול, 
חלקם ביישום עקבי וחלקם במתן חד-פעמי, חלקם בריסוס 

וחלקם בהגמעה. 
לפיכך, עלתה השאלה, מה השפעתם של תכשירים אלו על 
הצימוח ועל היבול בעגבנייה, על רקע דישון והשקיה משקיים 
ובנוכחות הווירוס החדש בתקופה החמה. ההנחה היא שללא 
תנאי עקה ובהינתן דישון והשקיה תקינים, השפעת התכשירים 
הללו תהא זניחה, ודווקא בתנאי המחקר הנוכחי ייתכן שתהיה 

להם השפעה חיובית. 
בתצפית שערכנו ביולי 2016 בחלקת עגבנייה בשדה ניצן, עם 
תכשירים  לכמה  מאוד  קל  יתרון  נמצא   ,)12( רבים  תכשירים 
בשיפור היבול )בדיקה של 5 קטיפים בלבד( על פני הביקורת, 
כעבור  שנעשתה  ויזואלית  צימוח  בהערכת  גם  נראה  וכך 

חודשיים מהשתילה. 
במושב  עגבנייה  בחלקת  מסודר  ניסוי  ביצענו   2017 ביוני 
בתנאי  שונים  תכשירים  של  השפעתם  לקביעת  מבטחים, 

העקה שתוארו לעיל, ובהמשך נציג את סיכום המחקר.
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שיטות וחומרים 
במחקר זה בוצעו במקביל 2 ניסויי שדה )ראשי ומשני( ותצפית.
במושב  רחמים  ברוך  המגדל  של  במשק  נערך  המחקר 

מבטחים, בבית רשת 50 מש בקרקע חולית.

תיאור הניסויים:
הוקצה  והמשני(  )הראשי  בניסוי  שהשתתפה  חברה  לכל 
חבילת  ליישם  החברה  התבקשה  בו  אשר  אחד,  טיפול 
בצימוח  המיוחל  לשיפור  להביא  תהיה  שמטרתה  טיפולים, 
וביבול. יישום התכשירים של כל חברה התבצע על ידי נציגי 
ריסוס,  בתיחוח,  )הצנעה  היישום  אופי  כשהמינון,  החברה, 
הגמעה( ותדירות היישום נקבעו על-ידי החברה בלבד. הרעיון 
זו, הוא לסרוק בבת- הכללי, שעמד מאחורי מתודה ניסויית 
במהלך  כחבילה  הניתנים  טיפולים  של  גדולה  כמות  אחת 
הגידול, ובמקרה שמתקבלת תגובה חיובית לאחד הטיפולים 
בהמשך  זה  טיפול  של  יותר  מדוקדקת  בדיקה  לאפשר   -

המחקר. 

תיאור התצפית:
נבדקו השפעת עומד השתילה של צמחים מורכבים מפוצלים 
)עומד גבוה בהשוואה לנמוך(, פריסת רשת צל על היבול, גודל 
העומד  פיטם.  שחור  כמו  פרי,  איכות  ובעיות  הממוצע  הפרי 
 2,500 )1,250 צמחים,  40 ס"מ בשורה  הגבוה הוא שתילה כל 
ענפים לדונם(, לעומת העומד הנמוך, שהוא שתילה כל 50 ס"מ 
שחורה   30% צל  רשת  לדונם(.  ענפים   2,000 צמחים,   1,000(

נפרסה מעל הגידול בשלב של קומה 7-6.  

פרטי הגידול: )רלוונטי לניסויים ולתצפית(
שתילה: 2.6.2017.

תחילת קטיף: 14.8.2017.
סיום גידול: 17.9.2017.

עגבניית אשכול מהזן "איקרם" )זרעים גדרה( מורכב, מפוצל 
לשני ענפים על כנה "נגב 16" )רוטיליטי(. 

ערוגות;  בין  מ'   2 בשורה;  צמחים  בין  ס"מ   50 שתילה:  צורת 
בסך-הכול 1,000 צמחים לדונם )2,000 ענפים(.

טבלה מס' 1: תיאור הטיפולים בניסויים 
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טבלה מס' 2: פירוט התכשירים בניסוי

מרכיביםשם מסחרי של התכשיראופן יישוםשם חברה

חקלאות 
ביולוגית

ח’ אמינוגולןריסוס
ח’ הומיות ותרכובות אורגניות נוספותנירהגמעה

ח’ הומיותהומגרההגמעהרימי

דשן מינרלינאנובאץ, טופ מגנזיום, טופ סידן, KP+ריסוסכצ”ט
דשן מינרלי טרופוס פלטינוםהגמעה

hemexazol 360 g/lטאציגרןהגמעהאגן

VGIאמינוריסוס KF חומצות אמינו וספונינים, יסודות הזנה
ממקור אורגני

תרכיזי אצות, חלבונים, ויטמינים, שמנים KF סרפיקו + KF 10הגמעה
צמחיים, מינרלים, מלחים, סוכרים ומיצויי 

צמחים
ח’ אמינו + ח’ זרחתיתאמינוסטאר + קורדוןריסוסגן מור

אצות + מיצוי צמחיאלמוג ים + נמטרוןהגמעה
דשן מינרלי 777עלוותוןריסוסדשנים

חומצות הומיות, כלורעודד/כלורןהגמעה
דשן מינרלידשן עלוותי - Simbo Caריסוסלוקסמבורג

דשן בשחרור איטיLBG 316תיחוח לפני שתילה
EM-IsraelריסוסEM  קבוצות חיידקים

קבוצות חיידקים EMהגמעה
אצותאקדיאןריסוסגדות אגרו

ח' הומיותטרה סורב שורשיםהגמעה
פוליסוכרים ויסודות מיקרוחומר Xריסוסתרסיס

דשן מינרלימקסיבוסטהגמעה
חומצות אמינו + NPK פרוטק/אנגורדהריסוסליד חקלאות

חומצות אמינו + NPK פוקסה/קומפלקסהגמעה

איור מס' 1: מפת שטח הניסויים והתצפית
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12 טיפולים שונים )כולל ביקורת(, בלוקים  ניסוי ראשי:  מבנה 
באקראי, 4 חזרות לכל טיפול בניסוי - 5 מ' לחזרה )10 צמחים( 
+ 3 מ' רץ שוליים; משני צדי ערוגת הטיפולים ישנה ערוגת חיץ. 
 )"2 )"ביקורת  נוספת  וביקורת  אחד  טיפול  משני:  ניסוי  מבנה 

באותה מתכונת של 4 חזרות - 5 מ' לחזרה. 
מבנה תצפית: 3 טיפולים X 2 חזרות. גודל החזרה הוא ערוגה 

שלמה של 50 מטר רץ )100 צמחים/200 ענפים(.
מדידות במהלך המחקר: 

הערכת צימוח - בוצעה בגיל 30 ו-60 יום מהשתילה. 
הערכת נגיעות וסימפטומים בווירוס TBRFV - בוצעה בגיל 30 

ו-60 יום משתילה.
יבול - שקילת כל היבול המתקבל בכל חזרה במהלך הגידול. 

מדידה של משקל פרי ממוצע לכל חזרה.
איכות הפרי - הערכה ויזואלית בעת הקטיף.

בדיקת מינרלים בעלים - הבדיקה בוצעה בעלה בוגר חמישי 
מקדקוד הצימוח בגיל 62 יום משתילה )כ-10 ימים לפני קטיף 

 .Croptimal 1(, על-ידי חברת
המחקר  שטח  בכל  והדישון  ההשקיה  ממשק  והשקיה:  דישון 
ובהתאם  הבשור  באזור  עגבנייה  בגידול  המקובל  לפי  נעשה 

לבדיקת קרקע שנערכה בסמוך למועד השתילה. 

הערה:
הנגיעות בווירוס החדש TBRFV החלה בצורה ספונטנית כ-45 
והתפשטה  המבנה  של  המערבי  בחלק  השתילה  לאחר  יום 
נפגעו  הגידול  והמשכיות  הצימוח  המחקר.  שטח  לכל  מהר 
כצפוי ונעשה קיטום ראש לאחר חנטת התפרחת ה-8. הגידול 
הנעשה  את  מאפיין  גידול,  חודשי  מ-4  פחות  שנמשך  הקצר, 

במשקי עגבנייה נוספים בעונה זו. 

תוצאות
באיור מס' 2 א', ב' ו-ג', ניתן לראות כי הטיפולים לא השפיעו 
יום   30 שנעשתה  בהערכה  גם  כן,  כמו  הצימוח.  עוצמת  על 
משתילה לא התקבלו הבדלים משמעותיים בעוצמת הצימוח 

בין הטיפולים )תוצאות לא מוצגות(. 

טבלה מס' 3: יבול מצטבר לשיווק ומשקל פרי ממוצע 

א. ניסוי ראשי 

יבול מצטבר לשיווק שם טיפול
)ק”ג/מ”ר(

משקל פרי ממוצע 
)גר’(

8.15109.6דשנים

8.09108.5גדות-אגרו

7.93111.2תרסיס
VGI7.90104.2

7.70106.0כצ”ט

7.69109.9ביקורת

7.64109.2לוכסמבורג

7.62106.5ח. ביולוגית

7.59106.9גן מור

7.58108.6אגן
EM-Israel7.56106.4

7.44106.7רימי
 Tukey-Kramer;( אין הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הטיפולים

.)α=0.05

ב. ניסוי משני

יבול מצטבר שם טיפול
)ק”ג/מ”ר(

משקל פרי ממוצע 
)גר’(

8.05107.4ביקורת

7.84105.3ליד חקלאות
 Tukey-Kramer;( אין הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הטיפולים

.)α=0.05

ג. תצפית )ממוצע שתי חזרות בלבד(

שם טיפול

יבול 
מצטבר 
לשיווק 

)ק”ג/מ”ר(

משקל פרי 
ממוצע 
)גרם(

שחור 
פיטם 

)ק"ג/מ"ר(
מקטיף 
אחרון 
בלבד

אחוז שחור 
פיטם 

מהיבול 
לשיווק )%(

כל 50 - 
8.10102.30.243ללא רשת

כל 40 - 
7.9395.10.050.6עם רשת

כל 50 - 
7.2894.10.253.5עם רשת

טבלה מס' 3 ג':
העומד  של  השפעה  שיש  לראות  ניתן   - העומד  השפעת 
)בתוספת הצללה( על היבול, אך לא על גודל הפרי. כמו-כן, 

איור מס' 2: הערכת עוצמת הצימוח )5 - צימוח חזק(, 
יום לפני הקטיף הראשון )13.8.17(

א. ניסוי ראשי

ג. תצפית

ב. ניסוי משני
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כמות הפרי עם שחור פיטם נמוכה יותר בעומד הגבוה, אך לא 
באופן משמעותי. 

תוספת  של  השפעה  שיש  לראות  ניתן   - ההצללה  השפעת 
ללא  הפרי:  גודל  ועל  היבול  על  נמוך(  עומד  )באותו  הצללה 
של  רמה  ואותה  גדול  פרי  יותר,  גבוה  יבול  התקבל  צל  רשת 

שחור פיטם.

הטיפול של שתילה כל 50 ס"מ וללא תוספת הצללה בתצפית 
אפיין גם את הביקורת בניסוי הראשי והמשני מבחינת הטיפול 
בצמחים. ניתן לראות כי מבחינת ערכי ההזנה, נמצאו החנקן 
הנמוך  בסף  נמצאה  הסידן  ורמת  נמוכים,  בערכים  והמגנזיום 
בטווח  נמצאו  המינרלים  ערכי  יתר  לסידן.  הרצוי  הטווח  של 

התקין בשלושת המדגמים שנעשו.    

סיכום תוצאות

ניסוי ראשי ומשני: 
ובמופע  הצימוח  בעוצמת  משמעותיים  הבדלים  ניכרו  לא 
לצמחי  ובהשוואה  השונים  מהטיפולים  כתוצאה  הצמחים 

איור מס' 4: משקל פרי ממוצע )גרם( לפי ימים 
משתילה 

א. ניסוי ראשי

איור מס' 3: יבול מצטבר )טונה/דונם( לפי ימים 

משתילה

א. ניסוי ראשי

ב. תצפית

התקבלה הצטברות יבול דומה בטיפולים השונים. 

היבול  הצטברות  הייתה  צל,  ברשת  כוסה  הגידול  כאשר 
יותר בהשוואה לעומד  50 ס"מ( איטית  )כל  בעומד הנמוך 

הגבוה )כל 40 ס"מ( ולאותו עומד ללא תוספת הצללה.

ניתן לראות את השפעת רשת הצל על גודל הפרי: בטיפול 
של עומד 50 ס"מ ללא הצללה התקבל הפרי הגדול יותר. 
אין הבדל משמעותי בגודל הפרי בין עומד גבוה לבין עומד 

נמוך )עם תוספת הצללה(. 
יום   81( השני  מהקטיף  רק  החלה  הפרי  גודל  מדידת 

משתילה(.

ב. תצפית

הפרי  בגודל  ירידה  הייתה  הטיפולים  שבכל  לראות  ניתן 
יתרון  העונה  במהלך  נראה  לא  כמו-כן,  העונה.  במהלך 

משמעותי לטיפול מסוים בהשוואה לביקורת.

טבלה מס' 4: רמת מינרלים בעלים )62 יום משתילה, לפני קטיף 1( בתצפית

 %%%%%%%mg/Kgmg/Kgmg/Kg
NPKMgCa SClFe Zn Mnטיפול

2.070.533.480.372.110.790.8022033110כל 40 ס”מ, עם תוספת הצללה

2.500.593.280.382.010.900.6120134116כל 50 ס”מ, עם תוספת הצללה

1.860.463.220.321.950.680.581832784כל 50 ס”מ, ללא תוספת הצללה

הטיפולים,  בכל  ניכר   TBRFV וירוס  של  המופע  הביקורת. 
וגם בהקשר זה לא נראו הבדלים משמעותיים בין הטיפולים 
שאין  הקטיפים,  מתוצאות  לראות  ניתן  לביקורת.  ובהשוואה 
הפרי  בגודל  וגם  לשיווק  המצטבר  ביבול  מובהקים  הבדלים 

הממוצע בין הטיפולים, בהשוואה לביקורת.

תצפית:
מתוצאות הערכת הצימוח נראה, שאין הבדלים משמעותיים 

בין הטיפולים. 
הצללה(:  תוספת  ישנה  )כאשר  השתילה  עומד  השפעת 
בין  הפרי  בגודל  הבדלים  היו  שלא  נראה  היבול  מתוצאות 
שתילה כל 50 ס"מ ובין שתילה כל 40 ס"מ, אולם נמצא הבדל 

בסך-כל היבול, כאשר הסתמן יתרון לשתילה כל 40 ס"מ. 
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השפעת תוספת הצללה )כאשר עומד השתילה כל 50 ס"מ(: 
וביבול המצטבר לטיפול  נמצא יתרון במשקל הפרי הממוצע 

ללא תוספת רשת צל.
 

דיון ומסקנות

כללי
היבול המשווק שהתקבל בגידול היה נמוך )כ-8 טונות לדונם(, 
אך באופן יחסי זהו יבול סביר לתקופת גידול קצרה של פחות 
הנגיעות  עם  בשילוב  החום  עומס  של  הפגיעה  חודשים.  מ-4 
)TBRFV( קיצרו משמעותית את משך הגידול,  בווירוס החדש 
הפרי  איכות  זאת,  עם  הפוטנציאלי.  היבול  את  הפחיתו  ובכך 
צבע  מוצקות,  מבחינת  פרימיום(  )איכות  מאוד  טובה  הייתה 

וסידור האשכול. כמו-כן, פחת הפרי היה זניח. 

מסקנות
נמצא כי השימוש בחומרים השונים בשני הניסויים )הראשי . 1

והמשני( לא השפיע על שיפור היבול ועל גודל הפרי )מספר 
 ,6-5 על  ועמד  הטיפולים  בין  דומה  היה  באשכול  הפירות 

כתלות בזינוב שנעשה(. 
בהרכבם . 2 מאוד  השונים  תכשירים  של  רחב  מגוון  נבחן 

והן בריסוס,  יושמו הן בהגמעה  ובייעודם. התכשירים הללו 
את  המשווקות  החברות  על-ידי  שנבחרו  בחבילות 
אלה  לטיפולים  כלשהי  תרומה  נמצאה  לא  התכשירים. 
בווירוס  ונגיעות  גבוהות  טמפרטורות  של  העקה  בתנאי 
של  והיבול  הצימוח  שיפור  שפוטנציאל  ייתכן   .TBRFV

ובהגמעה,  בריסוס  כתוספת  הניתנים  תכשירים משלימים, 
אינו מתאים לעקות אלה בתנאים שנבחנו בגידול עגבנייה. 

הכמות . 3 הגידול.  במהלך  נוטר  וההשקיה  הדישון  ממשק 
בגידול.  לפי ההמלצות המקובלות  נקבעו  היישום  ותדירות 
למרות זאת, בבדיקת עלים, שבוצעה סמוך לקטיף הראשון, 
ומגנזיום )בטיפולים בתכשירים  נראו בעיקר מחסורי חנקן 

שונים וגם בביקורת; התוצאות אינן מוצגות(. התוספת של 
חומרי ההזנה, שניתנה בחלק מהטיפולים באופנים שונים, 
שיתרום  כזה  באופן  המחסור  על  פיצתה  או  שיפרה  לא 

לשיפור פוטנציאל היבול. 
אמינו . 4 חומצות  כגון  ומטייבים,  מעשירים  חומרים  הוספת 

ומיקרואורגניזמים מועילים )EM(, לא תרמה אף היא לשיפור 
ייתכן  בווירוס.  והנגיעות  והצימוח בתנאי עקת החום  היבול 

שבגידול ארוך של עגבנייה תימצא לכך תרומה כלשהי. 
בתצפית נמצאה השפעה שלילית ומוכרת של ההצללה על . 5

מקבלת  כתוצאה  היבול  ברמת  לפחיתה  הגורמת  הגידול, 
הפרי  באיכות  שיפור  התקבל  לא  כמו-כן,  יותר.  קטן  פרי 
ובעוצמת הצימוח בשל תוספת ההצללה. בהינתן תוספת 
הצללה, לא השפיע עומד השתילה הגבוה על גודל הפרי, 
אך שיפר מעט את היבול כצפוי. השילוב של עומד שתילה 
בנוסף,  זו.  בתצפית  נבחן  לא  הצללה  תוספת  ללא  גבוה 
בגידול  העומד  השפעת  את  בעתיד  לבדוק  שכדאי  נראה 
קצר בין צמחים מורכבים לא מפוצלים לבין מפוצלים ואת 
בכלל  מורכבים  בצמחים  שימוש  של  הכלכלית  הכדאיות 

בגידול קצר.
הפרי  אחוז  כי  נראה  האחרונה  התפרחת  שבקטיף  לציין  יש 
בסך-הכול  צל.  רשת  תחת  יותר  קטן  פיטם  משחור  שנפגע 
אחוז שחור הפיטם שהתקבל היה נמוך, ויש לזכור שהזן איקרם 

רגיש לתופעה זו.
חשוב לציין כי בשלב זה תוצאות הניסוי אינן בגדר המלצה 
לביצוע על-ידי החקלאים, וכל העושה בהן שימוש כזה - יהיה 

זה באחריותו בלבד.

תודות
ועל  לניסוי  השטח  הקצאת  על   - רחמים  ברוך  למגדל 

שיתוף-הפעולה הפורה;
לאנשי החברות - על היישום המוקפד ועל שיתוף-הפעולה;

לד"ר מורן סגולי - על הייעוץ וההכוונה;
למדריכי שה"מ - על העזרה במהלך הניסוי כולו;

לחברת Croptimal - על הביצוע של בדיקת ההזנה בעלים;
למועצת הצמחים - על מימון הניסויים והתצפית.

תמונה מס' 2: שקילת התוצרת

תמונה מס' 1: שטח הניסוי והתצפית )עם כיסוי ברשת 
צל 30% וללא כיסוי(
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היעלמות פעילותו 
של מוניטור בקרקע

דו"ח מניסויי מעבדה ושדה שנערכו בשנת 2017

עמית פאפוריש - המחלקה לחקר עשבים רעים, מינהל המחקר החקלאי, נווה יער, והמכון למדעי הצמח 
וגנטיקה בחקלאות ע"ש רוברט ה. סמית, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, 

האוניברסיטה העברית, רחובות
חנן איזנברג - המחלקה לחקר עשבים רעים, מינהל המחקר החקלאי, נווה יער

ברוך רובין - המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט 
ה. סמית, האוניברסיטה העברית, רחובות

יעל לאור - המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, נווה יער

מטרת העל של תכנית מחקר זאת היא 
לפתח כלים שיעמדו לרשות החקלאי, 

שבאמצעותם ניתן יהיה להעריך את כמות 
החומר הפעיל סולפוסולפורון בקרקע לפני 

שתילת העגבניות, על-מנת לאפשר תכנון 
מיטבי של יישומי התכשיר מוניטור בהמשך 

העונה.  

מבוא
בשנים האחרונות פעל במימון מועצת הצמחים-ענף הירקות 
נזקי עלקת בחקלאות  והמדען הראשי מיזם ארצי להפחתת 
סמך  ועל  המיזם,  במסגרת  לתעשייה.  בעגבניות  ובכללם 
להדברת  "פקעית"  ממשק  פותח  קודמות,  מחקר  תכניות 
יישומי קוטל  ימי מעלה,  עלקת בעגבניות, המבוסס על מודל 
בכמות  גר(  סולפוסולפורון,   75%( מוניטור  )ק"ע(  העשבים 
כוללת של 15 ג'/ד' ולאחר כל יישום הפעלה בהמטרה של 30 
עלווה  טיפולי  שני  עד  בנוסף  בוצעו  הממשק  על-פי  מ"ק/ד'. 
בקוטל העשבים קדרה )אימזאפיק 240 ג'/ל', תנ( לאחר גמר 
"פקעית  לממשק  שוכלל  זה  ממשק  העגבניות.  של  החנטה 
קדם  בטיפול  בחורף  מוניטור  התכשיר  יישום  הכולל  אביבי", 
מכן  ולאחר  ס"מ,   10 של  לעומק  )קש"מ(  מתוחח  שתילה 
קדרה,  של  בכמיגציה  טיפול  והמשך  גשם,  על-ידי  הפעלתו 
 ,400 במועדים  סמ"ק/ד'  ו-3   ,2  ,2 במינונים  השתילה,  לאחר 
600, ו-800 ימי מעלה בהתאמה. ממשק זה הוכח כיעיל מאוד 
בינונית- נגיעות  בהדברת עלקת בשדות עגבנייה עם עוצמת 
זה  בממשק  משתמשים  רבים  מגדלים  לכך,  וכראיה  גבוהה, 

במעשה החקלאי.

טיפול קש"מ של מוניטור יעיל בהדברת נבטי העלקת לאחר 
של  והדברה  ובעיכוב  לפונדקאי  התחברותם  ולפני  השתילה 
השאריתיות  ההתחברות.  לאחר  מוקדמים  בשלבים  העלקת 
בקרקעות  סולפוסולפורון  הפעיל  החומר  של  הגבוהה 
ניטרליות/בסיסיות מאפשרת הדברה יעילה של עלקת לאחר 
על  בשמירה  ומסייעת  מוקדם,  קש"מ  ביישום  גם  השתילה, 
ובמהלך  העגבניות  לשתילת  עד  רעים  מעשבים  נקי  שטח 
בעונה  הגידולים  מחזור  זאת,  עם  הראשונים.  הגידול  שלבי 
העוקבת מוגבל לעגבנייה ולחיטה בלבד, עקב רגישות גבוהה 
של גידולים רבים, דוגמת תירס וסורגום, לריכוזים נמוכים של 

סולפוסולפורון בקרקע. 
ההדברה  ביעילות  ניכרת  שונות  נצפתה  השנים  לאורך 
בחלקות ובאזורי גידול שונים. הסבר אפשרי לתופעה זו עשוי 
להיות פעילות שאריתית נמוכה מהצפוי של סולפוסולפורון, 
היה  להדברה  הקריטית  בתקופה  שריכוזו  לכך  שהביאה 
נמוך מהרצוי. פעילות שאריתית נמוכה של סולפוסולפורון, 
תהליכים  משני  לנבוע  עשויה  חומציות,  שאינן  בקרקעות 
לעומק  העשבים  קוטל  של  שטיפה   )1 מקבילים:  עיקריים 
להדברה; הרלוונטי  הקרקע  לחתך  מתחת  הקרקע, 

2( פירוק מיקרוביאלי של קוטל העשבים )ק"ע( למטבוליטים 
במסגרת  המבוצע  זה,  מחקר  הרבצידית.  פעילות  חסרי 
עבודת דוקטורט, עוסק בבירור המנגנון של היעלמות מהירה 
התמקדות  תוך  בקרקע,  סולפוסולפורון  ק"ע  פעילות  של 

בתפקיד הפירוק המיקרוביאלי.

ניסויי שנת 2017
מטרת העל של תכנית מחקר זאת היא לפתח כלים שיעמדו 
את  להעריך  יהיה  ניתן  שבאמצעותם  החקלאי,  לרשות 
שתילת  לפני  בקרקע  סולפוסולפורון  הפעיל  החומר  כמות 
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העגבניות, על-מנת לאפשר תכנון מיטבי של יישומי התכשיר 
מוניטור בהמשך העונה.  

של  השוואתית  בחינה  א(  זו:  מחקר  בשנת  הניסויים  יעדי 
פרופיל הנדידה של סולפוסולפורון בקרקעות מייצגות, מאזורי 
של  פירוק  קצבי  ב( כימות  מבוקרים;  בתנאים  שונים,  גידול 
סולפוסולפורון ובחינת השפעת הטמפרטורה על הפירוק, תוך 
שימוש בכלים אנליטיים; ג( המשך הניטור של סולפוסולפורון 

בחלקות משקיות במהלך העונה. 
קיץ  במהלך  נאספה  מבוקרים,  בתנאים  הניסויים,  לצורך 
2015 קרקע משלושה משקים, חוות עדן, עין חרוד וקיבוץ דן, 
בישראל.  לתעשייה  עגבניות  של  שונים  גידול  אזורי  המייצגים 
בנוסף, במהלך עונות הגידול 2016 ו-2017 נדגמו שתי חלקות 
משקיות )חוות גד"ש ועין חרוד איחוד(, בהן הופעל פרוטוקול 
משלושה  נקודות,   10 נדגמו  חלקה  בכל  אביבי".  "פקעית 
עומקים )10-0, 30-10 ו-60-30 ס"מ(, במרווחי זמן שונים מיום 
היישום. כימות סולפוסולפורון בוצע באמצעות מיצוי והזרקה 

.LCMS/MS-ל

תוצאות ודיון
קרקע:  בעמודות  סולפוסולפורון  של  הנדידה  פרופיל 
סולפוסולפורון,  נדידת  של  השוואתית  בחינה  לבצע  על-מנת 
בתנאים  קרקע  בעמודות  ביולוגי  במבחן  שימוש  נעשה 
 30 ובאורך של  8 ס"מ  פוליאתילן בקוטר  מבוקרים. שרוולי 
ס"מ מולאו בקרקע מחוות עדן, עין חרוד או דן, עשרת הס"מ 
העליונים של הקרקע עורבבו היטב עם ק"ע סולפוסולפורון, 
לקבלת ריכוז של ppb 40 )אקוויולנטי ל-5 ג' לדונם מוניטור(, 
מ"צ.   25 של  בטמפרטורות  גידול  בחדר  הוצבו  והעמודות 
 24 לאחר  הקרקע,  חתך  כל  למילוי  עד  הושקו  העמודות 
)סורגום(  בוחן  ושתי שורות של צמח  הוצבו במאוזן,  שעות 
נזרעו לאורך העמודה. ההשפעה על צמחי הסורגום נבחנה 

שבועיים מזריעה. 
בכל הקרקעות המטופלות נמדדה פגיעה בצבירת הביומסה 
של צמחי סורגום, בהשוואה לביקורת לא מטופלת, לכל אורך 
של  ס"מ(   5-0( העליון  בחלק  פחותה   במידה  אך  העמודה, 
קוטל  בריכוז  ירידה  על  מעידה  זו  עובדה   .)1 )איור  הקרקע 
לעומק  שטיפה  עקב  הקרקע  של  העליון  בחלק  העשבים 
על  להשפיע  ועשויה  בעבר  תועדה  אשר  תופעה  הקרקע, 
ועלקת בפרט. עם  בכלל  רעים  יעילות ההדברה של עשבים 
זאת, לא נמצאו הבדלים מובהקים בפרופיל הנדידה בקרקעות 
סולפוסולפורון  של  החלחול  פוטנציאל  כי  סביר  ולכן  שונות, 
לעומק לא יהווה גורם משמעותי בהבדלים ביעילות ההדברה 

של עלקת בחלקות השונות.

והשפעת  סולפוסולפורון  של  פירוק  קצבי  כימות 
5 ג' קרקע מחוות עדן,  הטמפרטורה: לצורך ניסוי זה נשקלו 
עין חרוד או דן, למבחנות זכוכית, סולפוסולפורון יושם בריכוז 
ppb 80 לקרקע, בנפח נוזל המתאים לתנאי רטיבות של 70% 
מקיבול שדה, והמבחנות הודגרו בחושך בטמפרטורה של 25 
 LCMS/MS-ב סולפוסולפורון  וכימות  מיצוי  מ"צ.   15 או  מ"צ 
25 מ"צ( לשלושה שבועות  בוצעו אחת לשבועיים )חוות עדן, 

)כל הקרקעות,  או לארבעה שבועות  25 מ"צ(  ודן,  )עין חרוד 
15 מ"צ(. 

ניסוי זה נמצא בעיצומו ויסתיים בקרוב, אז ניתן יהיה לכמת את 
ההבדלים בקצבי הפירוק בקרקעות השונות. על-פי התוצאות 
שנותחו עד לשלב זה, נראה שסולפוסולפרון מתפרק במהירות 
מעין  לקרקע  בהשוואה  ודן  עדן  מחוות  בקרקע  יותר  רבה 
 15 של  בטמפרטורה  והן  מ"צ   25 של  בטמפרטורה  הן  חרוד, 
זו מאששת תוצאות קודמות, מניסויים  2(. תוצאה  )איור  מ"צ 

איור מס' 1: פרופיל נדידת קוטל העשבים 
סולפוסולפורון בעמודות קרקע. 10 הס"מ העליונים 

של הקרקע טופלו ב-ppb 40 סולפוסולפורון ולאחר מכן 
הושקו עד למילוי חתך הקרקע. משקל יבש של צמחי 

סורגום תועד שבועיים מזריעה, ועמודות המסומנות 
באותיות שונות מייצגות הבדלים בצבירת הביומסה 
על-פי מבחן α=0.05( Tukey-Kramer(. קווי השגיאה 

 .)n=5( מציגים את שגיאת התקן

איור מס’ 2: פירוק סולפוסולפורון בקרקע בתנאים 
מבוקרים ובטמפרטורות שונות. מבחנות עם 5 ג’ קרקע 
טופלו בסולפולסולפורון )ppb 80(. סולפוסולפורון מוצה 
מהקרקע וכומת ב-LCMS/MS. קווי השגיאה מציגים את 

 .)n=5( שגיאת התקן
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הדעיכה  קצב  לגבי  דומה  מגמה  שהציגו  זו,  עבודה  במסגרת 
בתנאים  סולפוסולפורון,  של  ההרבצידית  הפעילות  של 
הטמפרטורה  השפעת  מבחינת  קרקעות.  באותן  מבוקרים, 
קצב  מ"צ(   15( נמוכה  בטמפרטורה  כצפוי,  הפירוק,  על 
הפירוק של סולפוסולפורון נמוך יותר בהשוואה לטמפרטורה 
הגבוהה, אך נראה כי ההבדלים בין הקרקעות השונות קטנים 
יותר, כלומר, השפעת הטמפרטורה על פירוק סולפוסולפורון 
בקרקע גדולה יותר בקרקעות מחוות עדן ודן. תוצאה זו עשויה 
להעיד על מעורבות גדולה יותר של מיקרואורגניזמים בפירוק 

סולפוסולפורון בשתי הקרקעות הנ"ל.

בשנים  משקיות:  בחלקות  סולפוסולפורון  גורל  אחר  מעקב 
גליל  גד"ש  )חוות  משקיות  חלקות  שתי  נדגמו  ו-2017   2016
עליון ועין חרוד איחוד(, בהן יושם מוניטור לצורך הדברת עלקת 
לאחר  מוניטור  הופעל  החלקות  בשתי  לתעשייה.  בעגבניות 
התיחוח על-ידי המטרה של 40 מ"ק/ד' באמצעות קוונוע, אך 
יום   36 העגבניות  שתילת  בוצעה  גד"ש  בחוות  בחלקה  בעוד 
מקש"מ, בעין חרוד בוצעה שתילת העגבניות 7 ימים מקש"מ. 
בחלקות אלו בוצעו דיגומי קרקע אחת לשבוע, במשך שישה 
שבועות, מעשר נקודות בחלקה, לצורך כימות החומר הפעיל 

סולפוסולפורון בחתך 60-0  ס"מ. 
סולפוסולפורון  כמות  הייתה  איחוד  חרוד  בעין  מקש"מ,  שבוע 
שנמדדה בחתך 60-0 ס"מ גדולה יותר מהכמות שיושמה, ככל 
הנראה עקב פיזור לא אחיד של סולפוסולפורון בחלקה. מהשוואת 
המגמה הכללית של כמות סולפוסולפורון, שנמדדה בכל אחת 
סולפוסולפורון  כי שאריתיות  נראה  הניטור,  מהחלקות במהלך 
בקרקע גבוהה יותר בעין חרוד לעומת השאריתיות בחוות גד"ש 
)איור 3(. בחלוף שישה שבועות מקש"מ, נמצאו בעין חרוד 75.3% 
גד"ש  בחוות  שנמצאו   33.4% לעומת  שיושם  החומר  מכמות 
הנראה  ככל  נובעים  אלו  הבדלים  המקבילה.  הזמן  בתקופת 
בהשוואה  גד"ש  בחוות  סולפוסולפורון  של  יותר  מהיר  מפירוק 
לפירוק בקרקע בעין חרוד. תוצאות אלו תואמות את התוצאות 
שנצפו בניסוי פירוק סולפוסולפורון בתנאים מבוקרים )איור 2(, 
המעידות על קצב פירוק איטי בקרקע מעין חרוד איחוד ביחס 
בחלקה  יחסית  המהיר  הפירוק  שנבחנו.  אחרות  לקרקעות 
בחוות גד"ש )איור 3(, בצירוף מועד השתילה המאוחר יחסית, 
סולפוסולפורון  ריכוז  היה  העגבניות  שתילת  שבעת  לכך  גרם 
בקרקע נמוך מהדרוש להדברה יעילה של העלקת. אף על פי 
עקב  הנראה  ככל  גד"ש,  בחוות  הדברה  כשל  על  דווח  לא  כן, 
רמת מדבק נמוכה בחלקה, בתוספת הדברה יעילה של טיפולי 

קדרה במהלך העונה.

סיכום
וקצב  הנדידה  פונציאל  בבחינת  התמקדנו  זו  מחקר  בשנת 
הפירוק של סולפוסולפורון )החומר הפעיל בתכשיר מוניטור(, 
בתנאים מבוקרים, וכן המשך ניטור החומר בחלקות משקיות. 
תוצאות ניסויי העמודות מוכיחים כי הנדידה של החומר הפעיל 
גורמת  זו  נדידה   .)1 )איור  משמעותית  היא  סולפוסולפורון 
לירידה בריכוז החומר בחלק העליון של הקרקע, עקב מיהול 

איור מס’ 3: גורל סולפוסולפורון בקרקע בחלקות 
משקיות. החלקות שנדגמו )חוות גד”ש ועין חרוד( 

טופלו בקש”מ מוניטור )36 ו-7 ימים משתילת עגבניות 
בהתאמה(, אשר הופעל בהמטרה )40 מ”ק לדונם(. 

 .)n=10( קווי השגיאה מציגים את שגיאת התקן

בנפח קרקע גדול יותר, ועלולה להפחית את יעילות הדברתם 
של העשבים. חשיבותה של תופעה זו עולה בתנאים המגבירים 
את פוטנציאל הנדידה, כגון טיפול בקרקעות בעלות מוליכות 
הידראולית גבוהה ו/או בתנאים בהם יש ריבוי משקעים לאחר 
בניסוי העמודות,  כי בקרקעות שנבחנו  נראה  טיפול הקש"מ. 
העגבניות,  גידול  באזורי  נפוצים  קרקע  טיפוסי  המייצגות 
פוטנציאל הנדידה של סולפוסולפורון דומה, ולכן אינו מסביר 
את ההבדלים הנצפים ביעילות הדברתה של העלקת בשדה. 

 )2 )איור  מבוקרים  בתנאים  סולפוסולפורון  פירוק  של  הניסוי 
וכן ניטור חלקות משקיות, בהן יושם מוניטור להדברת עלקת 
)איור 3(, מאששים את השערת המחקר כי קיימת שונות ניכרת 
בקצבי הפירוק של סולפוסולפורון בקרקע. בחלקות מסויימות, 
דוגמאת חוות גד"ש גליל עליון בשנת 2016, קצב הפירוק של 
על  להשפיע  שעשויה  במידה  יחסית,  מהיר  הפעיל  החומר 
מוניטור  טיפול  כאשר  בעיקר  עלקת,  של  ההדברה  יעילות 
ניתן בקש"מ מוקדם מספר שבועות לפני השתילה. התוצאות 
מחזקות את המסקנה שלנו, כי המלצה גורפת למינון ולעיתוי 
היישום של מוניטור אינה מתאימה, ויש צורך באיתור הסיבות 
האפשריות לשונות בקצב דעיכת הפעילות בחלקות שונות 
היישום,  והעיתוי של  גורמים אלו בבחירת המועד  ולשקלול 

וזאת על-מנת למקסם את יעילות ההדברה.
שנבחן  בקרקע,  לסולפוסולפורון  עלקת  של  התגובה  עקום 
בשנים קודמות, מראה כי העלקת מודברת גם בריכוזים נמוכים 
מאלו המצויים בקרקע לאחר טיפול קש"מ; לכן סביר כי גם 
לאחר ירידה בריכוז עקב פירוק או נדידה לעומק, תהיה פגיעה 
ימומש מלוא פוטנציאל  אך בוודאי לא  משמעותית בעלקת, 
כי  להזכיר  חשוב  מוניטור.  על-ידי  העלקת  של  ההדברה 
הדברה יעילה של העלקת בשלבים מוקדמים עשויה להקטין 
ההמשך  טיפולי  יעילות  את  לשפר  ואף  לעגבניות  הנזק  את 
במקרים  בעיקר  לפונדקאי,  עלקות שהתחברו  כנגד  בקדרה, 

בהם רמת המדבק גבוהה.


