
  ארגון מגדלי ירקות | מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 322 | נובמבר 2018

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

העיתון המקצועי של ענף הירקות



5

תוכן עניינים

מבזק ירקות
סלט ירקות  6

חדש ממועצת הצמחים  11
תכירו  14

יוסי דבוש ממושב זיתן:   
משק לתפארת   

חגית שגב אילת  

מן העולם  18
חדשות בתפוחי אדמה  

בשדה ההדרכה  22
המלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף 	 

ליצוא
עש התפוח המדומה בגידול פלפל	 
ירקות לתעשייה	 
מחסורי מגנזיום בעגבניות	 
הדברת מחלת הכימשון בעגבניות 	 

בבתי צמיחה  
הדברת פגעים בחצילים	 

מבזק ירקות - שדה וירק
mivzAk yerAkot - SAdeh VeyArAk

פרסום ארגון מגדלי ירקות -
אגודה חקלאית שיתופית בע”מ

דרך העצמאות 40, יהוד
VegetABle Growers OrgAnizAtion
40 DereCh HAAtzmAut, YAhud

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

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

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

עורכת: רותי פוגטש
welcome@pugatch.co.il

מזכירת מערכת: פרחיה עינב

יועץ מקצועי: שמשון עומר

עיצוב וגרפיקה: ליאת אוריאל

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

רח’ הגר”א 17 תל-אביב

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

המערכת אינה אחראית 
לתוכן המודעות

התמודדות עם נמטודת   38
 meloidogyne העפצים

incognita בפלפל: בחינת 
תכשירים ליישום במהלך 

הגידול

תמר אלון, דויד סילברמן,   
ייבגני קוזדויי, אפרים צפלביץ,   

זיו קליינמן, אחיעם מאיר,   
זיוה גלעד, אורי אדלר,   

זכריה משה   

מבחן זנים בכירים   42
בעגבניות לתעשייה  

חוות עדן, 2018  
יפתח גלעדי, שמעון לחיאני,   

מחמוד זועבי, חזי גורן, שאול גרף, 
רפאל קריגר

14

שדה וירק

בשער הגיליון: שטחי צנון ולפת במשקו 
של יוסי דבוש )"תכירו" - עמ' 14(; 

צילמה: חגית שגב אילת

בשער שדה וירק: עגבניות לתעשייה; 
צילמה: רותי פוגטש

החקלאים בעוטף הם דוגמה ומופת
הן מפגעי מזג-אוויר, הן מקשיים של חרם בשוקי היצוא. 

כיצד ייתכן, שעם כל הבעיות הביטחוניות והכלכליות ועם 

חוסר הרווחיות, הפך היבוא למדיניות שגרתית??!!

החקלאי ממשיך לגדל, לחדש, לשווק, בתקווה שיהיה 

מחיר לעמלו, ובחלונות הגבוהים אין כמעט מי ששומע. 

כל זה בגלל שהם יכולים לסמוך, שגם בימי חירום יספק 

החקלאי תוצרת זולה ואיכותית לעם ישראל, כל השנה, 

והרי חקלאות העוטף מספקת חלק מרבי מהמוצרים 

החקלאיים, ירקות, פרי הדר, חלב, עופות, וזה עיקר 

פרנסתם.

תתמכו בחקלאים, הסירו איומים וגזרות, כי האויב זה 

החמאס, לא החקלאים. תחשבו על זה. 

מאיר יפרח

על הפרק

פרויקט מנהרות לגידולי   47
ירקות בכסיפה ובשגב 

שלום 
עמרם חזן, עלי אלקרנאוי,   

סעיד אבוסיאם, יואב מורג,   
חאלד אזברגה, יוסי קרמר, 

דלילה ועלי אבועאג'אג', 
עואד אבוזאודה  

בימים קשים של כ-500 טילים על עוטף עזה, אפשר 

לחוש גאווה רבה על החקלאים באזור, על התמדתם, 

על הצטיינותם, על ההשראה שהם נותנים לכולנו. זמני 

מבחן קשים יש לכל העוסקים בחקלאות לאורך הגבולות, 

שמגלים נחישות ואומץ כל השנים, אבל לצד הגאווה, שב 

ועולה התסכול לגבי התייחסות המדינה, משרדי הממשלה 

וחברי הכנסת, כלפי החקלאים. דבר לא עוצר אותם 

מלפעול ולעסוק בכל מה שמסכן את עתיד החקלאות: 

יבוא ללא מכסים, פירוק מסגרות, קיצוץ במים, הוספת 

אגרות, העדר מענקים, ביטול שוק סיטוני חדש. במקביל 

הם ממשיכים וממנפים את הפניית האשמה בפער התיווך 

וביוקר המחיה כלפינו, החקלאים.

אז תעצרו רגע, טלו קורה מבין עיניכם, חבקו, תעריכו את 

החקלאים בימים קשים לחקלאות, הן מסיבות ביטחוניות, 

47 1822
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סלט ירקות
כתבו של מאיר יפרח מ

לשר האוצר, 
ח”כ משה כחלון

הנדון: פגיעה אנושה במגדלי 
הירקות

)יבוא ללא מכס בתקופות החגים(

לא אחת התקיימו בינינו מפגשים, 
בהם ראינו בך תמיד אדם ערכי, 

שחשיבות עבודת האדמה 
והחקלאים היא חלק מתפיסת 
עולמך. ידענו שלצד המשימות 

הכבדות שלקחת על עצמך כשר 
אוצר, תמשיך ותראה בנו חלק 

ממהות הציונות.
אנחנו מגדלי הירקות, יחד עם 

עמיתינו מהפירות, אף  גאים 
מאוד בנתונים שמפרסם שוב 

ושוב ארגון המדינות המפותחות, 
ה-OECD, מהם עולה, שמחירי 

הפירות והירקות לצרכן בישראל 

נמוכים משמעותית מהמחירים 
הממוצעים של מדינות הארגון!
אנו הקטגוריה היחידה הנמוכה 

מהממוצע לעומת כל שאר 
המוצרים והשירותים לצרכן

)להוציא חינוך ותקשורת, בהם 
קיימת מעורבות ממשלתית(!.

על רקע זה אני חש שיש לי 
זכות לבקש פגישה דחופה 

לפני שתחתום על צו, שאמור 
להגיע לשולחנך, המאפשר שוב, 

לתדהמתנו, יבוא פרוע של ירקות 
ללא מכס, במהלך חגי תשרי 

ופסח, לתקופה מצטברת של 60 
יום.

כבוד השר!
אנו ציבור אחראי, מכירים את 

צורכי הצרכן והמגדלים כאחד 
ומגלים הבנה ואחריות כאשר 

קיימות בעיות בשווקים. 
נתוני המחירים השנתיים 

מבטאים זאת בבירור.

אל תיתן ידך למצב בו בתקופת 
החגים, חקלאי ישראל יישארו 
עם הירקות בשדות, והיבואנים 
והרשתות ימלאו את המדפים 

בעגבניות ומלפפונים מטורקיה 
ומירדן.

זה מה שעלול לגרום הצו המיועד 
לחתימתך!

ראוי שנמשיך וננהג באחריות 
משותפת ונייבא רק כשחסרה 

תוצרת, ולא נעשה זאת כלאחר יד. 
אני שב ומבקש על דעת כל 

עמיתיי, מגדלי הירקות וראשי 
הציבור בנגב המערבי ובעוטף 

עזה )אסם העגבניות של ישראל(, 
לקיים אצלך פגישה דחופה בנושא.

ושרו שינויי תקציב א
בחקלאות לשנת 

2018 בוועדת הכספים של 
הכנסת

ממשרד החקלאות נמסר, כי 
בוועדת הכספים של הכנסת 

אושרו שינויי התקציב לשנת 2018 
של משרד החקלאות. אישור זה 

התקבל לאחר חודשים ארוכים של 
המתנה. 

הכול התחיל לפני מספר חודשים, 
כאשר משרד החקלאות פנה אל 

משרד האוצר בבקשה לבצע 
שינויים בתקציב לשנת 2018, 

הכוללים בין היתר: תמיכות 
בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח 

ותמיכות במועצות אזוריות. אולם, 
הטיפול בפנייה ארך זמן רב. 

לאחרונה הועלתה בשנית הסוגייה 
בוועדת הכספים של הכנסת, 

לאחר שנדחתה בפעם הקודמת, 
והפעם אושרה.  

בתוך כך, אושרו גם: חוק הגליל, 
אשר נועד לתמוך במגדלי הלולים 
ביישובי הגליל, בסך של 34 מיליון 
ש”ח, תמיכה בחקלאים חדשים 

בסך של 22.5 מיליון ש”ח, תמיכה 
במגדלי הדגים בסך של כ-19.25 

מיליון ש”ח, תמיכה ברשויות 
המקומיות עבור הקמת שוקי 
איכרים בסך של כ-9 מיליוני 

ש”ח ותמיכה בפעילות מתנדבים 
בחקלאות בסך של 2.7 מיליוני 

ש”ח ועוד. 
כעת, נמסר כי משרד החקלאות 

יוכל להעביר את ההתחייבות 
לקבלת התמיכות המדוברות 

אל החקלאים ואל הרשויות 
המקומיות. 

תארגנות חקלאית ה
תפיץ לרשתות פירות 
וירקות באמצעות מערכת 

הפצה עצמאית
התארגנות חדשה של עשרות 

חקלאים, חברי “גרנות”, החלה 
להפעיל מערכת הפצה עצמאית 
של שיווק תוצרת חקלאית לשוק 

המקומי. בשלב הראשון ישווקו 
החקלאים בעיקר אבוקדו ופירות 
הדר, ובהמשך יורחב הסל לגידולי 

שדה ומוצרים נוספים. הסכמי 
סחר ראשונים נחתמו עם מרבית 
הרשתות. בשלב הראשון מרכזת 
ההתארגנות את פעילות השיווק 

של חקלאי גרנות, ובהמשך 
תורחב הפעילות גם לחקלאים 

שאינם חלק מהארגון. לאחר 
השלמת שלב ההתבססות תפעל 

ההתארגנות החקלאית להרחיב 
את סל המוצרים לגידולי שדה, 
בהם בצל, אבטיח, מלון, שום, 

בטטות ועוד. 
לדברי גיורא מרום, מנכ”ל חקלאי 
גרנות, המהלך משקף את הרצון 

לקרב את הצרכן לחקלאי ולקחת 
אחריות על כל שרשרת הערך, 
משלב הנטיעה וגידול התוצרת, 

דרך קטיף ואריזת הפרי ועד 
לצינורות השיווק לצרכן הסופי. 

“באווירה שנוצרה כיום בשוק, הרווי 
בתוצרת, חקלאים נאלצים לקחת 
סיכונים גדולים, ובעת משבר הם 
הראשונים להיפגע. ההתארגנות 
נועדה לקצר תהליכים, לצמצם 

את פערי התיווך ולהגדיל את רווח 
החקלאים מהפעילות, ובעיקר, 

לשלוט באיכות התוצרת המגיעה 
מהשדה לצרכן הסופי”. 
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בתכנית
התכנסות בתחנת מו”פ ערבה דרומית  09:30-09:00

סיור במו”פ  10:50-09:30

מושב ראשון באולם התרבות האזורי: “החקלאות בחבל אילות - 
עבר הווה עתיד”

פאנל בהשתתפות אנשי חקלאות וחוקרים בנושא    12:00-11:00
אתגרי העתיד בחבל אילות  

הרצאת אורח, פרופ’ חיים רבינוביץ’:   12:40-12:00
“הרהורים אודות חקלאות 2050”  

הפסקת צהרים  13:15-12:40

כנס אתגרי המחר:
יום החקלאות בחבל אילות

20.12.18
מושב שני ע”ש מרג’ורי )ג’יג’י( סטרום באולם התרבות האזורי: 

“חקלאות משמרת”
טקס חלוקת מלגות קרן ג’יג’י  13:50-13:30

פרופ’ רינה קמינצקי: “טיפוח ופיתוח שם     14:20-13:50
בישראל”  

ד”ר שמעון שטיינברג: “גידול ירקות ללא חומרי     14:50-14:20
הדברה, חלום או מציאות”  

הפסקת קפה  15:10-14:50
פרופ’ אלי פליק: “דרך הייסורים שעוברת    15:40-15:10

התוצרת הטרייה מרגע הקטיף ועד הגיעה לצרכן”  
סיכום היום  16:00-15:40

נשמח להשתתפותכם

עזרא רבינס חנן גינת  עדית גרפונקל   
מנהל מו”פ ערבה דרומית יו”ר מוא”ז חבל אילות  מנכ”לית ערדום   
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התכנסות עם קפה וטעימות   7:45
ברכות - אורן ברנע, ארגון מגדלי ירקות   8:30

חלוקת פרס יקיר הענף   8:40
סיכום עונת עגבניות לתעשייה בארץ ובעולם -    8:55

אברהם )נונה( ארליך, מועצת הצמחים  
סיכום ניסוי בהשקיה בבית קשת -    9:25

יואל רובין, מרכז חקלאי העמק  
חנטת עגבניות - ד”ר מיכל ליברמן-לזרוביץ’, מרכז וולקני   9:45

הפסקת מרק עגבניות  10:15
דישון בזרחן - ד”ר רן אראל, גילת  10:40

איך מתמודדים עם עשבים עמידים לקוטלי עשבים -   11:10
פרופ’ ברוך רובין, הפקולטה לחקלאות  

תרומת חריש עמוק להפחתת השיבוש בעלקת   12:00
והאילוח במקרופומינה - יפתח גלעדי, חוות עדן  

סיכום - שאול גרף  12:20

עגבניות לתעשייה
הכנס הארצי השנתי לסיכום העונה 

27 בדצמבר 2018, י”ט בטבת תשע”ט

למגדלי העגבניות לתעשייה ולכלל העוסקים בענף, שלום רב!

הנכם מוזמנים לכנס סיכום עונת הגידול של שנת 2018,
שיתקיים אי”ה באולם המשכן לאומנויות בעין חרוד מאוחד,

ביום חמישי – 27.12.2018, י”ט בטבת תשע”ט

מועצת הצמחים
ענף הירקות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הירקות
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פלפל
סך-כל השתילות עד חודש 

אוקטובר הינו כ-22,000 דונם בתי 
צמיחה וכ-620 דונם ש"פ, 

המיועדים לשיווק בשוק המקומי 
וליצוא בחודשים נובמבר - ינואר.

הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת - גבוהה.  

שום
המלאי בקירור כ-2,500 

טונות )המלאי מיועד עד אפריל 
.)2019

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

המלפפון משתנה בזמן קצר, 
ולכן קיימות תנודות במחירי 

המלפפון מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת - גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש 

אוקטובר כ-13,100 דונם 
בתי צמיחה ו-320 דונם ש"פ, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

נובמבר - ינואר.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

נובמבר 2018 - ינואר 2019
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

המדד הסיטוני של חודש אוקטובר 2018 עומד על שיעור של 203% 
משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני היה בחודש אוקטובר 2018 ללא שינוי לעומת חודש 
ספטמבר 2018. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש אוקטובר 2018  על שיעור של 
167% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש אוקטובר 

בשיעור של 2% לעומת חודש ספטמבר 2018.

פירוט התחזית:

בצל 
הספקת בצל בחודשים יולי - 
ינואר הינה מזן ריוורסיד, ממנו 
קיים מלאי של כ-4,000 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 

אוקטובר הינו 3,670 דונם 
ש"פ/חיפוי, המיועדים לשיווק 

בחודשים נובמבר - ינואר.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 

אוגוסט - אוקטובר הינו כ-4,375 
דונם, המיועדים לשיווק 

בחודשים נובמבר - ינואר.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד 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 
אוגוסט - אוקטובר הינו כ-5,100 

דונם בבתי צמיחה, המיועדים 
לשיווק בחודשים נובמבר - ינואר.

היות שמדובר בגידול קצר יחסית 
המשך בעמוד הבאלשאר גידולי הירקות, היצע 
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% שינויאוק' 18אוק' 17שם ירק
5.75אבטיח

5.959.3056%בטטות איכות מעולה
2.915.2079%בצל אדום

בצל אדום באריזה 
2.40קמעונית

1.60בצל בית אלפא
1.50בצל יבש
6.256.758%בצל ירוק

2.034.80136%בצל ריברסייד
15.0013.25-12%ברוקולי באריזה קמעונית

3.904.5015%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

4.505.1013%איכות מעולה

3.404.1021%גזר בשקים
3.004.2542%דלורית
3.504.8739%דלעת

9.1310.0510%זוקיני ירוק
33.0029.00-12%חסה 8 יחידות

6.045.98-1%חציל בלאדי
4.55חציל חממה

4.014.7518%חצילים
5.764.67-19%כרוב אדום

3.242.58-20%כרוב לבן
4.75כרוב סיני

5.886.246%כרובית
8.0415.5093%לוף

4.004.000%לפת איכות מעולה
4.384.431%מלון גליה מעולה

4.884.67-4%מלון כתום
4.015.2331%מלפפון חממה

4.003.83-4%סלק
4.844.41-9%סלק איכות מעולה
7.666.39-17%עגבניות באשכולות

6.435.83-9%עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות 

11.7511.55-2%איכות מעולה

12.6211.32-10%עגבניות צ'רי תמר
9.748.14-16%פלפל אדום איכות מעולה

7.706.64-14%פלפל בהיר
6.225.73-8%פלפל חריף
10.378.80-15%פלפל כתום

10.378.77-15%פלפל צהוב איכות מעולה
5.005.000%צנון

5.267.5543%קולרבי
6.676.10-8%קישואים איכות מעולה

20.0018.00-10%שום
4.856.9443%שומר

15.6814.00-11%שעועית ירוקה
16.50תות שדה

6.166.231%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

4.10קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
4.605.019%קמעונית איכות מעולה

3.604.0112%תפוא"ד אדום שקים
3.103.9527%תפוא"ד באריזה קמעונית

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים אוקטובר 2017 - אוקטובר 2018 )ש"ח לק"ג( 
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תכירו
וסי דבוש ממושב זיתן: י

משק לתפארת
חגית שגב אילת

קורות המשק
משק דבוש הוקם בשנת 1950 

על-ידי אביו של יוסי, רפאל, ורעייתו 
רחל. רפאל היה שוטר בטריפולי, 

ושכנעו אותו לעלות לארץ ישראל. 
היה איש ציבור ושלט במגוון שפות 

זרות. בסוף שנת 1949 עלתה 
המשפחה לארץ והגיעה תחילה 
למעברה, וזמן קצר לאחר מכן 

הגיעו למושב זיתן.
מושב זיתן היה אז בשלבי הקמה, 

ורפאל היה לראש הקהילה 
במושב. יוסי מספר שלטקס 

הנחת אבן הפינה למשק ולבית 
האריזה בזיתן, הגיעו דוד בן גוריון, 

גולדה מאיר ושמעון פרס. 
משק דבוש החל בגידול פרות 

וכבשים. בשנות ה-70 כלל המשק 
50 חולבות ו-350 כבשים וגידולי 

חקלאות בשטח של כ-100 דונם, 
היקף שבמונחי אותה עת היה ענק. 
במקביל למשק עבד האב במשרד 
החקלאות, כמבקר איכות תוצרת 

חקלאית המיועדת ליצוא.

במרוצת השנים פרש המשק מענף 
החי ועבר לגידולי פלפל, פפריקה, 
בוטנים ופרחים. בשנות ה-80 פרץ 

משבר בחקלאות, שהביא לכך 
שהפסיקו לגדל פרחים.

בשנת 1987, כשהשתחרר יוסי 
מהשירות הצבאי, נכנס לפעילות 

במשק.
יוסי הוא היחיד מבין אחיו שממשיך 
את דרכו של אביו בחקלאות. נשוי 

לציפורה ואב לחמישה. 
יוסי אומר שנשאר בחקלאות 
מתוך אמונה, ציונות ומאהבה 

גדולה.

המשק כיום
כיום מגדלים במשק תבלינים 

ליצוא, כגון מנטה, כוסברה, 

רוקולה, בדרך כלל לשוק הרוסי, 
פלפל בבתי רשת בקיץ לשוק 

המקומי, לפת, צנון, סלק, ועכשיו 

מגדלים ירקות חורף. שטחי 
הגידול משתרעים על כ-800 

דונם, מתוכם 650 פלחה )חיטה(, 
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והשאר ירקות. בקיץ מגדלים 
חמניות. רוב השטחים נמצאים 

באזור המושב. מעסיקים פועלים 
תאילנדיים וישראליים. המשק 

משווק תוצרתו לרשתות השיווק 
הגדולות בארץ.

לכל מי שמכיר את השם דבוש 
מהדרכים, למשפחה יש חברת 
לוגיסטיקה, "י. ר. דבוש הובלות 

בקירור", שמספקת שינוע 

בטמפרטורה מבוקרת לחקלאי 
ישראל, בפרחים ובירקות.

לאחרונה התחיל יוסי לשלב 
את בנו, דור, כדור ההמשך 

במשק. לדבריו, הצעירים רואים 
בחקלאות יותר סוג של היי-טק, 

כאשר כל גידול הוא פרויקט. 
משק דבוש מכיל בית אריזה, 

בתי קירור ועומד בתקנים 
בינלאומיים מחמירים. מספק 

למגדלים שעובדים אתו שירותי 
אריזה וקירור מהיר לתוצרת, 

גם לפרחים וגם לירקות, בעיקר 
תבלינים. לפני 3 שנים סגר 

ביקל את אגרקסקו, החברה 
שרכש והייתה מספר שנים 

בבעלותו, ומגדלי התבלינים 
נותרו ללא מרכז לוגיסטי, ולא 

היה מי שיאסוף ויקרר. הם 
הגיעו ליוסי, כ-15 מגדלים 

מכל הארץ, שלא ידעו לאן 
לשווק. יוסי הרים את הכפפה 
ונתן להם מענה מידי. עובדים 
יחד כבר שלוש שנים, חברת 

"מגדלים מהשדה", שמשווקת 
את התוצרת לחו"ל. שיתוף-
הפעולה הצליח ועובד טוב 

למרות כל הקשיים, מציין יוסי, 
במנגנון מצומצם ובמתכונת 

המשך בעמוד הבא
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חסכונית, שמשאירה לחקלאי 
פדיון גדול יותר.

אני מאמין
מתוך ה"אני מאמין" של יוסי 

דבוש: "החקלאות הישראלית 
היא חלק משמירה על 

הציונות, ההתיישבות, וחלק 
מהותי בתפיסת הביטחון של 

המדינה. החקלאים שומרים על 
האדמות מעובדות, וזה מונע 
פלישת גורמים זרים וזריקת 

אשפה בשטחים. שומרים 
על ריאות ירוקות, כי אפשר 

לראות שטחים שלא מעובדים 
שהופכים להרי זבל. בנוסף, 

בעת מלחמה יספקו החקלאים 
הישראליים לאזרחים את 

התוצרת הטרייה הנדרשת. 
חשוב לתמוך בחקלאות, ולכך 
נדרש לובי חקלאי פעיל וחזק".
לגבי התוצרת הטרייה, הוא מוסיף, 

שבראש ובראשונה חשוב לסמן 
את מקור התוצרת הישראלית 

מול היבוא, כדי שהצרכן יוכל 
להחליט ממי לקנות. כמובן שפערי 

התיווך הם הסיכון הגדול לעתיד 
החקלאות, בהגיעם לעשרות 

אחוזים. "כשאתה מוכר פלפל 
ב-3.5 ש"ח לק"ג וברשת רואה 

אותו נמכר ב-9 ש"ח, זה מקומם". 
יוסי מסכם ואומר ש"המדינה 

צריכה להגדיר את החקלאות 
כיעד אסטרטגי, ולכן היא 

צריכה לתמוך ולעזור לעוסקים 
במלאכה. החקלאים מתמעטים, 

משקים נסגרים. בזיתן נשארתי 
כמעט אחרון המגדלים".

יוסי הוא איש חקלאות מובהק, 
ואנחנו מאחלים לו ולדור 

ההמשך שימשיכו להצליח, 
לגדול ולהתפתח ולהתפרנס 

בכבוד, תוך שמירה על האהבה 
הגדולה לחקלאות ולעשייה.
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ן העולם מ
דשות מן העולם ח

בתפוחי אדמה

המשאב לתעשיית תפוחי 
האדמה העולמית

הפיכת צמחי תפוח אדמה 
לחיישנים צמחיים עבור צבא 

ארה"ב

יענקלה כהן, נחל עוז

חוקרים באוניברסיטת טנסי 
קיבלו מענק מחקר של 7.5 
מיליוני דולר במטרה לפתח 

פלטפורמה מהפכנית של 
חיישנים מתפוחי אדמה!!. 

הכוונה היא להפוך צמחי תפוח 
אדמה לחיישנים לזיהוי איומים 
סביבתיים ולפריסת כוחות מגן 
על האזרחים שחיים בסביבה 
שלאחר קונפליקט. במקביל, 
חוקרים של המכון הטכנולוגי 

באוניברסיטת מסצ'וסטס יפעלו 
לשינוי צמחי תפוח האדמה, כך 
שיוכלו לאתר ולדווח על איומים 

פוטנציאליים, כמו גז עצבים, 
קרינות ופתוגנים של צמחים.

התכנית של טכנולוגיות 
מתקדמות של צמחים מתיימרת 

לפתח טכנולוגיית חיישנים של 
הדור הבא. חיישנים ביולוגיים 

כאלה יהיו יעילים מהיותם 
עצמאיים מבחינה אנרגטית, 

והם יגדילו את הפוטנציאל 
שלהם להפצה רחבה, תוך 
הפחתת סיכונים הכרוכים 

בהפעלה ובתחזוקה של חיישנים 
מסורתיים. טכנולוגיות אלה 

יכולות, פוטנציאלית, לתמוך גם 
בפעולות הומניטריות, כמו למשל 

גילוי תחמושת שלא התפוצצה 
ונותרה בשדה הקרב.

החזון הטכנולוגי של המכון 
הטכנולוגי במסצ'וסטס הוא 

לרתום את המנגנונים המולדים 
של הצמחים לחישה ולגיבוי של 
גירויים סביבתיים, להרחיב את 
הרגישות הזאת למגוון גירויים 

סביבתיים ולהנדס מנגנוני תגובה 
דיסקרטיים שניתן לפקח עליהם 
מרחוק, באמצעים קרקעיים או 
מהאוויר או חומרה המתבססת 

על החלל. כדי להצליח, 
הטכנולוגיה המתקדמת חייבת 

להבטיח שהצמחים המהונדסים 
אכן בטוחים, חזקים ומתקיימים 

בסביבת הגידול שלהם. 
התכנית מתבססת על קידום 
טכנולוגיות וביצוע מספר רב 

של מודולריות מורכבת, מבלי 
להקריב את כושר ההסתגלות 

הסביבתית שלהם. על-מנת 
להצליח, המחקר הראשוני 

מתבצע כולו במתקנים מוגנים. 
בהמשך, אם תושג הצלחה, 
המחקר יועבר לניסויי שדה 

בחסות משרד החקלאות, שירותי 
הבריאות והגנת הצומח בארה"ב, 

תוך שמירה קפדנית על כל 
הפרוטוקולים.

פרופ' ניל סטיוארט, שנתמנה 
כחוקר ראשי, אמר שאמנם מוקד 

הפרויקט הוא פיתוח חיישנים 
לצבא, אולם מוצר הלוואי של 

המאמצים והאמצעים שיושקעו 
בביולוגיה החקלאית הסינתטית 

יהיה היכולת ליידע את החקלאים 
בדיוק מה, איפה ומתי יש להם 

בעיות עם מזיקים, מים וחומרים 
מזינים שונים, שיתרמו בסופו של 

דבר לשיפור היבולים.

וטיפ משלי:
כבר נאמר על תפוח האדמה 

שהוא הירק החשוב בסל הגידולים, 
ולראיה - הוא היחיד שנלקח 

לירח, והוא שאמור להציל את 
העולם מהרעב המאיים. זהו הירק 

המנצל בצורה המיטבית את המים 
והקרקע מבחינה תזונתית, גדל 
בכל העולם, ואם יתגשם החזון 
)החלום( של האמריקאים, אז 

בכלל יביא מהפכה לעולם.
כבר נאמר "באין חזון ייפרע עם", 

אז אולי נאמר - באין חזון ייפרע 
תפוח האדמה.

potatopro :מקור

מוזיאון תפוחי האדמה 
באיידהו ארה"ב

ביקר, התרשם ורשם: 
אורי אדלר

הקיץ, במסגרת סיור-טיול בארה"ב, 
תוך כדי נסיעה בשטחי תפוח 

האדמה האין-סופיים של מדינת 
איידהו בארה"ב, נתקלתי בשלט 

קטן המפנה למוזיאון תפוחי 
האדמה המקומי. כאיש ירקות, שגם 

מודע למאמצים להקים מוזיאון 
תפוחי אדמה בישראל, הסקרנות 
ניצחה ופנינו לחפש את המציאה.

אכן מצאנו בניין קטן בשולי העיירה 
Blackfoot )רגל שחורה(, שבחזיתו 

פסל גדול של תפוח אדמה ושלט 
שבו כתוב בגדול "מוזיאון תפוחי 

האדמה של איידהו".
מסתבר אכן שאיידהו היא מרכז 

ייצור תפוחי האדמה בארה"ב, 
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מגוון הצורות והצבעים של תפוחי האדמה 
המקוריים בפרו

תיאור דרך התפשטות גידול תפוחי האדמה 
בעולם - מפרו לספרד ב-1507 ומשם לאירלנד 
ואיטליה ובחזרה מאירופה לאמריקה, ובמקביל 

דרך אפריקה להודו ולסין

הביולוגיה של צמח תפוח האדמה

כיצד מגדלים תפוחי אדמה כיום

תיאור שיטות גידול תפוחי האדמה בפרו

והמוזיאון ממוקם במרכז אזור 
הגידול של מוצר חשוב זה 

בתזונה האמריקאית.
איידהו אחראית לכשליש מתפוחי 
האדמה הגדלים בארה"ב. כ-62% 

מהתוצרת המקומית מיועדים 
לתעשייה, בעיקר לייצור צ'יפס, 

29% משווקים טריים ו-9% 
מיועדים לזרעים מאושרים.

הענף עצמו מבוסס על גידול 
קיצי, בדומה לעונת הגידול 

באירופה, כשההשקיה במרבית 
השטחים היא השקיה בתעלות, 
כשמזרימים מים בין התלוליות 

שבהן זרועים תפוחי האדמה.
וכעת למוזיאון:

המוזיאון עצמו עוסק בהיסטוריה 
של גידול תפוחי אדמה, 

מהתייחסות למוצא הגידול בדרום 
אמריקה דרך שלבי הביות של 
הגידול, והכול מוצג בפוסטרים 

ענקיים המפרטים את הנושאים 
השונים. ניתן גם לצפות בכלים 

חקלאיים של פעם, המתארים את 
התפתחות הטכנולוגיה של גידול 

תפוחי האדמה באזור.
במוזיאון גם מזנון, שכל 

התקרובת המוגשת בו מבוססת 
על תפוחי אדמה, עם דגש על 

תפוחי אדמה אפויים ועל צ'יפס.

המשך בעמוד הבא

דרך הטיפוח של זני תפוחי אדמה כיום
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מכונת זריעהטרקטור של ימים עברו

מתקני אחסון לתפוחי אדמה שנמצאים בכל המשקים

מחסור בתפוחי אדמה במצרים
מצרים סובלת כיום ממחסור תפוחי אדמה, מה 

שגרם לעלייה במחיריהם, דווקא בתקופה בה 
האזרחים במצרים מתמודדים עם יוקר מחיה. 

התקשורת המצרית דיווחה בסוף אוקטובר, כי כדי 
לנסות ולפתור את המשבר, פשטו שוטרים על 

מחסנים של בעלי עסקים שמנסים להעלות את 
המחירים עוד יותר, מחסנים שהיו בהם מצבורים 

גדולים של תפוחי אדמה.
משרד הפנים המצרי, שהמשטרה באחריותו, 

החל למכור תפוחי אדמה מסובסדים בשווקים 
ארעיים. תורים ארוכים השתרכו בדרך לתפוחי 

האדמה.    
עוד נמסר כי המחסור נובע מכך שחקלאים רבים 

בחרו השנה שלא לשתול תפוחי אדמה, בגלל 
שאת היבול הקודם שלהם הם נאלצו למכור 

במחירים שלא כיסו את הוצאות הייצור. לפי אתר 
החדשות אל-אהראם, משבר תפוחי האדמה 
החל בחודש אוקטובר, כאשר לפני המחסור 

הנוכחי היה מחירו של קילו תפוחי אדמה 11 סנט, 
ובשיא המשבר הגיע ל-84 סנט.
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מלצות לטיפול בפרי ה
פלפל קטוף ליצוא

יורם צביאלי, מילי זנבר - מו"פ 
ערבה תיכונה וצפונית-תמר
אלי פליק - המחלקה לחקר 

תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, 
מרכז וולקני, מינהל המחקר 

החקלאי 
עדי סויסה, דוד סילברמן - 

שה"מ, משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

הצלחת הפלפל הישראלי בשוקי 
היצוא לאירופה, לרוסיה ולצפון 

אמריקה מותנית בשמירת איכות 
הפרי לאחר הקטיף במשך 16 יום 
לפחות )ביעדים מסוימים 26 יום!(.

יש להתחיל בשמירה על 
האיכות כבר בשדה: טיפול נגד 

מחלות עלווה והקפדה על ניקיון 
)סניטציה( בתוך בית הגידול 

ובסביבתו. כמו-כן, נדרשת 
הקפדה יתירה על ההנחיות 

לקטיף נכון, על הטיפולים לאחר 
הקטיף ועל שמירת שרשרת 

הקירור עד היעד הסופי. רק כך 
ניתן יהיה להבטיח איכות מעולה 

של הפלפל וחיי מדף ארוכים.
כיסוי ברשת צל מאפשר 

במקרים קיצוניים דחיית הקטיף 
בשבוע ימים ולא מעבר לכך. 

הכיסוי ברשת בסוף העונה מביא 
להפחתת משך הזמן החולף 

מהחנטה לקטיף, לצמצום 
פרק הזמן משבירת הצבע עד 

למוכנות לקטיף ולהקטנת גודל 
הפרי.

קטיף )מכלים, מקטפה, 
הובלה לבית האריזה(

הקטיף ייעשה במקטפות או 
במזמרות שעוברות השחזה 

אחת לשבוע לפחות או בהתאם 

בשדה ההדרכה

לכמות הפרי הנקטף. המזמרות 
חייבות לעבור חיטוי יומי על-ידי 

טבילה בכוהל 70% או בכלור 3%, 
ומובן שיש לחטא את כלי הקטיף 

בסיום כל יום עבודה.
יש לקטוף את הפרי באזור 

רקמת הניתוק או בגובה 
הכתפיים )תמונה 1(. אין לתלוש 

את הפרי ואין להשליך אותו לתוך 
המכל. אם הוחלט על קטיף 

ללא עוקץ, יש לקטום את הפרי 
ב"עוגת" עלי הגביע )אין להשאיר 
אפילו 5 מ"מ של עוקץ(, ומומלץ 

להשתמש לצורך זה במזמרה 
מעוקלת. פלפל צ'ילי או פלפל 

קטן מסוג "סוויט בייט" יש לקטוף 
ללא עוקץ.

בזמן הקטיף אין להניח את מכל 
הקטיף ישירות על הקרקע אלא 

על גבי עגלה או משטח. יש 
לשטוף ולחטא את מכלי הקטיף 

בסיום יום העבודה. לפני כל קטיף 
ואסיף יש לנער היטב את המכל 
ואת שכבת הריפוד, כדי להרחיק 

גרגירי חול או לכלוך כלשהו.

איבוד מים ותרומתו לפגיעה 
בחיי המדף

איבוד המים מפרי הפלפל הוא 
הגורם הדומיננטי הקובע את 

איכותו, הן מבחינת הופעת ריקבון 
ועובשים שונים בפרי והן מבחינת 

חיי המדף של הפרי. קיים קשר 
ישיר בין רמת איבוד המים של 

הפלפל לבין יכולת המכירה שלו; 
בדרך כלל פרי שאיבד 4.5% 

ממשקלו אינו ראוי למכירה )תלוי 
בזן(, והשאיפה היא למכור פרי 
שאיבד עד 3% ממשקלו. קצב 
איבוד המים של הפלפל גבוה 

במיוחד ב-24 השעות הראשונות 
לאחר הקטיף ומגיע עד ל-2.5% 

ממשקלו, אם לא ננקטות פעולות 
למניעת איבוד המים. איבוד של 

2.5% ממשקל הפלפל מותיר 
ליצואן מעט מאוד מרווח באיכות 

וחיי מדף.
על-ידי הוספת לחות חיצונית, 
ניתן להקטין את איבוד המים 

מהפלפל ב-24 השעות 
הראשונות אפילו עד 0.5%, 

לעומת איבוד מים של 2.5% ללא 
תוספת לחות. הוספת הלחות 

תורמת להארכת חיי המדף ל-21 
ימים, לעומת חיי מדף של 14-10 

ימים ללא שמירה על הלחות.
כיצד מונעים את הפסדי המים 

מהפרי?
שעת הקטיף - בפרי שנקטף 	 

בבוקר תכולת המים גבוהה 
מפרי שנקטף בצהריים, 

ולכן גם חיי המדף של הפרי 
גבוהים יותר.

קטיף ב-80%-85% צבע - 	 
קטיף בצבע מתקדם יותר 

מוביל לקטיף של פרי שהזקין 
על השיח ולחיי מדף קצרים 

יותר.
המתנת פרי קטוף בשטח - 	 

ההמתנה להובלה תהיה   
בתוך בית הגידול ולא בחוץ. 

מומלץ לכסות את הפרי 

תמונה מס' 1: קטימת עוקץ מתאימה ובלתי מתאימה לאחסון
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המשך בעמוד הבא

בשמיכה תרמית משופרת. 
הפרי הקטוף יובל לבית 

האריזה במהירות האפשרית, 
3-2 שעות מקסימום מרגע 

הקטיף. ההובלה לבית 
האריזה וההמתנה בבית 

האריזה ייעשו תחת השמיכה 
התרמית המשופרת.

המתנה בבית האריזה - עדיף 	 
בלחות של 92%-95%, גודל 

הטיפה צריך להיות קטן 
מ-20 מיקרון, ונפח אוויר עליון 

מספיק לספיגת הטיפות 
לאוויר לפני הגעתן לפרי. 

אם אין לחות, יש לכסות את 
המכלים בשמיכה תרמית.

בית האריזה
חייבים לנקות את בית האריזה 

וסביבתו במהלך העבודה, 
ובעיקר בסוף היום. יש לחטא 

את מערכי השטיפה, המיון 

ושולחנות האריזה באמצעות 
ריסוס בכלור בריכוז 1% או בכל 

חומר חיטוי אחר המותר לשימוש 
בתעשיית המזון. אפשר לחטא 

במחולל קיטור, בתנאי שאין 
פגיעה במערכים. אין להשאיר 

פרי פגום בתוך בית האריזה או 
לידו. יש ליצור הפרדה בתוך 
בית האריזה: חלק אחד יהיה 

האזור ה"מלוכלך", הכולל את 
אזור פריקת הפרי, את מכונות 

השטיפה וחלק מהיבשן, והחלק 
השני יהיה האזור ה"נקי" ויכלול 

את חלקו האחר של היבשן ואת 
מערך המיון והאריזה. יש לצנן 

את בית האריזה בעזרת מזרנים 
לחים או מזגנים. על מערכת 

הצינון והקירור לעבוד גם במהלך 
הפסקת הצהריים.

מערכי שטיפה וחיטוי
הפרי עובר שטיפה ראשונית 

במי ברז בלחץ של לפחות 4 בר 
ובכמות מים של כ-200 ליטר 

בדקה, כאשר כשליש מהמים 
ממוחזרים. מומלץ להשתמש 

במערך בפומיות מניפה. 
לאחר השטיפה הראשונית 

עובר הפרי לתא החיטוי. החיטוי 
יעשה בכלור מסוג טרוכלוסן 
בריכוז 150 ח"מ או בחומצה 

ציטרית בריכוז 0.5% או בתכשיר 
פרש בריכוז 0.25% או במים 

חמים. אין הבדל בתוצאות בין 
השימוש בתכשיר זה או אחר. 

יש להקפיד על הריכוז הנכון ועל 
משך שטיפה של 15-12 שניות. 
יש לבדוק את ריכוז הכלור מדי 

שעה, בעיקר כאשר הפרי שהגיע 
מאובק מאוד. קיימות ערכות 
לבדיקת ריכוז הכלור הפעיל 

המתבססות על שינויים בצבע 
הסטיקר. 

החיטוי באמצעות מים חמים 

ייעשה בטמפרטורה של 54±2 
מ"צ למשך 15-10 שניות )זו 
הטמפרטורה שהפרי צריך 

להרגיש(, בלחץ מים של 4 בר 
ובספיקה של כ-200 ליטר לדקה 

)מומלץ להשתמש בפומיות 
קוניות(. יש לכוון את הפומיות 

הצדדיות כך שהמים יגיעו לאזור 
העוקץ של הפרי, כאשר הפומיות 

העליונות חייבות לכסות את פני 
הפרי. אפשר לשלב את הוספת 
הכלור בשטיפה החמה. במידה 

שהמים הופכים לעכורים, יש  
לרוקן את המים ולמלא מחדש 

את המכל. בסוף יום העבודה 
חובה לנקות במים נקיים את 
כל המערך, כולל מכל המים, 

הצנרת, המברשות, מתקן 
השפיכה וסרט ההזנה, ולייבש 

היטב. 
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טמפרטורה ולחות באחסנה 
ובהובלה

טמפרטורת האחסון של 
הפלפל היא 7 מ"צ ב-95% 

לחות. יש להכניס את הפרי 
למקרר מיד עם סיום המיון, 

האריזה והמשטוח. כדי להבטיח 
טמפרטורה נאותה בהובלה, יש 

לקרר את הפרי במשך 12 שעות 
לפני ההמכלה. 

תנאי הובלה במכולות 
יש לוודא מראש עם חברת 

המכולות כי המכולה מכוונת 
ל-7 מ"צ ול-95% לחות יחסית 

וכי פתח האוורור סגור )למניעת 
איבוד מים(. אם המכולה אינה 

מכוונת לשמירה על הלחות, יש 
להשאיר פתח אוורור מינימלי 

שאינו גדול מ-5%. אם משך 
ההובלה ארוך, מומלץ להוסיף 2 
שרוולים קולטי אתילן על כונסי 
האוויר הפנימיים של המכולה, 

לקטילת נבגים ולמניעת היווצרות 
עובש ופטריות במהלכה. יש 

לדרוש מחברות ההובלה להפעיל 
את הקירור במשאית לפחות חצי 

שעה לפני הטענת המשטחים. 
יש לחטא את המכולה או את 

משאית הקירור לפני כל המכלה 
והטענה בתוצרת טרייה.

שבירת שרשרת הקירור )גם פרי 
שקורר לחצי יום(, בעיקר בימים 

חמים, גורמת להזעת הפרי, 
לעקות המביאות להתכלות 

פיסיולוגית ופתולוגית ולנזקים 
לאריזות הקרטון. לפיכך, חל 

איסור מוחלט לשבור את שרשרת 
הקירור. הפסקת הקירור תיעשה 

אך ורק עם הגעתו של הפרי לשוק.
זכרו! חיי המדף מתחילים מיד 

לאחר הקטיף. אמנם לא ניתן 
לשפר את איכות הפרי לאחר 
הקטיף, אך ניתן לשמרה.  

בהצלחה!
כל ההמלצות הכלולות בפרסום 

זה הן בגדר עצה מקצועית 
בלבד ועל מקבל העצה לנהוג 

מנהג זהירות.

ש התפוח המדומהע
 Cryptophlebia

 (Thaumatotibia) leucotreta
בגידול פלפל 

נטע מור, סבטלנה דוברינין, 
תמר אלון, שמעון ביטון, 

דוד סילברמן -
שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר

מבוא
לאחרונה נצפתה נגיעות בעש 
 Cryptophlebia - התפוח המדומה
leucotreta (Thaumatotibia) בחלקת 

פלפל באזור שדות נגב, אזור 
המוגדר כנגוע בעש התפוח 

המדומה. העש גרם לנזק ישיר 
לפרי - ריקבון ואובדן יבול. בנוסף, 

נחשב העש מזיק הסגר בארץ 
ובעולם ומאיים על יצוא ההדרים, 

הרימונים, האפרסקים והפלפל 
מהארץ.

הפלפל בארץ גדל ברובו במבנים 
מוגנים ברשתות צפופות, ולכן 

מזיק זה אינו אמור להוות בעיה 
בגידול. הקפדה על סגירה 

מיטבית, על סניטציה סביב 
המבנים ועל ריסוסים כנגד זחלי 

עשים אחרים - נותנים מענה 
לפגע זה. 

בעבר נגרם נזק קשה ממזיק זה 
בכמה חלקות פלפל הסמוכות 

לפרדסים באזור השרון.

ביולוגיה ונזק
הבוגרים קטנים ומעופפים 
בלילה. לביצה צורת כיפה 

המודבקת באזור כתפי הפרי, 
בצבע לבן אטום או חצי שקוף 

הקשה לאבחון. בדרך כלל 
הנקבה מטילה ביצה אחת 

לפרי. זחלי עש התפוח המדומה 
לבנבנים-ורודים עם ראש חום 
ומגיעים לגודל של 1.5-1 ס"מ. 

מיד לאחר בקיעתו חודר הזחל 
לתוך הפרי, כך שיש קושי 

באיתור חורי כניסה. הזחלים 
חיים בתוך הפרי ועוזבים אותו 
לפני התגלמותם בקרקע. הם 
טווים פקעת גולם ומתגלמים 

בתוכה. באזור ההזנה בתוך הפרי 
יימצאו גללים רבים ולעתים גם 

קורים, אך לא בהכרח ריקבון 
של הציפה. הזחלים ניזונים 

מעוגת הזרעים, ויש להם נטייה 
לנבור כלפי מרכז הפרי. צבע 

הזחל משתנה לפי תזונתו, ולרוב 
צבעו ורדרד-כתמתם. לקראת 

ההתגלמות קודח הזחל חור 
יציאה, ובסמוך אליו, בתוך הפרי, 

ניתן להבחין בנסורת ובגללים.
זיהויו מתאפשר בהימצאות 

פירות רקובים בעלי חורי 
יציאה ופירות רקובים שבתוכם 

נראים הגללים ולעתים גם 
זחלים ורודים, לקראת יציאתם 

מהפרי להתגלמות בקרקע. 
הנגיעות עלולה להופיע בחלקות 

הסמוכות לפרדסים או למטעי 

רימונים מוזנחים, העלולים להוות 
מקור לנגיעות בעש. הפונדקאי 
המועדף על העש הוא הקיקיון, 

ובאמצעותו מתפשטת אוכלוסיית 
המזיק לאזורי הארץ השונים.

ממשק הדברה
למניעת כניסת מזיקים . 1

למבנה, מקפידים על סגירה 
מיטבית של המבנה, כולל 
התקנת דלת כפולה, מה 

שימנע חדירה של מזיקים 
רבים למבנה, וביניהם עש 

התפוח המדומה. 
יש לנטר נגיעות של המזיק . 2

בפרי, ובמקרה של חשד 
להודיע מיד למדריך המקומי, 

לשם הגדרתו הסופית.
מסירים פירות עם סימני . 3

נגיעות חיצוניים, מכניסים 
לתוך שקיות אשפה וסוגרים 

היטב. 
תכשירי ההדברה המותרים . 4

לשימוש כנגד זחלים אחרים 
בפלפל יכולים לתת מענה גם 
כנגד מזיק זה, אך אין לשכוח 

כי זחל שכבר חדר לפרי - לא 
יודבר, ולכן החשיבות הרבה 

שיש לניטור המזיק בשלבי 
הגידול המוקדמים.

זחלי העש בצבע ורדרד )מימין(, ולבנבן )משמאל(

סימני כרסום, זחל בהיר וגללים בתוך הפרי
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לסיכום
בארץ הפלפל כיום אינו פרי 

המועדף על עש התפוח 
המדומה. הקפדה על סניטציה 
סביב החממות וסגירה מיטבית 

של המבנים תמנע כניסה של 
העש לבתי הצמיחה. 

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 
מקצועית בלבד, ועל מקבל 
העצה לנהוג משנה זהירות.

ירקות לתעשייה
דצמבר 2018

שאול גרף

עגבניות לתעשייה
ההתארגנות לקראת השנה 

הבאה מלווה בחששות. תיקון 27, 
שקבע את מחיר המים ל-1.54 
ש"ח לקוב, גרם לכך שנקודת 

האיזון לחקלאים במחיר הנוכחי 
של טונה עגבניות היא 11 טונות 

לדונם. בגלל הסיכון הגבוה יחסית 
שקיים בגידול, עלויות גבוהות, 

יעדיפו לא מעט מגדלים גידולים 
עם פחות סיכון. התחרות עם 
המחירים של מוצרי העגבניות 
מאיטליה היא בלתי אפשרית, 

כי מחיר העגבניות למגדלים 
באיטליה מסובסד, והחקלאים 

האיטלקים לא משלמים על 
השימוש במים. היבול הממוצע 

בצפון איטליה הוא כ-7 טונות 
לדונם.

במדיניות הנוכחית של ממשלת 
ישראל, בה עגל הזהב הוא מדד 

יוקר המחיה, לא קל.
אני שוב פונה אל המגדלים ואל 
אנשי השדה של המפעלים, לא 
לבחור ולא לאשר שטחים עם 

אבנים שעלולים להפריע בקטיף 
ו/או להגיע למפעל. תמונת 

הגונדולות המרופדות בשכבת 
אבנים היא אות קלון לכולנו.

תירס לתעשייה
הירידה הדרמטית בהיקף הגידול 

בעמק החולה מחייבת את חברת 
"הדסים" לחפש אזורי גידול 

חדשים/ישנים. השנה גידלו תירס 
בנגב המערבי ובסתיו בעמק ארבל 
ועוד. מבחינת זנים אין פריצת דרך, 

ואנחנו ממשיכים לחפש.

בוגר של עש תפוח מדומה )מימין( ועשים לכודים במלכודת פרומון 
)משמאל(

פרי פגוע בעש התפוח המדומה 
לפני גיחת הזחל מתוכו

המשך בעמוד הבא
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שעועית לתעשייה
השעועית הסתווית מרוססת 

נגד כנימות עש הטבק וזחלים 
למיניהם. נושא שאריות של 
תכשירים ביבול הקטוף הוא 

יותר מבעייתי. הקפדה על ימי 
ההמתנה לפי התווית לא תמיד 
עומדת במבחן המציאות. רצוי 
להשתמש בתכשירים שנמצאו 

בעבר ללא שאריות.

חסורי מגנזיום מ
בעגבניות

שלי גנץ - מרכזת מקצועית 
לעגבניות מאכל, שה"מ

ד"ר מולי זקס - מרכזת 
מקצועית לטכנולוגיה של 

השקיה, שירות שדה, שה"מ
ד"ר אורי ירמיהו - קרקע ומים, 

מינהל המחקר החקלאי, גילת

רקע
המגנזיום )מגניון, Mg( ממלא 
תפקיד חשוב בהזנת הצמח 

ונמצא במרכז מולקולת 
הכלורופיל )הפיגמנט הירוק 

הדרוש לפוטוסינתזה(, המעניקה 
לצמחים את צבעם הירוק. 
בנוסף, למגנזיום תפקידים 

חשובים אחרים: בחילוף חומרים 
בצמח, כולל סינתזה של חלבון, 

בסינתזה ובהפעלה של תרכובת 
האנרגיה בתא )ATP( ובחלוקת 

מאזן הפחמימות בחלקי הצמח 
השונים. 

המגנזיום מתנייד בקלות בצמח, 
ומשמעות הדבר שהוא יכול לנוע 

בו באופן חופשי.
מחסור במגנזיום הוא הפרעה 

תזונתית שכיחה בעגבניות. 
התופעה נפוצה בסתיו ובחורף, 

כאשר טמפרטורות הקרקע 
יורדות באופן ניכר, בעיקר 

באזורים שבהם רמת המגנזיום 
במים נמוכה. קליטתו של 

המגנזיום מושפעת משמעותית 
מנוכחות קטיונים אחרים, כמו: 
אשלגן, אמון וסידן. בדרך כלל 

הצימוח, גודל העלה וייצור 
הפרי אינם נפגעים, כל עוד 
המחסור אינו הופך לקשה 

מאוד. 
הקרקעות הכבדות )החרסיתיות( 

בארץ מכילות מגנזיום, היכול 
לשמש מקור הספקה איטי 

של מגנזיום לתמיסת הקרקע. 
בעבר, כשמקורות מי ההשקיה 

העיקריים היו מי הכנרת ובארות 
מקומיות שהכילו מגנזיום, סיפקו 

שני מקורות אלו את מרבית 
דרישות הצמח. 

בשנת 2005, עם הפעלת 
מתקן ההתפלה באשקלון, 

החלה התכנית להתפלת 
מים בישראל.  כעשור לאחר 

מכן, נעשית התפלת מים 
בחמישה מתקנים גדולים 
לאורך חופי הים התיכון: 

מאשקלון בדרום ועד חדרה 
בצפון. היקף הפקת המים 
המותפלים נאמד בכ-660 

מיליון מ"ק לשנה )מלמ"ש(. 
היקף הצריכה )2015( של 

מים שפירים לכלל השימושים 
עומד על כ-1,400 מלמ"ש. מים 

מותפלים או מעורבבים במים 
אחרים משמשים כיום להשקיה 

באזורים שונים בארץ. המים 
המותפלים אינם מכילים כלל 

מגנזיום, לעומת ריכוז מגנזיום 
של כ-20 ח"מ במי הכינרת. 

לפיכך, על החקלאים לשקול 
הוספת מגנזיום למי ההשקיה.  

היערכות
בניסוי, שנערך במו"פ רמת 
נגב, נלמדה תגובת עגבנייה 

לסידן ולמגנזיום במצע מנותק 
דל במינרלים. השקיה ברמת 

מגנזיום גבוהה ובריכוז סידן נמוך 
פגעה בקליטת הסידן והגבירה 
את הופעתה של תופעת שחור 
הפיטם; ולהיפך, השקיה בריכוז 

סידן עודף ובריכוזי מגנזיום 
נמוכים גרמה למחסורי מגנזיום.

חשוב לשמור על יחס משקלי של 
2 ל-1 בין סידן למגנזיום.

סימני המחסור
מחסור במגנזיום מאופיין 

בהצהבה של עלים מבוגרים 
בחלקים התחתונים והמרכזיים 

של הצמח. הצהבת העלים 
מתחילה בהיקף הטרף ומשם 

מתפשטת לכל שטחו. בדרך כלל 
מופיעים סימני המחסור בתחילה 

בעלים התחתונים ובמרכז 
הצמח. כאשר הצמחים נושאים 

יבול כבד - העלים האמצעיים 
והתחתונים מתחילים להצהיב 
בין העורקים הנשארים ירוקים 

)כלורוזה בין-עורקית(. לאחר מכן 
עלולים סימני המחסור להופיע 

גם בעלים הצעירים יותר. העלים 
הבוגרים עשויים לשנות צבעם 
לצהוב או לכתום, עם אזורים 

נקרוטיים חומים המופיעים בין 
העורקים. 

הגורמים למחסור במגנזיום
טמפרטורת קרקע נמוכה   .1

)17 מ"צ<( - לכן המחסור נפוץ 
יותר בסתיו ובחורף. 

עומס יבול מרבי על הצמחים   .2
לפני הקטיף הראשון יוצר פעילות 
שורשים נמוכה המעכבת קליטת 

מגנזיום. 
ליקויים במבנה הקרקע   .3

סימפטום אופייני למחסור 
במגנזיום

תופעות מחסורי מגנזיום בצמחים: מימין: סימני מחסור קלים 
בתחילת התהליך; משמאל: צמחים פגועים ממחסורי מגנזיום 

)התמונות צולמו במהלך ניסוי שנערך במו"פ רמת נגב( 

מחסור חמור במגנזיום
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ובניקוז, המונעים התפתחות 
שורשים.

רמה נמוכה של מגנזיום במי   .4
ההשקיה.

עודף סידן או אשלגן בקרקע.  .5
 )EC( מוליכות חשמלית  .6

גבוהה של תמיסת הקרקע, גם 
כשנגרמת מדישון אשלגני בכמות 

גדולה.
זנים מסוימים רגישים יותר   .7

מזנים אחרים, ויש להעלות את 
ריכוז המגנזיום בהתאם.

המלצות
בקרקעות דלות במגנזיום,   .1

יש לדאוג לכך שריכוז המגנזיום 
במי ההשקיה לא יקטן מ-25 
ח"מ )חלקי מיליון( מתחילת 

העונה. יתר על כן, ניתן להגדילו 
לרמה של עד 33 ח"מ בזנים 

הרגישים. כמות הדשן המוספת 
תיקבע לאחר אנליזה כימית של 

המים וקבלת מידע על ריכוזו 
ההתחלתי של המגנזיום במים.   

הוספת המגנזיום יכולה   .2
להיעשות בשלושה אופנים:

א. דרך המים: 
בדישון בדשנים מורכבים   .1

נוזלים המכילים NPK  יש לבקש 
תמיד תוספת של 0.5% מגנזיום. 
כאשר מקור המים ברובו הוא מי 

התפלה, אפשר לדשן בדשנים 
מורכבים עם 1% מגנזיום או יותר. 
בדשן מור/אור ובדשן מעין )דשן 

הדומה למור על בסיס אשלגן 
כלורי( יש תוספת של 1% מגנזיום 

ו-2% סידן. 
באמצעות מתן דשן המכיל   .2

מגנזיום על בסיס חנקת מגנזיום 
או באמצעות שימוש בדשנים 
מיוחדים, כמו מגניסל )מוצק(, 

מגנזאון )נוזלי(, קלמג )נוזלי(
)מכיל גם סידן(, קלמגון )נוזלי( 
)מכיל גם סידן ועשוי להכיל גם 

אשלגן(, והזרקתם במשאבה 
נוספת בעת הדישון. אין לשלב 

את הדשנים שהוזכרו לעיל 
בדשן המכיל זרחן, מאחר 

שתיווצר שקיעה כימית. במקרה 
שאין משאבה נוספת, ניתן 

לדשן בנפרד מגניסל/מגנזאון 
בכמות של 2.0-1.0 ק"ג לדונם 

)ולהתחשב בחנקן מהדשן -
1 ק"ג מגניסל מוסיף 96 גרם 

מגנזיום ו-110 גרם חנקן חנקתי(. 
תדירות טיפול זה תיקבע לפי 

בדיקות קרקע ומים ועל-פי סימני 
המחסור בעלים. בקיץ, כאשר 
הקרקע חמה וקליטת יסודות 

הזנה מיטבית, מומלץ להשתמש 
בדשן שמכיל מגנזיום בכמות 

1 ק"ג לדונם ליום )כ-100 גרם 
מגנזיום לדונם ליום(, ובחורף, 

כאשר טמפרטורת הקרקע קרה, 
אפשר לדשן במגנזיום בתדירות 

נמוכה, 1 ק"ג דשן שמכיל מגנזיום 

לדונם כל כמה שבועות. 
באמצעות מתן דשן המכיל   .3

מגנזיום על בסיס מגנזיום סולפט 
)אנאידרוס( )MgSO4*7H2O( וידוע 

גם בשם מגנזיום גופרתי או מלח 
אנגלי. 1 ק"ג מגנזיום סולפט 

מוסיף 97.5 גרם מגנזיום ו-130 
גרם סולפט. מומלץ להרכיב 

תמיסת אב של מגנזיום סולפט 
)מיהול של 20% מגנזיום סולפט( 

ולהזריק באמצעות משאבה 
נוספת בעת הדישון. אין לשלב 

בדשנים המכילים זרחן או סידן, 
מאחר שתיווצר שקיעה כימית. 
ערבוב עם אשלגן כלורי או עם 

חנקת אשלגן יגרום לירידה 
במסיסות של האשלגן עקב 

היווצרות אשלגן גופרתי. 
דישון עלוותי:  ב. 

ניתן לדשן בריסוס עלוותי במגנזיום 
חנקתי "מגניסל" או "מגנזאון" 

המשך בעמוד הבא
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בריכוז של 1%-2%. יש להימנע 
מריסוס חומרים אלה בשעות 
החמות, מחשש לצריבות נוף.

דרך הקרקע:  ג. 
הקומפוסט מכיל כ-1% מגנזיום. 

יש לבצע אנליזה כימית של 
הקומפוסט לפני היישום.  

באופן כללי, היישום דרך   ד. 
המים בריכוז הנכון נותן מענה 

לבעיית המחסור במגנזיום, ואין 
צורך בריסוסי עלווה הדורשים 
עבודה נוספת ועלולים להיות 

צורבניים.

יש להקפיד על רמות נאותות   .3
של EC בקרקע.

יש לוודא שהקרקע מנוקזת   .4
היטב ושהשורשים יכולים 

להתפתח כראוי.

הערות חשובות
היחס בין סידן ומגנזיום מאד 

חשוב. כאשר ריכוז הסידן במים 
בין 100-60 ח"מ, רצוי שריכוז 

המגנזיום במים יהיה בין 33-6 
ח"מ. כאשר ריכוז המגנזיום עולה 

ל-60 ח"מ, יש הפרעה בקליטת 
הסידן, שיכולה להביא לפגיעה 

בפרי משחור פיטם. 

ריכוז המגנזיום בעלים עולה ככל 
שהעלה מתבגר. בבדיקות עלים, 

יש לדגום את העלה הצעיר 
ביותר שהגיע לגודל בוגר, בדרך 

כלל זה שנמצא מתחת לתפרחת 
העליונה. ריכוז רצוי של מגנזיום 
בעלה הינו של כ-0.5-0.4 אחוז. 

מאחר שמגנזיום נייד בצמח, 
מחסורי מגנזיום מתבטאים 
בעלים התחתונים והבוגרים 

ביותר, שהמגנזיום שבתוכם נע 
לצימוח הצעיר )מבלע(. 

אין באמור לעיל אלא בגדר 
המלצה מקצועית בלבד, ועל 
מקבלה לנקוט משנה זהירות.

ביצוע האמור בהמלצה הינו 
באחריותו הבלעדית של מקבלה!

נחיות להדברת ה
מחלת הכימשון 

בעגבניות בבתי צמיחה   
שלי גנץ - מנהלת תחום ירקות 

בבתי צמיחה, ממ"ר עגבניות 
מאכל, שה"מ

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

מחלת הכימשון בעגבניות עלולה 
להופיע בעונת הסתיו, בחודשים 

אוקטובר ונובמבר. בשנים 
האחרונות הייתה המחלה פעילה 

גם בעונת החורף, ככל הנראה 
בשל מקורות המידבק הגדולים 

ותנאי מזג-האוויר המתאימים 
להתפתחות המחלה. כתוצאה 

מכך, הסבה המחלה נזקים 
כבדים בעיקר בכמה בתי רשת, 

אך גם בחממות. 

התנאים להתפתחות 
המחלה

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

על פני הצמחים במשך שעות 
אחדות, וטמפרטורות בטווח 

של 25-15 מ"צ. בטמפרטורות 
נמוכות )בעונת החורף( 

התפתחות המחלה מעוכבת, 
כלומר כמעט שאין הדבקות 

חדשות, אולם תפטיר הפטרייה 
ממשיך להתקדם מהעלים אל 

הגבעולים ולגרום לתמותת 
צמחים.  

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

ומצדו התחתון של העלה 
ניתן להבחין במעטה צמרירי 

כימשון על הגבעול

על העלהכימשון על הפרי
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המכיל את נושאי הנבגים ואת 
נבגי הפטרייה. על הגבעולים 
או הפטוטרות נראים כתמים 

חומים כהים ומוארכים. 
המחלה מתקדמת ומתפתחת 

מהעלים אל הפטוטרות, 
עד אשר מגיעה אל הגבעול 
וגורמת בו לחיגור ולתמותה 

של צמחים. גם על גבי הפרי 
והעוקצים מתגלים כתמים 

חומים ויבשים הפוסלים את 
הפרי לשיווק.

דרכי ההתמודדות עם 
המחלה

אמצעים אגרוטכניים 
הורדת הלחות היחסית    .1

במבנה מקטינה את הסיכוי 
להידבקות הצמחים. 

האמצעים להורדת הלחות   
היחסית הם:

א. חיפוי קרקע מלא   
ביריעות פוליאתילן )אין 

חשיבות לצבען(;
שטיפת הרשתות בצדי  ב.   

המבנה כך שתתאפשר 
תנועת אוויר מיטבית.

סניטציה - במקרה   .2
שנתגלתה נגיעות בחלקה, 
חשוב מאוד להרחיק חלקי 

צמחים הנגועים במחלה. 
שיטה זאת הוכיחה את 
יעילותה בכמה ניסויים 

שבוצעו בשנים האחרונות. 
מגדלים שיישמו את 
השיטה והרחיקו את 

החלקים הנגועים, עצרו את 
התפשטות המחלה.

הדברה כימית 
כיום עומד לרשות המגדלים מגוון 

נרחב של תכשירים מניעתיים 

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

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

ההדברה בלבד עלולה להיות 
מסוכנת, כיוון שקיים חשש 

להתפתחות תבדידי פטרייה 
עמידים לתכשירים או לירידה 

ביעילותם.
בתקופה הזאת של השנה, שבה 

מתקיימים תנאים מיטביים 
להדבקת צמחים, חשוב לבצע 

טיפולי מניעה כנגד המחלה.

ריסוסי מניעה יעילים עשויים 
למנוע לרוב הסתבכות חמורה

של המחלה וקושי בעצירת 
התפשטותה.
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בטבלה שלהלן מופיעים התכשירים להדברת מחלת הכימשון לפי אתר הפעולה ומידת הסיסטמיות שלהם. 

הערותקבוצה/ אופן פעילותשם גנרישם התכשיר

PROPINEBאנטרקול

קרבמט
למניעה, לא סיסטמי

בראבו / בארבי / ברק / נוגל דאקוניל/ 
דקופל /  אודאון / תפוגן סופר

CHLOROTHALONIL

מנצידן / מנקודי / מנקוזן / מנקוטל / 
טרידקס / סנקוזב

MANCOZEB

למניעה, לא סיסטמימעכב את חלוקת התאZOXAMIDE + MANCOZEBרוקסם

מרפא, סיסטמיקרבמטPROPAMOCARB HCLדותן

METALAXYL + MANCOZEBסנדומיל / מילור/ דו רה מי

RNA מעכבי
מונע ומרפא, סיסטמי, 
יעיל מאוד כל עוד לא 

התפתחה עמידות

MZ רודאו/ MZ רידומיל גולדMEFENOXAM + MANCOZEB

MEFENOXAM + CHLOROTHALONILפוליו גולד/ מטאל גולד

BENALAXYL++ MANCOZEBגלבן מנקוזב

מנקור / דרגופיקס / צימוקלין / 
סימוקס טופ

CYMOXANIL + MANCOZEB

מנגנון לא ידוע
מרפא, סיסטמי, יעיל 

מאוד. מינונים ושילובים 
- ראו בתוויות

ויטן / סיימון / סיימוק X / קורזייט 60 / 
סימוקסן/סיני

CYMOXANIL

CYMOXANIL + CHLOROTHALONILזטניל

DIMETHOMORPH + MANCOZEBאקרובט

מעכבי סינתזת צלולוז

למניעה, טרנסלמינרי
*אצן מומלץ בתוספת 

דרגופיקס
**רבוס אינו מכיל 

מנקוזב
***ברקוד מומלץ 
Xבשילוב סימוק

DIMETHOMORPH + CHLOROTHALONILספינקס סופרא/ברקוד***

DIMETHOMORPH + PYRACLOSTROBINקאבריו

DIMETHOMORPHאתלט / דיימונד / ספינקס / אצן*

DIMETHOMORPH + FLUAZINAMבנג’ו פורטה

MANDIPROPAMID + MANCOZEBקריאל MZ / רבוס**

ולבון
 BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL +

MANCOZEB

מכיל גם ח”פ של דיינוןמנגנון חדשFLUOPICOLIDE+ PROPAMOCARBאינפיניטו

גם לקימחונותמעכב נשימהAZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONILקומודור / קולונל

AMETOCTRADIN+DIMETHOMORPHאורבגו

למניעהFAMOXADONE + MANCOZEBקליפמן

COPPER HYDROXIDEקוציד 2000

למניעה, בעיקר באורגניתכ’ נחושת
*נחושת בשילוב מנצידן

Tri-Basic copper sulphateמרק בורדו אולטרא

Tri-Basic copper sulphateנחושתן

COPPER HYDROXIDE + MANCOZEBקופרופיקס*

בשילוב עם קוציד, שמןNEEM OILנימטול
בעיקר באורגני

שמןTEA TREE OILטימורקס גולד
יש לטפל לסירוגין בתכשירים מקבוצות שונות. במקרה שמשתמשים בשני תכשירים יחד לשם ייעול ההדברה - יש לשלב תכשירים מקבוצות 

כימיות שונות. לדוגמה, השילובים האפשריים: פוליו גולד + קורזייט 60, אקרובט + רידומיל גולד MZ, אקרובט + ויטן, קריאל + קורזייט 60.

אין באמור לעיל אלא בגדר עצה מקצועית בלבד, ועל מקבל העצה לנקוט משנה זהירות. 
ביצוע האמור בעצה הינו על אחריותו הבלעדית של מקבלה.

המשך בעמוד 32
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הדברת פגעים בחצילים         
נובמבר 2018  

ערכו: נטע מור, סבטלנה דוברינין, תמר אלון
לפניכם רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בחציל לשוק מקומי וליצוא לרוסיה. הכתוב במידע זה 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 
 .http://www.hadbara.moag.gov.il "ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח ושירותי הביקורת

ימי המתנה לקטיף ליצוא מתבססים על שאריות מותרות שנלקחו ממאגרי המידע 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. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפי IRAC ו-Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee( FRAC - 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. 

טבלה מס' 1: מקרא להתאמת התכשירים למערך ההדברה הביולוגית המשולבת IPM. 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 IPMשם תכשירשם פגע
לדונם

ימים לקטיף
קבוצה/ אופן שם גנרי

הערותפעילות
יצוא מקומי

לרוסיה
מחלות 
שוכנות 

קרקע

אדיגן סופר/ אדוכם 
חיטוי קרקע 47-25 ליטרסופר/ אדירם

קדם שתילה
METAM SODIUM

למניעת חולי נופל, דוררת, קשיונה 
גדולה, ק. רולפסי ועשביה חד שנתית. 

למינונים ראו תוויות. לא לארה”ב

נמטודות 
עפצים

)DMDS( חיטוי קרקע 60-40 ליטרפלדין
קדם שתילה

DIMETHYL DISULFIDEקוטל גם עשבייה

מספר טיפולים ותדירות, ראו תוויתקרבמט, 12121OXAMYL1A ליטרויידט  10
קדם שתילה, ראו תווית80075FLUENSULFONE סמ”קנימיץ
לפני השתילה ובמהלך הגידולביולוגי, 433BACILLUS FIRMUS11 ק”גביונם

אקרית 
אדומה 

מצויה

אקרית טורפת - 
30,000-20,00000Phytoseiulus persimilis פרסימיליס

15033FENBUTATIN OXIDE12B סמ”קבוטרקס
לדרגות צעירות4044CLOFENTEZINE10A סמ”קאפולו

לדרגות צעירות 2533ETOXAZOLE10B סמ”קספיידר
לדרגות צעירות. גם לכנימת עש הטבק0.06%33SPIROMESIFEN23אוברון

פגסוס 250/ פניקס 
קוטל גם כנימת עש הטבק150-10077DIAFENTHIURON12A סמ”ק250

12544PYRIDABEN סמ”קנקסטר

21A
10077TEBUFENPYRAD גרםמסאי

100-7577FENAZAQUIN סמ”קמגיסטר

10033FENPYROXIMATE סמ”קמטאור

40333PYRIMIDIFEN סמ”קמייטקלין

ורטימק/רומקטין/ 
אקרימקטין/
אקטינמור/

וורטיגו/ורקוטל/
אגרירון/ ביומקטי/

אינוורנט/בקטין

50-3033ABAMECTIN6 סמ”ק
התכשירים נחלשו מאוד במינון המצוין. 

יש לשלב עם שמן, משטח 
ו/או תכשיר נוסף 

מומלץ בשילוב עם שמן 10033MILBEMECTIN6  EOS סמ”קמילבנוק
או אולטרה פיין 
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ריכוז/ מינון IPMשם תכשירשם פגע
לדונם

ימים לקטיף
קבוצה/ אופן שם גנרי

הערותפעילות
יצוא מקומי

לרוסיה

קרית אדומה 
מצויה 

)המשך(

פלורמייט/פרדיסו/
5033BIFENAZATE20D סמ”קפלוטו/ דורמייט

5033BIFENAZATE+ ETOXAZOLE20D +10B סמ”קספיימייט
ניתן לשלב שמן 10033CYFLUMETOFEN25 EOS גרםדיפנדר

15033ACEQUINOCYL20B סמ”קאקסמייט
יעילות הדברה נמוכה פריתרואיד, 200-15033FENPROPATHRIN3A סמ”קסמש

SYNTHETIC TERPENES 50033 גרםמטרונום/רקויאם
EXTRACT OF  CHENOPODIUMתמצית צמחים

0.08%33מייטוואט
 MODIFIED 

 POLYALKYLENEOXIDE
HEPTAMETHYLTRISILOXANE

לשילוב עם שמנים  0.5%33MINERALS+ PLANT EXTRACTפורטה
0.5%33Potassium salt ofאם פה דה  faty acid

0.07%33אקו-טק
 POLYALKYLENEOXIDE

 MODIFIED
HEPTAMETHYLTRISILOXAN

EOS1%33MINERAL OILמומלץ בשילוב תכשירים נוספים
מומלץ בשילוב תכשירים נוספיםשמן1%33NEEM OILנימגארד
שמןתערובת שמנים צמחיים1.533 ליטרתמר טק

מומלץ בשילוב תכשירים נוספים1%33PETROLEUM OILשמן סיטול
מומלץ בשילוב תכשירים נוספים1%33PARAFFINIC OILדימול

אקרית 
קוטל גם כנימת עש הטבק 150-10077DIAFENTHIURON12A סמ”קפניקס 250עיוותים

אקרית 
חלודה

ורטימק/אגרירון/
רומקטין/ 

אקרימקטין/
ביומקטין

בשילוב שמן50-3033ABAMECTIN6 סמ”ק

זבוב מנהרות

צרעה טפילית - 
1,000-50000Diglyphus isaeaדיגליפוס

טריגרד/טופגארד/
ניתן גם בהגמעה2533CYROMAZINE17 גרםטרופר

ורטימק/ורטיגו/
רומקטין/ 

אקרימקטין/
ורקוטל/ אגרירון/ 
ביומקטין/בקטין

6033ABAMECTIN6 סמ”ק

בתוספת וירותר 1% . ידביר גם 8033SPINOSAD5 סמ”קטרייסר אולטרה
תריפסים

תריפסים

אקרית טורפת - 
100,000-50,00000סבירסקי

סימבוש/סיפרין 10/
סיפרין 20/טיטאן 
20/ סימשופר, 
שרפז/תרסיפ

CYPERMETHRINאסור14ראו תווית

3A ,פריתרואיד
יעילות הדברה נמוכה

יעילות הדברה נמוכה 501414DELTAMETHRIN סמ”קדסיס תמ
לתריפס קליפורני בלבד8033ACRINATHRIN סמ”קרופאסט

כנימות עלה

לא ידוע0.1%33AZADIRACHTINעזגן

1%33נימפר
 NEEM OIL+PYRETHRUM

+PLANT OIL
שמן ופירתרום, 

3A
0.8%33POTASSIUM SALTSכנימת

נאוניקוטינואיד, 2033THIAMETHOXAM סמ”קאקטרה
4A

קרבמט, METHOMYL1Aאסור3ראו תוויתלאנט 20/90

0.4%33תותח
 NEEM OIL+PYRETHRUM

NATURAL
שמן ופירתרום, 

3A
כנימת עש 

הטבק
אקרית טורפת - 

100,000-50,00000סבירסקי
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ריכוז/ מינון IPMשם תכשירשם פגע
לדונם

ימים לקטיף
קבוצה/ אופן שם גנרי

הערותפעילות
יצוא מקומי

לרוסיה

כנימת 
עש הטבק 

)המשך(

1001414DELTAMETHRIN סמ”קדסיס תמ

3A ,פריתרואיד

יעילות חלקית כנגד בוגרים 
יעילות חלקית 200-15033FENPROPATHRIN סמ”קסמש

סימבוש/טיטאן 
20/סיפרין 10/

סיפרין 20/תרסיפ/ 
סימשופר/שרפז

יעילות חלקית כנגד בוגריםCYPERMETHRINאסור14ראו תווית

יעילות חלקית כנגד בוגרים1501414LAMBDA CYHALOTHRIN סמ”קקרטה
טלסטאר/ אטלס/

לבוגרים בלבד5077BIFENTHRIN סמ”קתלת סטאר

יעילות חלקית 150-1001010ESFENVALERATE סמ”קמוסטנג

מיועד גם להדברת זחלי עשי לילה15066BIFENTHRIN+ NOVALURON15+3A סמ”קרימון פאסט

לדרגות צעירות10033BUPROFEZIN16 סמ”קאפלורד תר
לדרגות צעירות751414PYRIPROXYFEN7C סמ”קטייגר/ טריגון
LQ 215 0.4%33זהרFATTY ACID POTASSIUM SALTסבון

פגסוס 250/בוננזה/            
מדביר גם אקריות 150-7577DIAFENTHIURON12A סמ”קפניקס 500/250

60/4033THIAMETHOXAM סמ”קאקטרה

נאוניקוטינואיד
4A

המינון בהתאם לשיטת היישום. מדביר 
גם כנימות עלה

גם כנימות עלה. אינו רעיל לאקרית DINOTEFURANאסור503 גרםאיפון
הפרסימיליס. 

מוספילן/מוסקיטון/
מדביר גם כנימות עלה3077ACETAMIPRID סמ”קמפיסטו

לדרגות צעירותלא ידוע0.1%33AZADIRACHTINעזגן

0.07%33אקו-טק
 POLYALKYLENEOXIDE

 MODIFIED
HEPTAMETHYLTRISILOXAN

 0.5%33MINERALS+ PLANT EXTRACTפורטה

0.5%33Potassium salt of-1%אם פה דה  faty acid

+ NEEM OIL+PYRETHRUM 1%33נימפר
PLANT  OIL3A ,פירתרום

SPIROMESIFENאסור603 סמ”קאוברון/אובליסק
לדרגות צעירות 23

לדרגות צעירות5033SPIROTETRAMAT סמ”קמובנטו 
TEA TREE OIL+PYRETHRUM 0.4%33מייטימור

NATURALשמן+פירתרום

50033 סמ”קמטרונום/רקויאם
 SYNTHETIC TERPENES

EXTRACT OF  CHENOPODIUMתמצית צמחים
שמןתערובת שמנים צמחיים1.533 ליטרתמר טק
בעיקר לדרגות צעירות. יישום בהגמעה 5033CYANTRANILIPROLE28 סמ”קורימרק
פורמולציה ליישום בריסוס בלבד75-5033 סמ”קאקסירל
-7577IMIDACLOPRID+GAMMA סמ”קטוטם

CYHALOTHRIN3A + 4A
אצטאסטאר/
 25044BIFENTHRIN+ACETAMIPRID3A + 4A גרםאצטאפלוס

פרודניה

METHOMYLאסור2003 סמ”קלאנט 20/מתוניט 20

1A ,קרבמט לאנט 90/מתומקס 
METHOMYLאסור80-503 גרם90/מתוניט 90

1001414DELTAMETHRIN סמ”קדסיס תמ

3A ,פריתרואיד

פעילות חלקית 
פעילות חלקית 200-150314FENPROPATHRIN סמ”קסמש

טיטאן 20/סיפרין 20 
פעילות חלקיתCYPERMETHRINאסור14ראו תוויתתרסיפ/שרפז

פעילות חלקית1001414LAMBDA CYHALOTHRIN סמ”קקרטה
פעילות חלקית 150-1001010ESFENVALERATE סמ”קמוסטנג
501414TEFLUBENZURON סמ”קמוליט

15 רימון 10/ רימון 
5033NOVALURON סמ”קסופרא

751515CHLORFLUAZURON15 סמ”קאטברון 5
EMAMECTIN 1033 גרםדנים

BENZOATE+LUFENURON6 +15קוטל גם הליוטיס
פריתרואיד, 1001414DELTAMETHRIN3A סמ”קדסיס תמהליוטיס
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ריכוז/ מינון IPMשם תכשירשם פגע
לדונם

ימים לקטיף
קבוצה/ אופן שם גנרי

הערותפעילות
יצוא מקומי

לרוסיה

1001515CHLORFLUAZURON סמ”קאטברון 5לפיגמה
15

401414LUFENURON סמ”קמאצ’ו 50

1033 גרםדנים
 EMAMECTIN

BENZOATE+LUFENURON6+ 15קוטל גם הליוטיס

פלוסיה
פריתרואיד, 1001414DELTAMETHRIN3A סמ”קדסיס תמ

501414TEFLUBENZURON סמ”קמוליט
15 751515CHLORFLUAZURON סמ”קאטברון 5

טוטה 
1033 גרםדניםאבסולוטה

 EMAMECTIN BENZOATE
+LUFENURON6+ 15

METALDEHYDE--2 ק”גקרקולחלזונות

קמחונית

גפרביק 70/ 
גפרטיב/קומולוס/
קואלה גופריתר/
מיקרוטיול/תיוביט

אין לרסס בטמפ’ גבוהות מ-30 מ"צתכשיר גופרית33SULFURראו תווית
או נמוכות מ-17 מ"צ

אופיר/אורון/
100-7533PENCONAZOLE סמ”קטופנקו/עומר

מעכבי ייצור 
ארגוסטרולים, 

G1

501414MYCLOBUTANIL סמ”קסיסטאן 24

אטמי אקסטרה/
4033CYPROCONAZOLE סמ”קצפריר/סיפרו

בהגמעה דרך מערכת הטפטוף 10033FLUTRIAFOL סמ”קחוסן/איתן
בתוספת ביופילם 2533POLYOXIN ALH4 גרםפולאר

עמיסטר/מירדור/
501010AZOXYSTROBIN סמ”קזאוס

סטרובילורינים, 
 C3 2033TRIFLOXYSTROBIN גרם/סמ”קפלינט/פאנטום

3533METOMINOSTROBIN סמ”קרינגו

10037 סמ”קפריורי אקסטרה
 AZOXYSTROBIN+
CYPROCONAZOLEG1+C3 בהגמעה דרך מערכת הטפטוף

לגבי ימי המתנה יש להתייעץ עם 7544PYRACLOSTROBIN+ BOSCALIDC2+C3 גרםסיגנום/בליס
המדריך

10033BOSCALID+ TRIFLOXYSTROBINC2+C3 סמ”קדיסקברי
מנגנון לא ידוע2033CYFLUFENAMID סמ”קנץ

1%33נימפר
 NEEM OIL+PYRETHRUM +

PLANT OILשמן+ פירתרום
1%33NEEM OIL+VEGETABLE OILגניקן

שמן 1%33NEEM OILנימגארד

ASO 0.5%33סרניידBACILLUS SUBTILISתכשיר ביולוגי

1%33מור
 POTASSIUM HYDROGEN
 CARBONATE+COPPER

SULPHATE
אורגני

חלפת

מנצידן / מנקוזן/
קרבמט, 25055MANCOZEB גרםמנקו די /סנקוזב

למניעה
רובראל/רודיון תר/

10033IPRODIONEE3 גרם/סמ”קאר

עובש אפור
)בוטריטיס(

רובראל/רודיון תר/
בריסוס נוף או לטיפול בתפרחותIPRODIONEE3אסור1003 גרם/סמ”קאר

6077CYPRODINIL+ FLUDIOXONILE2+D1 גרםסוויץ’
15033FENHEXAMIDG3 סמ”קטלדור

אסור1503 סמ”קבנלוס
 CYPRODINIL+

TEBUCONAZOLEG1+D1

ASO 1%33סרניידBACILLUS SUBTILISתכשיר ביולוגי

לגבי ימי המתנה יש להתייעץ עם 7534PYRACLOSTROBIN+ BOSCALIDC2+C3 גרםסיגנום
המדריך

קשיונה 
גדולה

רובראל/רודיון תר/
10033IPRODIONEE3 גרם/סמ”קאר

מינון ראו תווית 40/8077CARBENDAZIMB1 גרםדלסן
6077CYPRODINIL+ FLUDIOXONILE2+D1 גרםסוויץ’
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לצורך התמודדות מול נזקיה של נמטודת 
העפצים בגידול פלפל בבקעת הירדן, בדק 

מחקר זה תכשירים שמיושמים בחלקה השני 
של עונת הגידול.

תקציר
נמטודות יוצרות עפצים מסבות נזק רב לגידולים שונים בארץ 
תכשירים  יישום  נבדק   2017/18 בעונת  לפלפל.  גם  וביניהם 
 meloidogyne העפצים,  נמטודת  בעיית  עם  להתמודד  המיועדים 

.incognita

הירדן  בבקעת  פלפל  של  היבול  שיפור  המחקר:  מטרת 
באמצעות הפחתת פוטנציאל הנזק שנגרם מנמטודות עפצים, 

בעזרת תכשירים שמיושמים בחלק השני של עונת הגידול.

מהלך המחקר ושיטות עבודה: הניסוי בוצע על רקע של חיטוי 
טיפולים   13 בוצעו  ל'/ד'.   40 במינון  פלדין,  בתכשיר  קרקע 
הנמטודות,  בעיית  עם  להתמודדות  המיועדים  בתכשירים 
ניתן לחלק תכשירים אלה לשלוש  יושמו במהלך העונה.  והם 
טרוויגו,  )ביו-גארד,  נמטודות  לקטילת  נמטוצידים   .1 קבוצות: 
;)GK( נמטודה  התפתחות  מעכבי   .2 נמטוקס(;  נמו,  וולום, 

3. משפרי צימוח )נמטרון, פרומקס(.

תוצאות: 
שנערך  בעפצים,  השורשים  נגיעות  רמת  לבדיקת  מעקב   .1
בחודשים ינואר ומרץ, מלמד על רמת נגיעות נמוכה. בדגימת 
יוני רואים עלייה מסוימת בנגיעות, אבל בסך-הכול לא  חודש 
נגיעות,  - ללא   0  ( עלה אינדקס הנגיעות הממוצעת על 1.25 

5 - נגיעות גבוהה(.
במינון  מכתשים,  חברת  של   GK בתכשיר  שטופלו  חלקות,   .2
יושם פעמיים במהלך הגידול,   1(, אשר  ל'/ד' )מכתשים   1 של 
נמו,  יותר במובהק מחלקות שטופלו בתכשיר  יבול גבוה  הניבו 
במינון של 100 ג'/ד' בשני יישומים )אפעל 2(, מחלקות שטופלו 
בתכשירים נמטרון 7 ל'/ד' + הומידן 10 ל'/ד' )גן-מור( ומחלקת 
הביקורת. פוטנציאל היבול מחלקות בטיפול אפעל 2 היה נמוך 
באופן מובהק מפוטנציאל היבול של חלקות מהטיפול מכתשים 
1 והטיפול אפעל 1 )נמו במינון של 100 ג'/ד' בשלושה יישומים(. 

התמודדות עם נמטודת העפצים 
meloidogyne incognita בפלפל:

בחינת תכשירים ליישום במהלך הגידול
תמר אלון, דויד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות

ד"ר ייבגני קוזדויי - השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות 
אפרים צפילביץ, זיו קליינמן,  אחיעם מאיר, זיוה גלעד - מו"פ בקעת הירדן

אורי אדלר - מועצת הצמחים
זכריה משה - מושב תומר

מבוא
הנמטודה יוצרת העפצים, meloidogyne inchgnita, מהווה בעיה חמורה 
נפגע ממנה באופן חמור.  וגם הפלפל  שונים בארץ,  בגידולים 
המיועד  עיקרי,  ירקות  גידול  הפלפל  מהווה  הירדן  בבקעת 
דונמים  בכ-4,000  נאמד  הגידול  היקף  המקומי.  ולשוק  ליצוא 
נגועים  נמצאו  דונם  כ-1,500  שמתוכם  מקומית,  בקרקע 
בנמטודה ברמות שונות. בשנים האחרונות ביצע צוות המחקר 
בבקעת הירדן עבודות הבוחנות את  יעילות הדברת הנמטודה 
באמצעות תכשירי חיטוי קרקע לפני השתילה ושילוב תכשירים 
אלה  בניסויים  הגידול.  ובמהלך  החיטוי  לאחר  מיד  המיושמים 
נמצא, כי חיטויי הקרקע בתכשירים המוכרים, אגרוצלון/קונדור 
תוצאות  לאור  חיטוי.  ללא  הביקורת  לעומת  יעילים  פלדין,  או 
אלה, יותר מגדלים מחטאים בפלדין. זאת ועוד, הוכח כי יעילות 
 40( בתווית  המופיע  הנמוך  במינון  גם  נפגעת  אינה  התכשיר 
ל'/ד'(. במחקרים שלנו ובמחקרים באזורים אחרים, נמצא כי 
תכשירי חיטוי קרקע יעילים להדברת הנמטודה בין 5-3 חודשים 
נזק  תופעות  רואים  זו  תקופה  ולאחר  היישום,  מיום  בלבד 
המוכרות כתוצאה מפעילות חוזרת של הנמטודות, ופוטנציאל 
בעבודותינו  יושמו  זו,  לבעיה  מענה  לתת  כדי  נפגע.  הגידול 
הקודמות תכשירים, שניתן היה ליישמם מיד לאחר שתילה, על 
לא  ההדברה  יעילות  כי  הראו  התוצאות  הקרקע.  חיטויי  רקע 
ונמשכת  כיוון שעונת הגידול בבקעת הירדן ארוכה  השתפרה. 
11-10 חודשים, אם הנמטודות מופיעות לאחר חצי עונה בלבד, 
של  השנייה  במחצית  היבול  פוטנציאל  קשות  להיפגע  עלול 
מצב  הבאה.  לעונה  האילוח  פוטנציאל  ועולה   )אביב(,  העונה 
זה מחייב מציאת פתרון, שימנע את פוטנציאל הנזק כתוצאה 

מהתחדשות פעילות הנמטודות במחצית השנייה של העונה.
הירדן  בבקעת  פלפל  של  היבול  שיפור  הניסוי:  מטרת 
באמצעות הפחתת פוטנציאל הנזק שנגרם מנמטודות עפצים, 

בעזרת תכשירים שייושמו במחצית השנייה של עונת הגידול.

מהלך המחקר ושיטות עבודה
עונת  בסוף  תומר.  במושב  משה/מימון  במשק  בוצע  הניסוי 
ונמצא כי  2016/17 נלקחו מדגמי צמחים להגדרת הנמטודה, 
 .meloidogyne incognita העפצים,  נמטודת  היא  בחלקה  הנמטודה 
כמו-כן, בוצעה ספירת 0 באמצעות הוצאת צמחים משני צדי 
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בשורשי  העפצים  לרמת  הערכה  ובוצעה  מ',   10 כל  הערוגה, 
הצמח. באיור 1 מפה המתארת את רמת הנגיעות של החלקה 

בספירת 0.

איור מס' 1: רמת נגיעות בנמטודת עפצים בספירת 0 )נגיעות 
רבה, נגיעות בינונית, נגיעות נמוכה(

טיפולים שיושמו בחלקה )על-ידי המגדל(:
29.6 - מתמור להשמדת הצמחים, טיפול סניטציה; 

12.7 - ניקוי החלקה מהצמחים; 13.7 - חריש ותיחוח;
16.7 - פריסת פוליאתילן;

17.7 -  חיטוי פלאדין במינון של 40 ל'/ד'; 10.8.17 - שתילה של 
הזן אפעה )הזרע(.

)ראו  נוספים  טיפולים  שני  ניתנו  ובשוליים  עמודים  בשורות 
זנים  נשתלו  ו-11   10  ,5 בשורות   .1 הדוח(:  בסוף  ו-2   1 נספח 

סבילים לנמטודות; 2. בשורה 1 - מיצוי זבל עוף. 

בסוף אוקטובר, שלושה חדשים לאחר יישום התכשיר פלאדין, 
קטן  ובחלק  ס"מ,   20-0 בעומק  מהחלקות  קרקעות  נדגמו 
חברות  קבעו  זאת,  לאור  נמטודות.  של  פעילות  נראתה  מהן 
ההדברה את תחילת היישום של התכשירים, את מועדי היישום 

הבאים, את המינון ואת התדירות )טבלה 1(. 

תוצאות
בסוף אוקטובר 2017 נשלחו מכל חלקות הניסוי דוגמאות שהכילו 
קרקע+שורשים מעומק 20-0 ס"מ, לבדיקת נוכחותם של זחלי 

נמטודה אינפקטיביים. בטבלה 2 מרוכז המידע שנאסף.

אינפקטיביים  נמטודה  זחלי  נגיעות  רמת   :2 מס'  טבלה 
בקרקע  בעומק 20-0 ס"מ )31.10.17(

מס’ זחלים 
אינפקטיביים/

חלקה
% חלקותמס’ חלקותרמת נגיעות

4892.3ללא נגיעות0
23.8נמוכה2

11.9בינונית10
11.9גבוהה50

קוזודוי, המעבדה  ייבגני  לד"ר  הועברו צמחים  העונה  במהלך 
לנמטולוגיה בשירותים להגנת הצומח, לשם הערכת הנגיעות 
בעפצים בשורשי צמחים. מעקב אחר רמת נגיעות השורשים 
2018, מלמד על רמת נגיעות  ינואר ומרץ  בעפצים, בחודשים 
נמוכה. בדגימת חודש יוני נראית עלייה מסוימת, אך בסך-הכול 
לא היה אינדקס הנגיעות הממוצע מעל 1.25 )0 - ללא נגיעות; 

5 - נגיעות גבוהה( )טבלה 3, איור 2(.
ערכי  של  "תרגום"  בוצע  סטטיסטי,  ניתוח  לבצע  שנוכל  כדי 
אינדקס העפצים לערכי % כיסוי שורשים בעפצים. בכל מקרה, 
השורשים  כיסוי  באחוז  מובהק  הבדל  נמצא  לא  יוני  בבדיקת 

בעפצים בהשפעת הטיפולים )טבלה 3(.
במהלך העונה בוצעו 12 קטיפים ובוצעו שקילות מכל חלקה 

בכל קטיף. בטבלה 4 מוצג היבול של כל אחד מהטיפולים. 

טבלה מס' 1: רשימת התכשירים המיושמים בניסוי, מינון ומועד יישום

מינוןתכשירחברה
מועדי יישום עונת 2017/18

I יישוםII יישוםIII יישום

400 סמ”ק /ד’ביו-גארד+ מחץביו-יום 11
0.07% +25.10.178.11.1728.2

400  סמ”ק / ד’ביו-גארד + מחץביו-יום 22
0.07% +28.2.1821.3.18

6002.11.1730.11.17 סמק /ד’טרוויגוכצ”ט3

10017.10.1716.11.1719.12 גר’/ד’נמואפעל 41
10016.11.1719.12 גר’/ד’נמואפעל 52
25025.10.1715.11.1721.3 סמ”ק/ד’נמטוקסתפזול6
1307.11.17 סמ”ק /ד’וולוםלידור7
117.10.1716.11.1717.1223.127.29.4 ליטרפרומקסביו-בי/ אגרולאב8
217.10.1716.11.1717.1223.127.29.4 ליטרפרומקסביו-בי/ אגרולאב9

12.11.1719.11.17 ל’/ד’gkמכתשים 101
22.11.1719.11.17 ל’/ד’gkמכתשים 112

נמטרון+גן-מור12
הומידן

7 ל’/ד’
1030.11.1728.12.1725.1.18 ל’/ד’

ביקורת13
כל טיפול הופיע בארבע חזרות. אורך חלקה - 8 מ'. 

נגיעות  2. הועברו שורשי צמחים מכל החלקות לבדיקת  1. קטיף כל חלקה אחת לשבועיים;  הניסוי:  מדדים שנאספו במהלך 
במעבדתו של ד"ר ייבגני קוזודוי, בתאריכים: 7.1.18, 12.3.18, 31.5.18.
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טבלה מס' 4: השפעת הטיפולים על היבול )ק"ג/מ"ר(
מס’ 

יבול בק”ג למ”ר שם התכשירשם החברהטיפול
עד 6.5.18

gk9.27 aמכתשים 101

ab 8.95נמואפעל 41

abc 8.72ביו-גארד+מחץביו-יום 11

abc 8.69ביו-גארד+מחץביו-יום 22

abc 8.66נמטוקסתפזול6

abc 8.65פרומקסביו-בי/ אגרולאב9

abc 8.44וולוםלידור7

abc 8.32טרוויגוכצ”ט3

abc 8.24פרומקסביו-בי/ אגרולאב8

gk8.22 abcמכתשים 112

bc 7.99נמטרון+הומידןגן-מור12

bc 7.93ביקורת13

c 7.82נמואפעל 52

*  אותיות שונות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה 
של 5%

מטבלה 4  עולה, כי חלקות שטופלו בתכשיר GK של חברת 
מכתשים במינון של 1 ל'/ד' )מכתשים 1(, אשר יושם  פעמיים 
מחלקות  במובהק  יותר  גבוה  יבול  הניבו  הגידול,  במהלך 
יישומים  בשני  ג'/ד'   100 של  במינון  נמו,  בתכשיר  מטופלות 
)אפעל 2(, מחלקות שטופלו בנמטרון 7 ל'/ד'+הומידן 10 ל'/ד' 
)גן-מור( ומחלקת הביקורת. פוטנציאל היבול מחלקות בטיפול 
אפעל 2 היה נמוך באופן מובהק מפוטנציאל היבול של חלקות 
 100 1 )נמו במינון של  1 ומהטיפול אפעל  מהטיפול מכתשים 
ג'/ד' בשלושה יישומים(. עם זאת, על רקע נגיעות נמוכה ביותר 
גם בסוף העונה )טבלה 3(, קשה לייחס את ההבדלים ברמות 

היבול ליעילות פעילות התכשירים.

סיכום ודיון
בבקעת  העפצים  בנמטודת  נגועות  בקרקעות  פלפל,  בגידול 
הירדן, נוהגים לבצע הדברה בעזרת תכשירים לחיטוי קרקע לפני 
שתילה )אגרוצלון/קונדור, פלאדין(. מקובל )על-פי דיווחי חקלאים 
בעונות  שנערכו  ניסויים  תוצאות  על-פי  ובעיקר  השנים  לאורך 
קודמות( שתכשירי חיטוי הקרקע יעילים להדברת הנמטודה בין 
5-3 חודשים בלבד מיום היישום. לאחר תקופה מתחילים להופיע 
באזור  הנמטודה  של  לפעילות  האופיינים  סימפטומים  בצמחים 
השורשים, כמו הצהבת עלים אופיינית בקודקודי הצימוח. בעונה 
 10 האורכת  הירדן,  בבקעת  הנהוגה  זו  כמו  ומתמשכת,  ארוכה 

דיגום של  כיסוי שורשי צמח בעפצים, בשלושה מועדי  ואחוז   )5-0( אינדקס עפצים  3: השפעת הטיפולים על  טבלה מס' 
שורשים בעומק 20-0 ס"מ )0 - נגיעות נמוכה; 5 - נגיעות גבוהה(

מס’ 
חברהשם התכשירטיפול

רמת נגיעות בעפצים בשורשי הצמחים
7.1.1816.3.185.6.18

% כיסוי שורשי אינדקס 5-1
צמח בעפצים

אינדקס 
5-1

% כיסוי שורשי 
צמח בעפצים

אינדקס 
5-1

% כיסוי שורשי 
צמח בעפצים

b00 a1.2514 a 0.251ביו-גארד+מחץביו-יום 11

b0.251 a0.251 a 00ביו-גארד+מחץביו-יום 22

ab00 a0.53.5 a 0.663.5טרוויגוכצ”ט3

ab00 a00 a 0.53.5נמואפעל 41

b00 a113.5 a 00נמואפעל 52

b00 a1.2523.5 a 00נמטוקסתפזול6

b0.53.5 a0.51.5 a 0.251וולוםלידור7

8
ביו-בי/ 
אגרולאב

b00 a0.52 a 00פרומקס

9
ביו-בי/ 
אגרולאב

a00 a0.250.5 a 1.013.5פרומקס

gk00 b00 a0.52 aמכתשים 101

gk00 b00 a1.2516 aמכתשים 112

b0.663.5 a113.5 a 00נמטרון+הומידןגן-מור12

ab00 a15 a 0.53.5ביקורת13

איור מס' 2: השפעת הטיפולים על אינדקס עפצים 
בשורשי צמחי פלפל, בדיקות בינואר, מרץ ויוני 2018

חודשי גידול, ייתכן כי תוספת טיפול בתכשירים הניתנים ליישום 
הצפוי  הנזק  למניעת  אפשרית  פרקטיקה  היא  העונה  במהלך 
לפוטנציאל היבול. כיום, מקובל ליישם תכשירים כאלה מיד לאחר 
להתעוררות  האופיינים  הסימפטומים  נצפו  בטרם  עוד  שתילה, 

הנמטודה לפעילות מחודשת. 
רקע  על  התכשירים  יישום  של  היעילות  נבחנה  זו  בעבודה 
חיטוי התכשיר לחיטוי קרקע, פלדין 40 ל'/ד' )תכשיר המיועד 
יוצרות עפצים, מחלות  קרקע  ועשבייה(.  לקטילת נמטודות 
פעילות  ונמצאה  רק לאחר שנבדקה  בוצע  יישום התכשירים 
)שלושה   2017 אוקטובר  בסוף  הנמטודה,  של  מחודשת 

חודשים מחיטוי הקרקע(, ולא מיד לאחר השתילה. 
ניתן לחלק את התכשירים המיועדים להתמודדות עם בעיית 

הנמטודות, המיושמים  במהלך העונה, לשלוש קבוצות: 
1. נמטוצידים לקטילת נמטודות )ביו-גארד, טרוויגו, וולום, נמו, 

נמטוקס, פרומקס(;
;)GK( 2. מעכבי התפתחות נמטודה

3. משפרי צימוח )נמטרון(.
המינון והתדירות של יישום התכשירים בוצעו בהתאם לשיקול 

הדעת של החברות.
יש לציין, שבספירת 0 בסיום עונה 2016/17, שבוצעה לפני עקירה 
נגיעות בינונית ומעלה )עפצים ברורים במערכת  וחיטוי, נמצאה 
השורשים( ב-44 חלקות מתוך 52 חלקות. אך עם זאת, בדיקות 
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לאינדקס עפצים בשורשי הצמח, שבוצעו שלוש פעמים במהלך 
העונה, הצביעו על רמת נגיעות נמוכה ביותר. גם בבדיקות חודש 
שונות  נגיעות  ברמות  עפצים  היו  הנגיעות,  רמת  עלתה  בהן  יוני, 
רק ב-22 חלקות מתוך 52 חלקות. לאור התוצאות נראה, שחיטוי 
הקרקע בתחילת העונה הדביר ביעילות את הנמטודה בשטח. אי 
לכך, קשה להסביר את מקור תוספת היבול בחלק מהטיפולים 
מסוימת  מפגיעה  בהכרח  נבעה  האם  לביקורת;  בהשוואה 

באוכלוסיית הנמטודות או לדוגמה מעידוד צימוח.
הנמטודה  פעילות  מאפייני  מהכרת  וגם  הקודמות  בעבודותינו 
באזורים ובגידולים שונים, פעילותה מתחדשת החל מסוף החורף 
הירדן  בבקעת  הפלפל  חלקות  קטיף  כאשר  האביב,  ותחילת 
נמצא בעיצומו ויימשך לפחות חמישה חודשים נוספים. בתקופה 
זו מתאפשר פוטנציאל נזק גבוה ליבול האביבי קיצי. ייתכן, שיישום 
תכשירים בעלי פעילות נמטוצידית ו/או הזנתית בשלב זה תאפשר 
יישום  זה בוצע  יש אפשרות, שבמחקר  מזעור פוטנציאל הנזק. 
הפעילות המתחדשת של  עם תחילת  מדי,  מוקדם  התכשירים 
הנמטודה, בראשית חודשי החורף, ולמעשה הסתיימה השפעתו 
לפני עלייה משמעותית ברמת הנמטודה. למרות זאת, לא ראינו 
לשייך  וניתן  העונה,  בסוף  גם  משמעותי  נזק  לפוטנציאל  ביטוי 
זאת ליישום אופטימאלי של התכשיר לחיטוי קרקע, שניתן לפני 
שתילה, למאפייני העונה, לאקלים נוח לצמחים בריאים וחזקים 

ולפחות נוח להתעצמות אוכלוסיות של נמטודה. 

נספח 1
מיצוי  טיפולי  באמצעות  העפצים  נמטודות  עם  התמודדות 

זבל עוף
בחלקה נגועה בנמטודות העפצים יושם טיפול הגמעה במיצוי 
זבל עוף של חברת J.B, על רקע חיטוי קרקע בפלאדין במינון 
טופלו  מ',   6 מהן  אחת  כל  שאורך  חלקות,  שלוש  ל'/ד'.   40

החל  לשבוע,  אחת  טיפולים  שישה  ניתנו  עוף.  זבל  במיצוי 
30 סמ"ק למ"ר. שלוש חלקות  במינון של   ,20.11.17 מתאריך 
נותרו ללא טיפול לצורך השוואה. במהלך העונה בוצעו קטיף 
ולא נמצאה בהם כל השפעה של הטיפולים.  ושקילת היבול, 
בשני הטיפולים נקטף יבול זהה: 7.7 ק"ג למ"ר, שהיה זהה גם 

לזה שנקטף מחלקות הביקורת בניסוי צמוד.
בבדיקות, שבוצעו בחודשים ינואר, מרץ ויוני, לא נמצאו עפצים 
בשורשי צמחים מהחלקות המטופלות ומהחלקות שלא טופלו.

נספח 2
בחינת זנים סבילים לנמטודות

 ,5 )ערוגות  ושוליים  עמודים  בחלקות  נשתלו  הניסוי  במסגרת 
לנמטודות.  סבילים  הם  כי  מצהירות  שהחברות  זנים,  ו-11(   10
השתילה נעשתה על רקע חיטוי בפלדין 40 ל'/ד' בתחילת העונה.
הזנים שנבדקו הם: 10213 - חברת אפעל, 3327SVPB - חברת 

א.ב. זרעים, יאזיר - חברת זרעים גדרה.
במהלך העונה נקטף כל הפרי מכל הערוגה, ונשקל כל היבול. 
הניב  יאזיר  והזן  7.3 ק"ג/מ"ר,  הניבו   3327SVPB-ו  10213 הזנים 
6.7 ק"ג/מ"ר. רמת היבול שנקטפה בניסוי הייתה זהה לרמת 

היבול שנקטפה מחלקות הביקורת בניסוי הצמוד.
בבדיקות לנוכחות עפצים בשתילי הצמחים לא נמצאה נגיעות 

בכל הבדיקות.

תודות
למשק משה )זכריה וירון( ומיימון ממושב תומר;

לחברות: כצט, מכתשים, אפעל, תפזול, לידור, ביו-יום, ביו-בי/
;J.B ,אגרולאב, גן מור, זרעים גדרה, א.ב. זרעים

לקרן שה"מ, למועצת הצמחים - שולחן פלפל, לקק"ל - על 
השתתפותם במימון הניסוי.
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העמקים המזרחיים, עמק הירדן ועמק 
בית-שאן הם האזורים בהם מתחילים 

במפעלים את עונת העגבניות לתעשייה. 
מבחן זה נועד לאתר זנים בכירים, היכולים 
לענות על הצורך בקטיף מוקדם בתחילת 

העונה, ובנוסף, לאתר זנים רגילים העולים על 
הזנים הקיימים ביבול ובאיכות הפרי, בהתאם 

לדרישת מפעלי התעשייה. 
בנוסף, התבצעה השנה תצפית בהשהיית 

הזנים בקטיף. מהתוצאות עולה כי במרבית 
הזנים "התרסק" היבול )כמאמר החקלאים( 

בין הקטיפים )הפרש של שבוע ימים(, למרות 
שמבחינה איכותית נמצאו רובם בעלי יבול 

איכותי ותקין לתעשייה.

שיטות וחומרים 
שתילי הזנים הוכנו במשתלת "חישתיל-כפר ידידיה".

של  אומד  לפי   ,21.2.18 בתאריך  במכונה  התבצעה  השתילה 
2,950 שתילים לדונם. 

זני  חזרות.  בשש  באקראי  בלוקים  הייתה  המבחן  תכנית 
של  תצפית  התקיימה  בנוסף,  אחת.  בחזרה  נשתלו  התצפית 

השהיית הקטיף במספר ימים. 
באזור  לתעשייה  העגבניות  בשטחי  כמקובל  טופלה  החלקה 

בית שאן.
למרכיבים  ציונים  וניתנו  הקטיף  לפני  נעשו  שדה  הערכות 
צבע,  פרי,  צורת  למחלות,  סבילות  כיסוי,  צימוח,  הבאים: 
מוצקות והערכה כללית )שקלול כל מרכיבי ההערכה בשדה(.
 ,6.6.18 בתאריך  בוצע  והתצפית  הניסוי  של  ראשון  ידני  קטיף 

מבחן זנים בכירים 
בעגבניות לתעשייה

חוות עדן, 2018

יפתח גלעדי, שמעון לחיאני, מחמוד זועבי, חזי גורן - חוות עדן, מו”פ בית שאן; שאול גרף -  מו”פ צפון; 
רפאל קריגר - שולחן גידולי תעשייה

106 ימים לאחר שתילה. קטיף שני )השהיה( התבצע בתאריך 
בזני  חזרות  בשתי  הראשון,  הקטיף  לאחר  ימים   7  ,13.6.18

המבחן ובחזרה אחת בזני התצפית.
התבצע  הקטיף  ערוגה.  מטרים   5 היה  ניסוי  חלקת  כל  אורך 
ונשקלו  מוינו  העגבניות  מ"ר.   9.6 היה  ושטחה  החלקה,  בכל 
לפי: אדומות, ירוקות ורקובות. במהלך הקטיף נלקח מדגם של  
כ-50 פירות, אשר נשקלו ונספרו לקבלת משקל פרי ממוצע. 

מדגם של 12 פירות נלקח לבדיקות מעבדה.
)זנים(  טיפולים   14 באקראי,  בלוקים  הייתה  הניסוי  תכנית 
 ,Tukey & Kramer בשש חזרות. ניתוח השונות נעשה לפי מבחן
בנוסף   .JMP  5.0 בתוכנת   ,P>0.05 סטטיסטית  למובהקות 

התקיימה תצפית בשני זנים, כל אחד בחזרה אחת.

טבלה מס' 1: רשימת הזנים, חברות הזרעים והמפיץ במבחן 
ובתצפית

שם 
חברת שם הזןהטיפול

הערותהמפיץ הזרעים

מבחןא. ב. זרעיםאסקרגובריגיידא
מבחןתרסיסאורסטיBOS 9015ב
מבחןתרסיסאורסטיBOS 2341 ג
מבחןירוקהיינץH 1648 ד
מבחןירוקהיינץH 1534 ה
מבחןירוקהיינץH 1657 ו
מבחןירוקהיינץH 1175 ז
מבחןעדןווד ברידג'BQ312 ח

מבחןעדןווד ברידג'BQ328 ט 
מבחןהזרעהאריס מוראןHZ 5881 י 
מבחןא. ב. זרעיםא. ב. זרעיםAB 9300 כ 
מבחןטוקיטוקיTok 1068 ל 
מבחןטוקיטוקיTok 10538 מ 

בריגייד נ
מבחןא. ב. זרעיםאסקרגומיקוריזה

תצפיתהזרעהאריס מוראןPUMATIS ס 
תצפיתהזרעהאריס מוראן384901ע
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ונבדלו  גבוה  בריקס  יבול  הניבו   BOS 2341  ,H  1648 הזנים 
במובהק משמונת הזנים האחרונים בטבלה. הזן H 1175 הניב 
הראשונים  הזנים  מחמשת  במובהק  ונבדל  נמוך  בריקס  יבול 
בטבלה. אחוזי הבריקס שהתקבלו הם בינוניים בתחום האדיש 
במרבית הזנים, להוציא הזן TOK 10538, שנמצא באחוז בריקס 
הניבו   BOS 2341  ,H  1648 הזנים  מהזנים.  לחלק  ביחס  גבוה 
ונבדלו במובהק ממרבית הזנים במבחן.  יבול פרי אדום גבוה 

הזנים H 1175 ,TOK 10538 הניבו יבול פרי נמוך ונפלו במובהק 
 ,H 1543 ,BOS 2341 מחמשת הזנים הראשונים בטבלה. הזנים

H 1175 ,H 1657 נמצאו באחוזי פרי ירוק גבוהים בזמן הקטיף.
ויבול  המבחן,  לממוצע  דומה  בריקס  יבול  הניבו  התצפית  זני 
 .Pumatis בזן  במבחן  הזנים  ממרבית  נמוך  היה  האדום  הפרי 
הזן HZ 384901 הניב יבול אדום גבוה, בדומה לזנים הגבוהים 

במבחן.

טבלה מס' 2: משקל יבול פרי אדום, אחוז פרי ירוק, משקל פרי רקוב, אחוז בריקס, יבול בריקס ומשקל פרי ממוצע במבחן 
ובתצפית בקטיף הראשון, בסדר יורד על-פי יבול בריקס 

פרי אדוםשם הזן
פרי רקובאחוז ירוקק"ג למ"ר

יבול בריקסאחוז בריקסבק"ג למ"ר
בק"ג למ"ר

משקל פרי
הערותממוצע בגרם

H 164811.59 a5.4 bcdef0.184.9 ab568 a52 abמבחן
BOS 234111.27 ab10.8 a0.154.9 ab558 a56 aמבחן
BOS 901510.41 abcd3.8 cdef0.104.8 b496 ab48 abמבחן
HZ 588110.45 abcd2.7 def0.244.7 b493 ab47 abמבחן
AB 930010.95 abc1.6 f0.154.5 b487 ab41 bמבחן
BQ 3129.75 bcde2.3 ef0.124.9 ab477 abc47 abמבחן
מבחןde4.1 cdef0.195.0 ab458 bc53 ab 9.24בריגייד
H 15349.47 cde8.0 abcd0.084.8 b445 bc53 abמבחן

Tok 105388.38 e5.1 bcdef0.225.3 a447 bc45 abמבחן
H 16579.48 cde8.9 abc0.084.6 b436 bc48 abמבחן
BQ 3289.05 de7.3 abcde0.134.8 ab436 bc49 abמבחן

מבחןde3.2 def0.184.8 ab430 bc45 ab 8.88בריגייד מיקוריזה
Tok 10688.92 de6.1 abcdef0.214.8 b429 bc44 abמבחן

H 11758.43 e10.0 ab0.114.6 b386 c44 abמבחן
מבחן9.745.70.204.846848ממוצע
Pumatis9.026.50.074.843335תצפית

HZ 3849019.992.30.004.747048תצפית
תצפית9.504.40.034.845141ממוצע

.P>0.05 אותיות שונות בין הטיפולים )בעמודה( מציינות הבדל סטטיסטי מובהק ברמה של

תוצאות

טבלה מס' 3: תוצאות בדיקות האיכות שנעשו במעבדה במבחן ובתצפית בקטיף הראשון, בסדר יורד לפי הצבע 
הערותחלילותכתפייםעורקיםצבעשם הזן

Tok 105383.6 a3.63.83.6 abמבחן
H 16483.4 ab3.23.83.4 aמבחן

Tok 10683.4 ab3.23.83.8 aמבחן
H 11753.4 ab3.43.63.8 aמבחן

HZ 58813.2 ab3.23.43.2 abמבחן
AB 93003.2 ab3.23.83.6 abמבחן

H 15343.2 ab3.43.63.2 abמבחן
מבחןab3.03.22.6 ab 3.2בריגייד מיקוריזה

BQ 3123.0 ab3.43.23.4 abמבחן
H 16573.0 ab2.63.43.4 abמבחן
BQ 3282.8 ab3.03.23.4 abמבחן

BOS 90152.6 ab2.62.82.8 abמבחן
מבחןab2.62.62.2 b 2.6בריגייד

BOS 23412.0 b1.82.62.6 abמבחן
מבחן3.03.03.33.2ממוצע
Pumatis3.02.03.03.0תצפית

HZ 3849012.01.02.03.0תצפית
תצפית2.51.52.53.0ממוצע

.P>0.05  אותיות שונות בין הטיפולים )בעמודה( מציינות הבדל סטטיסטי מובהק ברמה של
5 - אדום כהה1 - אדום בהיר;        צבע:מפתח:

5 - ללא עורקים1 - הרבה עורקים;  עורקים:  
5 - ללא כתפיים1 - הרבה;               כתפיים:  
5 - אין חלילות1 - הרבה חלילות;  חלילות:  

הזן TOK 10538 נמצא בעל צבע אדום גבוה ובעל איכות טובה ונבדל במובהק בצבע מהזן BOS 2341. זני התצפית נמצאו בעלי 
צבע בינוני עד חלש )HZ 384901( ואיכות בינונית.
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טבלה מס' 4: תוצאות ההערכות שנערכו בשדה לקראת הקטיף הראשון, בסדר יורד לפי הערכה כללית
הערותהערכהמוצקותצבעצורת פרימחלותכיסויצימוחשם הזן

H 11754.03.83.03.03.84.03.9מבחן
Tok 105384.34.04.02.84.03.53.9מבחן

H 16483.53.03.53.04.04.03.8מבחן
מבחן4.04.03.52.83.33.83.6בריגייד מיקוריזה

BQ 3283.53.33.03.03.54.03.6מבחן
מבחן4.03.53.03.03.33.83.6בריגייד

Tok 10684.04.04.02.74.03.53.8מבחן
HZ 58813.33.03.03.03.04.03.4מבחן

BOS 23414.04.04.03.32.54.03.4מבחן
H 15343.03.02.83.03.34.03.4מבחן

AB 93002.02.52.53.03.83.53.4מבחן
BOS 90153.52.82.53.02.84.03.2מבחן

H 16574.02.52.03.02.04.03.0מבחן
BQ 3122.52.52.53.02.54.03.0מבחן
מבחן3.53.33.13.03.33.93.5ממוצע

הערה: המספרים בטבלה מהווים ממוצעים משתי חזרות. עקב טעות בשדה התבצעה ההערכה רק על זני המבחן ללא התצפית.
5 - חזק1 - חלש;צימוח:     מפתח:

5 - רב1 - מועט;כיסוי:
5 - בריא1 - חולה מאוד;        מחלות:

5 - מוארך1 - עגול;         3 - בלוקי;צורת פרי:
5 - אדום כהה1 - אדום בהיר;         צבע:       
5 -  מוצק1 - רך;                      מוצקות:  

5 - גבוהה 1 - נמוכה;        הערכה כללית:

שני זני טוקי נמצאו בשדה בעלי צימוח חזק, צבע טוב והערכה כללית גבוהה. הזנים H 1648 ,H 1175 נמצאו טובים יותר מזנים 
אחרים במספר מדדים ובהערכה הכללית.

טבלה מס' 5: משקל יבול פרי אדום, אחוז פרי ירוק, משקל פרי רקוב, אחוז בריקס, יבול בריקס ומשקל פרי ממוצע במבחן 
ובתצפית בקטיף השני, בסדר יורד על-פי יבול בריקס 

פרי אדוםשם הזן
פרי רקובאחוז ירוקק"ג למ"ר

יבול בריקסאחוז בריקסבק"ג למ"ר
הערותבק"ג למ"ר

BOS 234111.4461.40.24.9560מבחן
BOS 90159.6980.40.34.6441מבחן

H 16489.0770.30.44.8432מבחן
H 16579.6081.40.44.5432מבחן
BQ 3289.3751.10.24.5422מבחן

HZ 58819.3350.30.34.5421מבחן
BQ 3129.0330.20.24.5402מבחן

Tok 10688.2100.00.34.7381מבחן
H 15347.5900.20.44.8365מבחן
מבחן7.7350.30.54.7360בריגייד

AB 93008.0360.00.44.5359מבחן
Tok 105386.9100.10.25.0348מבחן

H 11758.3420.60.14.1340מבחן
מבחן7.3740.20.44.6339בריגייד מיקוריזה

מבחן8.6980.50.24.6400ממוצע
HZ 38490110.0370.00.34.4442תצפית

Pumatis9.3290.20.34.4410תצפית
תצפית9.3550.20.34.5417ממוצע

הערה: המספרים בטבלה מהווים ממוצעים משתי חזרות.

בקטיף השני, שהתבצע שבוע לאחר הקטיף הראשון, נמצאו 
כל הזנים באחוזי פרי ירוק נמוכים וכמעט ללא פרי רקוב. הזן 
BOS 2341 הניב יבול פרי אדום ויבול בריקס גבוה לעומת שאר 
 ,H 1657  ,H 1648  ,BOS 9015 הזנים  ובתצפית.  במבחן  הזנים 

BQ 312 ,HZ 5881 ,BQ 328 הניבו יבול בריקס ופרי אדום גבוה 
 HZ 384901 לעומת שאר הזנים אחריהם בטבלה. זן התצפית
הניב יבול בריקס ופרי אדום גבוה לעומת מרבית הזנים במבחן. 

זן התצפית Pumatis הניב יבולים גבוהים מעל ממוצע המבחן.
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טבלה מס' 6: תוצאות בדיקות האיכות שנעשו במעבדה במבחן ובתצפית בקטיף השני, בסדר יורד לפי הצבע 
הערותחלילותכתפייםעורקיםצבעשם הזן
Tok 10684.04.04.03.0מבחן

Tok 105384.04.04.03.0מבחן
H 16483.53.03.54.0מבחן
BQ 3283.53.03.03.5מבחן
BQ 3123.53.53.03.0מבחן
H 11753.53.53.53.5מבחן

HZ 58813.02.53.53.0מבחן
H 15343.03.54.03.0מבחן
מבחן3.03.03.03.5בריגייד

AB 93003.03.03.53.0מבחן
מבחן3.02.53.53.5בריגייד מיקוריזה

BOS 90152.52.52.03.0מבחן
H 16572.52.02.04.0מבחן

BOS 23411.01.01.52.0מבחן
מבחן3.12.93.13.2ממוצע
Pumatis4.03.03.03.0תצפית

HZ 3849012.02.02.03.0תצפית
תצפית3.02.52.53.0ממוצע

הערה: המספרים בטבלה מהווים ממוצעים משתי חזרות.
5 - אדום כהה        - אדום בהיר; 1צבע:מפתח:

5 - ללא עורקים  - הרבה עורקים; 1  עורקים:
5 - ללא כתפיים               - הרבה; 1  כתפיים:
5 - אין חלילות  - הרבה חלילות; 1  חלילות:

טבלה מס' 7: השוואת יבול פרי אדום בק"ג למ"ר ואחוז בריקס בין הקטיף הראשון לבין השני )הפרש של 7 ימים(, בסדר יורד 
לפי יבול פרי אדום בקטיף הראשון

פרי אדוםשם הזן
קטיף 1

פרי אדום
קטיף 2

הפרש יבול בין 
הקטיפים

אחוז בריקס 
בקטיף 1

אחוז בריקס 
בקטיף 2

הפרש בריקס 
הערותבין הקטיפים

H 164811.599.0772.5174.94.80.2מבחן
BOS 234111.2711.446-0.1814.94.90.0מבחן

AB 930010.958.0362.9174.54.50.0מבחן
HZ 588110.459.3351.1194.74.50.2מבחן

BOS 901510.419.6980.7114.84.60.2מבחן
BQ 3129.759.0330.7154.94.50.4מבחן
H 16579.489.608-0.1254.64.50.1מבחן
H 15349.477.5901.8844.84.80.0מבחן
מבחן9.247.7351.5045.04.70.3בריגייד
BQ 3289.059.375-0.3244.84.50.3מבחן
Tok 10688.928.2100.7144.84.70.1מבחן

מבחן8.887.3741.5074.84.60.2בריגייד מיקוריזה
H 11758.438.3420.0904.64.10.5מבחן

Tok 105388.386.9101.4735.35.00.3מבחן
מבחן9.748.6981.0374.84.60.2ממוצע

HZ 3849019.9910.037-0.0454.74.40.3תצפית
Pumatis9.029.329-0.3124.84.40.4תצפית
תצפית9.509.355-0.1784.84.50.4ממוצע

בפרק הזמן שבין שני הקטיפים נפלו הזנים ברובם ביבול בכמות משמעותית, וברובם גם ירדו באחוזי הבריקס.

הזנים TOK 1068 ,TOK 10538 נמצאו בעלי צבע אדום ואיכות טובה יותר מאשר שאר הזנים במבחן. הזן BOS 2341 נמצא בעל 
צבע חלש ואיכות גרועה.
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דיון
מבחן זני עגבניות לתעשייה התקיים באביב 2018 בחוות עדן. 

יבול בריקס   BOS 2341  ,H 1648 הזנים  הניבו  בקטיף הראשון 
גבוה. הזן TOK 10538 נמצא באחוז בריקס גבוה ביחס לחלק 
מהזנים. הזנים BOS 2341 ,H 1648 הניבו יבול פרי אדום גבוה. 
הזן  המבחן.  לממוצע  דומה  בריקס  יבול  הניבו  התצפית  זני 
 TOK הזן   .)2 )טבלה  גבוה  אדום  פרי  יבול  הניב   HZ 384901
10538 נמצא בעל צבע אדום גבוה ובעל איכות טובה )טבלה 
3(. זני טוקי נמצאו שניהם בעלי הערכה כללית גבוהה בשדה, 
והזנים H 1648 ,H 1175 נמצאו אף הם טובים בהערכות השדה 

)טבלה 4(.
בקטיף השני הניב הזן BOS 2341 יבול פרי אדום ויבול בריקס 
 ,HZ 5881  ,BQ 328  ,H 1657  ,H 1648  ,BOS 9015 הזנים  גבוה. 
BQ 312 הניבו אף הם יבול בריקס ופרי אדום גבוה. זן התצפית  
HZ 384901 הניב יבול בריקס ופרי אדום גבוה )טבלה 5(. הזנים 
TOK 1068 ,TOK 10538 נמצאו בעלי צבע אדום ואיכות טובה 

)טבלה 6(. רוב הזנים נפלו ביבול בכמות משמעותית בממוצע 
של 1.037 ק"ג למ"ר. ממוצע זה מהווה ירידה של 10.6% ביבול, 
באחוזי  ירדו  גם  הזנים  רוב  הקטיפים.  שני  שבין  הזמן  בפרק 

הבריקס )טבלה 7(.

לסיכום
ובאיכות  ביבול  שהצטיינו  הזנים  את  ולבחון  להמשיך  מומלץ 
שהתבצע  השני,  בקטיף  בדיון.  שמצוין  כפי  הראשון,  הקטיף 
הירוק כמעט  הפרי  אחוז  ירד  הראשון,  לאחר הקטיף  ימים   7
אמנם  נמוכים.  היו  עדיין  הרקוב  הפרי  אחוזי  כאשר  לאפס, 
אפשר היה למשוך, ולמרבית הזנים עמידות שדה טובה, אולם 
ולעובדה  הזנים,  במרבית  משמעותית  ירד  האדום  הפרי  יבול 
הזנים  במרבית  כלומר,  למגדל.  ומכרעת  גדולה  חשיבות  זו 
)הפרש  הקטיפים  בין  החקלאים(  )כמאמר  "התרסק"  היבול 
יבול  היה לרובם  ימים(, למרות שמבחינה איכותית  של שבוע 

איכותי ותקין לתעשייה.
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פרויקט הקמת המנהרות לגידול ירקות 
בחצרות בתים בכסיפה ובשגב שלום נועד 

לחזק את רווחת המשפחות ובעיקר לתרום 
לתעסוקת הנשים ביישובים אלו. 

תקציר
בעיקר  רווחה,  משפחות  להעצים  נועד  המנהרות  פרויקט 
במישור של תעסוקת נשים. במסגרתו הוקמו מנהרות קטנות 
בגודל 200-100 מ"ר לטובת עיבוד על-ידי המשפחות הנזקקות,  
שמטופלות על-ידי משרד הרווחה במגזר הבדואי בשגב שלום 
ובכסיפה. במנהרות מגדלים גידולי ירקות במגוון רחב: עגבנייה, 
אפונה  פטרוזיליה,  צנונית,  סלרי,  שדה,  תות  פלפל,  מלפפון, 
וחסה, וכן גידולים מסורתיים, כמו מלוחיה, במיה, זרזיר וכרוב 
ערבי. המשפחות מגדלות ברמה טובה, מעלות את ההכנסה 
לצריכה עצמית.  ביבולים  וגם משתמשות  מוכרות  למשפחה, 
הרווח הנוסף מהפרויקט הוא שהאישה הבדואית יוצאת ממעגל 
גידול הילדים לעבודה במנהרה הנמצאת בחצר ביתה, מעמדה 
בקרב המשפחה והחברה עולה,  והסיפוק מגידול שתיל קטן 
ומועילה  יבול הינו גדול, כך שזוהי עשייה חיובית  ועד לקבלת 

ברמה האישית, המשפחתית והקהילתית.

מבוא
במטרה לקדם משפחות נזקקות ולספק להן תעסוקה  חיובית, 
שותפים  שלום.  ובשגב  בכסיפה  המנהרות  פרויקט  הוקם 
אבוסיאם,   סעיד   - הנגב  מחוז  החקלאות  משרד  לפרויקט: 
אשר באחריותם ההדרכה המקצועית והקצאת המים בעלות 
מוזלת למשפחות הנזקקות, המתנ"ס המקומי ומשרד הרווחה 
המנהרות  בניית  מימון  שבאחריותם  שלום,  ושגב  כסיפה  של 

והספקת החומרים הנדרשים לצורך הגידול במנהרה. 
המנהרות הוקמו לגידול ירקות, כמו עגבנייה, מלפפון, מלוחיה, 
ועוד. לכל  במיה, קישואים, תרד, בצל, צנון, פטרוזיליה, סלרי 
צנועה:  הייתה  ההתחלה  מנהרות.   2 נבנו  בפרויקט  משפחה 
לאחר  בכסיפה.  משפחות  ו-5  שלום  בשגב  משפחות   3

פרויקט מנהרות לגידולי 
ירקות בכסיפה ובשגב שלום 

עמרם חזן - מדריך חקלאי, מיקור חוץ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
עלי אלקרנאוי - קבלן ומדריך, רהט

סעיד אבוסיאם, יואב מורג - מחוז הנגב,  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
חאלד אזברגה - מפקח רווחה בשגב שלום ובכסיפה, משרד הרווחה

יוסי קרמר - מפקח  רווחה בשגב שלום, משרד הרווחה
דלילה ועלי אבועאג'אג' - מתנ"ס כסיפה
עואד אבוזאודה - משרד הרווחה, כסיפה

משפחות   5 ועוד  שלום  לשגב  משפחות   4 עוד  נוספו  מכן  
פעם  של  צמודה  הדרכה  מקבלות  המשפחות  לכסיפה. 
ומספקים  לגדל  איך  אותם  מלמדים  אנו  בהדרכה  בשבוע. 
להם את הצרכים לגידול, כמו שתילים וזרעים, חומרי הדברה 
ודשנים. על ההדרכה וכלל הצד המקצועי אחראי עמרם חזן, 
בצד  גם  ועוזר  המשפחות  עם  לקשר  אחראי  אלקרנאוי  ועלי 
המקצועי. המשפחות שנבחרות הם כאלה הנזקקות לשירותי 
רווחה. המטרה היא שהנשים יטפלו במנהרות. ברוב המקרים 
אי  ולכן  הגידול,  ובמהלך  בחקלאות  מבינות  לא  המשפחות 
ייצור  גורם  כל  או  הדברה  חומרי  שיקנו  מהם  לצפות  אפשר 
אחר לצרכים של הגידול. לכן השילוב של עמרם חזן ושל עלי 

מחויב המציאות. 
כיום מגדלים איתם מגוון גידולים ברמה  טובה, כך שיש  להם 
ההכנסות  הגדלת  תוך  למכירה,  וגם  הביתיים  לצרכים  ירקות 
גם  והוכנסו  הפרויקט  התרחב  לאחרונה  הבית.  משק  של 
משפחות,   5  - לקייה  משפחות,   10  - חורה  אחרים:  יישובים 
כסיפה - 5 משפחות נוספות. בסך-הכול הפרויקט עומד כיום 

על 42 מנהרות פעילות.

שיטות וחומרים
הפרויקט החל ב-9/2016. יחידת הגידול היא 2 מנהרות. לעיתים, 
כשאין די שטח, הוקמה גם  מנהרה אחת בגודל 200-100 מ"ר 
לעומת הגידול החקלאי הרגיל,  שמתחיל בגודל מינימלי של 
מקצועית,  מבחינה  המנהרה  בהפעלת  רב  קושי  יש  דונם.   1
היות שלא ניתן להשתמש בטכנולוגיה המתקדמת ובחומרים, 
כפי שנעשה במשק חקלאי רגיל. לכן פותחו השיטות והותאמו 
לדרך ההפעלה של המנהרות לצורך המקומי, תוך התלבטות 
ובשל  ומקצועיות  תקציביות  מגבלות  בגלל   רבה  ומחשבה 

אוכלוסיית המטרה.

הקרקע: 
אינו  כלל  שבדרך  הבית,  בחצר  נמצא  המנהרות  של  השטח 
מיושר, והקרקע המקומית אינה כה מתאימה לחקלאות. בחלק 
מהמקרים יושר השטח או הוספה אדמה מתאימה לחקלאות, 

כדי לקבל שטח ישר ועם קרקע סבירה שאפשר לגדל בה.
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בניית המנהרות:
המנהרות הן במפתח של 6 מטרים ובאורך משתנה של 18-14 
מכוסות  המנהרות  מ"ר.   108-84 בין  נע  המנהרה  שטח  מטר. 
כולן ברשת נגד חרקים של 50 מש. לקראת החורף המנהרות 

מכוסות בניילון. 
  

ראש השקיה:
שניקה  ברז  מים,  קוצב  חוזר,  מז"ח-אל  וסגירה,  פתיחה  ברז 
שדרושים  האלמנטים  כל  את  מכיל  הראש  מסנן.  דשן,  ודוד 
דישון  יכולת  לבתים,  הדישון  החזרת  מפני  הגנה  לחקלאי: 
סינון  ויכולת  להשקיה  המים  כמות  קביעת  המערכת,  על-ידי 

להגנת הטפטוף.

והכנה  קרקע  הוספת  השטח,  יישור   :1 מס'  תמונה 
לבניית מנהרה

 תמונה מס' 2 :העמדת הקשתות והכנת המנהרה

תמונה מס' 3: הנחת הקומפוסט והטפטוף

תמונה מס' 4: ראש מערכת ודוד דישון

תמונה מס' 5: מרסס ומדידה של חומרי הדברה

חסה  גידול   - מכסיפה  ומרים  איבריהם   :6 מס'  תמונה 
וסלרי

הכנת הקרקע לשתילה:
המנהרה מחולקת ל-6 ערוגות. בכל ערוגה הכנו תעלה ברוחב 
10 ס"מ ובעומק 20 ס"מ. לאורך המנהרה הוכנס קומפוסט. על 
אותה ערוגה הונחה שלוחת טפטוף, כך שיש 6 שלוחות טפטוף 
או מלוחיה, שהוא  גידול בצל  גידול. במקרה של  6 שורות  או 

צפוף יותר, הוספו 6 שלוחות טפטוף לכל מנהרה.

הדברה:
הדברה  חומרי  מעט  וכן  ידני  גב  מרסס  נקנה  משפחה  לכל 
לצרכים הכרחיים.                                                                           
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וידע  ניסיון  אין  שלמשפחות  היא  היסוד  הנחת  משפחה. 
לדוגמה,  שלב.  ובכל  פרט  בכל  אותן  ללוות  וצריך  בחקלאות 
זרעים  דשנים,  הדברה,  חומרי  בעצמן  יקנו  לא  המשפחות 
ושתילים וצריך לרכוש עבורן, ומכאן חיוניות השילוב המקצועי 

בתהליך.

תוצאות
בחירה  כלל  בדרך  הם  המשפחות  בחרו  אשר  הגידולים 
שלהם וגם על דעתנו. אנו רואים שהבחירה היא רבגונית, החל 
שדה,  תות  פלפל,  מלפפון,  עגבנייה,  כמו  מוכרים,  מגידולים 
זרזיר,  מלוחיה,  כמו  מסורתיים,  בגידולים  וכלה  וחסה,  סלרי 
כרוב ערבי ובמיה )במיוחד לקראת צום הרמאדן(. בנוסף היו 

גידולים נוספים, כמו צנוניות, פטרוזיליה ואפונה. 
גידולים,  ולהוסיף  המשפחות  עם  יחד  ללמוד  כיום  ממשיכים 

כדי ליצור מגוון גדול יותר של מיני ירקות לגידול.

סיכום ומסקנות
הצלחנו  והמתנ"ס  הרווחה  משרד  החקלאות,  משרד  בעזרת 
נכשל בעבר,  מנהרות, אשר  פרויקט  גדולה  להקים בהצלחה 
באותה אוכלוסייה של המגזר הבדואי. המשפחות  גידלו מגוון 
גדול של ירקות, לשימוש עצמי ולמכירה, שתרמה לפרנסתם 

סדר גודל של 1,500-1,000 ש"ח לחודש למשפחה.
כלפי  אותן  ומעצים  בדואיות  לנשים  תעסוקה  נותן  הפרויקט 

המשפחה והקהילה.
צמודה  בהדרכה  תלויה  הפרויקט  שהצלחת  רואים  מניסיוננו 
כל  אצל  שבועי  ביקור  היא  ההדרכה  תדירות  ואינטנסיבית. 

גידול כרוב ערבי   - 7: אלנאסצרה מכסיפה  תמונה מס' 
ותרד

עגבנייה  גידול   - מכסיפה  אמטרת   :8 מס'  תמונה 
ותות שדה

תמונה מס' 9: סבאחה מכסיפה - גידול בצל ומלוחיה

תמונה מס' 10: אביסרור מכסיפה - גידול במיה ועגבנייה

קישואים  גידול   - שלום  משגב  ג'רג'וי   :11 מס'  תמונה 
ופלפל מתוק וחריף
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עדיין לא פתרנו את כל הבעיות ויש עוד מה לעשות:
חוסר התמדה: לא הצלחנו עם כל המשפחות. חלקן מתחילות 
טוב ובהמשך נחלשות ושוב עולות. אין יציבות, ולפתע המצב 
יכול להשתנות עד כדי נטישה של המנהרות, מצב שבדרך כלל 
קורה בגלל שינויים במצב המשפחה. אנחנו מתמודדים ללא 
הרף עם המשפחות, כדי  להחזירן למסלול הנכון, ובדרך כלל 

מצליחים למזער את הבעיות עד למינימום.
שיווק: התוצרת שהמשפחות מייצרות לא תמיד נמכרת במחיר 
טוב ולא תמיד יש למי למכור. צריך לחשוב על אפשרות של 

שיווק מאורגן לכל המשפחות.
בעיות  יש  ואז  וכתוב,  קרוא  יודעות  שאינן  משפחות  יש  ידע: 
לרסס.  וכמה  ולדשן  להשקות  כמה  ההמלצות,  כתיבת  של 
עברית  לקורסי  במקביל  לקיים  הרווחה,  עם  יחד  מתכננים, 
שהם מקיימים גם קורסים וידע בנושאי חקלאות, לאור הביקוש 
מצד המשפחות. כמו-כן יש לקיים  סיורים בין כל המשפחות 
שמשתתפות בפרויקט, כדי שילמדו אלה מאלה על הטעויות 

ועל דרכי הטיפול בגידולים השונים.  

תודות
לפרויקט  שנרתמו  הרווחה,  משרד  ולעובדי  בודיק  לישראל 
נוספות  ובאמונה בדרכים  שלא היה מוכר להם בנפש חפצה 

לשיפור מצב המשפחות;

למחוז הנגב - יואב מורג וסעיד אבוסיאם, שאפשרו לקיים את 
הפרויקט מבחינת תקציבית וארגונית; 

לשלי גנץ - מדריכה בכירה ורפרנטית לגידול עגבניות, שליוותה 
אותנו בתחילת הפרויקט;

הדרכה  מתן  לנו  שאפשר  לשעבר,  שה"מ  מנהל   - בזק  לחנן 
דרך מיקור חוץ של משרד החקלאות.

תמונה מס' 13: אשרף פטמה משגב שלום - גידול במיה תמונה מס' 12: עואלה משגב שלום - גידול בצל ותרד
ומלפפון

עגבנייה  גידול   - שלום  משגב  אבועפש   :14 מס'  תמונה 
ומלפפון


