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העיתון המקצועי של ענף הירקות

על הפרק

חולמים על קילו עגבנייה בשקל

ה

זמן חלף לו וחלפו הימים של שנות השבעים ,בהם מכרו החקלאים
קילו עגבנייה בשקל ,וזה לא היה מעט כסף .חממות לא היו אז .גידלו
עגבניות בשטחים פתוחים ,עד שבאו הווירוסים ,וחורף שלם כמעט שלא
היו עגבניות .גידלו אז בעיקר באזור הערבה ובאשכול ,ולמרות הכול סיפקו
לאוכלוסייה את מלוא התצרוכת .החקלאים התפרנסו והציבור נהנה.
הייתה חדוות יצירה ובנייה של ההתיישבות בארץ ישראל .החקלאות הייתה
אז בשיא תפארתה ,והסלט הישראלי היה לשם דבר .תקופה של שגשוג,
טכנולוגיות חדישות ,זנים עם חיי מדף ארוכים ,יצוא של כ 10,000-טונות,
הקמה של  12,000דונם בתי רשת וחממות .שמה של ישראל יצא בכל
העולם כחדשנית ונועזת ,עם תוצאות שרבים בעולם ביקשו לאמץ .הסיוע
בהשקעות היה גדול ,שכר העבודה עלה ,כוח האדם הוחלף מפלשתינאים
לעובדים מתאילנד .הגיעה העלייה מרוסיה ,הכמויות גדלו ,ורבים מן
החקלאים הפכו ממשקים קטנים לגדולים ,עד לשבר הגדול.
בתקופה של חוסר בעגבניות ,בגלל נזקי טבע ,החליטו מקבלי ההחלטות
לאשר יבוא תוצרת ירקות טרייה ללא מכס ,בלי חשיבה למרחוק ,בלי
להתחשב בנזק המצטבר ,באובדן הפרנסה לחקלאים .וכך בצמתים של
חוסר יחסי ,חזרו ויבאו תוצרת לא איכותית ,זולה ביבוא אך גבוהה במחיר
לצרכן .הטיבו עם היצואנים והביאו למשבר הגדול של השנים האחרונות.

מעגבנייה בשקל הביא מצב זה להפסד של  2שקלים לק"ג לחקלאי .סללו
את הדרך לאובדן הרצון להמשיך ולגדל וסיכנו את החקלאים במקרים
רבים של פשיטות רגל וסגירת משקים.
כנראה שהעגבנייה משפיעה על כל הסל ,ראו כי טוב ועברו לייבא גם
גידולים נוספים .במקום עגבניות בשקל עברנו ל"שקל שקל תרדוף",
סיסמתם של מקבלי ההחלטות ,באוצר ובחקלאות.
יש להיגמל מצרה זו ,כי החקלאים בישראל חיוניים גם לביטחון הגבולות,
גם לביטחון המזון ,וביכולתם לספק תוצרת טובה ואיכותית כל השנה ובכל
מזג-אוויר .עגבניות בשקל אמנם כבר אין ,אבל החקלאי משווק רוב השנה
במחיר סביר לכל כיס ,והמחירים הגבוהים בשוק הם תוצאה של פער
התיווך.
יש להשאיר את הייצור בידי חקלאי ישראל.
בסופו של דבר החקלאות היא דרך חיים ,והצדק ינצח .בינתיים אחיי
החקלאים ,הרימו ראש בגאווה ,נחכה לימים טובים יותר.
ובנימה אופטימית זו ,נאחל חג פסח שמח לכל החקלאים ומשפחותיהם,
למדריכים ,לחוקרים ולכל העושים במלאכת ייצור ושיווק הירקות בארץ,
לתפארת מדינת ישראל.
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סלט ירקות

ה

יבוא פוגע בחקלאי
ישראל

שוב הובהר לנו ,כי שר האוצר
שב וחותם ,בהסכמת משרד
החקלאות ,על צו המתיר לייבא
ירקות טריים לקראת החג ללא
מכס ,ומבלי להתייחס למחירים
בשווקים .במחירים הירודים
כיום ,בשפע התוצרת בשווקים
ובמצבם הקשה של המגדלים,
בהעדר חורף אמיתי ,אין סיבה
לחתום על צו המתיר יבוא
גם ללא מחסור .כמו-כן נודע
לנו על "רעיונות" ליבוא ירקות
קפואים ,גם זאת כשהמקררים
מלאים! בעקבות זה הוצאו
מכתבים בנושא לשר החקלאות
ולשר האוצר ,שיובאו להלן,
בתקווה שהם נופלים על אוזניים
קשובות.

חילופי מכתבים בין מזכיר
הארגון ,מאיר יפרח ,לשר
החקלאות ,ח"כ אורי אריאל
פנייתו של מאיר לשר בתאריך
6.3.18
תרגיעו עם היבוא
ידועה לך היטב עמדתי בנושא
יבוא ירקות טריים וירקות
קפואים .שוחחנו על כך לא אחת.
התנגדותי מתבססת תמיד על
היגיון פשוט! אין לייבא כשאין
חוסר וכאשר המחירים סבירים.
החקלאים עוברים שנה קשה
מאוד ביצוא ובשוק המקומי,
המחירים ירודים ,ושבועות
רצופים התמורות שמקבל
החקלאי הן מתחת להוצאות
הייצור .ראה זה פלא ,אף אחד
לא נזעק לסייע ולעזור ולו במעט
לחקלאים .והנה עם בוא החגים,
שוב חוזרת על עצמה הפניקה,

שוב משתמשים ב"מנטרה"
הידועה  -נוריד מכסים ,נציף
את השווקים בתוצרת טורקית
ואחרת ,ושוב החקלאים על
הקרשים.
היבואנים יחגגו ,הצרכן ישלם
כרגיל ,והחקלאי יישאר אובד
עצות עם התוצרת בשדה!
כך אי אפשר לקיים חקלאות ,כך
אי אפשר לדאוג לחזרה של בנים
למשקים ,כך למעשה משרדי
החקלאות והאוצר תורמים
לסגירת החקלאות בישראל .איפה
ביטחון המזון? איפה ארץ ישראל?
מבצעי ט"ו בשבט ופורים,
לעידוד צריכת ירקות ופירות
מתוצרת הארץ היו צעד מבורך,
אך בחגים זה יקדם את התוצרת
הטורקית וללא כל הצדקה .מצד
אחד מעודדים תוצרת מקומית
ומצד שני מזמינים יבוא מיותר.
אני בטוח שכוונותיך כלפי הצרכן

טובות ,אבל אתה יודע היטב
שיוקר המחייה ופערי התיווך
לא יתנו לצרכן ליהנות מהוזלות
ויהפכו את החקלאים לקורבנות
של צעדי היבוא.
גם בעניין הקפואים ,הניסיון
של לפני שנתיים לימד אותנו
שהאוצר בזבז  25מיליון ש"ח
והצרכן לא נהנה ,תוך סיכון של
אלפי דונמים מאדמות הגליל ושל
מפעלים שנמצאים באזורים מוכי
אבטלה :בית שאן ,מגדל העמק,
נהריה ,חצור הגלילית.
אני קורא לך להפסיק את היבוא
הזה ולשמור את פתרון היבוא,
במידה ובתיאום ,רק למצב בו
המחירים יהיו גבוהים ובלתי
סבירים לצרכן ,מצב שאינו קיים
כיום מכול וכול.
עם ישראל התקיים עשרות שנים
ללא יבוא ,והחקלאים סיפקו
ומספקים תוצרת טרייה כל השנה,
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באיכות טובה ובמחירים סבירים.
אבקשך לתקן את העוול שנעשה
לחקלאים ,אני פונה אליך כמי
שמופקד על החקלאות בכל
מרחבי ארצנו וכמי שארץ ישראל
כולה יקרה לליבו.
תקן בבקשה מצב מביש זה.
בכוחך לעשות זאת!

מענה של מאיר לתשובת השר
בתאריך 7.3.18
מענה לתשובתך מיום 6.3.18
כתגובה למכתבי מיום 6.3.18
תודה על תשובתך המהירה
למכתבי.
אנחנו יודעים שהגורם המאשר
יבוא הוא שר האוצר ,ונפנה
אליו במקביל ,אולם אנו מקווים
ומצפים שגם כבוד שר החקלאות
יפעיל את מלוא כובד משקלו
והשפעתו כדי שהיבוא הבלתי
נחוץ בעליל לא יצא לפועל וכדי
שלא תהיה ידו של האוצר קלה
על הפעלת צעד זה ,שנזקים
קשים בצדו ושהשלכותיו חמורות
על החקלאות בישראל.
כיוון שדבר לא תואם אתנו בימים
אלה ,נקווה שאכן אין כוונה
להוציא מהלך זה אל הפועל
בתקופה זו.
ושוב תודה על תשובתך וברכת

תשובתו של שר החקלאות
בתאריך 6.3.18
מענה למכתבך מיום 6.3.18
ברצוני להביא לידיעתך כי חלה
טעות בפנייתך .הגורם הרלוונטי
לפנייתך הינו שר האוצר.
לתשומת לבך ,יבואן לא מייבא
כאשר המחיר בארץ נמוך יותר
כיוון שזה יביא להפסד .חשוב
להדגיש כי הכול מתבצע בתיאום
מולכם  -הגורמים הרלוונטיים וכך
זה יימשך.
בברכת חג כשר ושמח.
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חג פסח כשר ושמח לך ולבני
ביתך.
מכתבו של מזכיר הארגון ,מאיר
יפרח ,לשר האוצר ,ח"כ משה
כחלון ,בתאריך  7.3.18בנושא
היבוא .טרם נתקבלה תשובת
השר.
תרגיעו עם היבוא
בימים אלה נודע לנו כי יש בכוונת
משרד האוצר לאשר יבוא ירקות
טריים וירקות קפואים לקראת
חג הפסח.
באם אכן יש כוונה כזאת ,לא
ברורים לנו מניעיה ,שכן מובן
בהיגיון פשוט שאין לייבא כשאין
חוסר וכאשר המחירים סבירים
ובמיוחד כשהם נמוכים.
החקלאים עוברים שנה קשה
מאוד ביצוא ובשוק המקומי,
המחירים ירודים ,ובמשך שבועות
רצופים התמורות שמקבל
החקלאי הן מתחת להוצאות
הייצור .אף אחד לא נזעק לסייע
ולעזור ולו במעט לחקלאים
במצב כזה .והנה ,עם בוא החגים,
שוב חוזרת על עצמה הפניקה,
שוב משתמשים ב"מנטרה"
הידועה  -נוריד מכסים ,נציף
את השווקים בתוצרת טורקית
ואחרת ,ושוב החקלאים על
הקרשים.
היבואנים יחגגו ,הצרכן ישלם
כרגיל ,והחקלאי יישאר אובד
עצות עם התוצרת בשדה!
כך אי אפשר לקיים חקלאות ,כך
אי אפשר לדאוג לחזרה של בנים
למשקים ,כך למעשה משרד
האוצר תורם לסגירת החקלאות
בישראל .איפה ביטחון המזון?
איפה ארץ ישראל?
ידוע לך היטב במשרד האוצר,
כי יוקר המחייה ופערי התיווך
לא יתנו לצרכן ליהנות מהוזלות
ויהפכו את החקלאים לקורבנות
של צעדי היבוא.
גם בעניין הקפואים ,הניסיון
של לפני שנתיים לימד אותנו
שהאוצר בזבז  25מיליון ש"ח

והצרכן לא נהנה ,תוך סיכון של
אלפי דונמים מאדמות הגליל ושל
מפעלים שנמצאים באזורים מוכי
אבטלה :בית שאן ,מגדל העמק,
נהריה ,חצור הגלילית.
אני קורא לך ,כבוד השר ,להפסיק
את היבוא הזה ולשמור את פתרון
היבוא ,במידה ובתיאום ,רק
למצב בו המחירים יהיו גבוהים
ובלתי סבירים לצרכן ,מצב שאינו
קיים כיום מכול וכול.
עם ישראל התקיים עשרות שנים
ללא יבוא ,והחקלאים סיפקו
ומספקים תוצרת טרייה כל
השנה ,באיכות טובה ובמחירים
סבירים.
אבקשך לתקן את העוול שנעשה
לחקלאים ,ולהסיר את הקלות
של אישור יבוא ,כמי שידוע לו
היטב תפקידה של החקלאות
בישראל ,כמקור פרנסה יחיד
בגבולות ובפריפריה ,כערובה
לביטחון המזון בישראל ,כשומרת
הקרקעות והשטחים הירוקים,
כמקור להתגאות בו בעולם.
אנא ,אל תיתן ידך לצעד זה ,שאין
בו כל צורך חוץ מאשר להעשיר
את היבואנים ,ונזקים קשים בצדו
לחקלאות ולחקלאים.
מכתבם של נציגי התעשייה
ושולחן ירקות לתעשייה ,דוד
לוי מארגון עובדי הפלחה ואורן
ברנע מארגון מגדלי ירקות ,לשר
החקלאות ,ח"כ אורי אריאל,
בתאריך  6.3.18ותשובתו של
השר בתאריך  ,8.3.18בנושא
החשש מיבוא ירקות קפואים
לקראת החג.
יבוא ירקות קפואים
לאחרונה שמענו כי משרד
הכלכלה מקדם ,בנוסף לפתיחת
יבוא הירקות הטריים ,את פתיחת
היבוא לירקות קפואים .הודעה
זאת תופסת אותנו בעיצומו של
משבר בענף ,הנובע מבעיות
שעלו בחלק מהמפעלים
בחברות האם ובעיות שעלו אצל

המגדלים סביב שינוי מחירי המים
בצפון.
בנוסף ,יבולי שיא של תפו"א
באירופה ב 2017-גורמים
לעונת יצוא חלשה ולהצטברות
עודפים גדולים בישראל ,ומחירי
השוק הנוכחיים כבר מבשרים
זאת .יתרה מזאת ,יש חשש
ליבוא בהיצף של תפוחי אדמה
אירופיים מעובדים לישראל.
במקום לנתח נכונה את המצב
ולהגיב בהתאם ,משרד הכלכלה
מגיב באופן מוטעה בעניין
פתיחת היבוא.
רבות דובר על כישלון מהלך יבוא
הקפואים לפני שנתיים .שלושה
צוותי בדיקה בדקו את האירוע
והגיעו כולם לאותה מסקנה,
שהוצגה גם בכנסת :יותר מ96%-
מהרווח שייצר המהלך נכנסו
לכיסי היבואנים והרשתות.
הצרכנים לא נהנו מהמהלך

ולצד זה נגרם נזק כבד לענף.
אנו תוהים איך משרד ממשלתי
מכובד שוקל לחזור שנית על
כישלון כ"כ מהדהד.
תיקון  27לחוק המים פגע קשה
בגליל העליון ובעמק המעיינות.
נעשה מאמץ גדול להביא לפתרון
פרטני לאותם האזורים ,ואנו
יודעים שאתה שותף פעיל לדבר.
רצה הגורל ואותם אזורים הם
מקור הייצור העיקרי של ענף
הירקות הקפואים .יד אחת מנסה
לעזור ,ויד שנייה כורתת את
אחד הענפים המרכזיים של שני
אזורים אלו.
סדרת החלטות לא מובנות
בענייני יבוא ירקות קפואים
פוגעת באופן ישיר בציבור
החקלאים ופוגעת באמון
החקלאים במשרד החקלאות.
שר החקלאות  -אנו רואים בך
את שומר החומות האחרון

ובטוחים ביכולת שיש לך לעצור
את בקשת משרד הכלכלה
ולמנוע את גזירת היבוא המיותר.
נבקשך כמצוות חודש אדר
להפוך את הדברים ,ולטפל
בדחיפות בהסרת איום היבוא
המיותר ובכלל.
תשובתו של שר החקלאות
בתאריך 8.3.18
יבוא ירקות קפואים
מודה על מכתבך מאתמול ,אין
כלום כי לא היה כלום.
אינני מגיב/פועל על מה שלא
קיים ,קל לברר ולא לטרלל את
החקלאים.
מודה על כל הטוב שאתם
עושים.
העבר בשמי לכל הירקנים חג
כשר ושמח ומחירים טובים על
תוצרת טובה.

ל

ראשונה ,מרכז וולקני
משתתף בוועידת
אייפא"ק ()AIPAC

במפגש השנתי של הלובי
האמריקאי הפרו ישראלי
אייפא"ק ( )AIPACהשתתף
השנה לראשונה מינהל המחקר
החקלאי  -מרכז וולקני ,הן
בכנס המרכזי של המפגש והן
באמצעות דוכן מרכזי במתחם
ענק ,המהווה חלק בלתי נפרד
מהמפגש השנתי.
השתתפות מרכז וולקני מבליטה
את ההישגים הישראליים בתחום
החקלאות ואת התרומה שלהם
לעולם כולו.
בראש המשלחת עומד
פרופ' איתמר גלזר ,סגן ראש
המינהל ,ובמשלחת חוקרים
רבים מובילים בתחומים:
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חקר הקרקע ,המים והסביבה,
צמחי תבלין ומרפא ובכלל זה
קנאביס רפואי ,חקלאות על
סף מדבר ,חקלאות מדייקת
וענף הזית.
ארגון אייפא"ק הוא הגוף
האמריקאי החשוב ביותר בכל
הנוגע לתמיכה במדינת ישראל.
בכנס השתתפו כ 20,000-איש,
רובם מהמובילים בקרב הקהילה
היהודית בארה"ב .כידוע ,האירוע
התקיים בנוכחות ראש ממשלת
ישראל.
ממרכז וולקני נמסר כי "גם
בעולם המערבי ,שבו המחקר
מתקדם ומושקעים בו תקציבים
גדולים ,עדיין מחפשים כל
הזמן טכנולוגיות שנותנות מענה
לאתגרים רבים המקשים על
הספקת המזון הסדירה ,כמו:
התחממות אקלימית ,מיעוט
מקורות מים ועלייה אדירה
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בביקוש למזון .מרכז וולקני
משמש שנים רבות מרכז ידע
בנושאים אלו גם עבור מדינות
מערביות ,שרק עכשיו מרגישות
את האתגרים הללו".

ד

יון בוועדת המדע על
הקיצוץ בתקציב של
מכון וולקני
על רקע כוונת משרד החקלאות
להעתיק את מרכז וולקני
לצפון ועל רקע קיצוץ של רבע
מתקציבו של מרכז המחקר ,דנה
בנושא ועדת המדע ,בראשות
ח"כ אורי מקלב.
בדיון פנה ח"כ אורי מקלב
לנציגת משרד החקלאות ואמר
כי "לא הכנתם מסמך שיסביר
מאיפה ניתן לקצץ רבע מתקציב
מכון וולקני".
ח"כ דב חנין הוסיף כי "קיצוץ
של  22%זה לא קיצוץ שגרתי.

מדובר בקיצוץ שהמטרה שלו
זה לייבש ולסגור את מכון וולקני.
חוקרי מכון וולקני יצאו נגד
העתקת המכון והתנהלו בצורה
לגיטימית נגדו ,וזה לא מקרה
שאחרי מאבקם להעתקת המכון
בא הקיצוץ הזה ,וגם זו סוגייה
שצריכה מאוד להטריד אותנו".
ח"כ איתן ברושי ציין כי "ביד אחת
משרד החקלאות שם את המחקר
בראש סדר העדיפויות וביד השנייה
מקצץ רבע מתקציב מכון וולקני
מטעמים לא ענייניים .משרד
החקלאות שותף למזימה להרוס
את המחקר מתוך שיקולים שאינם
מתקבלים על הדעת .אם הייתה
אפשרות להגיש הצעת חוסר אמון
במשרד החקלאות ,היינו זוכים
לרוב בבית הזה .בזמן שהממשלה
מקצצת במכון וולקני ,פוגעת
בחקלאות המתקדמת בעולם,
אותה ממשלה מקצצת קיצוץ
רוחבי כדי לתת פיצוי על בנייה לא
חוקית".
ח"כ חנין הוסיף "הדברים האלה
צריכים להיחקר .צריכה לצאת
קריאה לגורמי החקירה לחקור
את העניין הזה .הוועדה צריכה
להביע דאגה .יש להביע התנגדות
חד משמעית לקיצוץ התקציבי.
להציע לוועדת הכספים לקיים
דיון כדי למנוע את הקיצוץ
בתקציב".
ח"כ מקלב ,יו"ר הוועדה ,סיכם
כי" :מכון וולקני הוא מכון מאוד
יקר לליבנו .אני לא חושב שיש
עוד מכון מחקר עם תוצאות
מרשימות כמו שלו .התרומה
שלו לחקלאות היא לאין ערוך
מפעילות מחקר גרידא .הרבה
מהקשרים המדיניים שלנו נעשים
בזכותו .מדינת ישראל עומדת
במפת הקידמה בזכותו של
מכון וולקני .כשרוצים להרשים
מעצמות גדולות מזמינים
אותם למכון וולקני .זה מכון
מכובד שמכבד אותנו ואת
עצמו במיוחד ,במדינה קטנה
כמו שלנו ,עם אידיאולוגיה

והרגשת שליחות .אני אומר
שחובת ההוכחה עוברת למשרד
החקלאות".

מ

שרד החקלאות
מעוניין להשתלב
בתכנית "שמות מזון
מוגנים" של האיחוד
האירופי
כולם כבר שמעו על השמפניה
הייחודית המגיעה ישירות מחבל
"שמפיין" שבצרפת ,או על גבינת
הרוקפור המקורית המיוצרת
בעיר רוקפור סולזון שבצרפת.
אלו רק שתי דוגמאות למיתוג
האזורי המקובל כבר למעלה
ממאה שנים במדינות אירופה,
במסגרתו המדינה מסייעת למנף
חקלאות אזורית ולשמר דפוסי
ייצור ייחודיים באמצעות מיתוג
מוצרי המזון בשם האזור בו יוצרו.
תכנית "שמות המזון המוגנים"
של האיחוד האירופי מספקת
הגנה על מוצרי חקלאות (מזון)
על בסיס אזור ייצורם הגיאוגרפי
או על בסיס שיטות הייצור/
גידול המסורתיות ,בדומה לזו
הנהוגה בענף היין (שמפניה
מחבל שמפיין בצרפת וכו').
הסיוע הממשלתי מספק הגנה
משפטית מפני חיקויים על מוצרי
מזון טריים ומעובדים המיוצרים
באזורים ספציפיים ומוגדרים.
התכנית מדגישה את המותגים
באמצעות הייחודיות שלהם:
מבחינה גיאוגרפית ייחודית (תנאי
אקלים ,גובה ,סוג הקרקע וכו')
ומבחינת שיטת הייצור .התכנית
מסייעת לצרכנים לעמוד על
האיכות והייחודיות של המוצר,
מעודדת ייצור חקלאי מגוון
המשמר שיטות גידול מסורתיות,
משפרת את הכנסות החקלאים
ומסייעת בפרנסת החקלאים
באזורים כפריים ,בעיקר
בפריפריה.
גם בישראל קיימים מוצרים
הנושאים שם מקום של ייצור

גיאוגרפי ,כמו :גבינה צפתית,
פרי פסגות ,דבש יד מרדכי,
אבטיח חצבה ועוד .אולם ,בניגוד
להתנהלות האירופית ,מהלך
שיווקי זה אינו מגובה בחקיקה
ישראלית או מוגן על-ידי רשם
הפטנטים שבמשרד המשפטים,
וכן ,אינו כולל הגדרות ברורות
ומחייבות בנוגע לאיכותה
הפנימית של התוצרת ,הקשר
שבין האיכות לבין מקום הגידול,
תנאי גידולה ועיבודה.
שר החקלאות ,ח"כ אורי
אריאל ,מסר כי" :לראשונה
תמתג מדינת ישראל את
מוצרי החקלאות לפי אזורים
גיאוגרפיים ,ובכך תעניק
לחקלאים הגנה משפטית מפני
חיקויים של מוצרי מזון טריים
ומעובדים המיוצרים באזורים
מוגדרים .התוצרת החקלאית
הישראלית היא מן האיכותיות
בעולם והמהלך צפוי לחזק את
פרנסת החקלאים באזורים
כפריים בדגש על הפריפריה".
נמסר ממשרד החקלאות,
כי המשרד מעוניין לבחון את
אימוץ השיטה המקובלת
באירופה ולצורך זה אף קיים
( )7.3.18כנס "מותג אזורי
מנצח" במשרד החקלאות.
הכנס נערך בשיתוף מומחים
מהאיחוד האירופי ,ומטרתו
היא להציג אמצעי מיתוג זה
למגדלים ,תוך בחינת כלי
הסיוע של מדינות אירופה עבור
מגדליהן ,תרומתו של מיתוג
זה לחקלאות האזורית ,סוגיית
ההגנה המשפטית של רשם
הפטנטים בישראל ועוד.

י

צוא הקנאביס הרפואי
מישראל זכה לתמיכה
מקיר לקיר בדיון בוועדת
הכלכלה
יו"ר הוועדה ,ח"כ איתן כבל ,יזם
את הדיון לבקשת שר החקלאות:
הוועדה תובעת מראש הממשלה

לקדם את החלטת היצוא
לאלתר ,ובמידה שלא יקודם,
יזומן ראש הממשלה לדיון
בנושא זה.
יו"ר ועדת הכלכלה ,ח"כ איתן
כבל ,פתח את הדיון ()26.2.18
ביצוא הקנאביס הרפואי מישראל
בדברים ברורים" :הכוונה שלי
היא לגרום לכך שיצוא הקנאביס
הרפואי ייהפך לעובדה מוגמרת.
זה יכול להיות דרמטי לחקלאות
הישראלית ,ואם אנחנו לא נעשה
את זה ,מישהו אחר יעשה את זה.
אם קנאביס רפואי זה הליך חוקי
ומסייע לעשרות מיליונים ויותר
מזה בעולם ,ואם הוא יכול גם
להציל את החקלאות הישראלית
שממוצע הגיל בה הוא מעל ,60
אם זו הדרך להכניס לחקלאות
חבר'ה צעירים ,אז הרווחנו
מכל הכיוונים .גם עזרנו לחולים
בכל העולם ומצד שני הכנסנו
כוחות צעירים לחקלאות.
לעיתים נדירות מוצאים יתרונות
שכאלה".
שר החקלאות ופיתוח הכפר,
ח"כ אורי אריאל ,אמר כי ראש
הממשלה הוא הכתובת בעניין.
לדבריו" ,ישראל לא אמורה לייצא
שום דבר גולמי ,אלא רק תרופות
שמיוצרות לפי מחקרים שנעשו
פה כמו כל תרופה אחרת .אנחנו
רוצים שישראל תוכל לייצא.
מה הבעיה? קנאביס מוגדר
כסם וצריך אישור ממשלה כדי
לייצא אותו .לפני מספר שנים
אושרו בישראל  8חוות כדי שלא
תהייה זליגה של סמים ,ופתאום
שמענו שיש בעיות חמורות
ברמה הפלילית בחוות האלה.
לא שמענו על זה ,שאלנו אם יש
חקירה או כתב אישום או משהו
אחר ונאמר שלא .אין פה אף
אחד שחושב שאפשר שזה יזלוג
חופשי ,אם צריך עוד ביטחון ועוד
שמירה ,נעשה את זה ,אבל אסור
שזה יעצור את העגלה .מבחינתנו
העגלה יצאה לדרך אבל הקצב
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חשוב ,כי אחרת אחרים יעשו את
זה .זה לא דיון מבחינתי כמה זה
כלכלי .אם מישהו חושב שזה לא
כלכלי ,שלא יעשה .הסיכום חייב
להיות חיובי וצריך להביא החלטה
לממשלה ממש בשבועות
הקרובים ,שמאפשרת יצוא.
מדובר בהכנסות של מיליארד עד
 4מיליארדי שקלים בשנה ,וככל
שנאחר נאבד חוזים .אנחנו יכולים
לתת מזור ומרפא להרבה אנשים
ששום דבר כבר לא עוזר להם".
איתן ברושי אמר כי מזמן לא
הייתה הונאה כל כך גדולה כפי
שיש עם הקנאביס הרפואי.
לדבריו" ,מוליכים שולל את
החקלאים .לשר החקלאות
יש הזדמנות לעשות משבר
ממשלתי לא רק על עמונה ,מה
פתאום הוא זקוק לנו כדי להניע
את הממשלה?" .ח"כ יהודה
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גליק אמר מנגד כי "אם מעכבים
את זה בגלל כסף ,זה פשע
לאומי .בתקשורת התפרסם
כאילו שיש פנייה של טראמפ ,אז
תגידו לנו את האמת ,אי אפשר
לרמות אותנו" .השר אריאל
התייחס לכך ואמר" :אין פנייה
של הנשיא טראמפ ,יש אמירות
של הנשיא טראמפ נגד השימוש
הפרטי .ביקשנו תמלילים וזה
מה שאני יודע להגיד .המשרד
לביטחון פנים הוא לא הגורם
המעכב ,צריך לשבת עם
המשטרה .השר לביטחון הפנים
מסכים רק לשים לב למדינות
היצוא .לא הייתה הבטחה
ממשלתית ,הייתה אמירה שלי
ושל אחרים שאנחנו מקדמים
את זה ונפעל שזה יקרה .שר
הבריאות שציטטו אותו שהוא
בעד ואז נגד ,הוא בעד .זה נעצר

כי ראש הממשלה ביקש מעוזרו
להביא נתונים כלכליים ובגלל
המשטרה ,שעדיין לא שמענו
ממנה על הבעיות".
היועץ המשפטי של המשרד
לביטחון הפנים ,עו"ד יואל
הדר ,אמר כי השר תומך
ביצוא ובתנאי שיקבל את כל
המשאבים למנוע זליגה של
הסם והשתלטות של עבריינים
על השוק ,וכן לוודא לאיזה
מדינות תייצא ישראל.
ח"כ שרן השכל הביעה גם היא
תמיכה בקידום היצוא ואמרה:
"שמעתי שהשר לביטחון פנים
אומר שהוא לא מעוניין שישראל
תהייה ממותגת כמדינת יצוא
נשק וסמים ,אבל זה לא שיקול
דעתו של שר אחד .הסטיגמה
שמנסים להדביק לקנאביס
רפואי שגויה ,זו תרופה מצילת

חיים .שום חולה או מטופל עדיין
לא מת ממנת יתר של קנאביס
רפואי וממנת יתר של מורפיום
מתים יום יום".
היו"ר כבל סיכם ואמר כי
"הוועדה דורשת מראש
הממשלה לקדם במהירות
את ההחלטה לייצא קנאביס
רפואי ורואה בכך חשיבות
עליונה במתן מזור לעשרות
אלפי חולים בישראל ועשרות
מיליוני חולים בעולם .הוועדה
אף תומכת בעמדת שר
החקלאות על חשיבות היצוא
לענף החקלאות ולתעסוקה
לחקלאים צעירים ודורשת מיו"ר
המועצה הלאומית לכלכלה
לסיים לאלתר את בדיקתו .אם
נראה שזה לא מתקדם ,נזמן את
ראש הממשלה לתת הסבר בפני
הוועדה".

לזכרו של מריו לוי ז"ל
2018-1924
כתב :אלי אהרון ,ארגון מגדלי ירקות
אני מבקש להוקיר את זכרו של חברנו,
מייסד הארגון ואבי תורת החקלאות
האורגנית בישראל ,מריו לוי ז"ל.
למריו ,שהיה חדור אמונה בתורת
ישראל ,הייתה אמונה נוספת ,שנבעה
מאמונתו הראשונה ,שהיא חובת
קיומה של התנהלות חקלאית שאינה
מתערבת בטבע ,כפי שיצר אותו האל.
מריו האמין בכל לבו ,כנדרש ב"קוהלת
רבה" ,כי במעמד יצירת השמים והארץ
אמר אלוקים"... :ראה מעשיי כמה נאים
ומשובחים ,וכל מה שבראתי ,בשבילך
בראתי ,תן דעתך שלא תקלקל ותחריב
עולמי ,שאם תקלקל  -אין מי שיתקן
אחריך"...
ההולכים בדרכו של מריו ממשיכים
וימשיכו בפעילות להנחלת
האידיאולוגיה האורגנית בקרב
החקלאים ובקרב הציבור הרחב.
למשפחת מריו לוי ז"ל ,שלא תדעו עוד
צער.
יהי זכרו של מריו ברוך!
כתב :יענקלה כהן ,נחל עוז
תם עידן .האיש הלך לעולמו בן  ,94שבע ימים ומעש .מותיר אחריו
מורשת מפוארת ודור של חקלאים שינקו ממנו את תורת החקלאות
האורגנית.
איש צנוע וישר דרך ,שבחל בתארים ובחר בעשייה ובחינוך חקלאים
שהאמינו בו ובדרכו המיוחדת .דמותו בלבוש חאקי ,בכובע טמבל
ובתיק עור מהוה בידו חקוקה אצלי לתמיד .כך הכרתיו בפעם
הראשונה באמצע שנות ה 70-במשרד ארגון מגדלי ירקות ברחוב

שנקין ,ובהמשך במשרד ברחוב שאול
המלך ,שם כבר הוקצה לו שולחן
לקבלת חקלאים שבאו להתייעץ
עמו בנושאי החקלאות האורגנית.
פרסומו החל למעשה כשפרסם את
חוברת ההדרכה לייצור קומפוסט,
שהיה הבסיס לגידולים אורגניים .מאור
פניו ,החיוך הנצחי והאופטימיות היו
מסימני ההיכר שלו ,וקשה לי לראות
איך היה צולח את הדרך הארוכה
שעבר בלעדיהם .דרכו לא הייתה
סוגה בשושנים ,וכמו כל חלוץ ויזם של
חידושים ופריצות דרך ,נתקל בלא מעט
ספקנים ופסימיסטים שהיקשו עליו
את החיים ,אבל הוא אף פעם לא הרים
ידיים ולא ויתר .בעקשנות ובהתמדה
הרחיב את מעגל המגדלים האורגניים,
עד שהגיע העת להקים ארגון נפרד
מחוץ למסגרת של ארגון מגדלי ירקות,
כשהוא זוכה לתמיכה של הארגון.
עם השנים היה עליו לפנות את הדרך
לצעירים ממנו ,שהביאו עמם מטבע
הדברים דרכי ניהול שונות ,אבל רוחו של
מריו תמיד ריחפה ממעל .גם לאחר
שחזר לקיבוץ הוא לא התנתק מאהבתו לקרקע ולגידולים והמשיך
לטפל ולגדל את גידולי הירקות האורגניים בשדות המשק עד לשנותיו
האחרונות.
אהבתי את האיש ,והשמחה להיפגש הייתה הדדית .קיומו של ענף
גידולים אורגניים והחדרת התודעה לציבור הצרכנים על החשיבות
של צריכת תוצרת חקלאית ,שטופלה ללא חומרי הדברה ורעלים
למיניהם ,ותרומתה לאיכות הסביבה ולבריאות הציבור ,זו המצבה
הטובה ביותר לאיש היקר הזה.
חקלאי ישראל נפרדים מאחד מענקי הדור ההולך ונעלם ,דור שהקים
את ענף הירקות בישראל והביאו לרמה בה הוא נמצא כיום.
למשפחתו הענפה נשלח תנחומים ,נחזק את ידיכם ונאמר שיש לכם
את כל הסיבות הטובות להיות גאים באבא/סבא שלכם ושלא תדעו
עוד צער .
הספיד בני שמולביץ ,הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית
מריו ,אבי מורי בחקלאות האורגנית.
"תבנית האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" .מריו הוא תבנית ענפה
של ארץ ישראל העובדת .תבנית נופו של העמק .מריו הוא התגשמות
דמות החלום הציוני.
כשלמדתי חקלאות לפני כ 30-שנה היית המורה שהשפיע עלי להיכנס
לתחום האורגני .הגעת אלי לעלומים ,למשרדי הגד"ש ,עם דף פוליו
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כפול ,בצד ימין סומנו חודשי השנה לכל האורך ,ולמעלה ,לרוחב ,צוינו
שמות הגידולים .ישבת אתי וחשבנו ביחד במה יהיה נכון להתחיל את
גידול האורגני בעלומים ,בהתאם לחודשי השנה.
 30שנה ,בהם ליווית אותי בתחילה כמגדל ואחר כך כחבר הצוות
שהוביל את הארגון ,מאגדים בתוכם הרבה זיכרונות למען החקלאים
והחקלאות שכה אהבת.
שיתוף הפעולה וההבנה בינינו נתנו את אותותיהם לאורך כל הדרך.
היית לי כמורה דרך ,מכוון ומרביץ את תורת החקלאות .היה בך שילוב
נדיר של איש חזון ומעוף.
צעדת בראש והקדמת מחשבה לכל מעשה .הייתה בך אהבת האדם
והארץ עד יומך האחרון.
לפני כשלושה שבועות ,למרות הקושי שחשת ,עוד השתתפת בישיבה
בקלאב הצפון .הרגשת אחריות רבה כלפי המגדלים האורגניים בארגון
שהקמת ,שהיה ה"בייבי" שלך.
בכל הזדמנות היה חשוב לך להגיע ולהשמיע את האני מאמין החקלאי
שבך .כשהגעתי לא פעם לעמק ,נפגשנו בגינת הירק האורגנית שלך.
אהבת את השדות ,את ריח האדמה ,את משפחתך האישית ואת
המשפחה ה"אורגנית" שליווית אותה כל הזמן.
לימדת אותנו מהם חריצות ,יוזמה ,התמדה וחזון ,תוך שימוש בכריזמה
הבלתי נגמרת שלך.
קשה לסכם  30שנה של הכרות בכמה משפטים .אני נוצר בלבי
אותך ,את המסירות הרבה בעבודתך ואת אהבתך לארגון ,לאדמה
ולאורגני .בשנה האחרונה הוצאנו את ספר זיכרונותיך .ספר זה ילווה
אותנו לעד.
באופן אישי ,יחסרו לי מאוד הידע והניסיון שלך ,ההתייעצויות עמך.
משפחה יקרה ,ילדים ,נכדים ונינים ,אנו משתתפים בצערכם הרב.
בשם הארגון ובשמי נפרדים אנו ממך באהבה רבה ,תנוח בשלום ברגבי
אדמת שדה אליהו שכה אהבת.
כתב :אורי אדלר ,מועצת הצמחים
תרומתו של מריו לוי השפיעה על כלל החקלאות.
בימים אלו הלך לעולמו מריו לוי ,חלוץ החקלאות האורגנית המסחרית
בישראל.
מריו איש שדה אליהו ,יליד טרייסט שבצפון איטליה ,עלה לארץ בשנות
ה 30-והיה לחקלאי בקיבוץ שדה אליהו .בתחילת דרכו היה חקלאי
קונבנציונלי ובהמשך ,בשנות ה ,70-הפך להיות חקלאי אורגני מסחרי
ומנהיג הבשורה האורגנית לחקלאות ישראל.
מריו לוי לא היה החקלאי האורגני הראשון בישראל ,קדמו לו אחרים,
ביניהם מורו ורבו חיים פלדנר מקיבוץ בית אלפא וקיבוץ יודפת,
אבל אלו ועוד בודדים אחרים ,שכבודם במקומם נשמר ,נשארו בד'
אמותיהם ולא פרצו דרך למגזר החקלאי כולו.
מריו כן עשה זאת ובגדול .מריו פעל במספר ערוצים במקביל  -הלך
מכפר לכפר ,מקיבוץ לקיבוץ וממושב למושב ,בניסיונו לפגוש חקלאים
כדי לשכנע אותם כי בחקלאות האורגנית העתיד וכי יש בעיה בכל
גישתה של החקלאות הכימית .מריו הגיע גם לסטודנטים לחקלאות,
ובשיתוף עם הסתדרות הסטודנטים החל להעביר קורס לחקלאות
אורגנית בפקולטה לחקלאות  -שם ,בהפסקה הגדולה ,נתקלתי בו
ובבשורתו לראשונה.
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מריו ראה בחקלאות האורגנית דרך חיים ,אבל רק הוא חשב
שעתידה יתאפשר רק אם תהיה גם חלופה כלכלית לחקלאות
הרגילה .כדי לאפשר חלופה כלכלית אמיתית ,חבר לחברת
אגרקסקו ,שהייתה בזמנו גוף יצוא ציבורי שגם ניסה ופיתח שוקי
עתיד ,ונסע בשיתוף אגרקסקו עם סל מוצרים ביד ,כדי לקדם
ולפתח שוק בין לאומי לתוצרת האורגנית הישראלית.
רבים היו המכשולים בדרך ,רבים פקפקו וחלקם עדיין מפקפקים
ברעיון האורגני ,אבל משימתו של מריו הביאה לכך שבשיאו הגיע
היצוא האורגני ליותר מ 10%-מכלל היצוא החקלאי הישראלי.
למרות שבשנים האחרונות היצוא האורגני וכלל היצוא החקלאי
נמצאים בקריסה מסיבות של שוק ופוליטיקה ,השוק האורגני
המקומי והמודעות לתוצרת האורגנית נמצאים בעלייה .המודעות
לחקלאות אורגנית גדלה הרבה בזכות מריו ובזכות השדה האורגני
שהמשיך להחזיק ,כשהעץ בפינת השדה היה עד לתקופה האחרונה
מקום מפגש לכל חובבי האורגני בישראל.
אבל תרומתו של מריו חורגת בהרבה מהחקלאות האורגנית בלבד.
ההוכחה שניתן לגדל גידולים חקלאיים ללא חומרי הדברה ודשנים
השפיעה רבות גם על כלל החקלאות ,בהיבטים כמו שיפור פוריות
קרקע באמצעות קומפוסט ,שהפכה תהליך שגור ,שימוש בהדברה
ביולוגית והפחתה מושכלת בשימוש בחומרי הדברה לבריאות
האדם ולבריאות הסביבה .בכל אלו רישום פעילותו של מריו לא ניתן
להסתרה.
בהתאם לגישתו שמקורה במקורות ,המוטו שהוביל את מריו היה:
"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון ,נטלו והחזיר
על כל אילני גן עדן ואמר לו :ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים
הם .כל מה שבראתי  -בשבילך בראתי .תן דעתך שלא תקלקל
ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך" מדרש
קהלת ט'.

חדש ממועצת הצמחים
פירוט התחזית:

תחזית שיווק ירקות
מרץ  - 2018מאי 2018
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד פברואר
 ,2018אשר ישווקו בחודשים מרץ  - 2018מאי  .2018הנתונים הבאים
נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה ,מתוך הסקירה היומית של מחירי
הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף הירקות.
נתונים אלה מעובדים במועצת הצמחים-ענף הירקות לדו"ח מרכז
ומפורט ,שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.
אברהם ארליך (נונה) ,מנהל ענף ירקות
אלי דנינו ,מנהל מידע ,ענף הירקות

לתשומת לבכם:
הנתונים המופיעים בתחזית
זו מבוססים על מידע שנמסר
או שנאסף על-ידי המועצה
ובגלל מורכבות העניין ,ישנה
אפשרות שמידע זה אינו
שלם .כמו-כן ,תחזית זו
מושפעת מתנאים ומנתונים
שונים שעלולים להשתנות
ולשנות נתונים ו/או את האמור
בתחזית זו .מדובר בתנאים,
כגון :מזג-אוויר ,מחלות ,גלי

הנבה ,אזורי גידול ,עונות גידול
וכו' .לאור זאת ,יש לקחת את
הנתונים והאמור בתחזית זו
בזהירות ובערבון מוגבל .אין
בתחזית זו כדי להטיל על
מועצת הצמחים  -ענף הירקות
או מי מעובדיה ו/או שלוחיה
כל אחריות בקשר לאמור ו/או
לאמיתות האמור בתחזית זו,
ואין לפרשה כהתחייבות לקיומו
של נתון כלשהו בעתיד.

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

בצל
הספקת בצל בחודשים דצמבר -
מרץ הינה מזן בית אלפא /וולקנה,
הקיים במלאי בהיקף של 6,000
טונות.
הספקת בצל בחודשים פברואר -
אפריל הינה מזן אור ,הקיים במלאי
בהיקף של  21,000טונות.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות .צפויה הספקה סדירה
של בצל.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.
חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש
פברואר הינו  2,560דונם ש"פ/
חיפוי ו 2,010-דונם בתי צמיחה,
המיועדים לשיווק בחודשים
מרץ  -מאי.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.
כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים
דצמבר – פברואר הינו כ5,540-
דונם ,המיועדים לשיווק בחודשים
מרץ  -מאי.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת.
מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת של
מלפפון הינה כ 9,000-טונות בחודש.
השיווק החודשי מהרש"פ מוערך
ב 2,000-1,500-טונות.
היקף שטחי המלפפון בחודשים

המדד הסיטוני של חודש פברואר  2018עומד על שיעור של 202%
משנת הבסיס (ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה ,כי מדד מחירי
הירקות הסיטוני עלה בחודש פברואר  2018בשיעור של  2%לעומת
חודש ינואר .2018
מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש פברואר  2018על שיעור של
 139%משנת הבסיס .מדד מחירי הירקות לצרכן ירד בחודש פברואר
בשיעור של  2%לעומת חודש ינואר .2018

מבזק ירקות
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דצמבר  -פברואר הינו כ 5,010-דונם
בבתי צמיחה ,המיועדים לשיווק
בחודשים מרץ  -מאי.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית
לשאר גידולי הירקות ,היצע
המלפפון משתנה תוך זמן קצר ,לכן
קיימות תנודות במחירי המלפפון
מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.
עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש
פברואר כ 11,720-דונם בתי צמיחה,
המיועדים לשיווק בחודשים
מרץ  -מאי.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד נמוכה.
פלפל
סך-כל השתילות עד חודש
פברואר כ 24,010-דונם בתי צמיחה,
המיועדים לשיווק בשוק המקומי
וליצוא בחודשים מרץ  -מאי.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.
שום
סך-כך מזרעי השום כ 9,500-דונם.
המלאי בקירור הינו כ 3,000-טונות.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.
אבטיח
סך-כל המזרעים עד פברואר
כ 10,750-דונם.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

השוואת מחירי ירקות סיטוניים פברואר  - 2017פברואר ( 2018ש"ח לק"ג)
שם ירק
ארטישוק
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל בית אלפא
בצל יבש
בצל ירוק
בצל ריברסייד
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
איכות מעולה
גזר בשקים
דלורית
דלעת
זוקיני ירוק
חסה  8יחידות
חציל בלאדי
חציל חממה
חצילים
כרוב אדום
כרוב לבן
כרוב סיני
כרובית
לוף
לפת איכות מעולה
מלון גליה מעולה
מלון כתום
מלפפון חממה
סלק
סלק איכות מעולה
עגבניות באשכולות
עגבניות בהדליה
עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות
איכות מעולה
עגבניות צ’רי תמר
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
צנון
קולרבי
קישואים איכות מעולה
שום
שומר
שעועית ירוקה
תות שדה
תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה
קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה
קמעונית איכות מעולה

פברואר  17פברואר 18
7.50
13.96
7.00
7.58
4.90
3.51
2.06
2.76
2.00
1.60
6.25
9.75
2.76
2.80
12.00
7.50
3.81
3.20

 %שינוי
-46%
-8%
40%
-25%
25%
-36%
-1%
60%
19%

3.80

4.41

16%

2.20
5.05
8.68
8.80
27.20
7.15
6.53
2.75
3.99
1.70
4.75
3.03
7.35
5.50
8.50
8.38
5.43
3.46
4.68
3.36
4.49

3.31
3.70
4.63
6.55
23.00
5.54
4.46
2.37
3.20
1.82
4.75
4.30
6.22
4.70
7.80
7.80
4.71
3.38
4.00
3.88

50%
-27%
-47%
-26%
-15%
-23%
-32%
-14%
-20%
7%
0%
42%
-15%
-15%
-8%
-7%
-13%
-2%
-17%

3.54

-21%

7.62

5.58

-27%

8.59
7.75
9.40
9.58
9.53
4.68
6.14
6.98
23.00
3.60
17.55
21.95
8.75

7.14
6.29
8.41
4.69
7.94
7.70
4.00
2.91
4.57
20.00
4.63
12.20
16.30
7.50

-27%
8%
-50%
-17%
-19%
-14%
-53%
-35%
-13%
29%
-30%
-26%
-14%

5.40

4.10

-24%

5.40

4.10

-24%
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ל דעתי
תמונות המשקפות חוסר סניטציה אישית-משקית

סניטציה מתבקשת
עומר זידאן
במושג סניטציה גלומות הרבה
משמעויות מקצועיות אשר
משפיעות על הגידול ,על בריאות
הצמחים ועל ההצלחה בייצור
יבול גבוה ואיכותי.
מי שקשור לענף הירקות יודע
ונחשף לכך ,כי לאורך הרבה
שנים מופעלת סניטציה ביישובי
הערבה התיכונה ,תחילה
בשטחים הפתוחים ובהמשך גם
בבתי הצמיחה ובבתי הרשת.
המטרה היא לצמצם נזקי וירוסים
המועברים על-ידי כנימות עלה
וכנימות עש הטבק על-ידי מניעת
רצף גידולי שיביא למניעתה של
הדבקה רציפה.
בעצם הניתוק וההפרדה בין
עונות למעשה נוצר חיץ
על-ידי ביצוע הסניטציה
במסגרת חוק ,אשר נאכף על-ידי

רשויות מוסמכות ,המקומית וגם
הארצית.
הסניטציה בערבה ,שפועלת
על-פי חוק ,אומצה על-ידי כל
הגורמים הנוגעים בפעילות
החקלאית באזור ,ולכן הפעלתה
מקובלת על כולם ,המו'פ האזורי,
המועצה האזורית ,מערכת
ההדרכה (שה"מ) ,השירותים
להגנת הצומח ולביקורת,
היצואנים ,מועצת הייצור ,ארגון
המגדלים ,הוועדה החקלאית
המקומית ,וכמובן בהסכמה
ובביצוע מעולה של החקלאים
באזור ,שבלעדיהם זה לא היה
מצליח.
הסניטציה בערבה הוכיחה
את משמעות הנושא ומיושמת
זה עשרות שנים ובהצלחה,
השאלה היא למה לא מעתיקים
או מיישמים את ההצלחה של
הנושא גם באזורי גידול אחרים.
האם לא נראית חשיבות בכך?
האם אין סכנה של רצף פעילות
של מזיקים או רצף של תחלואה
בשדות הירקות גם באזורי הגידול
במרכז?
אני בטוח כי צריך להתמיד ולבחון
את האפשרות לקיים סניטציה
אזורית ,ודובר על כך רבות .תמיד
יש סיבות למה זה לא אפשרי,
לא מתאים ,למה לא ניתן לבצע
פעילות דומה באזורים אחרים,
ובכך מסתכם הדיון.
ברצוני להציע לעבור
לסניטציה אישית/משקית,
המופעלת בכל משק בנפרד

מבזק ירקות
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ובכל יחידת גידול .נכון שזה לא
דומה לסניטציה אזורית ,אבל
זה נותן ממד של התמודדות
אישית ,אשר משפיע על
המשק ועל חלקת המגדל
באופן אישי .בטוחני כי גישה
זו תשפיע גם על השכנים ועל
הסביבה ,גם אם כי באופן
פחות מורגש ופחות מפורסם.
חשובה הסניטציה האזורית
או סניטציה ברמה של יישוב
שידועה ונדרשת ,אבל חשובה
יותר הסניטציה האישית/
המשקית בתוך המשק .כאשר
יש סניטציה ,ההשפעה החיובית
ניכרת במידה רבה ,ביבול,
באיכות וגם ביעילות .כאשר
אין סניטציה אישית בחלקת
הגידול ,התחלואה רבה ,הנזקים
מתגלים מהר ,והתוצאה יכולה
להיות יבול ירוד ופחות איכות.
בשני המקרים קיימת השפעה
רבה ומשמעותית גם על הפדיון
ועל הכנסת המגדל ,וזאת מבלי
לגרוע מחשיבות הסניטציה
בעלת האפקט הרחב יותר.

הסניטציה המשקית,
משמעותה עבודה
בנורמות של איכות
ומצוינות בביצוע של
כל תהליכי הגידול
על כל שלביו ,מבלי
שיהיו גורמים מגבילים
בתהליך הייצור .זה
אפשרי ,זה עניין של
תפיסת עולם אישית
ומשקית ושל החלטה
אסטרטגית.
בעבר התייחסתי לנושא
הסניטציה והשמירה על בריאות
הצמחים כצורך חיוני וחשוב
בתהליך ייצור ושיווק הירקות,
והפעם מטרתה של הכתבה
היא להמריץ את הפעילות
האישית של כל אחד ואחד
בנפרד וגם כקבוצה .אני בטוח

משקים בהם מתקיימת סניטציה אישית  -מול שכנות בלתי הוגנת (למטה משמאל)

שזה יתרום קודם כול למגדל עצמו ובהמשך
לסביבה.
נדרשת חשיבה בכל הגופים הנוגעים בדבר ,ברמה
הארצית וברמה המקומית ,ובמקרה הנדון ברמה
האישית ,ויפה שעה אחת קודם.
מצורפות תמונות המאוששות את הנאמר,
שמתארות מצב של גידול באחד מהיישובים
הידועים בייצור המוני של ירקות לשוק המקומי
ומוכיחות שכן ,אפשר אחרת.
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מ ן השטח

י

ום פתוח במו”פ דרום
27.2.18

אלי אהרון
כמדי שנה ,גם השנה ,פתח מו”פ
דרום את שעריו בפני החקלאים,
החוקרים ,המדריכים והציבור
הרחב והציג את שלל המחקרים
המתבצעים במו”פ בתחומים
שונים ומגוונים.
הסיור המודרך למוזמנים
נפתח בטקס הנצחת שמה של
החוקרת ליאנה גנות ז”ל ,שהלכה
לעולמה בטרם עת.
במסגרת הטקס נאמרו דברים
לזכרה של ליאנה ,על רקע
חממת התיירות שנקראה על
שמה ובנוכחות בני משפחתה.
אמה של ליאנה התכבדה להסיר
את הלוט מעל השלט המנציח
את שמה בפתח החממה.
חממת התיירות ,המציגה גידולים

שונים ומיוחדים בתחום הפרחים
והירקות ,אמורה להיות מוקד
משיכה ,לא רק לחקלאים אלא
גם לציבור הרחב.
בחממת האננס קידמה את
פנינו חוקרת המו”פ ,עירית דורי,
שהסבירה כי מטרת המחקר
הינה בחינת אמצעים לשיפור
איכות הפרי וגודלו ,קיצור תקופת

הגידול ופריסת הקטיף לאורך כל
השנה.
בחממה נבדקים זנים ,מועדי
שתילה ועומדים (מרווחי שתילה).
משה ברוקנטל ,מנהל ענף
הפירות במועצת הצמחים ,יצא
כנגד דרישת ראש הממשלה
לבטל את ההנחיה האוסרת
יבוא אננס עם הכתר .משה

ברוקנטל מזהיר כי מעבר להרס
הענף ,בשטח של כ 2,000-דונם
בישראל ,ההחלטה תסכן גם
מגוון גידולים אחרים ,וזאת כיוון
שהכתר מכיל בתוכו רשימה
ארוכה של מזיקים.
מאחורי הלחץ שמפעיל ראש
הממשלה ,עומד הרצון לאפשר

המשך בעמוד הבא
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יבוא זול ,שיתחרה עם התוצרת
המקומית; לדבריו ,יבוא ללא
הכתר יחייב יבוא מוטס ,שעלותו
גבוהה.
עבד גרא ,מנהל השירותים
להגנת הצומח ,שמע את
שהוסבר לו מקצועית לגבי
הסיכון הרב הקיים בהחלטה
מסוג זה ,וכולם מקווים כי
ניתן יהיה לעצור ולחסום את
ההחלטה.
בחממת התות התלוי קיבל את
הבאים שבתאי כהן ,יוזם הרעיון,
שליווה את המחקר מתחילתו
לפני כ 20-שנה ,תוך בחינת זנים
מתאימים ,משטרי השקיה ודישון
והגנת הצומח .השנה ,מציין
שבתאי ,לא נעשו מבחני זנים,
ועיקר המחקר עוסק בפיתוח
ממשק להדברת מחלת הקימחון
בתות התלוי .ידועה הבעיה
בשימוש בחומרי הדברה בסוג
גידול זה ,בכל הקשור לתחום
הסיכון לבריאות הציבור .הכיוון
כיום הינו שימוש ב”חומרים
רכים” ,המגבירים את יכולת
הגידול להתגבר על המחלה ,וכן
בתחום של סבילות הזנים לבעיה
זו.

מבזק ירקות
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בבית הרשת של פרחי
האדמונית פגש אותנו יאיר נשרי,
מדריך הפרחים.
יאיר מציין כי בשנים האחרונות
הפכה האדמונית לאחד הגידולים
הרווחיים בענף הפרחים ,גידול
שבו יש צורך נמוך יחסית בידיים

עובדות.
המחקר בגידול האדמונית בנגב
מנסה להתמודד עם בעיית
הטמפרטורות הגבוהות וכן עם
העובדה שלצורך אינדוקציה
לפריחה ,דורש הצמח מנות קור,
שכמובן אינן קיימות בנגב.

לאור זאת ,מטרות המחקר הינן:
 .1איתור זנים המתאימים לגידול
באזורים חמים;
 .2לימוד ושיפור פרוטוקול הגידול
המיטבי לגידולם של הזנים
הנבחרים ,בתנאי האקלים של
הנגב הצפוני.
ד”ר איתי אובטובסקי ,חוקר
הגה”צ במו”פ דרום ,מציג בפני
הנוכחים עבודת מחקר חדשה
המתבצעת במו”פ בנושא בחינת
עמידות מטע אבוקדו לדוררת
 פטרייה התוקפת את צינורותההולכה של הצמח.
איתי מציין כי המחקר נבדק ב2-
זני אבוקדו :האס ואטינגר (בדגש
על האס) ,וזאת על גבי  12כנות

שונות.
בתחנה האחרונה ,חממת
העגבניות ,המתין לנו מדריך
שה”מ ,ליאור אברהם .ליאור
הציג בפנינו את יעדי המחקר
בעגבניות ,כולל ניסוי של שיטות
גידול שונות ,בעיקר בתחום
ההדליה והורדת צמחים ,וזאת
להעלאת תפוקת העובד,
לחיסכון בידיים עובדות בתהליך

ההדליה בעגבניות
חממה וכן העלאת
היבול ואיכותו
באמצעות טכניקות
אגרוטכניות ,הנדסת
ייצור ,חקר ביצועים
וחקר שיטות.
כבכל שנה לווה היום
הפתוח בתערוכה
חקלאית ,בה הציגו
חברות תשומות
שונות את הפיתוחים
החדשים בתחום הטרקטורים,
דישון ,משתלות ,מחשבי השקיה,
זרעים ,זנים ,הדברה ,הפריה ועוד.
הסיור ביום הפתוח במו”פים
השונים מדגיש את חשיבותם
במתן מענה לבעיות ולאתגרים
באזורים השונים בתחום
החקלאות ,וכולנו תקווה כי
במשרד החקלאות תתקבלנה

החלטות שיקדמו
את המו”פים ולא
חלילה יבלמו את
פעילותם.
בכל מקרה ,הנציגות
החקלאית תמשיך
לתמוך ולעודד את
המחקר החקלאי,
בהיותו חוד החנית
לקיומה של
חקלאות שהיא בין
המתקדמות בעולם,
חקלאות שנציגי מדינת ישראל
שמחים להתהדר בה.
יישר כוח לכל העוסקים
במלאכה :ליאור קטרי  -מנהל
המו”פ ,שלום בריגה  -מנהל
החווה ,המדריכים ,החוקרים וכל
אנשי המשק ,על יום פתוח מהנה
ומלמד ועל תערוכה חקלאית
מאורגנת למופת.
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תכירו

ח

ממת התיירות של
מו"פ דרום

מפגש שנערך עם ליאור קטרי,
מנהל מו"פ דרום ורכז הוועדה
החקלאית אשכול.
הכתבה היא לזכרה של ליאנה
גנות ז"ל ,לשעבר אחראית על
חממת התיירות.
חגית שגב אילת

רעיון חממת התיירות
כשנכנס ליאור קטרי לתפקידו
לפני כחמש שנים ,כמנהל מו"פ
דרום ,חשב ושיתף במחשבותיו
את צוות העובדים ברעיון
שלו להקים חממה תיירותית,
שתשרת מבקרים מהארץ וגם
מהעולם .תיירים ,שהגיעו לחווה
כדי לפגוש חקלאות ,נלקחו
לסיורים בחממות המו"פ ,בהם
פגשו עגבניות ,פלפל ,אננס

ועוד ,וליאור סבר שכתחנת סיום
לסיורים שלהם ,צריך לקחת
אותם לחממה יפה ומיוחדת,
שתטביע בהם רושם חיובי
שייזכר היטב בראשם.
במהלך הקמת החממה ובמשך
כמה שנים נוסו ונשקלו כמה
נושאים :איזה גידולים לגדל,
באיזה סדר ,מתי שותלים.
החממה התחילה ממש מאפס.
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ליאנה גנות ז"ל הפכה את
הרעיון למעשה
לפני כ 3-שנים לקחה על
עצמה ליאנה גנות ז"ל את
הפרויקט של אחריות על חממת
התיירות ,בנוסף לכל עיסוקיה
במו"פ כטכנאית ,כאחראית
הגנת הצומח ,כמלווה סיורים
תיירותיים ,ובפועל שימשה אף
כחוקרת ,ומספר ניסויים בוצעו
באחריותה ועל שמה .ליאנה
גם הייתה אחראית לפרויקטים
מיוחדים במו"פ ,כמו למשל
אירוח קק"ל או פרויקט גני חובה,
אשר בא לתרום לנושא דור
ההמשך בחקלאות ,יחד עם אגף
החינוך במועצה .הילדים מגיעים
ליום פעילות ,שנקרא יום חוקרים
צעירים ,בו מסבירים להם על
החקלאות ומסתובבים בשלוש
תחנות :חרקים מועילים ומזיקים

בחקלאות ,האבקה והפריה,
מצעי גידול שונים ,ובסוף היום
הם מקבלים תעודת חוקר צעיר.
החממה התיירותית הייתה
הבייבי של ליאנה .היא בחרה
זנים מיוחדים בחברות הזרעים,
שסמכו עליה ונתנו לה יד
חופשית .יוסי מלאכי ממשתלת
שורשים ,למשל ,נתן לליאנה
יד חופשית להגיע למשתלה
בעצמה לצורך הכנת השתילים,
כיוון שמדובר בכמות שתילים
קטנה ובמגוון זנים גדול ,ולא
ניתן לבצע זאת בעבודה רגילה
במשתלה.
ליאנה ,תושבת תלמי יוסף ,אם
לשני ילדים בוגרים ,נפטרה
ממחלה קשה לפני כשנה.
החממה נקראת כיום על שמה,
וליאנה הונצחה באמצעות
הפרויקט שהיה הכי קרוב ללבה.

החממה התיירותית כיום
עם פטירתה הוקם צוות
במו"פ ,בריכוזם של החוקרת
חנה אלון ,שלומי סלע ,אחראי
תחזוקה במו"פ ,ואבי אלרט,
איש ההשקיה ,כשכל צוות
המו"פ התגייס להקמה פיזית
של המקום ,להרכב הגידולים,
לצורת הסידור ולכל הפרטים
שהופכים את הביקור במקום
לחוויה .תקוות הצוות היא
שהמקום ימשיך להיות מסקרן
ומרשים במשך כל השנה ,ואכן
כל הקבוצות ,שמגיעות למו"פ
לסיורים ,מבקרות בחממה
מיוחדת זו כתחנה אחרונה,
והמקום זוכה לתשבחות רבות.
ייחוד החממה ,להבדיל
מהגידולים החקלאיים במו"פ,
שהיא מציגה גידולים שאינם
קונבנציונליים ,אם מבחינת זנים

מיוחדים ,זני נישה ,ואם מבחינת
שיטת הגידול :הדליה ,עמודים
ועוד .במילים פשוטות ,אומר
ליאור ,רוצים שאצל מי שמגיע
תישאר חוויה ויזואלית יפה,
שיצלם ויעלה לרשת כדי שיראו
גם אחרים ,שיזכור ויישאר לו
רושם חיובי מהחקלאות.
בחממה קיים תמהיל של פרחים
ופרחי מאכל ,ירקות למיניהם,
הכוללים את כל סוגי הפלפלים,
כולל סוויט בייט ,פלפל רגיל
בצבעים ,חריף אדום וירוק,
עגבניות מיוחדות ,כמו עגבניית
"לב הארי" ,עגבניות צ'רי בצבעים
ובזנים שונים ,חצילים ,מלפפונים,
קישואים ,תות תלוי ,דלעת וצמחי
תבלין מיוחדים .מחפשים כל
הזמן צורות וצבעים מיוחדים,
והמטרה היא לגרות את העין
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ולעניין את המבקרים .כל ערוגה
מכילה שילוט עם שם הגידול,
הזן ,החברה שפיתחה אותו
והיתרונות הבריאותיים שקשורים
באותו מוצר.
המסר למבקרים ולצרכנים
הינו שחקלאות יכולה לתת
ערך מוסף במוצרים איכותיים
מיוחדים וטעימים ,כמובן
בעלות מתאימה ובתשלום הוגן
לחקלאים.

מו"פ דרום
החממה היא חלק ממו"פ דרום,
שהינו אחד משמונת המו"פים
החקלאיים הפריפריאליים
במדינת ישראל .המו"פ ממומן
בעיקר על-ידי המדען הראשי
של משרד החקלאות וקק"ל.
בנוסף ,גם מועצת הצמחים
מעבירה תקציבי מחקר למו"פ,
שה"מ תומכים מתוך תקציבם
וכן תרומות של קרן יק"א
לצורך מחקר חקלאי .באחריות
המו"פ לבצע מחקרים יישומיים
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ולתת תשובות לחקלאי אותו
אזור ,בו הוא שוכן .מבחינת
הרכב גידוליו ,המו"פ מתאים
לגידולים הקיימים באזור עצמו,
כאשר חלק מתפקידו הינו
תכנון ואקלום מוצרים חדשים,

שישתלבו בגידולים באזור.
כדוגמא ,מציין ליאור קטרי ,את
גידול האננס באזור ,בו הוכן
פרוטוקול ציבורי חינמי לגידולו,
הושקעו  4שנות מחקר ,וחלה
בו התקדמות רבה .ליאור מוסיף

כי כעת אנו שומעים על הכוונה
לייבא אננס ללא מכס ,וזה
גורם לתסכול ואכזבה על כל
ההשקעה והעבודה שעלולים
לרדת לטמיון ,אם אכן היבוא
יתבצע ויצא לפועל.
ליאור מסכם כי" :אזור אשכול
מוגדר כיום כאסם התבואה של
הירקות לשוק המקומי ,וחשוב
לשמר את המצב הזה למרות
הבעיות הביטחוניות .צריך לדאוג
לרווחת החקלאים הקיימים
ובמקביל להקים ולטפח את דור
ההמשך של החקלאים באזור".
ליאור קטרי ,מנהל המו"פ ,איש
צעיר ,חיובי ונמרץ ,פועל בכל
כוחו ומשקיע ממרצו ומיכולותיו,
יחד עם צוות עובדי המו"פ
המסורים ,בפרויקטים מופלאים
כאלו ואחרים .אין ספק לגבי
התפקיד החיוני שהם ממלאים
בשמירת החקלאות בישראל
בכלל ובפריפריה בפרט.
יישר כוח והמשך פעילות פורייה
ועשייה מבורכת בהמשך.

ב שדה ההדרכה
משתלות תות-שדה
מרץ-אפריל 2018

עומדת בתקנות משרד
החקלאות מבחינת אמינות הזן
והניקיון ממחלות ומווירוסים.

מוחמד יוסף אבו טועמה ,מדריך
לגידול ירקות וממ"ר תות שדה
נטע מור ,ממ"ר הגנת הצומח

בחירת השטח והכנת
הקרקע

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

חומר ריבוי
חובה להשתמש בשתילי אם
מהמשתלות המורשות בלבד,
כדי להיות בטוחים שאיכותם

מומלץ לבחור חלקה שהקרקע
שבה תהיה מנוקזת ,חולית,
עמוקה ,נקייה מעשבים ,פורייה
ורחוקה משטחים מניבים ,מחשש
להעברת מזיקים ומחלות .עדיף
לבחור בחלקה שלא גידלו
בה תות-שדה בשלוש השנים
האחרונות ,כיוון שגורמי מחלות
משתמרים בקרקע יותר משנה.
מתחילים בהכנת הקרקע
בביצוע חריש עמוק ( 60-40ס"מ)
במשתת או במחרשה מתהפכת
בתחילת האביב ,לאחר מכן
מפרקים את הרגבים ומיישרים
את הקרקע .בהמשך יבוצעו

עיבודים קלים באמצעות קלטור,
להשמדת עשבים שנבטו במהלך
החורף והאביב ,עד ביצוע החיטוי
במהלך חודש אפריל .פעולה
זו חיונית להפחתת אוכלוסיית
זרעי העשבים בקרקע .יש לדאוג
לניקיון החלקות השכנות וגבולות
החלקה מעשבים ,כדי למנוע
מעבר זרעים נוספים באמצעות
הרוח (כגון קייצת ועשבים אחרים
ממשפחת המורכבים).

זיבול ודישון יסוד
מומלץ לבצע בדיקת קרקע לפני
הוספת זבלים או דשנים כימיים
ביסוד ולקבוע את כמותם על
סמך הממצאים ותוך היוועצות
במדריכי שירות שדה ,כדי
לשלוט ברמת היסודות בקרקע.
הרמה המיטבית הרצויה של
היסודות היא  30ח"מ זרחן ו60-
ח"מ אשלגן .כאשר לא מבצעים
בדיקות ,מפזרים  150ק"ג סופר
פוספט ו 20-ק"ג אשלגן כלורי
לדונם .מצניעים אותם לעומק
של  15-10ס"מ בתיחוח .הזרחן
חשוב מאוד לבניית מערכת
שורשים בריאה ומפותחת של
שתילי האם והבנות .דישון יחסי
עם ההשקיה במהלך תקופת
המשתלה מבטל את הצורך
במתן דשן יסוד אשלגני ,בתנאי
שיבוצע מעקב רציף בבדיקות
קרקע אחת לחודש .אחת
לשנתיים ,לפני החיטוי בחודשים
נובמבר ודצמבר ,מוסיפים זבל
אורגני רקוב בצורת קומפוסט
במנה של  6-5מ"ק/דונם.

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

שתילה ומרווחים
שותלים את צמחי האם במהלך
השבועיים הראשונים של מאי,
בהתאם לזן .במהלך השתילה
מסמנים את חלקי המשתלה
שהוקצו לכל זן באמצעות שילוט
מתאים ,ובהמשך  -באמצעות
בניית מחיצות בגובה  40-30ס"מ

מיריעות פלסטיק על שלד של
חישוקי ברזל ,למניעת מעבר
שלוחות מזן לזן .המחיצות אינן
צריכות להיות גבוהות מדי ,כדי
שלא יפריעו להמטרה .בין שני
זנים סמוכים מותירים שורה
ריקה ,שבה תוקם המחיצה
לאחר השתילה .מקימים
מחיצת פלסטיק בגובה 70-60
ס"מ כגבול מסביב למשתלה
ומשאירים כניסה אחת ,שבה
יוצב כלי המכיל חומר חיטוי
לטבילת רגליים וכלי עבודה.
קביעת מרווחי השתילה תיעשה
בהתאם לזן ,לפוריות הקרקע
ולמועד שתילת האמהות ,כאשר
בזנים עתירי שלוחות ובנות
(זנים בכירים) ובקרקע פורייה -
שותלים את האמהות במרווחים
גדולים .לעומת זאת ,זנים אפילים
דלי בנות ושלוחות שותלים

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

דישון במהלך גידול
המשתלה
ביישום הדשנים ,ובעיקר החנקן,
נדרשים רגישות וידע למענה
מדויק על צורכי השתילים,
למניעת צמיחה מופרזת
וכיסוי שטח המשתלה מוקדם
מדי .צפיפות גבוהה עלולה
לגרום להתפתחות שתילים

טבלה מס'  :1המועדים והמרווחים בשתילת שתילי אם וכמות לדונם
משתלה לפי זנים
מרחק בס"מ
מועד
צמחי אם
שתילת
בין הצמחים לדונם
הזן
בין השורות בשורה משתלה שתילי האם
תמר ( ,)328הדס
( ,)543מלאך
( ,)156גילי ,אורלי
יובל ,רותמי ,ברק
(,)946דנדי ,מאור,
 ,6040רוקי
פסטיבל ,יעל
()329

220-200

220-200

250-200

 5-1במאי

250-220

250-220

220-170

 5-1במאי

220-200

220-200

 15-7 250-200במאי

דקים ,ארוכים ובעלי מערכת
שורשים דלה ,כך שסיכוייהם
של השתילים להיקלט לאחר
השתילה יהיו מועטים וייווצרו
תנאים המעודדים הדבקה
והתפשטות מחלת אנתרקנוז.
ככלל ,מומלץ להשתמש בדשנים
שמתאימים ליישום במערכת

הטפטוף וההמטרה .בחירת
הדשנים תיעשה על סמך בדיקות
קרקע תקופתיות .ניתן להשתמש
בדשנים נוזליים ,כמו שפר/שפיר
עם יסודות קורט (כגון ,)7:3:7
או בדשנים מוצקים מורכבים
כמו  .23:7:23ניתן להשתמש
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בדשנים לא מורכבים ,על סמך
בדיקות קרקע ,כמו אמון חנקתי
נוזלי ( ,)21%אמון גופרתי ,אשלגן
חנקתי ,חד-אמון זרחתי ( )MAPאו
חד-אשלגן זרחתי (.)MKP
פיזור ידני גם באמצעות "מנוסים"
עלול לגרום צריבות ותמותת
שתילים ,במיוחד אם כמות
המים הניתנת לאחר הפיזור אינה
מספקת.

השקיית המשתלה
להשקיית המשתלה מומלץ
להשתמש בשלוחות טפטוף
צפופות הפרוסות במקביל
לשורות צמחי האם ,שמכסות
את כל שטח המשתלה (40-30
ס"מ בין השלוחות ו 25-ס"מ בין
הטפטפות בשלוחה או טפטוף
רציף) .במקרה ששתילת צמחי
האם אינה מתבצעת על ערוגות
מוגבהות ,יש לשקול שימוש
בטפטוף חד-פעמי .בשל הקושי
בהוצאת הטפטפות מהשטח
במהלך עקירת השתילים ,יש
לטמון אותן באופן שטחי בעומק
של כ 5-3-ס"מ .אין צורך לחבר
את כל השלוחות בתחילת
המשתלה ,אלא ניתן לבצע חיבור
הדרגתי בהתאם להתקדמות
הכיסוי הצמחי .במהלך העונה,
עם כל חיבור של שלוחה נוספת,
מומלץ לתת מנת מים בהמטרה
כדי לדחוק את המלחים משולי
האזור שהושקה בטפטוף.
שימוש בטפטוף מעלה את
יעילות ההשקיה והדישון ,מפחית
את הסיכוי להתפתחותן של
מחלות עלים (רמולריה ,מרסוניה
ואנתרקנוז) וכנראה חוסך במים.
בכל מקרה ,שמירה על
לחות אוויר ועל רטיבות פני
הקרקע ,בהתאם להתפתחות
השלוחות ולהשתרשות
הבנות  -מבטיחה את הצלחת
המשתלה .מומלץ להשקות
את המשתלה בהמטרה
בשעות הבוקר המוקדמות,
למעט בימי שרב ,שבהם יש
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טבלה מס'  :2תכנית דישון יחסי במי ההשקיה במהלך גידול המשתלה
שלב בגידול המשתלה

תאריכים

תקופה
בימים

מערכת
ההשקיה

ריכוז היסודות במי ההשקיה בח"מ
(ג'/מ"ק)
זרחן
חנקן
אשלגן
()K20
()P2O5
()N
50-40
30
50-40
60-50
30
60-50

בטפטוף
10
10.5-1.5
א .שתילה-קליטה
בטפטוף
20
30.5-11.5
ב .התבססות האמהות
בהמטרה*
ג .פיתוח
60-50
30
60-50
60
המשתלהשלוחות עד כיסוי 1.8-1.6
ובטפטוף
בהמטרה
60-50
30
**0
50-40
20.9-1.8
ד .גמילה והקשיה
ובטפטוף
* לקראת תום ההשקיה ( 10-5דקות אחרונות) ,יש להשקות במים שאינם מכילים דשן ,למניעת צריבות
בעלים.
** בתקופת ההקשיה יש לשקול מתן דשן חנקני בכמות מצומצמת (בראשית אוגוסט) ,לפי התפתחות
השתילים .ניתן להשתמש בדשן כמו חד-אשלגן זרחתי או אשלגן חנקתי.
*** לתיקון מחסור בברזל ,יש להשתמש בכילטי ברזל בדרך כלל במנה של  500-250גרם לדונם או לרווח
השקיות ,אם מחסור הברזל נובע מעודפי מים בקרקע .יסודות קורט אחרים יינתנו בהתאם לצורך ולאחר
היוועצות במדריך.
**** לוח הדישון הוא המלצה כללית .יש לבצע בדיקות קרקע בתדירות של לפחות אחת לחודש ,כדי
להתאים את תכנית הדישון למציאות בשטח.
טבלה מס'  :3משטר ההשקיה במשתלה
שלב בגידול המשתלה

תקופה

בטפטוף
כמות
מרווח
מ"ק/ד'
בימים

מרווח
בימים

בהמטרה*
כמות
מ"ק/ד'

שעת
השקיה

 10ימים
א .שתילה  -קליטה
10.5-1.5
ימי
 20ימים
12:00
2-1
5-3
5-2
ב .התבססות האמהות
שרב
30.5-11.5
 60ימים
ג .פיתוח שלוחות עד כיסוי
06:00
9-7
כל יום
6-4
3-2
1.8-1.6
המשתלה
ימים
50-40
06:00
20-10
5-2
15-10
4-2
ד .גמילה והקשיה
20.9-1.8
משטר זה מותאם לאזור השרון .יש להתאים את משטר ההשקיה לאזורים חמים ויבשים ,שהקרקע בהם
היא חול דיונה.
* המלצות ההשקיה הן כלליות ,ויש להתאימן לתנאי האזור (אקלים ,קרקע וזן) .יש לבקר את משטר
ההשקיה באמצעות בדיקות קרקע תקופתיות.
כל יום

להשקות בצהריים השקיה
נוספת לשם צינון .בהמטרה
תהיה ההשקיה המרכזית
בבוקר בלבד ,ואין לחלק את
מנת ההשקיה היומית לשתיים
(מנת המים להשקיה בהמטרה
לא תהיה פחותה מ 6-מ"ק/
דונם) .בחירת ציוד ההשקיה,
קביעת ההצבות בהתאם
לתנאי השטח ורשת ההשקיה
חשובות ביותר להבטחת כיסוי
אחיד בכל השטח ,ללא נגירה
ובזבוז .לשם כך ,בוחרים
בממטירים עדינים בעלי ספיקה

3-2

של  200-160ליטר לשעה .יש
להקפיד על לחץ מים שיותאם
לדרישת היצרן ,ויש להציב
את הזקיפים במאונך לקרקע.
מומלץ להציב ממטירי גזרה
( 180מעלות) בעלי  50%ספיקה
בשולי המשתלה ,כדי לחסוך
במים .בתקופות א' ו-ב' (ראו
טבלה מס'  )3משקים בטפטוף
(שלוחה לשורה; יש לוודא
טפטפת לכל צמח אם) ונעזרים
במקביל בהמטרה טכנית אחת
בשעות הצהריים למשך 20-15
דקות לצינון בימי שרב .בהמשך

כל יום

2-1

12:00

עונת הגידול ,בשלבים ג' ו-ד',
מומלץ להשאיר את שלוחות
הטפטוף בשטח ולהשקות את
האמהות באמצעותן (השקיה
באמצעות המטרה בלבד
דורשת מנות מים גדולות יחסית
כדי להגיע לבית השורשים של
צמחי האם) .משטר השקיה
שאינו מספק את צורכי
צמח האם עלול ליצור עקות
המלחה ופגיעה בשורשים
(השחרת שורשים וצריבות
קצוות והאדמה של העלים),
שלעתים חושדים בטעות כי

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

טיפול במשתלה
מסירים תפרחות ופירות,
שהופיעו על צמחי האם,
להבטחת התפתחות שלוחות
ובנות תקינה .כעשרים יום
לאחר השתילה מקלטרים

ומיישרים את פני השטח
במתחחת יד (אגריה)
ובמגרפות יד לעקירת עשבים,
לשבירת הקרום ולמניעת
שקעים שיפריעו להשתרשות.
חוזרים על פעולה זו ככל
שיידרש ולפני כיסוי השטח
בשלוחות .מתחילים בכיוון
השלוחות משהגיעו לאורך
 50-40ס"מ ,לכל הכיוונים,
להשגת כיסוי אחיד בשטח.
מייצבים את השלוחות בהטמנת
הפרק הראשון באדמה .לאחר
שלב זה משתדלים שלא
להיכנס לשטח המשתלה,
אלא לעקירת עשבים ידנית או
לטיפולי הדברה ,כדי למנוע
הידוק של הקרקע או נזקים
לשלוחות העלולים להיגרם
מדריכה .נעיצת בנות במקומות
ריקים תופסק חודש מתאריך
העקירה.

משתלה עם מערכת השקיה בטפטוף

הגנת הצומח
סניטציה במשתלה היא אמצעי
יעיל מאוד למניעת העברה
והתפשטות של מחלות ומזיקים,
ולכן חשוב לנקוט בצעדים

מונעים לפני בחירת האמצעי
הכימי.
העובדים ,גם בשדה המניב,
יחלו קודם בעבודתם במשתלה,
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ולאחר מכן בשדה המניב .יש
לטבול רגליים וכלי עבודה
בחומר חיטוי לפני הכניסה
למשתלה ,מחשש לנשיאת
גורמי מחלה .יש לעקור
ולהרחיק צמחי אם ושלוחות
החשודים כנגועים במחלות
שונות ,כגון אנתרקנוז או
מקרופומינה.
למניעת אנתרקנוז  -מומלץ
לטבול את שתילי האם
בשלמותם לפני שתילתם
(בטרם הוצאתם מהתבנית)
בתמיסת אוקטב בריכוז 0.1%
(גרם אחד לליטר מים) למשך
 2דקות.
קימחון  -מחלה קשה
בגידול תות-שדה בעונת
האביב והסתיו .שתילים
נקיים מהמחלה יקטינו את
סיכויי התפרצותה בשדה
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המניב מאוחר יותר .יש
לרסס במשתלה למניעת
מחלה זו ,הפוגעת בעלים
ובפירות .מטפלים בתדירות
של אחת לשבוע בתכשירים
המומלצים .למניעת המחלה,
ניתן להשתמש באופן קבוע
בתכשירי גופרית .בשימוש
בתכשירי גופרית אין סכנה
להתפתחות עמידות למחלה.
אם מופיעה המחלה ,מומלץ
לשלב תכשיר מקבוצה כימית
אחרת .למניעת התפתחות
עמידות ,יש להשתמש
בתכשירים מקבוצות כימיות
שונות לסירוגין (אלטרנציה).
יש לזכור ,כי השימוש בחלק
מהתכשירים מותר רק
במשתלות ,ויש להפסיק את
הטיפול בהם עם השתילה
בחלקות המסחריות.

התכשירים המותרים לשימוש
במשתלה ,במיון לפי קבוצות
כימיות:
 .1אביר;  .2סטרובי ,פלינט;
 .3אנויל ,אופיר  ,2000דומארק;
 .4פולאר;  .5תכשירי גופרית
(הליוגפרית ,גופרותר ,סולפורון,
סולפולי ,תיוביט) וכו'.
כנגד כתמי עלים  -מטפלים
באנטרקול ,בדקוניל ,במנבגן
ובדומיהם.
להדברת כנימות עלה וציקדות
(וקטור לפיטופלסמה  -גרין
פטל)  -ניתן להשתמש
בתכשירים כמו איפון ,אקטרה,
קונפידור ודומיו.
להדברת פרודניה  -מטפלים עם
גילוי הנגיעות בשטח בתכשירים
שונים ,כמו מץ' ,אטברון,
פרוקליים ,דנים ,קורגן ועוד.
להדברת אקריות אדומות -

מטפלים עם גילוי מוקדי נגיעות
ראשונים בתכשירי אבמקטין
(ורטימק ודומיו) ,פלורמייט או
באמצעות פיזור אקריות טורפות.
למניעת נזקי תריפס הקיקיון
בצימוח הצעיר ,מסוף אוגוסט עד
העקירה  -ניתן לטפל בטרייסר
אולטרה או בתכ' אבמקטין
(ורטימק ודומיו).
למניעת נזקי חיפושית המלדרה
(חומיני)  -מטפלים בתכשירים
מקבוצת הפירתרואידים ,כגון
סימבוש וטלסטאר .קורגן,
המורשה בתות שדה להדברת
זחלי עשים ,נמצא יעיל בהדברת
דרני מלדרה בגידולים אחרים.
על אופן הטיפול במזיק זה ,יש
להתייעץ עם המדריכים.

עונת משתלות מוצלחת!

סיכום עונת גידולי התעשייה
2017
תירס ,אפונה ,שעועית

נונה ארליך ,מנהל ענף ירקות במועצת הצמחים

מבוא
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סקירה זו תתמקד בגידולים תירס ,אפונה ושעועית.
המפעלים לעיבוד הירקות לתעשייה קלטו בעונת  2017כמות
של  381אלף טונות ירקות (כלל גידולי התעשייה) לעומת 360
אלף טונות בעונת  ,2016גידול של  6%לעומת אשתקד.
הבעיות עמן מתמודדת תעשיית הירקות המעובדים הינן רבות.
תעשייה זו חוותה תנודות רבות בשנים האחרונות ,אך למרות
כל זאת נשמרת יציבות בייצור ובתמורות ,יחסית לתנודות
בגידול ירקות ליצוא ולצריכה טרייה בשוק המקומי.
הבעיה המרכזית עמה צריך הענף להתמודד הינה יבוא
ירקות מעובדים ,אשר בשנים האחרונות הולך וגובר ,הן בגלל
חוזקו של השקל מול האירו והדולר ,אשר ממשיכים להיחלש
בעשור האחרון כמעט מדי שנה (שער הדולר הממוצע השנתי
נחלש משנת  2010בכ ,3%-ושער האירו בכ ,)17%-והן בגלל
ההתייקרות בהוצאות הייצור בארץ לעומת מדינות מתחרות.
לפני שני עשורים ייצאה מדינת ישראל אלפי טונות של
מוצרי ירקות מעובדים .בתחילת שנות ה 90-הגיע פדיון
היצוא של מוצרי עגבניות לכ 50-מיליון דולר ושל מוצרי התירס
לכ 40-מיליון דולר .בעונת  2017כמעט שלא יוצאו מוצרי ירקות
מעובדים ,למעט מוצרי עגבניות לתעשייה.
ברור כי בהעדר תמיכה ממשלתית בתעשייה של עיבוד
הירקות (מגדלים ומפעלים) ,עתיד הענף תלוי גם בהמשך
ההגנה המכסית על יבוא של מוצרי ירקות מעובדים מתחרים.
גם כיום ,כאשר עדיין קיימת הגנה מכסית בחלק מהמוצרים,
חלקו של היבוא מסך-כל הצריכה מהווה  40%-20%מכלל
הצריכה.
בעונת  2016החליטה המדינה לאפשר יבוא של ירקות קפואים
ללא מכס בהיקף של כ 50-אלף טונות .הסיבה שניתנה לצעד
זה הייתה הוזלה של יוקר המחייה .בפועל לא הטיב צעד זה
עם הצרכנים ,ומחירי הירקות הקפואים לא ירדו בעונה זו.
תעשיית הירקות פוצתה בסך של כ 25-מיליון ש"ח (רוב כספי
התמיכה הועברו למפעלים על-פי ההסכם בין מגדלי הירקות
לבין מפעלי הקפואים).
חלקם של כלל הירקות המעובדים בהוצאה לתצרוכת היה
בשנת ( 2015על-פי סקר הוצאות המשפחה שמבוצע על-
ידי למ"ס) כ ,0.4%-וחלקם של הירקות הטריים היה בסך-כל
ההוצאה לתצרוכת כ ,1.2%-כלומר סך-כל ההוצאה לתצרוכת
של ירקות טריים ומעובדים היה  1.6%בלבד .ההוצאה לתצרוכת
של ירקות מעובדים הינה כ 25%-מתוך ההוצאה הכוללת של
צריכת ירקות .הסקר של שנת  2015הינו האחרון שפורסם.

קליטת ירקות במפעלי עיבוד הירקות בשנים 2017-2016
(בטונה)
 %שינוי
2017
2016
גידול
6%
188,640
177,221
עגבניות
4%
72,559
69,485
תפוחי אדמה
19%
58,021
48,847
תירס
-4%
20,285
21,180
גזר
-15%
11,864
13,891
אפונה
5%
10,026
9,544
שעועית
-2%
3,962
4,043
בצל יבש
34%
3,785
2,820
ברוקולי
-5%
2,469
2,611
חצילים
19%
2,018
1,698
כרובית
-29%
1,864
2,635
כרוב
137%
1,153
486
בטטות
-2%
1,070
1,094
חסה אייסברג
-29%
791
1,111
פלפל
-56%
758
1,725
חסה
79%
601
335
תבלינים
8%
484
450
כרוב אדום
149%
231
93
קישואים
-11%
198
224
חמנית הפקעות
19%
189
159
דלעת
1660%
173
10
סלרי
-13%
100
116
פלפל חריף
67%
48
29
תרד
-79%
32
152
מלפפונים
75%
29
17
דלורית
-37%
26
41
סלק
12
לוף
-2%
11
11
נבטים
29%
7
5
מנגולד
-99%
2
266
ירקות שונים
1
קולרבי
300
שום יבש
6%
381,408 360,599
סה"כ
הנתונים אינם כוללים נתוני יבוא וקליטת תוצרת מהרש"פ;
מקור הנתונים :מועצת הצמחים.
ההוצאה החודשית הממוצעת לנפש לצריכה של ירקות
מעובדים הייתה  23ש"ח ( 278ש"ח שנתי) .ההוצאה החודשית
הממוצעת לנפש לירקות טריים הייתה  66ש"ח ( 792ש"ח
שנתי).
חלקם של הירקות הקפואים במדד המחירים לצרכן הינו
 0.099%או במילים ,עשירית האחוז .בתיאור ציורי יותר ,שבריר
אחוז .אלו הם המוצרים שנבחרו על-ידי המדינה כגורם שיביא

לירידת מחירים וככלי שיילחם ב"יוקר המחייה" .מעניין מה היה
קורה אם ,למשל ,הייתה הממשלה מטפלת במוצרים אחרים,
שחלקם בחישוב יוקר המחייה גדול מ ,10%-כמו למשל דיור,
חינוך ,תחבורה ותקשורת.
מדד מחירי הירקות המעובדים מתפרסם מדי חודש בסקר
שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .החל משנת 1997
עלו מחירי הירקות המעובדים בשיעור של כ ,154%-והחל
משנת  2013הוזלו מחירי הירקות המעובדים לצרכן .לעומת
זאת ,מדד ההוצאה לתצרוכת עלה עד שנת  2009בשיעור זהה
לעליית מחירי הירקות המעובדים .החל משנת  2009לא נראה
קשר בין ההוצאה לתצרוכת ובין השינוי במחירם ,והסיבה לכך
יכולה לנבוע מירידה בצריכה של ירקות מעובדים .מה שברור
מנתוני המדדים ומסקר ההוצאות ,שלא היה כל צורך בביטול
מכסי המגן ,כי ממילא ירדו מחירי הירקות המעובדים וגם חל
קיטון בהוצאה לקניית ירקות מעובדים .כמו-כן ,מנתוני סקר
הוצאות משקי הבית עולה כי חלקם היחסי לתצרוכת של

ירקות מעובדים נשמר כמעט קבוע החל משנת  1997והיווה
עד לשנת  2011כ 0.6%-מההוצאה לתצרוכת.
נמשיך לעקוב גם בשנים הבאות ,האם המגמה של הקטנת
ההוצאה נמשכת ומה הקשר בין ההוצאה לבין מחירי הירקות
המעובדים.
בהשוואה להוצאה על קניית ירקות טריים ,עולה מסך-כל
הוצאות המשפחה כי כלל ההוצאה השנתית לנפש הייתה
בשנת  2015כ 819-ש"ח ,וכלל ההוצאה לקניית ירקות מעובדים
הייתה כ 275-ש"ח.
כאמור ,מדד ההוצאה של ירקות מעובדים עלה משנת 1997
בשיעור של  ,32%ולעומת זאת ,ההוצאה של ירקות טריים
התייקרה כמעט כפליים החל משנת  .1997ההתייקרות
בירקות הטריים ככל הנראה לא הביאה לגידול בצריכה של
ירקות מעובדים.
עוד נקודה למחשבה על פתיחת היבוא ללא מכס ,בטענה
של טיפול ביוקר המחייה ,היא העובדה שגם אם יוזלו מוצרי

מדד המחירים של ירקות מעובדים לעומת מדד ההוצאה לתצרוכת של ירקות מעובדים

מדד הוצאה לתצרוכת של ירקות טריים ומעובדים בשנים  2015-1997וכלל ההוצאה השנתית לנפש של ירקות טריים
ומעובדים (ש"ח)
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הירקות המעובדים בשיעור הקטנת המכסים ,הוזלה זו היא
שולית מתוך סך-כל ההוצאה .המסקנה מניתוח ביטול המכסים
היא שרוב ההטבה ניתנה דווקא לסוחרים ,וציבור הצרכנים לא
נהנה מביטול המכס.
הבעיה בביטול מכסים חמורה אף יותר ,מאחר שמפעלי הירקות
והמגדלים מתכננים את הגידול מראש .כל גידול הירקות
לתעשייה ,ללא יוצא מן הכלל ,מובנה בהסכמים שנחתמים
מראש בין המפעלים לבין המגדלים ,וכל מערך הייצור עובד על-
פי תכניות שנתיות .התערבות ממשלתית חד-צדדית בהודעה
לטווח קצר גורמת לשיבוש עצום בענף .במקום שהמדינה
תהווה גורם אשר שומר על היציבות ,היא הפכה לגורם המגדיל
עוד יותר את אי הוודאות ,שממילא מובנית בענף החקלאות .כל
מדינות העולם המערבי מגינות על הייצור החקלאי ,הן במכס
והן במתן תמיכות ישירות או עקיפות .להמשך קיום הענף
בארץ יש גם השלכות דמוגרפיות ,מאחר שרוב הגידול והייצור
של גידול ירקות מעובדים הינו באזורי הספר ,וחשוב להמשיך
ולשמר את אותם מפעלים בודדים אשר מספקים פרנסה
לעשרות מגדלים ולמאות עובדים.

תירס לתעשייה 2017
בשנת  2017קלטה התעשייה כ 58,000-טונות נטו (61,700
טונות ברוטו) תירס לעומת  49,000טונות נטו בשנת  ,2016גידול

של כ 18%-לעומת אשתקד.
העונה החלה ב 17.5.17-ונמשכה עד .14.12.17
נתוני הענף בשנת 2017
 80מגדלים ב 2017-לעומת  67מגדלים בשנת ;2016
 6מפעלים עיבדו תירס בשנת  :2017פרי גליל ,סנפרוסט,
מילוטל ,זנלכל ,שימורי עדן ,שימורי הכפר;
מחיר ממוצע למגדל 800 :ש"ח לטונה לעומת  781בשנת
;2016
 27,000דונם;
פדיון במונחי מגדל (מיליון ש"ח) 46.468 :לעומת 38.195
בשנת .2016
החל משנת  ,1995בעקבות הקטנת היקפי היצוא ,קטן ענף
התירס לתעשייה בהיקפי הייצור מדי שנה עד שנת ,2010
בשיעור קיטון ממוצע של  3%מדי שנה (שנת  1989הייתה
שנת השיא בייצור תירס ,בה קלטו מפעלי העיבוד כ 122-אלף
טונות) .שנת  2010הייתה שנת השפל בייצור ,בעקבות משבר
במפעל פרי גליל .החל משנת  2010חל גידול שנתי ממוצע של
כ 8%-בייצור תירס לתעשייה.
אזור גליל עליון סיפק השנה כמות של  15אלף טונות .באזור
זה חל קיטון בהיקפי הגידול זה מספר שנים ,והשנה קטן הייצור

קליטת תירס לתעשייה בטונות נטו בשנים 2017-1995

שיווק תירס לתעשייה לפי אזורי גידול ( 2017-2015באלפי טונות)
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ממוצע פחת תירס ארצי במפעלים באחוזים 2017-1998

פחת תירס לפי סוג פחת באחוזים בשנים 2017-2014

בגליל העליון בכ 22%-לעומת שנת  .2016אזור הגליל אמור
להיות הספק הגדול של תירס ,הן מבחינת הקירבה למפעל והן
בעלויות הייצור .עם התייקרות מחירי המים ,נראה כי תמשיך
מגמת הקיטון בייצור בגליל.
לעומת הגליל ,אזור עמק יזרעאל (מערבי ומזרחי) סיפק
השנה למפעלים כמות של  23אלף טונות ,גידול של כ35%-
לעומת עונת .2016
בשאר אזורי הגידול ,הכמויות אשר סופקו למפעלים קטנות
יחסית לגליל העליון ולעמק יזרעאל ,אך מאפשרות למפעלים
להרחיב את מועדי הייצור לעונות השוליים.
שיעור הפחת הממוצע בעונת  2017היה כ 6%-לעומת 6.3%
בעונת  ,2016קיטון של  5%בשיעור הפחת .ממוצע פחת
רב-שנתי הינו .6.98%

מחישוב פחת התירס .בסעיפים הנוספים נרשמו שיעורים
זהים לשנים קודמות.
בשנת  2017נחתם הסכם בין המגדלים לבין התעשייה לגבי
הספקת תירס בשנים  .2019-2017ארגון המגדלים יחד עם
מפעלי התעשייה סיכמו על תנאי ההספקה ומחירי התוצרת
במועדים השונים .הסכמי התעשייה מייצרים יציבות בהספקת
התירס ובכך תורמים לחזוק חוסנו של הענף ,אשר נמצא תחת
איום של יבוא מתחרה במחירים נמוכים ,ומאפשרים למפעלים
ולמגדלים לקבל החלטות לגבי היקפי הגידול והייצור בתכנון
רב-שנתי.

שדה וירק

מועצת הצמחים מבצעת ביקורת איכות במפעלים לעיבוד
התירס .נתוני הפחת נרשמים במערכת ממוחשבת בעת
קליטת התוצרת ,ולכל מגדל ניתנת הרשאה לצפות בנתוני
הקליטה באתר האינטרנט של מערכת גידולי תעשייה .מניתוח
נתוני הפחת ,קלח לא מפותח מהווה כ 2.6%-מפחת התירס,
שיעור זהה לשנים קודמות .השנה חל גידול באחוז הפחת
בסעיף קלחים קצרים (פחות מ 12-ס"מ) ,ופחת זה היווה
כ 2.21%-מפחת התירס.
בסך-הכול סעיפי קלח קצר ולא מפותח מהווים כ80%-

מחירי תירס בשער המשק על-פי מועדי ההספקה לשנים
( 2019-2017ש"ח לטונה)
ש"ח
עונה
לטונה מועד זריעה ואספקה 2019 2018
טרום עונה  738.71אספקה עד  15ביוני
זריעה מ 21-במרץ,
עונה א'
 731.40זריעה עד  18באפריל
 740.90זריעה מ 19-באפריל,
עונה ב'
זריעה עד  9במאי
זריעה מ 10-במאי,
עונה ג'
 786.10זריעה עד  31במאי
 854.96זריעה מ 1-ביוני,
עונה ד'
ביוניזריעה 919.96 884.96
עד 26
זריעה מ 27-ביוני
893
עונה ה'
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מדדי מחירים ומדד ירקות מעובדים  2017-2005בממוצע שנתי

מדדי מחירים בתירס למגדל ולצרכן ומחירי תשומות בממוצע שנתי 2017-2005

מרץ 2018

מניתוח מדד מחירי המזון עולה כי מחירי המזון לצרכן עלו
משנת  2005עד  2017בשיעור של  .36%המזון מהווה כ13%-
מתוך חישוב מדד המחירים לצרכן ,והירקות המעובדים מהווים
 0.33%ממדד המחירים לצרכן .בהשוואה למדד מחירי המזון,
עלה מדד מחירי ירקות מעובדים רק בשיעור של  24%משנת
 ,2005שיעור זהה לעליית מדד המחירים לצרכן.
למרות היבוא ללא מכס בשנת  ,2016גם מדדי המחירים לצרכן
מוכיחים כי ההשפעה של פתיחת היבוא ללא מכס לא הוזילה
את מחירי התוצרת המעובדת.
רוב מחירי הירקות המעובדים אינם מפורסמים באתר למ"ס.
מבין כל הירקות המעובדים מפורסם רק מחיר התירס
בשימורים .במדד זה נרשמה זו השנה השלישית ברציפות
ירידה במחירים .מדד שימורי התירס זהה לרמה שנרשמה
בשנת .2011
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בסיכום שנת  ,2017נרשמה ירידה של  0.1%במחירי הירקות
המעובדים ,מחירי הירקות הטריים עלו לעומת זאת בכ,0.9%-
ותירס בשימורים עלה בשיעור של .1%
מניתוח מדד המחירים הרלוונטיים לענף התירס ,עולה
כי מחירי התשומות בייצור עלו החל משנת  2005בשיעור
של ( 39%התייקרות של  1.4%לעומת שנת  .)2016לעומת
זאת ,מחירי התירס למגדלים עלו בשיעור של  24%בלבד.
הפער בין עליית המחיר למגדל לבין הוצאות הייצור עומד
על כ.38%-
מחירי תירס בשימורים לצרכן עלו החל משנת  2005בשיעור
של  .18%עליית מחירי הגלם למפעלים הייתה בשיעור גבוה
יותר מעליית המחירים לצרכן .מפעל העיבוד נשחקו רק
בסעיף התייקרות חומרי הגלם בשיעור של .25%

יבוא תירס מעובד בשנים  2017-2007לפי מוצרים (בטונה)

סך-הכול יבוא תירס בשנים ( 2017-2006בטונות) לא כולל תירס גמדי

יבוא תירס במונחי ח"ג בשנים  ,2017-2006ייצור מקומי (אלפי טונות) לא כולל גמדי

שדה וירק
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יבוא תירס בשנים  - 2017-2006במונחי דונם

מרץ 2018
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יבוא תירס בשנים  2016-2012לפי מדינות (טונה ,אלפי דולר)
2013
2012
טונה ערך טונה ערך
מדינה
סוג
92
56
68
קפואים ארצות הברית
25
בלגיה
גרמניה
הונג קונג
419
הונגריה
טורקייה
סין
58
סינגפור
סלובניה
פולין
31
21
22
קנדה
625
77
90
סה"כ
שימורים אוקראינה
10
5
5
2
ארצות הברית
הולנד
33
35
הונג קונג
33
19 162 145
הונגריה
הממלכה המאוחדת
לטבייה
מולדובה
73
92 155 105
סין
82
27
80
34
ספרד
2
0
פיליפינים
פנמה
צ'כיה
88
33
46
41
צרפת
רוסיה
שוודיה
1,076 775 599 457
תאילנד
1,395 986 1,049 785
סה"כ
2.02 986 1.126 875
סה"כ

9
2
117
83
205
350 142
1
0
57
42
2,074
1,462 1,095
3.494
2.129 1,429
4.426 888 2.401 1.642

לפני שני עשורים היוותה סקירת נתוני היצוא הפתיח למצגת
סיכום העונה ,ואילו כיום בישראל הפכו מוצרי התירס
המעובדים (קפואים ושימורים) מענף מוטה יצוא לענף שחשוף
ליבוא.
בשנת  2017אמנם חל קיטון ביבוא מוצרי תירס ,אך בשנת 2016
יובאה כמות שיא של כ 3,000-טונות שימורים וכ 2,100-טונות
קפואים .מנתוני היבוא צריך להחריג את השנים  2008ו,2015-

אשר היו שתיהן שנות שמיטה .הבעיה היא שלאחר שנת
השמיטה ,גם בשנה העוקבת לשמיטה חל יבוא משמעותי של
מוצרי תירס ,ובשנים  2009ו ,2016-שהן לאחר שנת שמיטה,
יובאה כמות גדולה יותר מזו שבשנה שקדמה לשנת השמיטה.
בשנת  2016אושר יבוא של תירס קפוא ללא מכס .הזדמנות זו
נוצלה על-ידי הסוחרים כדי להגדיל עוד יותר את יבוא התירס,
ובכך לנסות לשפר את "תנאי הסחר" מול היצרנים המקומיים.

2015
2014
טונה ערך טונה ערך

 %שינוי 17-16
2016
טונה ערך טונה ערך

286
126
1
125
9

285
122
1
125
15

29%

180
141
208
888

176
130
265
932
9
10
3

22

28

10

29

94
87
213
1
2

98
117
272
3
5

31

40

837
7
1

0
31

1
84

221
1,076
25
450
14
161
2,137
1
4
3
45
898
4

224

769% 764% 1,086
21
150% 447
-90% 15
-23% 177
141% 2,155
2
9
7
42
1,302
5

245
90

1
30
157

2
20
338

13

17

23

44
3

100
7

1,883
3.090
5.227

27%

2.362
4,219
489% 6.374

154%
-88%
-33%
131%

21%
44%

אשר ליבוא תירס בשנים  ,2017-2006אפשר להבחין בקיטון
של  43%בשנת  2017לעומת שנת  .2016השנים  2008ו2015-
היו שנות שמיטה.

דוגמא לשיעורי מכס בתירס שימורים:

במונחי חומרי גלם (ח"ג) לתעשייה (בהנחה של מקדם ניצולת
 0.4טונה מוצר מוגמר) ,סך-כל יבוא התירס היה בשנת 2016
כ 13-אלף טונות .בחישוב חלקו היחסי של היבוא מכלל הייצור
בארץ ,הייתה שנת  2016חריגה ,וחלקו של היבוא היה בה
כ 27%-מהייצור .חשיפה ליבוא קיימת זה למעלה מעשור ,אך
מעולם לא חצתה את רף ה .10%-מנתוני הייצור והיבוא לא ניתן
לדעת במדויק האם חל גידול בצריכה של מוצרים אלו ,ולכן
ייתכן שהגדלת היבוא תגרום להקטנת הייצור בארץ.
כדי לתרגם את משמעות היבוא לפגיעה במגדלים ,בהנחה
של מקדם יבול לדונם  2טונות ,גרמה הגדלת היבוא בשנים
האחרונות לצמצום בשטחי הגידול בכ 2,000-דונם בשנת
 2014עד לצמצום של כ 6,500-דונם בשנת  .2016בהנחת גודל
ממוצע של כ 350-דונם למגדל ,מדובר בפגיעה בפרנסתם של
כ 20-10-מגדלים.
עיקר יבוא מוצרי התירס הקפוא הינו ממערב אירופה .בשנת
 2016יובאה כמות של כ 1,000-טונות מהונגריה וכ 300-טונות
מבלגיה .ערך התוצרת בדולר הינו  2.1מיליוני דולר.
רוב יבוא השימורים ,למעט תירס גמדי ,נעשה אף הוא ממדינות
מערב אירופה .כ 1,300-טונות יובאו מהונגריה וכ 330-טונות
מספרד .ערך התוצרת המיובאת בשימורים הינו כ 2.4-מיליוני
דולר ,מתוכם כ 2.3-מיליוני תירס גמדי.
יבוא תירס שימורים ותירס קפוא מוגן במכסי מגן .המכס
הקצוב על תירס שימורים הינו  1.64ש"ח לק"ג .המכס הקצוב
ליבוא מארה"ב הינו  90%מ 1.64-ש"ח ,וליבוא ממדינות האיחוד
האירופי  0.71 -ש"ח לק"ג .על יבוא קפואים מוטל מכס זהה,
למעט הנחה ליבוא תירס קפוא מהאיחוד האירופי של  8אג'
לק"ג.

דוגמא לשיעורי מכס בתירס קפוא:

אפונה לתעשייה 2017
בשנת  2017קלטו מפעלי עיבוד הירקות כמות של 11.8
אלפי טונות אפונה ,קיטון של  15%לעומת שנת  ,2016בה
נקלטה כמות של  13.9אלף טונות.
בעונת  2017היה מספר המגדלים  28לעומת  35בעונת
.2016
פדיון הענף :כ 18-מיליון ש"ח בשער המפעל.

קליטת אפונה במפעלים ,יבוא אפונה בשנים  2017-2005באלפי טונות

שדה וירק
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קליטת אפונה לפי אזורים בשנים  2017-2005באלפי טונות

יבוא אפונה בשנים  2017-2005באלפי טונות קפואים ושימורים

בדומה לענף התירס ,אזור הגידול המרכזי הינו עמק יזרעאל,
אשר מהווה כ 60%-מההספקה של אפונה למפעלים .השנה
חל קיטון בגידול באזור עמק יזרעאל בשיעור של  .35%באזור
גליל עליון חל גידול השנה של כ 90%-בהספקה ,ומאזור זה
סופקה השנה כמות של כ 3.2-אלפי טונות לעיבוד.
יבוא אפונה מתרכז בעיקר בתחום הקפואים .בשנת 2017
יובאה כמות של כ 1,800-טונות אפונה קפואה .בדומה ליבוא
תירס ,בשנת  2016יובאה כמות שיא של כ 5,600-טונות,
בעקבות החלטת המדינה לאפשר יבוא ללא מכס של מוצרי
ירקות קפואים.
השנים  2008ו 2015-היו שנות שמיטה ,ולכן יובאה כמות גדולה
של אפונה לטובת ציבור שומרי השמיטה .בחלק מהשנים
היווה היבוא השלמה להספקה עקב פגעי מזג-אוויר או בעיות
הקשורות למפעלים ,שגרמו לקליטת כמות קטנה מהביקוש
לאפונה קפואה.

מרץ 2018

בשנת  2015יובא רוב האפונה הקפואה מבלגיה ,בשנת 2016
יובאה כמות של כ 2,100-טונות אפונה מבלגיה ,ובנוסף ליבוא
מבלגיה ,יובאה כמות של כ 1,400-טונות מקנדה .בחמש השנים
האחרונות לא היה יבוא של אפונה מצפון אמריקה ,למעט
בשנת .2016
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דוגמאות לשיעורי מכס באפונה (שימורים):

2014
טונה ערך

2015
טונה ערך

2
1,043

6
1,346

2
1,682

8
1,814

132

178

10

10

246

314

26
169
25

29
156
20

21

19

1,423
2
21

1,844
2
22

1,936

2,056

1
16

4
44

3
1

5
6

17
19
53
13
1
2
29
6
5
187
1,610

26
57
163
17
4
4
27
7
45
433
2,277

2016
טונה ערך
78
170
158
190
138
104
2,178 2,118
68
49
15
6
139
136
295
676
18
33
20
16
34
234
269
1,431
16
69
23
40
23
20
5,678

11
16
28
189
664
816
14
32
13
34
16
12
4,932

35

46

24

11

7
29
178

3
53

3

8

2
0

25
108
180
16
4
1

31
145
254
25
3
17

3
1,938

17
627
2,683

9

9
5
610
9
5,542 5,687

שדה וירק

יבוא אפונה בשנים  2016-2012לפי מדינות (אלפי טונות ,אלפי דולר)
2013
2012
טונה ערך טונה ערך
מדינה
סוג
אוקראינה
קפואים
איטליה
קפואים
11
7
4
4
ארצות הברית
קפואים
1,155
873 1,010
852
בלגיה
קפואים
גרמניה
קפואים
הולנד
קפואים
הונגריה
קפואים
163
149
274
254
הממלכה המאוחדת
קופאים
מולדובה
קפואים
15
9
סין
קפואים
סלובניה
קפואים
152
125
200
171
ספרד
קפואים
פולין
קפואים
פורטוגל
קפואים
צרפת
קפואים
קנדה
קפואים
רוסיה
קפואים
ארגנטינה
קפואים
דנמרק
קפואים
קרואטיה
קפואים
נורווגיה
קפואים
ניו זילנד
קפואים
1,481 1,153 1,503 1,290
סה"כ
קפואים
אוסטריה
שימורים
50
39
65
51
אוקראינה
שימורים
6
4
אזרבייג'ן
שימורים
7
9
22
29
איטליה
שימורים
1
1
אסטוניה
שימורים
8
5
2
7
אתיופיה
שימורים
1
1
בולגריה
שימורים
14
10
14
2
בלרוס
שימורים
4
2
6
2
גרמניה
שימורים
26
9
הולנד
שימורים
הונגריה
שימורים
טורקיה
שימורים
3
2
10
1
יפן
שימורים
1
1
לטבייה
שימורים
7
6
17
12
מולדובה
שימורים
89
48
71
29
סין
שימורים
194
70
115
41
סינגפור
שימורים
פולין
שימורים
8
4
1
פיליפינים
שימורים
9
3
צרפת
שימורים
30
28
רומניה
שימורים
2
1
רוסיה
שימורים
39
18
42
4
תאילנד
שימורים
498
256
369
178
סה"כ
שימורים
1,979 1,409 1,872 1,469
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שעועית לתעשייה 2017
בשנת  2017קלטו המפעלים לעיבוד ירקות כמות של כ8,500-
טונות שעועית ,קיטון של  11%לעומת שנת  ,2016בה נקלטה
כמות של כ 9,500-טונות.
בשנת  2017סופקה למפעלים כמות של כ 1,000-טונות מגידול
שעועית בסתיו.

חלקו של היבוא במוצר השעועית גדול משמעותית משאר
מוצרי הירקות המעובדים .בשלוש השנים האחרונות היה חלקו
של היבוא למעלה מ .40%-בשנת  2005היה חלקו של יבוא
השעועית כ ,10%-ומשנת ( 2006למעט שנת  )2013גדל חלקו
של היבוא פי .5

קליטת שעועית במפעלים בשנים  2017-2010באלפי טונות

קליטת שעועית במפעלים ,יבוא שעועית בשנים  2017-2005באלפי טונות

קליטת שעועית לפי אזורים בשנים ( 2017-2015באלפי טונות)

מרץ 2018
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ניתוח נתוני מכר של ירקות מעובדים
ברשתות השיווק
נתוני מכר של מוצרי ירקות מעובדים אינם זמינים מאחר שלא
קיימים נתונים סטטיסטיים.
הנתונים הזמינים להערכת נתוני השיווק של ירקות מועבדים
לצרכן ,במונחי מוצר מוגמר ,מתאפשרים באמצעות חברת
סטורנקסט ,אשר אוספת את נתוני המכר מכ 800-סניפים של
רשתות השיווק .הנתונים הינם מחירים וכמויות בפועל ,אשר
נרכשו על-ידי הצרכנים .המחיר אשר מפורסם הינו מחיר
משוקלל של הכמות שנמכרה.
נתוני מכר של אפונה קפואה ברשתות השיווק ,מחיר ש"ח
לק"ג ,הכמות בטונות ()2017-2013
פדיון
מחיר ממוצע
טונה
שנה
( מיל' ש"ח)
75.81
18.60
4,076
2013
75.36
17.84
4.223
2014
80.30
17.88
4.491
2015
79.23
17.78
4.457
2016
80.30
17.52
4,583
2017
שינוי
1.3%
-1.4%
2.8%
2017-2016
6.69
382
ממוצע חודשי
אפונה קפואה היא המוצר השני במכר בענף הירקות
המעובדים .בשנת  2017נמכרה כמות של כ 4,500-טונות,
בהנחה שחלק מן הרשתות בשוק המזון הינו כ .50%-סך
הכמות שנמכרה כמוצר מוגמר הינה כ 9,000-טונות.
הפדיון ברשתות השיווק ממכירת אפונה קפואה היה כ 80-מיליוני
ש"ח .המחיר הממוצע לק"ג בשנת  2015היה  .17.88למרות
הגידול ביבוא של מוצר זה ללא מכס ,חלה ירידה זניחה (עשר
אג' לק"ג) במחירי האפונה .מכאן אנו למדים שלהורדת המכסים
לא הייתה כלל השפעה על מחירי האפונה ,וכמובן שמהלך זה
לא תרם לירידת יוקר המחיה .על-פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,ערך האפונה המיובאת ירד ב 5%-בשנת 2016
בהשוואה לשנת  .2015הוזלה זו ,בצירוף ביטול המכסים ,לא באה
לידי ביטוי במחירי האפונה לצרכן ברשתות השיווק.
שימורי אפונה  -נתוני מכר ברשתות השיווק ,מחיר ש"ח
לק"ג ,כמות בטונות ()2017-2013
פדיון
מחיר ממוצע
טונה
שנה
( מיל' ש"ח)
15.15
10.51
1,441
2013
14.45
10.46
1,382
2014
14.90
10.46
1,424
2015
13.96
10.67
1,308
2016
13.96
10.65
1,310
2017
שינוי
0.0%
-0.2%
0.2%
2017-2016
1.16
109
ממוצע חודשי

תירס קפוא  -נתוני מכר ברשתות השיווק ,מחיר ש"ח לק"ג,
כמות בטונות ()2017-2013
פדיון
מחיר ממוצע
טונה
שנה
( מיל' ש"ח)
18.47
17.03
1,084
2013
18.78
15.79
1,189
2014
19.92
16.28
1,223
2015
18.89
16.00
1,181
2016
17.70
16.08
1,101
2017
שינוי
-6.3%
0.5%
-6.7%
2017-2016
1.48
92
ממוצע חודשי
סך-כל המכר של תירס קפוא בשנת  2017ברשתות השיווק
היה כ 1,100-טונות .המחיר הממוצע לצרכן היה 16.08
ש"ח לק"ג .בשנת  2016לא גדלה כמות התירס הקפוא,
והמחיר לצרכן הוזל בשנת  2016בכ 28-אג' לק"ג (הוזלה
של כ.)1.7%-
שימורי תירס  -נתוני מכר ברשתות השיווק ,מחיר ש"ח לק"ג,
כמות בטונות ()2017-2013
פדיון
מחיר ממוצע
טונה
שנה
( מיל' ש"ח)
111.41
10.92
10,203
2013
111.39
11.03
10.096
2014
121.29
10.72
11,312
2015
118.96
10.80
11,011
2016
112.89
10.83
10,425
2017
שינוי
-5.1%
0.2%
-5.3%
2017-2016
9.41
869
ממוצע חודשי
שעועית קפואה (ירוקה וצהובה)  -נתוני המכר ברשתות
השיווק ,מחיר ש"ח לק"ג ,כמות בטונות ()2017-2013
פדיון
מחיר ממוצע
טונה
שנה
( מיל' ש"ח)
89.88
20.73
4,336
2013
90.29
19.83
4,553
2014
96.52
20.03
4,819
2015
96.22
19.63
4,902
2016
102.93
19.29
5,337
2017
שינוי
7.0%
-1.8%
8.9%
2017-2016
8.58
445
ממוצע חודשי

שדה וירק
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לימוד האגרוטכניקה של
שתילי חציל מורכבים
בבתי צמיחה ועיצוב הצמח
חוקרים שותפים :שלי גנץ ,ליאור אברהם ,אביתר איתיאל  -שה"מ; חנה אלון,
שבתאי כהן  -מו"פ דרום; שלמה אילני  -מועצת הצמחים

המעבר לגידול שתילי חציל מורכבים בבתי
צמיחה מגביר את הצורך במציאת כנות
מתאימות לזנים הפרתנוקרפיים החדשים,
תוך בדיקת שיטות הדליה שונות ,שיתאימו
לגידול ויאפשרו גם חיסכון בכוח אדם.

רקע ומטרת המחקר

חומרים ושיטות
הניסוי נערך במו"פ דרום ,בבית צמיחה בהיקף של דונם,
המקורה בגג פוליאתילן ,וקירות המבנה מכוסים רשת  50מש.
החלקה חוטאה באדיגן ובקונדור לפני השתילה ,כמקובל.
הניסוי נשתל בתאריך  .20.10.16נבחנו שני זני חציל מסחריים
פרתנוקרפיים ,המורכבים על שלוש כנות שונות בשתי שיטות
הדליה :ספרדית והולנדית .בנוסף ,נבדק כל זן גם ללא הרכבה.
בסך הכול היו בניסוי  8טיפולים.
השתילה נעשתה בשורה בודדת ,כשהמרווח בין השורות 1.6
מטרים ,ובין הצמחים  0.5 -מטר.
הניסוי הוצב בבלוקים באקראי בארבע חזרות ,ובכל חזרה 10
צמחים.
מטרת הניסוי :בחינת השפעת ההרכבה על רמת היבול
ואיכותו ,כשאיכות הפרי נבדקה מבחינת גודל ,צבע ורמת
זרעים.
טבלת הטיפולים
הזן
206

כנה
בופור
יוניפורט
מינואט
לא מורכב
בופור

מרגריטה

יוניפורט
מינואט
לא מורכב

שיטת הדליה
הולנדי
ספרדי
הולנדי
ספרדי
הולנדי
ספרדי
הולנדי
ספרדי
הולנדי
ספרדי
הולנדי
ספרדי
הולנדי
ספרדי
הולנדי
ספרדי
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בשנים האחרונות נערכו במו"פ דרום ניסויים בנושא גידול
חצילים פרתנוקרפיים ,שאינם דורשים התערבות של
ריסוסי הורמון לחנטה בבתי צמיחה בחורף .מרבית מגדלי
החצילים בבשור עברו לגידול חורפי של זנים אלה .הזנים
הפרתנוקרפיים מומלצים לגידול בארץ ובעולם מהיותם
איכותיים ובעלי פוטנציאל ליבול גבוה ,ולפירותיהם מופע וצבע
יפים .הגידול נעשה ברובו בהדליה הולנדית .בישראל בכלל,
ובמו"פ דרום בפרט ,נבדקו במהלך השנים האחרונות כמה
זנים פרתנוקרפיים לגידול מסחרי.
צמח החציל רגיש במיוחד למחלת הדוררת ולנמטודות מהסוג
 .Meloidogyne spp.לפיכך ,לא ניתן לגדל חציל ללא חיטוי קרקע או
מבלי להקפיד על מחזור זרעים בשטח הפתוח .שימוש בצמח
מורכב ,בנוסף לחיטויי הקרקע ,יכול לתת מענה לבעיית פגעי
הקרקע.
בעבר נעשו ניסיונות לבחינת שיטת ההרכבה בגידול חציל.
בערבה נבחנו כנות עגבנייה אחדות שנמצאו מתאימות לרוכב
"קלאסיק" .הצמחים שהתקבלו היו בעלי צימוח חזק במיוחד,
אך התגלתה בעיה במוצקות הפרי .בהולנד מגדלים חצילים
מורכבים במצע מנותק על כנת הבופור .המעבר לגידול זנים
פרתנוקרפיים בבתי צמיחה מגביר את הצורך במציאת כנות
מתאימות לזנים החדשים הללו ,תוך בדיקת שיטות הדליה
שונות ,שיתאימו לגידול ויאפשרו גם חיסכון בכוח אדם.
יתרון נוסף וחשוב בגידול הזנים הפרתנוקרפיים מתבטא בכך
שהם אינם מצריכים שימוש בהורמונים לשם קבלת פרי ,מה
שתורם לחיסכון בימי עבודה של מתן הורמון לחנטה .יתר על
כן ,ידוע כי יישום ההורמון מכוון לאזור התפרחת ,אשר בה
הוא יוצר סביבה לחה ונוחה להתפתחות מחלת הבוטריטיס.

לפיכך ,ייתכן שניתן יהיה להקטין את הנגיעות במחלה זו בזנים
הפרתנוקרפיים.

תוצאות
סיכום תוצאות היבול בטיפולים השונים
התפלגות הפרי שאינו איכותי (טונה לדונם)
טונה לדונם
בעיות
מס’ פירות משקל
בררה
עקומים צלקות
פרי איכותי עיוותים
שיטת ההדליה
זן/כנה
צבע
כללי
כללי
0.7
7.7
2.6
0.3
0.2
10.6
22.0
18535
הולנדית
/206בופור
2.8
8.0
1.2
0.3
0.1
7.0
19.4
15785
ספרדית
0.8
7.6
2.4
0.2
0.3
9.7
20.9
17390
הולנדית
/206יוניפורט
2.7
6.4
1.0
0.2
0.1
3.8
14.2
7928
ספרדית
0.5
6.8
2.2
0.2
0.0
9.5
19.3
16990
הולנדית
/206מינואט
2.9
7.2
1.0
0.1
0.1
5.4
16.8
11219
ספרדית
0.5
5.2
2.4
0.2
0.4
12.3
20.9
21279
הולנדית
206
2.2
6.6
1.1
0.2
0.1
7.4
17.7
15420
ספרדית
לא מורכב
0.8
8.7
1.2
0.5
0.1
9.4
20.8
17003
הולנדית
מרגריטה/בופור
2.9
7.3
0.6
0.6
0.3
4.9
16.6
10221
ספרדית
מרגריטה/
0.8
7.9
1.6
0.6
0.2
8.4
19.5
15289
הולנדית
יוניפורט
2.9
7.7
0.7
0.4
0.2
4.0
16.0
8221
ספרדית
מרגריטה/
0.9
7.9
1.3
0.4
0.3
7.8
18.7
14735
הולנדית
מינואט
2.6
8.1
0.7
0.4
0.4
5.0
17.2
10917
ספרדית
0.8
4.8
1.7
0.5
0.4
11.6
19.9
21903
הולנדית
מרגריטה
2.1
7.2
0.8
0.8
0.4
6.4
17.6
13202
ספרדית
לא מורכב

השפעות גומלין של הזן ,ההרכבה ושיטת ההדליה על רמת היבול ואיכותו
מספר פירות
הזן
הכנה
שיטת
ההדליה

206
מרגריטה
לא מורכב
בופור
מינואט
יוניפורט
הולנדית
ספרדית

A 15567
A 13936
A 17950
B 15385
BC 13465
C 12206
A 17890
B 11614

משקל פרי עם משקל פרי
משקל כללי משקל פרי משקל פרי עם
בעיות צבע באיכות בררה
טונה/ד’ איכותי טונה/ד’ צלקות טונה/ד’
טונה/ד’
טונה/ד’
A 1.6
A 6.9
A 1.7
A 8.2
A 18.9
A 1.6
A 7.4
A 1.0
A 7.1
A 18.3
B 1.2
B 5.9
A 0.4
A 9.4
AB 19.0
A 1.7
A 7.9
A 0.4
B 7.9
A 19.7
A 1.7
A 7.5
A 0.3
BC 6.9
AB 18.0
A 1.8
A 7.3
A 0.3
C 6.4
B 17.7
B 0.6
A 1.9
A 0.3
A 9.9
A 20.2
A 2.6
B 0.9
A 0.4
B 5.5
B 16.9
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השפעות גומלין
הזן :לא נמצאו הבדלים בין הזנים  206ובין מרגריטה מבחינת
מספר הפירות ,רמת היבול ואיכותו.
הרכבה/כנה :נראה שההרכבה על כנות עגבנייה אינה מטיבה
עם הזנים הפרתנוקרפיים מבחינת מספר הפירות ,רמת היבול
ואיכותו .מבין הכנות שנבדקו ,הכנה יוניפורט נמצאה פחות
מתאימה.
שיטת ההדליה :נמצא יתרון מובהק לשיטת ההדליה ההולנדית
על פני שיטת ההדליה הספרדית  -במספר הפירות ,ברמת
היבול ובאיכות .בשיטת ההדליה ההולנדית נמצא באופן מובהק
פחות פרי באיכות בררה ,אך התקבל יותר פרי עם בעיות צבע.
ניתן לראות את השפעת השיטה של ההדליה ההולנדית
על מספר הפירות שהתקבלו ,בהשוואה לזו של ההדליה
הספרדית .בשיטה ההולנדית התקבלו יותר פירות ,ללא קשר
להרכבה או לסוג הרוכב.
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מספר כללי של פירות חציל שהתקבלו בשתי שיטות
ההדליה

לא מרגריטה מרגריטה מרגריטה מרגריטה
206
206
206
בופור יוניפורט מינואט מורכב בופור יוניפורט מינואט לא מורכב

משקל פרי ממוצע בגרם

התפלגות איכויות היבול בטונה לדונם של הזן מרגריטה
בשתי שיטות ההדליה

לא מרגריטה מרגריטה מרגריטה מרגריטה
206
 206בופור 206
יוניפורט מינואט מורכב בופור יוניפורט מינואט לא מורכב

ניתן לראות את השפעתה של שיטת ההדליה ההולנדית על גודל
הפרי ,בהשוואה לזו של ההדליה הספרדית .בשיטה ההולנדית
התקבל פרי גדול יותר ,ללא קשר להרכבה או לסוג הרוכב.

גם בזן מרגריטה נמצאה השפעה חיובית של שיטת ההדליה
על אחוזי הבררה .בשיטת ההדליה ההולנדית התקבל פחות
פרי באיכות בררה ,אך יותר פרי עם צלקות.

התפלגות איכויות היבול בטונה לדונם של הזן 206
בשתי שיטות ההדליה

בזן  206נמצאה השפעה חיובית של שיטת ההדליה על אחוזי
הבררה .בשיטת ההדליה ההולנדית התקבל פחות פרי באיכות
בררה ,אך יותר פרי עם צלקות.
יבול כללי מצטבר בטונה לדונם של כל זן בכנות השונות בהדליה הולנדית וספרדית

שדה וירק
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סיכום עונתי של בדיקות איכות של הזן 206

 - 206גודל פרי ממוצע

לא נמצאה השפעה של שיטת ההדליה או ההרכבה על יחסי אורך-רוחב של הפרי.

 - 206אחוז הפירות עם וללא זרעים

לא נמצאה השפעה של שיטת ההדליה או ההרכבה על הופעת זרעים בפירות.

 - 206אחוז הפירות בעלי צבע כהה עד דהוי
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מהאיור עולה כי קיים יתרון לשיטת ההדליה ההולנדית מבחינת צבע הפרי .בהדליה ההולנדית התקבלו יותר פירות שצבעם
באיכות טובה יותר.

בעיית צבע מצטבר עונתי בזן  206בשתי שיטות ההדליה (טונה לדונם)

מהאיורים עולה כי בעיית הצבע מתפתחת עם העלייה בטמפרטורה .בשיטה ההדליה ההולנדית קיימת מגמת עלייה בקבלת צבע
פרי טוב יותר .נראה כי בזן  206שאינו מורכב יש פחות בעיות צבע.
סיכום עונתי של בדיקות האיכות של הזן מרגריטה
מרגריטה  -גודל פרי ממוצע

לא נמצאה השפעה של שיטת ההדליה או ההרכבה על יחסי אורך-רוחב של הפרי.
מרגריטה  -אחוז הפירות עם וללא זרעים

שדה וירק

לא נמצאה השפעה של שיטת ההדליה או ההרכבה על הופעת זרעים בפירות.
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מרגריטה  -אחוז הפירות בעלי צבע כהה עד דהוי

בזן מרגריטה נראה שקיימת השפעה של ההרכבה ושל שיטת ההדליה על צבע הפרי .כאשר הזן אינו מורכב ,מתקבל אחוז גבוה
ביותר של פרי שצבעו טוב .בהדליה ההולנדית התקבלו יותר פירות בעלי איכות צבע טובה יותר.
בעיית צבע מצטבר עונתי בזן מרגריטה בשתי שיטות ההדליה (טונה לדונם)

מהאיורים עולה כי בעיית הצבע מתפתחת עם התחממות הטמפרטורה .כמו-כן ,נמצא שבזן מרגריטה ,שאינו מורכב ומודלה
בשיטה ההולנדית ,יש פחות בעיות צבע.

סיכום ודיון
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בניסוי זה נבדקו שני זני חציל פרתנוקרפי :הזן  ,206המשווק
על-ידי חברת "עדן זרעים" ,והזן מרגריטה ,המשווק על-ידי
חברת "סולי" .שני הזנים הורכבו על כנות שונות בשתי שיטות
הדליה :הולנדית וספרדית.
הזן :לא נמצאו הבדלים בין הזן  206לבין הזן מרגריטה מבחינת
רמת היבול ואיכותו.
הרכבה :נמצא כי שימוש באגרוטכניקה של הרכבה עם כנות
העגבנייה :בופור ,מינואט ויוניפורט ,בגידול חציל פרתנוקרפי -
אינו תורם לרמת היבול ולאיכותו.
שימוש בכנה יוניפורט גרם לפחיתה ביבול ובאיכות בשני הזנים
ובשתי שיטות ההדליה.
הדליה :נמצא שלהדליה ההולנדית יש יתרון על פני ההדליה
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הספרדית ,אשר התבטא ביבול ובאיכות גבוהים יותר .בשיטת
ההדליה ההולנדית התקבל פחות פרי באיכות בררה ,והיא אף
השפיעה לטובה על איכות הצבע ,אך התקבל יותר פרי עם
צלקות.
לא נמצאה השפעה של שיטת ההדליה או ההרכבה על הופעת
הזרעים בפירות.
בשנה האחרונה מציעות חברות הזרעים להשתמש בגידול
החציל בכנות שמקורן חציל .אנו ממליצים לבחון את השפעת
הכנות הללו על רמת היבול ואיכותו.

תודות
להנהלת ענף הירקות במועצת הצמחים ,על העזרה במימון
הניסוי.

