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שדה וירק

בשער הגיליון: תירס צעיר בגד״ש אילות 
בערבה דרומית; צילמה: רותי פוגטש

בשער שדה וירק: סלק אדום; 
צילם: איתן סלע

הקדנציה שהוחמצה
והפקיר את החקלאים על לא עוול בכפם.

אולי הדברים שנעשו או ניסו לעשות נחשבו מהפך עבורם, אבל 

למזלנו בחיים יש תהליכים ולא מחטפים, ולכן חלק ניכר מהנושאים 

הצלחנו לבלום או לצמצם או שנפלו מאליהם.

מה כן עשו טוב:

הורדת מס מעסיקים, שהיווה נטל גדול מאוד וקשה על 	 

החקלאים;

הוזלת המים השפירים;	 

הוצאת חלק מענף הפירות ממועצת הצמחים;	 

שמירה על מועצת הצמחים;	 

תמיכה בשוקי איכרים באזורים השונים, שחלקם כבר הוקמו 	 

בפועל, לעידוד השיווק.

אוזן קשבת, הבנה וסימפטיה מצאנו תמיד אצל השר אורי אריאל, 

גם אם לא יכול היה לסייע. הוא פעל ללא טינה אישית וקיבל את 

הביקורת שלנו בהבנה רבה, למרות חילוקי הדיעות. נאחל לו הצלחה 

בהמשך דרכו.

מאיר יפרח

על הפרק

מבחן זני כרובית בבית   51
רשת 50 מש בקרקע 

חולית בבשור
קיץ 2018   

ליאור אברהם, נביל עומרי,  
חנה אלון, חן לביא, גד אבישר,   

יאנקי כרמי, חגית מלכה

עיטוי זרעים ומיגון כימי   56
באמצעות טפטפות 

בשדות תירס, למניעת 
התפרצות מחלת הנבילה 

המאוחרת
אופיר דגני, שלומית דור,   

דניאל מובשוביץ, אסף חן,   
און רבינוביץ, שאול גרף,   

איל פריידמן  

ם כניסתו של אורי אריאל לתפקיד שר החקלאות, הייתה תקווה ע

גדולה שקם שומר לחקלאות, איש קיבוץ והתיישבות, ציוני ופעיל 

שטח ותיק. שמחנו, כי לאחר תקופת המנכ"ל הקודם, רמי כהן, נכנס 

המשרד לטלטלה, החקלאים נשארו ללא כתובת, והאוצר חבט בכל הכוח 

ובכל הנושאים, מים, עובדים, מחקר ופיתוח, השקעות, והכול השתבש.

ואז מסתבר שנפלנו מהפח אל הפחת. קיבלנו במשרד החקלאות 

מנכ"ל חדש, שלמה בן אליהו, מי שאין לו נגיעה כלשהי לתחום, חבר 

בפורום קוהלת, ששיתף פעולה עם האוצר והוביל מהלכים מנוגדים 

לחקלאות ולחקלאים תוך פגיעה קשה בהם, והחלה "חגיגת נזקים" 

בנושאים מאוד משמעותיים:

פתיחת יבוא פרוע באופן מופקר;	 

ביטול התוכניות לשוק סיטוני חדש;	 

צמצומים במנהלת ההשקעות;	 

תוכניות סרק להבטחת הכנסה;	 

תוכנית הזויה להעברת מרכז וולקני לצפון;	 

כוונה להחכיר מיליון דונם בנגב לסינים;	 

המשרד לקח על עצמו את נושא יוקר המחיה ופער התיווך 	 

56 2049
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סלט ירקות
שיא המדינה ביקר ביום נ

הפתוח בערבה

נשיא המדינה, ראובן ריבלין, 
ערך ביקור ביום הפתוח בערבה 

בחצבה, ביום חמישי, 31.1.19. 
הנשיא סייר בחממות המחקר, 

בליווי מנהל המו"פ, שמוליק 
פרידמן, ונפגש עם תלמידים 

העובדים על פיתוחים בתחום 
החקלאות. לאחר מכן ביקר 
הנשיא בתערוכה החקלאית 

במקום ונשא דברים בפני באי 
התערוכה. בביקור השתתפו גם 
שר החקלאות, אורי אריאל, יו"ר 
התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 

צור, ראש המועצה האזורית 
ערבה תיכונה, אייל בלום, וראש 

המועצה האזורית תמר, דב 
ליטבינוף. 

ל ט"ו בשבט לרבנים ס
הראשיים וליו"ר 

הכנסת
לרגל ט"ו בשבט נערכו ביקורים 

של שר החקלאות ופיתוח 
הכפר, ח"כ אורי אריאל, מנכ"ל 

מועצת הצמחים, צבי אלון, 
מזכיר ארגון מגדלי הירקות ויו"ר 
ענף הירקות במועצת הצמחים, 

מאיר יפרח, ומנהלי ענפי הפירות 
והירקות במועצת הצמחים, 
משה ברוקנטל ונונה ארליך, 

בלשכותיהם של הראשון לציון 
הרב הראשי לישראל, הגאון 

הרב יצחק יוסף שליט"א, הרב 
הראשי לישראל, הרב הגאון 
דוד ברוך לאו, ויו"ר הכנסת, 

ח"כ יולי אדלשטיין. המבקרים 
העניקו סלסלות של פירות 

טריים תוצרת הארץ והסבירו על 

היתרונות הבריאותיים והתזונתיים 
שלהם על פני הפירות היבשים 

המיובאים. 
שר החקלאות ונציגי מועצת 

הצמחים קראו לציבור בישראל 
להוסיף בסדר ט"ו בשבט 

לפחות פרי טרי אחד על כל 
פרי מיובש וציינו כי "אין סיבה 

להיצמד להרגלים ישנים 
ושגויים ולהסתפק בפירות 
מיובשים כשאפשר לצרוך 

פירות טריים, ליהנות מהערכים 
התזונתיים שלהם - וגם לתמוך 
בכלכלה המקומית ובחקלאים 

הישראליים". 
פעילות מיוחדת זו מתקיימת 

במסגרת ניסיון להשריש מנהג 
חדש ולשלב בסדר ט"ו בשבט 

גם את פירות ארץ ישראל 
הטריים, הטעימים והבריאים. 

ההרגל לאכול פירות מיובשים 
מיובאים מקורו במסורת עתיקת 
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המשך בעמוד הבא

יומין שהתפתחה בגולה, כאשר 
בהעדר היכולת לאכול פירות 

טריים מארץ הקודש נאלצו 
היהודים שחיו בגלות לאכול פירות 

מיובשים - והמנהג נטמע ונשאר. 
כיום, אין סיבה לאכול "מיובש" 

כשאפשר לאכול "חדש". עשרות 
סוגים של פירות טריים, בשפע 

של צבעים וטעמים, ממתינים על 
המדפים, כאשר לכל אחד מהם 
סגולות וערך תזונתי גבוה, וכולם 

תוצרת ישראלית. 

ינוק של כ-25% ז
בפיצויים לחקלאים 

ב-2018 לעומת שנת 
2017

מזג-האוויר, שהופך לקיצוני 
יותר ויותר, הגשמים המאוחרים 

ואירועי סערה וברד גרמו ב-2018 

לנזק עצום לגידולים החקלאיים. 
מסיכום נתוני קנט, קרן לביטוח 

נזקי טבע בחקלאות, עולה כי 
היקף הפיצויים לחקלאים בגין 

נזקי מזג-האוויר עמד בשנת 
2018 על למעלה מ-250 מיליון 
ש"ח. מדובר בזינוק של כ-25% 

בהיקף הנזקים, לעומת שנת 
2017. על פי נתוני קנט, בשנת 

2017 שילמה קנט למגדלים 
השונים כ-200 מיליון ש"ח. 

בקנט מדגישים, כי בשל אופיים 
של נזקי מזג-האוויר לגידולים, 

ניתן יהיה לאמוד חלק מהנזקים, 
הגורמים לחוסר יבול,  רק 

במהלך שנת 2019.
עיקר הנזק בשנת 2018 נגרם 

כתוצאה מאירועי סערה וברד. 
אירוע חריג בעוצמתו ובהיקפו 

אירע במהלך חודש ינואר 2018 
וכלל נזקי סערה וברד כבד 

בחלקים שונים של הארץ.  גשמים 
מרובים ושיטפונות גרמו לנזקים 
ולקריסה של בתי צמיחה, לנשר 

פרי מסוגים שונים וכן לנזקים 
בגידולי פלחה ולגידולי ירקות 

בשטח פתוח. אירוע דומה התרחש 
גם בתחילת דצמבר 2018.

בנוסף, אירועים נקודתיים 
ועוצמתיים מאוד, המסבים 

לחקלאות נזקים כבדים בזמן 
קצר, ניתן היה לראות באירועי 

גשם מאוחרים, ברד וסערה 
שאירעו במהלך אפריל, מאי 

ויוני 2018. אירועי חום נקודתיים 
)החל מאפריל ועד אוקטובר( 
הסבו נזקים בענפים השונים. 

במהלך השנה נרשמו גם מקרים 
רבים של נזקי וירוסים שונים, 
בעיקר בענף הירקות. בקנט 

מעריכים כי תופעת הווירוסים 
השונים הינה חלק מתופעות 

הלוואי של התחממות כדור 
הארץ ושל תופעות אקלימיות 

שונות המתרחשות שלא בעונתן 
הקבועה. 

בענף הירקות התקבלו בקנט 
ב-2018 כ-2,400 דיווחי נזק, 

בעיקר בעגבניות, בבצל, באבטיח 
ובשעועית. בסך-הכול תשלם 
קנט למגדלי הירקות למעלה 

מ-53 מיליון ש"ח בשנה החולפת. 
לדברי שמוליק תורג'מן, מנכ"ל 
קנט, שינויי האקלים הביאו לכך 

שחל שינוי משמעותי באופי 
הנזקים ובעוצמתם. "מזג האוויר 
הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי, 

ומאופיין באירועים נקודתיים 
ועוצמתיים מאוד המסבים 

לחקלאות נזקים כבדים בזמן 
קצר, כשהצפי הוא שתופעות 

אלה יחמירו בעתיד", אומר 
תורג'מן. 
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מה קורה בנזקי חורף ו
2018-19

החורף הנוכחי עתיר המשקעים 
מהווה ברכה עבור החקלאים 

ברחבי הארץ, אולם מזג-
האוויר גרם גם לנזקים גדולים 

לגידולים. מנתוני קנט, הקרן 
לביטוח נזקי טבע בחקלאות, 
עולה כי מתחילת ינואר 2019 

התקבלו בחדר המצב של 
החברה למעלה מ-550 דיווחים 

על נזקים לגידולים השונים 
באזורים שונים.

על-פי נתוני קנט, חלק ניכר 
מהנזקים נגרם כתוצאה מפגיעה 

של  סערה, ברד והצפות, 
בעיקר במטעים. הברד והרוחות 
העזות מטלטלים את הפרי על 
העץ, פוצעים את קליפת הפרי 

ובמקרים רבים פוסלים אותו 
לשיווק, כאשר היקף סופי של 

הנזק ייוודע רק כשהפירות יגיעו 
לבתי האריזה. בנוסף, הרוחות 

העזות גרמו לנשר גדול של 
פירות מהעצים. 

נזקים משמעותיים נגרמו 
לגידולי ירקות רבים, ובכללם 

תפוח אדמה, עגבנייה, מלפפון, 
תבלינים, חסה, ברוקולי, כרוב 
ועוד. יצוין כי חלק מהגידולים 
נפגע לאחר שחממות קרסו 

או שהחיפויים נקרעו והגידולים 
נחשפו ישירות לברד, להצפות, 

לגשמים העזים ובחלק 
מהמקרים גם לקרה. 

מהנתונים עולה כי כמחצית 
מהדיווחים היו כתוצאה מנזקים 
שנגרמו לגידולים בדרום הארץ, 
בעיקר ביישובי עוטף עזה. עיקר 
הנזק  באזור זה נגרם בשל פגעי 

סערה בגידולי תפוחי האדמה 
ומקריעת החיפויים של בתי 

הצמיחה. נזקים משמעותיים 

נוספים נגרמו כתוצאה מפגיעת 
ברד  בגידולי ירקות באזור 

השפלה וכן כתוצאה מנשר פרי 
הדר ואבוקדו כתוצאה מהרוחות 

העזות. 
על-פי הערכות ראשוניות של 

מעריכי קנט, היקף הנזקים 
בשלושת השבועות הראשונים 

של ינואר 2019 בלבד מוערך 
ביותר מ-40 מיליון ש"ח. אולם, 

בקנט מציינים כי ניתן יהיה לאמוד 
חלק מהנזקים רק בשבועות 

ובחודשים הבאים, היות שנזקי 
החורף מאופיינים, בין השאר, גם 
בירידה בהיקף התוצרת הסופית. 
בקנט מציינים כי נזקים מסוג זה 

כמעט שאינם ניתנים למניעה, 
וההתמודדות היחידה היא עם 
הנזקים הכלכליים, המכוסים  

על-ידי ביטוח. 

מלצת הצוות ה
המיוחד: מרכז וולקני 

יישאר בראשון לציון
כשנתיים וחצי לאחר היוזמה 

להעתיק את מרכז וולקני 
ממשכנו במרכז הארץ לצפון 

הארץ, הודיע בימים אלה הצוות 
שהוקם לבחינת הנושא, כי הוא 
ממליץ לראש הממשלה, בנימין 
נתניהו, להותיר את מרכז וולקני 

במקומו כיום. בראש הצוות 
עומדת ראש מינהל התכנון, 

דלית זילבר. 
הדיונים של הצוות, שמינה 
נתניהו לפני כשנתיים, היו 

אמורים להימשך כ-60 יום 
לפי כתב המינוי, אולם הזמן 
כאמור התארך משמעותית. 

החלטת הצוות ניתנה פה 
אחד. בהחלטה אמר הצוות כי 

המשמעות של ניתוקו הפיזי 
והרחקתו של מרכז וולקני 

מהמערך התומך, כשכוונתו 
לפקולטה לחקלאות ולמכון 

וייצמן ברחובות ולגופים 
נוספים, היא פגיעה בפעילות 

המחקרית המתקיימת במקום. 

יתוף פעולה בין חברת ש
באייר, חברת נטפים 

ואוניברסיטת בן גוריון
חברת באייר )Bayer( העולמית, 

חברת נטפים הבינלאומית 
ו-BGN Technologies, חברת 

מסחור הטכנולוגיות של 
אוניברסיטת בן-גוריון, הכריזו 

  Fruit Logistica 2019 בתערוכת
בברלין על חתימה לשיתוף-

פעולה מחקרי לשלוש שנים. 
הפרויקט המשותף ישלב 

מחקר קרקע מתקדם, תחזיות 
באמצעות כלים דיגיטליים ואת 

טכנולוגיית הטפטוף המתקדמת 
בעולם של נטפים, על-מנת 

לפתח את הפרקטיקה הטובה 
ביותר לשימוש במערכות 

טפטוף להשקיה כמערכות 
 Nematidic - Velum הובלה של

Prime )חומרים להגנת הצמח( 

שמפתחת באייר.
בהודעה המשותפת נאמר: 

בשנים האחרונות רואים מגמה 
של הפחתה משמעותית בחומרי 

הדברה המותרים לשימוש. 
הגנה על יבול היא צעד חשוב 

לקבלת היבול הפוטנציאלי, ולכן 
חקלאים רבים ניצבים בפני בעיה 
חמורה ומחפשים אחר פתרונות 

חקלאיים בני-קיימא. כמענה 
לאתגר, פיתחו באייר ונטפים 

פתרון בשם DripByDrip. בפתרון 
החדשני נעשה שימוש במערכת 

הטפטוף של נטפים להעברת 
החומרים להגנת הצומח יחד עם 

המים להפצה בשדה, ישירות 
אל שורשי הגידולים. המערכת 

תאפשר לחקלאים לתפעל 
מוצרים להגנת הצומח באופן 

מדויק וחסכוני.
במסגרת שיתוף הפעולה, יבוצעו 
ניסויים שבמסגרתם יופקו מערכי 
נתונים מקיפים שיכוילו למודלים 

דיגיטליים לחיזוי עבור יישום 
אופטימלי של תרכובות להגנת 

הצומח, באמצעות השקיה 
בטפטוף.

וני
פ

שי
ב 

א
 יו

ם:
לו

צי
וני

שר
ה 

די
די

: י
ם

לו
צי



11

ארגון מגדלי ירקות שם לו למטרה להוקיר את זכרם של יוסטה 
בלייר, יהודה פלג ויוסי  ארזי ז"ל, שלושה מעמודי התווך של 

ענף הירקות בישראל, באמצעות עידוד המחקר היישומי בגידולי 
הירקות בישראל.

למטרה זו מקצה הארגון  בשנת 2019 סכום שנתי של 25,000 
ש"ח, לחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים לתואר שני או שלישי, 

העוסקים בתחום המחקר היישומי בגידולי הירקות, הן במבנים 
מוגנים והן בשדה הפתוח )כולל ירקות לתעשייה(.

מועמדים למלגה יגישו את המסמכים הבאים:
מכתב פנייה הכולל: שם התלמיד, מס' תעודת הזהות, כתובת, 	 

מספר טלפון, שנת לימודים לתואר, חוג לימודים, נושא עבודת 
הגמר/דוקטורט, שם המנחה ותכנית עבודת גמר/דוקטורט 

מאושרת על-ידי המוסד האקדמי;
קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים ותקציר נושא עבודת 	 

הגמר/דוקטורט;

קול קורא להגשת המלצות לתלמידי תואר שני או שלישי
מקרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל

גיליון ציונים עדכני לתואר ראשון ושני )אם קיים(;	 
המלצות המנחים.	 

זכאי להגיש בקשה כל מי שלא קיבל מלגה בעבר מקרן זו.
חלוקת המלגות לזוכים תתקיים במסגרת מועצת ארגון מגדלי 

ירקות, במחצית הראשונה של ספטמבר 2019. 
בטקס חלוקת המלגות יינתנו לכל זוכה 2 דקות להציג את עצמו 

ואת עיקרי עבודתו.
זוכים שלא יהיו נוכחים בטקס, בלא תיאום מראש עם המארגנים, 

תישלל זכאותם לקבלת המלגה.
הזוכים במלגה יידרשו להעביר לארגון את תקצירי המחקרים 

שבוצעו, לצורך פרסומם בביטאון הארגון.

הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת המלגות יש להגיש עד 
ליום 1.7.19, אל: ארגון מגדלי ירקות, פקס: 03-5403200, 

 pirhia@vegetable.co.il :מייל

המשך בעמוד הבא
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רשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים והאגף לגורמי ייצור 
שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מתכבדים להודיע על פתיחת 
המועד להגשת בקשות למתן המלצה להקצאת היתרים להעסקת 

עובד/ים זר/ים בענף החקלאות לשנת 2020.
כל המעוניין במתן המלצה מתבקש להגיש חוברת בקשה ולהגישה 

למחוז המשרד בהתאם לרשימה המפורטת בטבלה מטה, לא יאוחר 
מיום 5.5.2019 )ל' בניסן תשע"ט(. את חוברת הבקשה ניתן להדפיס 

באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בכתובת
www.moag.gov.il או לקבלה במחוזות המשרד.

את החוברת יש למלא בהתאם להנחיות המפורטות בה, בצירוף כל 
המסמכים הנדרשים.

יובהר כי תנאי מקדים לבחינת הבקשה יהא השתתפות מגיש הבקשה 
בהליך המיפוי הממוחשב )להלן - "המיפוי"( של שטחי משקיו 

החקלאיים המשמשים לגידולי הצומח )בלבד(, כפי שפורט בהודעת 
המשרד מיום 8.3.18, אשר פורסמה גם באתר המשרד. בנוסף, המשרד 

יהא רשאי לבקש ממגיש החוברת כל מסמך ו/או מידע נוסף לצורך 
גיבוש ההמלצה.

בקשה שלא תמולא בהתאם להנחיות או לא תוגש במועד שנקבע 
לכך, או שלא יערך לגביה מיפוי על ידי מגיש הבקשה - תידחה על 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדינת ישראל  משרד הפנים 
תחום עבודה ועובדים זרים רשות האוכלוסין וההגירה  

הסף, והמגיש לא יהיה זכאי למתן המלצה לקבלת היתר לעובדים זרים 
עבור שנת 2020 או בכלל.

למען הסר כל ספק, אין בהגשת החוברת כדי להקנות למבקש כל זכות 
לקבלת היתר/ים להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2020 או בכלל, והגשתה 

של החוברת מהווה רק תנאי מקדמי לבחינת מתן המלצה למתן ההיתר.
עוד למען הסר ספק, כלל ההמלצות תינתנה בכפוף למכסת העובדים 

המרבית בענף החקלאות, כפי שנקבעת מעת לעת על ידי ממשלת 
ישראל ובהתאם למפתחות ההקצאה )מקדמים( שנקבעו לאותה שנה.

רשימת מחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר
פקסטלפוןמיקום

04-681610004-6902597קריית שמונהצפון
04-985301104-9853020עכוצפון

גלבועעמקים
04-6489109
04-6489119
04-6489105

04-6489127

04-6303411חדרהמרכז
04-630342304-6303408

קריה חקלאית שפלה וההר
03-955999903-9559998ראשון לציון

מרכז חקלאי נגב
08-992099908-9920996אזורי גילת

הודעה על הגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
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תעריפי המים - ינואר 2019
להלן פירוט תעריפי המים אשר בתוקף מ-1 בינואר 2019 

כפי שהוכן ונמסר מהתאחדות חקלאי ישראל 

1. מים לחקלאות - תעריפי מקורות - שקל/מ"ק

 סעיף
בתקנות

סוג המים
 יולי

2018
 ינואר
2019

 שיעור
שינוי

1.9982.0070.40%מים שפירים לחקלאות1.1.7
2.7973.30015.24%כמות נחרגת עד 1.1.910%
5.2915.7087.31%כמות נחרגת מעל 1.1.910%
1.1121.1160.36%שפד”ן1.2
2.7973.30015.24%כמות נחרגת עד 1.210%
5.2915.7087.31%כמות נחרגת מעל 1.210%

1.1841.1890.42%קולחים להשקיה בלתי מוגבלת1.3.1
1.4801.4860.4%כמות נחרגת עד 1.3.18%
1.7761.7860.56%כמות נחרגת מעל 1.3.18%
1.0181.0230.49%קולחים להשקיה מוגבלת1.3.2
1.2731.2780.39%כמות נחרגת עד 1.3.28%
1.5271.5340.46%כמות נחרגת מעל 1.3.28%
1.7981.8070.5%זמר עיון1.5
2.7973.30015.24%כמות נחרגת עד 1.510%
5.2915.7087.31%כמות נחרגת מעל 1.510%
1.5021.5080.4%מים מליחים - בסיס1.6

המחירים ללא מע"מ

כלל המים, המפרטים את התעריפים של המים השפירים לחקלאות 
בינואר 2019, גבוהים מאלו של יולי 2018 ב-0.39% ומהווים את העדכון 

החצי שנתי של סל המדדים.
חלו עליות יחסית גבוהות של עד 15.2% בתעריפי המים השפירים 
בחריגה של עד 10%, ולכן צירפנו הפעם גם את התעריפים האלה 

לטבלה.
יש בכוונתה של רשות המים להעלות את מחירי מי השפד"ן במספר 

פעימות. הכוונה הייתה להעלות פעימה ראשונה עוד השנה )2019( 
ל-1.29 שקל/מ"ק, פעימה נוספת הייתה אמורה להיות בשנת 

2020 )ל-1.4 שקל/מ"ק(, ומשנת 2021 ואילך יהיה מחיר המים 1.5 
שקל/מ"ק. בשלב זה העלאה לא בוצעה, וכיום מתנהלים דיונים עם 

האזור וההתאחדות ביחס לתעריפים עתידיים, שיהיו קשורים לכמויות 
המסופקות באפיק זה.

2. מים לבית
התעריפים המצוינים בכללים מפרטים את תעריפי המים הביתי אותם 

משלמים ספקים מקומיים לחברת מקורות וכן את תוספת המחיר 
הבונה את תשלום הצרכנים )כולל מע"מ(, כך שמחיר המים הסופי 

לצרכן יהיה זהה לכלל הצרכנים בארץ לרכיב המים בלבד )ללא רכיב 
הביוב(.

מתוך פירוט זה, נובע המרווח שניתן לספקים המקומיים, וניתן להשוותו 
לזה הניתן לתאגידי המים והביוב.

הנתונים המפורטים להלן מיוחסים לספק חד רשותי בלבד. כללי המים 
מפרטים את התעריפים גם לספק רב רשותי וכן למפיקים הפרטיים, 

המספקים מים לבית ומשלמים מאז תיקון 27 לחוק המים דמי מים.
יש לציין, כי מחירי המים לצרכנים הסופיים )ללא רכיב הביוב( עלו בכ-

6.5%, ואילו תשלום הספקים לחברת מקורות עלה בכ-11%.
פועל יוצא הוא מרווח לספק )ממנו הוא אמור לכסות את הוצאותיו( 

שעלה ב-0.8% ועומד על 2.257 שקל/מ"ק )לפני פחת גבייה זקוף של 
1.5% המוריד את תעריף מקורות( ועל 2.30 שקל/מ"ק כולל פחת 

גבייה. מרווח החלוקה של התאגידים עומד במקביל על 2.32 שקל/
מ"ק בממוצע לכמות המוכרת וזו שמעליה.

התעריפים לספק חד רשותי הם כלהלן )שקל/מ"ק(
 הסעיף

 ינואריולי 2018בתקנות
2019

 שיעור
שינוי

 תעריף
מקורות

 לכמות3.1.1.1
 ללא0.3780.5945.71%מוכרת

מע”מ

3.1.1.2
 מעל

 הכמות
המוכרת

 ללא5.2915.7087.9%
מע”מ

 ללא4.2224.4495.4%גינון ציבורי3.1.1.3
מע”מ

 תעריף לצרכן
 לרכיב מים

בלבד
 לכמות
 כולל3.0683.3408.9%מוכרת

מע”מ
 מעל

 הכמות
המוכרת

 כולל8.9029.4155.7%
מע”מ

 כולל6.9327.2163.9%גינון ציבורי
מע”מ

להלן פירוט החישובים של כמות המים, הכוללים, כאמור, הפחתת 
רכיב הביוב מהמחיר האחיד של צרכני תאגידי המים, הנחת פחת 

גבייה של הספקים המקומיים והמרווח המשמש אותם לתפעול 
מערכות המים )שקל/מ"ק(

 יולי
2018

 ינואר
2019

 שיעור
שינוי

 תעריף אחיד
לצרכנים

5.6485.8814.0%לכמות מוכרת

10.63511.0734.0%מעל הכמות המוכרת
6.6086.8804.0%לכמות מוכרתכנ”ל כולל מע”מ

12.44312.9554.0%מעל הכמות המוכרת
 הנחת עלות ביוב
3.5413.5410במועצות אזוריות

 רכיב אספקת
מים בלבד

3.0683.3408.9%לכמות מוכרת
8.9029.4155.7%מעל הכמות המוכרת

 רכיב מים ללא
מע”מ

2.6222.8548.9%לכמות מוכרת
7.6098.0475.7%מעל הכמות המוכרת

 רווח לספק ללא
פחת גבייה

2.2382.2570.8%לכמות מוכרת
2.2382.2570.8%מעל הכמות המוכרת

1.50%1.5%0פחת גבייה

תעריף מקורות
0.3780.59457.1%לכמות מוכרת

5.2905.7087.32%מעל הכמות המוכרת
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משולחן המזכירות
שיבת מזכירותי

במועדון קיבוץ אילות
31.1.19

מאיר יפרח
היום הפתוח בערבה: היום 
הפתוח בערבה והתערוכה 

המקצועית הם ברמה איכותית 
מאוד גבוהה ומהווים מקור 

לגאווה. חבל שאין לזה ביטוי אצל 
הפוליטיקאים ואין לכך השלכה 

על ההחלטה לייבא. שולח 
תודות למו"פ ערבה, שעשה 

מפעל שאפשר להתגאות בו. זה 
הפך למסורת, כמות המציגים 

גדולה ואיכותית, הציבור בא 
ללמוד ולהכיר, וזהו גם מפגש 
של חקלאים ומתעניינים מכל 

האזורים.
תמונת העונה: לגבי העונה, היא 

הייתה יחסית טובה בכל הענפים, 
למעט בגידולי היבוא המאוימים, 

בעיקר בעגבניות. כמעט שאין 
יצוא של עגבניות, ובמקום זה 

יובאו כ-18,000 טונות, היקף 
צריכה של חודש אחד. 

רואים שלמרות היבוא, המחירים 
לצרכן אינם יורדים. 

באבטיח הייתה עונה טובה, 
ובבצל הייתה זו "שנת הבצל". 

נקווה שככה יימשך.
סיכומים לקראת בחירות: 
נפגשתי לאחרונה עם שר 

החקלאות, ח"כ אורי אריאל. 
לסיכום הקדנציה שלו, 

בסך-הכול לא פגע בענף הירקות, 
למרות שפספס הזדמנות לאחת 

הקדנציות הטובות שהיו יכולות 
להיות לחקלאות. נזכור לו כמה 

דברים טובים, כמו הסרת מס 
מעסיקים, אבל הקול קול יעקב 

והידיים ידי עשו.
מקווה שנושא החקלאות יתפוס 

מקום טוב יותר בממשלה הבאה.  

אורן ברנע
יצוא: היו לנו ציפיות גבוהות 

מעונת היצוא בתפוחי האדמה 

ובגזר, אולם רואים בימים אלה 
שאיכשהו האירופים חיפו על 

המחסור אצלם, ובסופו של דבר 
זו תהיה עונה סבירה.

דבר נוסף, האירופים הבינו 
שהמקורות שלהם פחות יציבים 
מבעבר. נושא הסניטציה מאוד 
מעסיק אותם, וחומרי הדברה 

מוסרים מרשימת החומרים 

המותרים יותר ויותר. לכן הבינו 
אצלם שכדאי להשאיר את 

ישראל כאחד הספקים, למרות 
העלות הגבוהה יותר. 

החזרת מדפים בחו"ל: יש רשת 
גרמנית גדולה שהורידה תוצרת 
ישראלית מהמדפים, לדבריהם 

בשל ההשקיה בקולחים בעייתיים 
בארץ. ייתכן שיש סיבות נוספות, 

אך מצאנו לנכון לתקוף את 
הטיעון הרשמי הזה.

משלחת מגרמניה של קניינים 
ברשתות ומנהלי חברות מובילות 
בגזר ובתפוחי אדמה התארגנה 

והתארחה בארץ בימים אלה. 
ארגנו להם סיור במתקן ההתפלה 
באשקלון, וגם במתקן בתלמי יפה, 
הם קיבלו הרצאה על השפד"ן ועל 

מדדי מחירים בחקלאות 

מדד המחירים של ירקות טריים

שינוי חודשי 2018 2017 2016 2015 חודש

-5.9% 38,664 41,098 46,479 37,670 1

-9.6% 37,797 41,800 42,847 37,400 2

-12.7% 36,435 41,758 39,679 35,816 3

-6.9% 38,829 41,717 38,791 38,520 4

-4.2% 40,273 42,047 39,138 37,593 5

9.4% 43,285 39,571 37,979 36,704 6

13.3% 43,945 38,787 40,684 38,134 7

3.9% 42,501 40,892 42,036 38,636 8

2.0% 44,977 44,110 42,809 46,750 9

0.3% 45,637 45,513 43,079 50,768 10

8.9% 46,297 42,501 39,795 50,034 11

15.0% 45,761 39,778 41,611 46,556 12

0.97% 42,034 41,631 ממוצע שנתי
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משק המים בישראל. נראה לנו כי 
הם הבינו היטב כי לטיעוני השטנה 
כלפינו אין אחיזה. אנו מקווים שזה 

יביא לשינוי הגישה בגרמניה לגבי 
הייצור בישראל.

מחלות: השנה השחונה באירופה 
הביאה אתה הרבה מחלות. יש 

מחלה שמטרידה אותנו במיוחד 
 ,brown rot ,בתפוחי אדמה

ואנחנו מודאגים שלא תגיע ולא 
תתפשט בארץ. היא מסוכנת גם 

בעגבניות. אנו משקיעים הרבה 
כדי שלא תגיע לכאן דרך זרעי 

תפוחי אדמה מאירופה, אבל 
המחלה נמצאה בכמה ירקות 

שיוצאו מטורקיה לאירופה. 
כיוון שמביאים לארץ עגבניות 

מטורקיה שרגישות למחלה, ללא 
בדיקה, זה מדאיג ביותר. הקמנו 
צוות מקצועי שלומד את העניין 

ויעביר את ההמלצות שלו להגנת 
הצומח במשרד החקלאות.

תקציב: ועדת הביקורת התכנסה 
ודנה בתקציב 2019 ומצאה כי אין 
שינוי משמעותי לעומת התקציב 

הקודם.
התקציב לשנת 2019 הוצג 

לחברי המזכירות ואושר פה 
אחד.

צבי אלון
עשור במחירי הירקות: 

בהסתכלות עשר שנים לאחור, 
רואים את תמונת הייסורים 
שעברנו בשנים האחרונות, 
בעיקר בכל הקשור ליבוא 

המיותר!!! וליוקר החיים, שלנו 
המגדלים אין כל קשר אליו, כפי 

שעולה מהנתונים של ארבע 
השנים האחרונות. רואים ירידה 

בצריכה לנפש בירקות, למרות 
הגידול באוכלוסייה. 

נונה ארליך, מנהל אגף הירקות 
במועצת הצמחים, ריכז את 

הנתונים החודשיים לאורך 
עשרות חודשים )ראו טבלה 
ואיור(, והמחירים לצרכן של 

מירב המוצרים נשארו ללא שינוי. 
עם כל זה הפוליטיקאים עדיין 

מתעסקים אתנו בנושא יוקר 
המחיה. היו אמנם כמה מוצרים 

שמחירם מעט עלה, כי עלה מדד 
התשומות, כמו כרוב למשל.

בסך הכול לענף הירקות יש במה 
להתגאות.

אלי אהרון
דו"ח בחינת רגולציה: זה שנתיים 

שמשרד החקלאות, האגף 
לאסטרטגיה, מקיים דיונים, להם 

היינו שותפים, בנושא פערי הכוח 
בין החקלאים מצד אחד לבין 

הסיטונאים והרשתות מצד שני, 
שהם כמובן לרעת החקלאים. 

לבסוף הוכן דוח בחינת רגולציה 
חדשה והצעה למתן מענה 

לבעיה זו, במטרה להסדיר מצב 
של מסחר הוגן. הדו"ח נשלח 

לחברי המזכירות, לקבלת 
תגובות.

תשלום נוסף לעובדים: לגבי 
התשלום של 516 ש״ח לעובד, 

כרגע זה נעצר. הוגש בג"צ 
בנושא.

שמשון עומר
הסתיימו דיוני הוועדות 

המקצועיות בענף הירקות. מודה 
על כך לאלי אהרון, לנונה ארליך 

ולחגית שגב אילת.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

פברואר 2019 - אפריל 2019
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד ינואר 

2019, אשר ישווקו בחודשים פברואר 2019 - אפריל 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 2019-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005(

המדד הסיטוני של חודש ינואר 2019 עומד על שיעור של 194% משנת 
הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני עלה בחודש ינואר 2019 בשיעור של 4% לעומת חודש 
דצמבר 2018. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש ינואר 2019 על שיעור של 
173% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש ינואר 

2019 בשיעור של 3% לעומת חודש דצמבר 2018.

המשך בעמוד הבא
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% שינויינו׳ 19ינו׳ 18שם ירק

10.1119.0789%ארטישוק

6.358.8039%בטטות איכות מעולה

4.046.5061%בצל אדום

1.735.06193%בצל בית אלפא

1.87בצל יבש

6.257.8225%בצל ירוק

3.00בצל ריברסייד

12.0013.2510%ברוקולי באריזה קמעונית

3.904.5015%גזר באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
4.505.1013%איכות מעולה

3.404.1021%גזר בשקים

3.707.68108%דלורית

4.5010.70138%דלעת

6.296.25-1%זוקיני ירוק

21.8732.5049%חסה 8 יחידות

4.687.8969%חציל בלאדי

3.856.7776%חציל חממה

2.91חצילים

3.504.5129%כרוב אדום

1.792.4235%כרוב לבן

4.75כרוב סיני

3.404.4029%כרובית

6.6413.25100%לוף

5.135.507%לפת איכות מעולה

5.995.86-2%מלון גליה מעולה

6.026.366%מלון כתום

4.303.94-8%מלפפון חממה

3.134.0028%סלק

4.07סלק איכות מעולה

4.357.0362%עגבניות באשכולות

3.816.5472%עגבניות חממה

4.25עגבניות יבוא

עגבניות צ’רי אשכולות 
4.938.8680%איכות מעולה

7.989.5720%עגבניות צ'רי תמר

5.356.0112%פלפל אדום איכות מעולה

7.327.14-2%פלפל בהיר

4.435.4222%פלפל חריף

7.327.411%פלפל כתום

6.296.828%פלפל צהוב איכות מעולה

4.004.5013%צנון

3.027.57150%קולרבי

5.425.9710%קישואים איכות מעולה

20.0018.00-10%שום

3.984.3810%שומר

10.8313.5025%שעועית ירוקה

20.0030.0050%תות שדה

7.097.435%תירס באריזה קמעונית

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים ינואר 2018 - ינואר 2019 )ש"ח לק"ג( 

% שינויינו׳ 19דצמ׳ 18שם ירק
15.9219.0720%ארטישוק

8.508.803%בטטות איכות מעולה
6.506.500%בצל אדום

5.385.06-6%בצל בית אלפא
בצל יבש
7.257.828%בצל ירוק

6.50בצל ריברסייד
13.2513.250%ברוקולי באריזה קמעונית

4.504.500%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

5.105.100%איכות מעולה

4.104.100%גזר בשקים
6.597.6817%דלורית
7.8210.7037%דלעת

5.366.2517%זוקיני ירוק
32.5032.500%חסה 8 יחידות

4.707.8968%חציל בלאדי
4.396.7754%חציל חממה

חצילים
5.734.51-21%כרוב אדום

2.312.425%כרוב לבן
כרוב סיני

6.494.40-32%כרובית
13.4813.25-2%לוף

5.505.500%לפת איכות מעולה
5.705.863%מלון גליה מעולה

6.206.363%מלון כתום
4.543.94-13%מלפפון חממה

3.644.0010%סלק
6.007.0317%עגבניות באשכולות

5.436.5421%עגבניות חממה
4.584.25-7%עגבניות יבוא

עגבניות צ’רי אשכולות 
7.668.8616%איכות מעולה

8.959.577%עגבניות צ'רי תמר
6.046.010%פלפל אדום איכות מעולה

5.847.1422%פלפל בהיר
4.565.4219%פלפל חריף
6.257.4119%פלפל כתום

5.736.8219%פלפל צהוב איכות מעולה
4.734.50-5%צנון

6.597.5715%קולרבי
5.305.9713%קישואים איכות מעולה

18.0018.000%שום
3.844.3814%שומר

13.5013.500%שעועית ירוקה
30.0030.000%תות שדה

6.507.4314%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 

3.553.601%קמעונית

3.043.102%תפוא״ד אדום בשקים
תפוא"ד אדום באריזה 
3.273.352%קמעונית איכות מעולה

2.933.003%תפוא״ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים דצמבר 2018 - ינואר 2019 )ש"ח לק"ג( 
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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 ינואר 

הינו כ-12,880 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

פברואר - אפריל.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש ינואר 

כ-21,600 דונם בתי צמיחה 
וכ-500 דונם ש"פ, המיועדים 
לשיווק בשוק המקומי וליצוא 

בחודשים פברואר - אפריל.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

- גבוהה.  

שום
המלאי בקירור הוא כ-1,100 

טונות )המלאי מיועד עד אפריל 
.)2019

סך-כל הנעיצות הוא 9,600 דונם 
לעונת 2019/20.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש 

ינואר הוא כ-8,050 דונם ש"פ, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

בחודשים פברואר - אפריל.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.  

פירוט התחזית:
בצל 

הספקת בצל בחודשים פברואר 
- אפריל הינה מהזן אורי, ממנו 
קיים מלאי של כ-21,000 טונות.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 
9,000 טונות.

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

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 

ינואר הינו 3,170 דונם ש"פ/חיפוי 
ו-1,400 דונם חממות, המיועדים 

לשיווק בחודשים פברואר - 
אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 
עד מאוזנת.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 
נובמבר - ינואר הינו כ-4,900 

דונם, המיועדים לשיווק 
בחודשים פברואר - אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת. 

מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת 

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

מוערך ב-2,200-1,800 טונות.
היקף שטחי המלפפון בחודשים 

נובמבר - ינואר הינו כ-5,940 דונם 
בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים פברואר - אפריל.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית 
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ן השטח מ
יור ביום הפתוח ס

בערבה ובערבה 
הדרומית 

31-30.1.19

אלי אהרון, רותי פוגטש

ביקור ביום הפתוח 
בחוות יאיר בערבה

ב-31-30 בינואר 2019 התקיים 
בפעם ה-28 היום הפתוח 

בערבה, בתחנת יאיר על-יד 
חצבה, שכלל תערוכה חקלאית 

 מרהיבה.
עם השנים התבסס מעמדה 

של התערוכה כהפנינג ייחודי, 
מקצועי וצבעוני, המושך אליו 

קהל רב מהערבה ומכל חלקי 
הארץ, וכך גם השנה. גם חברי 

מזכירות הארגון ביקרו בתערוכה 
 ביומה הראשון.

המבקרים נחשפו לכ-200 עסקים 
וחברות שמציגים בתערוכה את 

החידושים האחרונים בתחומי 
החקלאות ובתחומים משיקים, 

והכול באווירה חגיגית ובתחושת 
גאווה. התמונות מדברות בעד 

עצמן. 
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ביקור בחקלאות בערבה 
הדרומית

ליווה והסביר: דרול ג'ילט, 
חוקר ראשי בתחום הירקות 

ומדריך מקצועי בגידולי שום, 
תפוחי אדמה, בצל, דלעת ועוד, 

בערבה הדרומית.

גד"ש קיבוץ אילות
קיבוץ אילות משווק את תוצרתו 
תחת המותג "בית קטן בערבה". 

לקיבוץ גידולים של כ-700-600 
דונם, כולל כרם, פומלה, כ-100 
דונם מנגו, עם המעבר לפירות, 

וכמובן לתמרים. לצד זה ענף 
הגד"ש מגדל גם בצל, דלעת, 

תירס ובצל, הכול תחת המותג 
של הקיבוץ. 

ביקרנו בשדה תירס, בשטח של 
קרוב ל-200 דונם, שנקטף באביב 

ומשווק ארוז במגשיות. זורעים 

את התירס תחילה בתלם תחת 
פלסטיק, שאותו מורידים לאחר 

30 יום ובסופו של דבר מכסים 
את הגבעול בעפר )תילול(. 

אשר לבצל, הקיבוץ הוציא אותו 
במהלך אמצע-סוף דצמבר, 

במחירים טובים.
משתמשים במים מותפלים, 

בעלות של  1.80 ש"ח למ"ק, זאת 
יחסית למים שפירים, שעלותם 

באזור הינה 1.20 ש"ח למ"ק. 
ביקרנו בשטח פתוח של שום. 

יתר השום גדל בתוך בתי רשת.
משטחי קיבוץ אילות המשכנו 

בסיור ונסענו למאגר המים 
באליפז.

מאגר המים אליפז
מאגר אליפז מרשים במיוחד 
על רקע המדבר. המים בו מי 

קולחים של אילת יחד עם מים 

מליחים. בסך-הכול המאגר מכיל 
1.6 מיליון קוב מי ביוב מטוהרים. 

מים אלו, בטיהור שניוני, 
משמשים בעיקר לגידול התמרים 

שצורכים כ-2,500 מ"ק לדונם.
יש לציין כי 9 מתוך 10 משקים 
משווקים את תוצרתם בשיווק 

מאורגן.
אבירם רמות, מרכז הוועדה 

החקלאית של הערבה 
הדרומית, מסר כי המאגר נמצא 

20 ק"מ צפונית מאילת, מדרום 
לשדה התעופה רמון עם מטע 
תמרים. הגבול עם ירדן קרוב, 
גדר של 26 מ' סביבו. במזרח 

מפעלי תמנע ובצפון שטחי 
2,200, אלו 2,200 דונם, שהוכשרו 

לגידול בסיוע הקק"ל. 
הערבה הדרומית מקבלת בסך-

הכול 24 מיליון קוב מים, שכוללים 
17 מיליון מ"ק ממקורות שרובם 

מים מליחים, ברמה של מוליכות 
חשמלית 6-2.3 ועוד מי ביוב 

מטוהרים מהעיר אילת בהיקף 
7 מיליוני מ"ק, ועם זה צריך 

להסתדר בגידול 10,000 תמרים, 
6,000 דונם ירקות ומטעים שונים. 
בנוסף, קיים בערבה הדרומית גם 

ענף רפת. 
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המגבלה באזור היא מים. המים 
באיכות רעה, אבל חקלאים 
טובים יודעים לעשות אתם 

את כל אלה. ביוטבתה, למשל, 
מצליחים להגיע בבצל ליבול של 
6.5-6 טונות לדונם, ולאזור יחזור 

בגדול גידול המנגו והפומלות.
ממאי 1995 החלו לנצל את 

מי הקולחים של העיר אילת. 
אלו מים מצוינים יחסית, ובין 

היתר בגלל שאין באזור מפעלי 
תעשייה, התורמים בדרך כלל 

מתכות כבדות שפוגעות באיכות 
המים. אגודת המים הקימה 

את מפעל המים, הכולל צינור 

בקוטר של 24 אינטש מאילות 
ועד יוטבתה. המים מגיעים 
ל-2 מאגרים, שהקטן בהם 

מכיל 400,000 מ"ק, וכאמור, 
הגדול הוא בהיקף של 1.6 מ"ק. 

למאגרים מוכנסים גם מים 
מליחים של מקורות, ולחקלאי 

מגיע תמהיל של מים באיכות של 
3.3-2.5 מילימוס )רמת מוליכות 

חשמלית(.
בעניין האחריות למימון 

התשתיות, יש ויכוח מתמיד עם 
רשות המים, והיישובים טוענים כי 

זוהי אחריות המדינה לספק את 
התשתיות הנדרשות.

בנוגע לתכנון קדימה, מציין 
אבירם כי קיים אישור להכפלת 

הפעילות החקלאית, ומקווים 
שהחל מהשנה הבאה יתחילו 
לגדל בשטחים חדשים. בכל 

אופן, זהו חזון שמקורות המים 
שלו עשויים להגיע ממספר 

אפשרויות: 
1. 6 מיליוני מ"ק מהסבחה 

באילת.
2. קידוחים נוספים בעומק של 

1,100-90 מטרים.
3. "מתפיל השלום" המתוכנן עם 

ירדן, שניתן להפעילו 5 שנים מיום 
קבלת ההחלטה.

תחנתנו הבאה הייתה מו"פ ערבה 
דרומית.

מו"פ ערבה דרומית 
סמוך ליוטבתה

אהוד צאלים, חוקר קרקע ומים 
במו"פ, ליווה את הסיור.

אהוד הציג בפנינו פרויקט של 
ליזימטר ענק, המיועד לייעול 
השימוש במים. חשוב לשפר 

ולייעל, והליזימטר הוא כלי מאוד 
שימושי. מאפשר לבדוק מה 

נכנס ומה יוצא ממנו, גם מים וגם 
דשנים, וכך אפשר למדוד בצורה 

מדויקת יותר את צורכי הצמח.
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כמובן שהעניין הינו בעל חשיבות 
רבה באזור שבו קיימת בעיה 

מרכזית של מים, וזאת בהתחשב 
בעובדה שהתמרים, שהינם 

הגידול המרכזי, צורכים כמות 
מים רבה )כ-2,500 מ"ק לדונם(.

הניסוי נעשה גם בתמרים, 
בליזימטרים של עד 10 קוב. 
התחילו מליזימטרים קטנים 

באזור. כל צינור אוסף את המים 
מעומק 4 מ'. הקימו סוג של 

ליזימטר, בנו תשתית בתחתית 
מאוד מורכבת ומדויקת, 

שמאפשרת איסוף מים  מכל 
עץ בנפרד. החזירו את הקרקע 

באופן יסודי ומדויק. מערכת 
כזאת עובדת עכשיו על 16 עצים 
ויכולה לעמוד שנים רבות. כל יום 

משאבה שואבת את הנקז שנבדק 
וכולו מבוקר. כיום מליחות הנקז 

 .d/cm 20-10 סביב

כל העצים מקבלים את אותו 
טיפול. המערכת בשלב כיול, 
ונבדק מחזור המים בחלקה, 

משהו שעדין לא עשו עד היום. 
הניסוי נעזר בקק"ל, שגייסה 

כספים מתורמים. המטרה 
הראשונה היא מחקרית. יישומית 

הכוונה לקבל תשובה לשאלה 
כמה צורך עץ תמר, ואת זה לא 

ידעו עד היום. 
דרול הוסיף שאותו סוג של כלי 
מתקיים גם בירקות: ״עודד ואני 

עורכים זה 4 שנים ניסוי, בו בוחנים 
את שונות המים על הרחבת 

הירקות בערבה הדרומית. כל 
זה בהכנה, כדי שנהיה ערוכים 

להמשך. אם יגיעו מים טובים יותר, 
זה ישנה משמעותית את מפת 
הירקות בערבה הדרומית. כיום 
היקף הירקות יורד, עם המעבר 
לתמרים. בעבר היו 8,000-6,000 

דונם, ועכשיו 4,000 פלוס. היו 
גם ענפים שקרסו, כמו המלון. 

בשנתיים האחרונות יציב על 4,000 
דונם״.

בערבה הדרומית רבע מהשטח 
בצל יבש, כרבע ענף הדלועיים - 
מלוני סתיו, מלוני אביב, לפעמים 

אבטיח אביב, דלעות, דלורית. 
מגדלים גם תפוחי אדמה, חלק 

לזרעים.
יוטבתה וגרופית משתפות 

פעולה.
יש 800 דונם חוחובה, שרק עכשיו 
החלו להניב, חלקם בשטח פתוח 
והחלק הגדול בבתי רשת. יכולים 
להשתמש בשטח הפתוח בגלל 

ניקיון השטחים.
בהמשך ביקרנו בחלקת בצל 
מזריעה ישירה, העומדת לפני 
הוצאתו לשיווק. בבצל האדום 

עובדים אחרת, פורשים את 

העלווה, ובבצל הלבן חותכים 
ישר עם מחתר בעומק 2 ס"מ, 

שנכנס כי הקרקע מתאימה 
ולא כבדה. משאירים בשטח 3 

ימים להתייבש, ואז הבצל נאסף 
לשיווק. 

הסיור הסתיים בחלקת דלעת, 
בה נשתלו הזנים טריפולי ונפולי, 

הנמצאת בשלבי קטיף. זהו 
גידול נוח יחסית. בגלל בעיית 
הווירוסים, נאלצים החקלאים 

לפרוס רשת אגריל על השתילים 
מיד לאחר השתילה למשך 

40-30 יום, כדי למנוע כניסה של 
כנימת עש, ולאחר מכן מורידים 

אותה כדי לאפשר את המשך 
התפתחות הצמח. הקטיף הינו 
סלקטיבי, והיבול נע בין 4 ל-6 

טונות לדונם.
 

המשך בעמוד הבא
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תכירו
רק משה בחר ב

בחקלאות כדרך חיים

חגית שגב אילת

ברק משה ממושב משען, 
חקלאי צעיר, מבטיח ודינמי, 
מגדל סל ירקות מגוון, כולל 

סלק, צנון, כרוב, קולרבי, 
שומר, מלון, לפת, עגבניות צ'רי 
ועגבניות באשכולות, פול, ועוד 

ידו נטויה.
ברק נולד למשפחה של חקלאים 

שעלו לארץ מתימן. לאביו של 
ברק, חיים שרעבי ז"ל, היה משק 

חקלאי והוא גידל מגוון ירקות 
ומכר אותם בשוק באשקלון. 
לברק 7 אחים ואחיות, והוא 

היחיד ביניהם שעוסק בחקלאות. 
מאז היותו ילד עזר במשק בכל 

העבודות וחי חקלאות.
נשוי לאורלי ולהם שבעה ילדים. 
אורלי עובדת עם ברק בהנהלת 
חשבונות ומנהלת את המשרד 
של המשק המשפחתי לגידול 

ושיווק ירקות.
ברק מגדל כיום בשטח של 

כ-900 דונם שטח פתוח בשנה 
במחזורים ועוד 30 דונם חממות. 

יש גידולים שהוא מגדל לאורך כל 
השנה, הנקטפים מדי יום, ויש עוד 

גידולים עונתיים שמשלימים את 
התוצרת. אינו משווק לרשתות 

אלא רק לחנויות קבועות בשוק 
הסיטוני.

התוצרת של ברק משווקת 

טרייה ואיכותית, אין לו צורך 
בתחנות קירור, וכל מה שנקטף 

בשטח מגיע באותו יום עד 
השעה שש לשוק הסיטוני, לפי 

הביקוש ולפי כמות התוצרת 
שיש לו לשווק.

ברק ממלא תפקידים רבים 
במשק: הוא החקלאי, מנהל 

העבודה של עצמו, האיש הטכני, 
הסדרן, המשווק, פקח המזיקים, 

איש המים ועוד ככל שנדרש. הוא 
חי את החקלאות, ובעיניו היא 

לא מקום עבודה אלא דרך חיים. 
איש מעשה, חרוץ, מאיר פנים 

לכל אחד. לדבריו, מרגיש בנופש 
כשהוא בעבודה...

יזם, חדשן, שואף ללא לאות 
להתייעל ולהתקדם. משקיע 

ללא הרף מחשבה כיצד 
לשפר את המיכון, את תהליכי 

העבודה, בוחן שוב ושוב מחדש 
בכל גידול את הרכב הזנים. 

במשקו חלקות ניסיוניות, 
וחברות הזרעים מבצעות בהן 
ניסיונות כדי למצוא את הזן או 
המוצר הבא. הוא גם בוחן את 
הרכב חומרי ההדברה ובודק 

את יעילות המוצרים.
לדבריו, "השוק מחפש כל 

הזמן דברים חדשים ורעיונות 
חדשניים. כשאתה מגיע עם 

מוצרים חדשים ואיכויות טובות, 
אתה קובע את המנגינה בשוק 
ולא השוק הוא שקובע לך את 

המנגינה". 
במשק עובדים רק תאילנדים, 
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וברק מטפח ומטפל בהם 
במסירות כצוות העבודה הקבוע 

שלו. כל יום הוא ממנה ראש 
צוות, ובכך מאפשר להם להיות 

ראש גדול ולקחת אחריות.
לדברי ברק: "אתגרים רבים 
נלווים לחקלאות. יש נוסחה 

מסוימת לגידול, אבל לכל 
אחד יש דרך שונה, והתוצאה 
לעולם לא תהיה זהה בין שני 

חקלאים".
נושא העובדים הזרים מטריד 

אותו מאוד. הקריטריונים 
לעובדים הם מספריים, אבל 

המציאות בשטח מכתיבה 
צרכים משתנים, וללא 

מספיק עובדים קצב הגדילה 
של המשק נפגע. גם נושא 

מכסות המים בעייתי, בעיקר 
במושב שלו, שלא מקבל מים 

מושבים כי הוא נמצא על גבול 

התפר, וכך עלויות הייצור שלו 
אוטומטית גבוהות יותר.

"אני חייב לגדול כל שנה", הוא 
מציין, "אחרת לא אצליח לשרוד. 

כדי להתפרנס בכבוד חייבים 

כל הזמן להתייעל, להגביר ייצור 
ולהקטין עלויות, והמציאות 

בחקלאות מכתיבה המון אגרות 
מיותרות שמוטלות על כתפי 

החקלאים ובירוקרטיה מתישה 

ומכשילה".
חקלאות העתיד היא בידיים של 

חקלאים מצטיינים מסוגו של 
ברק, ואנחנו מחזיקים אצבעות 

שימשיך להתחדש ולהצליח.
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ן העולם מ
יכום סיור בתערוכת ס

"פרוט לוגיסטיקה" 
)FRUIT LOGISTICA(

5-8.2.2019, ברלין

אלי דנינו, מנהל מידע בענף 
הירקות, מועצת הצמחים

בתאריכים 8-5 בפברואר 2019 
התקיימה בברלין תערוכת 

 FRUIT( "פרוט לוגיסטיקה"
LOGISTICA(, המשמשת כמקום 

המפגש הבינלאומי המוביל של 
סחר בתוצרת טרייה. האירוע 

מושך מבקרים העוסקים 
בסחר בינלאומי מכל קצווי 

תבל, והמציגים בו הם השורה 
הראשונה של העוסקים בתחום 

מכל רחבי העולם. מפגש 
מקצועי ומרהיב עין יחיד מסוגו.

התערוכה עוסקת בכל מגוון  
המוצרים של התוצרת טרייה, 

בהשתתפות נציגים מכל 

השווקים בעולם, ומאפשרת 
תחת גג אחד סקירה, הערכה 
ולימוד של תמונת החידושים, 

המגמות, המוצרים והשירותים 
בתחום זה.

המפגשים בתערוכה הם 
הזדמנות חשובה ליצירת קשרי 

מסחר והעברת מידע עם מקבלי 
החלטות ועם לקוחות היעד 

החשובים ביותר באירופה, תוך 
הצגת המלה האחרונה בכל היבט 

של ענף זה.
התערוכה כללה מציגים במגוון 

רחב של תחומים:
פירות וירקות טריים;	 
פירות יבשים ואגוזים;	 
אריזות ותוויות;	 
תחבורה ומערכות לוגיסטיות;	 
טיפול לאחר קטיף ואחסון;	 
פתרונות מחשב ואינטרנט;	 
מערכות עיבוד וגידול.	 

לתערוכה מגיעים מבקרים 
מכ-130 מדינות. 82% מהמבקרים 

מגיעים מחוץ לגרמניה. יותר 

מ-3,000 מציגים בתערוכה.
פרופיל המבקרים: יצואנים, 

מגדלים, סיטונאים, קמעונאים, 
יבואנים, אנשי אבטחת איכות, 

מערכות מחשוב ובקרה.
המוצרים שהוצגו בתערוכה 

כללו ירקות ופירות טריים, פירות 
יבשים, אגוזים, עשבי תיבול 
ותבלינים, מוצרים אורגניים 

ופרחים, וכן ספקים של מוצרים 
ושירותי אריזה, אחסון, הובלה, 

טכנולוגיה ומיכון. 
בתערוכה השתתפו גם יצואנים 
ומגדלים מישראל. מכון היצוא, 

בשיתוף משרד החקלאות 
ומועצת הצמחים, הקימו ביתן 

של יצואנים מישראל. בביתן 
הישראלי הציגו כ-10 יצואנים 

את מיטב התוצרת הישראלית, 
מתבלינים, ירקות טריים ופירות 

ועד תמרים ושקדים יבשים. 
איישו את הביתן נציגי מכון היצוא 

ועובדי שגרירות ישראל בברלין 
ובבריסל.

המשך בעמוד הבא
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הביתן שימש גם כמקום 
מפגש לחקלאים מישראל, 

שהגיעו לברלין להיפגש עם 
מאות הלקוחות של התוצרת 

הישראלית אשר משווקת בכל 
רחבי אירופה. פגישות אלה, לצד 

המידע החם מהשוק, מנוצלות 
בכמה שולחנות גידול לקבלת 

החלטות מעשיות.
שטח התערוכה הינו עצום 

בגודלו. בחלק גדול מהביתנים 
ריכזו המדינות המציגות את 

המשווקים והיצרנים באולם אחד. 
במדינות כגון ספרד ואיטליה אף 
חולקו האולמות לאזורים השונים 

בכל מדינה. נראה לנו נכון שגם 

מדינת ישראל תציג אף היא 
במתחם אחד את כל היצואנים 

מישראל.
בנוסף ליצואנים שבחרו להציג 

בביתן הישראלי, הציגו עוד 
כ-18 חברות מישראל באולמות 

נפרדים. בסך-הכול השתתפו 
בתערוכה כ-28 מציגים מישראל, 

מתוכם חמש חברות טכנולוגיה 
ומיכון.

מטעם ענף הירקות נסעו 
לתערוכה, התרשמו ולמדו: 

ממועצת הצמחים - נונה ארליך, 
מנהל ענף הירקות, אלי דנינו, 

מנהל מידע בענף הירקות, 
ומארגון מגדלי ירקות – אורן ברנע.
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וזמות י
ממה הידרופונית ח

בכפר הנוער בן שמן 

חגית שגב אילת 

אודות הכפר
כפר הנוער בן שמן הוקם בשנת 

1927 על-ידי ד"ר זיגפריד להמן, 
רופא יליד גרמניה. 

לפני שהגיע לארץ, יסד להמן 
בברלין מרכז קהילתי יהודי 

שעסק בשיקום ובחינוך ילדים 
ובני נוער יהודים עזובים 

במזרח אירופה. מאוחר יותר 
יסד בית לילדים יהודים, חלקם 

יתומים, בקובנה שבליטא. 
תפיסתו החינוכית כללה 

קרבה לאדמה ולטבע תוך 
טיפוח אמנויות. בשנת 1926 

עלה ארצה עם מחזור ראשון 
של ילדים, שכלל 11 מחניכיו, 
וקיבל מההסתדרות הציונית 

העולמית 2,200 דונם מאדמת 
בן שמן, עליה הקים את כפר 

הנוער. המקום הפך למגוריהם 
של יתומי מלחמת העולם 

הראשונה מאירופה. בהמשך 
העלה עוד שני מחזורי ילדים 

ושיכנם בכפר.
זיגפריד להמן נפטר בשנת 1958 

ונקבר בכפר.
כפר הנוער הוקם ככפר חקלאי 
ועודו כזה גם כיום. משתתפים 

במימונו משרדי החינוך והרווחה. 
בכפר שלושה אגפים: בית ספר 

יסודי ותיכון, משק חקלאי גדול 
ופנימייה ובית בוגרים עד גיל 26. 
בכפר 400 ילדי פנימייה ועוד 50 

ילדי חינוך יומי.

החקלאות בכפר
המשק החקלאי בכפר כולל 

חממה הידרופונית, מעל 1,000 
דונם גידולי שדה, רפת, לולים, 

מוסך, שטחי גינון של כ-170 דונם, 
כשכל המערך מתוחזק על-ידי 
ילדי הכפר בשתי משמרות של 

עבודה. 
שלושה פרויקטים ראויים לציון 

וידועים החלו את דרכם כאן 
בכפר: מרכז וולקני, הכלאה 

ראשונה בין שני סוגי פרות כדי 
לשפר את איכות החלב ופיתוח 

זני חיטה.
כל התוצרת מהגד"ש נמכרת 

ובעצם מוחזרת לטובת הוצאות 

הכפר, שהינו מלכ"ר.
הכפר הינו ביתם של הילדים, 

ולא בכדי הסיסמא המלווה את 
הכפר הינה: זורעים חינוך קוצרים 

הישגים. החקלאות וההישגים 
שזורים יחד.

ד"ר אילנה טישלר היא מנהלת 
הכפר מזה 11 שנים. ד"ר 

למנהיגות חינוכית, שהחלה 
את דרכה כמנהלת בית ספר, 

בהמשך עסקה בהכשרת מנהלי 
בתי ספר וגם נשלחה על-ידי 
הסוכנות היהודית לשליחות 

חינוכית בחו"ל.  
לדבריה, "אנו מחייבים כל 

תלמיד בכפר לעשות 
בגרות 5 יחידות בחקלאות, 

כאשר 4 יחידות מתוכן 
מוקדשות לחלק העיוני, 

והיחידה החמישית מוקדשת 
לעבודה, כשכל ילד עובד 

7 שעות בשבוע. 60 אחוז 
בחינה חיצונית עיונית של 

משרד החינוך, 20 אחוז על 
עבודה מעשית במשק והשאר 

"אגרוטופ", עבודת חקר של 
התלמיד, בחממה או במשק. 
הילדים יכולים לבחור לעבור 

בחינת בגרות בענפי הצומח או 
בתחום בעלי חיים.

רוב העובדים במקום מתגוררים 
בכפר. 70 משפחות גרות בכפר 

עם ילדיהן.
אילנה מוסיפה ש"המקום משלב 

עקרונות של חינוך, חברה ועבודה 
באיכות של 2019 עם טעם של 
פעם. אין לילדים זמן לטלוויזיה 

ולמסכים בכלל, הם לומדים, 
עובדים, מתנדבים. הערכים 

של חינוך חברתי ערכי בשילוב 
חקלאות הם המצע החברתי של 

כפר הנוער".
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חקלאות עתידנית - החממה 
ההידרופונית

כאן מתחבר הפרויקט של 
ההידרופוניקה. 

כשאילנה הגיעה לכפר, היא 
חיפשה חקלאות עתידנית. בזכות 

זה יש במקום שלושה מיזמים 
חדשניים: חממה הידרופונית, לול 

פטם מבוקר וממוחשב וטיפול 
נמרץ לחתולים ולכלבים. הרוב 
ממומן על-ידי תרומות וכספים 

ממשרדי הממשלה, בהם משרד 
החקלאות, שהשקיע סכום 

של מעל מיליון ש"ח בחממה 
הידרופונית.

מעבר להשקעה הכספית, משרד 
החקלאות, מחוז השפלה וההר 
והאגף לירקות בשה"מ, החליטו 
לקדם שיתוף פעולה כדי לפתח 

פרוטוקול גידול לגידולי עלים 
בשיטות הידרופוניות שונות.

לצורך כך הקימו מנהל האגף 
לירקות בשה"מ, שמשון עומר, 

ומנהל מחוז השפלה וההר, 
צפניה שאולקר, צוות עבודה 

הכולל מדריכים משה"מ 
וממועצת הצמחים, נציגי מחוז 

השפלה וההר ונציגים מכפר 
הנוער, בהם ארז רחמים, 

אגרונום צמוד, שמשמש כמנהל 
תפעול של החממה. הצוות 

מתכנס אחת לשבוע בחממה 
ודן בממצאים ובתוכניות 

העתידיות.
לכפר יש הסכם עם חברת 

"כרמלים", אשר רוכשת את 
תוצרת החסות מהחממה 

ההידרופונית בכפר בהתאם 
לדרישות הייחודיות שלה, וזה 
מתאים ועולה בקנה אחד עם 

פיתוח הפרוטוקולים ועם קידום 
פערי הידע שעליהם שוקדים 

הצוותים.
ארז מוסיף כי מבחינת המחקר 

החקלאי, מתבצעים בחממה 
ניסיונות מדידות ותצפיות על 
מנת לפתח פרוטוקול גידול 

של חסה מזנים שונים בשיטות 
הידרופוניות, בריכות עמוקות 

 .NFT ותעלות
בפן החינוכי, החממה משמשת 
ענף חקלאי נוסף בכפר הנוער, 

אליו נחשפים התלמידים 
ועוסקים בעבודה חקלאית 

בפועל )קטיף, שתילה, ניקיונות, 
דישון וכו'(.

לחממה אמצעים שונים 
המסייעים לגידול בכלל 
ולהתאמתה כמחקרית. 

בחממה מערכת בקרת אקלים 
אוטומטית. מערכת זאת בעלת 

רגשים )סנסורים( שונים בחממה 
ומחוצה לה, המאפשרים לחוש 

את התנאים האקלימיים ולפעול 
בהתאם. המערכת שולטת 

במאווררים להורדת לחות וקירור, 
במזרון לח לקירור, בווילונות 

לאוורור, במסך הצללה להפחתת 
קרינה, במסך תרמי למניעת 

בריחת חום ובמערפלים לקירור 
ולהוספת לחות.

 2 שיטות גידול הידרופוני שונות 
נהוגות בה: בריכות עמוקות 

 .NFT כ-40 ס"מ( ותעלות גידול(

כל בריכה ושולחן NFT פועלים 
בנפרד ומאפשרים לבצע ניסיונות 

השוואתיים בין בריכות ובין 
שולחנות. בחממה גנרטור חירום, 
המגבה את החממה במקרה של 

הפסקת חשמל.
בצפיפות הגידול הנוכחית ישנם 

כ-10,000 צמחי חסה רומית 
)ערבית(  ב-8 בריכות ושני 

שולחנות NFT. מחזור הגידול 
בחורף נמשך כ-33-30 יום, ובקיץ 

הוא יכול להתקצר לכ-21 יום.
ללא ספק זהו פרויקט מבורך, 
שחשוב להמשיך ולטפח אותו, 
להשקיע בו ולהרוויח גם חינוך 
ברמה גבוהה וגם ידע חדשני 

בחקלאות, בתחום המתפתח של 
חממות הידרופוניות.
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שדה ההדרכה ב

ידול ירקות על מצע ג
סיבי קוקוס גרוסים

גואל חדד, שלי גנץ - אגף ירקות, 
שה"מ, משרד החקלאות; 

יורם איזנשטדט - תחום שירות 
שדה, שה"מ, משרד החקלאות;

רקע וייעוץ מקצועי: יוני 
אוסרוביץ, אגרונום טוף מרום 

גולן

מבוא
גידול במצע מנותק מקובל 

בעולם זה שנים רבות. בעשורים 

האחרונים מתרחב בארץ 
המעבר מגידול בקרקע מקומית 

לשימוש במצעים מנותקים. 
הסיבה לכך הינה הצורך המתמיד 

בהעלאת היבול ובשיפור איכות 
המוצר בגידולי פרחים, צמחי 

בית, ירקות וצמחי תבלין. יתרונות 
הגידול במצע מנותק בהשוואה 
לגידול בקרקע: שליטה ובקרה 

טובים בהזנה ובהשקיה, הבכרת 
ניבה, שיפור האיכות, מעבר מהיר 

מגידול אחד למשנהו והפחתת 
הסיכון להתפתחות מחלות 

קרקע. תכשירי הדברה כימיים 
לחיטוי קרקע, שאינם מותרים 

כיום לשימוש, נתנו בעבר פתרון 
מספק לפגעים ולמחלות קרקע, 

אך כיום אין ברשותנו פתרונות 
כימיים יעילים באופן מספק כנגד 

פגעי קרקע אלה. גידול במצע 
מנותק, המוחלף מדי עונה או 
לאחר שני מחזורי גידול, ימנע 

הדבקות של פתוגנים מהקרקע.
מצע מנותק עשוי להוות תחליף 

טוב לקרקע, וכדי שיהיה יעיל, 
עליו לאצור בו-זמנית כמות 

מספקת של מים, אוויר ויסודות 
הזנה זמינים לצמח, אך גם להיות 
בעל יכולת ניקוז גבוהה ולאפשר 
הדחה מהירה של עודפי מלחים 

המצטברים במצע ומסבים 
נזקים לצמחים. כמו-כן, מצע 

טוב צריך להיות בעל משקל קל, 
נוח לשימוש ויציב. לאחר בחינת 
מצעים מנותקים, נמצא כי סיבי 

קוקוס גרוסים יכולים לשמש 
מצע גידול המתאים לגידולי 

ירקות.

רקע 
עצי הקוקוס נפוצים סביב אזורי 

קו המשווה. לעץ ולאגוז שימושים 
רבים ומגוונים, כגון מזון ושתייה, 

מקור להכנת חבלים וחומר 
בעירה. האזורים העיקריים, 

שבהם משתמשים בקליפות 
הקוקוס כחומר גלם לייצור מצעי 
גידול, הם סרי לנקה ודרום הודו. 

חומר הגלם המשמש לייצור 
מצעי הגידול מופק מקליפתו 

החיצונית )Husk( העבה של 
הפרי, המכילה מארג של סיבים 

חזקים וגמישים )Fibers(, אך 

זיהוי מחלות שורש בעגבניות 

שלי גנץ, נטע מור - אגף הירקות, שה"מ
ד"ר יעל רקח, פרופ' יעקב קטן - הפקולטה לחקלאות, רחובות

 Fusarium( בארץ נמצאים שני גזעים פיסיולוגיים של פוזריום הנבילה
oxysporum f.sp. lycopersici(, אשר מכונים גזע 1 וגזע 2. הזנים הגדלים 

בארץ עמידים לשני הגזעים הללו. בעולם מוכר גזע שלישי )גזע 3(, 
אשר מסוגל לתקוף את הזנים הרגילים העמידים לגזע 1 וגזע 2. 

לשמחתנו, קיימים קווי עגבניות שהם עמידים לגזע 3, והם נמצאים 
ברשות מטפחי העגבניות בארץ. לפיכך, חשוב ביותר לדעת אם הגזע 

החדש )וכן פתוגנים אחרים( מצוי בשטחי עגבניות בארץ. למידע 
זה חשיבות רבה בתכנון תכניות הטיפוח ובמניעת התבססותם של 

הפתוגנים.
יש להדגיש שעקב ביטול השימוש במתיל ברומיד, יש חשש 

להתגברות מחלות שורש שהיו שוליות, כפי שאכן קרה במקומות 
שונים. לפיכך, זיהוי גורמי המחלות יאפשר לנו להתמודד עם 

הבעיה בעוד מועד, וזאת מעבר לחיפוש הופעת גזע חדש.
הננו מבקשים את עזרתכם ושיתוף הפעולה שלכם לגילוי מחלות 

שורש בעגבניות. ככל שנקדים לגלותם יוטב לכולנו. לפיכך, אנו 
מבקשים שתנקטו בצעדים הבאים:

אם אתם מגלים צמחי עגבניות חשודים בגיל חודשיים ומעלה, דהיינו, 
עם סימפטומים של נבילה ו/או התייבשות, יש לבדוק תחילה אם 

נמצאת החמה בצינורות העצה בחלק התחתון של הגבעול בגובה 5 

ס"מ. כמו-כן, יש לעקור את הצמח ולבדוק אם נמצאים על שורשיו 
עפצים של נמטודות העפצים, ובמקרה זה אין לשלוח דוגמאות. לשם 
בדיקת נוכחות אפשרית של פתוגנים על-ידינו, אין צורך לשלוח צמח 
שלם, ומספיק לשלוח קטעים של החלק התחתון של הגבעול באורך 

5-4 ס"מ. 

להלן הנחיות למשלוח הדוגמאות:
1. לאסוף דוגמאות של 4 צמחים חשודים, מכל זן בנפרד, מכל חלקה 

נבדקת.
2. לארוז את קטעי הגבעול )מכל זן בנפרד( בשקיות נייר כפולות. 

לצרף נייר שיש בו מידע כדלקמן:
היישוב שבו השדה הנבדק )וציון ספציפי של החלקה אם  א.   

קיים(;
נא לציין את שם המגדל, הזן, והאם נמצאת החמה בצוואר  ב.   

השורש;
היקף הנגיעות בשדה )צמחים בודדים, נגיעות בינוניות, נגיעות  ג.   

רבה(;
פרטים נוספים לפי הבנתכם )כגון החמה בצינורות העצה(; ד.   

שם השולח)ת( ומספר הטלפון; ה.   
יש להודיע על משלוח הגבעולים לד"ר יעל רקח )הפקולטה  ו.   

לחקלאות ברחובות(. טלפון נייד: 050-8228817, דוא"ל:

yael.rekah@mail.huji.ac.il  
כאמור, יש לשלוח או להביא את החבילה בתיאום עם: ד"ר יעל רקח, 

המח' למחלות צמחים, הפקולטה לחקלאות, רחובות 7610001.

המשך בעמוד הבא
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כיום נעשה שימוש בעולם 
המערבי גם בחלקה הספוגי של 

הקליפה, בתעשיית מצעי הגידול. 
מעורבותן של חברות מערביות 
בתעשיית הקוקוס למצעי גידול 

החלה בסרי לנקה בראשית 
שנות התשעים. חברות אלה 

קידמו ופיתחו את שיטות הייצור, 
הדיוק ובקרת האיכות. כיום 

סיבי הקוקוס משמשים כמצע 
גידול מנותק לגידולים רבים; 

הם מיובאים באריזות דחוסות 
)בלות ולבנים(. הקוקוס המשמש 

כמצע גידול מכונה Coir Pith, אך 
הוא מוכר יותר בשמו המסחרי: 

.Coco Peat

השימוש בסיבי קוקוס כחומר 
גלם בתעשיית מצעי הגידול 

הינו חדש יחסית בהשוואה 
לחומרים מוכרים אחרים, כמו 

כבול, טוף ופרלייט. מחירו הנמוך 
יחסית, היכולת לדחוס אותו יבש 

ללא פגיעה באיכות והשפעתו 
המטיבות על הגידול עם 

התפתחות שורשים - כל אלה 
הופכים אותו למצע גידול נפוץ 

ומבוקש במקומות רבים בעולם.

תכונות הקוקוס כמצע גידול
עם סיום תהליך השטיפה 

והייבוש, מתקבל חומר אורגני 
ספוגי, גמיש, בעל נקבוביות 

גבוהה מאוד וקל משקל )ראו 
טבלה 1 בהמשך(. קוקוס, 

המשמש למצעי גידול במארזים, 
בשרוולי גידול או בעציצים, ניחן 

בתכונות אוורור וניקוז טובות, 
לצד תכולה גבוהה מאוד של 
מים זמינים לצמח. בעבר היו 

תכונותיו הפיסקליות של הקוקוס 
משתנות באופן דרמטי תוך 

זמן קצר מתחילת השימוש בו, 
בעקבות בליה ופירוק מואץ 

של החומר האורגני. כיום יצרני 

הקוקוס משתמשים בתהליך 
עיבוד המצע בסיבים ארוכים 

יותר, המונעים את פירוק המצע 
המהיר, ותכונותיו נשמרות לאורך 
זמן רב יותר. עם זאת, יש לזכור 

שמצע הקוקוס אינו שומר על 
יציבות מלאה, ויחסי האוורור 

ותכולת הרטיבות משתנים 
כפונקציה של זמן השימוש בו 
ואינטנסיביות ממשק ההשקיה 

והדישון. אחד מיתרונותיו של 
הקוקוס, המבדיל אותו באופן 

מהותי ממצע אורגני אחר, הוא 
יכולת הרטבתו מחדש לאחר 

התייבשותו. תכונה זו מאפשרת 
להשתמש במצע זה גם לאחר 
הפסקת השקיה ארוכה, בעוד 

שבמצעים אורגניים אחרים, 
כדוגמת הכבול, לאחר הפסקת 

השקיה ועם התייבשות המצע 
במעטפת החיצונית של המצע 

נוצרת שכבת קרום הדוחה 

כניסת מים )הידרופוביות גבוהה 
של המצע(, וכדי להרטיבו 

מחדש יש להוסיף כמות מים 
נכבדה ולא תמיד בהצלחה 
מרובה. לקוקוס שטח פנים 
פעיל עם קק"ח הנע בין 30 

ל-90 מא"ק ל-100 גרם חומר 
יבש. התפתחות שורשים במצעי 
קוקוס או בתערובות של קוקוס 

עם כבול היא טובה ומהירה 
במיוחד. תכונות חשובות נוספות, 

שעליהן יש לתת את הדעת 
בבחינת מצע קוקוס חדש, יצוינו 

להלן. המוליכות החשמלית 
)EC(, התלויה ברמת השטיפה 
של החומר הנרכש, יכולה לנוע 

בטווח נרחב למדי, ויש להתייחס 
אליה לפני השימוש בחומר. 

הקטיון המסיס העיקרי, שממנו 
נגזרת המוליכות החשמלית, 

הוא אשלגן, ולכן אין בדרך כלל 
סכנה להרעלה ספציפית, גם אם 
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החומר נשטף רק באופן חלקי. 
ריכוזי החנקן הם אפסיים, ומשום 

שבמצע חדש מתרחש פירוק 
מסוים של החומר האורגני, 

יש לתגבר את הדישון החנקני 
לצמחים בעת שימוש בו. בנוסף, 

חלק מהחנקן המוסף לדשן 
משמש את המיקרואורגניזמים 

המפרקים את המצע, והללו 
עלולים לגרוע מאספקת החנקן 

הניתנת דרך הדישון לגידולים. 
לפיכך, מומלץ בדרך כלל 
לתגבר את הדישון החנקני 

בחודשיים הראשונים של שימוש 
במצע קוקוס חדש. במצב זה יש 
לבחור בנוסחת הדשן המומלצת 

למצע חדש או צעיר, הנבדלת 
מזו המותאמת למצע ותיק )בן 

חצי שנה ומעלה(. אפשרות 
נוספת, אם כי פחות רצויה, היא 

הטענת המצע טרם השתילה 
בדשנים מכילי חנקן. פעולה זו 

מחייבת בדיקה קפדנית לכך 
שלא חורגים מרמות המליחות 

והחנקן הגבוהות מהמומלץ עבור 
שתילים או צמחים צעירים, 

במיוחד עבור מינים הרגישים 
 C/N לעודפי מליחות. יחס

הגבוה מ-100 מציין לכאורה 
פוטנציאל פירוק גבוה מאוד, אך 

למעשה הרכב החומר האורגני 
שבו, הכולל צלולוזה )תאית( 

והמי צלולוזה, מאט משמעותית 
 pH-את קצב הפירוק. ערכי ה

של הקוקוס יציבים ונוחים 
להתפתחות שורשים, ואין צורך 

לטפל בהם לפני השתילה. 
בהגיעו אל היעד, יהיה יחס 
התפיחה החוזר של קוביות 

הקוקוס לפחות 12 ליטר לכל 
ק"ג של חומר יבש. בהתפחתם 

החוזרת של קוביות הקוקוס 
נעזרים במים, אשר בעת 

ספיגתם בהן ינפחו ויפרידו בין 

החלקיקים הדחוסים. לאחר 
פירור נוסף, יהיה החומר מוכן 

לשימוש כמצע גידול או כחלק 
מתערובת שתילה עם חומרים 

אחרים. 

תכונות פיזיקליות של מצע 
קוקוס חדש*

74משקל נפחי )גרם לליטר(
95נקבוביות כללית )% נפחי(

27תכולת אוויר** )% נפחי(
מים זמינים בקלות***

25)% נפחי(

* כאמור, התכונות הפיזיקליות 
משתנות במקצת בין מצע חדש 
לבין מצע ותיק, אך באופן פחות 

דרמטי מבעבר.
**תכולת האוויר נמדדת בעומד 

יניקה של 10 ס"מ.
*** תכולת מים זמינים נמדדת 

כהפרש תכולתם בעומדי יניקה 
של 50-10 ס"מ.

ערכים מיטביים רצויים במצע 
קוקוס חדש לפי יחס מיצוי 1 

ל-10 של מצע למים, בהתאמה

 רמההגורם הנבדק
מיטבית

 )pH( 6-5ערך ההגבה

 מוליכות חשמלית
פחות מ-1)דציסימנס/מטר(

 כלוריד
פחות מ-150)מ”ג/ליטר(

פחות מ-70נתרן )מ”ג/ליטר(

50-30סידן )מ”ג/ליטר(

20-10מגניון )מ”ג/ליטר(

אשלגן )מ”ג/
פחות מ-200ליטר(

 חנקן חנקתי
20-5)מ”ג/ליטר(

10-5זרחן )מ”ג/ליטר(

0.5-0.3בורון )מ”ג/ליטר(
הקוקוס מתאפיין בדרך כלל 

ברמות גבוהות של אשלגן, ולעתים 
גם של בורון, כתלות במקום 

המשך בעמוד הבא
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עיבודו; אם כי בשנים האחרונות 
יצרני וספקי קוקוס מקפידים 
על כך שיעובד במים שאינם 

מכילים רמות בורון גבוהות. אשלגן 
בכמויות גבוהות יחסית נחשב 
יסוד חיוני לצמח, אך יש לזכור 

שעודפי אשלגן עלולים להשרות 
מחסורי מגנזיום וסידן, ולכן אם 

רמת האשלגן גבוהה מהרצוי, יש 
להתייחס לכך בתכניות הדישון או 

השטיפה של הקוקוס. 
במדינות המייצאות סיבי 

קוקוס, הם עוברים גריסה, 
שטיפה וחיטוי. כיוון שמצע זה 
מגיע ממקורות שונים ומגוונים 

ותהליכים אלה מתבצעים לעתים 
באופן חלקי וכמעט שלא מבוקר, 
על המגדל לבצע בדיקות כימיות 
במעבדות שירות שדה, ובמקרה 

הצורך גם חיטוי, במיוחד לפני 
שתילה של גידולים רגישים 

למחלות. 

שיטות גידול
הגידול במצע קוקוס נדיר בשטחים 

פתוחים, ומקובל יותר בבתי 
צמיחה )חישובי עלות-תועלת(.
לאחרונה מגדלי ירקות לייצור 

זרעים מרבים להשתמש במצע 
זה, בהיותו מאפשר את החלפתו 
המהירה בין מחזור למחזור, מה 
שמבטיח סניטציה ברמה גבוהה 

יותר. מגדלי הירקות לזרעים 

בבתי צמיחה בוחרים בשרוולי 
גידול, שהכנסתם ופינוים מהירים 

מאוד, דורשים מעט ימי עבודה 
ומבטלים את הצורך בחיטוי 

המצע, שאינו יעיל בעונה הקרה. 
באופן יחסי, החלפת המצע מדי 

שנה או בכל מחזור גידול )לעתים 
פעמיים בשנה( אינה פוגעת 
בפדיון וברווח השולי הגבוה 
בגידול, הן מבחינת תוצאות 

היבול והאיכות והן מבחינת אפס 
תקלות כמעט, הקשורות בנושאי 

הגנת הצומח. 
שיטות הגידול המקובלות 
מתאפיינות בכמה דרכים, 

כמתואר להלן.

גידול קוקוס בתפזורת בתוך 
מארז

קוביות דחוסות במשקל 5 

גידול קוקוס בתפזורת בתוך מארז
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ק"ג כל אחת, המוצבות בתוך 
מארזי גידול מפוליפרופילן. 

לאחר ההצבה והשקיית הרוויה 
מתנפחת כל קובייה לנפח של 
כ-60 ליטר. כך, למשל, בגידול 

עגבניות התקבלו תוצאות טובות 
מיישום מארזים שמידותיהם: 

גובה 20 ס"מ, רוחב 30 ס"מ 
ואורך בלתי מוגבל, ובתנאי 

שמתאפשר ניקוז יעיל של מי 
הנקז.

יתרונות השיטה: מחיר נמוך; 
הוספה של קומפוסט או 

חומרים אחרים )פרלייט( 
בשנה השנייה והשלישית, 

לשיפור תכונות המצע הכימיות 
והפיסיקליות; הימנעות מהצורך 

בחיטוי קרקע.
חסרונות השיטה: ימי עבודה 

נוספים, בהשוואה לשיטת 
השרוולים )Grow bag(, הנדרשים 

לצורך פירוק ואוורור המצע 

לאחר ההרוויה במים; איכות 
הניפוי נמוכה יחסית. 

שקית לכל צמח
יתרונות וחסרונות: איכות ניפוי 
גבוהה של המצע; יחידת גידול 
נפרדת לכל צמח, המפחיתה 

את הסכנה להידבקות במחלות 
דרך מערכת השורשים ותמיסות 

המים, אולם מגבילה את 

האפשרות ל"שותפות" שבין 
שורשי הצמחים לצורך ניצול 

המצע, שמשמעו הפחתת נפח 
המצע האפקטיבי עבור הצמח 

הבודד, הן מבחינת קליטת 
המים והן מבחינת קליטת חומרי 

ההזנה. 
מבדיקות בעגבנייה התקבלו 

תוצאות יבול נמוכות בשיטה זו 
לעומת הגידול במצע רציף.

)Grow bag( מארזים בשרוולים
שיטה זו היא המקובלת 

ביותר בבתי צמיחה במדינות 
המפותחות, ובעשור האחרון גם 

במדינות מתפתחות, כדוגמת 
הודו, מרכז אמריקה ודרום 

אמריקה. יתרונה העצום מתבטא 
בנוחות ההצבה ובחיסכון בכוח 

אדם. הקוקוס דחוס במארז 
המשך בעמוד הבא

שקית לכל צמח
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EC מי המקור
)דציסימנס/מטר(

ריכוז כלוריד מי המקור
)מ״ג/ליטר(

% הנקז הדרוש בכל השקיה

>0.8>12010

1.0 - 0.8200 - 15020

1.2 - 1.0250 - 20030

1.530040

פלסטיק ברמת ניפוי גבוהה 
ומסופק בשתי מידות רוחב, 

כשאורך כל יחידה הוא 1 מטר 
רץ. גובה הקוקוס הדחוס הוא 
כ-2 ס"מ, ומרגע הפעלת מים 
בטפטוף יתנפח המצע לכדי 
מילוי שלם של המארז ויגיע 
לגובה של 17 ס"מ. שיטה זו 

מאפשרת תשתית ניקוז בסיסית 
ושתילה מידית, ללא צורך 

בפירור המצע, המתחייב בשיטת 
התפזורת, ובכך נחסכת עלות 

העבודה. 
רוחב המארז המנקז הוא 22 

ס"מ, ולו מפריד תבנית ביצים 
לשם הקלה על מעבר המים.

חסרונות השיטה נעוצים במחירה 
הגבוה ובחוסר האפשרות 

להשתמש במצע יותר משנתיים, 
בלי יכולת לשפר ולשדרג לשנה 

נוספת. אם עלות החלפת המצע 
תדמה לעלות חיטוי הקרקע וניתן 
יהיה לגדל שני מחזורים על אותו 

מצע, יותר חקלאים יאמצו את 
השיטה.

השקיה
בהתאם לחומר הגלם שסופק 
)בהתייחס למצע גידול חדש(, 

לסוג הגידול, לשלב הגידול, 
לאזור האקלימי של בית 

הצמיחה ולעונת הגידול, רצוי 
לבצע שטיפה להדחת מלחים 

בתחילת הגידול, ובהמשך לשמור 
על שיעור נקז בכל השקיה 

באחוזים משתנים, לרוב על-פי 

איכות המים. הכלל המכתיב את 
שיעור הנקז נקבע לרוב בהתאם 

לאיכות המים: כאשר הוא גבוה 
יותר - איכות המים נמוכה; נמוך 

יותר - כאשר המים באיכות 
גבוהה וערכי המליחות של מי 

ההשקיה )מי הברז לפני הוספת 
הדשנים( נמוכים.

בגידול עגבניות בבתי צמיחה 
תידרש מנת מים אחת עד ארבע 

מנות בקיץ במינון של 2.5-1.5 
מ"ק/דונם; בחורף תידרש מנה 
אחת, לעתים גם פעם ביומיים, 

כתלות בגורמים שצוינו לעיל. 

דישון
נוסחאות הדישון וריכוזם ייקבעו 

בהתאם לצריכת המים והדשן 
עבור כל סוג של גידול, שלב 
גידול וקצב ההתפתחות של 

הצמח. רצוי להציב ליזימטרים 
לניטור ולתיקון הדישון וההשקיה 

בכל עת שיידרש, בתגובה מידית 
לנתונים הנמדדים. 

עומדי השתילה ומועדי השתילה 

ייקבעו לפי המקובל בגידול על 
קרקע, בהתאם לאזורים השונים, 

לזנים ולעונות.

מסקנות לעתיד
עקב ריבוי פגעי הקרקע, 
בעיקר נמטודות, וצמצום 

האפשרויות לשימוש בחומרי 
הדברה לחיטויים, לצד ירידה 
ביעילותם של תכשירי מתאם 

סודיום ופירוק מואץ, לאחרונה 
גם של תכשיר הקונדור 

)dichloropropene 1,3( - גוברת 
הנחיצות בהמשך הפיתוח 

של ממשקי גידול במצעים 
מנותקים, בתקווה לייעול ניצול 

המים והדשן ולפיתוח כלים 
לממשקי הדברה חלופיים 

להדברה הכימית.

)Grow bag( מארזים בשרוולים

גידול עגבניות בחבל הבשור
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ירקות לתעשייה 
שאול גרף

עגבניות לתעשייה
לאחר מו"מ ארצי מתסכל 

בין נציגי החקלאים לבין נציגי 
המפעלים, עברנו למו"מ ברמה 

האזורית ונסגרו הסכמים בין 
החקלאים לבין המפעלים. 

מסתמנת ירידה בביקוש 
לעגבניות לתעשייה, מה שחייב 
להדליק נורות אזהרה אצל כל 

העוסקים בענף.
גשמי הברכה היורדים ברחבי 
הארץ קצת מפריעים למהלך 

המתוכנן של השתילות. יש להיזהר 
ממחלות עלים כמו ניקוד בקטרי, 

כימשון ועוד. רצוי למנוע מחלות 
עלים בריסוס של תכשירי מניעה 

כמו תכשירי כלורותלוניל-ברבו, 
ברבי ועוד, שפחות נשטפים 

מהעלים לאחר הריסוס. חובה 
לבקר את השתילים במשתלות עד 

שבוע לפני השתילה, כדי למנוע 
בעיות לא צפויות. 

לכל המטפלים בשדותיהם 
נגד העלקת, מומלץ להיצמד 

להמלצות של השיטה שבחרתם 
לעבוד בה ולא לזייף. מי שלא 

מודד את טמפרטורת הקרקע 
יכול להיעזר במדידותיה 

של טליה הורוביץ מהשירות 
המטאורולוגי בבית דגן.

בנספח התכשירים המותרים 
לריסוס מופיעים התכשירים 
בצבעים לפי מדינות היעד. 
יש להקפיד ולרסס רק את 

התכשירים המותרים לריסוס 
לפי הנספח המצורף לחוזה ולפי 

דרישת המפעל באיזה צבע 
בוחרים את תכשירי הריסוס. 

בעבר, כשהיה יצוא של מוצרי 

עגבניות, היה הצבע הנבחר 
שחור, שמאפשר יצוא לאירופה 

ולארצות הברית. שימוש 
בתכשירים בצבעים אחרים עלול 

להגביל את אפשרות היצוא של 
המוצרים.

אני מאחל לכולנו שנת עגבניות 
טובה.

אפונה לתעשייה
רצף הגשמים עלול לגרום 

למחלות עלים, כמו כשותית 
ואסקוכיטה. מומלץ למנוע את 

המחלות באמצעות ריסוסי 
מניעה. במידה שמתגלים 

סימפטומים של המחלה, מומלץ 
להדבירה באמצעות תכשירי 

הדברה המורשים בשדות 
האפונה.

שעועית לתעשייה
אני חוזר ומציע לכולם לעבוד רק 

עם זנים מוכרים. במידה שיהיה 
ביקוש לזן חדש, על חברת 

הזרעים או המפעל להבטיח את 
ההכנסה לדונם.

תירס לתעשייה
בשנים האחרונות הופך נושא 

הגנת הצומח למעיק יותר ויותר 
על מגדלי התירס המתוק. 

מזיקים ומחלות הפכו ליותר 
אגרסיביים. מומלץ לפקוח 

עין קפדנית, ובהעדר סף 
פעולה לרסס את התכשירים 

המתאימים והמורשים בתחילת 
נגיעות.

ב-1.3.19 פורש ד"ר דויד 
בן יקיר לגמלאות. דויד היה 
החוקר המוביל במחקר של 

נוברי התירס האירופי והמנוקד, 
בתריפסים, בזבליות ועוד. תודה 

לך דויד על שהארת את עינינו.
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בניסוי זה נבחנו כנות חציל ועגבנייה במשטרי 
השקיה ודישון מותאמים, בגידול בבית רשת 

25 מש בהדליית קורדונים. נמצא כי ההרכבה 
תרמה לתוספת יבול כללי וליבול היצוא 

באופן מובהק, בכל רמת השקיה שנבחנה.

תקציר
האחרונות.  בשנים  והתייצב  גדל  בערבה  החציל  גידול  היקף 
ליצוא,  איכותי  פרי  בעיקר  לגדל  מעוניינים  הערבה  חקלאי 
במבנים שונים, בהדליית קורדונים )ספרדית( ובהדליה גבוהה 
מספר  אצל  הצטבר  האחרונות  השנים  בעשר  )הולנדית(. 
חקלאים בערבה ניסיון בגידול חציל מורכב על כנות עגבנייה 
וחציל, אך קיימים פערים בידע מבוסס לגבי הכנות, כי הניסויים 
בנושא הרכבות, התבצעו בעבר  המסודרים, שנערכו בערבה 
בגידול  כיום  המוביל  הזן  והוותיק.  המוכר  קלאסיק  הזן  על 
נבחן  זה  זן  אגרו(.  )גדות   206 הפרתנוקרפי  הזן  הוא  בערבה 
בגידול משתילים מורכבים לראשונה בעונת 2015/16 בתחנת 
יאיר, ונמצא כי השימוש בשתילים מורכבים תרם ליבול יחסית 

לשתילים הרגילים.
חצבה  עין  במשק   2017/18 בעונת  שנערך  הנוכחי,  בניסוי 
בערבה, נבחן הזן 206 מורכב על כנות חציל ועגבנייה. הצמחים 
פוליאתילן  חיפוי  25 מש עם   בבית רשת   )14.9.2017( נשתלו 
וגודלו בהדליה ספרדית, שורה אחת באמצע הערוגה,  שקוף 
20 צמחים  2 קורדונים לערוגה. השתילה בוצעה כל 45 ס”מ, 
לחלקת שקילה. שטחה של חלקת שקילה 13.5 מ”ר. כל טיפול 
נשתל ב-4 חזרות. הקטיף החל ב-12.12.17 והסתיים ב-20.3.18. 
בנפרד  ניתנו  והדישון  15 קטיפים. ההשקיה  נערכו  בסך-הכול 
ההשקיה  טיפולי  כאשר  העגבנייה,  ולכנות  החציל  לכנות 
“חציל”,  ההשקיה  לטיפולי  יחסית  מים   70% קיבלו  “עגבנייה” 

שקיבל 100% השקיה.
מתוצאות הניסוי עולה, כי הפחתה של 30% בהשקיה בשתילים 
אך  ליצוא,  וביבול  הכללי  ביבול  לירידה  גורמת  מורכבים  לא 
הטיפולים.  שאר  לכל  ביחס  היצוא  אחוז  את  מעט  מעלה 
נמוך,  מעוותים  מאחוז  נובעת  היצוא  באחוז  שעלייה  ייתכן 

מבחן כנות עגבנייה וחציל 
בגידול חציל

משק עין חצבה, 2017/18

עדי סויסה, יואל חדד - שה”מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
רבקה אופנבך, יורם צביאלי, רמי גולן, מוטי אושרוביץ, אבי אושרוביץ, יניב בן פלאי, אסף בוקיש, 

סבטלנה גוגיו - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
דותן רם, הדס ויינברג - משק עין חצבה

בעיקר בחודשים פברואר ומרץ. טיפול זה, השקיית “עגבנייה” 
יחסית  גבוה  איכות  ציון  בעל  היה  מורכבים,  לא  בשתילים 
מובהק  ובאופן   100% ההשקיה  רמת  הייתה  בהם  לטיפולים 
ספרינטר.  חציל  כנת  על  המורכב   206 לחציל  יחסית  גבוה 
היה  המבריקים  הפירות  אחוז  כי  לראות  היה  ניתן  בנוסף, 
יחסית לכל שאר הטיפולים  גבוה משמעותית  לאחר השהיה 
בניסוי. מכאן ניתן להסיק, כי ייתכן שהפחתה בהשקיה תתרום 
לאיכות פרי החציל, אך יש לקחת בחשבון את הפחיתה ביבול 

האיכותי.
ביבול  מובהק  יתרון  הראו  וספרינטר  אושרת  החציל  כנות 
הכללי וביבול היצוא יחסית לשתילים לא מורכבים ולשתילים 
מורכבים על כנת עגבנייה. ההרכבה תרמה לתוספת יבול כללי 

וליבול היצוא באופן מובהק בכל רמת השקיה שנבחנה.
מוצע לבחון בניסוי המשך את תרומת ההשקיה המופחתת על 

היבול ועל איכות הפרי של חציל מורכב על כנות חציל.

מבוא
בעונת  דונם.  כ-1,000  על  עומד  בערבה  חציל  גידול  היקף 
בתקופה  מהערבה  חצילים  טונות  כ-1,300  יוצאו   2016/17
שבין  החודשים נובמבר למרץ. בניסוי, שנערך בעונת 2015/16 
2017(, נמצא כי שימוש בשתילים מורכבים של   וחוב’  )סויסה 
הזן הפרתנוקרפי 206 )גדות אגרו( תרם לשיפור היבול, והוצע 
לבצע מבחן כנות שיכלול גם כנות חציל הקיימות כיום בשוק. 
מניסיון מצטבר בקרב מספר מגדלי חצילים בערבה, נראה כי 
גידול שתילי חציל מורכבים על כנות עגבנייה מאפשר הפחתה 
של כ-30% במנות המים בגידול )ללא פגיעה ביבול(, אך בניסויי 
ההרכבות הקודמים שנערכו, נבחנו הצמחים תחת אותו משטר 
עקב  מורכבים,  והלא  המורכבים  בשתילים  ודישון  השקיה 
אילוצים טכניים בבניית מערכת הניסוי. בניסוי המדווח, שנערך 
שחלקות  כך  ההשקיה,  מערכת  הופרדה  חצבה,  עין  במשק 
יחסית  מים   70% קיבלו  העגבנייה  כנות  על  שהורכבו  החציל 
לחציל לא מורכב ולחציל מורכב על כנות חציל, לפי המלצות 

שה”מ )קרמר וצביאלי, 2014(.
השקיה  במשטרי  ועגבנייה  חציל  כנות  בחינת  הניסוי:  מטרת 
ודישון מותאמים, בגידול בבית רשת 25 מש בהדליית קורדונים.
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שיטות וחומרים
שתילי חציל מהזן 206 )גדות אגרו(, רגילים ומורכבים על כנות 
)14.9.17( במשק עין חצבה  1(, נשתלו  עגבנייה וחציל )טבלה 
בבית רשת 25 מש, בקרקע מחופה בפוליאתילן שקוף. טפטוף 
כל 15 ס”מ, שתילה כל 45 ס”מ. הטיפול בצמחים ופעולות הגנת 
הצומח ניתנו כמקובל בגידול חציל באזור, למעט הורדת פירות 
ראשונים גם בקומה הראשונה, עקב הדרישה של המשק לוותר 
על הפרי המוקדם מטעמי שיווק. רשתות צל נפרסו בתאריך 

.16.2.18
הקטיף  צמחים.   20 ובה  מ”ר   13.5 היה  השקילה  חלקת  גודל 
 15 נערכו  בסך-הכול  ב-20.3.18.  והסתיים  ב-12.12.17  החל 
קטיפים. הפרי מוין ביום הקטיף לפי המדדים המקובלים ביצוא 
לפי  אופיין  ליצוא  ושוק מקומי. הפרי המתאים  ליצוא  חצילים 
אחוז הפירות המבריקים ולפי עוצמת הצבע, כאשר 1 - צבע 

שחור “רצוי”, 2 - סגול,  3 - סגול “לא רצוי”.
במהלך  פסילה.  לגורמי  מוין  שוק(  )להלן  ליצוא  הפסול  הפרי 
פרי  משקל  וחושב  הפירות,  נספרו  הפרי,  נשקל  הבדיקות 
ממוצע. מהפרי המתאים ליצוא נלקחה דגימה לבדיקות איכות 
בסימולציה ליצוא ימי: השהיה למשך 11 ימים ב-90% לחות, 12 
מ”צ ויומיים נוספים ב-20 מ”צ. לאחר ההשהיה נבדקו הפירות 

ותועדו המדדים הבאים:
מוצקות - אחוז פרי מוצק, גמיש ורך לפי תחושה ידנית. שיעור 
הציפה,  של  חיצונית  התמוטטות  יבש,  עוקץ  בעלי  הפירות 

ריקבון פרי וריקבון עוקץ.
שאינו  הפרי  שיעור  ברק,  בעלי  הפירות  שיעור   - צבע  חריגי 
נחתך  פירות  מדגם  שחור(.   1 סגול,   3( הצבע  עוצמת  שחור, 

לבחינת נוכחות זרעים וחלילות.
ציון האיכות חושב לפי )Hochman and Regev )1990, ואלו מרכיבי 

הציון: מוצקות 35%, צבע 47%, עוקץ יבש 18%.

טבלה מס’ 1: פירוט הטיפולים בניסוי

עמידויות כנההשקיהחברהכנה

עגבנייהא.ב. זרעיםיוניפורט
   Pl/Ma/Mi/Mj, HR    
ToMV:0-2/Fol:0,1/For/

Va:0/Vd:0
IR

עגבנייהא.ב. זרעיםמינואט
   Ma/Mi/Mj, HR    

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/
Pl/Va:0/Vd:0

IR

 עגבנייהלא מורכב

 חציללא מורכב

Mi, Mjחצילחישתילאושרת

Vחצילמכתשיםספרינטר

תוצאות ודיון
בלטו  )מכתשים(  וספרינטר  )חישתיל(  אושרת  חציל  כנות 
טיפול  הטיפולים.  לשאר  יחסית  מובהק  גבוה  יצוא  ביבול 
בלט  מורכב(  לא  לחציל  מההמלצות   70%( עגבנייה  השקיית 
הטיפולים.  לשאר  יחסית  יצוא  ביבול  בפחיתה  מובהק  באופן 
 100%( חציל  השקיית  הביאה  הרכבה,  ללא  הטיפולים  מבין 
מההמלצות( לעלייה משמעותית ביבול היצוא יחסית לטיפול 
כנות  נתנו  עגבנייה,  השקיית  טיפולי  מבין  עגבנייה.  השקיית 
מטיפול  גבוה  יבול  זרעים(  )א.ב.  ומינואט  יוניפורט  העגבנייה 
ללא הרכבה באותה רמת השקיה. מבין טיפולי השקיית חציל, 
נתנו כנות החציל אושרת וספרינטר יבול גבוה יחסית לשתילים 

לא מורכבים באותה רמת השקיה.
טיפול השקיית חציל לא מורכב היה בעל אחוזי יצוא גבוהים 

באופן מובהק משאר הטיפולים, פרט לטיפול כנת יוניפורט.
ובברק  בצבע  הפרי,  בגודל  הבדל  היה  לא  הטיפולים  בכל 

)טבלה 2(.
השקיית  בטיפול  נצפה  משמעותית  נמוך  מעוותים  אחוז 
עגבנייה ללא הרכבה. אחוז מעוותים גבוה משמעותית נצפה 
ספרינטר.  מטיפול  חוץ  הטיפולים,  לשאר  יחסית  אושרת  בזן 
יחסית  יוניפורט  נמוך משמעותית היה בטיפול  אחוז מעוותים 
הייתה  יצוא  יבול  התפלגות   .)3 )טבלה  וספרינטר  לאושרת 

דומה בכל הטיפולים לאורך חודשי הקטיף )טבלה 4(.
בחודשים פברואר ומרץ נמצא יתרון בכמות המעוותים בגידול 
ללא הרכבה עם השקיית עגבנייה יחסית לכל שאר הטיפולים 

)טבלה 5(.
בנתוני האיכות לאחר השהיה למשך 11 ימים ב-90% לחות 12 
מ”צ ויומיים נוספים ב-20 מ”צ, ניתן לראות כי טיפול השקיית 
חציל ללא הרכבה היה בעל אחוז פירות מוצקים גבוה יחסית 
לספרינטר ולמינואט. בחציל מורכב על כנת אושרת התקבל 
הטיפולים,  יחסית לשאר  מוצקים  פירות  יותר של  נמוך  אחוז 

חוץ מטיפול השקיית עגבנייה ללא הרכבה.
ללא  חציל  השקיית  בטיפול  נראה  נמוך  רכים  פירות  אחוז 
בכנת  הרכבה.  ללא  עגבנייה  השקיית  לטיפול  יחסית  הרכבה 
השקיית  לטיפול  יחסית  רך  פרי  של  גבוה  אחוז  היה  עגבנייה 

חציל ללא הרכבה. 
יבש  עוקץ  בעל  פרי  של  גבוה  אחוז  בעל  היה  ספרינטר  טיפול 
יחסית לשאר הטיפולים, חוץ מטיפול השקיית חציל ללא הרכבה.

עגבנייה  השקיית  בטיפול  נצפה  גבוה  מבריקים  פירות  אחוז 
ללא הרכבה יחסית לכל שאר הטיפולים.

הרכבה  ללא  עגבנייה  השקיית  לטיפול  ניתן  גבוה  איכות  ציון 
יחסית לטיפול כנת ספרינטר )טבלה 6(.

טבלה מס’ 2: סיכום נתוני היבול

מספר השקיהחברהכנה
פירות למ"ר

יבול )ק"ג למ"ר(
גרם משקל אחוז יצוא

פרי

1=שחור, 
3=סגול 

צבע
אחוז ברק*

יצואכללי

0 ± 0.0100 ± 61.1 ± 2403 ± 0.470 ± 0.95.2 ± 17.4 ± 7עגבנייהא .ב. זרעיםיוניפורט

2.7 ± 0.097 ± 121.0 ± 2427 ± 0.269 ± 0.55.8 ± 18.3 ± 7עגבנייהא .ב. זרעיםמינואט

0 ± 0.0100 ± 31.1 ± 2411 ± 0.274 ± 0.44.7 ± 06.4 ± 7עגבנייהללא

0 ± 0.0100 ± 41.1 ± 3405 ± 0.368 ± 0.35.4 ± 17.9 ± 7חצילללא

0.8 ± 0.099 ± 51.0 ± 1413 ± 0.267 ± 0.46.5 ± 09.7 ± 8חצילחישתילאושרת

1.5 ± 0.097 ± 101.1 ± 2418 ± 0.368 ± 0.86.8 ± 19.9 ± 8חצילמכתשיםספרינטר

*אחוז ברק: שיעור הפרי המבריק מתוך יבול יצוא
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טבלה מס’ 3: פגמים ביום הקטיף

השקיהחברהכנה
פגמים ביום הקטיף )ק”ג למ”ר(יבול )ק”ג למ”ר(

מעוותיםגדוליםקטניםשוקכללי
0.9±7.40.6±2.20±00.3±0.30.3±1.9עגבנייהא.ב. זרעיםיוניפורט
0.5±8.30.4±2.50±00.3±0.30.1±2.3עגבנייהא.ב. זרעיםמינואט

0.4±6.40.3±1.70±00.2±0.20.1±1.4עגבנייהללא
0.3±7.90.3±2.50±00.2±0.20.2±2.3חצילללא

0.4±9.70.2±3.20±0.10.2±0.30.1±2.8חצילחישתילאושרת
0.8±9.90.6±3.10±0.10.3±0.40.3±2.6חצילמכתשיםספרינטר

טבלה מס’ 4: התפלגות היצוא בחודשי הקטיף

השקיהחברהכנה
יבול )ק”ג למ”ר(

אחוז יצוא
התפלגות יבול יצוא לפי חודשים

מרץפבר׳ינו׳דצמ׳יצואכללי
224312715  ±  70 0.9±7.40.4±5.2עגבנייהא.ב. זרעיםיוניפורט
223342718  ±  0.5±8.30.2±5.869עגבנייהא.ב. זרעיםמינואט

224342518  ±  0.4±6.40.2±4.774עגבנייהללא
322352715  ±  0.3±7.90.3±5.468חצילללא

126322716  ±  0.4±9.70.2±6.567חצילחישתילאושרת
224322715  ±  0.8±9.90.3±6.868חצילמכתשיםספרינטר

טבלה מס’ 5: מעוותים לפי חודשי הקטיף

השקיהחברהכנה
התפלגות יבול יצוא לפי חודשיםיבול )ק”ג למ”ר(

מרץפבר׳ינו׳דצמ׳שוקכללי
0.9±7.40.6±2.20.10.60.80.4עגבנייהא.ב. זרעיםיוניפורט
0.5±8.30.4±2.50.20.51.00.5עגבנייהא.ב. זרעיםמינואט

0.4±6.40.3±1.70.20.50.50.2עגבנייהללא
0.3±7.90.3±2.50.20.70.90.5חצילללא

0.4±9.70.2±3.20.30.81.10.5חצילחישתילאושרת
0.8±9.90.6±3.10.30.81.10.4חצילמכתשיםספרינטר

טבלה מס’ 6: נתוני איכות

השקיהחברהכנה
1=שחור, אחוז

3=סגול
צבע

ציון איכות
מבריקיםעוקץ יבשרכיםמוצקים

10±226±3512±665±170±1.01.2±1.4עגבנייהא.ב. זרעיםיוניפורט
8±1313±452±739±180±1.00.9±1.6עגבנייהא.ב. זרעיםמינואט

12±2811±2512±666±410.1±1.10.8±2עגבנייהללא
4±304±138±777±190.1±1.30.6±1.1חצילללא

6±138±4314±656±260.1±1.10.8±0.9חצילחישתילאושרת
8±176±367±874±240.1±1.10.3±0.6חצילמכתשיםספרינטר

סיכום ומסקנות
מתוצאות הניסוי עולה, כי הפחתה של 30% בהשקיה בשתילים 
אך  היצוא,  וביבול  הכללי  ביבול  לירידה  גורמת  מורכבים  לא 
ייתכן  הטיפולים.  שאר  לכל  יחסית  היצוא  אחוז  את  מעלה 
שעלייה באחוז היצוא נובעת מאחוז מעוותים נמוך יותר, בעיקר 
בחודשים פברואר ומרץ. טיפול זה, השקיית עגבנייה בשתילים 
לא מורכבים, היה בעל ציון איכות גבוה יחסית לטיפולים בהם 
יחסית  גבוה  מובהק  ובאופן    ,100% הייתה  ההשקיה  רמת 
כי  לראות  היה  ניתן  השהיה  לאחר  בנוסף,  ספרינטר.  לכנת 
לכל  יחסית  משמעותית  גבוה  היה  המבריקים  הפירות  אחוז 
שאר הטיפולים בניסוי. מכאן ניתן להסיק, כי ייתכן שהפחתה 
יש לקחת בחשבון  אך  פרי החציל,  לאיכות  בהשקיה תתרום 

את הפחיתה ביבול האיכותי.

ביבול  מובהק  יתרון  הראו  וספרינטר  אושרת  החציל  כנות 
הכללי וביבול היצוא יחסית לשתילים לא מורכבים ולשתילים 
מורכבים על כנת עגבנייה. בכל רמת השקיה שנבחנה, תרמה 

ההרכבה ליבול יצוא באופן מובהק.
מהניסוי עולה, כי חציל מורכב מעלה את היבול. כנות החציל 
וביבול  הכללי  ביבול  יתרון  ובעלות  מעניינות  בשוק  החדשות 
הירדן  בבקעת  שנערך  כנות  בניסוי  גם  שנראה  כפי  היצוא, 
בחשבון  לקחת  יש  זאת,  עם  יחד  אך   .)2017 וחוב’,  )אדלר 
החציל.  פרי  לאיכות  תתרום  בהשקיה   30% של  הפחתה  כי 
לכן, מומלץ לבחון בניסוי מסודר כנות חציל עם השקיה לפי 
המלצות )100%( מול כנות חציל עם השקיה מופחתת )70%(, 
אם  רק  כמובן,  הפרי,  איכות  תשתפר  אז  גם  האם  ולבדוק 

פעולה זו לא תגרום לפחיתה ביבול יצוא.

מהפרי המתאים ליצוא נלקחה דגימה לבדיקות איכות בסימולציה ליצוא ימי: השהיה למשך 11 ימים ב-90% לחות 12 מ”צ ויומיים 
נוספים ב-20 מ”צ.
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תודות
ועל העזרה בהעמדת  עין חצבה, על שיתוף-הפעולה  למשק 

הניסוי ובתפעולו;
להלל מנור, על העזרה בהכנת הניסוי ובניהולו;

לחברות גדות אגרו, א.ב. זרעים ואדמה מכתשים, על תרומת 
הזרעים לניסוי;

למשתלת חישתיל, על תמיכתה בניסוי;
השתתפותן  על  הצמחים,  למועצת  בשה”מ,  הירקות  לאגף 

במימון הניסוי; 
לקק”ל, על תמיכתה במערך הניסויים של מו”פ ערבה.

מקורות
אדלר א’, מאיר א’, צפלביץ א’, גלעד ז’, סילברמן ד’, חדד י’, 
אלון ת’, )2017(. בחינת כנות בגידול חציל פרתנוקרפי בחורף 

בבתי צמיחה, תחנת צבי, מו”פ בקעת הירדן
http://www.mop-bika.org.il/130651/dohot-hadashim

א’,  בר-לבן  ר’,  גולן  י’,  צביאלי  ר’,  אופנבך  י’,  חדד  ע’,  סויסה 
חציל  זני  מבחן   .)2017( א’,  בוקיש  י’,  פלאי  בן  א’,  אושרוביץ 
יאיר  תחנת  רשת,  ובמנהרת  עבירה  במנהרה  פרתנוקרפי 
http://agri.arava.co.il 2015/16. מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

קרמר ש’, צביאלי י’, )2014(. המלצות השקיה ודישון לעגבניות 
ערבה  מו”פ   .2014/15 הערבה  באזור  צמיחה  בבתי  וחצילים 
http://agri.arava.co.il/wp-content/uploads/  תיכונה וצפונית תמר

f6_Tomato-Eggplant-Greenhouse-2014.pdf

Hochman O. and Regev U. (1990). The binary quality price function: 

theory, empirical testing, and application to Israeli export. Acta 

Horticultura No. 259: 117-138.
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בחינת זני מכלוא בהשוואה לזן כדורי )זן 
פתוח( בכל הקשור לאיכות וליבול בעונת 

הקיץ. 
      

מבוא
יזרעאל,  בעמק  החשובים  הגידולים  עם  נמנה  אדום  סלק 

ושטחו באזור נאמד בכ-4,000 דונם.
הגידול שייך למשפחת הסלקיים, ורובו מיועד לשוק המקומי. 

נזרע במשך כל ימות השנה, וכך נשמר רצף ההספקה.
הזן הדומיננטי בשוק הינו סלק אדום כדורי של חברת הזרע. 
מלבד  השנה  ימות  בכל  ונזרע  מכלוא(  )אינו  פתוח  הינו  הזן 
זריעות חורף )אמצע נובמבר עד אמצע פברואר(, בגלל בעיות 

הפרגה. 
איכות  מבעיות  סובל  והוא  לעונה,  מחוץ  נחשב  הגידול  בקיץ 

ומבעיות הגנת הצומח.
שהראו  מיובאים,  מכלוא  זני  לשוק  נכנסים  האחרונות  בשנים 

יתרון ביבול ובאיכות. 

וזנים פתוחים בהשוואה לזן  זני מכלוא  מטרת הניסוי: בחינת 
כדורי )זן פתוח( בכל הקשור לאיכות וליבול בעונת הקיץ. 

שיטות וחומרים
יוסי ממושב אביטל  ובנו  הניסוי בוצע  במשקו של נחום עטר 

בחבל תענך.
תאריך זריעה: 12.7.18.

כרב: חיטה. 
4 מטרים  4 חזרות באורך  מתכונת הניסוי: בלוקים באקראי, 
חזרה. 6 שורות לערוגה. זריעה במזרעת יד פלנט חור מס' 23.

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

שקילת יבול: בתאריך 7.10.18 נעקרו כל הראשים במדגם של 
באותו  ונשקלו.  קונבו  הראשים  חזרה.  בכל  ערוגה  מטרים   2
יום בוצעה הערכת איכות לראשים לפי אינדקס 5-0, כאשר 

5 = ערך טוב ורצוי.

מבחן זני סלק אדום קיצי
נביל עומרי - רפרנט ארצי לגידולי עלים, שה"מ מרכז

סאמר עומרי - מדריך לגידולי ירקות, שה"מ מחוז עמקים

רשימת הזנים:
חברההזנים

הזרעכדורי אדום
אגרודילפאנטום

עדן זרעיםבורו
עדן זרעיםג'ולי
עדן זרעיםבוהן

אגרודילרד אטלס
כל הזנים מכלוא, פרט לזן כדורי אדום, זן פתוח.

תוצאות

חזק   =  5( סלק  בזני  ומחלות  צימוח  הערכת   :1 מס'  טבלה 
ובריא, 1 = חלש וחולה(

הערכת אשרושמחלותצימוחהזן
כדורי טוב4.84.5בוהן
כדורי טוב4.83.5ג'ולי

כדורי שטוח4.83.6רד אטלס
כדורי עם בליטות4.52.4פאנטום

כדורי שטוח4.32.8כדורי אדום
בליטות, לא חלק2.84.0בורו

מטבלה 1 רואים שהזן בורו היה חלש בצימוח בהשוואה לשאר 
הזנים.

הזן בוהן ואחריו בורו היו בריאים יחסית ממחלת הצרקוספורה, 
בעוד שהזנים פאנטום וכדורי אדום היו רגישים יחסית.

הזנים בוהן, ג'ולי ופאנטום היו כדוריים.
בליטות  עם  חלקים  לא  אשרושים  היו  ופאנטום  בורו  לזנים 

ברורות. 

טבלה מס' 2: יבול לדונם בק"ג
יבול/ד'הזן

4830רד אטלס
4763ג'ולי

4723כדורי אדום
4508בוהן

4364פאנטום
3656בורו

ל.מ
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ירידה  ביבול הזנים השונים, למרות שיש  אין הבדל סטטיסטי 
מספרית ביבול הזן בורו. רמת היבול עמדה על יותר מ-4 טונות 
לדונם בכל הזנים, פרט לזן בורו, שהיבול שלו היה כ-3.6 טונות 

לדונם.
מטבלה 3 רואים שבמבחן הקיצי קיבל הזן בוהן את ההערכה 
הטובה ביותר, בעוד שהזן פאנטום קיבל את הציון הנמוך ביותר.

 

סיכום
הזן בוהן סביל למחלות, יבולו טוב, הוא בעל אשרוש כדורי חלק 

ומדדי איכות טובים.

יבולו של הזן בורו נמוך יחסית וקומתו נמוכה, הוא בעל אשרוש 
עם בליטות ולא חלק.

הזנים כדורי אדום, רד אטלס וג'ולי היו ראויים להמשך טיפול. 
יבולו של הזן פאנטום טוב, הוא בעל אשרוש עם בליטות ומדדי 

איכות נמוכים יחסית.

תודות
שיתוף  על  אביטל,  ממושב  יוסי  ובנו  עטר  נחום  לחקלאי 

הפעולה;
למועצת הצמחים, על מימון הניסוי.

טבלה מס' 3: מדדי איכות בסלק אדום; אינדקס 5-0, כאשר 5 = ערך עליון וטוב

צורה הזן
חיצונית

אחידות 
אחידות גודלצורה

טבעות צבע פנימיצבע חיצוניגודל
בהירות

כתפיים 
ציון כלליבהירים

4.34.5444.34.5444.0בוהן
43.833.544.53.833.8ג'ולי
3.84.33.53.544.343.43.5בורו

3.33.8343.83.83.53.83.5כדורי אדום
443.53443.52.53.3רד אטלס

4.54.332.843.52.532.8פאנטום
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כדי לשפר את ממשק הגידול האינטנסיבי של 
ירקות בבתי צמיחה, מומלץ לשלב במחזור 

הזרעים גידול ממשפחה שונה, בעיקר 
ממשפחת המצליבים, הידועה בחשיבותה 

לבריאות הקרקע. עם זאת, בדומה לגידולים 
נוספים ממשפחת המצליבים, הקיץ נחשב 

כגידול מחוץ לעונה והקרינה החזקה ועומסי 
החום פוגעים בצימוח, באיכות היבול ובכמות 
התוצרת. בהמשך לבדיקה שנערכה אשתקד, 

נערך מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש, 
שנשתלו בסוף אפריל לשם הנבה בקיץ. 

מבוא
בשנים האחרונות עוברים יותר ויותר גידולי שטח פתוח לבתי 

צמיחה מהסיבות שלהלן:
הגדלת מגוון הגידולים במבנים לטובת העשרת סל הגידולים   .1

של החקלאים;
הגדלת מגוון הגידולים במבנים לצורך ביצוע מחזור זרעים   .2

וכחלק מממשק ההתמודדות עם פגעי קרקע; 
שימוש במבנים לצורך הגנה פיזית מפני מזיקים;  .3

שימוש במבנים לצורך הגנה פיזית מפגעי אקלים, כמו קור,   .4
רוח, ברד וקרינה חזקה.

ועגבנייה,  פלפל  של  האינטנסיבי  הגידול  ממשק  לשיפור 
מומלץ לשלב במחזור הזרעים גידול ממשפחה שונה, בעיקר 

ממשפחת המצליבים, הידועה בחשיבותה לבריאות הקרקע.
גידול כרובית נחשב קצר יחסית )10-8 שבועות בקיץ(, ולכן עשוי 
ממשפחת  נוספים  לגידולים  בדומה  זאת,  עם  לכך.  להתאים 
המצליבים, הקיץ נחשב כגידול מחוץ לעונה, והקרינה החזקה 
ועומסי החום פוגעים בצימוח, באיכות היבול ובכמות התוצרת, 
ברמת  החורף( מתאפיינת  )עד תחילת  זו  כך תקופה  ומשום 
בשתילת  אשתקד  שנערך  למבחן  בהמשך  גבוהה.  מחירים 

מבחן זני כרובית בבית רשת 
50 מש בקרקע חולית בבשור

קיץ 2018

 ליאור אברהם, נביל עומרי - שה"מ; חנה אלון - מו"פ דרום; חן לביא - א.ב זרעים; 
גד אבישר - עדן זרעים; יאנקי כרמי - הזרע; חגית מלכה - תרסיס

 50 בבית רשת  כרובית  זני  יוני, העמדנו השנה מבחן של  סוף 
מש בשתילת סוף אפריל להנבה בשיא הקיץ, בקרקע חולית 

בבשור.

שיטות וחומרים 
בית רשת 50 מש - קרקע חולית במו"פ דרום.

שתילה: 23.4.2018.
תחילת קטיף )זנים בכירים(: 11.6.2018 )כ-50 יום משתילה(.

צורת שתילה: 40 ס"מ בין הצמחים בשורה; 2 מ' בין הערוגות; 
בסך-הכול: 2,500 צמחים לדונם. 

6 מ'  מבנה הניסוי: 4 בלוקים, 4 חזרות באקראי; גודל חזרה: 
רץ; חלקת שקילה: 30 צמחים.

מדידות בניסוי: 
הערכת העוצמה של צימוח והחמה בעלים - לפני קטיף;	 
יבול - שקילת כל היבול המתקבל במהלך הגידול ומדידת 	 

משקל ראש ממוצע לכל חזרה;
איכות הכרובית - הערכה איכותית של ראשי הכרובית בכל 	 

קטיף, לפי הזנים במבחן.

טבלה מס' 1: הזנים במבחן 

צבעהחברהשם הזן
תרסיסוייט קורונה )ביקורת(

תרסיסמרטון
אורליאינקינמו

עדן זרעיםקרטמה
א.ב. זרעיםברומה

הזרעסאמר בריז

איור מס' 1: מפת שטח הניסוי 

בלוק
D2420161284דרום
C2319151173
B2218141062
A211713951

שביל גישה
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תוצאות

טבלה מס' 2: הערכת מדדים צמחיים )51 יום משתילה( 

שם הזן
מדד צימוח

 ,)5-1(
5 = חזק

צורת עלהצבע עלווה

החמות 
בעלים*
 ,)5-1(

5 = הרבה

0חלקהאפור4.5ברומה

3מחוספסתירוק4.5נמו

0חלקהאפור4קרטמה

0חלקהאפור4סאמר בריז

0מחוספסתירוק5מרטון

2חלקהאפור3.5וייט קורונה
*החמה בעלים - התייבשות קצות העלים המחפים את הקולס 
כתוצאה מחוסר סידן, הנגרם בשל רגישות הזן לעומס החום 

במבנה )תמונה מס' 3(.

טבלה מס' 3: אחוז ממוצע של ראשי הכרובית שנקטפו, לפי 
ימים משתילה )בכירות/אפילות(

            משתילה 
סה”כ4851545658616368      זן

256012.50.8000098.3קרטמה

1061.714.20000085.8וייט קורונה

03041.712.58.300092.5סאמר בריז

00011.745.023.46.75.091.7ברומה

טבלה מס' 4: יבול מצטבר לשיווק )טונה/דונם( ומשקל ראש 
ממוצע )גרם(

משקל ראש יבול )טונה/דונם(הזן
ממוצע )גר’(

731  א1.81  אקרטמה

754  א1.59  אבברומה

634  אב1.48  אבסאמר בריז

536  ב1.14  בוייט קורונה
)לפי  הזנים  בין  סטטיסטית  מובהקות  מציינות  שונות  אותיות 

.Tukey-kramer רמת מובהקות של 0.05( במבחן שונות

טבלה מס' 5: מדדי איכות בכרובית )הערכה איכותית על-פי מדד; ממוצע של 3 הערכות(

 
 

1=צהוב
5=לבן )רצוי(

1=שטוח
5=כדורי 

)רצוי(

1=לא חלקה, 
גבשושית
5=חלקה 
ואחידה

1=פתוח
5=סגירה 

טובה

 5=מידת 
התפוררות 

נמוכה

0=ללא 
חלילות

5=חלילות 
חזקה

5=גבוה 5=טובה

ציון כללימוצקותחלילות הגזעהתפוררותסגירת קולסחלקות כיפהצורהצבעהזן

3.02.73.02.42.91.15.02.7וייט קורונה

3.23.33.23.43.20.05.03.3סאמר בריז

3.43.32.93.03.10.35.03.4קרטמה

3.33.32.83.13.40.05.03.3ברומה

2.02.22.52.93.00.15.01.2נמו

איור מס' 2: טמפרטורה יומית במהלך הניסוי )מקסימום, ממוצע, מינימום(
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בהם  התקבלו  ובקטיף  מאוד,  אפילים  היו  ומרטון  נמו  הזנים 
נשקלו  לא  ולכן  התוצרת,  שיווק  את  הפוסלות  איכות  בעיות 
אינם  אלו  זנים  כי  נראה  הדוח(.  בהמשך  פירוט  )ראו  ליבול 

מתאימים לשתילה במועד זה בבתי רשת.

לחות  )טמפרטורה,  הקיצי  לגידול  הקשורות  איכות  בעיות 
וקרינה גבוהות( 

אחת הבעיות של הגידול בבית רשת 50 מש, בעקבות עומס חום 
השורר במבנה, הינה התפתחות של ריקבון חיידקי )ארוויניה( 
בראש הכרובית )תמונה מס' 3(. בנושא זה נראה שיש הבדלי 
הגידול  שמשך  ככל  כללי,  ובאופן  השונים,  הזנים  בין  רגישות 
עד לקטיף עולה - כך גובר הסיכון לקבלת ריקבון. בין הזנים 
שנבדקו בניסוי נראתה רמת ריקבון קלה יחסית בזן הביקורת 

וייט קורונה, ובזנים נמו ומרטון - רמת ריקבון גבוהה.      
בזנים נמו, מרטון וברומה נראתה תופעה של שערות על גבי 
ראש הכרובית והחמות בעלים שסביב ראש הכרובית )תמונה 
מס' 4(; בזן סאמר בריז נראתה תופעה של התפצלות ענפים 

צדדיים מבסיס הצמח בחלק מהצמחים. 

סיכום
בתקופת  המקובל  היבול  את  מאפיין  שנאסף  היבול  כללית, 
נמוך  ראש  משקל  ובעל  טונות/ד'(  מ-2  )פחות  נמוך   - הקיץ 
)700-500 גר'(. בזן קרטמה התקבל היבול הגבוה ביותר )כ-1.8 
טונה/דונם(, אשר גם נבדל מבחינה סטטיסטית מהיבול של זן 
הביקורת - וייט קורונה )1.15 טונה/דונם(. הזנים ברומה וסאמר 

איור מס' 3: לחות יחסית יומית במהלך הניסוי )מקסימום, ממוצע, מינימום(

תמונה מס' 1: שטח הניסוי )50 יום משתילה(

תמונה מס' 2: ראשי כרובית לפי זן

קרטמהוייט קורונה סאמר בריז
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בריז לא נבדלו מבחינה סטטיסטית ביבול מהזן קרטמה ואף 
לא מזן הביקורת - וייט קורונה. משקל הראש הממוצע הגבוה 
ביותר התקבל בזנים ברומה וקרטמה, והוא נבדל סטטיסטית 
מיתר  סטטיסטית  נבדל  לא  בריז  סאמר  הזן  הביקורת.  מזן 

הזנים. 
בגידול בתקופה זו, בשל החום והקרינה החזקים, יש חשיבות 
רבה לריכוז ולבכירות בקטיפים. כמו-כן, מבחינת האיכות רצוי 
ראש כרובית שצבעו לבן וצורתו כדורית, סגורה ומוצקה ככל 

הניתן, בדומה למתקבל ביתר חודשי השנה.
יום  כ-75  להיקטף  )החלו  מדי  אפילים  היו  ומרטון  נמו  הזנים 
מהשתילה( ונפסלו בשל בעיות איכות )ריקבון, שערות, החמה 
בעלים, הופעת עלים בראש(, ולכן גם לא נשקלו ליבול. נראה 
אפריל(  )סוף  זו  בעונה  לשתילה  מתאימים  אינם  אלו  זנים  כי 

בבית רשת 50 מש. 
הזן המוביל בשקלול היבול והאיכות הוא קרטמה )עדן זרעים(, 
שהתאפיין ביבול של כ- 1.8 טונה/דונם )והיה בכיר מבין הזנים(, 

כ-98%  של  באסיף  גר',  כ-730  של  ממוצע  ראש  במשקל 
מהראשים תוך עשרה ימים ובאיכות סבירה בהחלט. כמו-כן, 
יבול  הניבו  )הזרע(  בריז  סאמר  והזן  זרעים(  )א.ב  ברומה  הזן 
אסיף  אחוזי  ועם  הזנים  מיתר  סטטיסטית  נבדל  שאינו  גבוה 
גבוהים )מעל 90%(, אולם שניהם פחות בכירים )סאמר בריז 
בריז(.  סאמר  לאחר  כשבוע  וברומה  קרטמה,  לאחר  כשבוע 
מבחינת  גם  טובה  הייתה  בריז  סאמר  בזן  הכרובית  איכות 

הצבע, הצורה, חלקות הכיפה וסגירת הקולס.  
סובל  הוא  אך  סבירה,  ואיכות  גבוה  ראש  משקל  ברומה  לזן 
מתופעה של שערות בראש הכרובית והחמה בעלים המקיפים 
וייט  מהזנים  בכיר  פחות  שהוא  כיוון  לכך,  בנוסף  הראש.  את 
קורונה וקרטמה, הוא גם פחות מתאים לשתילה בתקופה זו. 
וייט קורונה סבל מעט מריקבון ומאיכות בינונית- זן הביקורת 

נמוכה.  
וירק"  ב'שדה  )התפרסם   2017 בקיץ  שערכנו  הזנים  במבחן 
יוני  סוף  היו הממצאים בשתילת   ,)2018 ינואר   ,312 גיליון מס' 
נמוכים  מעט  היו  הכרובית  וגודל  היבול  כללית,  שונים:  מעט 
הזנים  בין  סטטיסטית  מובהקים  הבדלים  נמצאו  ולא  יותר, 

קרטמה, וייט קורונה וסאמר בריז. 

חשוב לציין כי בשלב זה תוצאות הניסוי אינן בגדר המלצה 
באחריותו  זה  יהא   - כזה  שימוש  בהן  העושה  וכל  לביצוע, 

הבלעדית.

תודות
למועצת הצמחים על מימון הניסוי;

לגידולי עלים בשה"מ, על העזרה  לנביל עומרי, מדריך ארצי 
והייעוץ;

לחברות הזרעים, על שיתוף-הפעולה;
בביצוע  הסיוע  ועל  שיתוף-הפעולה  על  דרום,  מו"פ  לצוות 

הניסוי בצורה הטובה ביותר.

תמונה מס' 3: ריקבון חיידקי )ארוויניה( 

תמונה מס' 4: מימין - החמה בעלים; משמאל - הופעת שערות ועלים על הכרובית
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עבודה זו שמה לה למטרה לבחון דרכי 
יישום חדשות של תכשירים כימיים שהוכחו 

כיעילים בשדה ומציגה פתרון כלכלי למחלת 
הנבילה המאוחרת בתירס, המבוסס על 

שימוש בתערובות פונגיצידים ובאלטרנציה 
)תחלופת התכשירים במועדי יישום שונים( 
למניעת עמידות כנגד התכשיר, שינוי שיטת 

הגידול, שינוי שיטת ההשקיה המסורתית 
הנהוגה במרבית אזורי גידול התירס בארץ 
ושילוב מתוחכם של חומרי ההדברה בלוח 

זמנים המותאם לנקודות מפתח בהתפתחות 
המחלה. בנוסף יושמה כאן לראשונה שיטה 

לגילוי מוקדם ולשיפור ההתמודדות עם 
מחלת הנבילה המאוחרת בתירס, על-ידי 

חישה מרחוק באמצעות רחפן המצויד 
במצלמה תרמית.

תקציר
בשדות  חמורים  לנזקים  גורמת  המאוחרת  הנבילה  מחלת 
מהירה  בהתייבשות  מאופיינת  המחלה  ישראל.  ברחבי  תירס 
המחלה,  גורם  הפרי.  והבשלת  הפריחה  בשלב  הצמחים  של 
הפטרייה Harpophora maydis, נישא על-ידי זרעים ושורד בקרקע 
הוא  כנגדו  היחיד  כיום אמצעי ההתמודדות  ארוכות.  תקופות 

שימוש בזני תירס עמידים למחלה. 
בעבודה קודמת הראינו כי התכשיר AS( Azoxystrobin(, ביישום 
משולש בהגמעה בשלוחת טפטפת לשורה, מנע את תסמיני 
עקב  כלכלי  בלתי  נחשב  זה  יישום  אולם  בשדה.  המחלה 
יושם  לא  כה  ועד  קווי השקיה,  פריסת  של  הגבוהות  העלויות 
החוסך  טיפול,  נבחן  זו  בעבודה  בארץ.  מסחריים  בשדות 
כ-40% מעלויות ההשקיה ומשלב תערובות של נוגדי פטריות 
בעלי מנגנון פעולה שונה, במטרה למנוע התפתחות עמידות 

עיטוי זרעים ומיגון כימי באמצעות 
טפטפות בשדות תירס, למניעת 

התפרצות מחלת הנבילה המאוחרת
אופיר דגני, שלומית דור, דניאל מובשוביץ, אסף חן - מיגל - מכון למחקר מדעי בגליל, קריית שמונה, 

והמכללה האקדמית תל-חי
און רבינוביץ, שאול גרף - מיגל - מכון למחקר מדעי בגליל, קריית שמונה

איל פריידמן - חברת נטפים 

כנגד התכשיר. היישום החדש נבחן בניסוי שדה ב-2017 )קיבוץ 
 +  Difenoconazole וכלל הגמעה משולשת של התכשיר  עמיר( 
או תערובות  לדונם(  225 סמ"ק  במינון   ,AS+DC(  Azoxystrobin

פונגיצידים אחרות, בטיפול משולב עם עיטוי זרעים, בשלוחה 
 96 במקום  ס"מ   50 של  שורות  )מרווח  צמודות  שורות  לשתי 
שפותח   ,Real-Time PCR מבוסס  מולקולארי  איתור  ס"מ(. 
DNA הפתוגן בתוך רקמות  רגיש של  ניטור  לאחרונה, אפשר 
את  עיכב   ,AS+DC בתערובת  בלבד,  זרעים  עיטוי  הפונדקאי. 
התפשטות הפתוגן ברקמות התירס עד גיל 50 )סמוך למועד 
יום(,   57-55 בגיל  וההפריה  הראשונים  התסמינים  הופעת 
 .)70 )בגיל  יותר  מאוחר  המחלה  את התפתחות  מנע  לא  אך 
טיפול ההגמעה ב-AS+DC היה המוצלח ביותר, ובטיפול לשתי 
בשורש  הפתוגן  ה-DNA של  כמות  את  הוריד  צמודות  שורות 
זה הפחית  טיפול  לרמות אפסיות.  הניסוי  ובגבעול של צמחי 
היבולים  כמות  את  והעלה  ב-41%  התסמינים  הופעת  את 
הכללית ב-36%, לרמה מקובלת בשדות בריאים. יתר על כן, 
בטיפול  גר'(   250 מעל  קלח  )משקל  א'  מסוג  היבולים  כמות 
שדה,  באותו  ב-2018,  המשך  ניסוי  ל-63%.  מ-27%  עלתה  זה 
שורות  לשתי  טפטפת  בשלוחת  ובהגמעה  זרעים  בעיטוי 
ההשפעה  עיקר  כי  והראה  אלו  בממצאים  תמך  צמודות, 
במניעת המחלה הוא של המרכיב AS בתערובת, וכי אלטרנציה 
שמבוססת על AS+DC ביישום הראשון )ויישום חומרי הדברה 
יעילה גם  והשלישי(  בעלי מנגנון פעולה שונה ביישומים השני 
 DC לבד, בתערובת עם AS היא. הטיפולים המוצלחים, שהכילו
בכל  סטטיסטית  ומובהק  ניכר  שיפור  הניבו  באלטרנציה,  או 
המדדים: ירידה של כ-100% בכמות תסמיני ההתייבשות ועלייה 
של כ-100% בכמות היבולים, בתוספת שיפור של 41% באיכות 
היבולים בטיפול המוצלח ביותר AS+DC. הערכת היעילות של 
הטיפולים בחישה מרחוק, באמצעות רחפן המצויד במצלמה 
לאחרונה  שפורסמו  אלו,  ממצאים  בתוצאות.  תמכה  תרמית, 
מבשרים   ,PloS ONE המוביל  העת  בכתב   )2018 )דצמבר, 
גילויה של מחלת הנבילה המאוחרת  60 שנה מאז  לראשונה, 
גורם המחלה, שהינו  כנגד הפתוגן  מוצלח  טיפול  על  בתירס, 
כלכלי ואשר ניתן ליישמו בקנה-מידה רחב בשדות מסחריים, 

למיגון זני תירס רגישים.
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מבוא
1. תיאור המחלה

מחלת הנבילה המאוחרת )late wilt( בתירס נפוצה זה כ-40 שנה 
בגליל העליון ובעיקר בעמק החולה. בשנים האחרונות החריפה 
המחלה והתפשטה לעמק יזרעאל, לבית שאן )2008(, לדרום 
רמת הגולן )2011( ולבית שמש וליבנה שבדרום הארץ )2013(. 
והוגדרה כמחלת  ב-1960  תוארה לראשונה במצרים  המחלה 
גם  המחלה  דווחה  בהמשך  באזורנו.  ביותר  החמורה  התירס 
רגישים  זנים  ובצמחי  מסוימים  בשדות  נוספות.  ארצות  ב-10 
עלולה המחלה לפגוע ב-100% מהצמחים. המחלה מאופיינת 
בגיל  לרוב  המתרחשת  התירס,  של  יחסית  מהירה  בנבילה 
ההבשלה  ועד   )tasseling( הפריחה  שלב  מלפני  יום,   80-60
 50 הפיסיולוגית. סימני התייבשות ראשונים, העלולים להופיע 
הצמח  של  התחתון  מחלקו  מתקדמים  הזריעה,  לאחר  יום 
כלפי מעלה וכוללים הצהבה והתייבשות של העלים, שינוי צבע 
בהופעה  לעיתים  המלווה  ההובלה,  צרורות  של  לצהוב-חום 
של פסים אדומים-חומים על הפרקים התחתונים, התייבשות 
אם   .]1[ בקלחים  ופגיעה  בפרקים(  )בעיקר  הגבעול התחתון 
נוצרים זרעים, הם מכווצים ובעלי התפתחות מועטה. הזרעים 
המודבקים עלולים להפיץ את המחלה. בנוסף גורמת הפטרייה 
בהתפתחות  משמעותית  ולהפחתה  הנביטה  באחוז  לפגיעה 

השורשים של צמחים שגדלו במצע מאולח. 

2. החשיבות בפיתוח דרכי התמודדות
)היקף  דונם תירס מתוק  כ-45 אלף  ישראל מגדלים  במדינת 
הייצור כ-70 אלף טונות בשנה(, והיקף הפדיון בענף כ-110 מיליון 
ש"ח. בנוסף מגדלים בארץ כ-50,000 דונם של תירס למספוא 
ולגרעינים בערך של כ-50 מיליון ש"ח. התירס הינו גידול מרכזי 
בהיקף  הירידה  בגלל  לעלות  צפוי  וערכו  פתוחים,  בשטחים 
שטחי הכותנה ועליית מחיר הגרעינים בעולם. התפתחות ענפי 
איום  כיום תחת  נמצאת  והגרעינים  התירס המתוק, התחמיץ 
משמעותי של מחלת תירס קשה, המתפשטת לאזורים שונים 
בארץ ומסכנת גם זנים עמידים. בעבר נעשו ניסיונות להדביר 
את הפתוגן בשיטות אגרוטכניות )דישון מאוזן והצפה(, כימיות, 
תרכובות  ובאמצעות  סולארי(  )חיטוי  פיזיקאליות  ביולוגיות, 
אלו,  משיטות  חלק  של  החיובי  הפוטנציאל  למרות  מצמחים. 
כיום, האמצעי היחיד המיושם בארץ להתמודדות נגד המחלה 
הוא שימוש בזני תירס עמידים. יחד עם זאת, במצרים ובספרד 
נמצאו קווים אלימים של הפתוגן המאיימים גם על קווים אלו 
כותנה,  תורמוס,  דוגמת   ,H. maydis-ל נוספים  פונדקאים   .]2[
בלבד.  קלים  מחלה  תסמיני  לרוב  מציגים  ירוק,  וזיפן  אבטיח 
פונדקאים אלו מאפשרים את הישרדות הפתוגן בשדה לאורך 

זמן, גם במידה שנשמר מחזור גידולים. 

3. הדברה כימית כנגד גורם המחלה
כי  נמצא   ,)2008 )קיץ  מרדכי  בנאות  שביצענו  שדה,  בניסוי 
מופחתת  רגישות  בעלי  תירס  בצמחי  גם  מתבסס  הפתוגן 
למחלה, בעיכוב של כשבועיים בהשוואה להתפתחותו בזנים 
מספר  על  הצביעה  תרבית  בצלחות  סריקה   .]1[ רגישים 
הפתוגן,  התפתחות  על  מעכבת  השפעה  בעלי  תכשירים 
שהפטרייה  היות  המחלה.  עם  בהתמודדות  לסייע  העשויים 
 50 על  עולה  שגילם  צמחים  להדביק  מסוגלת  אינה   H. maydis

של  הראשוני  לשלב  מכוונים  ההדברה  ניסיונות  מהזריעה,  יום 
יישום   ,)2010 מרדכי,  )נאות  נגוע  בשדה  בניסוי  אכן,  הגדילה. 
תכשיר Azoxystrobin )עמיסטר, מכתשים(, במינון 112.5 ג' ח.פ. 
יום מהזריעה(,  ו-45   31  ,17( וביישום משולש בהגמעה  לדונם 
עיכב באופן משמעותי את התפתחות המחלה והביא לעלייה 
של 100% ביבול, בהשוואה לביקורת לא מטופלת ]3[. יחד עם 
זאת, יישום של שלוחת טפטפת לשורה נחשב לבלתי כלכלי, 
ועד כה לא נעשה שימוש בשיטת הדברה זו בארץ בקנה מידה 
מסחרי. עיטוי זרעים בפונגיצידים, בעיקר נגד מחלות נישאות 
שקיים  כפי   ,)soil born( קרקע  ושורדות   )seed born( בזרעים 
במחלת הנבילה המאוחרת בתירס, מהווה טכנולוגיה מקובלת 
בגידולי שדה רבים, נחשב לזול ובעל פוטנציאל למיגון זרעים 
 Real H. maydis. לאחרונה פיתחנו שיטה מבוססת  כנגד הפתוגן 
איתור  לנו  המאפשרת  הפתוגן,  לאיתור   )qPCR(  Time PCR

כמות  בהן  ברקמות  גם  בשדה,  הפתוגן  של  ורגיש  עקבי 
ה-DNA  שלו נמוכה מאוד )בהבדלי ריכוז של פי מיליון(. שיטה 
זרעים  עיטוי  של  היעילות  להערכת  ב-2016  בשדה  יושמה  זו 
המאוחרת  הנבילה  מחלת  נזקי  במניעת   Azoxystrobin (AS)-ב
של   DNA-ה כמות  להפחתת  גרם  הזרעים  עיטוי   .]4[ בתירס 
רגישות  בזן תירס בעל  ולמניעת התסמינים  הפתוגן בצמחים 
הצמחים  התייבשות  את  העונה  בסוף  מנע  לא  אך  מופחתת, 
זן מכלוא מתוק   ,’Prelude‘( בזן התירס הרגיש למחלה פרלוד 
משווק  האוסטרלית,   SRS - snowy river seeds חברת  מתוצרת 
על-ידי "ירוק 2000", ישראל(. יתכן ששיטת עיטוי הזרעים לא 
הצמח,  בתוך  הפונגיציד  של  מספק  ריכוז  שמירת  מאפשרת 
היא  כי  נראה  אך  בשדה,  הראשונים  הגידול  בשלבי  להגנתו 
מספקת לצמח שכבת הגנה העשויה לסייע לו יחד עם טיפולים 

מונעים נוספים.

לבחון  למטרה  לה  שמה  הנוכחית  העבודה  העבודה:  מטרת 
כיעילים  שהוכחו  כימיים  תכשירים  של  חדשות  יישום  דרכי 
בשדה ומציגה פתרון כלכלי למחלת הנבילה המאוחרת בתירס, 
ובאלטרנציה  פונגיצידים  בתערובות  שימוש  על  המבוסס 
עמידות  למניעת  שונים(  יישום  במועדי  התכשירים  )תחלופת 
ההשקיה  שיטת  שינוי  הגידול,  שיטת  שינוי  התכשיר,  כנגד 
המסורתית הנהוגה במרבית אזורי גידול התירס בארץ ושילוב 
מתוחכם של חומרי ההדברה בלוח זמנים המותאם לנקודות 
לראשונה  כאן  יושמה  בנוסף  המחלה.  בהתפתחות  מפתח 
שיטה לגילוי מוקדם ולשיפור ההתמודדות עם מחלת הנבילה 
רחפן  באמצעות  מרחוק  חישה  על-ידי  בתירס,  המאוחרת 

המצויד במצלמה תרמית.

תוצאות
ניסוי שדה, עמיר, קיץ 2017 בהדברה כימית משולבת )עיטוי 

והגמעה( ב-AS ובתכשירים נוספים
בקיץ 2017 ביצענו ניסוי שדה בהדברה כימית משולבת )עיטוי 
והגמעה( ב-Azoxystrobin + Difenoconazole )AS+DC( ובתכשירים 
נוספים )טבלה 1(  ]5[. החומרים נוגדי הפטריות ישמשו כנגד 
 30  ,16( משולש  ביישום  בטפטוף,  בהשקיה   ,H. maydis הפתוגן 
225 סמ"ק לדונם, בשלוחה לשתי  יום מהזריעה(, במינון  ו-44 
שורות צמודות במקום בשלוחה לשורה )מרווח שורות של 50 
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ס"מ במקום 96.5 ס"מ, איור 1(. יישום כזה נחשב לכלכלי עקב 
מועד  ההשקיה.  קווי  פריסת  של  ב-40%  הפחותות  העלויות 
הפריחה הזכרית היה בגיל 47 והפריה בגיל 57. זרעי זן התירס 
בתערובת  עיטוי  עברו  זה,  בניסוי  ששימש  פרלוד,  הרגיש 

AS+DC בריכוז תכשיר לזרע של 0.006 סמ"ק לזרע.

)בסמוך  מהזריעה  יום  כ-55  הופיעו  ראשונים  מחלה  תסמיני 
למועד ההפריה(, כצפוי על סמך ניסויים משנים עברו בשדות 
נגועים ]1, 3[. הגמעה בשלוחה לשורה הייתה יעילה יותר באופן 
השפעת  אך  צמודות,  שורות  לשתי  בשלוחה  מהגמעה  כללי 
הבדל  הגידול.  צורות  בשתי  דומה  הייתה  הכימיים  הטיפולים 
לראות מהתבוננות בתסמינים. צמחי  ניתן  בין הטיפולים  ניכר 
טיפול הביקורת ללא מיגון כימי כלשהו, אך גם צמחי הטיפול 
שכלל עיטוי זרעים בלבד, סבלו מהתייבשות חמורה והתמוטטו 
יחסית,  פחותה  במידה  אך  חמורים,  תסמינים   .)2-1 )איורים 
התגלו גם בטיפולי ה-FL+TR ,Fluazinam  ו-PR+TE. תסמינים אלו 
כללו התייבשות המפרק התחתון והעלים התחתונים )איורים 
השחמת   ,)5 )איור  התחתון  במפרק  ריקבון  הופעת   ,)4-3
ועלי הקלחים )המתחל(.  צינורות ההובלה והתייבשות העלים 
מנגד טיפולי ההגמעה ב-AS+DC מנעו את הופעת התסמינים, 

בדיקה  בולטים.  מחלה  סימני  ללא  ירוקים,  נשארו  והצמחים 
בתערובת  שעיטוי  הראתה   Real Time PCR )qPCR( מבוססת 
ברקמות  הפתוגן  של   DNA-ה בכמות  לירידה  גרם   AS+DC

לבדו,  עיטוי הזרעים  )איור 6(.  50 מהזריעה  גיל  הצמחים עד 
לא מנע את התפרצות המחלה, אך הביא לשיפור של כ-8% 
בכל המדדים וסייע בהצלחת טיפולי ההגמעה. מרבית טיפולי 
ה-DNA של הפתוגן  היו אפקטיביים מבחינת כמות  ההגמעה 
מהזריעה(  יום   70 גיל  )עד  הניסוי  תקופת  לאורך  בצמחים 
)איור 6(. טיפול ההגמעה ב-AS+DC )בשתי צורות הגידול( היה 
המוצלח ביותר והוריד את כמות ה-DNA של הפתוגן בשורש 
 AS+DC-ובגבעול של צמחי הניסוי לרמות אפסיות. הגמעה ב
וריכוז  בקרקע,  החומרים  תנועת  מבחינת  אפקטיבית  הייתה 
החומר הפעיל נשמר גם במרחק הגדול יותר בטיפול של שתי 
שורות לשלוחה )תוצאות לא מוצגות(. בטיפול זה עלתה כמות 
הצמחים הבריאים ב-41% )ביום p>0.05 ,70, איורים 2-1(. באופן 
טפטפת,  לשלוחת  שורות  צמד  של  הכלכלי  בטיפול  דומה, 
עלתה כמות היבולים הכללית  ב-36% )ביום 75, איור 7(. מתוך 
כמות היבולים הזו, עלתה כמות היבולים מסוג א' )משקל קלח 

מעל 250 גר'( בטיפול זה מ-27% ל-63% )איור 8(. 

טבלה מס' 1: תכשירי ההדברה ששימשו במחקר זה
Fungicide 
Commercial Name

Manufacturer, 
Supplier

Active Ingredient 
(common name) Group Name Chemical Group Target Site of  Action Active Ingredient 

(g/l)

Amistar® b

(AS)

Syngenta (Basel, 
Switzerland), Adama 
Makhteshim (Airport 

City, Israel)

Azoxystrobin
(CAS no.

131860-33-8)

QoI-fungicides
(quinone outside 

inhibitors)
Methoxy-acrylates

Respiration C3:
cytochrome bc1

(ubiquinol oxidase) at 
Qo site (cyt b gene)

250

Dividend®

(DC)

Syngenta
(Basel, Switzerland), 

Gadot Agro (Kidron, 
Israel)

Difenoconazole
(CAS no.

119446-68-3)

DMI-fungicides 
(DeMethylation 

Inhibitors, SBI:  Class 
I)

Triazoles

Sterol Biosynthesis in 
membranes G1:

C14- demethylase in 
sterol biosynthesis

(erg11/cyp51)

30

Signum® b W.G.

(BC+PS)

BASF (Ludwigshafen, 
Germany),

Adama Agan (Ashdod, 
Israel)

26.7% Boscalid
(CAS no.

188425-85-6)

+ 6.7% Pyraclostrobin
(CAS No.

175013-18-0)

SDHI (Succinate 
dehydrogenase 

inhibitors)

QoI-fungicides
(Quinone outside 

Inhibitors)

Pyridine- carboxamides

Methoxy-carbamates

Respiration C2:
succinate-

dehydrogenase

Respiration C3:
cytochrome bc1

(ubiquinol oxidase) at 
Qo site (cyt b gene)

267

67

Ortiva® top

(AS+DC)

Syngenta (Basel, 
Switzerland)

Adama Makhteshim 
(Airport City, Israel)

Azoxystrobin
(CAS no. 131860-33-8)

QoI-fungicides
(quinone outside 

inhibitors)
Methoxy-acrylates

Respiration C3:
cytochrome bc1

(ubiquinol oxidase) at 
Qo site (cyt b gene)

250

Difenoconazole
(CAS no.

119446-68-3)

DMI-fungicides 
(DeMethylation 

Inhibitors, SBI:  Class 
I)

Triazoles

Sterol Biosynthesis in 
membranes G1:

C14- demethylase in 
sterol biosynthesis

(erg11/cyp51)

125

Ohayo

(Fluazinam)

Phyteurop (France)
Luxembourg

(Israel)

Fluazinam
(CAS no.

79622-59-6)
QiI-Quinone inside 

inhibitors 2,6-dinitro-anilines
Respiration 

C5: Uncouplers 
of  oxidative 

phosphorylation
500

Velum®

+Flint®

(FL+TR)

Bayer CropScience 
(Monheim am Rhein, 

Germany)
Lidorr Chemicals Ltd. 

(Ramat Hasharon, 
Israel)

Fluopyram (Velum)
(CAS no.

658066-35-4)

SDHI (Succinate 
dehydrogenase 

inhibitors)
Pyridinyl-ethyl-

benzamides
Respiration C2: 

complex II: succinate-
dehydrogenase

200

Trifloxystrobin (Flint)
(CAS no.

141517-21-7)

QoI-fungicides 
(Quinone outside 

Inhibitors)
Oximino acetates

Respiration 
C3: complex III: 
cytochrome bc1 

(ubiquinol oxidase) at 
Qo site (cyt b gene)

500

Proline®

+Folicur®

(PR+TE)

Bayer CropScience 
(Monheim am Rhein, 

Germany)
Lidorr Chemicals Ltd. 

(Ramat Hasharon, 
Israel)

Prothioconazole 
(Proline)
(CAS no.

178928-70-6)

DMI-fungicides 
(DeMethylation 
Inhibitors) (SBI: 

Class I)
Triazolinthiones

Sterol Biosynthesis in 
membranes G1:

C14-demethylation
in sterol biosynthesis

(erg11/cyp51)

275

Tebuconazole (Folicur)
(CAS no.

107534-96-3)

DMI-fungicides 
(DeMethylation 
Inhibitors) (SBI: 

Class I)
Triazoles

Sterol Biosynthesis in 
membranes G1:

C14-demethylation
in sterol biosynthesis

(erg11/cyp51)

200

a This information is based on the fungicides data sheet published by the manufacturer  
 and the Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) Code List© 2018.
b Inspected in the field in the past.
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איור מס' 1:  צילום אוויר של שדה הניסוי )עמיר, 2017( וצורת הגידול של שתי שורות צמודות. 
צילום האוויר בוצע על ידי אסף סולומון. A - תצלום תקריב של אזור בשדה הניסוי; B - השדה 
כולו בו מסומן האזור שהוגדל; C - צורת גידול של שתי שורות צמודות. הזרעים של זן התירס 
פרלוד, שנבחן בניסוי זה )זן הרגיש למחלת הנבילה המאוחרת(, למעט הביקורת, היו מעוטים 
בתכשיר coat( AS+DC( בריכוז תכשיר לזרע של 0.006 סמ"ק חומר פעיל. התכשירים )מפורטים 
בטבלה 1( יושמו בריכוז 225 סמ"ק לדונם, בהזרקה ישירות לתוך שלוחת הטפטוף, 16, 30 ו-44 
ס"מ(   50 שורה  מרווח  אדומים,  )חצים  צמודות  שורות  לשתי  בשלוחה   ,)drip( מהזריעה  ימים 
בהשוואה לשלוחה לשורה )חצים שחורים, מרווח שורה 96.5 ס"מ(. קבוצת הביקורת היא צמחים 
יום   75 לא מטופלים. הניסוי בוצע במתכונת של בלוקים באקראי ב-6 חזרות. התמונות צולמו 

מהזריעה )18 יום מההפריה(.

איור מס' 2: ניסוי שדה )עמיר, 2017( - הערכת ההתייבשויות. הניסוי מתואר באיור 1. הופעת תסמיני התייבשות בצמחי 
התירס, ביום 70 לגידול )13 יום מהפריה(, לאחר יישום תכשירי ההדברה בשלוחת טפטפת לשורה )A( בהשוואה לשלוחה 
לשתי שורות צמודות )B(. הנתונים הם ממוצע של 6 חזרות. כוכבית מציינת הבדל משמעותי מבחינה סטטיסטית מהביקורת 

 .)p>0.05(
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איור מס' 3: ניסוי שדה )עמיר, 2017( - תסמיני התייבשות בצמחים מייצגים. תמונה מייצגת של 
צמחי ניסוי השדה )זן התירס פרלוד(, המתואר באיור 1, ביום  70 לגידול )13 יום מהפריה(. תסמיני 
והשמטות  הצמח  חלקי  של  והתייבשות  הצהבה  כוללים  מהטיפולים,  בחלק  המופיעים  המחלה, 

הקלחים כלפי מטה. 

איור מס' 4: תסמיני התייבשות של המפרק הראשון. הניסוי מתואר באיור 1. תמונות המפרק הראשון 
של הצמחים המוצגים באיור 3. תסמיני המחלה במפרקים בחלק מהטיפולים נראים כהתייבשות, 

אובדן הכלורופיל והצהבה.
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איור מס' 5: חתך רוחב של הגבעול התחתון. הניסוי מתואר באיור 1. תמונות חתך רוחב של 
הגבעול התחתון, מתחת למפרק הראשון, של הצמחים המוצגים באיור 3. בחלק מהטיפולים 

ניתן לראות הצהבה, ריקבון של הגבעול והשחמת צינורות ההובלה.

)עמיר,  שדה  ניסוי   :6 מס'  איור 
 qPCR מבוסס  איתור   -  )2017
ברקמות  הפתוגן   DNA של 
באיור  מתואר  הניסוי  הצמחים. 
הביקורת,  למעט  הזרעים,  כל   .1
 AS+DC בתכשיר  מעוטים  היו 
יושמו בהזרקה  )coat(. התכשירים 
הטפטוף  שלוחת  לתוך  ישירות 
)פנל  לשורה  בשלוחה   ,)drip(
שמאל( בהשוואה לשלוחה לשתי 
שורות צמודות )פנל ימין(. הנתונים 
נתוני  חזרות.   6 של  ממוצע  הם 
שגיאת תקן מופיעים כקווי שגיאה 

.)E-F-( או באפור )בA-D-ב(
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ניסוי שדה, עמיר, קיץ 2018 בהדברה כימית משולבת )עיטוי 
והגמעה( ב-AS ובתכשירים נוספים

ובהגמעה  AS+DC, בעטוי זרעים  חזרה על הטיפול המוצלח 
בקיץ  בוצעה  צמודות,  שורות  לשתי  בשלוחה  משולשת, 
ותמכה בממצאים שהושגו  עמיר(  )קיבוץ  באותו שדה   2018
הטיפולים,  הצלחת  על  המעיד  בתסמינים,  הבדל  ב-2017. 
בלט סמוך למפרק הראשון ובסימני התייבשות על הקלחים 
מוצגות(.  לא  תוצאות  ב-2017,  השדה  לניסוי  )בדומה 
האיכותית  בהערכה  תמכה  כמותית  התייבשות  הערכת 
חולים  הביקורת  מצמחי   59% היו  העונה  בתום   .)9 )איור 
13% מצמחי  ויבשים לחלוטין ובאחרים אותרו תסמינים, ורק 
לבד   DC הטיפולים  מחלה.  מתסמיני  נקיים  היו  הביקורת 
ו-BC+PS לא היו יעילים והניבו תוצאות דומות לביקורת )53% 
ו-55% מהצמחים התייבשו לחלוטין, ו-10% ו-15% מהצמחים 
 AS שהכילו  הטיפולים  הניבו  מנגד  בהתאמה(.  בריאים,  היו 

 .1 באיור  מתואר  הניסוי  היבולים.  כמות  הערכת   -  )2017 )עמיר,  שדה  ניסוי   :7 מס'  איור 
הערכת יבולים כללית בוצעה 75 יום לאחר הזריעה )18 יום מהפריה(. הנתונים הם ממוצע של 

 .)p>0.05( 6 חזרות. כוכבית מציינת הבדל משמעותי מבחינה סטטיסטית מהביקורת

1. הערכת איכות היבולים בטיפול  איור מס' 8: ניסוי שדה )עמיר, 2017( - הערכת איכות היבולים. הניסוי מתואר באיור 
 -  Class A )B( בוצעה לפי  )A( לעומת טיפול ההגמעה בשלוחה לשתי שורות צמודות  ההגמעה בשלוחת טפטפת לשורה 
משקל קלח מעל 250 גר', Class B - משקל קלח פחות מ-250 גר'. הנתונים הם ממוצע של 6 חזרות. כוכבית מציינת הבדל 

 .)p>0.05( משמעותי מבחינה סטטיסטית מהביקורת

 .)p>0.05( לביקורת  בהשוואה  מובהק  באופן  טובות  תוצאות 
ירידה  נמדדה  שבו   ,AS+DC-ב הטיפול  לטובה  בלט  במיוחד 
של פי 2 בכמות הצמחים שהיו חולים ויבשים לגמרי וצמצום 
לאומדן  מרחוק  החישה   .)9 )איור  התסמינים  בחומרת  ניכר 
מונעים,  טיפולים  של  היעילות  ולהערכת  המחלה  תסמיני 
באמצעות צילום מרחפן תרמי, נבחנה כאן לראשונה. שיטה 
זו נתגלתה כמוצלחת ואפקטיבית מאוד )כמודגם באיור 10(. 
האומדן התרמי מציג תמונה דומה לזו שהתקבלה בהערכת 
מהביקורת  סטטיסטית  מובהק  הבדל  עם  ההתייבשויות 
 DNA-ה בכמות  השינויים  מדידת   .)p>0.05(  AS+DC בטיפול 
של הפתוגן H. maydis בתוך רקמות הצמח )התוצאה מודגמת 
ואת  לגידול( תואמת את אומדן התסמינים   73 ביום  בגבעול 
תוצאות האיתור התרמי )איור 10(. רמות ה-DNA של הפתוגן 
בביקורת הלא מטופלת, בגבעול ביום 73 לגידול, היו גבוהות 
פי 1000 מרמות הפתוגן שנמדדו )באותו מועד דיגום בגבעול( 
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בצמחים ללא תסמיני מחלה חיצוניים, של זן התירס ג'ובילי 
 ,2018( הקיץ  באותו  מרדכי,  נאות  בקיבוץ  למחלה,  הרגיש 
 H. maydis של   DNA של  גבוהות  רמות  מוצגות(.  לא  תוצאות 
בשאר  ומנגד,   ,BC+PS-ו  DC ובטיפולים  בביקורת  נמדדו 
הטיפולים שהיו מוצלחים, התקבלו ערכים נמוכים פי 10 )איור 
10(. כמות היבולים הייתה נמוכה עקב מפגעים שונים )מחלת 
נברן השדה(, אך משקפת  בעיקר   - ומכרסמים    Fusarium sp.

המשולב  הטיפול   .)11 )איור  הטיפולים  הצלחת  את  נאמנה 
ב-AS+DC היה גם במדד זה המוצלח ביותר והניב עלייה של 

איור מס' 9: ניסוי שדה )עמיר, 2018( - הערכת ההתייבשויות. הניסוי בוצע בזן התירס פרלוד. כל הזרעים 
בניסוי היו עטויים בתכשיר AS+DC בריכוז תכשיר לזרע של 0.006 סמ"ק חומר פעיל. התכשירים )מפורטים 
 ,31  ,18 225 סמ"ק לדונם,  50 ס"מ( בריכוז  1( יושמו בהגמעה בשלוחה ל-2 שורות צמודות )מרווח  בטבלה 
 Difenoconazol  ,AS+DC של:  משולש  יישום   ,)control( מטופלת  לא  שלילית  ביקורת  וכללו:  מהזריעה  יום   45
אדמה   ,Signum(  Pyraclostrobin+Boscalid  ,)AS אדמה-מכתשים,   ,Amistar(  Azoxystrobin  ,)DC תפזול,   ,Skipper(
 Prothioconazole( - תערובת של   AS+DC יישום משולש לפי הסדר הבא:   - או אלטרנציה   )BC+PS מכתשים, 
Proline) ו-)Folicur( Tebuconazole )באייר(, תערובת של  Fluopyram+Trifloxystrobin )Luna Sensation, באייר(. ערכים 

נמדדו לאחר 71 יום מהזריעה )14 יום מההפריה( ומייצגים ממוצע של 10 חזרות. קווי שגיאה מייצגים שגיאת 
תקן. כוכביות מייצגות הבדל משמעותי מבחינה סטטיסטית (p<0.05, **P<5*10-3 ,***P<5*10-4*) מהביקורת הלא 

מטופלת. 

איור מס' 10: ניסוי שדה )עמיר, 2018( - איתור מבוסס qPCR של DNA הפתוגן ברקמות הצמחים ואומדן תרמי באמצעות 
חישה מרחוק. הניסוי מתואר באיור A .10 - תוצאות qPCR לאומדן ה-DNA של הפתוגן בגבעול, 71 יום מהזריעה )14 יום 
מההפריה(; B - תוצאות חישה מרחוק בצילום תרמי ביום 63 לגידול )7 ימים מההפריה(. הצילום בוצע מהאוויר באמצעות 
 10 רחפן המצויד במצלמה תרמית, לאיתור שינויים בטמפרטורת העלווה בטיפולים השונים. ערכים מייצגים ממוצע של 

 .)p>0.05( חזרות. קווי שגיאה מייצגים שגיאת תקן. כוכבית מייצגות הבדל משמעותי מבחינה סטטיסטית מהביקורת

הטיפולים  גם   .)P<5*10-4( הביקורת  לעומת  ביבולים   116%
AS+DC ביישום  AS לבד וטיפול האלטרנציה )שמבוססת על 

השלישי(  ביישום   FL+TR-ו השני  ביישום   TE+PR הראשון, 
ביבולים.  שיפור  ו-60%   92% של  מובהקות  תוצאות  השיגו 
גר'(   250 מעל  של  קלח  )משקל  א'  מסוג  היבולים  איכות 
 .)12 איור   ,AS+DC )p>0.05 בטיפול  ב-41%  בהתאמה  עלתה 
לא  עלייה  נרשמה  האלטרנציה  ובטיפול  לבד   AS בטיפולים 
נבעה  היבול  ותוספת  א',  מסוג  הקלחים  בכמות  מובהקת 

בעיקר מתוספת קלחים מסוג ב' )איור 12(. 
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אומדן   .10 באיור  מתואר  הניסוי  היבולים.  כמות  אומדן   -  )2018 )עמיר,  שדה  ניסוי   :11 מס'  איור 
היבולים בוצע 76 יום מהזריעה )19 יום מהפריה(. הניסוי בוצע ב-10 חזרות. כוכביות מסמנות מובהקות 

סטטיסטית מהביקורת )P>0.0005(, קווי שגיאה מייצגים שגיאת תקן. 

 Class A  .10 באיור  מתואר  הניסוי  היבולים.  איכות  אומדן   -  )2018 )עמיר,  שדה  ניסוי   :12 מס'  איור 
של  ממוצע  מייצגים  ערכים  גרם.  מ-250  נמוך  קלח  משקל   -  Class B גרם,   250 מעל  קלח  משקל   -
 (*p<0.05, **P<5*10-3) 10 חזרות. קווי שגיאה מייצגים שגיאת תקן. כוכבית מראה על הבדל משמעותי 

בהשוואה לביקורת.

דיון ומסקנות
המזון,  לתעשיית  החשובים  הזרעים  מגידולי  אחד  הוא  תירס 
נתוני  על-פי  הביו-דלק.  בתעשיית  אתנול  ולייצור  המספוא, 
יבולי התירס עלתה בהדרגה  ארגון המגדלים בישראל, כמות 
ל-1.8   ,1996-1987 בשנים  לדונם  טונה  מ-1.75  השנים  לאורך 
בשנים  לדונם  טונה  ול-2.06   2006-1997 בשנים  לדונם  טונה 
הנבילה  מחלת  של  בהקשר  יעיל  סיכונים  ניהול   .2016-2007
המאוחרת, המהווה את האיום החמור ביותר בגידול זה, בעיקר 
אחד  להיות  עשוי  רגישים,  תירס  זני  מגידול  הימנעות  על-ידי 
המרכיבים שתרמו למגמה זו. יחד עם זאת, זני תירס עמידים 
חשופים לפגיעת קווי פטרייה אלימים, כפי שהודגם במצריים 
הינו  אפקטיביים  הדברה  אמצעי  איתור  לפיכך,   .]2[ ובספרד 
כי  מראות  זה  מחקר  תוצאות  הפתוגן.  עם  להתמודדות  חיוני 
הפתוגן  התפשטות  את  עיכב   AS+DC בתכשיר  זרעים  עיטוי 
ברקמות התירס עד גיל 50 )סמוך למועד הופעת התסמינים 
הראשונים וההפריה בגיל 57-55 יום(, אך בקרקע שדה הניסוי, 
הנגועה בכבדות, לא מנע את התפתחות המחלה מאוחר יותר 
מאפשרת  אינה  הזרעים  עיטוי  ששיטת  יתכן   .]5[  )70 )בגיל 
להגנתו  הצמח,  בתוך  הפונגיציד  של  מספק  ריכוז  שמירת 

גדילת  שעם  להניח  סביר  בשדה.  הראשונים  הגידול  בשלבי 
הנדרש  לריכוז  מתחת  נמוך,  לריכוז  החומר  נמהל  הצמח, 
האפקטיבי  שהריכוז  גם  יתכן  המחלה.  של  הנדרש  לעיכוב 
שורשים  ומפריצת  לקרקע  מספיחתו  מושפע  התכשיר  של 
זרעים  לעיטוי  מוגנים.  שאינם  המטופלת,  מהשכבה  חדשים 
ביולוגי, דוגמת מיקוריזה, יש יתרון בהיבט זה, היות שהפטרייה 
מתפתחת יחד עם התפתחות הצמח, אבל יעילותו במקרה של 
אילוח כבד במחלת הנבילה המאוחרת בשדה נמצאה מוגבלת 
)דגני ועמיתיו, 2016, נתונים שלא פורסמו(. למרות האמור לעיל, 
העיטוי הכימי של הזרעים ב-AS+DC גרם בתום הגידול לשיפור 
של כ-8% בכמות הצמחים הבריאים, בכמות היבולים ובאיכות 
לספק  העשוי  משלים  טיפול  בו  לראות  יש  כן  ועל  היבולים, 
נוספים, כפי שהודגם בעבודה  שכבת הגנה נוספת לטיפולים 
זו. בשל עלותו הנמוכה של יישום זה, אנו ממליצים לשלבו בכל 

גידול זן תירס שנתון לאיום מחלת הנבילה המאוחרת.
טיפול ההגמעה בשתי שורות צמודות, עם התרכיב AS+DC, היה 
המאוחרת,  הנבילה  מחלת  של  התפרצותה  במניעת  אפקטיבי 
אך עדיין נצפה יתרון לטיפול ההגמעה בשלוחה לשורה ]5[. אחד 
הגורמים האפשריים לכך הוא ההספקה המיטבית יותר של מים 
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לצמחי הניסוי )אף כי כמות המים שניתנה לכל הצמחים בניסוי 
הייתה זהה(. מסקירת הספרות עולה, כי רמות נמוכות של חמצן 
בקרקעות  )הקיים  גבוה  מים  מפוטנציאל  כתוצאה  בקרקע, 
לעיכוב התפתחות  הגורמים החשובים  הן אחד  היטב(  מושקות 
גורמת לתנאי  הנבילה המאוחרת. הצפת האדמה במים  מחלת 
חוסר חמצן ומעודדת התפתחות אוכלוסיות חיידקים אנאירוביים 
לאוכלוסיות  חלש  מתחרה  )שהינו   H. maydis את  המעכבים 
את  להפחית  עשויה  ובכך  בקרקע(,  אחרים  מיקרואורגניזמים 
פוטנציאל ההישרדות שלו ואת הסיכוי להתפרצות המחלה. כך 
לדוגמה, זריעה מוקדמת של תירס במצרים וזריעה בסוף הקיץ 
בהודו הפחיתו את חומרת המחלה. עוד נמצא, כי הלחות הינה 
הגורם העיקרי שמשפיע על הרגישות למחלת הנבילה המאוחרת 
במים,  רוויות  לקרקעות  הגורמת  תכופה,  השקיה  וכי  בתירס 

מפחיתה את תסמיני המחלה. 
לשורה,  טפטפת  בשלוחת  בהגמעה  הדברה,  חומרי  יישום 
בקיץ   .]3[ כלכלי  אינו  אך  קודמת   בעבודה  בהצלחה  הודגם 
2017 בחנו טיפול שעלותו פחותה משמעותית )עקב הפחתת 
הגמעה  הכולל  בכ-50%(,  השקיה  קווי  פריסת  של  העלויות 
או  לדונם(  סמ"ק   225 )במינון   AS+DC התכשיר  של  משולשת 
תערובות פונגיצידים אחרות, בטיפול משולב עם עיטוי זרעים, 
ס"מ(   50 של  שורות  )מרווח  צמודות  שורות  לשתי  בשלוחה 
]5[. טיפול ההגמעה ב-AS+DC היה המוצלח ביותר - הוא מנע 
את התפשטות הפתוגן בצמח תוך שמירה על  כמות היבולים 
הכללית ברמה גבוהה, המקובלת בשדות בריאים )מעל 2 טונות 
AS+DC נשמר בקרקע  ריכוז החומר הפעיל בתכשיר  לדונם(. 
הקרוב  במרווח  ולפיכך  מהטפטפת,  ס"מ  כ-50  של  במרחק 

הינה  זו  עבודה  בתירס.   המאוחרת  הנבילה  במחלת  למחקר  אינפוגרפיקה   :13 מס'  איור 
פרי של עשור מחקרי, שבו אופיינו לראשונה הפתוגן  H. maydis והתפתחות המחלה בישראל, 
פותחו מבחנים מולקולריים )מבוססי PCR ו-qPCR( לאיתור הפתוגן ברקמות הצמח הפונדקאי, 
פותחו שיטות מחקר לאבחון אלימות תבדידי הפתוגן ולבחינת שיטות הדברה כנגדם, ובוצעו 
נטפים  חברת  בסיוע  שנה,  מדי  יום(,  )כ-80  מלאה  גידול  עונת  לאורך  מורכבים,  ניסויי שדה 
ישראל, ארגוני המגדלים וחקלאי אזור אצבע הגליל והגולן. כל אלו הובילו בשנים 2018-2017 
שינוי  הגידול,  שיטת  שינוי  על  המבוסס  בתירס,  המאוחרת  הנבילה  למחלת  כלכלי  לפתרון 
שיטת ההשקיה המסורתית הנהוגה במרבית אזורי גידול התירס בארץ ושילוב מתוחכם של 
תערובות חומרי הדברה בלוח זמנים המותאם לנקודות מפתח בהתפתחות המחלה. פתרון 

זה ניתן כעת ליישום בקנה מידה רחב בשדות מסחריים, למיגון זני תירס רגישים. 
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של 25 ס"מ מהטפטפת, סיפק הגנה אפקטיבית. ניסוי המשך 
לשתי  טפטפת  בשלוחת  ובהגמעה  זרעים  בעיטוי  ב-2018, 
המחלה  במניעת  ההשפעה  עיקר  כי  הראה  צמודות,  שורות 
הוא של המרכיב AS בתערובת, וכי אלטרנציה שמבוססת על 
מנגנון  בעלי  הדברה  חומרי  )ויישום  הראשון  ביישום   AS+DC

פעולה שונה ביישומים השני והשלישי( יעילה גם היא. הטיפולים 
המוצלחים, שהכילו AS לבד, בתערובת עם DC או באלטרנציה, 
בכמות  המדדים:  בכל  סטטיסטית  ומובהק  ניכר  שיפור  הניבו 

תסמיני ההתייבשות, בכמות היבולים ובאיכות היבולים. 
ניסויי שדה אלו מבססים היטב את היעילות הגבוהה של דרך 
התמודדות זו כנגד מחלת הנבילה המאוחרת בתירס. יחד עם 
AS )כמדווח בספרות(,  זאת, תכשיר בודד, ובמיוחד התכשיר 
נתון לסכנה של התפתחות עמידות כנגדו. מכאן היתרון לטיפול 
המחלה  כנגד  לראשונה,  כאן  הוכחה,  שיעילותו  האלטרנציה 
פעולה  מגנון  בעלי  חומרים  על  המבוסס  כזה,  טיפול  בארץ. 
שונה, מפחית באופן משמעותי את הסיכון שבהופעת עמידות 
לחומר ההדברה בטווח הארוך. ניתן יהיה לבחון בהמשך שילוב 
ההגמעה,  במועדי  שינויים  זו,  הדברה  בדרך  חדשים  חומרים 
בכמויות החומרים ועוד, לצורך אופטימיזציה של השיטה, אך 
כבר עכשיו יש בידינו אמצעי יעיל וישים מבחינה כלכלית כנגד 
המחלה, אשר ניתן ליישמו בקנה מידה רחב בשדות מסחריים, 
בשלוחה  שההגמעה  להדגיש  חשוב  רגישים.  תירס  זני  למיגון 
לשתי שורות צמודות מתאפשרת רק במקומות בהם יש קומביין 
הינה  וכי  צמודות  שורות  שתי  על  לעבודה  המותאם  תבואות 
AS סמוך  לריסוס בתכשיר  יקרה בהשוואה להשקיה בקוונוע. 
לבית השורשים יש יעילות מסוימת, כפי שהודגם בניסוי שדה 
ב-2015 )און רבינוביץ, תוצאות לא מוצגות(. עדות זו מצביעה 
על פוטנציאל שטרם נבדק להדברה בשיטות אחרות, דוגמת 
איטי  ושחרור  בקוונוע  ההשקיה  מערכת  דרך  יישום  קילטור, 
הטיפולים  יעילות  להערכת  תרמי  באמצעי  לשימוש  בקרקע. 
המונעים, כפי שהודגם פה לראשונה, יש גם השלכות כלכליות 
בכלי  שימוש  המחלה.  נזקי  מול  בהתמודדות  רבה  וחשיבות 
חישה מרחוק זה יכול להביא לגילוי מוקדם של המחלה ולסייע 
לבחינת  נגועים,  בשדות  בהדברה  יותר  יעילה  להתערבות 
היכולת  לשיפור  חדשות,  מניעה  בשיטות  הגלום  הפוטנציאל 
ולאיתור  למחלה  עמידים  זנים  ובין  סבילים  זנים  בין  להבחין 
התרמי  האיתור  בסיס  על  כן,  על  יתר  חדשים.  עמידים  זנים 
מרחוק ניתן לפתח ממשק הדברה ממוקד, שמטרתו להפחית 
למיגור  אופטימלי  מענה  ולתת  הדבקה  במוקדי  הנגיעות  את 

המחלה, תוך כדי שימוש במינימום חומרי הדברה.

סיכום
המאוחרת  הנבילה  למחלת  הגורם  להדברת  השדה  ניסויי 
לשתי  בטפטפות  משולשת  ובהגמעה  זרעים  בעיטוי  בתירס 
הצלחה  נחלו  ס"מ(   50 של  שורה  )מרווח  צמודות  שורות 
בטיפולים שהכילו AS לבד, בתערובת עם DC או באלטרנציה 
הדברה  חומרי  מיושמים  מהן  אחת  כשבכל  הגמעות  )שלוש 
שונים(. הטיפולים המוצלחים הניבו ירידה של כ-100% בכמות 
היבולים,  בכמות  כ-100%  של  ועלייה  ההתייבשות  תסמיני 
בתוספת שיפור ניכר באיכות היבולים. עבודה זו הינה פרי של 
עשור מחקרי שבו אופיינו לראשונה הפתוגן H. maydis והתפתחות 
 PCR )מבוססי  מולקולריים  מבחנים  פותחו  בישראל,  המחלה 
פותחו  הפונדקאי,  הצמח  ברקמות  הפתוגן  לאיתור   )qPCR-ו
שיטות  ולבחינת  התבדידים  אלימות  לאבחון  מחקר  שיטות 
את  המווסתים  צמח  להורמוני  קשר  והתגלה  כנגדם,  הדברה 

לאורך  מורכבים,  שדה  ניסויי   .)13 )איור  הפתוגן  התפתחות 
עונת גידול מלאה )כ-80 יום(, שבוצעו על-ידינו מדי שנה, בסיוע 
אצבע  אזור  וחקלאי  המגדלים  ארגוני  ישראל,  נטפים  חברת 
בעלת  שהינה  זו,  דרך  לפריצת   2017 בשנת  הובילו  הגליל, 
מוצג  גילויה,  מאז  שנה   60 לראשונה,  היסטורית;  משמעות 
פתרון כלכלי למחלת הנבילה המאוחרת בתירס, המבוסס על 
שינוי שיטת הגידול, שינוי שיטת ההשקיה המסורתית הנהוגה 
של  מתוחכם  ושילוב  בארץ  התירס  גידול  אזורי  במרבית 
תערובות חומרי הדברה בלוח זמנים המותאם לנקודות מפתח 
בהתפתחות המחלה. העבודה על מחלת הנבילה המאוחרת 
לראשונה  הוכחנו  האחרונות  בשנתיים  כאן.  מסתיימת  אינה 
שהפתוגן, גורם המחלה, מתבסס בפונדקאים משניים, דוגמת 
כותנה, אבטיח וזיפן ירוק, המסייעים לשרידותו, פיתחנו שיטת 
הדברה ביולוגית, ידידותית לסביבה, כנגד המחלה ואפיינו מבחן 
ביולוגי, לבחינת קרקעות החשודות כנגועות במחלה. ממצאים 
אלו, הנמצאים כעת בשלבי כתיבה, לקראת פרסום, מעודדים 

את המשך המחקר והעמקתו.  

תודות
תמיכתה  על  ישראל,  נטפים  לחברת  להודות  מבקשים  אנו 

במחקר;
לרועי יונאי )חברת נטפים(, על העצות הרבות והחשובות;

לאביטל סטולוב יוסף ודניאל רגב )מיגל - מכון למחקר מדעי 
וייס )המכללה האקדמית תל-חי(, על הסיוע  ולדניאל  בגליל( 

בביצוע המחקר;
עבודה זו נתמכה על-ידי מענק מחקר מטעם המדען הראשי 
ממועצת  מחקר  מענק  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  של 
עובדי  ארגון  מטעם  מחקר  ומענק  הירקות  הצמחים-ענף 

הפלחה.
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