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שדה וירק

בשער הגיליון: חממת עגבניות צ'רי 
במשקו של יריב מילוא בכמהין )מן השטח 

- עמ' 19(; צילמה: רותי פוגטש

בשער שדה וירק: טרגון; צילם: איתן סלע

גזירה שאי אפשר לעמוד בה: 516 ש"ח פיקדון חודשי לעובדים הזרים 
מפלגתו של יו"ר הוועדה מצהירה כי היא מעוניינת בתיק 
החקלאות, אז לאן פניהם מיועדות? האם העניין שלהם 
בתיק הוא להרוס את החקלאות? הם מדברים על יוקר 

המחיה, אבל זהו חיסול המחיה של החקלאים. שכחו 
שהכספים הגדולים אינם אצל החקלאים, שמתמודדים 

יום יום על כל שקל, אלא נמצאים אצל הטייקונים 
והיבואנים, והם שגורפים את הרווחים, דוחפים למחירים 

גבוהים וצוחקים כל הדרך לבנקים על גבינו.
הפיקדון הזה עלול להיות המסמר האחרון בארון קבורתם 

של החקלאים והחקלאות.
לצערי, ממשלת ישראל עושה כל פעולה אפשרית 

שמשמעותה הרס החקלאות הישראלית, ועל כך אנו 
מלינים.

נעשה הכול כדי לא לשלם את המס הזה ונקזז אותו 
מהשכר של העובדים. רק כך יבינו שהכסף מגיע מעבודה 

מאומצת ולא צומח על עצים.
מאיר יפרח

על הפרק

מבחן זני תירס מתוק   57
וסופר מתוק  

חוות עכו, גליל מערבי, 2018  
יואל רובין, ישי קציר,   

רפאל קריגר, שאול גרף  

מבחן זני סלק אדום חורפי  61
עומרי נביל, עומרי סאמר  

לם זה פה. בימים אלה החליט ח"כ אלאלוף, יו"ר ח
ועדת העבודה הרווחה והבריאות, לאשר החלטה 

שעוכבה, לפיה יש לחייב את מעסיקי עובדים זרים 
בחקלאות לשלם ולהפקיד מדי חודש סכום של 516 ש"ח 

עבור כל עובד זר, כספים שאמורים להינתן לעובד עם 
יציאתו מישראל. לא עזרו הניסיונות לשכנעו להסירה 

מסדר היום. 
עד שנפטרנו מהעול הכבד של מס מעסיקים, מנסים 

באוצר לצמצם הפסדים על גבינו ולהחזיר לנו את 
ההוצאות הללו בדרך האחורית? וכל זאת להזכירכם, 

לאחר 30 שנה שהעובדים הזרים עובדים בארץ.
על מה ולמה? עד כמה יוכל החקלאי להיות "פרה חולבת" 

לפוליטיקאים חסרי אחריות? 
הרי כפי שאנחנו זקוקים לעובדים הזרים, הם אף זקוקים 

לנו יותר, ומה שיקרה הוא  שגזירה כזאת תשאיר אותם 
בסוף ללא פרנסה, כי החקלאים לא יוכלו לסבול גזירה 
חדשה זו שתוביל לצמצום ולסגירה של משקים נוספים.

53 3148

מבזק ירקות/שדה וירק יצא לאור החל משנת 2019 מדי חודשיים, 
כלומר הגיליון הבא הוא גיליון ינואר-פברואר, שיופיע בראשית חודש מרץ 2019.

שנה אזרחית טובה לכולם!!
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סלט ירקות
יון ביבוא תוצרת ללא ד

מכס בוועדת הכלכלה 
של הכנסת

ועדת הכלכלה של הכנסת, 
בראשות ח”כ איתן כבל, 

התכנסה ב-10.12.18 לדיון, 
שעסק בחשש שיבוא פרוע של 

ירקות ופירות לישראל יפגע 
בחקלאות המקומית. הישיבה 

התקיימה לבקשת חברי הכנסת 
איתן ברושי ודן סידה, שהסבירו 
כי היבוא, שצפוי האוצר לאשר 
לקראת פסח וחגי תשרי, יפגע 

בחקלאים בצורה קשה. במהלך 
הדיון תיארו חקלאים רבים את 
הקשיים להתמודד עם היבוא, 

שלא מביא להורדת המחיר 
לצרכן ופוגע להם בפרנסה. היו”ר 
כבל הודיע בתום הישיבה כי יכנס 

את מנכ”לי משרדי החקלאות 
והאוצר כדי לגבש מנגנון, 

שיאפשר יבוא להורדת המחיר 
לצרכן אך לא יפגע בחקלאים.

ח”כ ברושי אמר בדיון, כי 
נפגש בימים אלה במטולה עם 

חקלאים, שאמרו לו שהבעיה 
שלהם היא לא החיזבאללה 

אלא מדיניות הממשלה. הוא 
הוסיף כי צווי היבוא לא הורידו 

את המחירים ופגעו בחקלאים, 
וצריך לעצור את השיגעון הזה. 
מזכ”ל תנועת המושבים, מאיר 

צור, אמר כי היבוא הזה הוא 
יבוא של אבטלה לישראל. הוא 

הסביר כי התקופות בהן המחיר 

שמקבל החקלאי מעט עולה 
הן שמאפשרות לו להמשיך 
להתקיים, ואם זה לא יקרה, 

בסוף לא תהיה חקלאות. 
נציג ארגון מגדלי ירקות, אלי 

אהרון, אמר כי אין קשר בין 
המחיר לצרכן לבין המחיר 
שהחקלאים מקבלים. הוא 

הוסיף כי מספר החקלאים צנח 
ב-40 השנים האחרונות מ-60 

אלף לכ-8,000, והחקלאים 
בכל זאת ממשיכים לגדל, כי 

יש להם תקווה להתפרנס, 
אבל היבוא מחסל את התקווה. 

החקלאי הצעיר, אחי סיטבון, 
סיפר כי היבוא הפרוע מוביל 

לכך שהחקלאים לא שותלים, 
ולכן המחסור רק גדל, ובסוף 

לא תהיה תוצרת טרייה בכלל. 
דורון אוביץ הוסיף כי “זה מביא 

אותנו למשבר סופני”. חזי דניאל, 
ממושב אחיטוב, הנחשב לאסם 
המלפפונים של ישראל, ציין כי 

“מי שחותך את הרווח הגדול הם 
היבואנים ורשתות השיווק”. 

ח”כ מיכל בירן אמרה כי 
מאפשרים יבוא בשביל כותרת 

בעיתון וכלכלת בחירות נטו, 
וביקשה לדעת כמה מרוויח 

רמי לוי מפערי התיווך בירקות 
ובפירות. קניין המרכז הלוגיסטי 

של רמי לוי, כדורי מנשה, אמר כי 
החברה נגד יבוא, ומנכ”ל המרכז 

הלוגיסטי, אופיר אטיאס, לא 
התייחס לרווח ואמר כי דוחות 

החברה מפורסמים, ולבסוף טען 

כי מדובר בשני אחוז נטו.
מנכ”ל מועצת הצמחים, צבי 
אלון, אמר כי מחירי הירקות 

בישראל הם הזולים ביותר 
ב-OECD ולא צריך להוריד מכס, 
שכן אם המחיר יעלה יהיה כדאי 

לייבא למרות המכס. 
נציג משרד החקלאות, גלעד 
אלירז, אמר כי המשרד רואה 

בחקלאות ערך, אבל נערך למנוע 
מחסור בתקופות החגים ועובד 

בתיאום עם החקלאים. 
רפרנטית חקלאות באגף 

התקציבים באוצר, תמר לוי בונה, 
אמרה כי עיקר היבוא שנוצל 
הוא עגבניות וכי הדבר הוריד 

את מחירן מ-11.8 שקלים ל-7 
שקלים. 

היו”ר כבל סיכם ואמר, כי מאז 
משבר החקלאות בסוף שנות 

ה-80 ועד היום, ממשלות ישראל 
לא קיבלו החלטה אסטרטגית 

באשר לחקלאות, וכתוצאה מכך 
היא בקושי שורדת והחקלאים 
נפגעים. הוא הוסיף כי התהליך 

שהחל בעקבות המחסור 
בתוצרת ב-2015 הפר את האיזון, 
ואי אפשר לרסק את החקלאות 

הישראלית וכי חייבים לשים 
לזה סוף. היו”ר כבל הודיע כי 

יכנס פגישה עם מנכ”לי משרדי 
החקלאות והאוצר, כדי ליצור 
מנגנון שיועיל לצרכן אבל לא 

יפגע בחקלאים ויאפשר להם גם 
להרוויח.

ליגת תוצרת תות שדה ז
מעזה לישראל

מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי 
ירקות, פנה במכתב לשר 

החקלאות, ח”כ אורי אריאל, 
בנושא זליגת תוצרת תות שדה 

המשך בעמוד הבא
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מעזה לישראל. מאיר ציין כי 
בישראל כ-170 מגדלי תות שדה, 

שמגדלים כ-4,500 דונם, ובעזה 
מגדלים כ-1,500 דונם. עלות 

יום עבודה בישראל היא כ-250 
ש”ח, בעוד שבעזה העלות היא 

כ-40 ש”ח בלבד. קיום ענף התות 
בישראל תלוי בשיווי משקל עדין 

בין הכמויות לבין הביקושים, 
וכל כניסה של תות שדה מעזה 

מפירה איזון זה, ואז המחירים 
קורסים. בעשור האחרון הושקעה 
בישראל שיטת גידול עם הדברה 

ביולוגית, שפותרת את בעיית 
הריסוסים, כך שהגידול הינו כיום 
כמעט אורגני. בו זמנית, תוצרת 

שנכנסת מעזה לאיו”ש בכמויות 
גדולות מוברחת מידית לשוקי 

ישראל, בדרך כלל תוך זיוף 
תעודות משלוח וזיוף מדבקות. 

לפיכך, התבקש השר להגביל את 
הכמות הנכנסת מעזה לאיו”ש, 

על-מנת למנוע מסחורה זו להגיע 
לשווקים בישראל וכן להודיע 

למגדלים ולמשווקים מעזה, 
שאם התוצרת שלהם תימצא 
בשוקי ישראל יינקטו צעדים, 

כולל עצירה מוחלטת של תוצרת 
לאיו”ש. רק צעדים כאלה יוכלו 

להבטיח, אומר יפרח, את המשך 
גידול תות השדה בישראל, שגם 

כך נמצא בקשים יומיומיים. 

קרן המחקרים של מועצת הצמחים מתכנסת בימים אלה, 

בפלטפורמה של ועדות מקצועיות למחקר יישומי בענף 

הירקות. בוועדות מתכננים את פריסת התוכניות היישומיות 

למחקרים בענפים השונים בירקות, לשנת 2019.

היקפה של הקרן עומד על סכום של כ-5 מיליוני ש”ח בשנה, 

אשר נגבים כחלק מהיטלי הגבייה ומוחזרים לחקלאים 

באמצעות מחקרי הענף. המחקרים כוללים מבחני זנים, טיפול 

מחקרים יישומיים בירקות - ההשקעה בעתיד הענף

בבעיות איכות בוערות, בעיות אחסון, חיי מדף וכל הנושאים 

הקשורים ליעדי הענף לשנה הקרובה.

הוועדות מתכנסות בחודשים נובמבר ודצמבר, ומשתתפים בהן 

חקלאים, חוקרים, מדריכי שה”מ, רכזי מו”פ ורכזי ועדות אזוריות, 

נציגי מועצת הצמחים וארגון מגדלי ירקות. במהלך התכנסותה 

של כל ועדה המתקיימת מציגים סקירה של הגידול ומאפייניו 

בעונה שחלפה, פערי ידע ואתגרים למחקר לשנה הבאה.
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משולחן המזכירות
שיבת מזכירותי

במסגרת סיור ברמת נגב 
ובמועצה נאות חובב

17.12.18

מאיר יפרח
תודה למנכ"ל מועצת נאות חובב 

ולצוותו על האירוח, ללא ספק 
מועצה מיוחדת.

מים: בהתאחדות עוסקים 
במחירי המים, ובכל מקרה 

לא נסכים להעלות את 
מחיריהם.

יבוא: ישנם דיבורים על כך 
שהשר כחלון יהיה מעוניין בתיק 

החקלאות בקדנציה הבאה 
של הכנסת. נפעל להיפגש 

אתו ולהציג בפניו את הנושאים 
הדחופים שעל סדר היום, 

ובעיקר את נושאי היבוא הפרוע 

ללא מכס ודחיפות הקמתו של 
השוק הסיטוני החדש.

אלי אהרון
מחקרי ירקות 2019: אנו נמצאים 

בעיצומן של ישיבות בוועדות 
מקצועיות, הדנות במחקרים 
בתחום הירקות לשנת 2019.
דיונים בכנסת: התקיים דיון 

בוועדת הכלכלה בנושא היבוא.
בנושא הפיקדון עבור עובדים 

זרים, נתקבלה החלטה בוועדת 
העבודה של ח"כ אלי אלאלוף, 

המחייבת את החקלאים 
בתשלום פיקדון בסך של 516 
ש"ח לחודש לעובד. מבחינתנו 

לא ניתן לעבור על כך לסדר 
היום.

ועדה לנושא קידום היצוא 
החקלאי: הוועדה עוסקת 

בקידום היצוא ופתיחת שווקים 

חדשים במזרח. כרגע מתרכזים 
בסינגפור ובהונג קונג. ישבנו עם 
אנשי משרד החקלאות וקיבלנו 

את ברכת הדרך להמשיך. 
התחנה הבאה היא במשרד 

הכלכלה. נקווה שנצליח.
מחירי השפד"ן: אם יעלו את 

מחיר המים זה יהיה אסון לצרכני 
השפד"ן. ברשות המים טוענים 

שבהסכם שהיה בעבר יש פתח 
לצעד כזה.

וירוס חדש בעגבנייה: מדובר 
על וירוס חדש בעגבניות, וירוס 

הפפינו. מזהים אותו כרגע 
באשכול.

אורן ברנע
בצורת באירופה: בשנה שחלפה 
הייתה בצורת באירופה, ויש שם 

מחסור בתפוחי אדמה ברמה 
של 20% ומחסור בסדר גודל 

דומה גם בגזר. מסיבות שונות, 
המחסור כולל גם את צפון 

אפריקה ומצרים. לפיכך אנו 
מצפים לעונת יצוא טובה בעונה 

הקרובה.
יצוא מישראל: הבצורת באירופה 

היא אירוע נקודתי, המגמה 
לצערנו היא אחרת - היצוא 

מישראל בתהליך מתמיד 
של ירידה בשלושת הגידולים 
העיקריים: תפוחי אדמה, גזר 

ופלפל. מכאן החשיבות בהקמת 
הצוות לאיתור שוקי יצוא חדשים.

צוות היצוא: הצוות הוקם 
על-ידי מועצת הצמחים. 

מחלקת חקר שווקים של 
משרד החקלאות עזרה לנו 
לעשות סקר ראשוני, שנתן 

לנו את הכיוון. המשכנו בגיוס 
פרויקטור עם ניסיון במזרח, 

לבחון בשטח את הפוטנציאל 

המשך בעמוד הבא
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בשתי מדינות: סינגפור והונג קונג. 
שתי מדינות אלו מבוססות על 
100% יבוא, ולכן אין שם בעיית 
רגולציה וניתן תאורטית לשווק 

מידית. במדינות אלו התל"ג 
גבוה, המחירים בהתאמה, ויש 

פוטנציאל. הכיוון שלנו בשלב זה 
הוא להקים פלטפורמה צנועה 

לקידום השיווק בשתי המדינות. 
אנו לומדים את העניין ומטפלים 
בגיוס מימון ממשרדי החקלאות 

והכלכלה.
מחלה של סולניים עלולה לסכן 

את הייצור בישראל: הבצורת 

הגבירה באירופה מחלה של 
סולניים בשם בראון רוט. בגלל 
בדיקות מחמירות שאנו עושים 
בנמל היציאה בהולנד )דגימות 

שמוטסות לישראל לבדיקת 
מעבדה(, הצלחנו לעצור את 
כניסתה לארץ בזרעי תפוחי 

אדמה. עם זאת, המחלה תוקפת 
גם עגבניות, ויש בטורקיה 

אזורים שסובלים ממחלה זו. 
בעוד שתפוחי האדמה נבדקים 

בקפדנות, העגבניות מיובאות 
לישראל ללא בדיקה מעמיקה. 
ענף העגבניות סובל ממחלות 

חדשות בשנים האחרונות, 
מחלות ששינו את הענף. עלינו 
להרים את רף הבדיקות לפני 

שצרה גדולה נוספת תנחת עלינו. 
מלאי בטטות ותפוחי אדמה: 

אלי דנינו מאגף הירקות במועצת 
הצמחים עושה עבודה חשובה. 
ביוני אלי בדק את המלאי שלנו 
בתפוחי אדמה, וראינו שהמלאי 

לא מספיק עד לסוף העונה. עקב 
כך העלינו בשולחן קצת את 

המחיר. לאחר חודש עשינו עוד 
סקר )וכך מדי חודש(, והמגמה 
של מחסור התבררה יותר ויותר 

כנכונה. עם זאת, עקב תחרות 
פנימית, ואולי גם חוסר אמונה 
בנתונים, לא הצלחנו להעלות 

את המחיר עד שיום אחד נגמרו 
המלאים )בדיוק כמו שהערכנו(, 
ורק אז, בלי תפוחי אדמה, קפץ 

המחיר. ענף תפוחי אדמה נמצא 

במשבר מתמשך. חבל שלא 
השכלנו להעביר למגדלים כמה 

עשרות מיליונים.
מחיר השפד"ן: רשות המים 
הודיעה על כוונתה להעלות 

את המחירים באופן משמעותי 
בשלוש השנים הקרובות. 

תוספת זאת תפגע באזור שהוא 
יצואן הירקות המוביל בישראל. 

עם תוספת העלות, היכולת 
שלנו להתחרות בחו"ל תוסיף 
ותרד, וזאת עוד מכה ליצוא. 

עם קבלת תיקון 27 לחוק המים 
עברה לרשות המים הסמכות 
לשינוי מחירי השפד"ן. חששנו 

מהעניין, אך הובטח על-ידי 
מספר פוליטיקאים שהם לא 

ייתנו לגעת בשפד"ן. הם אמרו, 
ורשות המים עשתה אחרת. 

יכולתם זאת עומדת כעת 
למבחן. נקווה לטוב.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

דצמבר 2018 - פברואר 2019
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד 

נובמבר 2018, אשר ישווקו בחודשים דצמבר 2018 - פברואר 2019. 
הנתונים הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה, מתוך הסקירה 

היומית של מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים 
בענף הירקות.

מרכז  לדו"ח  הירקות  הצמחים-ענף  במועצת  מעובדים  אלה  נתונים 
ומפורט, שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

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

לתשומת לבכם:
הנתונים המופיעים בתחזית זו מבוססים על מידע שנמסר או 

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

עונות גידול וכו'. לאור זאת, יש לקחת את הנתונים והאמור בתחזית 
זו בזהירות ובערבון מוגבל. אין בתחזית זו כדי להטיל על מועצת 
הצמחים - ענף הירקות או מי מעובדיה ו/או שלוחיה כל אחריות 

בקשר לאמור ו/או לאמיתות האמור בתחזית זו, ואין לפרשה 
כהתחייבות לקיומו של נתון כלשהו בעתיד.

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

המדד הסיטוני של חודש נובמבר 2018 עומד על שיעור של 207% 
משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני עלה בחודש נובמבר 2018 בשיעור של 1% לעומת 
חודש אוקטובר 2018. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש נובמבר 2018  על שיעור של 
170% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש נובמבר 

בשיעור של 2% לעומת חודש אוקטובר 2018.



17

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש 
נובמבר הינו כ-22,000 דונם 

בתי צמיחה וכ-500 דונם ש"פ, 
המיועדים לשיווק 

בשוק המקומי 
וליצוא בחודשים 

דצמבר - 
פברואר.

הצפי הוא לרמת 
מחירים מאוזנת - גבוהה.  

שום
המלאי בקירור הוא כ-2,500 

טונות )המלאי מיועד עד אפריל 
2019(. בסך-הכול יש נעיצות 
בהיקף של 9,500 דונם לעונה 

.2019/20
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

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

ספטמבר - נובמבר כ-6,100 דונם 
בתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים דצמבר - פברואר.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית 

לשאר גידולי הירקות, היצע 
המלפפון משתנה בזמן קצר, 
ולכן קיימות תנודות במחירי 

המלפפון מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

- גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש 

נובמבר הינו כ-13,300 דונם בתי 
צמיחה ו-81 דונם ש"פ, המיועדים 

לשיווק בחודשים דצמבר - 
פברואר.

הצפי הוא לרמת 
מחירים גבוהה.

פירוט התחזית:

בצל 
הספקת בצל בחודשים יולי - 

ינואר הינה מהזן ריוורסייד, ממנו 
קיים מלאי של כ-1,000 טונות.

הספקת בצל בחודשים דצמבר 
- פברואר הינה מזן בית אלפא/

וולקנה, ממנו קיים מלאי של 
כ-18,000 טונות.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 
9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל. 
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 
נובמבר הינו 3,500 דונם ש"פ/

חיפוי, המיועדים לשיווק 
בחודשים דצמבר - פברואר.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 
עד מאוזנת.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 

ספטמבר - נובמבר הינו כ-4,525 
דונם, המיועדים לשיווק בחודשים  

דצמבר - פברואר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד נמוכה. 

מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת 

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

המשך בעמוד הבא
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% שינוינוב' 18נוב' 17שם ירק
6.07אבטיח

5.738.1342%בטטות איכות מעולה
3.185.9687%בצל אדום

בצל אדום באריזה 
2.40קמעונית

1.60בצל בית אלפא
1.50בצל יבש
6.256.839%בצל ירוק

2.445.19113%בצל ריברסייד
13.7713.25-4%ברוקולי באריזה קמעונית

3.904.5015%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

4.505.1013%איכות מעולה

3.404.1021%גזר בשקים
3.145.1163%דלורית
3.876.1860%דלעת

7.308.7119%זוקיני ירוק
26.5531.5019%חסה 8 יחידות

4.537.0856%חציל בלאדי
4.025.2531%חציל חממה

3.296.2389%חצילים
5.386.4119%כרוב אדום

1.853.2878%כרוב לבן
4.75כרוב סיני

5.507.8843%כרובית
7.1614.96109%לוף

5.504.67-15%לפת איכות מעולה
5.735.750%מלון גליה מעולה

5.726.056%מלון כתום
4.374.8010%מלפפון חממה

3.504.5931%סלק
4.504.1815%סלק איכות מעולה
6.796.17-9%עגבניות באשכולות

5.615.834%עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות 

9.5011.6723%איכות מעולה

11.6812.043%עגבניות צ'רי תמר
6.946.53-6%פלפל אדום איכות מעולה

5.237.0435%פלפל בהיר
3.995.2532%פלפל חריף
8.358.25-1%פלפל כתום

7.537.540%פלפל צהוב איכות מעולה
5.005.000%צנון

4.327.7179%קולרבי
5.228.4462%קישואים איכות מעולה

20.0018.00-10%שום
4.315.9237%שומר

12.7314.4213%שעועית ירוקה
31.30תות שדה

6.506.500%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

4.10קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
4.604.907%קמעונית איכות מעולה

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים נובמבר 2017 - נובמבר 2018 )ש"ח לק"ג( 
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ן השטח מ
יור מקצועי בתחנת ס

צבי, מו”פ בקעת 
הירדן

20.11.18

אלי אהרון

בתאריך 20.11.18 התקיים, כמדי 
שנה, סיור מקצועי במו”פ בקעת 

הירדן, בראשות זיוה גלעד.
בסיור השתתפו: מדריכים, 

חוקרים, נציגי ארגון מגדלי ירקות 
ומועצת הצמחים.

הסיור המתמקד בניסויים 
המתבצעים בפלפל.

תחנה ראשונה - אי אחידות 
בהתפתחות צמחי פלפל 

קיץ
ביקרנו בחממת פלפל, בה 

נחקרות הסיבות לתופעת אי 

האחידות בהתפתחות צמחי 
פלפל בשתילי קיץ.

שמענו דברי הסבר מפיו של 
אפרים צפלביץ, מדריך וחוקר 

במו”פ, אשר הסביר כי לתופעת 

העיכוב בהתפתחות השתילים 
וחוסר האחידות שלהם יש 

סיבות רבות אפשריות, ואחת 
מהם הינה מחסור בזרחן. 

מטרת הניסוי היא לבחון נושא 

זה. ההערכה וההנחה, בשורש 
הניסוי, היא כי השימוש בזרחן 

יסייע להתפתחות הצמחים ואף 
להעלאת רמת היבול.

המשך בעמוד הבא
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במסגרת הניסוי הועלתה רמת 
הזרחן בקרקע בשיטות שונות, 

כולל העשרה במיקוריזה.
כמו-כן נבדקת השאלה, האם 

יש צורך בהעשרה בראש )טרם 
השתילה( בלבד או שיש להעשיר 

לאורך כל הגידול.

תחנה שנייה - התמודדות 
עם בוטריטיס בתכשירי סידן

במנהרה עבירה נבחנת 
התמודדות עם מחלת 

הבוטריטיס )העובש האפור( 
באמצעות ריסוס בתכשירי סידן.

על הניסוי אחראית כרמית 
מהמחלקה לאחסון במרכז 

וולקני. 

זהו ניסוי המשך בהגנת הצומח, 
שמטרתו למצוא תחליפים 

לחומרי הדברה להדברת מחלת 
הבוטריטיס, שהינה גורם מרכזי 

בבעיית הריקבונות בפרי הפלפל. 

הבוטריטיס גורמת לנזקים 
כבדים בעיקר באחסון התוצרת 

לפני המשלוח ליצוא, וזאת כאשר 
האילוח הקיים אינו נראה בעין 

בפרי, והריקבון מתפתח עם 
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הגעתו לשוקי היעד.
קיימות עבודות המראות כי 

מתן סידן בהדשיה או בריסוס, 
בעיקר בגידולי עלים, בתבלינים 
ובליזיאנטוס, מוריד את הנגיעות 

בבוטריטיס. בניסוי זה נבחן 
העניין גם בגידול הפלפל, בעיקר 
בפלפל הצהוב, הידוע ברגישות 

היתר שלו לריקבון.
הבעיה בסידן הינה התנועה 

שלו בצמח, ובמסגרת הניסוי 

נבחנת האפשרות להביא את 
הסידן לפרי בדרך אחרת, כמו 

השימוש בכילאט-סידן, אך בנוסף 
מחפשים פורמולציות נוספות 

שיאפשרו את הגעת הסידן לפרי.

תחנה שלישית - ייעול 
ההשקיה באמצעות נוסחת 

פנמן
קיים ניסוי הבוחן האם ניתן לייעל 

את ההשקיה על-ידי שימוש 

בנוסחת “פנמן” בגידול פלפל 
בחמרשת. בשיטה המסורתית 
מתבצעות מדידות ומתקבלים 

נתונים מתחנה מטאורולוגית 
מחוץ למבנים, שלא בהכרח 

מותאמים לנתוני ההתאדות בתוך 
המבנה.

השימוש בשיטת “פנמן מונטית” 
מאפשרת קבלת נתונים 

מטאורולוגיים )בעיקר נתוני 
המשך בעמוד הבאהתאדות( בתוך המבנה.
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המדידות מתבצעות תוך כיול 
המכשור במצב של חוסר 

אחידות בצמחים בכל המבנה.

תחנה רביעית - תאורת לד 
תוך-נופית

נבחנת האפשרות להעלות 
יבול בפלפל החורפי באמצעות 

תאורת לד תוך-נופית.
מלווה את הניסוי דנה, חוקרת 

צעירה הממשיכה את דרכה של 
יוספה שחק, גמלאית של מרכז 

וולקני.
דנה הסבירה כי מטרת הניסוי 
היא לבחון אפשרות לקבלת 
תוספת יבול בשתילות חורף 

ולקראת קטיף אביבי, באמצעות 
מתן מענה להעדר חדירת אור 

לתוך הנוף, בשיטת הגידול 
הצפופה כנהוג בחממות.

יש לציין כי בגידול הרגיל קיימת 
בעיה במרכז הצימוח, כיוון 

שבהעדר אור לא מתבצעת 
פוטוסינתזה, ובכך נפגעת כמות 

היבול.
תאורת הלד מוצבת בחודש 

נובמבר בין שורות הגידול ב-2 
גבהים, ובבדיקות מתברר כי 

באביב מתקבלת תוספת של 
תחנה חמישית - שיפור כ-30% ביבול.

איכות היבול באמצעות סוגי 
פלסטיק שונים

נבחנת האפשרות להעלות 
יבול ולשפר את איכות הפלפל 

באמצעות שילוב של טכנולוגיות, 
תוך בחינת השימוש בסוגי 

פלסטיק שונים.
אורי אדלר ואיציק אסקירה, 
מדריכים וחוקרים, מסבירים 
כי אחד הדברים המאפיינים 

את גידול הפלפל בבקעה הוא 
אורך עונת הגידול, הנמשכת 

עד חודש יוני ולעיתים עד חודש 
יולי.

הבעיה היא שבתחילת האביב 
הפרי הינו באיכות ירודה, ואחד 
האמצעים להתמודד עם בעיה 

זו הוא שימוש ביריעות פלסטיק 
שונות, שבאמצעותם ניתן לקבל 

תוספת של יחידות חום.

תחנה שישית  ואחרונה - 
פלפל במצע קוקוס

בסיור נחשפנו לגידול פלפל 
במצע קוקוס, שמטרתו לעקוף 

את בעיית חיטוי הקרקע, ללא 
שימוש בחומרי חיטוי.

השימוש במצע קוקוס מאפשר 
גידול באותו מצע במשך 3-2 

עונות )ללא החלפת מצע(, 
ומתברר כי מדינות רבות בעולם 

משתמשות בשיטה זו.
יואל חדד, מדריך שה”מ, הסביר 

את היתרונות בשימוש במצע 
זה, וכל שנשאר הוא לבחון את 

הכדאיות הכלכלית. יואל מציין כי 
מדובר ב-24 קוב קוקוס לדונם, 

שעלותו כ-400 ש”ח בשימוש ל-2 
עונות.
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תודתנו למדריכים ולחוקרים, 
לצוות מו”פ הבקעה ובראשם 
לזיווה גלעד, מנהלת המו”פ, 

המציינת בהזדמנות זו את 
תרומתו של צ’ומי האיש, 

שבלעדיו הביצוע לא היה מושלם.

להתראות בשנה הבאה.

סיור הזדהות עם חקלאי הדרום
אלי אהרון

בתאריך 12.12.2018 יצאו חברי מועצת הארגון 
לחקלאות אורגנית והמדריכים המקצועיים לסיור 
חקלאי בדרום הארץ, כאות הזדהות עם חקלאי 

עוטף עזה. 

גד"ש קיבוץ סעד: הסיור החל בשטחי הגד"ש של 
קיבוץ סעד, בהנחיה ובליווי של אלישע יקותיאל )לולו(,

המשך בעמוד הבא
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האחראי על כל גידולי תפוחי 
האדמה בקיבוץ )אורגני 

וקונבנציונלי( ובתחום אחריותו גם 
כל הגידולים האורגניים. 

בגד"ש סעד כ-18,000 דונם, 
מתוכם כ-1,500 דונם אורגני, 
הכוללים: גזר, תפוחי אדמה, 

קצח, בצל, חומוס וחיטה. מדובר 
בכ-500 דונם גזר אורגני ו-300 

דונם תפוחי אדמה אורגניים, 
כאשר 70% מהתוצרת נשלחים 

ליצוא, וכן 50 דונם בצל, 100 
דונם בטטה ו-20 דונם סלק, 

כולם אורגניים, המיועדים לשוק 
המקומי. 

לולו מתאר את חשיבות החיטוי 
הסולארי למניעת עשבייה, 

וכדוגמה טובה לכך צפינו בחלקה 
של 100 דונם גזר שלא עברה 

חיטוי סולארי, המוצפת בעובדים 
לניקוי העשבייה באופן ידני. 

בהמשך צפינו בקילטור אופטי 
בחלקת גזר אחרת. 

לולו מציין כי השיווק לשוק 
המקומי מתבצע באמצעות 

"יבולי בר" וחביביאן. 
עוד הוסיף, כי יש ציפייה 

למחירים טובים בגזר ליצוא, 
עקב ביקושים גדולים לתוצרת. 

במסגרת הגד"ש מבוצעים מבחני 
זנים, ובדרך זו קובעים אלו 

זנים לגדל. הסיור בגד"ש סעד 
נערך בהדרכת ד"ר שירלי גזית, 

מדריכת גד"ש וגינות ירק. 

משק נפתלי פלדמן במושב 
תקומה: תחנתנו הבאה הוקדשה 

לביקור במשק נפתלי פלדמן 
במושב תקומה. 

נפתלי מגדל אלוורה לצרכים 
רפואיים וקוסמטיים. הגידול 

בהיקף של כ-5 דונמים, והוא 
מגדל בחיפוי קרקע בצמוד 

לבית ובצמוד למעבדה קטנה, 
שבה הוא ממצה את החומרים 
הפעילים של האלוורה, אותם 

הוא מספק לכל דורש במכירה 
ישירה בצורה של ג'ל ומשקה. 
לדברי נפתלי, הג'ל שמייצרים 

במשק מיועד להימרח על העור 
והוא מתאים גם במקרים של 

גירודים, יובש, עקיצות ופריחות 
אחרות בעור. 

המשקה אותו מייצרים במשק, 
אומר נפתלי, משמש גם לריפוי 

מחלות מעיים, דלקות ולאיזון 
סוכרים. 

האלוורה, ככלל, היא צמח רפואי 
המוכר זה דורות בתרבויות 

רבות כבעל סגולות רפואיות 
לטיפול בעור ולטיפול פנימי. כיום 

האלוורה תופסת מקום מכובד 

ברפואה המשלימה בעולם 
בטיפולים קוסמטיים. 

נפתלי מספר כי במקום קיימת 
גם קליניקה לטיפול הוליסטי, 

רפואה תזונתית, בשילוב אלוורה 
רפואית, אפיתרפיה ורפואת 
תדרים, וכי הוא היחיד בארץ 

שעוסק בכך. 
נפתלי מציין כי קיימים כ-150 

זנים שונים של אלוורה. במשקו 
הוא מגדל את הזן ברבר-דנסי 
בשיטות החקלאות האורגנית 

ובהדרכת ד"ר יזהר טוגנדהפט, 
מדריך המטעים של הארגון. 

משק צבי רבינוביץ במושב 
תקומה: צבי מגדל כ-11 דונמים 

אבוקדו, הנמצא זה כחצי שנה 
בהסבה לאורגני. מגדל את 

המטע מאחורי הבית, תוך ניצול 
העובדה ששכניו אינם מגדלים 
ולמעשה מאפשרים לו לעבור 

לגידול אורגני, ללא חשש 
מסביבתו. 

צבי עובד בעצמו ללא פועלים. 
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משווק חלק מהתוצרת 
ל"ביכורי שדה" ואת השאר 

מוכר בעצמו. 
ככלל, המטע נראה יפה ומפותח 
מאוד על אף גילו הצעיר. איחלנו 

לצבי הצלחה.

התכנסות בקיבוץ עלומים: 
המשכנו לקיבוץ עלומים, לישיבת 

מזכירות ומועצה. 
תודתנו נתונה לקיבוץ עלומים, 

על האירוח הנפלא, וכן למדריכי 
הארגון וליו"ר, על תכנון ותיאום 

מוצלח של הסיור. 

יור מזכירות ארגון ס
מגדלי ירקות

במו”פ רמת הנגב וביישובים 
באזור ובנאות חובב

רותי פוגטש

מו”פ רמת הנגב
יענקלה מוסקוביץ, מנהל המו”פ, 

וציון שמר, מנהל החווה, בירכו 
את הבאים והציגו סרטון על 

פעילות המו”פ.
מאחורי החקלאות הענפה 

ברמת הנגב עומד מו”פ רמת 
הנגב - מרכז הניסויים לחקלאות 

מדברית, הממוקם לא הרחק 
מהיישוב אשלים, כ-30 ק”מ 

מדרום לבאר-שבע, קרוב לשפת 
נחל הבשור, מקום מפגשם 

של שני סוגי קרקע: אדמת לס 
ואדמת חול. ייעודו הוא פיתוח 

שיטות גידול, השקיה, דישון 

ועיבוד של גידולים חקלאיים 
והתאמתם לתנאים האקולוגיים 
הייחודיים של האזור, באמצעות 

ייזום סקרים, מחקרים עיוניים 
 וניסויים רבים בשטח.

תרומתו של מו”פ רמת הנגב 
מתבטאת במתן כלים וידע 

נרחבים לאפשרויות גידול חקלאי 
במים מליחים, בפיתוח זני גידול 

חדשים באזור, בהשגת יבולים 
חקלאיים איכותיים, בהגדלת 

מכסת המים העומדת לרשות 
החקלאי ובהפיכת המשק 

 החקלאי למשק רווחי. 
עבודות המחקר והפיתוח נעשות 
על-ידי חוקרים מקומיים, בשיתוף 

חוקרים ממוסדות מדעיים 
מאוניברסיטת בן-גוריון, ממרכז 

וולקני, מהאוניברסיטה העברית, 
מקק”ל ועם מדריכים מלשכת 
ההדרכה של משרד החקלאות.

המשך בעמוד הבא
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מדי שנה המו”פ מבצע כ-50 ניסויים 
בעשרות גידולים שונים. כשחקלאי 

חדש נקלט, מצמידים לו חונך 
מטעם היישוב, שילווה אותו בדרך. 

תפקיד החונך להתיר פלונטרים, 
לתת יד מכוונת, אבל לבסוף חקלאי 

הוא שמקבל את ההחלטות.
המטרה, אומר יענקלה, היא 
להפוך את המדבר לפורח.  
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ביקור במשק יריב מילוא 
בכמהין

ביקרנו בכמהין, השקפנו על 
הסביבה וביקרנו בחממת 

עגבניות צ’רי מרשימה ביותר.
נפח האוויר בחממה גדול, 

והיכולת לשאת הדליה הינה 
גדולה.

העגבנייה גדלה בהדליה 

הולנדית. הדליה, קטיף והורדת 
עלים מבוצעים בעבודת ידיים. 

העובדים מוויטנאם. 70% מהצ’רי 
בישראל מגיעים מאזור זה.

באר מילכה
המפגש ברמת נגב הסתיים 
בביקור בבאר מילכה, מושב 
צעיר של תנועת המושבים. 

יענקלה מוסקוביץ מספר שכל 
מתיישב מקבל 80 דונם קרקע 

ו-50,000 קוב מים. רוצים להגדיל 
את היישובים. משרד החקלאות 

אישר תוספת של 50 נחלות בכל 
אחד מהיישובים קדש ברנע, באר 

מילכה וכמהין.
כל מתיישב מקבל כ-2.5 דונם 
לבנייה, וכל אחד בונה לעצמו. 

כל בית פונה לנוף של 
חלוצה.

בבאר מילכה הרוב 
מגדלים ירקות, 

כולל עגבניות צ’רי 
ומלפפונים. השטחים 

החקלאיים רחוקים, 
כי היישוב ממוקם 

על שמורת טבע. גני 
הילדים בקדש ברנע, 3 

ק”מ מבאר מילכה, בית 
הספר היסודי במשאבי 

שדה, כחצי שעה 
נסיעה, ובתיכון לומדים בכמה 

בתי ספר, באשכול, בשדה בוקר, 
והתחילו לבנות בית ספר אזורי 

סמוך למועצה.
לבאר מילכה יש רפת משותפת 

גדולה של 3.5 מיליוני ליטר, 
שתצמח ל-5 מיליוני ליטר 
בהמשך. הרפת בקציעות.

המשך בעמוד הבא
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שימושים סולריים
בלב האזור צפינו מרחוק על 
חווה של 3,000 דונם מראות 

המתכווננות ומקרינות על ראש 
מגדל ויוצרות חום גבוה, שמפעיל 

טורבינה שמייצרת חשמל, אשר 
נמכר לחברת החשמל. כמות 

כזאת, נמסר לנו, מסוגלת להאיר 
את כל באר שבע.

סוג אחר של שימוש סולרי הוא 
מראות פוטו-וולטאיות, שטוחות על 

הקרקע, שמתכווננות לפי השמש.

סוג נוסף  ונפוץ הוא מראות על 
הבתים במצב סטטי. 

כל החשמל שמיוצר מיועד 
לחברת החשמל. בגלל הסכם 

קיוטו, התחייבה המדינה ש-15% 
מכמות החשמל שלה יהיה 

חשמל ירוק. הקימו את החוות 
חברות בינלאומיות בשותפות עם 
חברות ישראלית, והן שמשקיעות 

את התשתית וההפעלה 
ומקבלות תשלום מהמדינה לפי 

קילוואט.
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קופארק - מועצת א
נאות חובב

ביקרנו באקופארק, אזור תעשייה 
השייך למועצת נאות חובב, שבו 

מפעלי תעשייה, כימייה, תרופות, 
מיחזור, ייצור חשמל, כולל ייצור 

חומרים מסוכנים וטיפול בהם. 
פגשנו שם את גדי אלפסי, ראש 

מועצת נאות חובב, ואת ניר, 
מנהל האגף לאיכות הסביבה.

ניר סקר את הפעילות במקום. 
מדובר בשטח של 25,000 דונם,

36 מפעלים. 11,000 עובדים 
מגיעים יום יום למקום. 4 

מיליארדי דולר ביצוא. 20 מפעלים 
חדשים יתווספו ב-5 השנים 

הקרובות. מעריכים שיתווספו 
כ-2,000 משרות חדשות.

האזור התחיל בתחנה לסילוק 
פסולת מסוכנת. באמצע שנות 

ה-70 בעקבות לחץ על תרכובות 

ברום ומכתשים, הם עזבו את 
באר שבע והתמקמו במקום. רצו 

מקום שלא יסכן מי תהום.
המועצה קמה ב-1989 כדי 

להסדיר ולאכוף את הפעילות 
במקום. מפעלים התחילו 

להיכנס, ואז התעצמה בעיית 
השפכים. התגבשה הסכמה 

איך לטפל בשפכים, ואכן בעיות 
השפכים הלכו ודעכו, ואומץ 
מודל אקו תעשייה ב-2013, 

שכמעט הושלם, כאשר פסולת 
של אחד זה חומר גלם של אחר, 

ועל-פיו פועלים כיום.
כל זה מאפשר ב-2015 לאכלס 

את קריית ההדרכה והפיתוח 
ב-1,200 דונם לתעשייה חדשה.

בהנהלת מועצת נאות חובב
3 נציגי מפעלים, 3 נציגי רשויות 

מקומיות )מאיר יפרח הוא 
נציג מועצת אשכול( ו-3 נציגי 

ממשלה. המועצה משמשת 

כרגולטור של המפעלים, נותנת 
שירותים ציבוריים למקום, ויש 

ועדה מקומית לתכנון ובנייה, 
שירותי רישוי עסקים, אבטחה 
לשטח, פיתוח ואכיפה בנושאי 

סביבתיים.
עוסקים בלי סוף במוכנות לשעת 

חירום. משנת 2006 הושקעו 
מעל שני מיליארדי ש”ח בשיפור 

ההגנה על הסביבה ובטיפול 
במפגעי העבר, והכול מתקציב 

המועצה, שבנוי על ארנונה 
ואגרות שהמועצה משיתה על 

המפעלים.
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בשדה ההדרכה

תהליך הכנת שתילי 
אם ממקור מריסטמטי

ות שדה:ת
היערכות לתכנון המשתלות ובחירת הזנים

מוחמד יוסף אבו טועמה, ממ"ר תות שדה

רקע כללי
כבר בימים אלה נדרשים המגדלים לקבל החלטות לגבי הרכב הזנים 

המתוכנן לעונת הגידול הבאה, בשל הצורך בהזמנת שתילי אם 
מהמשתלות וכדי להבטיח לעצמם את השתילים הנדרשים לעונת 

שתילת המשתלות, שתחל בחודש אפריל. יש להזמין את שתילי האם 
למשתלות השדה ממשתלות שחומר הריבוי בהן ממקור תרבית רקמה 

)מריסטמי(, משתלות מבוקרות ומאושרות על-ידי השירותים להגנת 
הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
בריאות חומר הריבוי, כלומר שתילי האם, היא גורם 

מרכזי המשפיע על ייצור שתילי השדה, מבחינת 
הכמות, האיכות ובריאותם של השתילים המיוצרים 

במשתלה, ועל רמת היבול העתידית בשדות 
המניבים.

מניסיון העבר ובהסתמך על מחקרים וניסויי שדה, 
להשוואת שתילי אם ממקור מריסטמי לעומת 

שתילים שנשמרו ממשתלות השדה או שמושרשים 
מהשדות המניבים, בלט תמיד יתרונם של שתילי 

האם שמקורם בתרבית רקמה )מריסטמי(. 
המלצתנו היא ברורה ומוכחת: שתיל אם ממקור מריסטמי מבוקר 

ומאושר עדיף על שתיל אם מכל מקור אחר.
ייצור שתילים אצל המגדלים עצמם אינו עומד בקריטריונים של בריאות 

השתילים, טוהר הזן ועמידה בדרישות של תקנות השירותים להגנת 
הצומח וביקורת לשתילי אם של תות שדה. 

המשך בעמוד הבא
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זני תות שדה העיקריים הנפוצים בארץ ותכונותיהם העיקריות:

 מוצקותצבע פריתחילת ניבהמועדי שתילהשם הזן
)*(

טעם
)**(

רגישות 
לקימחון

)***(

רגישות 
לאנתרקנוז

)***(

הערות

יסמין
)7110(

תחילת-אמצע 20.9-10.9
נובמבר

אדום בהיר 
מבריק

צימוח בינוני, רגיש לכתמי עלים, קצה לבן בגל 34-33-23-2
הראשון, ירידה בגודל בפברואר והלאה 

 7143
)שני( 

פרי גדול, רגיש לשינויי צבע, מתאים גם 34-322-1אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9
לגידול מוגבה

תחילת-אמצע 25.9-10.9רותמי 
נובמבר

צימוח חזק מאוד, פרחים זקופים מעל הנוף, 4-34-33-22-1אדום בהיר
רגיש לכתמי עלים 

תחילת-אמצע 20.9-15.9יובל
נובמבר

צימוח קומפקטי, דורש דישון מוגבר, גודל פרי 3-2442-1אדום
בינוני, רגולריות טובה מאוד, מתאים גם לגידול 

מוגבה
אורלי 
)6005(

רגולריות פרי טובה מאוד, גודל פרי בינוני 4-343-24-3אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9

צמח חזק, עלים גדולים, רגיש לכתמי עלים, 54-33-21אדום אמצע נובמבר25.9-15.9מאור
פרי בצורת לב רגולרי

דנדי 
)6030(

אמצע-סוף 25.9-18.9
נובמבר

צמח בינוני, רגיש לכתמי עלים, פרי גדול 342-12-1אדום עז
ואחיד

נוף גדול ועלים בשרניים, קרוב לאדישות 44-33-22-1אדוםסוף נובמבר604025.9-15.9
לאורך יום

 תמר
)328(

רגיש לעיוותים בעונה הקרה2.5-2442-1אדוםאמצע נובמבר25.9-18.9

אמצע-סוף 30.9-15.9תמיר
נובמבר

אדום/ נטייה 
לכתום

צמח נקלט בקלות, מתאים גם לגידול מוגבה, 4-343-22-1
רגיש לשינויי צבע, דל שלוחות, ולכן מומלץ 

לצופף את צמחי האם במשתלה
אמצע-סוף 30.9-20.9פסטיבל

נובמבר
מתאים גם לגידול במבנים מוגנים, רגיש 4.5-432-13-2אדום עז

לבוטריטיס, גודל פרי בינוני
ברק 
)946(

סוף נובמבר- 30.9-25.9
תחילת 
דצמבר

פרי רגולרי מאוד, ללא עיוותים, טעים במיוחד4.5-45-42-14-3אדום עז

מלאך 
)156(

סוף דצמבר- 28.9-25.9
תחילת ינואר

פרי מוארך, טעים ביותר, נטייה לכתפיים 45-43-25-4אדום עז
לבנות

יעל 
)329(

סוף דצמבר- 5.10-28.9
תחילת ינואר

אפיל יחסית, פרי גדול423-24-3אדום עז

גילי
)9025(

אמצע-סוף 25.9-15.9
נובמבר

צמח בינוני, רגולריות פרי טובה מאוד, גודל 4-343-24-3אדום
פרי בינוני 

אמצע  24225.9-15.9
נובמבר

צמח גדול, עלים גדולים מעט מקופלים, רגיש 4-33-23-24-3אדום 
לכתמי עלים, פרי גדול יפה, לפעמים עם 

קצה ירוק
אמצע  29525.9-15.9

נובמבר
צמח גדול, עלים גדולים מעט מקופלים, רגיש 4-33-23-24-3אדום 

לכתמי עלים, פרי גדול יפה
תחילת-אמצע 20.9-10.9פלס

נובמבר
צמח פתוח וחזק, עלים גדולים בשרניים 54-33-24-3אדום

וגסים, הפרי מעוות בחלק מהעונה, נראה כי 
אורך היום משפיע מעט על הזן

צמח בינוני פתוח, רגולריות פרי טובה מאוד4-343-24-3אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9איה

* מוצקות: 5 = מוצק מאוד; 1 = רך מאוד  ** טעם: 5 = טעים מאוד; 1 = תפל  *** רגישות למחלות: 1 = רגישות נמוכה; 5 = רגישות גבוהה

בתקווה לעונת משתלות מוצלחת!

המגדלים מתלבטים לגבי בחירת 
הזנים לעונה הבאה בעקבות 

החשיפה להיצע רב של זני תות 
שדה ממקורות טיפוח שונים - 
חלקם מטיפוח מקומי וחלקם 

מיובא מחו"ל. המידע הקיים 
בידי המגדלים לגבי תכונות חלק 
מהזנים - אין בו די כדי לקבל את 

ההחלטה הנכונה מבחינת יבול, 
איכות ומועד הניבה.

ההחלטה לגבי שתילי אם מזן 
מסוים או מקבוצת זנים הינה 

בגדר תכנון המזרע והרכב הזנים 
בשטח המניב, שיישתל במהלך 
חודש ספטמבר 2019. אי לכך, 

ראינו לנכון להביא לידיעת 

המגדלים את רשימת הזנים 
הנפוצים בהתאם לתוצאות 
מבחנים וניסויי זנים שבוצעו 

בשנים האחרונות, לניסיון 
הרב-שנתי ולמידע המפורסם 

המסופק על-ידי המטפחים.
יש לציין כי התנהגות הזנים 

עשויה להיות שונה בין העונות, בין 

אזורי הגידול וסוגי הקרקעות ואף 
בין המגדלים, ולכן אנו ממליצים 

לחקלאים שיבחרו את הזנים 
היציבים והידועים יותר, אשר יש 

להם ניסיון בגידולם בהיקפים 
נרחבים יותר, ושיבחנו במקצת 
את הזנים החדשים, שאין להם 

ניסיון קודם בגידולם.
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מלצות לגידול ה
פלפל אביבי בערבה 

2018/19

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, ביום קצר 

ומועט קרינה, וגדל עם עליית 
הטמפרטורה לקטיף באביב 

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

מקומי לחלון בין סוף עונת הפרי 
הסתווי בערבה ולפני הפרי 

הקיצי מיתר חלקי הארץ. לכן, 
רצויים זנים בעלי פרי גדול ובכיר, 

המרכזים יבול לתקופה קצרה.  

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. בניסוי, 
שנערך בתחנת יאיר, היבול 
הכללי והאיכותי שהתקבל 

בגידול בבית צמיחה היה גבוה 
באופן מובהק בכל הזנים יחסית 
לגידול במנהרה. אנו סבורים כי 

בעונת גידול נוחה, ללא קרות 
או אירועי קיצון, אין יתרון לגידול 

במנהרה, אך יחד עם זאת, חשוב 
לזכור כי גידול בתנאים אלה 

איננו אופטימלי, בייחוד בחורף 
בו שוררות טמפרטורות נמוכות 
במיוחד, בו ניתן יהיה לראות את 

יתרון הגידול במנהרה עבירה.

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 ויוני.

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. רצוי להסיר את החיפוי 

בתחילת חודש מרץ, להעלאת 
הלחות במבנה ולמניעת נזקי 

חום. יש להתייעץ עם המדריכים 
לגבי הטיפול המתאים ביותר 

לחלקות עם נגיעות של נמטודות.

מרווחי שתילה
מומלץ לשתול בצמד שורות 

לערוגה ברוחב 1.60 מטר 
ובמרחק 40 ס"מ בין השתילים 

בשורה.
 

זנים
היבול הכללי בגידול בבית צמיחה 

נע בין 7-6 טונות לדונם. בגידול 
במנהרה היבול נע סביב 5-4 

טונות לדונם.

המשך בעמוד הבא
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הזנים המומלצים להלן נבחנו 
בניסוי בתחנת יאיר בעונת 

:2017/18
לגידול בבית צמיחה: רעם 	 

)הזרע סידס(, 10088 )אפעל(, 
Top142 )טופ סידס( 

לגידול במנהרה: רעם )הזרע 	 
סידס(, ארמדה )ירוק 2000( - 
בעל יתרון במשקל פרי גבוה 

הסרת חנטים ועיצוב הצמח 
בשונה מהפלפל בסתיו, קצב 
החנטה בגידול האביבי מהיר. 
מומלץ להסיר פרחים/חנטים 

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

מאחר שהפרי בקומה 0 גדל 
תקוע בין הענפים, איכותו פגומה, 

וקשה לקטוף אותו. הסרת 
החנטים הראשונים חיונית לשם 

בניית צמח חזק דיו, המסוגל 

לשאת פרי רב. מאחר שהערך 
הכלכלי של הפרי הבכיר הינו 

משמעותי, ניתן לחילופין לשחרר 
את החנטים המתפתחים 

הכלואים בתוך המזלג, מבלי 
להסירם.

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 לחודש 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 הדישון:
א. שתילה עד החנטה;

ב. מחנטה עד סיום קטיף. 

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 מליחות תמיסת הקרקע 
באמצעות משאבים הוא 

גורם מפתח בניהול ממשק 
ההשקיה. מומלץ לבצע 
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המשך בעמוד הבא

בדיקת משאבים פעם בשבוע, 
ובנוסף לאחר שינוי בהשקיה 

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.

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 - תחילת45-15
1250)2(7:3:7/7:1:714חנטה

 תחילת חנטה -60-45
1-0.5400)3(7:3:7/7:1:71.25חנטה קומה שנייה

 חנטה קומה שנייה90-60
7:3:7/7:1:71.260.5600- מילוי פרי

7:3:7/7:1:70.680.5400מילוי פרי - קטיף120-90
חקלאים המרכיבים בעצמם את הדשן מוזמנים להתייעץ עם המדריכים לקביעת המרכיבים.  )1(

בקרקעות בינוניות-כבדות רצוי בשלב זה לרווח את ההשקיה לאחת ליומיים.  )2(
שני מחזורי השקיה ביום; בקרקעות חוליות מאוד רצוי 3 מחזורים.  )3(

בכל ספק או שאלה מומלץ להתייעץ עם המדריכים.
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות.

שימת תכשירי הדברה ר
לפגעים בפלפל

ערכו: סבטלנה דוברינין - 
רפרנט הגנת הצומח בפלפל, 

תמר אלון - מדריכת הגנת 
הצומח,

נטע מור - ממ"ר הגנת הצומח 
בירקות, 

דוד סילברמן - ממ"ר גידול 
ירקות ותבלינים בבתי צמיחה 

ורפרנט פלפל

מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה 
לשימוש בפלפל לשוק מקומי 

וליצוא. הכתוב במידע שלפניכם 
אינו משמש תחליף לרשום 

בתווית התכשיר, לכן לפני כל 

שימוש בתכשיר כלשהו חובה 
לוודא את המינון, ימי ההמתנה 

ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים 
לשוק מקומי נלקחו ממאגר 

המידע של "השירותים להגנת 
הצומח ושירותי הביקורת"

 .http://www.hadbara.moag.gov.il

ימי המתנה לקטיף ליצוא 
מתבססים על שאריות מותרות 

שנלקחו ממאגרי המידע של 
האיחוד האירופי ובהתאם 

להסכמים הבינלאומיים הקיימים 
עם רוסיה. יובהר, כי רשימה זו 

מתייחסת לדרישות מדינות 
היעד, וייתכנו דרישות נוספות 

ומחמירות יותר מצד הלקוחות 

בכל מדינה. רשימה זו נכונה רק 
לתאריך בו פורסמה, ובאחריות 

המגדלים להתעדכן באופן שוטף 
ועצמאי בדרישות מדינות היעד 
ובדרישות הלקוחות באמצעות 

חברת היצוא שבאמצעותה 
המגדלים מייצאים. 

ככלל, על מנת למנוע התפתחות 
עמידות לתכשירי הדברה 

ופחיתה ביעילות התכשירים, 
מומלץ לרסס לסירוגין 

בתכשירים מקבוצת פעילות 
שונה)1(. קבוצות הפעילות 

מופיעות בטבלה במספרים, 
 FRAC-ו IRAC במיון לפי

 Insecticide/Fungicide Resistance(

Action Committee - ארגונים 

עולמיים למיון קוטלי מזיקים 
ומחלות לפי אופן פעילות או 

חומר פעיל(.
בנוסף, מעבר למגבלות השימוש 

בתכשירים, בהתאם לדרישות 
שוקי היעד, במשקים הפועלים 

בממשק הדברה משולבת 
)IPM( ייעשה שימוש בתכשירים 

בהתאם להשפעתם על האויבים 
הטבעיים, לפי מקרא המופיע 

מטה בטבלה מס' 1. שימו 
לב, שהתכשירים בצבע ירוק 

מורשים גם בחקלאות אורגנית.

טבלה מס' 1: מקרא להתאמת 
התכשירים למערך ההדברה 
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הביולוגית המשולבת IPM (2). התכשירים נבדקו על-ידי חברת "ביו בי מערכות ביולוגיות":

)IPM( שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 
 שימוש מוגבל בהדברה הביולוגית המשולבת )IPM( לאחר התייעצות עם מדריך השדה

)IPM( אסור לשימוש במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 

ריכוז/מינון IPM(2)תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
לקטיף

קבוצת שם גנרי
הערותפעילות)1(

שוק 
יצואמקומי

אקרית אדומה 
מצויה

Tetranychus urticae

אקרית טורפת 
- פרסימיליס

 

30,000-20,00000Phytoseiulus persimilisמועילים

EOS שמן

 
1%

33
MINERAL OIL

שמן

אין לרסס שמן 30 יום לפני 
או אחרי ריסוס בתכשיר 

המכיל גופרית, פרט 
להליוגופרית. בשילוב עם 

מילבנוק לפי תווית בלבד - 
10 ימי המתנה לקטיף

אולטרהפז
 

33
אין לרסס שמן 30 יום לפני 
או אחרי ריסוס בתכשיר 

המכיל גופרית
ורטימק, 
אגרירון, 

אקטינמור, 
ביומקטין, 

בקטין, ורטיגו, 
ורקוטל,רומקטין

אקרימקטין, 
אינוורט

 
 

50-3077ABAMECTIN6 סמ”ק
בשילוב עם שמן מינראלי 

או משטח. ידביר גם 
מנהרנים ותריפסים.

לדרגות צעירות6033SPIROMESIFEN23 סמ”ק אוברון
ACEQUINOCYL20Bאסור1503 סמ”ק אקסמייט

CLOFENTEZINE10Aאסור403 סמ”קאפולו 50

התכשיר קוטל אקריות 
בדרגות צעירות וביצים. 
בשילוב עם פלורמייט או 

  EOS שמן
CYFLUMETOFEN25Aאסור1003 סמ”ק דפנדר

C 0.5%33טימור
 Melaleuca alternifolia +
 Sophora sp. + Natural

Pyretrhrin
3A ,פירתרואיד

  50 PT  3%33זהרPOTASSIUM FATTY ACID

מטרונום פריים, 
50033 סמ”קרקויאם פריים

 EXTRACT OF
CHENOPODIUMתכשיר לא אורגניתמצית צמחים

10033FENPYROXIMATE סמ”קמטאור

21A

פוגע בצרעות טפיליות 
אפידיוס. ניתן לשלב עם 

נימגארד 1%
PYRIMIDIFENאסור403 סמ”קמייטקלין

ניתן לשלב עם ספיידרTEBUFENPYRADאסור757 גרםמסאי

12544PYRIDABEN סמ”קנקסטר

אסור0.08%3מייטוואט
 MODIFIED

 POLYALKYLENEOXIDE
HEPTAMETHYLTRISILOXANE

שמן2%33NEEM OILנימגארד

בשילוב עם אולטרא פיין 100410MILBEMECTIN6 סמ”קמילבנוק
EOS או

לדרגות צעירותמג"ח, ETOXAZOLE10Bאסור253 סמ”קספיידר

+BIFENAZATE אסור503 סמ"קספיימייט
ETOXAZOLE10B+20D
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ריכוז/מינון IPM(2)תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
לקטיף

קבוצת שם גנרי
הערותפעילות)1(

שוק 
יצואמקומי

אקרית אדומה 
מצויה

Tetranychus urticae

קוטל ביציםTETRADIFON12Dאסור500-2503 סמ”קטדיון
פלורמייט, 

פלוטו, פרדיסו, 
דורמייט

5033BIFENAZATE20D סמ”ק

פגסוס 250, 
DIAFENTHIURON12Aאסור150-10028 סמ”קפניקס 250*

*בשטח גלוי בלבד. ידביר 
גם כנימת עש הטבק 

וציקדות 

0.5%33פורטה
 MINERALS+PLANT

EXTRACT

מומלץ לרסס במרסס שמן1.533VEGETABLE OIL ליטרתמרטק
הכולל מפוח לכיסוי מיטבי

אקרית העיוותים 
 Polyphagotarsonemus

latus

ורטימק, 
אגרירון, 

ביומקטין, 
ורטיגו ורקוטל, 

רומקטין

50-3077ABAMECTIN סמ”ק

6

בשילוב עם שמן או 
משטח. ידביר גם מנהרנים 

ותריפסים. 

בשילוב עם אולטרא פיין 100410MILBEMECTIN סמ”קמילבנוק
 EOS או

פרוקליים, 
פרפקט, 
נוקאאוט, 
דורקליים

65-4077EMAMECTIN BENZOATE סמ”ק
מינון התכשיר בהתאם 
לתווית. ידביר גם זחלי 

עשים. 

6033SPIROMESIFEN23 סמ”קאוברון
גם לדרגות צעירות של 

אקריות קורים וכנימת עש 
הטבק.

בשילוב עם CYFLUMETOFEN25AEOSאסור1003 סמ”קדפנדר

PYRIMIDIFEN21Aאסור403 סמ”קמייטקלין

אסור לשימוש בשטחים CHLORFENAPYR13אסור403 סמ”קפיראט, פוליס
פתוחים. 

בשטח גלוי בלבדDIAFENTHIURON12Aאסור150-10028 סמ”קפניקס 250

זבובי מנהרות 
 Liriomyza

 Liriomyza trifolia,
huidobrensis

צרעה טפילית 
מועילים1,000-50000Diglyphus isaea- דיגליפוס

S - אסור100-7014 גרםאויסקט
 THIOCYCLAM

HYDROGEN OXALATE14 רק בשדות גלויים

ורטימק, 
ורטיגו, אגרירון, 

ביומקטין, 
ורקוטל

60-5077ABAMECTIN6 סמק
בשילוב עם שמן או 

משטח. ידביר גם אקריות 
ותריפסים. 

פיתיון2-1.533SODIUM FLUOSILICATE ק”גספסן זחלי אגרוטיס

זחלי הליוטיס 
Helicoverpa armigera

מוגבל לשני ריסוסים 3077INDOXACARB22A סמ”קאוונט
עוקבים

2033 סמ”קאמפליגו
 CHLORANTRANILIPROLE  +

LAMBDA CYHALOTHRIN28 + 3A

10033 סמ”קדיזל
 EMAMECTIN BENZOATE

+ LUFENURON6 + 15

פירתרואיד, 100-501414DELTAMETHRIN3A סמ”קדסיס

1533FLUBENDIAMIDE28 גרםטאקומי

זחלי לפיגמה 
Spodoptera exigua

מוגבל לשני ריסוסים 3077INDOXACARB22A סמ”קאוונט
עוקבים

בשטח פתוח בלבדמג”ח, CHLORFLUAZURON15אסור100-757 סמ"קאטברון 

המשך בעמוד הבא
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ריכוז/מינון IPM(2)תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
לקטיף

קבוצת שם גנרי
הערותפעילות)1(

שוק 
יצואמקומי

זחלי לפיגמה 
Spodoptera exigua

טלסטאר, 
אטלס, תלת 

סטאר
פירתרואיד, 7577BIFENTHRINA3 סמ”ק

במקרה של התקפת רכנף 
חיוור יש להתייעץ עם 

מדריך

2033 סמ”קאמפליגו
 CHLORANTRANILIPROLE  +

LAMBDA CYHALOTHRIN28 + 3A

לא ידוע2033PYRIDALYL סמ”קבז

3033 סמ”קדוריבו
 THIAMETHOXAM+

CHLORANTRANILIPROLE4A + 28

EMAMECTIN BENZOATE 10033 סמקדיזל
+ LUFENURON6 + 15

1033 גרםדנים

1533FLUBENDIAMIDE גרםטאקומי
28

2033CHLORANTRANILIPROLE סמ”קקורגן

מץ’, מאצ’ו 50, 
מג”ח, 401414LUFENURON15 סמ”קצבר, מירון 50

30033 גרםסנטארי
 Bacillus Thuringiensis

Aizawai11A בתוספת משטח ביו-וואט
בריכוז 0.1%

קרבמט, METHOMYL1Aאסור75-503 גרםרו סטופ

זחלי פלוסיה             
Plusia sp

מוגבל לשני ריסוסים 45-3077INDOXACARB22A סמ”קאוונט
עוקבים

פירתרואיד, 100-501414DELTAMETHRIN3A סמ”קדסיס

1533FLUBENDIAMIDE28 גרםטאקומי

זחלי פרודניה 
Spodoptera littoralis

מג”ח, TRIFLUMURON15אסור10030 גרםאלסיסטין

2033 סמ”קאמפליגו
 CHLORANTRANILIPROLE  +

LAMBDA CYHALOTHRIN28 + 3A

100-601414CYFLUTHRIN סמ”קבאיטרואיד

3A ,פירתרואיד

בנגיעות רבה מטפלים 100-501414DELTAMETHRIN סמ”קדסיס
בשילוב לאנט

100-601414 סמקסיפרין 10

CYPERMETHRIN
טיטאן 20, 
סיפרין 20, 
תרסיפ20, 

 20 -N טאטא

50-301414 סמ”ק

1001414CYPERMETHRIN סמ"קשרפז

3A ,פירתרואיד
ESFENVALERATEאסור150-10010 סמ”קמוסטנג

FENPROPATHRINאסור200-1503 סמ”קסמש

LAMBDA CYHALOTHRINאסור150-1007 סמ”קקרטה 5

לא ידוע2033PYRIDALYL סמ”קבז

3033 סמ”קדוריבו
 THIAMETHOXAM+

CHLORANTRANILIPROLE4A + 28

EMAMECTIN BENZOATE 10033 סמ”קדיזל
+ LUFENURON6 + 15

1033 גרםדנים

1533FLUBENDIAMIDE28 גרםטאקומי

לאנט 20, לאנט 
20 דופונט, 
מתוניט 20 

אסור350-2003 סמ”ק

METHOMYL

1A ,קרבמט

יודברו גם זחלי הליוטיס, 
פלוזיה, ציקדות וכנימות 

עלה
לאנט 90, 

מתומקס 90, 
רו סטופ

אסור75-503 סמ”ק
יודברו גם זחלי הליוטיס, 
פלוזיה, ציקדות וכנימות 

עלה

אסור3  100-80 גרםמתוניט 90
יודברו גם זחלי הליוטיס, 
פלוזיה, ציקדות וכנימות 

עלה 
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ריכוז/מינון IPM(2)תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
לקטיף

קבוצת שם גנרי
הערותפעילות)1(

שוק 
יצואמקומי

זחלי פרודניה 
littoralis Spodoptera

מץ’, מאצ’ו 50, 
401414LUFENURON סמ”קצבר, מירון 50

מג”ח, 15
501414TEFLUBENZURON סמ”קמוליט, שונית

30033 גרםסנטארי
 Bacillus Thuringiensis

Aizawai11A בתוספת משטח ביו-וואט
בריכוז 0.1%

נגד זחלים גדוליםפיתיון2-1.533SODIUM FLUOSILICATE ק”גספסן 

מג”ח, 75-5033METHOXYFENOZIDE18 סמ”קראנר

כנימות עלה    
Aphidoidea

צרעה טפילית 
מועילים1,00000Aphidius colemani- אפידיוס

קונפידור, 
סייפן, קוהינור, 

קונפידנס, 
קודקוד

4033IMIDACLOPRID סמ”ק
נאוניקוטינואיד

4A

בהגמעה בלבד. היישום 
במהלך השליש השני של 

ההשקיה 

בריסוס. מקסימום 1033THIAMETHOXAM 2 סמ”קאקטרה
טיפולים בעונה

לאנט, לאנט 20 
אסור300-2503 סמ”קדופונט

METHOMYL1A ,קרבמט
אסור75-503 סמ”קלאנט 90

300-200 מלתיון
זרחן אורגני, MALATHIONאסור3סמ”ק/גרם

1B

נימיקס 45, 
יש לרסס בשעות הערבלא ידועAZADIRACHTINאסור0.1%3עזגן

0.1%33-0.2%בוטניגארד
 Beauveria bassiana Strain

GHA

3033PYMETROZINE9B גרםצ’ס

מלכודת צבע10-400POLYISOBUTANE יחידותרימיטרפ

1533FLONICAMID29 גרםטיפיקי

אסור1%3גנים 1500
 NEEM OIL +

AZADIRACHTINיש לרסס בשעות הערבלא ידוע

50 PT  3%33זהרPOTASSIUM FATTY ACID

C 0.5%33טימור
 Melaleuca alternifolia + Sophora

sp. + Natural Pyretrhrin3A ,פירתרואיד

בשילוב עם תותחשמניםNEEM OIL + PLANT OILאסור0.3%3כפיר

0.8%33כנימת
 POTASSIUM SALT OF

FATTY ACIDSבשילוב עם אגוז

אסור1%3נימפר
 PYRETHRINS + NEEM

OIL + PLANT OIL
3A ,פירתרואיד

אסור0.4%3תותח
 PYRETHRINS + NEEM
OIL + VEGETABLE OILיש לרסס בשעות הערב

כנימת עש הטבק 
Bemisia tabaci

אקרית טורפת 
מועילים100,000-50,00000Amblyseius swirskii- סבירסקי

אוברון, 
ידביר בעיקר דרגות 120-6033SPIROMESIFEN23 סמ”קאובליסק

צעירות

S - אסור100-7014 גרםאויסקט
 THIOCYCLAM

HYDROGEN OXALATE14 רק בשדות גלויים. לבוגרים
בלבד

קונפידור, 
סייפן, קוהינור, 

קונפידנס, 
קודקוד

10033IMIDACLOPRID סמ”ק

נאוניקוטינואיד, 
4A

בהגמעה בלבד. היישום 
במהלך השליש השני של 
ההשקיה. לא יותר משני 

טיפולים בעונה

DINOTEFURANאסור753 גרםאיפון
 במקרה של התקפת 
כנימות קמחיות יש 
להתייעץ עם מדריך

הטיפול בהגמעה. 6033THIAMETHOXAM סמ”קאקטרה
מקסימום 2 טיפולים בעונה

מוספילן 
לריסוס, 
מפיסטו

ידביר גם כנימות עלה3077ACETAMIPRID סמ”ק

המשך בעמוד הבא
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ריכוז/מינון IPM(2)תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
לקטיף

קבוצת שם גנרי
הערותפעילות)1(

שוק 
יצואמקומי

כנימת עש הטבק 
Bemisia tabaci

מג”ח, 10033BUPROFEZIN16 סמ”קאפלורד

לדרגות צעירות. במקרה 
של התקפת כנימות 

קימחיות יש להתייעץ עם 
מדריך 

אצטאסטאר, 
25044 גרםאצטאפלוס

 ACETAMIPRID +
BIFENTHRIN4A + 3A

75-5033 סמ”קאקסירל

CYANTRANILIPROLE28
75-5033 סמ”קורימרק

יישום בהגמעה באמצעות 
מזרק מדידה או דרך 

מערכת הטפטוף בגידול 
החסוי והגלוי

100-501414DELTAMETHRIN סמ”קדסיס

3A ,פירתרואיד

טיטאן 20, 
 ,20-N– טאטא

סיפרין 20, 
תרסיפ 20, 
סימשופר

50-301414 סמ”ק
CYPERMETHRIN

שרפז, סימבוש, 
100-601414 סמ”קסיפרין 10

ESFENVALERATEאסור150-10010 סמ”קמוסטנג

FENPROPATHRINאסור200-1503 סמ”קסמש

LAMBDA CYHALOTHRINאסור150-10014 סמ”קקרטה 5

אסור1%3נימפר
 PYRETHRINS + NEEM

OIL + PLANT OIL3A ,פירתרואיד

אסור0.4%3מייטימור
  Melaleuca alternifolia +

Natural Pyretrhrin

LQ 215 0.4%33זהר
 FATTY ACID POTASSIUM

SALTסבון
וודא כי האצווה שבידך 

היא האצווה החדשה ללא 
אמוניה רבעוני

50 PT  3%33זהרPOTASSIUM FATTY ACID

5033SPIROTETRAMAT23 סמ”קמובנטו 100
במקרה של התקפת 
כנימות קמחיות יש 
להתייעץ עם מדריך

מטרונום פריים, 
50033 סמ”קרקויאם פריים

 EXTRACT OF
CHENOPODIUMתכשיר לא אורגניתמצית צמחים

MALATHION1Bאסור2003 סמ”קמלתיון

נימיקס 45, 
לא ידועAZADIRACHTINאסור0.1%3עזגן

0.2%33Paecilomyces fumosoroseusנו פלי

פגסוס 250, 
* בשטח גלוי בלבד. ידביר DIAFENTHIURON12Aאסור150-10028 סמ”קפניקס 250*

גם ציקדות ואקריות

Formicoidea נמלים
4000 גרםברקן

 PYRETHRUM +
DIATOMACEOUS EARTH3A ,מינון לקןפירתרואיד

איבוק שבילי נמלים וקיניםאורגני50000SILICON DIOXIDE גרםנמלית

תריפס הטבק 
 + Thrips tabaci

תריפס הפרחים 
המערבי 

 Frankliniella
occidentals

פשפש טורף - 
ידביר רק תריפס הפרחים מועילים6,000-4,00000Orius laevigatusאוריוס

המערבי

אקרית טורפת 
מועילים100,000-50,00000Amblyseius swirskii- סבירסקי
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ריכוז/מינון IPM(2)תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
לקטיף

קבוצת שם גנרי
הערותפעילות)1(

שוק 
יצואמקומי

תריפס הטבק 
 + Thrips tabaci

תריפס הפרחים 
המערבי 

 Frankliniella
occidentals

100-501414DELTAMETHRIN סמ”קדסיס

3A ,פירתרואיד

טיטאן 20, 
   ,20-N-טאטא

סיפרין 20, 
סימשופר, 

תרסיפ 

100-301414 סמ”ק
CYPERMETHRIN

מינון לפי תווית התכשיר

סיפרין 10, 
100-601414 סמ”קשרפז, סימבוש

טלסטאר, 
אטלס, תלת 

סטאר
7577BIFENTHRIN סמ”ק

במקרה של התקפת רכנף 
חיוור יש להתייעץ עם 

מדריך 
80-60314ACRINATHRIN סמ”ק רופאסט

300-200 מלתיון
MALATHION1Bאסור3סמ”ק/גרם

בשילוב נימטול 1%לא ידועAZADIRACHTINאסור0.3%3איזידור
בשילוב שמן 0.1%77ABAMECTIN6 ורקוטל

2033 גרם דנים
 EMAMECTIN BENZOATE

+ LUFENURON6 + 15

טרייסר 
אולטרה, 
טרייסר 

 אולטרה אורגני

0.08%33SPINOSAD
5

בתוספת משטח8044SPINETORAM סמ”ק ספרטה סופר
מטרונום פריים, 

50033 סמ”ק רקויאם פריים
 EXTRACT OF

CHENOPODIUMתכשיר לא אורגניתמצית צמחים

METHIOCARB>>>>>>>>100 סמ”ק מסורול

1A ,קרבמט

מועד אחרון - עד תחילת 
החנטה של הפרח הראשון

תתכנה צריבות בעלים. FORMETANATEאסור1004 גר’דיקרזול
בתוספת סוכר

אסור לשימוש בשטחים CHLORFENAPYR13אסור403 סמ”ק פיראט, פוליס
פתוחים. 

נמטודות עפצים 
Meloidogyne sp

בהגמעה433Bacillus firmus11 ק”ג ביונם

ויידט 10, ויוה
 

קרבמט, OXAMYL1Aאסור1-0.521 ליטר 
בהגמעה. 4 טיפולים 

עוקבים החל משבוע לאחר 
השתילה

600 סמ"קטרוויגו
33ABAMECTIN6

250 סמ”קנמטוקס

40033GARLIC EXTRACT סמקביוגארד

בשילוב עם שטח 90 במינון 0.03%77SULFOXAFLOR4Cפלאשכנימה קמחית
0.1%

בוטריטיס               
Botrutis cinerea

15033FENHEXAMIDG3 סמ”קטלדור 500

לא ידוע20033TEA TREE OIL סמקטימורקס גולד

סוויץ’, סאוונה, 
 טאץ’

60 סמ”ק או 
0.06%4 4

 CYPRODINIL +
FLUDIOXONILD1 + E2

אין לרסס יותר מ-3 
ריסוסים בעונה. יעיל כנגד 

קשיונה גדולה

סיגנום
 

751414 גרם
  BOSCALID +

PYRACLOSTROBINC2 + C3
למניעת עמידות - 3 

ריסוסים לעונה לא רצופים. 
יעיל נגד קשיונה גדולה

ASO סרנייד 
1%33Bacillus subtilisF6

מומלץ לשלב עם 0.4% של 
סבון 

    LQ 215

1251414MEPANIPYRIMD1 סמ”ק פרופיקה

IPRODIONEE3אסור1003 סמ”ק רובראל, רודיון

המשך בעמוד הבא
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ריכוז/מינון IPM(2)תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
לקטיף

קבוצת שם גנרי
הערותפעילות)1(

שוק 
יצואמקומי

מחלות ווירוס 
המועברות ע”י 

כנימת עלה 
בצורה חולפת

וירול, וירותר

 

1.5%-1.0%33SUMMER OILשמן

כתמים בקטרים 
 Xanthomonas

vesicatoria

0.3%77-0.5% בלו שילד

COPPER HYDROXIDEM1ריסוס עד נגירה פונגורן, פרסול, 
0.3%37-0.5% צ’מפיון

%77 0.25- 0.4% קוציד 2000

לא ידוע0.5%33POTASSIUM PHOSPHITE קנון 50 

מקמקת
Pythium sp

רידומיל גולד 
נוזלי

 

METALAXYL-MA1>>>>403 סמ”ק

הטיפול בהגמעה לאחר 
השתילה. לפני שליחת 
התוצרת מומלץ לבצע 

בדיקת שאריות

קמחונית
Odiopsis taurica

אסור1%3 נימפר
 PYRETHRINS + NEEM

OIL + PLANT OIL3A ,פירתרואיד

QUINOXIFENE1אסור40-307 סמ”ק אביר, ענבר

אגרימור-סטופ, 
שמן0.5%33NEEM OIL-1% נימגראד, נימבי

בשטח פתוחאסור1%3  נימטול
אופיר 2000/

100-5037 סמ”ק אורון
PENCONAZOLE

G1

מינון לפי תווית התכשיר
טופנקו 100/

10037 סמ"קעומר

באיפידן
 

TRIADIMENOLאסור5012 סמ”ק
הטיפול בשדה גלוי וחסוי. 
בחממה יש לאוורר בעת 

הריסוס

שביט
 

הטיפול בשדה גלוי וחסוי. TRIADIMENOLG1אסור5012 סמ”ק
בחממה יש לאוורר בעת 

הריסוס

NEEM OIL+VEGETABLE אסור1%3גניקן
OIL

לא ידוע
בתוספת אגוז

+ NEEM OIL אסור1%3גנים 1500
AZADIRACHTINיש לרסס בשעות הערב

751414 גרם  בליס
14

  BOSCALID +
PYRACLOSTROBINC2 + C3

למניעת עמידות - 3 
ריסוסים לעונה לא רצופים

7514סיגנום
גופריתר, 
גפרטיב, 

הליוגופרית,
מיקרוטיול, 
סולפו לי, 
סולפוזול, 

סולפרון, סופה, 
 קומולוס

1%-0.4%33

SULFUR

M2

עלולים לצרוב 
בטמפרטורות גבוהות. נא 

לעיין בתווית התכשיר

0.5%33-1%תיוביט

0.75%33קואלה
4-333 ק”ג גופרביק 70

דימול, דימול 
שמן1%77PARAFFINIC OIL אורגני

חוסן, קוז'אק, 
איתן

 

10033FLUTRIAFOLG1 סמ”ק

בהגמעה. טיפול למניעה. 
2 יישומים בהפרש של 

חודש. החל מחודש לאחר 
השתילה. 
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ריכוז/מינון IPM(2)תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
לקטיף

קבוצת שם גנרי
הערותפעילות)1(

שוק 
יצואמקומי

קמחונית
Odiopsis taurica

זאוס, מירדור, 
עמיסטאר, 

עמיעוז, עמירן, 
 רוקסטאר

15077 סמ”ק

AZOXYSTROBIN
C3

בהגמעה למניעה. שני 
טיפולים בעונה בהפרש של 
חודש. טיפול ראשון חודש 

לאחר שתילה
זאוס, מירדור, 

עמיסטאר, 
 עמיעוז

בריסוס. אין לרסס עד 21 5044 סמ”ק
יום משתילה

רצוי לתת טיפול מניעה2033TRIFLOXYSTROBIN גרם פלינט
METOMINOSTROBINאסור353 סמ”קרינגו

133 ק”ג מור
 POTASSIUM HYDROGEN

+ COPPER SULPHATEהמינון 1 ק"ג מור אורגני
ל-100 ליטר מים

לא ידוע2033CYFLUFENAMID סמ”ק נץ

ASO 0.5%33 סרניידBacillus subtilisF6

300-5033Melaluca alternifoliaF7 סמ”קטימורקס גולד

POLYOXIN ALאסור253 גרם פולאר

H4 פרלין, פרלין 
מינון לפי תווית התכשיר. POLYOXIN Bאסור100-203 גרם סופר

בתוספת ביופילם 0.05% 

JMS 1%33 שמן קייציMINERAL OILאין לרסס בטמפרטורה שמן
מעל 28 מעלות

10033 גרם קליגרין
 POTASSIUM

BICARBONATEלא ידוע

קשיוניה גדולה 
Sclerotinia sclerotiorum

IPRODIONEE3אסור1003 סמ”ק רובראל/רודיון

דלסן
 

CARBENDAZIMB1אסור407 גרם
מרווחי ריסוס 
פעם ב-7 ימים

ו-80 ג’/ד’ פעם ב-14 יום

משטחים וחומרי 
עזר

0.1%33Soup Nut אגוז

>>>>>>>>0.5%אם-פה-דה
 POTASSIUM SALT OF

FATTY ACIDS
ימי המתנה משתנים 

בהתאם לתכשיר המשולב
0.2%33CITRIC ACIDסופה לינק

BB5 משטח

 ALKYL PHENOXY
 POLYETHYLENE

 ETHANOL + ACID
BUFFERS

שטח 90
 ALKYL PHENOL

 ETHYLENE OXIDE
CONDENSATE

חיטוי קרקע

SOLAR STERILIZATIONקדם שתילהחיטוי סולרי

 SOIL
STERILIZATION

למשך לפחות 30 יום, 
בחודשים יולי - אוגוסט

אדיגן סופר, 
אדירם 510, 

אדוכם סופר, 
מתמור 510

METAM SODIUMקדם שתילה43-25 ליטר

למניעת דוררת, מקמקת 
)פיתיום(, קשיונה גדולה, 
עשבים חד שנתיים. פגע/

מינון/שיטת יישום בהתאם 
לתווית.     

אגרוצלון, 
למניעת נמטודות יוצרות DICHLOROPROPENE-1,3קדם שתילה20-15 ליטרקונדור

עפצים

שבוע לפני 800 סמ”קנימיץ
שתילה

FLUENSULFONEבמערכת הטפטוף

DIMETHYL DISULFIDEקדם שתילה60-40 ליטרפלדין

המשך בעמוד הבא
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קוטלי עשבים

הערותגיל/גובה עשבשלב גידולריכוז/מינון לדונםשם גנריתכשיר הדברה

המינון בהתאם לתווית. אסור אחרי הצצהHALOXYFOP R METHYL0.75%-0.35%גלנט סופר
ליצוא

350 סמ”קOXADIAZONרונסטאר, סטאר
קדם שתילה, לפני 
ההמטרה הקודמת 

לשתילה

בשטח הפתוח בלבד. רצוי 
לשתול בדקר

מינון בהתאם לתווית לסוג וגודל 400-120 סמ”קCYCLOXYDIMפוקוס אולטרה
העשב. 

מותר שימוש בזנים המופיעים אחרי הצצהקדם שתילה150 סמ”קCLOMAZONEקומנד
בתווית התכשיר

ליישום יש לעין בתווית4-3 עלים100-50 סמ”קQUIZALOFOP-P-ETHYLליאופרד

אין להשתמש בתכשיר בחממות. 10-5 ס”מ50 סמ”קFLUAZIFOP-P-BUTYLדגנול
אסור ליצוא

לאחר הצצה, 100-70 סמ”קCLETHODIMחץ סופר
לפני הפריחה

המינון להדברת דגניים חד 
ורב-שנתיים בהתאם לתווית
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ניסוי זה, שנערך בכיכר סדום בגידול טרגון, 
בחן את השפעתה של תוספת התאורה 

הפוטופריודית על הצימוח ובדק את השפעת 
איכות המים על יבול הטרגון ועל איכותו.

תקציר
עשבוני  צמח  הוא   )Artemisia dracunulus דרקונית,  )לענה  טרגון 
רב-שנתי המשמש כעשב תיבול. גידול טרגון לתבלין בערבה, 
מנהרה  או  חממה  כמו  גידול  בבית  נעשה  החורף,  בחודשי 
לזרז  כדי  תאורה  שעות  מוסיפים  מהשטחים  בחלק  עבירה. 
את הצימוח, ובחלק מהם נעשה הגידול בתנאים של יום טבעי. 
כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ-30 ס"מ, קוצרים את היבול. 
50 ח"מ. משך  GA3 בריכוז  ניתן טיפול בג'יברלין  בין הקצירים 
הזמן החולף מקציר לקציר בקיץ הוא כ-30 יום, ובחורף - כפול 

מכך.
בניסוי, שנערך בתחנת זוהר כיכר סדום בעונת 2017/18, נשתל 
בלבד,  צל  רשת  תחת  החל  הגידול  עבירה.  במנהרה  טרגון 
ובהמשך נפרש פלסטיק על המבנה עד סיום הגידול בחודש 
במים  החלקות  מחצית  הושקתה  הגידול  מתחילת  אפריל. 
באיכות  קו  במי  ומחציתן   ,EC 1.1 ds/m באיכות של  מותפלים 
של EC 3.3 ds/m. תאורה התבצעה באמצעות נורות לד לבן חם 
בעוצמה של 12 ואט, החל מ-24.12.17 ועד 15.3.18, בין השעות 
התאורה  של  השפעתה  את  לבחון  במטרה   ,01:00 עד   22:00
הפוטופריודית על הצימוח ואת השפעת איכות המים על יבול 

הטרגון. 
מתוצאות הניסוי עולה כי תוספת הארה הביאה להקדמה של 
שבועיים בקטיפים. בשל התחלה מאוחרת של הארה, שהחלה 
בקטיפים  הטרגון  ביבול  ההבדל  נראה  דצמבר,  בחודש  רק 
מחודש פברואר ואילך. לא נראה הבדל בגידול הטרגון במים 
המותפלים ובמי הקו במהלך הגידול עד חודש אפריל. בחודש 
אפריל, לאחר הקטיף, לא התאוששו חלקות הטרגון שהושקו 

במי קו והתייבשו.  
אנו מציעים להמשיך ולבחון את השפעת תוספת ההארה על 
גידול הטרגון באמצע החורף. כמו-כן, מוצע לבחון את תרומת 

השפעת תוספת תאורה ומים 
מותפלים על גידול טרגון 

בכיכר סדום
מעין פלוס קטרון, דודי קדוש, שלומי ואקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ולהקדמת  היבול  לשיפור  זו,  בתקופה  בג'יברלין  השימוש 
הקטיף.

מבוא
עשבוני  צמח  הוא   )Artemisia dracunulus דרקונית,  )לענה  טרגון 
רב-שנתי המשמש כעשב תיבול. מוצאו מחצי הכדור הצפוני - 
אירופה, חלקים מאסיה )גם הודו(, אמריקה הצפונית ומקסיקו. 
טעמו של הטרגון מזכיר אניס. לעיסת גבעולי טרגון מאלחשת, 
הצרפתים  שיניים.  לכאבי  כתרופה  גם  משמש  הוא  ולכן 

משתמשים בתבלין זה לתיבול עופות, דגים ותבשילי ביצים. 
במהלך  רבים  טריים  תבלינים  מיני  גידלו  סדום  שבכיכר  אף 
הוא  כיום  שנותר  יחיד  הכמעט  הגידול  האחרונות,  השנים   30
הבזיל. אנו סבורים כי יש חשיבות רבה להרחבת סל הגידולים, 
כשאחד הגידולים בעל הפוטנציאל הגבוה לגידול הוא הטרגון. 
רוב הגידולים בכיכר סדום, בחודשי החורף, נעשים במנהרות 
תאורה  מוספת  מהשטחים  בחלק  הטרגון.  גם  וכך  עבירות, 
יום  במטרה לזרז את הצימוח, ובחלקם נעשה הגידול בתנאי 
טבעי. כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ-30 ס"מ, קוצרים את 
 50 בריכוז   GA3 בג'יברלין  טיפול  ניתן  לקציר  קציר  בין  היבול. 
ח"מ. משך הזמן החולף בין קצירים בקיץ הוא כ-30 יום, ובחורף 

- כפול מכך.
יתרון  יש  כי  נמצא   )2001 וחוב'  )צוברי  קודמות  בעבודות 
לתוספת התאורה בטרגון לעומת טיפול בג'יברלין בלבד. בכל 
המסחריים,  בשטחים  בגידול  ואף  בעבר,  שנעשו  המחקרים 
בניסויים,  להט.  נורות  באמצעות  התאורה  תוספת  התבצעה 
בנורות  השימוש  כי  נמצא  וחרציות,  טרכליום  בפרחי  שנערכו 
פלורסנט או לד יעיל כמו השימוש בנורות ליבון )פלוס קטרון 

וחוב' 2011, 2012, 2015(. 
אזור כיכר סדום הפך אזור עיקרי לגידול בזיל בזכות מזג-האוויר 
המתון השורר בו בעונת החורף. למרות המים המליחים מאוד 
שבו )EC מעל 3.3 דציסימנס למטר(, המשמשים להשקיה, לא 
נמצאה בניסויים או בגידול המסחרי פגיעה ביבול או באיכות 
המים  מליחות  של  ההשפעה  נבדקה  לא  טרגון,  לגבי  הבזיל. 
בכלל. פעמים לא מעטות נראו קשיי קליטה בשתילות הטרגון 
טמפרטורות  של  משילוב  נובע  שהדבר  חשש  ויש  באזור, 
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גבוהות מאוד בעת השתילה עם ההשפעה השלילית של המים 
זה  באזור  למגדלים  להגיע  המליחים. בעתיד הקרוב אמורים 
מים שמליחותם נמוכה יותר. על-מנת לשפר את יבול הטרגון 
ואיכותו, מן הראוי לבדוק בגידול את כל מרכיבי התאורה )סוג 
ההפעלה,  שעות  כמות  ההצבה,  מרחקי  עוצמתה,  המנורה, 

אופן ההפעלה - לסירוגין או ברציפות וכו'(. 
התאורה  תוספת  השפעת  את  לבחון  הן  זו  עבודה  מטרות 
הפוטופריודית על הצימוח ולבדוק את השפעת איכות המים 

על יבול הטרגון ועל איכותו.

שיטות וחומרים 
תיכונה  ערבה  מו"פ  זוהר,  הניסיונות  בתחנת  בוצע  הניסוי 
במנהרה  ב-18.9.17  נשתלו  טרגון  צמחי  תמר.  וצפונית 
עבירה תחת רשת צל. בתאריך 24.11.17 נפרש פלסטיק על 
המנהרה. הוחל בהארה בתאריך 24.12.17, והיא הופעלה מדי 
הנורות   .15.3.18 לתאריך  עד   01:00 עד   22:00 מהשעה  יום 
ששימשו לניסוי הן נורות לד W12 באור לבן חם. במהלך הגידול 
ניתנו 2 טיפולי ג'יברלין, בתאריכים 26.12.17 ו-2.1.18. מתחילת 
הגידול הושקתה מחצית החלקות במים מותפלים באיכות של 
EC 1.1 ds/m, ומחציתן במי קו באיכות של EC 3.3 ds/m )איור 1(. 

כמויות המים שניתנו במהלך העונה היו 1,250 קוב לדונם ב-235 
כאשר  נקצר  טיפול  כל  הטיפולים.  בשני  זהות  והיו  גידול,  ימי 
 11.5.18 לתאריך  עד  לקציר.  המתאים  לגובה  הגיעו  הצמחים 
בוצעו 7 קצירים בחלקות שהוארו לעומת  6 קצירים בחלקות 
שלא הוארו. כל היבול )החומר הירוק( שנקצר מהחלקה נשקל 

מיד לאחר הקציר.

תוצאות
בטיפול  דצמבר  חודש  במהלך  שבוצעו  הראשונים,  הקצירים 
התאורה ובביקורת, נערכו באותם מועדים ללא כל השפעה של 

התאורה )איור 2(. הסיבה לכך היא כפי הנראה מועד תחילת 
החל מקטיפי  הורגשה  התאורה  )24.12.17(. השפעת  ההארה 
בקטיפים.  שבועיים  של  בהקדמה  והתבטאה  פברואר  חודש 

מרווח זה של שבועיים נמשך עד תום תקופת הגידול.

לראשונה  הורגש  מאי,  בחודש  האחרון  הקציר  ביצוע  לאחר 
באופן חד וברור ההבדל בין החלקות שהושקו במים מותפלים 
העלייה  עם   .)1 )תמונה  הקו  במי  שהושקו  החלקות  לבין 
האביבית בטמפרטורה, ניכר היה כי החלקות שהושקו במי הקו 

לא הצליחו להתאושש לאחר הקציר ולחדש את הצימוח.

סיכום
תחת  עבירה  במנהרה  התבצעה  זו  בעבודה  הטרגון  שתילת 
רשת צל. מחצית מהשטח הושקתה במים מותפלים ומחציתו 
חודש  של  השנייה  במחצית  שבוצעה  מהשתילה,  קו.  במי   -
ספטמבר, ועד חודש אפריל - לא נראתה השפעה של ההשקיה 
במים מותפלים לעומת מי הקו. כיסוי הטרגון ברשת צל מיום 

איור מס' 1: הטיפולים השונים שנעשו במנהרה 
העבירה

איור מס' 2: יבול מצטבר בטיפולים השונים 

תמונה מס' 1: מראה החלקה ללא תאורה בסוף חודש 
מאי: א - מי קו, ב - מים מותפלים

בא
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השתילה הקל כפי הנראה על תהליך קליטת השתילים, למרות 
הטמפרטורות הגבוהות ששררו בתקופה זו. 

באביב,  הטמפרטורה  עליית  ועד  הגידול  תקופת  כל  במהלך 
ההשקיה  לבין  מותפלים  במים  ההשקיה  בין  הבדל  נראה  לא 
במי קו. כאשר חלה התחממות משמעותית, התייבשו החלקות 
שהושקו במי קו, ולעומתן, החלקות שהושקו במים מותפלים 

התפתחו לאחר הקטיף. 
מסיכום תוצאות הקציר עולה, כי היבול בחלקות שהושקו במי 

קו היה גבוה יותר מהחלקות שהושקו במים מותפלים.
השפעת התאורה הייתה ברורה וגרמה להקדמה של שבועיים.
את  המשך  בניסוי  לבדוק  מציעים  אנו  הניסוי,  תוצאות  לאור 
באמצעות  החורף  לאמצע  הקטיף  להקדמת  האפשרות 
את  ולבחון  להוסיף  וכן  יותר  מוקדם  במועד  הארה  תחילת 
שילוב השפעת טיפולי ג'יברלין בתוספת הארה, לעומת טיפולי 

ג'יברלין ללא הארה על הצימוח.

תודות
תודתנו להנהלת ענף הירקות ומועצת הצמחים, על השתתפותן 

במימון הניסוי;
מו"פ  של  הניסויים  במערך  התמיכה  על  לקק"ל,  מודים  אנו 

ערבה.

מקורות
פלוס קטרון מ', אושרוביץ א', פיטשון נ', נשרי י', אורן שמיר מ', 
ניסים לוי ע' 2015. בחינת השימוש בנורות לד )LED( ופלורסנט 
תיכונה  ערבה  מו"פ  בטרכליום.  ומחזורית  רציפה  בהארה 

http://agri.arava.co.il וצפונית תמר
פלוס קטרון מ', שלמה א', קדמן זהבי א', קריזובה ק', אושרוביץ 
בחינת שימוש   .2011 נ'  ר', שדה  זליגמן  י',  נשרי  י',  ברזילי  א', 
בנורות פלואורסצנטיות שונות ונורות לד להארה פוטופריודית 
של הזן טרכליום לבן בערבה. מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר 

http://agri.arava.co.il

ק',  קריזובה  א',  שלמה  א',  זהבי  קדמן  מ',  קטרון  פלוס 
)LED( לנורות  נורות לד  2012. השוואת  י'.  אושרוביץ א', נשרי 
פלואורסצנטיות להארכת היום בחרציות. מו"פ ערבה תיכונה 

http://agri.arava.co.il וצפונית תמר
צוברי ג', קדמן זהבי א', כרמי ש', מזור י'. 2001. השפעת תוספת 
תאורה וג'יברלין על צמיחת טרגון לתבלין בערבה. מו"פ ערבה 

http://agri.arava.co.il תיכונה וצפונית תמר
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הסטמפיליום והחילדון הן שתי מחלות 
הפוגעות קשות בנוף צמחי השום. עבודה זו 

בחנה דרכים למניעתן ולהדברתן.

מבוא
 Stemphylium sp.  :במחלות נוף בשום מעורבות בעיקר שתי פטריות
)סטמפיליום(, הגורמת למחלת הכתמים הסגולים, והפטרייה 
Puccinia allii, הגורמת לחילדון. שתי המחלות מופיעות לרוב יחד, 

מניעה והדברה של 
סטמפיליום וחילדון בשום

נביל עומרי, תמר אלון, סאמר עומרי - שה"מ, מחוז העמקים
רבקה רביב - המבי"ע

אוהד אגרא, ישי רמון - חברת תפזול
אבידע אלון - חברת לוכסמבורג

ליאור ישראלי - חברת אדמה מכתשים
שקד ישראלי - חברת תרסיס

אך לעתים, בשנים יבשות או באזורים צחיחים, מחלת החילדון 
הסטמפיליום  שמחלת  בעוד  גבוהה,  בתדירות  מופיעה  אינה 
פורצת מדי שנה במועדים מוגדרים, באמצע חודש דצמבר או 
בתחילת ינואר, ומאופיינת בכתמים סגולים הפזורים בכל חלקי 
ומתעצמים לקראת האביב,  נוף הצמח. כתמים אלה הולכים 

בחודשים מרץ-אפריל.  
יצהיבו  כתמים,  עליהם  ונראים  מהמחלות  שנפגעים  העלים, 
תוך כחודש ימים וימותו. כתמים ראשונים, שייווצרו מהדבקות 
הרוח  עם  יופצו  אשר  רבים  נבגים  ייצרו  מוצלחות,  ראשוניות 
לעבר צמחים מתאימים, כולם ממשפחת השושניים. החדירה 
לצמח נעשית לרוב דרך הפיוניות. פגיעות בשלמות הרקמות 
ובציפוי השעווה הקוטיקולרי מעודדות מאוד חדירה והדבקה 
התפתחות  את  מעודדת  בהמטרה  השקיה  סטמפיליום.  של 

המחלה. 
החילדון פוגע בעלים ובקני התפרחת של השום והבצל ותוקף 
עוד צמחי בר רבים ממשפחת השושניים. המחלה נפוצה בכל 
הארץ ומופיעה בחודשי האביב והקיץ. הפטרייה יוצרת צברים 
נבגים ומכילים  העלה  מתוך  שמתפרצים  חומים,  צהובים 
חד-תאיים. עם הופעתו, החילדון מסב נזק חמור לגידול השום.

ההתמודדות עם מחלות אלה כוללת בין היתר טיפולים כימיים 
סדירים )פרוטקטנטיים וסיסטמיים(, שמטרתם לשמור על נוף 
למניעה  הטיפולים  כתמים.  של  קטנה  כמות  עם  ובריא  ירוק 
ולהדברה של מחלת הסטמפיליום מדבירים ביעילות רבה גם 

את מחלת החילדון. 
של  ולהדברה  למניעה  תכשירים  בחינת  הניסוי:  מטרת 

סטמפיליום וחילדון בשום.

מהלך המחקר ושיטות עבודה
מקום ביצוע הניסוי: חוות עדן, עמק המעיינות.

הזן: שני, נקי מווירוסים. 
תאריך השתילה: 10.10.17.

הכרב: חיטה.

ביצוע ספירות של כתמים עם סיום הניסוי
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וההרכב  פירוט הטיפולים )נספח, הכולל נתונים על התכונות 
של התכשירים, מופיע בסוף הדוח(:

חברהמינון בסמ"ק/ד'הטיפול
לוכסמבורג300פוטורה
לוכסמבורג600פוטורה

תרסיס50מיקסבום
תרסיס75מיקסבום

תרסיס75רגב
מכתשים50אזימוט
מכתשים100אזימוט
מכתשים200אזימוט

תפזול75פרימיום
תפזול50+200ברק+דואט

מכתשים50אורטיבה טופ
היקש

מועדי הטיפולים: הטיפול הראשון ניתן בתאריך 7.2.18, ושאר 
הטיפולים בוצעו מדי 10 ימים, עד לתאריך 26.3.18; בסך-הכול 

נעשו 6 טיפולים.
מתכונת הניסוי: בלוקים באקראי, 4 חזרות באורך 10 מטרים 

של ערוגה לחזרה.
 5 הריסוס בוצע במרסס גב מוטורי עם פום באורך 1.2 מטר, 

דיזות קוניות, בנפח תרסיס של 25 ל'/ד'.
החלקה הושקתה בהמטרה ודושנה בהתאם לחלקה המשקית. 

כמו-כן, ניתן טיפול להדברת תריפסים, בהתאם לצורך.
הערכת הנגיעות: 

ספירת כתמים - בתאריך 14.4.18 נדגמו באקראי 10 צמחים   .1
מכל חזרה ונספרו כתמי הסטמפיליום לצמח.

מעריך  על-ידי   8.4.18 בתאריך  בוצעה   - ויזואלית  הערכה   .2
הצמחים  של  והבריאות  החיוניות  מידת  בה  ונבחנה  אחד, 
בסולם של 10-1, כאשר 10 מעיד על חלקה ירוקה ובריאה, 

ו-1 - על חלקה יבשה ונגועה. 
אינם  ולכן  בעלים,  חילדון  צברי  נצפו  לא  החילדון,  מבחינת 

מוצגים בטבלאות התוצאות שלהלן. 
הראשים  כל  ונשקלו  נעקרו   14.4.18 בתאריך  היבול:  שקילת 

הנמצאים במדגם של 2 מטרים של ערוגה מכל חזרה.

תוצאות 
כתמי  מספר  על  הטיפולים  השפעת   :1 מס'  טבלה 

הסטמפיליום בממוצע לצמח )14.4.18(
מספר כתמים ממוצע לצמחהטיפול
a 8.3ביקורת

b 6.3מיקסבום )50(
b 5.9מיקסבום )75(

c 4.2אורטיבה-טופ )50(
c 4.1אזימוט )50(

cd 3.9אזימוט )100(
cd 3.5אזימוט )200(

cde 2.8רגב )75(
de 2.6פוטורה )300(
ef 1.7פרימיום )75(
ef 1.4פוטורה )600(

f 0.9ברק+דואט )50+200(

בהדברת  יעילות  גילו  הטיפולים  כל  כי  למדים   1 מטבלה 
המחלה, בהשוואה לביקורת. 

יעילים ביותר היו הטיפולים: פוטורה 300, פרימיום 75, פוטורה 
600 וברק )200(+דואט )50(. 

השום  צמחי  חיוניות  על  הטיפולים  השפעת   :2 מס'  טבלה 
כאשר   ,10-1 של  בסולם  ויזואלית  )הערכה   8.4.18 בתאריך 
ו-1 מעיד על  וחיוניים,  ירוקים  10 מעיד על צמחים בריאים, 

צמחים נגועים(  
חיוניות הצמחיםהטיפול

a 9.0דואט+ברק
ab 8.0פרימיום )75(

ab 7.9רגב )75(
bc 6.8פוטורה )600(

bc 6.8אורטיבה-טופ )50(
cd 6.4פוטורה )300(
cde 6.1אזימוט )100(

cde 6.0ביקורת
cde 5.9מיקסבום )75(
de 5.3מיקסבום )50(

de 5.3אזימוט )50(
e 4.9אזימוט )200(

מטבלה 2 עולה כי הטיפול בתכשירים דואט + ברק, פרימיום 
התכשירים.  משאר  יותר  גבוהה  חיוניות  ברמת  בלטו  ורגב 
לחלקת  הדומה  חיוניות  רמת  על  העידו  האחרים  הטיפולים 

הביקורת.
טבלה מס' 3: שקילת יבול וממוצע משקל ראש בק"ג/ד'

משקל ראשיבול/ד' בטיפולהטיפול
51640.180פרימיום )75(

48260.154אורטיבה-טופ )50(
45370.149ביקורת

44850.156פוטורה )600(
43710.184רגב )75(

43290.189פוטורה )300(
43290.159אזימוט )200(
42710.169אזימוט )100(

41570.192ברק+דואט
38420.160מיקסבום )50(
38320.152מיקסבום )75(

38290.153אזימוט )50(
ל.מל.מ

נתוני היבול מצביעים על כך שלא הייתה השפעה של התכשירים 
השונים על פוטנציאל היבול לדונם ועל משקל ראש.

חוות עדן  - סימון חלקות הניסוי
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סיכום
תרם   )200( וברק   )50( דואט  בתכשירים  משולב  טיפול 
להפחתת הנגיעות בכתמי סטמפיליום ונראה כי השפיע באופן 
על  השפעה  נמצאה  לא  זאת,  עם  החלקה.  חיוניות  על  חיובי 
דומה  היה  הביקורת  בחלקות  היבול  היבול. סך-כל  פוטנציאל 

ליבול בכל החלקות המטופלות. 
עלולה  הסטמפיליום  מחלת  כי  עולה  זה  בניסוי  מהתוצאות 
להשפיע על חיוניות נוף צמחי השום אך לא על היבול. בעבר 
תועדו תוצאות מעין אלה בעבודות דומות, ואף בהן לא נמצאה 
פגיעה ביבול, למרות הנגיעות במחלה. אין עוררין על כך שכתמי 
מחלת הסטמפיליום פוגעים בעלים ובפעילות התקינה שלהם 
שעוצמת  ייתכן  זאת,  עם  כולו;  הנוף  לייבוש  לגרום  ועלולים 
ההתפרצות, העיתוי שבה היא מתרחשת, עוצמת התקדמותה 
והתפתחות ההדבקה - תלויים גם בגורמים נוספים, כמו תנאי 
על-ידי  הנגרמות  הפציעות  של  והעוצמה  והכמות  הסביבה 

גורמים חיצוניים )למשל רוחות(. 
יש להדגיש כי מחלת החילדון לא התפתחה בניסוי זה, ואפשר 
מובהקת  בצורה  לברר  ניתן  יחד  גם  המחלות  שתי  שבשילוב 
את חלקן של המחלות בפגיעה בפוטנציאל היבול, ולפיכך מן 

הראוי לחזור על ניסוי זה פעם נוספת. 

נספח לפירוט תכונות התכשירים והרכבם
1 . ;Tea Tree Oil 400 g/l  +  Difenoconazole 200 g/l מכיל   - רגב 

קוטל פטריות המשלב מיצוי של עץ התה עם חומר פעיל 

וקימחון  קימחונית  להדברת  מיועד  הטריאזולים;  מקבוצת 
בעגבנייה וגרב בתפוח.

2 . ;Dithianon 125 g/l + Potassium Phosphite 560 g/l פוטורה - מכיל
תכשיר קוטל מחלות המכיל תערובת של מרכיב סיסטמי 
על  ישירה  פעילות  משלב  התכשיר  מגע.  קוטל  ומרכיב 
מנגנון  שפעול  דרך  עקיפה  ופעילות  הרגישות  הפטריות 
הדברה  פעילות  מבטיח  זה  שילוב  הצמח.  של  העמידות 

ויעכב פיתוח תנגודת כנגד חומרי הדברה.
3 . ;Tebuconazole 200 g/l + Azoxystrobin 120 g/l אזימוט - מכיל

להדברת חילדון, קימחון ואלטרנריה חיצונית במטע.
ברק - מכיל chlorothanolin 720 g/l; קוטל פטריות בגידולים  . 4

שונים.
5 . ;Azoxystrobin 100 g/l + Boscalid 177 g/l מכיל   - פרימיום 

שדה,  בגידולי  בירקות,  מחלות  של  רחב  טווח  להדברת 
במטעים ובכרם.

6 . ;Tebuconazole 250 g/l + Azoxystrobin 200 g/l מכיל   - דואט 
להדברת מחלות בגפן, במטעים, בירקות ובגידולי שדה.

7 . ;Difenoconazole 125 g/l +  Azoxsystrobin 200 g/l אורטיבה-טופ - מכיל
בבצל,  בשום,  מחלות  להדברת  טווח  רחב  פטריות  קוטל 

בחימצה, בתפוח אדמה ובמטעים.
8 ..Azoxystrobin 25% + Flutriafol 12.5% מיקסבום - מכיל

תודות
ליפתח ולצוות המו"פ בחוות עדן, על העמדת הניסוי בשטחם;

למועצת הצמחים, על מימון הניסוי.
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מבחן זני התירס באזור גליל מערבי התקיים 
במסגרת מבחני הזנים הארציים. מטרת 

מבחנים אלו היא לבחון התאמת זני תירס 
מתוק ותירס סופר מתוק לגידול בארץ, תוך 

איתור הזנים המתאימים לגידול באזורים 
השונים, בהתאם לתנאים האקלימיים 

ולמועדי זריעה.

תקציר
זני התירס בחוות גד"ש גליל מערבי התקיים במסגרת  מבחן 

מבחני הזנים הארציים. 
מבין זני תירס סופר מתוק בלטו באזור זה הזנים ונדטה ו-3023. 

מבין זני התירס המתוק בלט הזן גנרטור.
הזנים בלטו  מתוק,  הסופר  התירס  זני  מבין  באינטרודוקציה, 
 7469 הזנים  בלטו  המתוק  התירס  זני  מבין  ו-3006.   CR 5040

וגראמפין.
 Driver בזנים  התייבשות  סימני  להופיע  החלו  הקטיף  לקראת 
ואלמנט ונלקחו דוגמאות למעבדתו של אייזיק אסולין. התוצאה 
הייתה חיובית להימצאות Harpophora maydis בצמחים, ולפיכך אין 

מה להמשיך עם זנים אלו.

מבוא
תירס מתוק משמש חומר גלם לתעשיית השימורים והקפואים 

ולשיווק טרי. 
מבחן זני התירס באזור גליל מערבי התקיים במסגרת מבחני 
זני  התאמת  לבחון  היא  אלו  מבחנים  מטרת  הארציים.  הזנים 
איתור  תוך  בארץ,  לגידול  מתוק  סופר  ותירס  מתוק  תירס 
לתנאים  בהתאם  השונים,  באזורים  לגידול  המתאימים  הזנים 

האקלימיים ומועדי זריעה. 
שונות.  בוטניות  קבוצות  משתי  מתוק  תירס  זני  נבחנו  במבחן 
הזנים המתוקים ה"רגילים", הנושאים את הגנים SE ,SU נבחנו 
נבחנו   ,Sh2 והזנים ה"סופר מתוקים", בעלי הגן  בחלקה אחת, 
זני  על  המבחנים  במסגרת  הנאסף  הידע  נפרדת.  בחלקה 
בסיס  משמש  המסחריים  הביקורת  זני  ועל  החדשים  התירס 
למידע על מאפייני הזנים ועל השינויים החלים בהם עם הזמן, 
כגון: משך הגידול, פוטנציאל היבול ואיכותו, רגישות למחלות 
לתעשייה  הזנים  התאמת  בחינת  כדי  תוך  זה  וכל  וכדומה, 

מבחן זני תירס מתוק 
וסופר מתוק

חוות עכו, גליל מערבי, 2018
יואל רובין - מרכז חקלאי העמק, ישי קציר - חוות ניסיונות גד"ש עכו, 
רפאל קריגר - שולחן מגדלי ירקות לתעשייה, שאול גרף - מו"פ צפון

ולשיווק טרי. בסיס ידע זה משמש לגיבוש המלצות לחקלאים 
בדבר התאמת הזנים למועדי הזריעה השונים, בהתאם לתנאי 

הגידול ולדרישות הלקוחות - מפעלים או סוחרים.  

שיטות וחומרים
בלוקים  במתכונת  )זן(,  גורמי  חד  מבחן  המבחן:  שיטת   .1
באקראי ב-5 חזרות )נקטפו 5 חזרות(. בכל חזרה נזרעו 4 
שורות במרווח של 96 ס"מ בין השורות. אורך חלקה 15 מטר, 
ומתוכה נקטפו ונשקלו 5 מ' של שורת הגידול האמצעית.   

זנים  וארבע  זנים תירס מתוק  במבחן נכללו שלושה  זנים:   .2
באינטרודוקציה, שלושה זנים במבחן הסופר מתוק ושבעה 

זנים באינטרודוקציה.

טבלה מס' 1: רשימת הזנים במבחן
מתוק

מבחן
חברה משווקתהזן

עדן זרעיםרויאלטי
לינפג’אמבו
הזרעגנרטור

אינטרודוקציה
חברה משווקתהזן

ירוק 2000גראמפין
ירוק 74692000
ירוק 76672000

סינג’נטהאלמנט**
"סופר מתוק"

מבחן
חברה משווקתהזן

הזרעסנטינל
תרסיס3023
עדן זרעיםונדטה

אינטרודוקציה
חברה משווקתזן

ירוק 22692000
ירוק 32782000
ירוק 30062000

CR 5040זרעים טכנולוגיות
סינג’נטה14184

DRIVER**הזרע
CONDUCTORהזרע

.Harpophora maydis בזנים אלו אובחנה המחלה - **
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אגרוטכניקה:   .3
כרב: חיטה.  

מועד זריעה: 9.4.2018.  
מועד הנבטה: 11.4.2018.  

ריסוס עשבייה: אטרנקס 80 סמ"ק/ד' + דואל - גולד 130   
סמ"ק/ד' קדם הצצה.

השקיה: הנבטה בהמטרה ופריסת טפטוף.  

קטיף: בסך-הכול בוצעו 4 קטיפים:  .4
26.6.18 - דרייבר, גראמפין, 3023, 2269 ו-7469. 1
28.6.18 - רויאלטי, ג'אמבו, 7469, אלמנט, סנטינל, 3278, . 2

CR5040 וקונדוקטור

1.7.18 - 3006, 1418 וגנרטור. 3
4.7.18 - ונדטה. 4

כל התוצאות הן ל-5 מ"ר, שזהו השטח שנקטף.  
יבול,  המכבד,  בסיס  גובה  קלח,  בסיס  גובה  בדיקות:   
מספר קלחים, מדדים צמחיים ואיכותיים של הקלחים. 
בדיקת ניצולת - בוצעה על-ידי מכונה ייעודית לכך על-  .5
 5 של  למדגם  ממוצע  הן  והתוצאות  קריגר,  רפאל  ידי 

קלחים מכל חזרה.
על-פי  נערך  לשונות  סטטיסטי  ניתוח  התוצאות:  ניתוח   .5
Student T בחבילת תוכנה JMP 5.0, למובהקות סטטיסטית. 

תוצאות
טבלה מס' 2: משך הגידול במבחן ובאינטרודוקציה של זני 

תירס מתוק

תאריך הזן
הפריה

ימים 
מהנבטה 
להפריה

תאריך 
קטיף

סה”כ ימי 
גידול

1.6.20185128.6.201878רויאלטי
1.6.20185128.6.201878ג’מבו

1.6.2018511.7.201881גנרטור
30.5.20184926.6.201876גראמפין

74691.6.20185126.6.201876
76672.6.2018521.7.201881

1.6.20185128.6.201878אלמנט
הזנים: גראמפין ו-7469 היו הבכירים ביותר.

טבלה מס' 3:  משך הגידול במבחן ובאינטרודוקציה של  זני 
תירס סופר מתוק

תאריך הזן
הפריה

ימים 
מהנבטה 
להפריה

תאריך 
קטיף

סה”כ ימי 
גידול

3.6.20185328.6.201878סנטינל
302331.5.20185026.6.201876

2.6.2018524.7.201884ונדטה
22692.6.20185226.6.201876
32782.6.20185228.6.201878
30062.6.2018521.7.201881

CR504031.5.20185028.6.201878
141843.6.2018531.7.201881
Driver2.6.20185226.6.201876

Conductor4.6.20185428.6.201878
הזנים 2669 ו-Driver היו הבכירים ביותר.

הזן ונדטה היה האפיל ביותר.

טבלה מס' 4: גובה בסיס קלח ובסיס מכבד בזני תירס סופר 
מתוק

גובה בסיס קלח הזן
ראשון בס”מ

גובה עד בסיס 
המכבד בס”מ

76.3198.45סנטינל
3023106.25170.3

106.25201.25ונדטה

גובה הצמחים עד בסיס המכבד בזן ונדטה היה הגבוה ביותר.

טבלה מס' 5: יבול, סוג א', ב', מספר קלחים וניצולת ל-5 מ"ר 
בזני תירס סופר מתוק 

זן
משקל 
ירוק א’ 
בק”ג)1(

מספר 
קלחים 

א’)1(

משקל 
ב’ 

בק”ג)1(

מספר 
קלחים 

ב’)1(

משקל 5 
קלחים 
ברוטו 
בק”ג)1(

משקל 5 
קלחים נטו 

בק”ג)1(
ניצולת)2(

A33 A0.28 A1.6 A1.756 B1.26 C49.48 B 12.21סנטינל
302312.12 A31.8 A0.58 A3.4 A2.078 A1.52 B49.85 B

A32.4 A0.38 A2 A2.22 A1.75 A54.13 A 13.44ונדטה

סטטיסטי  הבדל  על  מצביעות  עמודה  באותה  שונות  אותיות 
.Student T במבחן שונות על-פי P<0.05 מובהק ברמה

יבול סוג א' )לתירס שוק( = קלחים במשקל שמעל ל-250   )1(
גרם.

ניצולת - אחוז משקל גרגירים חלקי משקל ירוק.  )2(

ובמספר  במשקל  הזנים  בין  סטטיסטית  שונות  הייתה  לא 
בעל  ונדטה  הזן  היה  נטו   קלחים   5 במשקל  אולם  הקלחים, 

המשקל הגבוה ביותר וגם עם הניצולת הגבוהה ביותר.

סופר  תירס  בזני  הקלחים  של  איכות  מדדי   :6 מס'  טבלה 
מתוק ממוצעים של קלחים סוג א'

אורך הזן
קלח

מצב 
גלומות)1(

מצב 
הפריה 

באחוזים)2(

צורת 
קלחים)1(

צורת 
שורות)1(

צבע 
גרגירים)1(

B3.88 A93.34 B4.44 A4 B4 B 20.72סנטינל
302320.96 B4.22 A98.55 A4.68 A4.6 A4.28 AB

A3.64 A90.28 B3.96 A4.32 AB4.64 A 25.32ונדטה

ססיסטי  הבדל  על  מצביעים  עמודה  באותה  שונות  אותיות 
Student T במבחן שונות על-פי P<0.05 מובהק ברמה

)1(  מדד איכותי 5-1, כאשר 5 = טוב מאד ו-1 = לא טוב.
)2(  מצב הפריה אורך קלח מופרה חלקי אורך קלח מלא.

הזן הארוך ביותר היה הזן ונדטה.
הזנים לא נבדלו סטטיסטית במדד מצב גלומות.

מבחינת מצב הפריה באחוזים, היה הזן 3023 עם אחוז הקלח 
המופרה הגבוה ביותר.

הזן 3023 היה עם צורת השורות הטובה ביותר. בצבע הגרגירים 
היה הזן ונדטה עם הצבע הצהוב יותר.



ק
יר

 ו
ה
ד
ש

59

טבלה מס' 7: גובה בסיס קלח ובסיס מכבד בזני תירס סופר 
מתוק - אינטרודוקציה

גובה בסיס קלח הזן
ראשון בס”מ

גובה עד בסיס 
המכבד  בס”מ

226986204.8
3278104219.5
300665.5182.6

CR 504057151.5
1418475.3176.5
66175.3דרייבר

לא נעשה מבחן סטטיסטי. 
הזן 3278 היה הגבוה ביותר בשני הפרמטרים. יש חשש לרביצה 

באזורים מועדים. 

וניצולת  ב', מספר קלחים  א',  יבול, אחוז סוג   :8 טבלה מס' 
ל-5 מ"ר בזני תירס סופר מתוק - אינטרודוקציה

הזן

משקל 
ירוק 

קלחים 
א’

מספר 
קלחים 

א’

משקל 
ירוק 

קלחים 
ב’

מספר 
קלחים 

ב’

משקל 5 
קלחים 
ברוטו 
בק”ג)1(

משקל 5 
קלחים 

נטו 
בק”ג)1(

אחוז 
ניצולת)2(

226911.41530.50.5552.51.921.4646.72
327811.5528.50.16512.251.6850.65
30069.23525.50.311.51.931.556.03

CR 504012.66528.50.110.52131.545.48
1418411.40531.50.4752.51.941.4949.53

12.6432.50.63832.11.5852.41דרייבר
Conductor9.8524.50.241.51.951.440.71

לא נעשה מבחן סטטיסטי.
יבול סוג א' )לתירס שוק( = קלחים במשקל שמעל ל-250   )1(

גרם.
ניצולת - אחוז משקל גרגירים חלקי משקל ירוק.  )2(

הזנים CR 5040  ודרייבר היו הזנים עם היבול הגבוה ביותר.
הזן 3006 היה הזן עם אחוז הניצולת הגבוה ביותר.

סופר  תירס  בזני  הקלחים  של  איכות  מדדי   :9 מס'  טבלה 
מתוק ממוצעים של קלחים סוג א' - אינטרודוקציה

הזן
אורך 
קלח 
בס”מ

מצב 
הפריה 

באחוזים 
)2(

צורת 
קלחים )1(

צורת 
שורות )1(

צבע 
גרגירים 

)1(

226921.790.984.24.74.7
327825.286.124.64.14.9
300623.587.674.33.74.7

CR 504022.491.384.64.45
1418423.4584.414.13.93.9

24.1584.633.64.104.8דרייבר
conductor23.1598.033.83.703

לא נעשה מבחן סטטיסטי.
)1( מדד איכותי 5-1, כאשר 5 = טוב מאד, 1 = לא טוב.

)2( מצב הפריה אורך קלח מופרה חלקי אורך קלח מלא.

Conductor היה הזן עם ההפריה הכי טובה אך עם אורך קלח 

מעט נמוך.

בזני  אחרון  מכבד  ובסיס  קלח  בסיס  גובה   :10 מס'  טבלה 
תירס מתוק

גובה קלח ראשון הזן
בס”מ

גובה בסיס המכבד 
בס”מ

78.25187.9רויאלטי
74.25187.75ג’מבו

82.75206.5גנרטור
לא נעשה מבחן סטטיסטי. 

הזן גנרטור היה הגבוה ביותר בכל המדדים.

טבלה מס' 11: יבול, אחוז סוג א', ב', מספר קלחים וניצולת 
של 5 מ"ר בזני תירס מתוק

הזן
משקל 
ירוק א’ 

בק”ג

מספר 
קלחים 

א’

משקל 
ב’ בק”ג

מספר 
קלחים 

ב’)1(

משקל 5 
קלחים 
ברוטו 
בק”ג)1(

משקל 5 
קלחים 

נטו 
בק”ג)1(

ניצולת)2(

A31.2 A0.16 AB0.8 AB1.99 A1.41 A49.32 B 11.9רויאלטי
A31.8 A0.43 A2.2 A1.88 A1.35 A45.78 C 11.31ג’מבו

A33.6 A0.03 B0.2 B1.92 A1.5 A55.39 A 10.67גנרטור

סטטיסטי  הבדל  על  מצביעים  עמודה  באותה  שונות  אותיות 
.Student T במבחן שונות על-פי P<0.05 מובהק ברמה

יבול סוג א' )לתירס שוק( = קלחים במשקל שמעל ל-250   )1(
גרם.

ניצולת - אחוז משקל גרגירים חלקי משקל ירוק.  )2(

בין  סטטיסטי  הבדל  היה  לא  הזנים,  של  הכללי  ליבול  באשר 
הזנים.

הניצולת בזן גנרטור הייתה הגבוהה ביותר.

טבלה מס' 12: מדדי איכות ממוצעים של קלחים סוג א' בזני 
תירס מתוק 

אורך קלחזן
בס”מ

מצב 
גלומות )1(

מצב הפריה 
באחוזים)2(

צורת 
קלחים)1(

צורת 
שורות)1(

צבע 
גרגירים)1(

A3.88 A89.71 A4.44 A4.6 A4.8 A 22.86רויאלטי
B4.16 A89 A4.8 A4.6 A4.56 A 21.92ג’מבו

A2.92 B83.57 A3.84 B4.12 A3.76 B 22.62גנרטור

סטטיסטי  הבדל  על  מצביעות  עמודה  באותה  שונות  אותיות 
.Student T במבחן שונות על-פי P<0.05 מובהק ברמה

מדד איכותי 5-1, כאשר 5 =טוב מאד, 1 = לא טוב.  )1(
מצב הפריה אורך קלח מופרה חלקי אורך קלח מלא.  )2(

ביותר;  הגבוהים  היו  וגנרטור  רויאלטי  הזנים   - קלח  אורך 
מבחינת אחוז אשבול מופרה, לא היה הבדל בין הזנים.

פחות  גרגירים  צבע  עם  יותר עקמומי,  היה מעט  גנרטור  הזן 
צהוב ועם גלומות יותר פתוחות.

תירס  בזני  מכבד  ובסיס  קלח  בסיס  גובה   :13 מס'  טבלה 
מתוק - אינטרודוקציה

גובה קלח ראשון הזן
בס”מ

גובה בסיס המכבד 
בס”מ

69.5178גראמפין
746980.5192.5
766774197

82.5209אלמנט
לא נעשה מבחן סטטיסטי.

אלמנט היה הזן הגבוה ביותר.
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טבלה מס' 14: יבול, אחוז סוג א', ב', מספר קלחים וניצולת 
ל-5 מ"ר בזני תירס מתוק - אינטרודוקציה

זן
משקל 
ירוק א’ 
בק”ג )1(

מספר 
קלחים 

א’ )1(

משקל 
ב’ בק”ג 

)1(

מספר 
קלחים 

ב’ )1(

משקל 5 
קלחים 

ברוטו ק”ג)1(

משקל 5 
קלחים נטו 

בק”ג)1(
ניצולת

11.3532.003.000.531.8531.40556.02גראמפין
746913.2036.500.713.501.8531.40551.76
76679.9331.000.633.501.6751.275

8.9723.500.301.502.1451.5748.1אלמנט
לא נעשה מבחן סטטיסטי.

יבול סוג א' )לתירס שוק( = קלחים במשקל שמעל ל-250   )1(
גרם.

ניצולת - אחוז משקל גרגירים חלקי משקל ירוק.  )2(
הזן 7469 היה הזן עם היבול הגבוה ביותר, אך הזן גראמפין היה 

עם הניצולת הגבוהה ביותר.

טבלה מס' 15: מדדי איכות של הקלחים בזני תירס מתוק - 
אינטרודוקציה

אורך הזן
קלח

מצב 
גלומות )1(

מצב 
הפריה 

באחוזים)2(

צורת 
קלחים )1(

צורת 
שורות )1(

צבע 
גרגירים)1(

20.37398.2054.44.25גראמפין
746920.37398.2054.44.25
766722.553.989.004.23.82.5

24.83.494.194.94.74.8אלמנט
לא נעשה מבחן סטטיסטי.

מדד איכותי 5-1, כאשר 5 = טוב מאד, 1 = לא טוב.  )1(
מצב הפריה אורך קלח מופרה חלקי אורך קלח מלא.  )2(

הזן אלמנט היה הזן הארוך ביותר.
הזנים גראמפין ו-7469 היו עם מצב ההפריה הטוב ביותר ועם 

צורת הקלחים הישרה ביותר.
 יש לשים לב שמצב הגלומות בכל הזנים לא היה מזהיר.

דיון ומסקנות
זני התירס בחוות גד"ש גליל מערבי התקיים במסגרת  מבחן 
את  לבחון  היא  אלו  מבחנים  מטרת  הארציים.  הזנים  מבחני 
בארץ,  לגידול  מתוק  סופר  ותירס  מתוק  תירס  זני  התאמת 
תוך איתור הזנים המתאימים לגידול באזורים השונים, בהתאם 

לתנאים האקלימיים, למועדי הזריעה ולמשטרי עיבוד.
בזני תירס סופר מתוק בלטו הזנים ונדטה ו-3023.

בזני תירס מתוק בלט הזן גנרטור.
הזנים  בלטו  מתוק,  הסופר  התירס  זני  מבין  באינטרודוקציה, 
 7469 הזנים  בלטו  המתוק  התירס  זני  מבין  ו-3006.   CR 5040

וגראמפין.
 Driver בזנים  התייבשות  סימני  להופיע  החלו  הקטיף  לקראת 
אסולין.  אייזיק  של  למעבדתו  דוגמאות  ונלקחו  ואלמנט 
בצמחים,   Harpophora maydis להימצאות  חיובית  הייתה  התוצאה 

ואין מה להמשיך עם זנים אלו. 

תודות
בקטיפים,  והעזרה  המבחן  העמדת  על  עכו,  חוות  צוות  לכל 

ובמיוחד מחמוד, ואיי, יאסר, יעל, אנג'לה וישי;
לשולחן מגדלי ירקות לתעשייה, על מימון הניסוי.
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כניסתם של זני מכלוא שונים לתחום גידול 
הסלק החורפי הביאה לביצוע מבחן זנים זה, 
שמשווה זני מכלוא אלה לזן כדורי )זן פתוח(, 

בהיבטים של איכות ויבול בעונת החורף. 
       

מבוא
יזרעאל,  בעמק  החשובים  הגידולים  עם  נמנה  אדום  סלק 

בהיקפים הנאמדים בכ-4,000 דונם.
הגידול שייך למשפחת הסלקיים, ורובו מיועד לשוק המקומי. 

הזן הדומיננטי בשוק הינו סלק אדום כדורי של חברת "הזרע". 
קשות  סובל  מכך  וכתוצאה  מכלוא(,  )לא  פתוח  הינו  זה  זן 
מהפרגה בזריעות החורף )אמצע נובמבר עד אמצע פברואר(, 

אם כי בחורף חם, אפשרי שזן זה יגדל ללא הפרגה.
בחורפים קרים ולא נורמליים, גם זני המכלוא עלולים להפריג. 
לקור  שסבילותם  מכלוא  זני  זורעים  סיכונים,  לקחת  לא  כדי 

טובה ואי הפרגתם טובה.
הזן המכלוא הדומיננטי לתקופת החורף הינו הזן בורו. 

בשנים האחרונות מתחילים לחדור לשוק זני מכלוא אחרים.
מטרת הניסוי: בחינת זני מכלוא בהשוואה לזן כדורי )זן פתוח(, 

בכל הקשור להיבטים של איכות ויבול בעונת החורף. 

שיטות וחומרים
הניסוי בוצע במשקו של יהושע הדר, בשדה יעקב. 

תאריך זריעה: 29.12.17.
כרב: חסה. 

5 מטרים  4 חזרות באורך  מתכונת הניסוי: בלוקים באקראי, 
חזרה. 5 שורות לערוגה, זריעה במזרעת יד פלנט חור מס' 22.

15 צמחים למטר  4 עלים בוצע דילול לעומד של  בשלב של 
שורה.

שקילת יבול: בתאריך 15.4.18 נדגמו שני מטרים ערוגה לחזרה, 
וכל הראשים נעקרו, קונבו ומוינו לסוג א' )שוויק( וסוג ב )פסול(. 
 ,5-0 אינדקס  לפי  לראשים  איכות  הערכת  בוצעה  יום  באותו 

כאשר 5 = ערך טוב ורצוי.

מבחן זני סלק אדום חורפי

עומרי נביל,  רפרנט ארצי לגידולי עלים - שה"מ מרכז
עומרי סאמר, מדריך לגידולי ירקות - שה"מ מחוז עמקים 

רשימת הזנים:
חברהזנים

 הזרעכדורי אדום
עדן זרעיםבורו
עדן זרעיםג'ולי

עדן זרעיםמונטה
תרסיסאינדיוסר
אגרודילרד אטלס

אגרודילקארמן
אגרודילפאנטום

כל הזנים הם זני מכלוא פרט לכדורי אדום, שהוא זן פתוח.

תוצאות

טבלה מס' 1: התפלגות היבול והיבול הכללי לדונם ומשקל 
ממוצע לאשרוש בק"ג

שם 
מסחרי

ממוצע 
משקל 
אשרוש

קטן ק"ג/ד'
גדול 
ק"ג/ד'

סה"כ 
יבול/ד'

0.20153030553585אינדיוסר
0.18157527043279בורו

0.19675725163273פאנטום
0.16963124933123כדורי אדום

0.19373522232958רד אטלס
0.20853020932623קארמן
0.21237421582532מונטה

0.17652320092532ג'ולי
ל.מל.מל.מל.מ        

*אותיות זהות באותה עמודה מציינות חוסר מובהקות ברמה 
.TUKEY במבחן P=0.05

ביבול  מובהק  סטטיסטי  הבדל  שאין  למדים   1 מס'  מטבלה 
ברוב  היבול  רמת  האשרוש.  משקל  ובממוצע  השונים  הזנים 

החלקה הייתה נמוכה יחסית.
 

מטבלה מס' 2 למדים ששני הזנים, בורו וכדורי אדום, נתנו את 
האיכות הטובה ביותר.

הזנים ג'ולי, רד אטלס וקארמן היו פחות טובים.
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סיכום
למרות שהזריעה הייתה בסוף דצמבר, לא הייתה הפרגה בכל 
הזנים ובזן כדורי בפרט, וזאת הודות לחורף החם יחסית ששרר 

בארץ. 
מכל האמור לעיל, ניתן לסכם:

ונתנו את  וכדורי אדום היו די דומים בתוצאות  הזנים בורו   .1

היבולים והאיכויות הטובים ביותר. 
בזנים קארמן וג'ולי היו היבול והאיכות פחות טובים.  .2

תודות
לחקלאי יהושוע הדר משדה יעקב, על שיתוף הפעולה;

למועצת הצמחים - ענף ירקות, על מימון הניסוי.

טבלה מס' 2: מדדי איכות בסלק אדום; אינדקס 5-0 כאשר 5 = ערך עליון וטוב

צבע צורהזן
אחידות גודלצבע פנימיחיצוני

גודל
כתפיים 
בהירות

אחידות 
צורה

טבעות 
ציון כלליפנימיות

3.44.34.53.543.9444.3בורו
3.84.843.53.53.64.33.83.8כדורי אדום

3.83.83.83.53.5343.63.5פאנטום
443.843.5343.33.3אינדיוסר

3.53.543.53.533.54.33.3מונטה
3.834.5343443ג'ולי

3.93.843.53.533.543רד אטלס
3.53.33.83.5333.53.53קארמן


