
העיתון המקצועי של ענף הירקות

  ארגון מגדלי ירקות | מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 310 | נובמבר 2017

www.yerakot.org.il :אתר ארגון מגדלי ירקות



5

תוכן עניינים

מבזק ירקות
סלט ירקות  6

משולחן המזכירות  12
חדש ממועצת הצמחים  15

יוזמות  18
חגית שגב אילת  

מן העולם  23
יפן באביב  

בשדה ההדרכה  30
ירקות לתעשייה	 

המלצות לגידול פלפל אביבי 	 
בערבה

הנחיות להדברת מחלת הכימשון 	 
בעגבניות בבתי צמיחה

מבזק ירקות - שדה וירק
mivzak yerakot - Sadeh Veyarak
פרסום ארגון מגדלי ירקות -

אגודה חקלאית שיתופית בע”מ
דרך העצמאות 40, יהוד

Vegetable Growers Organization
40 Derech Haatzmaut, Yahud

Tel: 03-6090050 :טלפון
Fax: 03-5403200 :פקס

irgun@yerakot.org.il :דוא”ל
www.yerakot.org.il :אתר

מערכת: מאיר יפרח, אורן ברנע, 
שמשון עומר, רותי פוגטש

עורכת: רותי פוגטש
welcome@pugatch.co.il

מזכירת מערכת: פרחיה עינב

יועץ מקצועי: שמשון עומר

עיצוב וגרפיקה: ליאת אוריאל

הפקות ומודעות:
תירוש )1998( הוצאה לאור בע”מ

רח’ הגר”א 17 תל-אביב

פרסום: כמי ביטון, חדוה פז
טלפון: 03-5662080

המערכת אינה אחראית 
לתוכן המודעות

מערכת לייצור משולב של   37
תוצרת חקלאית טרייה 

וחשמל סולארי בחממות 
בערבה -  גידול פלפל בחורף 

ומלפפונים באביב
תחנת יאיר, 2016/17  

רבקה אופנבך, שבתאי כהן,   
אפי טריפלר, אורן בר-לבן,   

אבי אושרוביץ, יניב בן-פלאי,   
יורם צביאלי, אסף בוקיש,   
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הדברת זבוב הדלועיים   43
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שמעון פיבוניה, דנית פרקר,   
רחל לויטה, עמי מדואל  
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דברים הרבה על פתרון הקואופרציה בהקשר לעתיד החקלאות מ

בישראל. 

מציגים הרבה דוגמאות של קיבוצים או  התארגנויות של יישובים, 

כמו מושבי הנגב, יח"מ, גרנות.

השאלה היא מה משמעותה של החקלאות בישראל ומה בדיוק 

רוצים לראות כאן בארץ. האם רוצים שהמשק המשפחתי הבודד 

יהפוך לחוליה קטנה בשרשרת שתכתיב לו מה וכמה, שתרדים את 

האתגרים, ההתלהבות, החדשנות, הגאווה, כי מישהו חושב ומתכנן 

בשביל החקלאי? האם יש עתיד לחקלאות כזאת במדינה בה צריך 

יותר מרצון להתפרנס כדי להיאחז באזורים שאין להם חלופה אחרת 

להתפרנס, כי צריך גם חלום, חשיבה עצמאית, צריך למשוך גם את 

הדור הצעיר לאתגרי העתיד. 

במעט האמצעים שלנו בארץ, שהם קרקע ומים, המצויים  במשורה, 

מי ישתמש בהם ולמי לייעד אותם?

חשיבות המשק המשפחתי
אין חשיבה מוקדמת בנושא, האם בקואופרציה יש מקום לכולם? 

כמו תמיד, סוסים רבים כבר ברחו מהאורווה, המציאות גוברת על 

הרצון, ובאין מענה השטח מכתיב את הדרך. 

אם ניקח את הגידולים הגדולים, גזר, תפוחי אדמה, צנוניות ובטטות, 

נמצא אותם אצל המגדלים הגדולים. ענף הפרחים, שהתפרס 

על מאות משקים קטנים, התחסל. נשארו הענפים של המשקים 

הקטנים, שהם עגבניות, פלפל, בצל ושאר ירקות, וגם הם צריכים 

להיות ביחידות של לפחות 100 דונם כדי לשרוד.

אין לי ספק שאם רוצים לשמור על משטר הנחלות ועל מספר רב 

ככל האפשר של חקלאים, שיכולים להתפרנס מיתרת שטח סבירה, 

יש לגשת לתכנון ולסבסוד גדול לאור המחיר של הקמת משק קטן 

וסביר, שיכול לפרנס את בעליו, ולהקציב סיוע של 2 מיליוני ש"ח 

להתחלה ולהשקעות במשק.

מאיר יפרח

1823

על הפרק

הדברת עשבי בר בגידול   45
לוף בחורף 

נגב, 2016-17  

שמעון אילוז, אלי מרגלית,   

חיים קפלן, עמנואל רוטשילד,   
איתי רבינוביץ 

ניסוי זנים באבטיח סידלס  48
תחנת זוהר, כיכר סדום -   

אביב 2016/17

יורם צביאלי, שלומי וקרט,   

דודי קדוש, רמי גולן, אלי פליק,   
שרון אלקלעי, עדי סויסה,   

שמשון עומר, אמנון קורן

מבחן זני קישוא בהדליה  51
משק ת'אבת זידאן, זמר  

נביל עומרי, מוחמד יוסף אבו   
טועמה, שמשון עומר, 
ופאא שחברי דיאבאת  
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סלט ירקות
עדת הכלכלה דנה ו

במשק המים בישראל

ביוזמת יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ 
איתן כבל, התכנסה הוועדה 

לישיבה דחופה, שעסקה במצב 
משק המים בישראל ובבחינת 

השפעת שנת הבצורת על 
ענף החקלאות ומשקי הבית 
הפרטיים, לנוכח מצב משק 

המים לאחר 4 שנים שחונות. 
היו"ר כבל פתח את הדיון ואמר 

כי אמנם הוחלט שלא לקצץ את 
המכסות לחקלאים, אך הוועדה 
מבקשת לדעת האם יש תכנית 

כוללת להתמודדות עם הבצורת 
הארוכה. "לא ייתכן שעולם 

ההתפלה התפתח כל כך במשך 
השנים, ובמדינה כמו ישראל, 

שחווה שנים שחונות, אין תכנית 
סדורה לטווח הארוך", אמר. 

ראש רשות המים, גיורא שחם, 
הציג את הסיכום עם החקלאים 

ואמר כי הבצורת הנוכחית נדירה 
ביותר. לדבריו, ב-100 השנים 

האחרונות היו שני אירועים 
דומים, אחד בשנות ה-30 של 
המאה הקודמת והשני בשנות 

ה-50. "מדובר בהסתברות של 
2%, והשאלה האם המדינה 

צריכה להיערך לאירוע נדיר 
כל-כך, וזו שאלה שמקבלי 

ההחלטות צריכים לתת עליה 
את הדעת". הוא הוסיף כי הקים 
צוות חירום שיכין תכנית עבודה 

למקרה שתהייה שנת בצורת 
שישית ברציפות, ואמר כי 

הרשות נכנסת מידית להקמת 
מתקן נוסף בגליל המערבי 

וקונה עוד 50 מיליון קוב ממתקני 
ההתפלה הקיימים כיום. שחם 

אף הודה כי חלק מהמשבר נובע 

מהבעיות הקשות עם מתקן 
ההתפלה באשדוד.

ח"כ יצחק וקנין אמר כי "מי 
שאשם במצב זו רק הממשלה. 

כולנו יודעים מה קרה למתקן 
ההתפלה ואי אפשר להפיל 

את זה על מקורות. החקלאים 
משלמים את המחיר ובסופו של 

דבר גם הצרכן". 
ח"כ איתן ברושי אמר: "היום 

הממשלה אחראית לכל שלולית 
והיא אחראית למחדל, ומשרד 
החקלאות שותף לאחריות. אני 

מציע לפרק את רשות המים 
ולהחזיר לכנסת את היכולת 
לקבל החלטות. למדינה יש 

עודף של 20 מיליארד שקל 
והיא צריכה להשקיע חלק מהם 

בהגדלת כושר ההתפלה, האגירה 
וההולכה".

מזכ"ל התאחדות חקלאי 
ישראל, אבשלום וילן, אמר כי 

בשלוש השנים האחרונות מתקני 
ההתפלה לא עבדו במלוא 

התפוקה, ובכל זאת המדינה 
שילמה להם על ההוצאות 

הקבועות שלהם. "אני מסכים 
עם ראש רשות המים, איך שלא 

מסתכלים על המצב כנראה 
שלא נקבל את כל כמות המים. 
לכן צריך לאפשר קיצוץ מרצון 

כבר עכשיו של כ-30 מיליון קוב, 
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המשך בעמוד הבא

תמורת פיצוי". 
היו"ר כבל סיכם ואמר: "זה 

דיון מאוד עצוב מכמה סיבות. 
ישראל מתייבשת וזאת עובדה. 

אנחנו במשבר אולי קשה ועמוק 
יותר מהמשברים הקודמים, 
אלא שהפעם יש לנו מתקני 
התפלה ולמרות זאת אנחנו 

צועדים לקראת אסון ואין 
פוצה פה ומצפצף. אין תכנית 
סדורה, אין תפיסה, אף אחד 
לא מדבר עם החקלאים ולא 

נערכים להתמודדות. מדהים איך 
הנושאים הכי בוערים לא גורמים 

לאף אחד להזדעק ולעבור 
להתנהלות במשבר". היו"ר כבל 

הודיע כי הגיעה העת לקיים 
שימוע ציבורי להצלת החקלאות 

בישראל ובכוונתו לעשות 
זאת בקרוב. אחד מהנושאים 
הראשונים שיטופלו במסגרת 

זאת יהיה הטיפול במשבר המים. 

"כל הגורמים כולם נושאים בנטל 
וכולם נושאים באשמה. אני יוצא 

בתחושה מאוד קשה, עם מועקה 
מאוד גדולה, וכולנו שותפים 

לבעיה הזאת", סיכם.

ם ועדת הכספים ג
עסקה בנושא המים

תרעומת קשה בוועדת הכספים 
על הכשל המערכתי של משרדי 

הממשלה, שהוביל להקמה לקויה 
של מתקן ההתפלה באשדוד.
"כשל מערכתי ומתמשך", כך 

הגדירו הבוקר חברי ועדת הכספים 
את התנהלות המדינה בכל 

הנוגע להקמת מתקן ההתפלה 
באשדוד, מרגע ההחלטה על 

הקמתו ועד היום. לאחר לא מעט 
שנים וכשהמתקן הוקם בסופו 

של דבר, נמצאו בו כשלים רבים, 
לא ניתן להפיק ממנו את כמות 

המים הדרושה, כפי שהוחלט, נוכח 
משבר המים המתמשך. חברי 

הכנסת מתחו ביקורת נוקבת על 
האופן שבו התקבלה ההחלטה, 
למסור את האחריות על הקמת 
המתקן לחברת מקורות, חרף 

העדר הניסיון שלה בתחום 
ובהקמת מתקני תשתית בהיקף 

כזה, תוך שניתן לה פטור ממכרז 
לצורך כך. כמו-כן, הביעו חברי 
הכנסת תמיהה על האופן שבו 

התנהלו ומוסיפים להתנהל 
משרדי הממשלה השונים מרגע 
היוודע דבר הכשלים והתפקוד 

הלקוי של המתקן. יו"ר ועדת 
הכספים, ח"כ משה גפני, אמר 

ש"החטא הקדמון בעניין הזה 
נעוץ בהעברת האחריות על נושא 

המים מהדרג הפוליטי לפקידים 
והעברת האחריות על התחום 

מהכנסת לרשות המים ולמשרדי 
הממשלה". 

ר החקלאות יוזם ש
גריעת גידולים 

חקלאיים מאחריות 
המועצה

שר החקלאות, אורי אריאל, נפגש 
עם מליאת מועצת הצמחים 

והתייעץ גם עימם, כנדרש בחוק, 
על ההצעה לגרוע כ-60 גידולים 
חקלאיים מאחריותם הניהולית, 
כך שהמועצה לא תנהל אותם 

ולא תוכל לדרוש היטלים 
מהחקלאים המגדלים גידולים 

אלה, רובם ככולם בענף הפירות. 
השר ביקש ממועצת הצמחים 

להביע את דעתה תוך כשבועיים, 
ולאחר התייעצות יקבל החלטה 

בדבר הגידולים שייגרעו 
מאחריות המועצה.

הגידולים המרכזיים שמוצע 
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לגרוע אותם כוללים, בין היתר: 
רימון, שיזף, שסק, תאנים, תפוח, 

אפרסק אגס, גויאבה, משמש, 
נקטרינה ופסיפלורה.

קבוצות רבות של חקלאים 
מתארגנות למנוע החלטה זו. 

לדוגמא, "התאחדות הארגונים 
הכלכליים הקיבוציים" הוציאה 
מכתב חריף כנגד גריעת ענף 

התפוח, מהענפים הגדולים 
והמשגשגים במועצת הצמחים. 

במכתב, עליו חתומים 
ניר מאיר, מזכ"ל התנועה 

הקיבוצית, אמיתי פורת, מזכ"ל 
הקיבוץ הדתי, יאיר ריינמן, 
יו"ר הארגונים הקיבוציים, 

ושגב ירבעם, מנכ"ל החברה 
לפיתוח הגליל ומשקי הגליל 

העליון, נכתב לשר כי "ההודעה 
שיצאה מטעמך... איננה 

מקובלת עלינו כלל ועיקר. 
גידול התפוח בישראל מתבצע 

על ידי קיבוצים בגליל העליון 
ובגולן. מגדלים אלה הביעו 

לכל אורך הדרך אמון ותמיכה 
בפעילות המתבצעת באמצעות 

המועצה". הכותבים ממשיכים 
וגורסים כי "המשמעויות 

הנובעות מהמהלך היזום על-
ידיך מרחיקות לכת ועלולות 
לגרום נזק בלתי הפיך לענף 
ולכלכלת הקיבוצים. היוזמה 

מנותקת לחלוטין מהמציאות... 
וכל עוד זה המצב, נעשה ככל 

יכולתנו לסכלה".
גם החקלאים אומרים את 

דברם; מגדלי התפוחים 
בגולן ובגליל שלחו גם הם 

מכתב לשר החקלאות 
ולמנכ"ל משרדו, בו הביעו את 

התנגדותם למהלך. גם אברהם 
גוטפריד וגרונר בנבנישתי, יו"ר 

דירקטוריון ומנכ"ל רפקור, 
אחד מבתי האריזה הגדולים 
לפירות בארץ, שלחו מכתב 

חריף לשר החקלאות בו 
טענו כי "אנו מצהירים כי אנו 
מתנגדים לסגירת ענף האגס 

במועצת הצמחים. המשך 
פעילותו של שולחן האגס 

במועצה חיוני לקיום ענף האגס, 
ותרומתו החיונית הוכחה כבר 

בעבר בעיתות משבר ובטיפול 
שוטף...". 

על רקע אי הבהירות לגבי 
עתידם של אותם גידולים 

במועצת הצמחים, שלח רני 
בר-נס, יו"ר ענף הפירות במועצת 

הצמחים, מכתב לחקלאים. 
במכתב מבהיר בר-נס לחקלאים 

כי "זה ניסיון לצעד חד-צדדי 
מצד משרד החקלאות, צעד 

שמרבית המגדלים יוצאים 
נגדו באופן מובהק", ומוסיף כי 

"לצערי, השר בוחר ללכת אחר 
המיעוט; מיעוט שחלק ממנהיגיו 
אינו עוסק במטעים כלל, מיעוט 

שנהנה מפעילויות המועצה - אך 
לא משתתף במימונן. ברור לכל, 

כי צעד מוטעה של הוצאת מין 
כלשהו מאחריות המועצה עשוי 

להיות בלתי הפיך למגדלים". 

יתוף פעולה חדש ש
בארץ בתחום טיפוח 

העגבניות
חברת הזרע סידס, מהחברות 

המובילות בעולם בטיפוח, 
ייצור ושיווק זרעי מכלוא של 

ירקות, וחברת וילמורין - מיקאדו 
מודיעות בימים אלה על הסכם 

עם יישום, חברת מסחור 
הטכנולוגיה של האוניברסיטה 

העברית, לרכישת כל הגנטיקה 
והפעילות של קבוצת טיפוח 

העגבניות הפועלת בפקולטה 
לחקלאות ברחובות תחת השם 

.BonTom

חברת הזרע סידס וחברת 
וילמורין - מיקאדו הן חברות 

אחיות השייכות לחברת האם, 
קבוצת לימגרין, קואופרטיב 

חקלאי צרפתי המתמחה 
בזרעי שדה, זרעי ירקות ותחום 

המאפים. 
פעילות BonTom הובלה במשך 
שנים רבות על-ידי פרופ' נחום 

קידר ז"ל, חתן פרס ישראל 
בחקלאות, ועל-ידי פרופ' חיים 
רבינוביץ, רקטור האוניברסיטה 
העברית בעבר. לאחר פרישתו 
של פרופסור קידר לגמלאות, 
נוהלה הפעילות על ידי  פרופ' 

רבינוביץ. פעילות קבוצת 
BonTom ידועה בפריצת הדרך 

העולמית, שהובילה בשנות 
השמונים והתשעים של המאה 

הקודמת פיתוח זני עגבניות עם 
חיי מדף ארוכים, והזן הידוע 

מכולם הוא דניאלה. זנים אלו 
הובילו למהפכה בתחום גידול 

העגבניות וצריכת העגבניות 
בעולם. בנוסף הובילה קבוצת 

BonTom את פיתוח זני עגבניית 

הצ'רי בעולם, ביניהם הזן הידוע 
בשם שירן. זנים אלו שווקו בעולם 

על-ידי הזרע. במהלך השנים 
שיתפה הקבוצה פעולה עם 

חברות זרעים מובילות נוספות, 
אך לפני כעשר שנים נכנסה 

לשיתוף פעולה בלעדי עם 
קבוצת לימגרין הצרפתית, בעלת 

המניות של הזרע ושל וילמורין 
- מיקאדו, וכאמור כיום נרכשה 
הפעילות הזאת ואוחדה לתוך 

החברות עצמן.
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יעקב סיטון ז"ל

מאיר יפרח

לדבר על ג'קי סיטון בלשון עבר 
זה לא אמיתי ובלתי נתפס. 

זה שנים שאנחנו יחד פעילים, 
הן באזור אשכול והן מחוץ 

לאזור, אני בענף הירקות וסיטון 
בענף הפרחים בבית אריזה 

מבועים.
היה טבעי שהחליף את 

שלמה תירוש כמנכ"ל מועצת 
הפרחים בתקופת הזוהר של 
הענף, אותו ניהל במקצוענות 

ובשקט שלו. ידע לתמרן בין כל 
הפוליטיקאים, שרים ומנכ"לים, 
עד לאיחוד המועצות, שהוביל 

לפירוק ענף הפרחים, היות 
שהיצוא דשדש והענף לא היה 

רלבנטי בלי יצוא. 
חרוץ, חכם וביישן, ממעיט 
במלים ומדבר ישר ולעניין. 

מעולם לא שמעת אותו מרים 
קול. לברבר בפני קהל זה לא 

היה השטח החזק שלו. 

המשך בעמוד הבא

חבר נאמן לכל הסובבים אותו. 
התנהל בחכמת חיים ובחושים 

בריאים, מה טוב ומה לא. 
תמיד היה לו משק אישי 

לתפארת. לאחר סיום התפקיד 
מחוץ לאזור, חזר למשק ששוש 

רעייתו החזיקה ביד רמה עד 
לחזרתו. התלבש עליו כפי 

שרק הוא ידע לעשות. התמחה 
בפרדסנות בעזרתו של פנחס, 
חבר קרוב מאוד, ונכנס לענף 

הירקות, לגידול עגבניות 
בחממה. 

מה נשמע יעקב, תמיד השיב 
בחיוך גדול שהכול טוב. שילב 

את אלעד במשק בהיותו בריא, 
ללא ידיעה מה עומד להתחולל 

בגופו. גם עם גילוי המחלה 

הארורה, לא התלונן, לא רצה 
ליפול למעמסה, קיווה שהכול 

יהיה בסדר.
בשבעה של אשתי שולה חש 

ברע, ומאותו יום מר ונמהר 
ידענו שהמצב קשה.

בביקוריי האחרונים, גם בבית 
החולים וגם בבית, עדיין היה 
מלא תקווה, אבל הבשורות 

לא היו טובות. המאבק נעצר 
והוא החזיר נשמתו לבורא.

יעקב הותיר משפחה 
לתפארת. שוש, האישה שאתו, 
והילדים הנהדרים, מורן, מיטל, 

אלעד, כל אחד בתחומו.
חבריך הרבים לדרך כואבים 
על לכתך, וזכרך תמיד אתנו.

יהיה זכרך ברוך. 
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נושאי הלימוד
המבנה והתכונות של הקרקע 	 
תפקיד המינרלים בצמח, קליטתם ותנועתם	 
הכרת דשנים ושיטות יישום 	 
הערכת מצב המינרלים בקרקע והמצב ההזנתי של הצמח	 
איכות המים )התפלה, מוביל, קולחים( ביחס לתרומתם לדישון 	 
תרומת החומר האורגני להזנת הצמח )איכויות וסוגים שונים(.	 

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
משתתפי הקורס, שייקחו חלק בכל המפגשים, יהיו זכאים לתעודה 
מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מועדי הקורס 
הקורס יכלול 6 מפגשים בימי שלישי אחת לשבוע, בתאריכים: 

26.12.17, 2.1.18, 9.1.18, 16.1.18, 23.1.18, 30.1.18; בין השעות
.16:00-08:00

מחיר הקורס
לנרשמים עד לתאריך 12.12.17 עלות הקורס למשתתף היא 900 

ש"ח. 
החל מתאריך 13.12.17 יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום 

מאוחר: 1000 ש"ח.
המחיר כולל כיבוד קל, ארוחת צהריים וחומר מקצועי כתוב 

שיחולק במהלך הלימודים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף ענפי שירות, תחום שירות שדה

אופן ההרשמה והתשלום
יש לרשום את הפרטים הבאים - שם, פקס, טלפון, טלפון נייד, 

כתובת, דואר אלקטרוני, לחתום ולשלוח לפקס: 03-9485881.
שימו לב, משלוח הפרטים ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה 

אסמכתא לרישום.

דרכי התשלום
דמי ההשתתפות יועברו באחת מהדרכים:

1. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים – אסתי 
אדוניה, טל': 03-9485342.

2. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר 
בתיאום עם יוסי יוסף, טל': 03-9485330, לכתובת: שה"מ, המחלקה 

לכספים, ת"ד 28, בית דגן, 50250

חשוב!
למשלמים בהמחאה - הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח 

ההמחאה בדואר הרשום.
למשלמים בהתחייבות - ייקבע הסכום לתשלום על פי יום מסירת 

ההתחייבות במשרדנו.

ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו 10% 
דמי ביטול;

במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס - 20% דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך - 100% דמי ביטול.

מספר המקומות מוגבל. אנא, 
הקדימו הרשמתכם!

לבירורים ולמידע נוסף:
רכזים מקצועיים: 

ד"ר אורי ירמיהו, 
טל': 050-6220136; 

ד"ר רן אראל, 
 טל': 054-7580414; 

עודד פרידמן, 
טל': 052-5833191

ריכוז ארגוני:; עודד פרידמן, 
טל': 052-5833191;

דוא"ל:
oded_friedman@yahoo.com

  קורס דישון והזנת הצמח
הנכם מוזמנים לקורס בנושא דישון והזנת הצמח, אשר יתקיים במהלך החודשים 

דצמבר 2017–פברואר 2018, במועדים המפורטים להלן,
במרכז המחקר גילת

הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בחקלאות שטח פתוח בגד”ש ובמטעים, המעוניינים 
להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בתחום.
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הזמנה לקורס
שיטות מתקדמות לגידול

ירקות בבתי צמיחה 
חורף 2018 

הנכם מוזמנים לקורס בנושא שיטות מתקדמות לגידול ירקות בבתי צמיחה, אשר 
יתקיים במהלך החודשים ינואר-מרץ 2018, במועדים המפורטים להלן, בבניין מחוז 

הנגב של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שבחוות גילת.
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להתעדכן ולהעשיר את 

ידיעותיהם בנושא גידול ירקות. 
נושאי הלימוד

מידע מקיף על הגידולים:  	
- עגבניות למאכל   

- תות תלוי  
- פלפל  
- חציל  

- קישוא  
- מלפפון  

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למשתלמי הקורס, שייקחו חלק בכל המפגשים, תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה 

והמקצוע, משרד החקלאות. 
מיקום הקורס ומועדיו

הקורס יתקיים באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות בחוות גילת - מחוז הנגב, ויכלול 
10 מפגשים אחת לשבוע בימי חמישי, למעט מפגש אחד שיתקיים ביום שני – 29.1.18, 

במועדים שלהלן: 4.1.18, 11.1.18, 18.1.18, 25.1.18, 29.1.18 )יום שני(, 8.2.18, 15.2.18, 22.2.18, 
1.3.18 )סיור(, 8.3.18. 

שעות הלימוד: 15:00-08:30.
מחיר הקורס

לנרשמים עד לתאריך 21.12.17 עלות הקורס למשתתף היא 1,500 ש"ח. 
החל מתאריך 22.12.17 יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: 1,600 ש"ח.

המחיר כולל כיבוד קל וארוחת צהריים.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה והתשלום
יש לרשום את הפרטים הבאים - שם, פקס, טלפון, טלפון נייד, כתובת, דואר אלקטרוני, 

לאשר שקראת את התנאים ומסכים להם, לחתום ולשלוח לפקס: 03-9485881.
שימו לב, משלוח הפרטים ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.

דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים:
1. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים – אסתי אדוניה, טל': 03-9485342.

2. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם 
יוסי יוסף, טל': 03-9485330, לכתובת: שה"מ, המחלקה לכספים, ת"ד 28, בית דגן, 50250

חשוב!
למשלמים בהמחאה - הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר 

הרשום.
למשלמים בהתחייבות - הסכום לתשלום ייקבע על פי יום מסירת ההתחייבות במשרדנו.

ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו 10% דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס - 20% דמי ביטול;

ומיום פתיחת הקורס ואילך - 100% דמי ביטול.
לבירורים ולמידע נוסף:

רכזים מקצועיים: שלי גנץ, טל': 050-6241462; ליאור אברהם, טל': 050-6243972
ריכוז ארגוני: בת שבע בדוח, טל': 03-9485919, 050-6241601; 

batsheva@moag.gov.il :דוא"ל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הירקות

בתי צמיחה ובקרת אקלים	 
השקיה, דישון והזנת צמחים	 
מבוא לפגעים בירקות	 
הכנת שטח, חיטויי קרקע, גידולים מטייבים	 
תחשיבי גידול	 
חומרי הדברה, איכות הסביבה, מעבדה	 

  
 
 
 
 

  
 לודיגל תומדקתמ תוטיש
  החימצ יתבב תוקרי

  2018 ףרוח

 ,החימצ יתבב תוקרי לודיגל תומדקתמ תוטיש אשונב סרוקל םינמזומ םכנה
  ,ןלהל םיטרופמה םידעומב ,2018 ץרמ-ראוני םישדוחה ךלהמב םייקתי רשא

 .תליג תווחבש רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ לש בגנה זוחמ ןיינבב

נושא את ידיעותיהם ב העשירולתעדכן בתחום המעוניינים לה הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים
גידול ירקות.   

 
  

 
 
 
 
 
 
 

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.  
תעודה מטעם שירות תוענק ם, מפגשיהבכל חלק  ייקחוש ,קורסה למילמשת

  .ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות
 

 וידעומו סרוקה םוקימ

 דומילה יאשונ    

 :םילודיגה לע ףיקמ עדימ  •

  לכאמל  - 

 -   

 לפלפ - 

 ליצח - 

 םילקא תרקבו החימצ יתב•
 םיחמצ תנזהו ןושיד ,היקשה•
 תוקריב םיעגפל אובמ•
 םיבייטמ םילודיג ,עקרק ייוטיח ,חטש תנכה•
 לודיג יבישחת•
 הדבעמ ,הביבסה תוכיא ,הרבדה ירמוח•
   

 רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ

 עוצקמהו הכרדהה תוריש

  
 
 
 
 

  
 לודיגל תומדקתמ תוטיש
  החימצ יתבב תוקרי

  2018 ףרוח

 ,החימצ יתבב תוקרי לודיגל תומדקתמ תוטיש אשונב סרוקל םינמזומ םכנה
  ,ןלהל םיטרופמה םידעומב ,2018 ץרמ-ראוני םישדוחה ךלהמב םייקתי רשא

 .תליג תווחבש רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ לש בגנה זוחמ ןיינבב

נושא את ידיעותיהם ב העשירולתעדכן בתחום המעוניינים לה הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים
גידול ירקות.   

 
  

 
 
 
 
 
 
 

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.  
תעודה מטעם שירות תוענק ם, מפגשיהבכל חלק  ייקחוש ,קורסה למילמשת

  .ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות
 

 וידעומו סרוקה םוקימ

 דומילה יאשונ    

 :םילודיגה לע ףיקמ עדימ  •

  לכאמל  - 

 -   

 לפלפ - 

 ליצח - 

 םילקא תרקבו החימצ יתב•
 םיחמצ תנזהו ןושיד ,היקשה•
 תוקריב םיעגפל אובמ•
 םיבייטמ םילודיג ,עקרק ייוטיח ,חטש תנכה•
 לודיג יבישחת•
 הדבעמ ,הביבסה תוכיא ,הרבדה ירמוח•
   

 רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ

 עוצקמהו הכרדהה תוריש
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משולחן המזכירות
ישיבת מועצת הארגון

22.11.17, אשכול
יו"ר הישיבה: ירון סולומון.

מאיר יפרח

מברך את חברי מועצת הארגון 
ומשתתפי הסיור באשכול )סיכום 

הסיור בגיליון הבא(.
מועצת הצמחים: שר החקלאות 
רצה לפזר את המועצה בחטיבה 

אחת, ובעקבות מפגש של 
נציגי מגדלי הירקות עמו, הבין 
כי עבור ענף הירקות החיבור 

למועצת הצמחים הוא נכון, 
אין בענף הירקות בעיות של 

גבייה, והחקלאים רוצים לקיים 
את המועצה במסגרת של 

תקציב הענף, כולל נושאים 
שאינם בענפים אחרים, כמו קרן 

השתלמות והלוואות.
השר הציע לגרוע רשימה של 
ענפים מאלה הזוכים לשירותי 

המועצה, רובם ככולם בענף 
הפירות, אך בענף הפירות במועצה 

החליטו שלא מוכנים להוציא 
ארבעה ענפים: תפוח, אגס, 

אפרסק ורימון. בישיבת מליאה של 
כלל הענפים במועצת הצמחים, 

סברנו בענף הירקות שאיננו צריכים 
להתערב בענפים אחרים, ולכן לא 

התנגדנו להחלטת ענף הפירות 
לגבי ארבעת הענפים הללו, כי 
אנחנו כיום תחת מועצה אחת, 
ולא צריכים להתגושש זה עם 

זה.  בעקבות זאת זימן אליו שר 
החקלאות את יו"ר ענפי הירקות 

והפירות עם מנכ"ל המועצה 
לפגישה במשרדו.

חברת שיווק של המגדלים: 
אנחנו בודקים את כל האופציות. 

אם תהיה היתכנות, נתקדם.

אורן ברנע
שיתופי פעולה: בגזר נעשה 

מהלך גדול של שיתוף התחנות 
וכן יידוע של הרשתות בניסיון 

לפתור את כשל השוק המתמשך. 
עם השלמת הדברים, נדווח.

מילוטל: הבעלים פישמן פשט 

את הרגל, הבנקים הפסיקו את 
האשראי והמפעל נכנס למצוקה. 

חוב המפעל לחקלאים כ-13 
מיליון ש"ח. מעבר לחשיפה אנו 

חוששים מעצירת ההמשכיות, 
כי אלה גידולים שאנו חיים מהם, 

בעיקר בצפון. ארגון מגדלי 
ירקות, יחד עם ארגון עובדי 

הפלחה, גליל עליון והתאחדות 
הארגונים פועלים למציאת 

פתרון. בהסכמת מילוטל 
נעשתה בדיקה בספרי החברה. 

החברה יציבה )למעט משבר 
הליסטריה(, ויש לה נכסים שהיא 

יכולה למכור. נבנה מתווה בו 
המגדלים ימשיכו לגדל ויעזרו 

למפעל בעונה הקרובה, אחרת 
פעילות המפעל תיעצר על כל 

המשתמע מכך. בנוסף, נבנה 
הסדר תשלומים לעונה שחלפה 

- 2017, וכן הסדר עם בטוחות 
מיוחדות המשמרות את בעלות 

החקלאים באופן ספציפי עד 
למכירת הסחורה לעונה הבאה - 
2018. יש בהצעה סיכון, אך יציאה 

מהמשחק היא הפסד בטוח 
ותגרום ליבוא כבד של אלפי 
טונות. אגב, התירס והאפונה 

מוגנים באופן משמעותי בביטוח 
אשראי בבסס"ח. חברת הביטוח 

אישרה את המתווה.
צוות יצוא:  הצוות, שמונה על-ידי 

מליאת מועצת הצמחים, עובד 
חזק וזאת בעקבות הירידה 

החריפה ביצוא הירקות, מ-2 
מיליארדי ש"ח ערך יצוא לפני 
6 שנים ליצוא של 1 מיליארד. 
אנו חייבים לעבוד על שווקים 

חלופיים. כרגע אנחנו בשלב של 
לימוד באיזה מדינות יש היתכנות 

מסחרית לגידולים השונים, 
ובנוסף, איפה פשוט לעבוד 

ואיפה מסובך, מבחינת הרגולציה 
של הגנת הצומח. אנו פועלים 

בסיוע המערכות הקיימות 
במשרד החקלאות.

ניסוי זנים בתפוחי אדמה: הניסוי 
קיים כבר עשרות שנים ונבדקים 

זנים מדי שנה. זהו מפעל מאוד 

חשוב. בשנים האחרונות נחלש 
הפרויקט, וירדנו מיותר מ-50 זנים 
ל-35 זנים. החלטנו לשנות במעט 

את הכללים וראינו מידית עלייה 
בביקוש להשתתפות בניסוי. 

עוד דבר שמעניין את החברות הוא 
הגידול בחומרי הדברה מופחתים, 
עקב הרגולציה ההולכת ומחמירה 

באירופה למאות חומרים. החברות 
רוצות שנבדוק זנים שאפשר לגדל 
עם פחות חומרי הדברה דרך ניסיון 

בחלקה אורגנית. התייעצנו בעניין 
והחלטנו לבצע בנוסף ניסוי זנים 

אורגני. 
החמרת הרגולציה באירופה 

לחומרי הדברה: בתהליך מתמיד 
ומסודר נבדקים באירופה עשרות 

חומרי הדברה, ורמת הרעילות 
המותרת שלהם )MRL( מוגדרת 
מחדש. מספר חומרים חשובים 

נפסלו, וזאת לאחר שמגדלי 
תפוח אדמה סתווי השתמשו 

בהם. לפיכך, הרמנו באופן מהיר 
ניסוי באותם תפוחי אדמה, בו 

אנו בודקים את עקומת הדעיכה 
של החומר. ככל שהריכוז 

ידעך מספיק, יצא פרוטוקול 
רשמי )מ"יתרולאב"(, והשימוש 
בחומרים יוכר בכפוף לשימוש 

לפי הפרוטוקול. התקציב לניסוי 
מגיע משבע חברות ההדברה 

שנוגעות לנושא.
בכוונתנו לאמץ "שיטה טיפולית" 

זו גם לבעיות רגולציה שיגיעו 
לחומרים נוספים בהמשך )זה 

צפוי לצערנו( וכן לגידולים 
נוספים.

אלי אהרון
שיווק תוצרת חקלאית: היה 

במשרד החקלאות דיון של 
היחידה האסטרטגית לגבי מתן 

מענה לאי הוגנות בשיווק תוצרת 
חקלאית. דיברו על זה שהחקלאי 

נתון לחסדי השוק הסיטוני 
והרשתות. ניסו לבחון איך אפשר 

להחזיר את הגלגל באמצעים 
רגולטיביים. נקווה שיצא מזה 

משהו טוב.

פשיעה חקלאית: הייתי בוועדה 
לביקורת המדינה בדיון בנושא 

זה. ביקרתי בזמנו בשקף, אצל 
החקלאים שנפגעו מפשיעה 

חקלאית, וקנט הסכימה לעשות 
שמאות למרות שאין כיסוי 

למקרים כאלה. במסגרת הדיונים 
בוועדה לביקורת המדינה עלה 
הנושא של מציאת דרך לפצות 

חקלאים כמו בשקף. החליטו 
לנסות לפתור את הנושא 

באמצעות הצעת חוק ולתקצב 
את קנט כדי לתת מענה לנזקים 

של פשיעה חקלאית.
עובדים זרים: יש הבנה בין 

האוצר לבין משרד החקלאות 
להגדיל את היקף העובדים הזרים 

בעשרת אלפים, בשתי פעימות 
של 5,000 עובדים, שנה אחר 

שנה, אבל בתנאי של: 1. הפקדה 
של 516 ש"ח; 2. הקמת תאגידים 

שירכזו את נושא העובדים הזרים. 
נקווה שמי שהעלה תנאים אלה 

גם ירד מהם.
עוד לגבי עובדים זרים, ב-2017 

מתחילים עם החוברות, כולל 
גידולים שאין להם מפתחות. 

דוח ועדת ביקורת – יו"ר 
ועדת ביקורת, יוסי צרפתי
יוסי מדווח שוועדת הביקורת, 

שחברים בה: יעקב כהן, יהושע 
שפט ויוסי צרפתי,  קיימה ישיבה 
עם אורן ברנע, שמשמש כגזבר, 

ומצאה שהתקציב מאוזן מבחינת 
הכנסות והוצאות.

הדו"ח התקבל פה אחד.

תקציב 2018 
אורן ברנע מציג: התקציב אינו 

שונה משנה שעברה, עם תזוזות 
קטנות מפה לשם.

התקציב אושר פה אחד.

ירון סולומון מסכם: תודה 
על ארגון הסיור באשכול 

וההשתתפות המלאה של 
החברים, שהיא יוצאת מגדר 
הרגיל. לא מכיר ארגון כזה, 

ותבורכו.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

נובמבר 2017 - ינואר 2018
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד 

אוקטובר 2017, אשר ישווקו בחודשים נובמבר 2017 - ינואר 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 2017-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005(

המדד הסיטוני של חודש אוקטובר 2017 עומד על שיעור של 223% 
משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני ירד בחודש אוקטובר 2017 בשיעור של 4% לעומת 
חודש ספטמבר 2017. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש אוקטובר 2017  על שיעור של 
167% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש אוקטובר 

בשיעור של 3% לעומת חודש ספטמבר 2017.

% שינויאוק' 17אוק' 16שם ירק
3.255.7577%אבטיח

7.75ארטישוק
6.005.95-1%בטטות איכות מעולה

3.952.91-27%בצל אדום
בצל אדום באריזה 

2.40קמעונית

1.60בצל בית אלפא
1.601.50-6%בצל יבש
7.606.25-18%בצל ירוק

2.582.03-21%בצל ריברסייד
15.9215.00-6%ברוקולי באריזה קמעונית

3.603.908%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

4.004.5013%איכות מעולה

3.203.406%גזר בשקים
2.523.0019%דלורית
3.023.5016%דלעת

6.759.1335%זוקיני ירוק
25.0033.0032%חסה 8 יחידות

6.04חציל בלאדי
3.254.5540%חציל חממה

4.734.01-15%חצילים
3.805.7652%כרוב אדום

1.803.2480%כרוב לבן
4.754.750%כרוב סיני

4.685.8826%כרובית
11.258.04-29%לוף

2.254.0078%לפת איכות מעולה
4.38מלון גליה מעולה

4.88מלון כתום
4.054.01-1%מלפפון חממה

3.284.0022%סלק
4.84סלק איכות מעולה
5.037.6652%עגבניות באשכולות

3.71עגבניות בהדליה
5.066.4327%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
10.3311.7514%איכות מעולה

12.62עגבניות צ’רי תמר
9.299.745%פלפל אדום איכות מעולה

6.997.7010%פלפל בהיר
5.816.227%פלפל חריף
9.2510.3712%פלפל כתום

9.1310.3714%פלפל צהוב איכות מעולה
5.005.000%צנון

4.315.2622%קולרבי
5.276.6727%קישואים איכות מעולה

20.9220.00-4%שום
7.084.85-31%שומר

17.8515.68-12%שעועית ירוקה
16.50תות שדה

7.256.16-15%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

4.10קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
4.60קמעונית איכות מעולה

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים אוקטובר 2016 - אוקטובר 2017 )ש"ח לק"ג( 

המשך בעמוד הבא
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דונם בבתי צמיחה, המיועדים 
לשיווק בחודשים נובמבר - ינואר.

היות שמדובר בגידול קצר יחסית 
לשאר גידולי הירקות, היצע 

המלפפון משתנה בזמן קצר, ולכן 
קיימות תנודות במחירי המלפפון 

מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש 

אוקטובר כ-12,270 דונם בתי 
צמיחה, המיועדים לשיווק 
בחודשים נובמבר - ינואר.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 
עד מאוזנת.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש 

אוקטובר כ-25,460 דונם בתי 
צמיחה וכ-2,100 דונם ש"פ, 

המיועדים לשיווק בשוק המקומי 
וליצוא בחודשים נובמבר - ינואר.

הצפי הוא לרמת 
מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.  

שום
המלאי בקירור כ-8,000 טונות.

הצפי הוא 
לרמת מחירים 

גבוהה.

בצל 
הספקת בצל בחודשים יולי 

- דצמבר הינה מזן ריברסייד, 
הקיים במלאי בהיקף של 

כ-28,000 טונות.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.
צפויה הספקה סדירה של בצל. 

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד נמוכה.

 

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 
אוקטובר הינו 3,700 דונם ש"פ 

ו-1,600 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

נובמבר - ינואר.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 

אוגוסט - אוקטובר הוא כ-4,950 
דונם, המיועדים לשיווק בחודשים 

נובמבר - ינואר.
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 
אוגוסט - אוקטובר הינו כ-4,950 
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יתן אביבי מוביל א
פריצת דרך בגד"ש 

עין חרוד איחוד

חגית שגב אילת

מהפך בענף השום בקיבוץ
בקיבוץ עין חרוד איחוד מגדלים 
שום כבר מעל 25 שנה. עד לפני 

שלוש שנים גידלו עם שותף 
מאזור הדרום, אשר עבד בשיטות 

ניהול מסורתיות, אך בשנים 
האחרונות הבינו בקיבוץ שצריך 
לעשות שינוי כדי לייעל, להגדיל 
רווחים לחקלאי ולהוזיל לצרכן.

במשך כל השנים מגדל הקיבוץ 
700-600 דונם שום, רק לשוק 
המקומי. בעבר שיווקו כ-90% 

מהשום לשוק הקמעוני, וכיום, זה 
כ-3 שנים, נמצאים בתהליך של 

יוזמות

שינוי ועוברים לשיווק בסדר גודל 
של 50%-60% לשוק התעשייתי 

וכ-40%-50% לשוק הקמעוני. 
בשוק התעשייתי חלק מהשום 

נמכר כמקולף בשקיות קפואות/
מצוננות וחלק מיועד לתעשייה 
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המשך בעמוד הבא

גרוסה, להכנת רסק שום קפוא.
בקיבוץ נפלה החלטה, לגדל את 

השום עצמאית, ללא שותפים, 
בתנאי שיוכנס מיכון מלא לענף 

בכל תהליך הייצור, כולל עקירה 
וניקיון השום.

מטרתו של גד"ש עין חרוד היא 
להיות גורם מרכזי ומוביל בענף 
השום בארץ, כולל אחריות לכל 

שרשרת הערך של המוצר, 
מהתרבית ועד לתבנית. 

עד הכנסת המיכון, הושקעו  8 
ימי עבודה לדונם שום, והדבר 

היה כרוך בהשקעה של כ-1,800 
ש"ח לדונם, בעיקר בשל העלות 

הגבוהה של עבודת פועלים או 
בשל הקושי בהשגת פועלים 

לעבודה בשדה, שהפכה להיות 
"יקרת מציאות", וכל זאת כאשר 
מחיר ההעסקה של עובד עולה 

משנה לשנה. 

איתור פתרון ממוכן
איתן אביבי, מנהל גד"ש 

עין חרוד איחוד, מספר על 
התהליך. לאחר שהתקבלה 

החלטה, החלו לחפש פתרונות 
מיכון בארץ ובעולם. התייעצו 

והעלו רעיונות, ולבסוף הוחלט 
 ”Erme” שהולכים עם חברת
הצרפתית, למרות שהכלים 

שלהם מותאמים למזג-האוויר 
האירופי. באירופה עוקרים 

את השום ישירות בשדה 

ומייבשים אותו בבתי 
הבחלה, חדרים עם 

אוויר מאולץ, למשך 15 
יום. בישראל היה נהוג 
לעקור בחוץ, להשאיר 

בשדה לייבוש כשבועיים, 
ואז מתבצעות פעולות 
הקינוב והכיסוי, לאחר 

מכן ניקוי, ואז השום 
עובר לבית האריזה, 

למיון לפי גודל.
כיום, לאחר שלב 

העקירה, הקינוב וכיסוי ראשי 
השום בעלים, משאירים את 

השום למשך שבוע בשדה 
לייבוש, ואז מבצעים איסוף 

על-ידי קומביין, שמפריד בין 
העלים לבין הראשים וממלא 

את הדולבים ישירות בשדה, תוך 
ביצוע ניקוי על-ידי מכונה, אשר 

מורידה את הבוץ מהראשים 
וממיינת לפי גדלים לדולבים. כל 
מכל כזה מקבל ברקוד, המכיל 

את נושא עקיבות השום והחומר 
הגנטי של הזרעים, מעין תעודת 

זהות לכל מכל.
 ,"Erme" נקנו מכונות מחברת

שעברו שינויים והתאמות לצורכי 
הגידול והאיסוף בארץ. חשוב 

לציין שלא ניתן להשתמש 
במכונות אלא אם כן בוצעו 

התאמות כבר בשלב הזריעה, 
כאשר הצמחים נשתלים באופן 

שמאפשר למכונה לאסוף אותם. 
זורעים 3 צמדים בערוגה, כאשר 

כל שרשרת הגידול מותאמת 

למיכון. נרכשו שלוש מכונות 
חדשות ותוכנה לניהול עקיבות 

השום.
קיבוץ עין חרוד איחוד השקיע 

את כל הכסף בפרויקט, לאחר 
בניית תכנית עסקית יחד עם 

יועץ שמלווה את התהליך. היקף 
ההשקעות הנדרש לתוכנית 

העסקית נאמד ב-6.6 מלש"ח 
וכולל רכישת ציוד, מיכון ובינוי. 

תקופת החזר ההשקעה נאמדת 
ב-6-3 שנים.

המיכון אמור לחסוך כ-1,300 
ש"ח לדונם. עלות גידול דונם 

שום עומדת על כ-6,000-5,000 
ש"ח, כך שהתייעלות כזאת היא 
לא רק כספית, אלא גם חיסכון 

בכוח אדם. נושא כוח אדם בעייתי 
מלכתחילה, בעיקר כאשר כוח 

האדם לא תמיד זמין, ונוסיף 
לחוסר הזמינות את המחיר 

הכלכלי, למשל בהפחתת שקילה 
של השננות עקב מחסור בכוח 

אדם וכניסות לאיסוף בשדה.
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החזון של איתן אביבי
איתן אביבי מנהל הגד"ש ויוזם 

החזון הוא האיש העומד בראש 
החנית של הפרויקט האדיר 

והראשון מסוגו בארץ למיכון 
שום. איתן מדגיש כי הוא מוכן 
לתרום מהידע שצברו בגד"ש 
ולסייע לכל מי שחפצה נפשו 

בכך.
איתן אומר כי "מה שמכוון אותנו 
כיום הוא שאנו נמצאים במקום 

של הפחתת עלויות לצרכן 
הסופי, ומבחינתנו החקלאים, 

אנו עושים את המקסימום 
להורדת יוקר המחיה. עם קצת 

חזון ואמביציה, נהיה שותפים 
טובים להורדת יוקר המחיה 

ונהווה דוגמא טובה לאחרים. 
אנחנו רוצים שרשתות השיווק 

לא יקחו את הנתח אליהם, אלא 
ישתפו פעולה. 5 שנים קדימה 
נוכל לדעת אם הכיוונים שלנו, 

גם בצד הטכני וגם מבחינת 
השוק והמיכון, הולכים לכיוון 

הנכון. אם נצליח למכן את גידולי 
השורש המיוחדים, כמו למשל 
פטרוזיליה, סלרי וכל משפחת 

השושניים למיניהם, אנחנו על 
הסוס".

איתן מוסיף כי "החקלאים 
נלחמים כל הזמן במספר 

חזיתות במקביל: מים, פועלים, 
רשתות שיווק, ואנו נותנים 

פתרונות לכל השרשרת. אם נדע 
להתאחד לחברה תחת ארגוני 

המגדלים ומועצת הצמחים, יש 
סיכוי גדול מאוד שנוזיל מחירים 
מחד ונעלה את רמת הרווחיות 

למגדלים מאידך. כך נוכל 
גם להתחרות ביבוא תוצרת. 

למשל, מייבאים שום יפה ואחיד 
באריזות, אבל מדובר בשום 

שעובר תהליכים כימיים ואחרים, 
אשר מורידים לו את כל הערך 
התזונתי הנוסף. לעומתו, השום 

הישראלי טרי ואיכותי יותר, עשיר 
באליצין, ונקווה שיהיה מוצר 

מוביל בשוק, הן מבחינת איכות 
והן במחיר".

שאפו לאיתן ולכל צוות הגד"ש 

בעין חרוד איחוד על ההעזה 

לשנות ולחדש, ובהצלחה 

בפריצת הדרך במיכון החקלאי 

בכלל ובשום בפרט.
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יפן באביב

רותי פוגטש

לאחר שביקרנו את יפן בסתיו, 
שבנו אליה באביב. מצאנו את 

אותה ארץ, אבל אחרת.
אצל היפנים חילופי עונות 

השנה הם מהות קיומם, הבסיס 
לאמונתם הדתית ולהשקפת 

עולמם הכרוכה בתופעות הטבע 
המתחלפות. בכל עונה יפן 

לובשת פנים אחרות אופייניות, 
בחגיגות, בטקסים, באריגי 

הבגדים, בקישוטים בכל פינה, 
בכל אריזה וכמובן בהשתלבותם 

של היפנים עצמם בחילופי 
העונות, בעיקר בחיק הטבע, 

בין אם אלה בצפייה מלאת 
התרגשות בעצים שלובשים 

אדום בסתיו ובין אם בסעודה 
תחת פריחת הדובדבן באביב.

הדבר מתבטא במיוחד גם באוכל 
היפני. ליפנים כלים מיוחדים לכל 
עונה, והמאכלים של כל עונה הם 

מסורת עתיקה שעוברת מדור 
לדור ואינה פוסחת על הצעירים 
של היום. סופר לנו שכדי לטעום 

מאכל מסוים בעונה מסוימת, 

מן העולם

שאופייני לחבל ארץ מסוים, היפנים נוסעים מאות 
קילומטרים, כי זה מה שעושה אותם שמחים. מי שצפה 

בהמוני היפנים שעורכים פיקניקים מתחת לעצי הדובדבן, 
בקבוצות או בבודדים, אוכלים יחד, משוחחים ומצחקקים, 

ראה שמחה אמיתית.
גם נוף החקלאות ביפן משנה פנים מעונה לעונה. אף כי 

חלק ניכר מהגידולים הם בבתי צמיחה, לא מעט מזכוכית, 

המשך בעמוד הבא



נובמבר 2017 24מבזק ירקות

כדי לעמוד בחורף הקשה ולספק 
תוצרת כל השנה.

חלק ניכר משטחה של יפן הוא 
הררי, ובכל מקום בו ניתן לקיים 

חקלאות אפשר לראות אותה 
בדרכים, בין אם משק צנוע, אולי 
אף לשימוש עצמי, ובין אם שטח 

חקלאי נרחב, עד האופק.

עונת תות השדה
לצד פריחת הדובדבן, נמצאת 
ביפן בשיאה עונת תות השדה.
אומרים שאין מדינה בה תות 

השדה נחשב לקינוח המועדף 
כמו ביפן.

מגדלים תות שדה  ביפן 
בחממות ובשטח פתוח. עונת 

הקטיף של התוצרת מן החממות 
היא מדצמבר ועד אפריל, ועונת 
הקטיף בשטח פתוח היא ממאי 

עד יוני. יחד נמשכת העונה 
כמחצית השנה.
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מי שלא ראה אריזות תות שדה 
טרי ביפן, לא ראה פרי ואריזה 

יפים יותר. התות נחשב ביפן 
למתנה רומנטית. האיכות והמחיר 
נמדדים על-פי הזן, אזור הגידול, 

צבע הפרי, צורתו וגודלו. 
אחת התופעות שמאפיינות 

כיום את עונת התות היא 
הקטיף העצמי. היפנים מגיעים 

בהמוניהם לחוות המגדלות תות, 
ובאושר רב, בדרך כלל במשך 

מחצית השעה, קוטפים הם 
וילדיהם מן האדום האדום הזה 

ונוגסים בפרי, כשמיץ נוזל על 

שפתותיהם בהנאה. יש סיורים 
שמגיעים ישירות לחוות ויש 

כאלה שבוחרים בסיור מאורגן 
שאוסף אותם מאזור מגוריהם 

והופך את האירוע ליום כיף. וכמו 
שרבים לא יודעים, לקטיף, כמו 

לאירועים מיוחדים בכל עונה 
ברחבי יפן, מגיעים בעיקר ועל 
פי רוב היפנים עצמם. התיירים 

הזרים הם בשוליים. היפנים 
מבצעים את הקטיף העצמי 

ברצינות וביסודיות, כמו כל דבר 
אחר בחייהם. ניתנות הנחיות 

למבקרים לבחור ולאכול לאט 

את הפירות המשובחים, כי 
אחרת אפשר להתמלא תוך 

כחמש דקות. בישראל זה כמובן 
לא היה עובד...

יש כ-200 זני תות שדה ביפן. 
המחוזות המובילים הם שיזוקה 
וטוציגי. שני הזנים המובילים הם 
טוציאוטומה מטוציגי והזן אמאו 

מפוקוקה. 
התות משמש בעונתו למינים 

רבים מאוד של ממתקים, והכול 
באריזות שהעין אינה שבעה 

מיופיין. עוגות התות מדהימות 
במראה ובטעם, ויש אפילו 

מעין כריכים של תותים או של 
ממרח תותים. אחד המאכלים 
המפורסמים הוא המוצ'י תות, 

שהוא תותים בתוך ציפוי של 
ממרח שעועית אדומה, מעדן 

שאין כמותו. 
ניתן גם למצוא במחיר לא זול 

את התות הוורוד בהיר, שפותח 
בשנת 2006. תוכנו לבן וגרגיריו 

אדומים, והוא מכונה ביפן "ניחוח 
של אהבה ראשונה". 

ובל נשכח את גלידת התות 
הוורדרדה, שטעמה מענג, 

המשך בעמוד הבא
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הראשונות של הבניין. ראינו 
ונדהמנו. כבר פגשנו גגות שהפכו 

לשטח חקלאי, אבל חווה בתוך 
קומות הבניין, בתוך המשרדים, 

זאת ראינו לראשונה.
חברת פסונה פועלת רבות 

בתחום גיוס והכשרה של כוח 
אדם לחקלאות ביפן, בעיקר 

זו הפריפרית, שסובלת קשות 
מבעיית הזדקנות החקלאים 

ללא דור המשך ומנטישת 
משקים. אחד האמצעים 

למשיכת כוח אדם לחקלאות, 
בכל מקום וגם ביפן, הוא יצירת 

חקלאות מודרנית וחדשנית, 
כזו שתמשוך את הצעירים 
לעסוק בה, והיעד המרכזי 

הוא  פיתוח החקלאות והקטנת 
התלות בתוצרת מיובאת. פסונה 

רואה עצמה כחברה המיועדת 
למציאת פתרונות חברתיים, 

שייעודם הוא לספק כוח אדם 
במקום שזקוקים לו. זו תמצית 

הפילוסופיה של החברה.
הבנין אינו חדש, אלא בן כ-50 

שנה, והחברה חידשה אותו בשנת 
2010 והפכה אותו ל"משרדי אקו" 

ולחווה אורבנית יחידה מסוגה. 
כבר כשעומדים מחוץ לבניין 

רואים שמדובר במשהו מיוחד. 
על הקירות החיצוניים של הבניין 

שפע צמחייה, לכל אורכו ורוחבו, 
שברובה מורכבת מפרחי העונה, 
ובמרפסות הבניין עצי פרי הדר. 
אבל הכניסה רגילה, וכשנשאלנו 

למה באנו ואמרנו שלבקר בחווה, 
התפשט חיוך גדול על פני אנשי 
הקבלה, והם שלחו אתנו מישהו 

שהתלווה אלינו בדיוק למקום, 
מסר הסברים ראשוניים ושלח 

אותנו לסייר בעצמנו. כפי שתראו 

מן התמונות, זו תופעה הזויה. 
בניגוד לכל הסברות שלגידולים 

נדרש גם אור שמש ואוויר פתוח, 
כאן מוכיחים שאפשר אחרת.
ומה גדל כאן? ירקות, פירות, 

פרחים, אורז, ממש לצדך, 
במגע יד. כ-4,000 מ"ר שטחה 

של החווה בבנין. בלובי המרכזי 
שדה אורז ושדה ברוקולי. תאורת 

לדים וספוטים מספקת אנרגיה 
לצמחים, והטמפרטורה פועלת 

להתאים את עצמה לפי הגידולים 
השונים. אחד היתרונות של 

גידול פנימי הוא שזהו גידול ללא 
חרקים, כך שאין צורך בחומרי 
הדברה. יתרון נוסף הוא קיצור 

תקופת הגידול במינים השונים, 
המאפשר יותר עונות גידול בשנה 

מהחקלאות שבחוץ.
בחברה אומרים שהמטרה 

אינה להפחית מהוצאות הגידול 
אלא לקדם פיתוחים חדשניים. 
סבורים שיוזמות חדשות יביאו 

גם לפתרונות. נמסר כי מגדלים 
שם כ-200 סוגים שונים של 

מוצרים לאורך השנה. לא בדקנו 
אותם, אבל יש מינים רבים. 

והיא הולכת נפלא עם המראה 
המלבב הוורדרד של פריחת 

הדובדבן.

חווה עירונית בטוקיו
באחד מבתי המשרדים בטוקיו 

שוכנים משרדי ההנהלה של 
חברת "פסונה" )Pasona(, חברה 

גדולה לגיוס כוח אדם. נסענו 
לבקר במקום, כי שמענו נסים 

ונפלאות על החווה העירונית 
שהקימו בבניין בן תשע הקומות.

הביקור בחווה מותר לקהל 
הרחב בקומת הכניסה ובקומות 
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והטמפרטורה, כך שתתאים 
לצמחים ולעובדים כאחד. זרעים 

מגדלים במגירות, כדי לנצל עד 
למקסימום את נפח המקום. 

שעועית גדלה על הקירות. 
החסות גדלות במדפים, ובכל 

מדף תאורה פלורסנטית נפרדת. 

יש גידולים גם בקומות העליונות 
יותר, גם במרפסות ובגג, אבל 

הם אינם פתוחים לקהל.
כך פועלים זה לצד זה הגידולים 

והעובדים במקום. התוצרת 
מיועדת לעובדי המשרדים 

ומשמשת לתפריט בית הקפה 
האלגנטי במקום, שפסנתרנית 

מנעימה ליושבים בו.

הגידול הידרופוני או במצע 
מנותק. עגבניות מגדלים שם 

בשיטה הידרופונית, תוך גידול 
במים ולא בקרקע, ובהדליה עד 

לתקרה. ההשקיה אוטומטית. 
מערכת מתקדמת לוויסות 
אקלים שולטת על הלחות 

תוכנית טלוויזיה בת שעה 
על... מלפפונים

באחד הבקרים, לפני היציאה 
לתכנית היום, צפיתי בערוץ 

הטלוויזיה NHK, ערוץ יפני שמציג 
לכל רחבי העולם באנגלית את 
הפנים המרתקים של יפן. ואז, 

המשך בעמוד הבא
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בדיוק בשבילי, החלה תכנית בת 
שעה על מלפפונים.

התכנית התנהלה מול צוות 

מנחים צעירים, וצעדם הראשון 
היה לצאת לשטח, למשק 

חקלאי בו מגדלים מלפפונים. 
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החקלאי היפני הסביר על תהליך 
הגידול, הראה מה זו הדליה, 

הראה כיצד קוטפים, ואז עבר 
להציג כיצד אורזים מלפפונים 

שנקטפו )ברכות, בעדינות 
ובאסתטיקה מדהימה( והראה 

את בית האריזה במקום, המרכז 
את המלפפונים הקטופים 
והארוזים לפני שיצאו אל 

יעדיהם. משם עברה התכנית 
ליתרונות התזונתיים ולמתכונים 

שמתמקדים במלפפונים. 
המראיינים לא הסתפקו באולפן, 
אלא יצאו לאסוף מתכונים ומידע 

מאזורים שונים ביפן. במיוחד 
מרגש שכל מתכון שהציעו 

כלל ביקור בבית בו נמסר להם 
המתכון, בדרך כלל מנשים 

מבוגרות ובעלות ניסיון,  ויחד 
איתן הכין הצוות את המאכל 
בביתן וגם ישב איתן לסעוד 

מהמאכלים שהכינו. בהמשך 
ליוותה התכנית ארוחה שלמה 

שכולה על טהרת מתכוני 
מלפפונים, כולל משקאות 

מלפפונים, מאכלים מיוחדים 
לילדים ועוד. החיוך על פני לאורך 

כל השידור אמר את הכול...

ירקות בפתח המסעדה
באחת מצעידות הלילה בעיר 

קיוטו, נתקלנו במסעדה צנועה 
וקטנה, שלא השתמשה בשום 

גימיקים כדי להזמין סועדים, 

מלבד סל גדול שכולו עמוס 
בירקות טריים. אהבתי וצילמתי. 

לקראת העונה הבאה
ביפן מסיירים בעיקר ברכבות. 

בדרכים, החקלאות ניבטת מכל 
פינה. שטחים גדולים וקטנים, 

שטחי מישור וטרסות בהר. 
באזורים שביקרנו היו השטחים 
הפתוחים לפני זריעה, בתלמים 
מוקפדים, הכול בציפייה לעונה 

החדשה שבדרך.
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בשדה ההדרכה
ירקות לתעשייה

שאול גרף

עגבניות לתעשייה
שנת 2018 בפתח, עם האתגרים 

שלא השתנו: לספק למפעלים 
עגבניות איכותיות, בכמויות שהם 

מזמינים ובזמן, ולהתפרנס. השנה 
צפויים להיכנס זנים נוספים 
לרשימת הזנים המומלצים, 

חלקם כדי לנסות להחליף זנים 
ותיקים וחלקם כדי להרחיב את 

הצע הזנים. אנחנו בדרך כלל 
מקפידים לבחון זן במשך שלוש 

שנים לפני שהוא הופך להיות 
מומלץ.

העלקת תמשיך להטריד, 
ונשתדל להקפיד על פרוטוקולי 

הגידול. למדנו, שמי שמקפיד 
ומבצע את ההמלצות של פרופ' 

חנן אייזנברג וצוות נטפים, 
מפחית את הנזקים. השנה 
נקפיד לעקוב אחר "טוטה 

אבסולוטה", שנראה כי בשנה 
שעברה היא הזיקה לעגבניות 

במספר חלקות.

שעועית לתעשייה
עד עכשיו עוברת שנה רגועה 

על האמיצים שמגדלים את 
השעועית הסתווית. נוכחות דלה 

של כע"ט בשעועית ומזג-אוויר 
מתון מסמנים טובות.
מי ייתן שימשיך ככה.

תירס מתוק וסופר מתוק
השנה הייתה פגיעה של פטריית 

ה"הרפופורה מיידיס" בחלקת 
תירס סופר מתוק מהזן "סנטינל" 

בעמק יזרעאל. הזן הזה לא 
נמצא רגיש לפטרייה בבדיקות 

שנעשו בעבר בעמק החולה. 

הפטרייה גורמת למחלת 
ההתייבשות המאוחרת, שהנזק 

שנגרם ממנה לחלקה עלול 
להיות טוטאלי. צוות המחקר, 

בניהולו של ד"ר אופיר דגני 
ממיג"ל, פיתח פרוטוקול 
התמודדות עם הפטרייה 

בהשקיה בטפטוף. חשוב לשמור 
על מחזור זרעים ולא לגדל תירס 

לסוגיו שנה אחר שנה. הוכח 
שנבגי הפטרייה נישאים על גבי 

הזרעים, ואף אחד לא בודק.

מלצות לגידול ה
פלפל אביבי בערבה 

2017/18

עדי סויסה, דוד סילברמן, 
עודד פרידמן - שה"מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר 
יורם צביאלי, שבתאי כהן, רבקה 

אופנבך - מו"פ ערבה תיכונה 
וצפונית תמר

הקדמה
פלפל אביבי הוא גידול 

נישה הנשתל בשיא החורף 
בטמפרטורות נמוכות, יום קצר 

ומועט קרינה, וגדל עם עליית 
הטמפרטורה לקטיף באביב 

)מאי-יוני(. להבדיל  מהשתילה 
הסתווית, הפרי מיועד לשוק 

המקומי, לחלון שבין סוף עונת 
הפרי הסתווי בערבה ולפני 

הפרי הקיצי מיתר חלקי הארץ. 
לכן, רצויים זנים בעלי פרי גדול 
ובכיר, המרכזים יבול לתקופה 

קצרה. 
בשנים האחרונות נבדקו זנים 
בתחנת יאיר ובבקעת הירדן, 
אך אין עדיין מספיק ידע רב 

שנתי כדי להמליץ על זנים. לפני 
בחירת זן, מומלץ לעיין בתוצאות 

המתפרסמות באתרי המו"פ. 

בית גידול
מומלץ לגדל במבנים תחת 

פלסטיק )מנהרות עבירות או 

בתי צמיחה( על-מנת להבטיח 
טמפרטורה נוחה בתחילת 
הגידול, לקליטה טובה של 

הצמחים ולהתפתחות מהירה 
של הצימוח והחנטה. 

מועד שתילה
מומלץ לשתול בין סוף 

דצמבר לבין אמצע ינואר. 
שתילה במועד מאוחר יותר 

תאחר את תחילת הקטיף 
ועלולה לפגוע באיכות הפרי, 
עקב הטמפרטורות הגבוהות 

בחודשים מאי-יוני.

הכנת קרקע, חיטוי
וחיפוי קרקע

השתילה  תהיה בדרך כלל מחזור 
גידול שני אחרי הסתיו. למועד 

החורפי לא ניתן לבצע חיטוי 
קרקע צמוד לשתילה, אלא בקיץ, 
לפני הגידול הסתווי )מלון, קישוא(. 

חיפוי קרקע לגידול ביריעה 
שקופה יעלה את טמפרטורת 
הקרקע ויתרום לצימוח מהיר 
יותר. ניתן להסיר את החיפוי 
באפריל, למניעת נזקי חום. 
יש להתייעץ עם המדריכים 
על הטיפול המתאים ביותר 

לחלקות עם נגיעות של 
נמטודות.

מרווחי שתילה
מומלץ לשתול בצמד שורות 

לערוגה ברוחב 1.60 מטר 
ובמרחק של 40 ס"מ בין 

השתילים בשורה.
 

הסרת חנטים ועיצוב הצמח 
יש להסיר פרחים/חנטים 

מקומות 1-0, בהתאם לאופי 
הצמיחה של הזנים השונים. 

הפרי בקומה 0 גדל תקוע בין 
הענפים, איכותו פגומה, וקשה 

לקטוף אותו. הסרת החנטים 
הראשונים חיונית לשם בניית 

צמח חזק דיו, המסוגל לשאת 
פרי רב. 

אפשרויות לעיצוב הצמח: 
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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.

שימוש בדבורים
שימוש בדבורים )דבש, בומבוס( 

עשוי לתרום לחנטה ולשיפור 
איכות הפרי. 

כיסוי ברשת צל 
השתילה תיעשה תחת כיסוי 

פלסטיק וללא רשת צל.  
במנהרות עבירות, בהן עלול 

להיווצר עומס חום, רצוי להלבין 
את הדפנות )חצאית( בגובה 

1 מטר מיד לאחר השתילה. 
כשבועיים עד חודש לאחר 

תחילת חנטה, יש לכסות ברשת 
צל ולפתוח פתחי אוורור בגג או 
להחליף לרשת )חרקים או צל(. 

בבתי צמיחה גבוהים, ניתן לאחר 
את הכיסוי בחודש, לאחר תחילת 

חנטה. 

המלצות דישון
שטחי גידול הפלפל בערבה 

מאופיינים במגוון שיטות להכנת 
הקרקע, מהוספת קומפוסט 
ועיבודים כל שנה ועד לגידול 

ללא עיבוד כלל, אם בקרקע או 
בתעלות גידול שונות. המלצות 

הדישון, הניתנות כאן )טבלה 
1(, דורשות התאמה לכל שדה 

בהתאם למצע הגידול ולפוריותו. 
בפלפל אביבי אנו מבחינים 

בשתי תקופות מבחינת המלצות 
המשך בעמוד הבאהדישון: 

א. שתילה עד החנטה;
ב. מחנטה עד סיום קטיף. 

על מנת להקטין את הסיכון 
לקבלת שחור פיטם, אנו 

ממליצים לעבור עם תחילת 
החנטה לדשן מועט אמון, 

המבוסס על שני דשנים. על כל 
סוג דשן להימצא במכל נפרד, 
עם משאבת דשן משלו: )מכל 

1( 3.3:3:9 )שפר(, )מכל 2( 
5:0:0 )קלמגון(. שילוב דשנים 
זה יקטין את התחרות בבית 

השורשים על קליטת סידן 
לצמח. שימוש בדשנים אלו 

יוריד את ה-pH במי ההשקיה 
ויסייע במניעת סתימתן של 

טפטפות.

המלצות השקיה
יש לדייק במתן ההשקיה, 

למניעת מצבי עקה העלולים 
לגרום לשחור פיטם, במיוחד 

עם תחילת החנטה ועליית 
הטמפרטורה. 

בקרת מנת השקיה ומליחות 
על-ידי שואבי תמיסה 

)משאבים( 
עלייה ברמת המוליכות 

החשמלית בבית השורשים 
מעידה על הדחה לא מספקת 

של מלחים מבית השורשים. 
המליחות עלולה לפגוע 

בתפקוד הצמח ולגרום לשחור 
פיטם בחנטים המתפתחים. 

ניטור המליחות בתמיסת 
הקרקע באמצעות משאבים 

הוא גורם מפתח בניהול 
ממשק ההשקיה. מומלץ לבצע 
בדיקת משאבים פעם בשבוע, 

ובנוסף, לאחר שינוי בהשקיה 
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או בדישון. 
דריכת המשאבים צריכה 

להתבצע  כחצי שעה-שעה 
לאחר סיום ההשקיה. שאיבת 

התמיסה צריכה להתבצע לפני 
ההשקיה הבאה. 

בקרת השקיה באמצעות 
טנסיומטרים וחיישני 

רטיבות
בשתילות אביביות מומלץ 
להיעזר במכשירים לדיוק 

בהשקיה, על-מנת לייעל את 
ההשקיה ולחסוך במים.

בכל ספק או שאלה מומלץ 
להתייעץ עם המדריכים.

כל האמור לעיל הינו בגדר 
עצה מקצועית בלבד, ועל 
מקבל העצה לנהוג מנהג 

זהירות.

טבלה מס' 1: השקיה ורמות דישון מומלצות לפי שלבי הגידול

ימים 
משתילה

שלבי התפתחות 
צמח

הרכב דשן )1( 
מומלץ

ליטר דשן 
לקוב מים

השקיה )קוב 
לדונם יומי(

מרווח השקיה 
)ימים(

מנת חנקן צרוף 
יומית

)~ גרם לדונם(

6:6:6131220 )ערבה(שתילה-קליטה15-0

קליטה - תחילת 45-15
1250)2(7:3:7/7:1:713חנטה

תחילת חנטה - 60-45
חנטה קומה שנייה

)3(3.3:3:9
5:0:0

)4(1.5
)5(0.7541400

חנטה קומה שנייה - 90-60
מילוי פרי

3.3:3:9
5:0:0

1.5
0.756)6(0.5600

3.3:3:9מילוי פרי - קטיף120-90
5:0:0

0.75
0.2580.5300

חקלאים, המרכיבים בעצמם את הדשן, מוזמנים להתייעץ עם המדריכים לקביעת המרכיבים.. 1

בקרקעות בינוניות-כבדות רצוי בשלב זה לרווח את ההשקיה לאחת ליומיים.. 2

הזרקת שני סוגי דשן, שני מכלים, שתי משאבות, אסור לערבב במכל אחד!. 3

3.3:3:9 במינון של 1.5 ליטר למ"ק יתרום כ-60 ח"מ חנקן למי ההשקיה.. 4

5:0:0 קלמגון במינון של 0.75 ליטר למ"ק יתרום כ-40 ח"מ למי ההשקיה.. 5

שני מחזורי השקיה ביום, בקרקעות חוליות מאוד, רצוי 3 מחזורים.. 6
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המשך בעמוד הבא

נחיות להדברת ה
מחלת הכימשון 

בעגבניות בבתי צמיחה   

שלי גנץ - מנהלת תחום ירקות 
בבתי צמיחה, ממ"ר עגבניות 

מאכל, שה"מ

נטע מור - ממ"ר הגנת הצומח 
בירקות, שה"מ

מחלת הכימשון בעגבניות 

עלולה להופיע בתחילת 

החורף. בשנים האחרונות 

הייתה המחלה פעילה גם 

במהלך החורף, ככל הנראה 

בשל מקורות מידבק גדולים 

ותנאי מזג-אוויר המתאימים 

להתפתחות המחלה. כתוצאה 

מכך, הסבה המחלה נזקים 

כבדים בכמה בתי רשת בעיקר, 

אך גם בחממות. לכן, יש 
להקפיד על טיפולי מניעה כנגד 

המחלה.

התנאים להתפתחות 
המחלה

התנאים המיטביים להתפתחות 
מחלת הכימשון הם לחות גבוהה, 
הגורמת להיווצרות מים חופשיים 

על פני הצמחים במשך שעות 

אחדות, וטמפרטורות בטווח 
של 25-15 מ"צ. בטמפרטורות 

נמוכות )בעונת החורף( 
התפתחות המחלה מעוכבת, 
כלומר כמעט שאין הדבקות 

חדשות, אולם תפטיר הפטרייה 
ממשיך להתקדם מהעלים אל 

הגבעולים ולגרום לתמותת 
צמחים.  

תיאור המחלה ונזקיה
על גבי העלים מופיעים כתמים 
חומים המוקפים בהילה ירוקה, 

ומצדו התחתון של העלה 
ניתן להבחין במעטה צמרירי 

המכיל את נושאי הנבגים 
ונבגי הפטרייה. על הגבעולים 
או הפטוטרות נראים כתמים 

חומים כהים ומוארכים. המחלה 
מתקדמת ומתפתחת מהעלים 
אל הפטוטרות, עד אשר מגיעה 

על הפריעל הגבעולעל העלה



נובמבר 2017 34מבזק ירקות

אל הגבעול וגורמת בו לחיגור 
ולתמותה של צמחים. גם על גבי 
הפרי והעוקצים מתגלים כתמים 

חומים ויבשים, הפוסלים את 
הפרי לשיווק.

דרכי ההתמודדות עם 
המחלה

אמצעים אגרוטכניים
הורדת הלחות היחסית   .1

במבנה מקטינה את הסיכוי 
להידבקות הצמחים. 

האמצעים להורדת הלחות   
היחסית הם:

א. חיפוי קרקע מלא ביריעות   
פוליאתילן )אין חשיבות 

לצבען(;

ב. שטיפת הרשתות בצדי   
המבנה כך שתתאפשר תנועת 

אוויר מיטבית.
סניטציה - במקרה   .2

שנתגלתה נגיעות בחלקה, 
חשוב מאוד להרחיק חלקי 

צמחים הנגועים במחלה. 
שיטה זאת הוכיחה את 
יעילותה בכמה ניסויים 

שבוצעו בשנים האחרונות. 
מגדלים שיישמו את 
השיטה והרחיקו את 

החלקים הנגועים, עצרו את 
התפשטות המחלה.    

הדברה כימית 
כיום עומד לרשות המגדלים מגוון 

נרחב של תכשירים מניעתיים 

בטבלה שלהלן מופיעים התכשירים להדברת מחלת הכימשון לפי אתר הפעולה ומידת הסיסטמיות שלהם: 
הערותקבוצה / אופן פעילותשם גנרישם התכשיר

PROPINEBאנטרקול

למניעה, לא סיסטמיקרבמט
בראבו / בארבי / ברק / נוגל דאקוניל 

/ דקופל / אודאון / תפוגן סופר
CHLOROTHALONIL

MANEBמנבגן / טרימנגול / מנקס
מנצידן / מנקודי / מנקוזן /     

מנקוטל / טרידקס / סנקוזב
MANCOZEB

למניעה, לא סיסטמימעכב את חלוקת התאZOXAMIDE + MANCOZEBרוקסם
מרפא, סיסטמיקרבמט PROPAMOCARB HCLדותן

METALAXYL + MANCOZEBסנדומיל / מילור/ דו רה מי
RNA מונע ומרפא, סיסטמי, יעיל מאוד מעכבי

כל עוד לא התפתחה עמידות MZ רודאו /MZ רידומיל גולדMEFENOXAM + MANCOZEB
MEFENOXAM + CHLOROTHALONILפוליו גולד

מנקור / דרגופיקס / צימוקלין / 
סימוקס טופ

CYMOXANIL + MANCOZEB

מרפא, סיסטמי, יעיל מאוד; מינונים מנגנון לא ידוע
ושילובים - ראו בתוויות ויטן / סיימון / סיימוק X / קורזייט 60 

/ סימוקסן/סיני
CYMOXANIL

CYMOXANIL + CHLOROTHALONILזטניל
DIMETHOMORPH + MANCOZEBאקרובט

מעכבי סינתזת צלולוז
למניעה, טרנסלמינרי

*אצן מומלץ בתוספת דרגופיקס
**רבוס אינו מכיל מנקוזב

+ DIMETHOMORPH ספינקס סופרא/ ברקוד
CHLOROTHALONIL

+ DIMETHOMORPH קאבריו
PYRACLOSTROBIN

DIMETHOMORPHאתלט / דיימונד / ספינקס / אצן*
DIMETHOMORPH + FLUAZINAMבנג’ו פורטה

MANDIPROPAMID + MANCOZEBקריאל MZ / רבוס**

+ BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL ולבון
MANCOZEB

מכיל גם ח”פ של דיינוןמנגנון חדשFLUOPICOLIDE+ PROPAMOCARBאינפיניטו
גם לקימחונות מעכב נשימהAZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONILקומודור/ קולונל

למניעהFAMOXADONE + MANCOZEBקליפמן
COPPER HYDROXIDEקוציד 2000

למניעה, בעיקר באורגניתכ’ נחושת
*נחושת בשילוב מנצידן

Tri-Basic copper sulphateמרק בורדו אולטרא
Tri-Basic copper sulphateנחושתן

COPPER HYDROXIDE + MANCOZEBקופרופיקס*
בשילוב עם קוציד, בעיקר באורגנישמןNEEM OILנימטול

הפוגעים בנבגי הפטרייה ושל 
תכשירים בעלי כושר פעילות 
סיסטמית, ובאמצעותם ניתן 

להשיג הדברה יעילה של המחלה 
)אם מגלים אותה בזמן(. חשוב 
לזכור שהסתמכות על תכשירי 

ההדברה בלבד עלולה להיות 
מסוכנת, כיוון שקיים חשש 

להתפתחות תבדידי פטרייה 
עמידים לתכשירים או לירידה 

ביעילותם.
בתקופה הזאת של השנה, שבה 

מתקיימים תנאים מיטביים 
להדבקת צמחים, חשוב לבצע 

טיפולי מניעה כנגד המחלה.

ריסוסי מניעה יעילים עשויים 
למנוע לרוב הסתבכות חמורה 

של המחלה וקושי בעצירת 
התפשטותה.

יש לטפל לסירוגין בתכשירים 
מקבוצות שונות. במקרה 

שמשתמשים בשני תכשירים יחד 
לשם ייעול ההדברה - יש לשלב 

תכשירים מקבוצות כימיות שונות. 
לדוגמה השילובים האפשריים: 

פוליו גולד + קורזייט 60, אקרובט + 
רידומיל גולד MZ, אקרובט + ויטן, 

קריאל + קורזייט 60.

אין באמור לעיל אלא בגדר עצה 
מקצועית בלבד, ועל מקבל 

העצה לנקוט משנה זהירות.  
ביצוע האמור בעצה הינו על 

אחריותו הבלעדית של מקבלה.
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שילוב מערכת פוטו-וולטאית )PV( על גג 
חממה עשוי לשפר את התחרותיות בגידול, 

הן ישירות מייצור החשמל והן באמצעות 
העלאת אינטנסיביות הגידול ושיפור הרווחיות 

כתוצאה מזמינות חשמל בעלות נמוכה. 
שילוב מערכת PV להפקת חשמל מעל 

מערכת גידול חקלאית אינו מובן מאליו, כיוון 
ששתי מערכות הייצור מתחרות על שני 

משאבים סביבתיים - קרינה וקרקע. הפתרון 
הנבחן בעבודה זו הוא כזה שיאפשר הכוונה 
עונתית של הקרינה, אשר מצד אחד תבטיח 
הגעה של מקסימום קרינה בתקופת החורף 
אל תוך החממה ומצד שני תאפשר שימוש 

כלכלי במערכת פוטו-וולטאית בעונות 
החמות. 

תקציר
שילוב מערכת פוטו-וולטאית )PV( על גג חממה עשוי לשפר 
החשמל;  מייצור  ישירות  )א(  אופנים:  בשני  התחרותיות  את 
כתוצאה  הרווחיות  ושיפור  הגידול  אינטנסיביות  העלאת  )ב( 
להפקת   PV מערכת  שילוב  נמוכה.  בעלות  חשמל  מזמינות 
כיוון  מאליו,  מובן  אינו  חקלאית  גידול  מערכת  מעל  חשמל 
שני משאבים סביבתיים  הייצור מתחרות על  ששתי מערכות 
חקלאית  מבחינה  כי  להבחין  יש  זאת,  עם  וקרקע.  קרינה   -
במהלך  במלואו  מנוצל  אינו  השמש,  קרינת  המשאבים,  אחד 

מערכת לייצור משולב של תוצרת חקלאית 
טרייה וחשמל סולארי בחממות בערבה - 

 גידול פלפל בחורף ומלפפונים באביב
תחנת יאיר, 2016/17

רבקה אופנבך, שבתאי כהן, אפי טריפלר, אורן בר-לבן, אבי אושרוביץ, יניב בן-פלאי, יורם צביאלי, אסף בוקיש, 
רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר

יוסי קשתי - המכון להנדסה חקלאית, מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי
יאיר סלומון - Sunboost בע"מ

העונות החמות ולמעשה יש צורך בהצללה בעונות אלו )בעיקר 
 PV מערכות  על-ידי  החשמל  ייצור  שמרבית  בעוד  בפלפל(, 

מתרחשת בתקופות אלו. 
הנחת המחקר היא שמערכת אופטית ייחודית שפותחה יכולה 
גגות של חממות מחופות  על  סולריים  לקיים מערך פאנלים 
למנות  המגיב  גידול  בהן  חרקים,  נגד  ברשת  או  בפלסטיק 
בגידול.  פגיעה  ללא  וזאת  פלפל,  כגון  קרינה,  של  גדולות 
מאפשרת  וחדשני,  ייחודי  באופן  המוצבת  סולרית,  מערכת 
בחורף חדירת אור מרבית לתוך המבנה, ובשאר עונות השנה 
הקרינה  התמרת  יעילות  את  מגבירה  האופטית  המערכת 
אקלים  תנאי  מה  במידת  ומאפשרת  חשמלית  לאנרגיה 
שניתן  היא  המחקר  הנחת  החממה.  בתוך  לגידול  יותר  נוחים 
בתפוקות  פגיעה  מינימום  תוך  פוטו-וולטאית  מערכת  לשלב 
שולי  שטח  על  מבוצע  המערכת  שילוב  כאשר  החקלאיות, 
ובשילוב  למרזבים  בצמידות  ייעודית,  חממה  של  הגג  משטח 

עם לוחות אופטיים מתאימים )בוסטרים(. 
של  עונתית  הכוונה  יאפשר  אשר  פתרון  נבחן  זו  בעבודה 
קרינה  מקסימום  של  הגעה  יבטיח  אחד  מצד  אשר  הקרינה, 
שימוש  יאפשר  שני  ומצד  החממה  תוך  אל  החורף  בתקופת 

כלכלי במערכת פוטו-וולטאית. 
כי  ההנחה  את  ולאשש  לבחון   .1 הן:  הספציפיות  המטרות 
פוגעת  אינה  למרזב  בצמידות  והבוסטרים  הפאנלים  התקנת 
לפיו  ההנדסי,  המודל  את  לבחון   .2 החקלאיות;  בתפוקות 
מבנה  גבי  על  אופטיים  ורפלקטורים  פאנלים  מערך  מוצב 
תותאם  שלו  הגג  שקונסטרוקציית  דונם,   1.7 חממה  בשטח 
קרינה  לספק  רמות  על-מנת  שייווצרו,  בעומסים  לעמידה 
נאותות לצמחים בחורף; 3. להפיק חשמל מפאנלים סולריים 
המתוגברים במגברים אופטיים, להניב תוצרת חקלאית  טרייה 
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את  ולהדגים  החקלאית  היצרנות  את  מבלי  להקטין  בחממה 
היכולת של הגדלת התשואה הכוללת ליחידת שטח;  4. אפיון 

רמת הקרינה בחממה במהלך היום לאורך כל השנה.
יאיר  בתחנת   2016/17 בעונת  הוקמה   PV משולבת  חממה 
בשיתוף עם חברת סנבוסט )Sunboost(. כיוון המרזבים במבנה 
עמודים  בין  8 מטרים. המרחק  ורוחב המפתח  מזרח-מערב, 
בניצב למרזב היה 8 מטרים ואפשר 5 ערוגות )כיוון צפון-דרום(. 
ס"מ   60 וברוחב  ס"מ   120 באורך   )CdTe - Thin Film( פאנלים 
הוצבו במקביל למרזב מצדו הצפוני - פונים דרומה בשלושת 
המרזבים הדרומיים. מצדם השני של שניים מהמרזבים הוצבו 
של  השוואה  המאפשר  באופן  הוקם  המבנה  בוסטר.  לוחות 
שני טיפולים חקלאיים עם PV בשלושת המפתחים הדרומיים 
לעומת ביקורת ללא PV בשלושת המפתחים הצפוניים וכמו-כן 
השוואה בין שורת הפאנלים שאינה מוצלת בחורף ושאין מולה 
בחורף  המוצלות  הפנימיות,  הפאנלים  שורות  לבין  בוסטרים 

והזוכות להגברה אופטית בקיץ.
הגידול  במחזור  ובמלפפון.  בפלפל  גידול,  מחזורי   2 נבחנו 
המכוסה  במבנה   7158 מהזן  פלפל   )28.8.16( נשתל  הראשון 
כולו ברשת 25 מש שמעליה רשת 40% צל, למשך 42 יום. כיסוי 
הגג הוחלף בהמשך )12.11.16( מרשת מש ליריעת פוליאתילן 
של  בהיקף  כביקורת  מפתחים   3 טיפולים:   2 נבחנו  מפזר. 
850  מ"ר עם פאנל סולרי  850 מ"ר ו-3 מפתחים בהיקף של 
נשתלו  והצמחים  צפון-דרום,  בכיוון  ערוגות  הוכנו  ובוסטר. 
בשתי שורות לערוגה באומד של 3,125 צמחים לדונם. הקטיף 
גידול שני נשתל  החל ב-18.12.16 והסתיים ב-6.3.17. במחזור 
בפוליאתילן.  מכוסה  במבנה  מאיה  מהזן  מלפפון   )24.3.17(
ב-24.4.17.   40% צל  לרשת  מפוליאתילן  הוחלף  הגג  כיסוי 

הקטיף החל ב-23.4.17  והסתיים ב-30.5.17. 
בשני מחזורי הגידול התקבלו יבולים זהים בחלקות במבנה עם 

פאנלים סולריים בהשוואה לביקורת ללא הפאנלים.  
קוט"ש  בכ-26,000  מוערך  לדונם  החשמל  ייצור  פוטנציאל 
וצפוי  הראשון  הדור  עבור   )rated power 15 KWp( לדונם  לשנה 
היעילות  שיפורי  עם  לדונם  לשנה  קוט"ש  ל-34,000  לעלות 
הצפויים. הפוטנציאל שקול להכנסה נוספת של כ-11,000 ש"ח 
בניצול  נטו  מונה  )הסדר  שמרניות  הנחות  תחת  לדונם  לשנה 
של כ-80% מהחשמל בתוך המשק בתעריף ממוצע של 42 אג' 
נקי של כ-9,000 ש"ח לשנה לדונם. שימושים  ורווח  לקוט"ש( 
)דוגמת  שונות  למטרות  במשק  או  בחממה  בחשמל  שונים 
אוורור, קירור באידוי, טיפול במים( עשויים לשפר ולהגדיל את 

היבולים, מה שיביא לרווח משמעותי אף יותר.
בעונה הבאה ייבחן פלפל בעונת גידול נוספת, ייאספו נתונים 
על ייצור חשמל PV ותושלמנה מדידות הקרינה בתוך החממה. 

תחשיב כלכלי מפורט יהווה חלק מדוח המשך. 

רקע
הערבה הינה אקוסיסטמה מדברית, המתאפיינת בטמפרטורות 
וקרקע  מים  של  גבוהה  במליחות  נמוכה,  בלחות  גבוהות, 
אתגרים  מציבים  אלו  סביבה  תנאי  גבוהים.  קרינה  ובשטפי 
גדולים בפני ההתיישבות הקיימת באזור, שרובה הגדול נושא 
אופי של חקלאות אינטנסיבית, המשלבת גידולי ירקות, פרחים 
באופן  רב-שנתיים.  מטע  גידולי  עם  החורף  בעונת  ותבלינים 
ייחודי, חממות ומנהרות עבירות מחופות בפוליאתילן או ברשת 
נגד חרקים מהוות כ-20,000 דונם מתוך שטח גידול כולל של 

כ-32,000 דונם. 
הירקות  מגידול  בהכנסה  התדרדרות  חלה  האחרונות  בשנים 

מאד  ומעלייה  בשיווק  מבעיות  כתוצאה  ליצוא  המסורתיים 
משמעותית בתשומות השונות, שהביאה לירידה ברווחיות של 

גידולי הירקות בערבה.
שילוב מערכת פוטו-וולטאית )PV( על גג חממה עשוי לשפר 
זולה  אנרגיה  הספקת  )א(  אופנים:  בשני  התחרותיות  את 
להעלאת אינטנסיביות הגידול ולהארכת עונת הגידול )ושיפור 
הרווחיות(; )ב( הורדת עלויות והוספת הכנסה ממערכת גידול 
להפקת חשמל   PV שילוב מערכת  אינטגרלית.  וייצור חשמל 
מעל מערכת גידול חקלאית אינו טריוויאלי, כיוון ששתי מערכות 
הייצור מתחרות על שני משאבים סביבתיים - קרינה וקרקע. 
עם זאת, יש להבחין כי מבחינה חקלאית אחד המשאבים, קרי 
החמות  העונות  במהלך  במלואו  מנוצל  אינו  השמש,  קרינת 
בפלפל(,  )בעיקר  אלו  בעונות  בהצללה  צורך  יש  ולמעשה 
PV מתרחשת  ייצור החשמל על-ידי מערכות  בעוד שמרבית 

בתקופות אלו. 
הנחת המחקר היא שמערכת אופטית ייחודית שפותחה יכולה 
גגות של חממות מחופות  על  סולריים  לקיים מערך פאנלים 
למנות  הזקוק  גידול  בהן  חרקים,  נגד  ברשת  או  בפלסטיק 
בגידול.  פגיעה  ללא  וזאת  פלפל,  כגון  קרינה,  של  גדולות 
המאפשר   וחדשני,  ייחודי  באופן  מוצבת  הסולרית  המערכת 
בחורף חדירת אור מרבית לתוך המבנה, ובשאר עונות השנה 
הקרינה  התמרת  יעילות  את  מגבירה  האופטית  המערכת 
לאנרגיה חשמלית ומאפשרת במידת מה תנאי אקלים נוחים 

יותר לגידול בתוך החממה. 
בעולם נהוגות כיום שלוש גישות לגבי התקנת PV על חממות:

ייעוד . 1 על  שמירה  תוך   PV מערכות  מהתקנת  הימנעות 
הקרקע  לחקלאות;

קרקע . 2 על  ויתור  תוך   PV מערכות  מהתקנת  הימנעות 
לצד  קרקעיות   PV מערכות  התקנת  לטובת  חקלאית 

החממות;
התקנת מערכות PV שמשתמשות בחלק משמעותי מהאור . 3

לאורך כל השנה, תוך ויתור על רמת יבול ולרוב תוך פגיעה 
חמורה בצד החקלאי.

הרשויות בישראל בחרו עד כה בגישה מספר 1, וזאת על סמך 
יבולים לפחיתת קרינה,  לרגישות  בנוגע  הידע הרב שהצטבר 

בפרט עבור גידולים אינטנסיביים, כגון פלפל, חציל ועגבנייה. 
ניסו לשלב מערכות סולאריות על  ניסויים בהם  נערכו  בעבר 
 Kadowaki et al. "חממות. מרבית הניסיונות היו ניסיונות "ישירים
(Ureña-Sánchez et al. 2012 ;2013(, בהם הותקנו מערכות PV שהובילו 

לפחיתה ביבול לאורך כל השנה. בניסויים נוספים בוצעה הכוונה 
ספקטרלית של הקרינה: )א( סלקטיביות של יריעות סולאריות 
שמתרכזת  לחשמל  להמרה  הובילה    KONARKA חברת  של 
בתחום הירוק, בעוד אורכי גל אחרים מועברים אל החממה. 
יריעות PV אלו לא הצליחו מסחרית. לא ידוע לנו אם יש המשך 
מבחינת  העיקרי  הקושי  להערכתנו,  זו.  בטכנולוגיה  לייצור 
החשמלית  לתפוקה  ביחס  המחיר  הוא  הזו   PV-ה מערכת 
 - ספקטרלית  התמרה  )ב(  היריעות;  של  החיים  ולתוחלת 
 PV תאי  המשלבים  פאנלים  מפתחת   SOLICULTURE חברת 
 Detweiler et al.(  מבוססי סיליקון באחוז קטן משטח הפאנלים
Corrado et al. 2016 ;2015( וחומרים פוטו-סנסיטיביים המוטמעים 

פוטו-סנסיטיביים  חומרים  הפאנלים.  של  הלמינציה  בחומרי 
ממירים חלק מהקרינה לתחום האדום שבו פוטוסינתזה יותר 
החשמלית  לתפוקה  ביחס  מאד  יקרים  אלו  פאנלים  יעילה. 
צריכים  )הם  נמוכה  אינהרנטית  יעילות  בגלל  גם  שלהם, 
אופטי  איבוד  בחשבון  לקחת  ובנוסף  האור  רוב  את  להעביר 
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ייצור  בגלל  וגם  הספקטרלית(  ההמרה  מתהליך  כתוצאה 
תוחלת  לגבי  היא  נוספת  שאלה  כמותי.  ייצור  שאינו  פאנלים 
להמרה  המשמשים  הפלואורסצנטיים,  החומרים  של  החיים 
הספקטרלית )גם החומרים העמידים ביותר המשמשים כיום 
למשל במנורות LED הם בעלי אורך חיים מוגבל(. השוק אליו  
שאינן  יקרות,  זכוכית  חממות  שוק  הוא   SOLICULTURE פונה 
דבר  דומים(,  מאפיינים  בעלות  בארצות  )או  בארץ  כלכליות 
רבים  במקרים  כלכלי.  אינו  זה  פיתוח  כי  להערכתנו  שמוסיף 
הקרינה  מרבית  של  להעברה  חשיבות  החורף  בחודשי  יש 
הכוללת אל פנים החממה, הנובעת גם מהצורך להעלות את 

הטמפרטורה בחממה. 
הכוונה  יאפשר  אשר  פתרון  הוא  זו  בעבודה  הנבחן  הפתרון 
של  הגעה  תבטיח  אחד  מצד  אשר  הקרינה,  של  עונתית 
מקסימום קרינה בתקופת החורף אל תוך החממה ומצד שני 

תאפשר שימוש כלכלי במערכת פוטו-וולטאית. 
אינהרנטיים המובילים לסינרגיה  זה מספר אלמנטים  לפתרון 

מלאה בין החקלאות לבין ייצור בחשמל: 
הכנסה  תוספת  לספק  צפויה  המיוצרת  החשמל  כמות   .1
ולכן  ובאמינות  ביציבות  המתאפיינת  משמעותית,  מאוד 

צפויה לספק לחקלאים יציבות וביטחונות כלכליים. 
המערכת הרגולטורית והסדרי התעריפים מתמרצים שימוש   .2
בחשמל המיוצר בתוך המשק, ובכך מעודדים את הגברת 
האינטנסיביות החקלאית, שתביא להעלאת היבול ולשיפור 
האיכות באמצעות שליטה ובקרה משופרות בתנאי הגידול.

בחממה.  שמגדלים  בתנאי  יותר,  יעיל  בקרקע  השימוש   .3
עלויות ההקמה של מערכת פוטו-וולטאית וחממה גורמות 
בתנאים  כלכלית  הינה   PV משולבת  חממה  שהקמת  לכך 

של חקלאות תחרותית ואיכותית.   
מוביל  אלו  סינרגטיים  גורמים  שילוב  העבר,  לחששות  בניגוד 
לכך, שלא רק שהשילוב החכם של מערכות סולאריות בחממות 
אינו צפוי לפגוע בחקלאות ובשימוש בקרקע לחקלאות אלא 
אף צפוי לחזק את השימוש החקלאי ולשפר את היבול. בנוסף, 
הדוק  באופן  מבוקר  החשמל  ייצור  של  ההיקף  כי  לזכור   יש 
מקום  אין  ולכן  החשמל,  לרשת  המתחייב  מהחיבור  כתוצאה 
בניגוד  לרעה  ניצול  יאפשר  סולארי  לשילוב  היתר  כי  לחשש 

למטרות החקלאות.
תוך  פוטו-וולטאית  שניתן לשלב מערכת  היא  הנחת המחקר 
מינימום פגיעה בתפוקות החקלאיות, כאשר שילוב המערכת 
ייעודית,  חממה  של  הגג  משטח  שולי  שטח  על  מבוצע 
בצמידות אל המרזבים ובשילוב עם לוחות אופטיים מתאימים 
)בוסטרים(. השילוב מאפשר: א. כניסה מרבית של אור השמש 
מפוטנציאל  חלק  על  ויתור  תוך  החורף,  בעונת  החממה  אל 
זו;  בעונה  הפוטו-וולטאית  התפוקה החשמלית של המערכת 
וניצול  ייצור החשמל  על-ידי הבוסטרים  ב. פיצוי והגברה של 
של עודפי הקרינה בעונות המתאימות. ניצול  החשמל יאפשר 
ולשפר  לחקלאי לשפר את תנאי הגידול, להאריך את העונה 

את היבולים.
הכוונת  של  טכנולוגיה  ביסוס  הינה  המרכזית  המחקר  מטרת 
חממות  על  פוטו-וולטאיות  מערכות  לשילוב  עונתית  אור 
המטרות  תחרותית.  חקלאות  ושיפור  קיום  תוך  צמיחה,  ובתי 

הספציפיות הינן:
לבחון ולאשש כי התקנת  הפאנלים והבוסטרים בצמידות   .1

למרזב אינה פוגעת בתפוקות החקלאיות. 
פאנלים  מערך  מוצב  לפיו  ההנדסי,  המודל  את  לבחון   .2
כ-1.7  חממה  בשטח  מבנה  גבי  על  אופטיים  ורפלקטורים 

דונם, שקונסטרוקציית הגג שלו תותאם לעמידה בעומסים 
לצמחים  נאותות  קרינה  לספק  רמות  על-מנת  שייווצרו 

בחורף. 
במגברים  המתוגברים  סולריים  מפאנלים  חשמל  להפיק   .3
מבלי  בחממה  חקלאית  טרייה  תוצרת  להניב  אופטיים, 
של  היכולת  את  ולהדגים  החקלאית  היצרנות  את   להקטין 

הגדלת התשואה הכוללת ליחידת השטח.  
אפיון רמת הקרינה בחממה במהלך היום לאורך כל השנה.   .4
המדידות יכללו גם מדידות התפלגות קרינה במבנה בבוקר, 

בצהריים ובערב, בעונות שונות.
מהרשימה  הראשונה  המטרה  בחקר  מתמקד  הנוכחי  הדיווח 
בעונת  גידול  מחזורי  שני  תוצאות  על  ומדווח  לעיל  שפורטה 
2016/17. חלקים 4-2 של המחקר ידווחו בהמשך, עם השלמת 

המדידות והבדיקות הנדרשות.
ושיפור  בפיתוח  היא  בישראל  לחקלאות  המחקר  חשיבות 
הקיימות של חקלאות חממות, תוך התבססות על ייצור  חשמל 
השימוש  ייעול  של  להעלאה  הן  לשמש  יוכל  אשר  בר-קיימא 
בקרקע והן לשיפור היציבות הכלכלית של החקלאות  כתוצאה 
מייצור  ישירה  הכנסה  יצירת  ו/או  המיוצר  בחשמל  משימוש 
הידע  בתפוקות  החקלאיות.   פגיעה  ללא  זאת  כל  החשמל, 
השפעת  של  ישירות  במדידות  ויתבטא  יישומי  יהיה  שייווצר 
מרחבית  התפלגות  על  והאופטיקה  המערכת  של  התכנון 
ועונתית של הקרינה בתוך החממה ועל גבי המערכת הפוטו-

גבי  ועל  בחממה  באזורים  טמפרטורה  במדידות  וולטאית, 
הלוחות הפוטו-וולטאיים. כמו-כן, ניסויי שדה לאישוש השערת 

 .PV המחקר יספקו נתונים למימוש חממות משולבות
בו  רב-שנתי,  במחקר  הראשון  השלב  את  מסכם  זה  דוח 
מדווחות תוצאות ראשונות של מחזור גידול חורף ומחזור גידול 

אביב וכן תוצאות פרלימינריות של מדידות קרינה בחממה.

שיטות וחומרים
2016 הוקמה חממה משולבת  יולי ואוגוסט  במהלך החודשים 
מזרח- המרזבים  כיוון   ,)1 תמונה   ,1 )איור  יאיר  בתחנת   PV

בניצב  בין עמודים  8 מטרים. המרחק  ורוחב המפתח  מערב, 
למרזב הוא 8 מטרים ומאפשר 5 ערוגות )כיוון צפון-דרום( בין 
120 ס"מ  באורך   CdTe - Thin Film פנלים מסוג  עמוד לעמוד. 
60 ס"מ הוצבו במקביל למרזב מצדו הצפוני - פונים  וברוחב 
דרומה בהטיה בזווית של כ-20°  בשלושת המרזבים הדרומיים 
)מרזבים 1 עד 3 ממוספרים מדרום צפונה(. מצדם האחר של 
מרזבים 2 ו-3 הוצבו לוחות בוסטר )סנבוסט( בהטיה של כ-45°. 
מבנה החממה מאפשר השוואה של שני טיפולים חקלאיים עם 
 PV ללא  ביקורת  לעומת  הדרומיים  המפתחים  בשלושת   PV

בין  השוואה   כמו-כן מאפשר  הצפוניים;  בשלושת המפתחים 
שורת הפאנלים שמצפון למרזב 1, שאינה מוצלת בחורף ושאין 
ממולה בוסטרים לשורות הפאנלים הפנימיות המוצלים בחורף 
והזוכים להגברה אופטית בקיץ )תמונה 2(. עקרונות הפעולה 
 .2 באיור  סכמתי  באופן  מתוארים  החדשנית  המערכת  של 
ולאורכו,  למרזב  בסמוך  מוצבת  הפוטו-וולטאית  המערכת 
ללא  מזכוכית  העשויים  אופטי  בוסטר  לוחות  מוצבים  ומולם 
מפוזרת  קרינה  מעבירים  הבוסטרים  שבחורף  כך  ציפויים, 
לתוך החממה בעוד הגג הדרומי ללוחות הבוסטר מצל עליהם 
 PV-ה לוחות  ישירה.  מקרינה  הפוטו-וולטאיים  הלוחות  ועל 
לחממה  נכנסת  והקרינה  בתת-תפוקה,  זו  בתקופה  פועלים 
זאת,  לעומת  מיטבי.  באופן  להתפתח  לצמחים  ומאפשרת 
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בקיץ, הלוחות הפוטו-וולטאיים מקבלים קרינה ישירה ותוספת 
קרינה מהבוסטרים, המפצה על הפחיתה בתפוקה החשמלית 
בחורף. התפקיד העיקרי של המערכת האופטית הוא לאפשר 
ניצול יעיל של המערכת הפוטו-וולטאית, בייחוד בחודשי הקיץ,  
לבעלי החממה,  ויציבה  נאותה  נוספת,  הכנסה  ובכך לאפשר 
תוכנת  באמצעות  חושב  החשמל  ייצור  צפי  חשמל.  מייצור 

PVGIS )איור 3(.

מחזור גידול ראשון: פלפל
נשתל  גדרה(  זרעים   - סינג'נטה  )קנון,   7158 מהזן  פלפל 
ומעליה  מש   25 ברשת  ודפנות  גג  מכוסה  במבנה   )28.8.16(
יום. כיסוי הרשת הוחלף ב-12.11.16   42 40% למשך  רשת צל 
ליריעת פוליאתילן מפזרת 60%. דבורי דבש להאבקה הוכנסו 

עם הופעת הפרחים והוצאו בסוף דצמבר.

מ"ר   850 של  בהיקף  ביקורת  מפתחים   3 טיפולים:   2 נבחנו 
ובוסטר.  סולרי  פאנל  עם  מ"ר   850 של  בהיקף  מפתחים  ו-3 
הוכנו ערוגות בכיוון צפון-דרום, הצמחים נשתלו בשתי שורות 
לערוגה )רוחב 1.60 מטר(, צמח כל 40 ס"מ, אומד של 3,125 
צמחים לדונם. אורך חלקה בודדת 4 מטרים ערוגה, שטחה 6.4 
24 חלקות )חזרות(.  20 צמחים. בכל טיפול נשקלו   מ"ר ובה 
48 חלקות  נשקלו  ובסך-הכול  מ"ר,   6  - שטח חלקת שקילה 

לצורך אפיון מיטבי של הטיפולים.
במרכז  מוין  הפרי  ב-6.3.17.  והסתיים  ב-18.12.16  החל  הקטיף 
האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים המקובלים ביצוא פלפל. פרי 
באיכות יצוא הושהה בתנאי סימולציה למשך 17 יום בטמפרטורה 
ימים בטמפרטורה   3 ו-95% לחות יחסית ואחר-כך  7 מ"צ  של 
של 20 מ"צ ונבדק שוב לקביעת מוצקותו ולקביעת מדדי איכות 
האיכות.  ציון  נקבע  הבדיקה  בסיום  ההשהיה.  לאחר  אחרים 
30% כתום  זקן,  פרי   30% מוצק מאוד,  פרי   30% הציון  מרכיבי 

.)1990( Hochman and Regev ו-10% חריגי צבע לפי

מחזור גידול שני: מלפפון
מלפפון מהזן מאיה )אוריג'ין( נשתל )24.3.17( במבנה מכוסה 
בפוליאתילן. הכיסוי הוחלף לרשת 40% צל ב-24.4.17. הקטיף 
 16 נשקלו  טיפול  בכל  ב-30.5.17.  והסתיים  ב-23.4.17  החל 

חלקות מדגם בגודל 6 מ"ר.

תמונה מס' 1: מבט אל גג החממה בו מסומנים 
הלוחות הפוטו-וולטאיים והבוסטרים

איור מס' 2: אופן הצבת הפאנלים על גבי החממה ותיאור סכמתי של כיוון שטפי הקרינה בקיץ )מימין( ובחורף. 

איור מס' 1: תיאור מידות החממה ופירוט מיקום 
הטיפולים
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תוצאות
שגדלו  ומלפפונים,  פלפל  הגידולים,  בשני  זהה  יבול  התקבל 
ללא  לביקורת  בהשוואה   )PV( סולריים  פאנלים  עם  במבנה 

הפאנלים )טבלאות 6-1(.

טבלה מס' 1:  נתוני היבול בפלפל

טיפול
אחוז  יבול כללי, ק”ג/מ”ר

יצוא

 גרם 
משקל 
פרי יצוא

ציון איכות 
משוקלל  יצוא כללי

11.2 ± 1236 ± 0.276 ± 0.26.4 ± 8.4ביקורת 

 PV8.4 ± 0.26.0 ± 0.172 ± 1237 ± 20.9

טבלה מס' 2:  התפלגות היבול הכללי לחודש בפלפל

דצמברטיפול                                              
%

ינואר
%

פברואר
%

מרץ
%

43191127ביקורת 

 PV 35211133

טבלה מס' 3: התפלגות יבול ליצוא לחודש בפלפל

דצמבר טיפול
%

ינואר
%

פברואר 
%

מרץ
%

48191221ביקורת 

 PV41221324

טבלה מס' 4: משקל פרי ליצוא לחודש בפלפל

טיפול
משקל פרי פלפל ממוצע )גרם( 

ציון אחידות לחודש קטיף
משקל )10-1(

מרץפברוארינוארדצמבר

2162312572479.3ביקורת 
PV2192302532479.1

טבלה מס' 5: נתוני היבול במלפפונים

טיפול
יבול, ק"ג למ"ר

אחוז 
סוג א’

גרם
משקל 
סוג א'

ציון איכות 
משוקלל  סוג א’כללי

3.01.2 ± 0.271110 ± 0.26.0 ± 8.4ביקורת 

 PV8.1 ± 0.25.7 ± 0.170115 ± 1.00.9

טבלה מס' 6: התפלגות היבול לחודש במלפפונים

טיפול
 

חודש
 

כללי
ק”ג/מ”ר

סוג א
ק”ג/מ”ר

סוג א
%

משקל פרי
גרם

1.41.076130אפרילביקורת 

7.15.071109מאיביקורת 
 PV1.41.178137אפריל
 PV6.64.669111מאי

מדידת קרינה בתוך החממה
בחממת המודל הותקנה מערכת דינמית למדידת קרינה, לשם 
הגידול  אל  העונה  לאורך  המגיעה  הקרינה  כמות  בין  השוואה 
באזור החממה, בו הותקנו פאנלים )ובוסטרים(, לבין הביקורת 
זמנים  לוח  אילוצי  בשל  הפאנלים.  הותקנו  לא  בו  האזור   -
ופיתוח, המערכת הותקנה רק באמצע מחזור הגידול הראשון 

ולא הושגה רציפות במדידות, לכן ידווחו תוצאות אלו בנפרד.

תמונה מס' 2: הדגמת הטיית אור על-ידי בוסטר 
אופטי

איור מס' 3: צפי ייצור החשמל על ידי מערכות שונות בתחנת יאיר; כל המערכות ב-15° הטיה  )חישוב 
באמצעות תוכנת PVGIS(. בשחור מקווקו - ייצור במערכת המשולבת. האיור מדגים ייצור מוגבר בקיץ + ייצור 

מופחת בחורף.
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דיון 
הגידולים  בשני  זהה  יבול  התקבל  בהן  הניסוי,  תוצאות  לאור 
סולריים  פאנלים  עם  במבנה  שגדלו  ומלפפונים,  פלפל 
 PV-בהשוואה לביקורת ללא הפאנלים, ניתן לומר כי מערכת ה

לא פגעה בכושר הייצור של המבנה.
החקלאי  את  תחייב  ואף  תאפשר  בחממה  פאנלים  התקנת 
להשתמש בחשמל המיוצר במשק. כמויות החשמל שתיוצרנה 
שימוש  תוך  הגידול,  אינטנסיביות  הגברה של  לאפשר  צפויות 
להקטנת  במים  טיפול  באידוי,  ולקירור  לאוורור  בחשמל 

המליחות )התפלה חלקית( ואף שימוש במייבשים. 
בעונה הבאה ייבחן פלפל בעונת גידול נוספת, ייאספו נתונים 
על ייצור חשמל PV, תושלמנה מדידות הקרינה בתוך החממה 

וייערך תחשיב כלכלי. 

תודות
חברת סנבוסט )Sunboost( ועמותת מט"ע )מרכז טכנולוגיות 

עתידיות(, שסייעה בעריכת הניסוי;
גרינשפון  ויוסף  קיסר  אהליאב  רוזנפלד,  לביא  לוי,  אשר 
מהמכון להנדסה חקלאית, על הסיוע בהתקנה ובתחזוקה של 

המערכת למדידת קרינה;
תודתנו נתונה לקק"ל, על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ 

ערבה.
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תחנת יאיר בערבה במבט על ממזרח; החממה הפוטו-וולטאית בקדמת התמונה

גידול פלפל בחממה פוטו-וולטאית
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הזבוב דאקוס הדלועיים תוקף חנטים צעירים 
של פירות ממשפחת הדלועיים, ובכללם 

מלפפון, קישוא, אבטיח ומלון. זבוב הדאקוס 
מתפתח היטב בטמפרטורות הגבוהות של 

הערבה ומהווה מזיק קשה בגידול המלון. עד 
עתה ניתנו התכשירים למניעתו או להפחתתו 
בתנאי מעבדה, ועבודה זו מסכמת בחינה של 

תכשירים שונים בתנאי שדה.

תקציר
חנטים  תוקף   )Dacus ciliatus Loew( הדלועיים  דאקוס  הזבוב 
מלפפון,  זה  ובכלל  הדלועיים,  ממשפחת  פירות  של  צעירים 
קישוא, אבטיח ומלון. החנטים, בהם מתפתחות רימות הזבוב, 
ריקבון  בהם  ומתפתח  ההטלה,  באזור  כלל  בדרך  מתעוותים 

מקומי. הזבוב תוקף גם דלועי בר, דוגמת אבטיח הפקועה. 
של  הגבוהות  בטמפרטורות  היטב  מתפתח  הדאקוס  זבוב 

הערבה ומהווה מזיק בעיקר בגידול מלון. 
לרסס  נהוג  בשדות,  הזבוב  נזקי  את  להפחית  או  למנוע  כדי 

אחת לשבועיים בתכשיר טלסטאר. 
בניסוי שנערך בעונת 2015/16 נבחנו בתחנת זוהר כיכר סדום 
הפירטרואדים,  מקבוצת   )Bifenthrin( טלסטאר  התכשירים 
ופרוטיאוס  הניאוניקוטינואידים  מקבוצת   )Thiacloprid( ביסקיה 
ניאוניקוטונואיד  של  שילוב   ,)Thiacloprid+Deltamethrin(
נמצא:  הניסוי  מתוצאות  הדאקוס.  כנגד  בריסוס  ופירתרואיד, 
את  מנע  לא  אך  הנגוע,  הפרי  רמת  א. טלסטאר הפחית את 
ופרוטיאוס הפחיתו  התפתחות זחלי הזבוב בפרי; ב. ביסקיה 
את רמת הפרי הנגוע וגם פגעו בהתפתחות הזחלים. בטיפולי 
בממוצע  זבוב  גלמי  כ-20  התפתחו  והביקורת  הטלסטאר 
כשני  התפתחו  ופרותיאוס  ביסקיה  ובטיפולי  נגוע,  מפרי 
גלמים בממוצע מפרי נגוע. מתוצאות ניסויים שביצענו בעבר, 
התכשיר  כי  נמצא  מוספילן,  החומר  עם  דאקוס  להדברת 
החנטים  רמת  את  יותר  גבוהה  ביעילות  הפחית  טלסטאר 
שיש  נראה  התוצאות  ועל-פי  למוספילן,  בהשוואה  הנגועים 

הדברת זבוב הדלועיים 
)Dacus ciliatus( במלון

שמעון פיבוניה, דנית פרקר, רחל לויטה, עמי מדואל - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

שונים  תכשירים  בין  הזבוב  של  ההדברה  ביעילות  הבדל 
פירתרואיד  לשלב  ניתן  בשדה  הניאוניקוטינואידים.  מקבוצת 
בין  אלטרנציה  לבצע  ו/או  הדאקוס  להדברת  ביסקיה  עם 
קיום  להמשך  חשוב  מקור  הם  הנגועים  החנטים  התכשירים. 
אוכלוסיית הזבוב ומקור מדבק להמשך העונה ולעונות הבאות. 

מבוא
חנטים  תוקף   )Dacus ciliatus Loew( הדלועיים  דאקוס  הזבוב 
מלפפון,  ובכללם  הדלועיים  ממשפחת  פירות  של  צעירים 
קישוא, אבטיח ומלון. החנטים, בהם מתפתחות רימות הזבוב, 
ריקבון  בהם  ומתפתח  ההטלה,  באזור  כלל  בדרך  מתעוותים 
מקומי. הזבוב תוקף גם דלועי בר הגדלים באזור, דוגמת אבטיח 
הפקועה. זבוב הדאקוס מתפתח היטב בטמפרטורות הגבוהות 
האביב  בעונת  המלון.  בגידול  קשה  מזיק  ומהווה  הערבה  של 
הזבוב מופיע בשטחי הגידול, במהלך חודש מרץ והלאה באזור 
בעונת  התיכונה.  בערבה  אפריל  חודש  ובמהלך  סדום  כיכר 
במהלך  כלל  בדרך  התיכונה,  בערבה  מופיע  הזבוב  הסתיו 
ויותר מאוחר בכיכר סדום. על כן פעמים רבות גל  ספטמבר 
החנטה הראשון של עונות הסתיו והאביב חומק מנזקי הזבוב. 

כדי למנוע ו/או להפחית מנזקי הזבוב בשדות נהוג לרסס אחת 
תכשירים  מוספילן.  ו/או  טלסטאר  התכשירים  עם  לשבועיים 
אלו נמצאו יעילים במבחני מעבדה, אך עדיין לא נבדקו בתנאי 
אלו  תכשירים  של  יעילותם  בשדה  נבחנה  זו  בעבודה  שדה. 
רמות  להפחתת  שיטה  נבחנה  כמו-כן  הזבוב.  כנגד  ונוספים 
ברמות  להפחית  אפשרית  כדרך  העונה,  בתום  בשדה  הזבוב 

האוכלוסייה לעונה הבאה.

שיטות וחומרים
)רענן,   6023 מזן  כיכר סדום. מלון  זוהר,  נערך בתחנת  הניסוי 
מכוסות  עבירות  במנהרות   )4.1.16( נשתל  ג'נטיקס(  הזרע 
ביריעות פוליאתילן. אורך חזרה )מנהרה עבירה( היה 9 מטרים. 
לכל  באקראי  חזרות   4 מנהרות,   16 הניסוי  כלל  בסך-הכול 

טיפול. הטיפולים שנבחנו היו: 
ביסקיה 80 סמ"ק/ד' בריסוס אחת לשבועיים;. 1
פרותיאוס 150 סמ"ק/ד' בריסוס אחת לשבועיים;. 2
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טלסטאר 0.15% בריסוס אחת לשבועיים;. 3
ביקורת ללא טיפול.. 4

בכל מבנה נתלתה מלכודת צהובה ללכידת דאקוס, שנספרה 
זבוב הדאקוס במלכודות, החלו  אחת לשבוע. לאחר הופעת 
החלו  הריסוסים  לשבועיים.  אחת  של  בתדירות  ריסוסים 
ריסוסים.   7 נערכו  ובסך-הכול  ב-16.5.16,  והסתיימו  ב-8.3.16 
במהלך הניסוי נספר אחת לשבוע מספר החנטים הנגועים בכל 
חזרה. על-מנת שהמנהרות ימשיכו להוות מקור משיכה לזבוב 
וכדי שהצמח ימשיך ליצר חנטים באופן רציף, הורדו מהצמח 
מלונים שהגיעו לגודל גדול, שבו הפרי פחות אטרקטיבי לזבוב 
נגועים, שנאספו מהמנהרות  ו/או בגיל תחילת רישות. חנטים 
מעקב  ונערך  מעבדה  בתנאי  להדגרה  נלקחו  טיפולים,  לפי 
והגחת  התגלמותם  מהפירות,  שיצאו  הזחלים  מספר  אחר 

הבוגרים מהגלמים.

תוצאות
הצהובות  הדבק  במלכודות  להילכד  החלו  דאקוס  זבובי 
סימני  עם  ראשונים  חנטים  גם  נמצאו  זה  ובמועד  ב-10.3.16, 
נגיעות. ממוצע החנטים שנספרו לטיפול מ-10.3.16 ועד 25.5.16 
מתואר בטבלה 1. כל חזרה היא מבנה מנהרה עבירה. באיור 
1 מתואר ממוצע מספר החנטים הנגועים שנאספו בטיפולים 
מפירות  שהתגלמו  הממוצע,  הזחלים  מספר  העונה.  במהלך 
נראה   .2 ובאיור   2 נגועים שהודגרו במעבדה, מתואר בטבלה 
בזחלים.  פגע  לא  אך  בוגרים  קטל  )פירתרואיד(  שטלסטר 
ביסקיה )ניאוניקוטונואיד( פגע בכל הדרגות והפחית את רמת 
הזחלים שהתגלמו מפרי נגוע. פרותיאוס )שילוב פירתרואיד + 
ביסקיה( קטל בוגרים ופגע בזחלים ביעילות גבוהה. לא נמצא 

הבדל ברמת הבוגרים שהגיחו מהגולם בטיפולים השונים.

בדאקוס  הנגועים  החנטים  של  ממוצע  מספר   :1 מס'  טבלה 

שנמצא במבנה מנהרה, כתלות בטיפולי הריסוס מ-10.3.16 ועד 

25.5.16; כל חזרה הינה מבנה מנהרה עבירה באורך 9 מטרים.

מספר חנטים נגועיםהטיפול

B  13.3ביסקיה

B  3.3פרותיאוס

B  8.3טלסטאר

A  48.3ביקורת ללא טיפול

* ניתוח שונות לפי מבחן Tukey kramer - אותיות שונות באותה 
עמודה מעידות על הבדל מובהק ברמה של 0.05.

טבלה מס' 2: המספר הממוצע של הזחלים שהתגלמו מפירות 

נגועים שהודברו במעבדה

מס’ פירות הטיפול
מודגרים

מס’ 
גלמים

מס’ גלמים 
לפרי

2858B 2.3ביסקיה

2153B 2.7פרותיאוס

24607A 23.0טלסטאר

36687A 18.2ביקורת ללא טיפול

* ניתוח שונות לפי מבחן Tukey kramer - אותיות שונות באותה 
עמודה מעידות על הבדל מובהק ברמה של 0.05.

דיון
הגידול בשדה היה תקין ולא נראו השפעות שליליות, כמו צריבות 
נצפתה  וכדומה, באף אחד מהטיפולים הנבחנים. כמו-כן לא 
הפרעה בפעילות דבורים עקב הריסוסים. נמצא כי טלסטאר 
קוטל את דרגת הבוגר של הזבוב והינו תכשיר יעיל להפחתת 
נזקי דאקוס, אך הוא לא הראה יכולת פגיעה בדרגות הצעירות 
בדרגות  גם  פגעו  ופרותיאוס  ביסקיה  התכשירים  הזבוב.  של 
הצעירות )זחל ואו ביצה( וגם הפחיתו את רמת הנזק לפירות. 
לביסקיה  פירתרואיד  בין  לשילוב  יתרון  להיות  עשוי  כי  נראה 
דאקוס  להדברת  בעבר,  שביצענו  בניסיון  הדאקוס.  להדברת 
הפחית  טלסטאר  התכשיר  כי  נמצא  מוספילן,  התכשיר  עם 
בהשוואה  הנגועים  החנטים  רמת  את  יותר  גבוהה  ביעילות 
למוספילן )פיבוניה וחוב', 2012(, ועל-פי התוצאות נראה כי יש 
הבדל ביעילות ההדברה של הזבוב בין חומרים שונים מקבוצת 
הניאוניקוטינואידים. בשדה ניתן לשלב פירתרואיד עם ביסקיה 
להדברת הדאקוס ו/או לבצע אלטרנציה בין החומרים. החנטים 
הנגועים הם מקור חשוב להמשך קיום אוכלוסיית הזבוב ומקור 

מדבק להמשך העונה ולעונות הבאות. 

תודות
רב תודות לחברת לידור כימיקלים, על העזרה במימון הניסוי;

תודתנו נתונה לקק"ל, על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ 
ערבה.

ספרות מקצועית
שמעון פיבוניה, רחל לויטה, עמי מדואל )2012(. בחינת חומרים 
כנגד זבוב הדלועיים במלון. מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר, 

סיכום  עונת מחקרים 2012/13.

איור מס' 1: מספר ממוצע של חנטים נגועים שנאספו 
בכל חזרה בכל אחד מהטיפולים במועד הבדיקה



2
0
1
7

ר 
ב
מ

ב
נו

 

45

בעיית העשבייה בלוף דורשת פתרונות בשל 
זמן הגידול הארוך יחסית. ניסוי זה התבצע 

בעונת החורף בנגב, ומטרתו להמשיך לבחון 
ולאמת תוצאות של קוטלי עשבים קדם 

שתילה ואחר שתילה בגידול לוף, אשר נצפו 
יעילים בהדברת עשבים ובאי פגיעה בגידול.

מבוא
היקף גידול הלוף בארץ הינו כ-5,000 דונם. מגדלים אותו במשך 
היבול  והחורף  הסתיו  בעונות  הארץ.  חלקי  בכל  השנה  כל 
היבול  והקיץ  המאוחר  האביב  בעונות  ואילו  גבוהים,  והאיכות 
והאיכות נמוכים יחסית. קוטל העשבים היחיד המורשה בגידול 
העשבייה.  להדברת  מלא  פתרון  נותן  שאינו  דקטל,  הינו  הלוף 
במשך זמן הגידול הארוך של הלוף )כ-120 ימים( נדרשים ימי 

עבודה נוספים לצורך עישוב. 
ניסוי זה בוצע בהמשך לניסויים של הדברת עשבי קיץ, עשבי 
חורף וניסוי להדברת קיצת. מטרת ניסוי זה, שהתבצע בעונת 
עשבים  קוטלי  של  תוצאות  ולאמת  לבחון  להמשיך  החורף, 
קדם שתילה ואחר שתילה, אשר נצפו יעילים בהדברת עשבים 

ובאי פגיעה בגידול.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בתוך שטח מסחרי של לוף בחוות שקמים בנגב. 
הקרקע כבדה, הכרב של אבטיח, והחלקה זובלה ב-8 מ"ק/ד' 
קומפוסט. רוחב ערוגה  193 ס"מ מפשק בין גלגלי הטרקטור. 
נבחנו 11 טיפולים ב-4 חזרות כל אחד: 4 טיפולי קדם שתילה, 
באקראי.  בלוקים  הניסוי  שיטת  והיקש.  שתילה  אחר  טיפולי   7
מ"ר(.   19.30 )בסך-הכול  רץ  ערוגה  מטרים   10 חזרה  גודל 
המרחק  לערוגה.  שתילה  שורות   4  ,7.10.16 השתילה:  תאריך 
של  עומד  ובסך-הכול  ס"מ,   20 השורה  בתוך  השתילים  בין 
עם  במשולב  היה  בניסוי  הטיפול  לדונם.  צמחים  כ-11,000 

הדברת עשבי בר 
בגידול לוף בחורף

נגב, 2016-17

 שמעון אילוז - שה"מ, מחוז הנגב 
אלי מרגלית - שה"מ, אגף הירקות

חיים קפלן, עמנואל רוטשילד - לוכסמבורג
איתי רבינוביץ - גדות-אגרו 

השטח המסחרי מבחינה אגרוטכנית וטיפולי הגנת הצומח. 
הטיפולים בוצעו עם מרסס גב מוטורי, בעל מוט ריסוס באורך 
של 1.80 מ' ובו 6 דיזות מסוג 15T-jet* 110 במרחק 30 ס"מ זו 

מזו. נפח תרסיס 26 ליטר לדונם. 
ב-6.10.16.  שתילה(  לפני  יום   1( בוצעו  שתילה  קדם  טיפולי 

טיפולי אחר שתילה בוצעו ב-5.11.16. 
כיסוי  אחוז  לפיטוטוקסיות,  הערכות   2 בוצעו  הגידול  במהלך 
 ,9.11.16 הערכה:  תאריכי  השונים.  בטיפולים  עשבים  וסוגי 
29.11.16. האסיף התבצע ב-3.4.17. מכל חזרה נאספו צמחים 
מ-2 מטרים ערוגה רץ )סה"כ 3.86 מ"ר(. הצמחים מוינו, נספרו 
גרם  א' - מעל 250  גדלים: סוג  לשני  העלווה   כל  עם  ונשקלו 

לצמח; סוג ב' - מתחת ל-250 גרם לצמח. 

טבלה מס' 1: רשימת הטיפולים

מינון סמ"ק שם גנרישם מסחרישתילה
לדונם

Oxyfluorfen200גליגןקדם

Oxadiazon350רונסטארקדם

Pendimethalin500סטומפקדם

דקטלקדם
chlorthal-
dimethyl1000

--ביקורת-

Oxadiazon125רונסטאראחרי

Oxadiazon250רונסטאראחרי

Oxadiazon500רונסטאראחרי

Aclonifen100צלנג'אחרי

Aclonifen200צלנג'אחרי

Aclonifen400צלנג'אחרי

צלנג'+רונסטאראחרי
 oxadiazon+

aclonifen100+200

תוצאות
הפקעים  בגומא  משובשת  החלקה   - עשבים  של   0 ספירת 

)סיידה(.
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טבלה מס' 3: הערכת בריאות הצמחים ואחוז כיסוי של מיני העשבים - 29.11.16

% כיסוי עשבים% בריאות הצמחטיפול
% מיני עשבים לא מודברים

קדדמרוראספסתקייצתטוריים
93.51.71.7ק -  גליגן 200

966.53.53ק -  רונסטאר 350
903.51.71.7ק -  סטומפ 500
90.57.20.74.83.8ק – דקטל 1000

8628.813.815ביקורת
8916.20.20.24.511.2א -  רונסטאר 125
88.823.50.51012.50.5א -  רונסטאר 250
88.2291.519.57.50.5א -  רונסטאר 500

90.718.2710.70.5א -  צלנג' 100
8518.71.213.73.8א -  צלנג 200
80.560.81.53.7א -  צלנג' 400

א -  צלנג' 200 +
8322.50.31114.5רונסטאר 100

ק - קדם שתילה , א - אחרי שתילה

טבלה מס' 4: יבול כללי, מספר צמחים כללי, יבול סוג א' ויבול סוג ב'

טיפול
יבול כללי
ק"ג/מ"ר

מספר צמחים
כללי למ"ר

יבול סוג א'
ק"ג/מ"ר

יבול סוג ב'
ק"ג/מ"ר

a 3.41a 11.0 ab 2.99b 0.42ק -  גליגן 200
a 3.55a 10.8  ab 3.02 ab 0.53   ק - רונסטאר 350
a 3.32   a 10.8ab 2.96c 0.36        ק - סטומפ 500

a 3.35a 11.0b 2.74a 0.61ק - דקטל 1000     
ab 3.17a 10.9b 2.67 ab 0.50ביקורת

ab 3.18a 11.0b 2.65ab 0.53 א - רונסטאר 125
a 3.43a 11.2ab 2.92ab 0.51א - רונסטאר 250
a 3.40a 11.3ab 2.93 ab 0.47  א - רונסטאר 500

a 3.35a 11.0ab 3.01 c 0.34 א - צלנג' 100
a 3.52ab 10.7   a 3.14bc 0.38א - צלנג' 200
ab 3.15a 11.5b 2.64ab 0.51א -צלנג' 400

ab 3.24b 10.1             ab 2.82b 0.42        א - צלנג 200 + רונסטאר 100

p>0.05 ערכים באותה עמודה המלווים באותיות שונות-נבדלים ברמת מובהקות
ק - קדם שתילה , א - אחרי שתילה

טבלה מס' 2: הערכת בריאות הצמחים ואחוז כיסוי של מיני העשבים - 9.11.16

% כיסוי עשבים% בריאות הצמחטיפול
% מיני עשבים לא מודברים

קדדמרוראספסתקייצתטוריים
86.25.531.71.7ק -  גליגן 200

77.540.52.5ק -  רונסטאר 350
88.7ק -  סטומפ 500
84.81.710.2ק – דקטל 1000

84.2102.57.5ביקורת
82.51.50.21.2א -  רונסטאר 125
87.514.51.210א -  רונסטאר 250
8086.71.2א -  רונסטאר 500

86.26.71.25.20.2א -  צלנג' 100
81.263.22.7א -  צלנג' 200
78.81.21.2א -  צלנג' 400

א -  צלנג' 200 +
76134.87.5רונסטאר 100

ק - קדם שתילה, א - אחרי שתילה
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דיון ומסקנות
נצפתה  הגידול  במהלך  הצמחים  בהערכת   - פיטוטוקסיות 
שתילה  לאחר  בטיפולים  הצמחים  על  מועטה  פיטוטוקסיות 
בשאר  רונסטאר 100.   + צלנג' 200  של  ושילוב  של: צלנג' 400 

הטיפולים לא הייתה כל פגיעה של צריבות על העלים. 
עשבי הבר - העיקריים שהופיעו בניסוי )ביקורת( היו אספסת 

ומרור ומעט מאד קיצת, סביון וקדד.
העשבים,  בהדברת  מאד  יעילים  נמצאו  שתילה  קדם  טיפולי 
ובעיקר בלטו הטיפולים: גליגן 200, סטומפ  500 ורונסטאר 350. 
הופעה  עם   ,400 צלנג'  הטיפול  בלט  שתילה  אחר  בטיפולי 

מעטה יחסית של עשבים.
היו  הטיפולים,  בכל  הדברה  קשי  שהיו  המרכזים,  העשבים 

אספסת ומרור.      
של 3.55-3.17  כללי  יבול  הניבו  זה  בניסוי  הטיפולים  יבול - כל 
ק"ג/מ"ר. טיפול צלנג' 200 הניב את יבול סוג א' הגבוה ביותר. 

 +  200 צלנג'  הטיפול  בלט  ביותר  הנמוך  הצמחים  במספר 
רונסטאר 100. 

סיכום
בניסוי זה נמצא כי טיפולי קדם שתילה, גליגן 200, סטומפ 500 
ורונסטאר 350, נמצאו יעילים מאד בהדברת העשבים בגידול 
 400 צלנג'  התכשיר  בלט  שתילה  אחר  בטיפול  בחורף.  לוף 
בהדברת העשבייה, אולם טיפול זה צרב מעט את עלוות הלוף, 
היעילים  הטיפולים  מיבול  במעט  נמוך  היה  שלו  א'  סוג  ויבול 

שצוינו לפני שתילה.

תודות 
לאחים כהן ולצוות השלחין מחוות שקמים, על הקצאת השטח 

והעזרה בביצוע הניסוי; 
לענף הירקות במועצת הצמחים, על מימון הניסוי.
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בעונת אביב 2016/17 נערך בתחנת זוהר 
בכיכר סדום ניסוי לבחינת ולהכרה של זנים 

וכנות חדשים של אבטיח סידלס )חסר 
זרעים(. זהו אחד מגידולי הירקות העיקריים 
בערבה הצפונית ובכיכר סדום, ויש חשיבות 

להרחבת היצע הזנים והכנות העומדים 
לרשותם של החקלאים באזור.

תקציר
זרעים( הוא מגידולי הירקות העיקריים  אבטיח סידלס )חסר 
ובכיכר סדום. באזור מגדלים כ-3,500 דונם  בערבה הצפונית 
לשיווק  המוקדם,  האביב  בעונת  ונמוכות,  עבירות  במנהרות 

לשוק המקומי. 
על  מורכב  אבטיח  של  השתילה  מקובלת  עשורים  כשני  זה 
ולשיפור  בקרקע  המועברות  למחלות  כפתרון  דלעת,  כנות 
היבול. בשנים האחרונות גדל סל הזנים והכנות מטיפוח חברות 
הזרעים, העומדים לרשות החקלאים בגידול האבטיח. במטרה 
להכיר ולבחון זנים וכנות חדשים, הועמד בעונת אביב 2016/17 
ניסוי בתחנת זוהר )מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר( בכיכר 

סדום. 
בניסוי זה נבדקו 5 זני סידלס, אשר הורכבו במשתלת חישתיל 
כסף/ פלסטיק  ביריעות  חופו  הניסוי  ערוגות  כנות.  שתי  על 
שחור. שתילי האבטיח נשתלו )26.12.2016( וכוסו מיד ביריעות 
פלסטיק UVA IR, שנמתחו על קשתות נמוכות. רוחב הערוגות 
1.6 מטר, ומרווח השתילה בין שתילי הסידלס 2 מטרים )כ-300 
צמחים לדונם(. שתילי מפרה מהזן OX, מורכבים על כנת נורית, 
נשתלו בין כל שתיל סידלס רביעי וחמישי. הניסוי הועמד ב-4 
הניסוי  שטח  גמורה.  באקראיות  דו-גורמית  במתכונת  חזרות 
בגידול  כמקובל  ומחלות,  מזיקים  כנגד  וטופל  דושן  הושקה, 
אבטיח מסחרי באזור הכיכר. ניתנו טיפולים במווסת צמיחה, 
משתילה(  ימים   112( ב-18.4.17  החל  הקטיף  חנטה.  לשיפור 
לפי  זוהר  בתחנת  מוינו  הפירות   .2.5.17 עד  ימים,   14 ונמשך 
מדגם  ונשקלו.  באזור  האבטיח  בשיווק  המקובלים  המדדים 
פירות הועבר למבחן איכות במעבדה לחקר תוצרת חקלאית 
ימי   4 לאחר קטיף בבית דגן. הפירות נבדקו במעבדה לאחר 

השהיה בטמפ' 20 מ"צ.
היבול הכללי של הזנים נע בין 5 ל-6.9 ק"ג למ"ר, והיבול המשווק 

ניסוי זנים באבטיח סידלס
תחנת זוהר, כיכר סדום - אביב 2016/17

יורם צביאלי, שלומי וקרט, דודי קדוש, רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
אלי פליק, שרון אלקלעי - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי 

עדי סויסה, שמשון עומר - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אמנון קורן - משתלות חישתיל

בין 4.1 ל- 6.5 ק"ג למ"ר, ללא הבדלים מובהקים בין הצירופים 
החדש  הזן  של  )זוגות(  הגדול  הפרי  יבול  והכנות.  הזנים  של 
12157C היה גבוה באופן מובהק משאר הזנים. לא נמצאה כל 

השפעת גומלין בין הרוכבים )זני סידלס( לבין הכנות. הזנים לא 
נבדלו ביניהם בתוצאות האיכות, פרט לזן 12157C, בו התקבלו 
להערכתנו,  הזנים.  לשאר  יחסית  נמוכים  וכמ"מ  טעם  ציוני 
לניסוי  ודשן שונות מהמשטר שניתן  12157C דרישות מים  לזן 
המבוסס על הנוהג הקיים לגבי הזן ארמיס, הזן העיקרי בגידול 
החדש  הזן  של  יתרונו  ביקורת.  כזן  בניסוי  ששימש  באזור, 
זה  זן  הוא בסבילות למחלת הקימחון. מומלץ לבחון   12157C

בנפרד במשטר השקיה ודישון המותאם אליו. יתרונה של הכנה 
נורית, שלא בא לידי ביטוי בניסוי זה, הוא בסבילות להידבקות 
 Cucumber green המלפפון  של  הירוקה  והמוזאיקה  הנימור  בנגיף 
CGMMV) mottle mosaic virus(, היכול להוות יתרון בגידול בקרקעות 

מאולחות בנגיף ממחזור גידול קודם. 
וכנות חדשות כדי לשפר את  זני אבטיח  יש להמשיך ולבדוק 
הזנים  עמידויות  את  גם  כמו  הפרי,  ואיכויות  היבול  פוטנציאל 

לווירוסים ולמחלות עלים.

מבוא
זרעים( הוא מגידולי הירקות העיקריים  אבטיח סידלס )חסר 
ובכיכר סדום. באזור מגדלים כ-3,500 דונם  בערבה הצפונית 
לשיווק  המוקדם,  האביב  בעונת  ונמוכות,  עבירות  במנהרות 
של  השתילה  שמקובלת  עשורים  כשני  זה  המקומי.  לשוק 
המועברות  למחלות  כפתרון  דלעת,  כנת  על  מורכב  אבטיח 
הזנים  סל  גדל  האחרונות  בשנים  היבול.  ולשיפור  בקרקע 
והכנות מטיפוח חברות הזרעים, העומדים לרשות החקלאים 
חדשים,  וכנות  זנים  ולבחון  להכיר  על-מנת  האבטיח.  בגידול 

הועמד בעונת אביב 2016/17 ניסוי בתחנת זוהר בכיכר סדום.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בתחנת זוהר )מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר(, 
בכיכר סדום. בניסוי נבדקו 5 זני אבטיח ללא זרעים )סידלס(, 
אשר הורכבו במשתלת חישתיל על 2 כנות )טבלה 1(. ערוגות 
האבטיח  שתילי  כסף/שחור.  פלסטיק  ביריעות  חופו  הניסוי 
 ,UVA IR פלסטיק  ביריעות  מיד  וכוסו   )26.12.2016( נשתלו 
שנמתחו על קשתות נמוכות. רוחב הערוגות 1.6 מטר, מרווח 
השתילה בין שתילי הסידלס 2 מטרים )כ-300 צמחים לדונם(. 
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נורית  כנת  על  מורכבים  )אוריג'ין(   OX מהזן  מפרה  שתילי 
הניסוי  וחמישי.  רביעי  סידלס  שתיל  כל  בין  נשתלו  )חישתיל( 
בוצע ב-4 חזרות במתכונת דו-גורמית באקראיות גמורה. שטח 
כמקובל  ומחלות,  מזיקים  כנגד  וטופל  דושן  הושקה,  הניסוי 

בגידול אבטיח מסחרי באזור הכיכר.
עם  הוגדלו  החורים  הפלסטיק.  בכיסוי  נחתכו  אוורור  חורי 
הופעת  עם  לחלוטין.  הכיסוי  להסרת  עד  הגידול,  התקדמות 
ביקורי  בהעדר  דבש.  דבורי  כוורת  לשטח  הובאה  פריחה 
סינתטי,  )ציטוקינין  גוליבר  בתכשיר  הצמחים  טופלו  דבורים, 
1% בתוספת משטח  CPPU ,Forchlorfenuron(. התכשיר בריכוז 

טריטון  0.025%X100 יושם בריסוס ישירות לפרחים הנקביים, 
אחת ל-5 ימים. בסך-הכול ניתנו 4 טיפולים. 

קטיף החל ב-18.4.17 )112 ימים משתילה( ונמשך 14 ימים עד 
המקובלים  המדדים  לפי  זוהר  בתחנת  מוינו  הפירות   .2.5.17
בשיווק אבטיח באזור ונשקלו. מדגם פירות הועבר ביום הקטיף 
דגן,  בבית  קטיף  לאחר  חקלאית  תוצרת  לחקר  למעבדה 
השהיה  ימי   4 לאחר  במעבדה  נבדקו  הפירות  איכות.  למבחן 
בטמפ' 20 מ"צ. התוצאות נותחו באמצעות תכנת SAS במבחן 

תחום מרובה בהתפלגות וולר-דנקן.

טבלה מס' 1: זני הניסוי וחברות הזרעים

חברהזנים/כנות
Aramisבאייר

Warrior (Nun1009)באייר
Sweet Dawnזרעים גדרה

12157cאוריג'ין זרעים
Travelerהזרע סידס

Nurit חישתילכנת נורית

Tachkabuto חישתילכנת טצ'אקובוטו

OX אוריג'ין זרעיםזן מפרה

תוצאות ודיון
הערכת צימוח ופרי נערכה בחלקת הניסוי ב-26.3.17 )טבלה 
2(. הזן 12157C נמצא בעל עוצמת צימוח גבוהה מיתר הזנים. 

הזנים  בין  גומלין  השפעת  ולא  הכנות  בין  הבדלים  נמצאו  לא 
לבין הכנות.

הזנים  של  הכללי  היבול  ונשקלו.  מוינו  נקטפו,  הניסוי  חלקות 
ק"ג  ל-6.5   4.1 בין  המשווק  והיבול  למ"ר  ק"ג  ל-6.9   5 בין  נע 
למ"ר, ללא הבדלים מובהקים בין הצירופים של הזנים והכנות. 
 12157C יבול הפרי הגדול )6 ק"ג ומעלה, זוגות( של הזן החדש
היה גבוה באופן מובהק משאר הזנים. לא נמצאה כל השפעת 
גומלין בין הרוכבים )זני סידלס( לבין הכנות )טבלה 3 , איורים 
 )4 )טבלה  האיכות  בתוצאות  ביניהם  נבדלו  לא  הזנים   .)2  ,1
פרט לזן 12157C, בו התקבלו ציוני טעם וכמ"מ נמוכים יחסית 
לשאר הזנים. להערכתנו, לזן 12157C דרישות מים ודשן שונות 
הזן  לגבי  הקיים  הנוהג  על  המבוסס  לניסוי  שניתן  מהמשטר 
ארמיס, הזן העיקרי בגידול באזור, ששימש בניסוי כזן ביקורת. 

טבלה מס' 2: מבחן זני אבטיח סידלס - עוצמת הצימוח ותיאור 

הפרי; הערכה בוצעה בשטח הניסוי ב-26.3.17

עוצמת הצימוח כנהזן
חלש=1, חזק=5

Aramis2.6נורית c אובלי, ירוק עם
פסים כהים

 Warrior
(Nun1009)2.5נורית c

אובלי-עגול, 
מפוספס דמוי 

ארמיס
Sweet Dawn1.9נורית cאובלי-עגול

12157c4.1נורית abמוארך

Traveler2.3 נורית c עגול, כהה
מפוספס

Aramis2.4טצ'אקבוטו c אובלי, ירוק עם
פסים כהים

 Warrior
(Nun1009)3.0טצ'אקבוטו bc

אובלי-עגול, 
מפוספס דמוי 

ארמיס
Sweet Dawn2.4טצ'אקבוטו cאובלי-עגול

12157c4.4טצ'אקבוטו aמוארך

Traveler3.0טצ'אקבוטו bc עגול, כהה
מפוספס

אותיות שונות מסמנות מובהקות )0.05( במבחן תחום מרובה 
בהתפלגות וולר-דנקן.

טבלה מס' 3: מבחן זני אבטיח סידלס, יבול עונתי ומרכיבי האיכות

זן/כנה
משקל פרי ממוצע, ק"ג/פרייבול, ק"ג/מ"ר

שלשותזוגותשלשות)2(זוגות)1(משווקכללי
12157C/Nu6.5 a5.8 a4.1 ab1.7 a8.5 a4.9 a

12157C/T'uto6.9 a6.5 a4.4 a2.1 a8.0 a5.0 ab

Sweet Dawn/Nu5.0 a4.1 a1.9 cd2.2 a7.2 a4.9 cd

Sweet Dawn/T'uto5.0 a4.1 a2.0 cd2.2 a7.1 a5.1 cd

Traveler/Nu5.2 a4.8 a1.7 d3.1 a6.9 a5.1 cd

Traveler/T'uto5.8 a4.6 a1.9 cd2.7 a6.8 a5.0 cd

Warrior/Nu6.2 a5.0 a1.9 cd3.1 a7.5 a4.9 bc

Warrior/T'uto6.6 a4.9 a2.4 cd2.5 a7.1 a4.9 cd

Aramis/Nu6.2 a5.6 a3.0 bc2.6 a6.7 a4.9 d

Aramis/T'uto5.7 a5.2 a2.8 bcd2.4 a7.2 a5.0 cd

אותיות שונות מסמנות מובהקות )0.05( במבחן תחום מרובה בהתפלגות וולר-דנקן.
Nu = נורית, T’uto = טצ'אקבוטו.   )1(זוגות - יבול משווק, פירות במשקל 6 ק"ג,  )2(שלשות - יבול משווק, פירות במשקל 6-4 ק"ג
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יתרונו של הזן החדש 12157C הוא בסבילות למחלת הקימחון. 

מן הראוי לבחון זן זה בנפרד במשטר השקיה ודישון המותאם 

זה,  בניסוי  ביטוי  לידי  בא  נורית, שלא  הכנה  יתרונה של  אליו. 

הוא בסבילות להידבקות בנגיף הנימור והמוזאיקה הירוקה של 

המלפפון (Cucumber green mottle mosaic virus )CGMMV, היכול להוות 

יתרון בגידול בקרקעות מאולחות בנגיף ממחזור גידול קודם. 

יש להמשיך ולבדוק זני אבטיח וכנות חדשים על מנת לשפר 

את פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי, כמו גם את עמידויות הזנים 

לווירוסים ולמחלות עלים.

תודות
תודתנו נתונה למשתלת חישתיל, על תרומת השתילים לניסוי, 
ולחברות באייר, זרעים גדרה, הזרע סידס ואוריג'ין זרעים, על 

תרומת הזרעים;
עיון  בן  יואל  קפון,  רוני  לחקלאים  לב  מקרב  מודים  אנו 
הטובות  עצותיהם  על  תמר,  עין  ממושב  וקנין  וראובן 

במהלך הניסוי;
מו"פ  של  הניסויים  במערך  תמיכתה  על  לקק"ל,  רבה  תודה 

ערבה.

איור מס' 1: מבחן זני אבטיח סידלס, יבול משווק 
מצטבר )ק"ג/מ"ר( לפי קטיפים

איור מס' 2: מבחן זני אבטיח סידלס, יבול משווק זוגות 
)פירות גדולים מ-6 ק"ג( )ק"ג/מ"ר( לפי קטיפים

טבלה מס' 4: איכות פרי לאחר השהיה למשך 4 ימים בטמפ' 20 מ"צ; נבדקו 4 פירות לטיפול
צבע קליפה זן/כנה

)3-1(
ירוק בהיר )1(
ירוק כהה )2(

עובי 
קליפה
מ"מ

זרעים 
)3-1(

מעט )1(
הרבה )3(

צבע ציפה 
)3-1(

ורדרד )1(
אדום )3(

מרקם כ.מ.מ %
)3-1(

ממוסס )1(
קריספי )3(

טעם 
)3-1(

גרוע )1(
מצוין )3(

ציון כללי 
)5-1(

גרוע )1(
מצוין )5(

הערות

מרכזצד

Aramis/Nu2.78.31.62.38.310.82.52.12.7אליפסה

Aramis/T'uto2.78.51.82.17.510.92.22.22.4 אליפסה, סיבים
רוחביים

Warrior/Nu2.48.81.62.38.49.62.51.92.3 בשני פירות גוון
צהבהב, סיביות

Warrior/T'uto2.48.81.92.17.79.82.51.92.2
Sweet Dawn/Nu2.510.01.62.78.210.62.52.12.5

Sweet Dawn/T'uto2.79.51.32.59.010.82.72.02.4סיבים רוחביים

12157C/Nu2.410.51.92.47.79.02.41.41.6 אליפסה, בעיית
צבע, סיביות

12157C/T'uto2.011.01.82.56.59.32.61.72.1 אליפסה, סיב
מרכזי, מפל צבע

Traveler/Nu3.09.31.72.38.410.42.52.12.3 ,צורה דלעתית
סיבים רוחביים

Traveler/T'uto2.99.32.02.47.710.12.72.12.3 צורה מעט
דלעתית, סיב צהוב
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גידול הקישוא בהדליה בחממה הולך ומתבסס 
בגידולי הירקות. עבודה זו בחנה זנים שונים, 

ותיקים וחדשים, במבחן ובתצפית.

מבוא
בתקופה  ומתבסס  הולך  בחממה  בהדליה  קישוא  גידול 
לחלקות  זריעה  כמחזור  לשמש  אופציה  ומהווה  האחרונה 
גידול ירקות. העונה המרכזית של הגידול היא בשתילה סתווית, 

שנמשכת עד סוף האביב ואפילו עד תחילת הקיץ.
הבולט  והזן  הארוך,  קוקוזיל  מטיפוס  הוא  שמגדלים  הקישוא 

בקרב המגדלים הוא מג'יק.
מג'יק,  הביקורת  לזן  בהשוואה  נוספים  זנים  נבחנו  זה  במבחן 
וכן נבחנו הטיפוסים הקצרים וג'טבל מרו, מבחינת יבול ואיכות.

מבחן זני קישוא בהדליה
משק ת'אבת זידאן, זמר

נביל עומרי, מוחמד יוסף אבו טועמה, שמשון עומר - אגף הירקות, שה"מ
ופאא שחברי דיאבאת - שה"מ

חומרים ושיטות 
הזריעה  ימה.  בכפר  זידאן  ת'אבת  של  במשקו  בוצע  המבחן 
הייתה ישירה בקרקע בתאריך 30.10.2016, כאשר בוצע דילול 

לעומד של 12 צמחים לחזרה.
 7.5 של  מפתח  עם  פוליאתילן  כיסוי  עם  חממה  הוא  המבנה 
מטרים בגובה מרזב 3 מטרים. המבנה היה סגור עם רשת 50 

מש בצדדים.
 0.1% בריכוז  באגריטון  ריסוס  על-ידי  בוצעה  השריית החנטה 
כל חמישה ימים, החל מתאריך 5.12.2016 עד תאריך 4.3.2017.
הקטיף הראשון היה בתאריך  12.12.2016, והקטיף האחרון היה 

בתאריך 15.4.2017. בסך-הכול היו 43 קטיפים.
תקופת המבחן חולקה ל-5 תקופות:

1 . - תקופה ראשונה - בין התאריכים 30.12.2016-12.12.2016 
חמישה קטיפים;

רשימת הזנים ומפת המבחן

מספר  
חברה שם הזן הזן

חלקותמשווקת

ניסוי

1,13,25,37סינג’נטהמג’יק1

2,15,27,34אפעלארדנדו2

3,11,26,38הזרע329307

4,16,28,33אגרודילדארקו4

5,18,24,32א.ב.זרעיםקרינה5

6,14,22,35אגרודילמונדיאל6

זרעים 750024
7,12,21,36טכנולוגיות

זרעים 850027
8,17,23,31טכנולוגיות

תצפית 

9,30אפעלפורבט1

2PETRONELLA19,40סינג’נטה

10,29אגרודילגלוריה3

זרעים 450018
20,39טכנולוגיות

זרעים 550037
48,50טכנולוגיות

הסתכלות

115-021 caesar seeds41

215-018caesar seeds42

3160618A43דרור וויס

44דרור וויס416061010

45דרור וויס51606002

46דרור וויס61606476

1020304050

919293949

818283848

717273747

616263646

515253545

414243444

313233343

212223242

111213141

צ
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תקופה שנייה - בין התאריכים 25.1.2017-2.1.2017 - עשרה . 2
קטיפים;

3 . -  26.2.2017-27.1.2017 התאריכים  בין   - שלישית  תקופה 
עשרה קטיפים;

4 . -  22.3.2017-28.2.2017 התאריכים  בין   - רביעית  תקופה 
עשרה קטיפים;

5 . -  15.4.2017-25.3.2017 התאריכים  בין   - חמישית  תקופה 
שמונה קטיפים.

 

בוצעו מספר הערכות בעונה לגבי תכונות הזנים השונות, כמו: 
סבילות לווירוס קיפול העלים, עוצמת צימוח והכספה.

מבנה המבחן:
8 זנים בניסוי בארבע חזרות, 5 זנים בתצפית בשתי חזרות, 6 

זנים בהסתכלות בחזרה אחת. המבחן כלל 46 חלקות.
מרחקי השתילה היו 40 ס"מ בין הצמחים ו-150 ס"מ בין שורות 

הגידול. 

תוצאות מבחן הזנים

נתוני יבול:

משקל תקופתי מחושב בק”ג לדונם

סה”כ יבול כלליתקופה 5תקופה 4תקופה 3תקופה 2תקופה 1זן

A720.4A2201.5AB2028.4A1644.7A1096.2A7691.1מג’יק

A799.6A2331.4ABC1876.6AB1527.5AB934.4A7469.5ארדנדו

29307A1059.0A2024.8AB2044.9A1584.9AB830.3A7543.9

A986.8A1739.2ABC1874.4BCD1179.0AB985.0A6764.4דארקו

A363.6A2031.6A2082.6A1807.9AB1063.4A7349.0קרינה

A375.4A1885.2ABC1794.5ABC1434.6B731.9A6221.7מונדיאל

50024A721.0A2024.3BC1644.9CD1068.9AB995.6A6454.7

50027A968.0A1641.3C1545.9D938.8B729.9A5824.0
לא היה כמעט הבדל מובהק סטטיסטית בין הזנים בתקופות השונות. למרות ההבדלים הגדולים בכמות היבול, הזן ארדנדו הניב 
ביבול  קרינה  הזן  בלט  והרביעית  ביבול. בתקופות השלישית  דומה  התנהגות  הייתה  השנייה  ביותר. בתקופה  הגבוה  היבול  את 
לעומת שאר הזנים. בתקופה החמישית בלט הזן מג'יק ביבול. ביבול הכללי בלט הזן מג'ק מבחינת היבול, הזן 50027 הניב את 

היבול הנמוך ביותר.  
הזנים 29307 ודארקו הם זנים בעלי צבע ירוק כהה )טיפוס צוקיני(. הזנים האלה היו בכירים ביותר ונכנסו לניבה לפני הטיפוסים 

הרגילים. 

אפיון הזנים

הערכת צמחים:

הכספהצימוח*וירוסזן
סוג 

צימוח
הערות

הרבה קימחון 1731מג’יק
בסביבה

03.52ארדנדו

293072543

823דארקו

051קרינה

צימוח אחיד, פרי 
חשוף קל לקטיף 

בגוון יפה, קל 
להדליה

אחידות גדולה, 852מונדיאל
קשה להדליה

צמח פתוח5 פתוח5002402.51

צמח סגור, פרי 1  סגור50027022
טוב ויפה

*וירוס - נגיעות באחוזים.

מבחינת צימוח, בלטו הזנים קרינה ומונדיאל. מבחינת רגישות 
לווירוס, בלטו הזנים קרינה 50024 ו-500027 בסבילותם לווירוס. 

שאר הזנים היו רגישים ברמות שונות.

הערכת פרי:

יחס אורך זן
קוטר

נקודות 
משקל גווןלבנות

ציון כלליפרי

3.822.51379מג’יק

4.0331757ארדנדו

293075.2171917

4.8081928דארקו

3.353.51919קרינה

2.753.51159מונדיאל

500243.342.51517.5

500273.622.51366.5

הזן מונדיאל שייך לטיפוס ביירותי, ושאר הזנים שייכים לטיפוס 
מוארך. מבחינת הגוון בלט הזן דארקו )טיפוס צוקיני( בגוון יפה 
ואחיד. הזנים קרינה ומונדיאל בלטו בגוון ירוק. שאר הזנים היו 

דומים בגוון הפרי.
בציון הכללי בלטו הזנים מג'יק, קרינה ומונדיאל.
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חיי מדף: יום אחד אחרי קטיף ושלושה ימים אחרי קטיף

אזור הצהבה עוצמת השינוי התרככותחיוניותמדד
הצהבה

ציון כללי

3 ימיםיום 31 ימיםיום 31 ימיםיום 31 ימיםיום 31 ימיםיום 1 זן

66פיטם76442232מג’יק

77 77442211ארדנדו

2930788551000 88

88 88551000דארקו

86פיטם87530202קרינה

88פיטם88540101מונדיאל

64כל הפרי5002464332424

64כל הפרי5002765223433
הזנים דארקו, 29307 ומונדיאל שמרו על חיי מדף טובים. הזנים 50024 ו-50027 לא שמרו על חיי מדף אפילו ליום אחד.

תוצאות תצפית הזנים

נתוני יבול:

סה”כ יבול כללי תקופתי לדונם מחושב בק”ג לדונם 

סה”כ יבולתקופה 5תקופה 4תקופה 3תקופה 2תקופה 1 זן

359.3156319771669910.56479פורבט

514.420321934172110787279גלוריה
PETRONELLA108721602069215212598726

50018901.620241597125912066987

50037904.8180316251286575.66194
הזן PETRONELLA הוא הבכיר ביותר והניב את היבול הגבוה ביותר ברוב תקופות הקטיף וביבול הכללי.  

אפיון הזנים

הערכת פרי:

יחס אורך זן
קוטר

נקודות 
משקל גווןלבנות

פרי
ציון 
כללי

3.8442008פורבט
PETRONELLA4.0321606

4.0231477גלוריה

500184.0331607.5

500373.822.51528
והם  יפה,  פרי  בתכונות  בלטו  ו-50037  גלוריה  פורבט,  הזנים 

שייכים לטיפוסים המוארכים.

חיי מדף: יום אחד אחרי קטיף ושלושה ימים אחרי קטיף

אזור הצהבה עוצמת השינוי התרככותחיוניותמדד
הצהבה

ציון כללי

3 ימיםיום 31 ימיםיום 31 ימיםיום 31 ימיםיום 31 ימיםיום 1 זן

88עוקץ88551101פורבט
PETRONELLA87440100 87

65עוקץ75322212גלוריה

77עוקץ5001887320101

65עוקץ5003766323333
מבחינת חיי המדף בלט הזן פורבט.

הערכת צמחים:

סוג הכספהצימוח*וירוסזן
הערותצימוח

פרי בצבע 0513.5פורבט
יפה

פרי יפה, 0525גלוריה
צמח פורה

פרי מצולע5001882.514
PETRONELLA02.513.5

פרי יפה 50037022.54
מעט מצולע

*וירוס - נגיעות באחוזים.
ו-50037. שאר  גלוריה, פטרונילה  הזנים הסבילים הם פורבט, 

הזנים הם רגישים. 
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תוצאות ההסתכלות

נתוני יבול:

יבול כללי תקופתי לדונם מחושב בקס”ה לדונם ג”כ

תקופה זן
 1

תקופה 
2

תקופה 
3

תקופה 
4

תקופה 
5

סה”כ 
יבול

15-0181333212517781015678.36929.2

160618A706.6182419371927778.17172.7

16061010974.2171119001418669.16671.6

1606002802.9186115321333800.76329.5

160647614902196233118506458512.3
הזן 1606476 הניב את היבול הבכיר והגבוה ביותר ברוב תקופות 

הקטיף וגם ביבול הכללי. 

אפיון הזנים

הערכת צמחים:

סוג הכספהצימוח*וירוסזן
הערותצימוח

קימחון, פרי בגוון 0333 15-021
בהיר, מעט מצולע

פרי מעט מצולע15-0180225

160618A841 
גבעול בצבע ירוק 

כהה, פרי בגוון חזק, 
מתאים לגידול בקיץ

קימחון, פרי לא  16061010833
אחיד ולא ישר

1606002035 
צמח מתפצל חזק, 

לא אחיד ולא רגולרי, 
לא כדאי להמשיך

פרי יפה, יש קימחון16064760512
הזן 1606476 סביל לווירוס עם צימוח חזק.

הערכת פרי:

זן
יחס אורך 

קוטר
נקודות 
לבנות

גוון
משקל 

פרי
ציון כללי

15-0213.8233357.5

15-0184.3331257

160618A4.0441806

160610104.632.51256

16060023.8431556

16064763.132.51657.5
הזן 1606476 סביל לווירוס עם פרי יפה.

הערכת הפרי בוצעה בתאריך 9.2.2017 במהלך אחד הקטיפים.
לא   PETRONELLA-ו  1606002  ,16061010  ,160618A הזנים 
בלטו מבחינת איכות הפרי, ולכן אין טעם להמשיך איתם. שאר 

הזנים הניבו פרי יפה באיכות.

מפתח מדדים
ההערכה בסקלה בין 1 -5 כאשר 5 הוא הציון המרבי.

הכהה  הוא   10 כאשר   ,10-1 בין  היא  הסקלה  הגוון  בהערכת 
ביותר.

משקל הפרי הבודד הוא ביחידות של גרם.
בשני  הפירות  מצב  אחר  כמעקב  נערכה  המדף  חיי  בדיקת 
הקטיף  לאחר  אחד  יום  ו-14.2.2017(,   12.2.2017( מועדים 
בנספק  נארז  בשדה,  נקטף  הפרי  נוספים.  יומיים  וכעבור 

מפלסטיק והועבר לבדיקה בתנאי החדר.
מדדי החיוניות והציון הכללי נמדדו בסקלה של 10-1, כאשר 10 

הוא הציון הגבוה.
מדדי ההתרככות, עוצמת השינוי וההצהבה נמדדו בסקלה של 

5-1, כאשר 5 הוא הגבוה.

דיון ומסקנות
המבחן נערך בחממה לתוך החורף. הניבה התחילה בדצמבר, 
והחורף היה קר יחסית. לאור כל זה, בלטו בזני הצוקיני הזנים 
דארקו ו-29307, שיתרונם בכך שהם בעלי חיי מדף טובים, עם 

יבול גבוה יחסית ומדדי פרי יפים.
50027 הניב  בזנים הבהירים בלטו הזנים קרינה ומונדיאל. הזן 

יבול נמוך עם מדדי פרי נמוכים.
בתצפית בלט הזן פורבט באיכות והזן פטרונלה ביבול.

בהסתכלות בלט הזן 1606476 ביבול גבוה.

תודות
למגדל ת'אבת זידאן, על ההתמדה והטיפול במבחן;

לאנשי החברות, על שיתוף-הפעולה;
למועצת הצמחים, על המימון.

חיי מדף: יום אחד אחרי קטיף ושלושה ימים אחרי קטיף

אזור הצהבה עוצמת השינוי התרככותחיוניותמדד
ציון כלליהצהבה

65כל הפרי65233323 15-021

75עוקץ15-01865342313

160618A6643222265כל הפרי

64כל הפרי1606101054334534

65עוקץ160600266333332

75עוקץ160647675432313
זני ההסתכלות לא בלטו מבחינת חיי מדף. 


