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שדה וירק

בשער הגיליון: פריחה של תפוחי אדמה; 
צילם: איתן סלע

בשער שדה וירק: כרוב לבן במושב 
שתולים; צילם: איתן סלע

אחרי הבחירות
להיפתח להבנה איך החקלאות עובדת, מה באמת מעיק 

על החקלאים, אז הפוליטיקאים חוזרים לסיסמאות של שוק 

חופשי, פער התיווך, יוקר המחיה, סיסמאות שזרות לחקלאי 

בעבודתו היומיומית.

אנחנו ממשיכים ואומרים שהחקלאות והחקלאים מחזיקים 

את הגבולות, שומרים על הריאות הירוקות מפני השתלטות 

בטון ומלט, מהווים עוגן תמידי לביטחון המזון הטרי במדינת 

ישראל בכל ימות השנה, בכל מצב, אבל שנים רבות איש 

באמת אינו שומע.

אבל אנחנו, ציבור החקלאים, גם אופטימיים ללא תקנה, 

אחרת לא היינו קמים כל בוקר בהתרגשות ובסקרנות ליום 

החדש, להפתעות ולאתגרים שהוא מכין לנו, ולכן בכל זאת 

נקווה שהפעם, סוף סוף הפעם, הדברים לא רק ייראו אחרת 

אלא גם יבוצעו אחרת.

מאיר יפרח

על הפרק

מבחן זני מלונים מטיפוס   58
אננס בעונה המוקדמת

אדירים, 2018  
נביל עומרי, סאמר עומרי,   

שמשון עומר  

מבחן זני כרוב   62
כפר גדעון, 2018   

נביל עומרי, סאמר עומרי  

ניסוי מניעה והדברת   65
מחלות בשום

אביב 2018, בית קשת  
יואל רובין, דוד קדם  

שתיאלם תרועת פסטיבל הבחירות, נישאר עם תחושת גועל כ

מתעמולה והשמצות חוצות גבול, ממיני ניירות מצע שסובלים 

הכול, ועם מציאות חיים בכל התחומים שדורשת מעשים ולא רק 

דיבורים.

וכרגיל, החקלאות נשארת בשוליים, מי באמת זוכר אחרי 

בחירות שזהו קומץ אנשים, שזקוקים שיסתכלו להם 

בעיניים, שיחבקו אותם ויכירו בגודל הקשיים, שלפחות ינסו 

להיכנס קצת לעומק ולהבין במה מדובר, ואם לא מתכוונים 

לעזור, לפחות שלא יפריעו.

החקלאות מרגשת את הפוליטיקאים כשהם מגיעים לשטח, 

הלב שלהם נקרע כשחקלאים לא מצליחים לעבוד בשדות 

מול איומים מעבר לגבול, הם מתגאים בהישגי החקלאים 

בכל מקום שאליו יגיעו בעולם ובו כבר יגלו ששמה של 

החקלאות בישראל כבר יצא למרחוק מזמן. אבל תכל'ס, 

כשבאמת בא הזמן לפתור בעיות בנות שנים, להושיט יד, 

65 3254
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סלט ירקות
זקים כבדים לצד  נ

גשמי ברכה 
מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי 
טבע בחקלאות, עולה כי עבור 

נזקי מזג-האוויר בשלושת חודשי 
החורף דצמבר-פברואר, תפצה 
קנט את החקלאים ביותר מ-80 

מיליון ש"ח. בקנט מציינים כי 
מדובר בנתונים ראשוניים, כאשר 
אומדן הנזקים הסופי יתברר רק 

בהמשך. 
עוד נמסר, כי עיקר הנזק 

בחודשים הללו נגרם עקב 
סערות ומשבי רוח חזקים 

שהתחוללו בכל חלקי בארץ 
ופגעו בגידולים השונים. נזק 

משמעותי גרם הברד, שבדומה 
לנזקי הסערה פוצע את הפירות 

והירקות וגורם, במקרים רבים, 
לפסילתם לשיווק. 

הגשמים העזים והכמויות 

הגדולות שירדו עד כה גרמו גם 
להצפות ולשיטפונות של שטחי 

גידול ולהצפתם של גידולים 
שונים בבוץ ובמים. 

עיקר הנזקים, לתקופה זו של 
דצמבר-פברואר, נגרם למגדלים 

בדרום הארץ ולאחריהם 
למגדלים במרכז הארץ. למרות 

החורף הסוער בצפון הארץ, 
היקף הנזקים למגדלים היה נמוך 

משאר האזורים.
בידיעה מאוחרת יותר נמסר 
מקנט, כי על אף ההשלכות 

החיוביות של מזג האוויר החורפי 
על משק המים, נגרמו בשבועיים 

האחרונים של חודש מרץ 
ובראשית אפריל מספר אירועים 
שלהם השלכות שליליות. מנתוני 

קנט עולה, כי בשבועיים אלה 
בלבד נגרמו לגידולים החקלאיים 

נזקים בהיקף של כ-25 מיליון 

שנה שלישית לנזקים במושב שובה 
אצל שלושה חקלאים ממושב 

שובה, שבמועצה האזורית שדות 
נגב, זו השנה השלישית שמזג-

האוויר, ברד ורוחות עזות, פוגע 
קשות במשקיהם. החקלאים 

לא יודעים כיצד להתמודד עם 
מקרה חריג כזה, כאשר תוך 

שעה יורד לטמיון מפעל חיים 
שבנו במשך 25 שנה ומתמוטט 
מול עיניהם. מבנה בית הרשת 

לא היה מבוטח בקנט. מה 
שכן מבוטח זה שטחי הגידול, 

שמבוטחים במסגרת ביטוח 
החובה של מועצת הצמחים, המכסה כ-50% אחוז מהוצאות 
הגידול. לדברי אלי מוגרבי, רכז הוועדה החקלאית באזור, יש 

להתייחס למקרה זה כחריג  ונדיר עקב עוצמות של ברד במשקל 
רב, שנצבר תוך זמן קצר על בית הרשת וגרם לקריסה טוטלית. 

על משרד החקלאות לקחת אחריות ולמצוא את הדרך לסייע 
לחקלאים במצוקתם הקשה במקרה חריג זה. הנזק הישיר נאמד 

ביותר מ-2 מיליוני ש"ח, ובנוסף קיים נזק עקיף כתוצאה מעונת 
גידולים שלמה שירדה לטמיון.

המשך בעמוד הבא
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ש"ח. בתקופה זו התקבלו בקנט 
מאות הודעות נזק מחקלאים 

בכל רחבי הארץ. מרבית הנזקים 
נגרמו כתוצאה מברד כבד, קרה, 

סערה ושיטפון. נזקים כבדים 
נגרמו בעיקר לגידולי הירקות, 
הפירות, גידולי הפלחה, גפנים 

והדרים. 
בקנט מציינים כי היקף נזקים של 
כ-25 מיליון ש"ח בשבועיים אלה 

הינו בגדר הערכות ראשוניות 
בלבד, כי בשל אופי הנזקים, ניתן 

לאמוד את חלקם רק בשלב 
הקטיף ובזמן הגעת הגידולים 

לבתי האריזה. 
נזקים אלו מצטרפים לנזקים 

כבדים שנגרמו לגידולים 
החקלאיים מראשיתו של 
החורף. מנתוני קנט עולה 

כי מראשית החורף ועד כה 
היקף הנזקים הכולל לגידולים 

החקלאיים נאמד ביותר מ-100 
מיליון ש"ח. 

יצוין כי נזקי מזג-האוויר לגידולים 
החקלאיים מבוטחים על-ידי 

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע 
בחקלאות, כך שמעבר לעוגמת 

הנפש הרבה, החקלאים 
המבוטחים בקנט יפוצו על 

הנזקים הכלכליים.

בי אבנר, יו"ר הוועדה צ
החקלאית בבקעת 
הירדן, פורש לגמלאות

ארגון מגדלי ירקות מבקש 
להודות לצבי אבנר, על פעילותו 

המבורכת ורבת השנים כיו"ר 
הוועדה החקלאית בקעת הירדן, 

וכך נכתב במכתב התודה מטעם 
החברים בארגון:

"זה כ-15 שנים הנך מייצג בכבוד 

את חקלאי בקעת הירדן 
ומסייע להם בתחומים 

שונים: פיתוח ענפי חקלאות 
חדשים וקיימים, השקעות 

וטיפול שוטף בנושאים 
החקלאיים שעל הפרק 
בבקעה. במסגרת ארגון 

מגדלי ירקות זכינו לשיתוף 
פעולה מלא מצדך, עשית 
זאת בחן, באצילות ובנועם 

הליכות, ועל כך תודתנו.
אנו מאחלים לך בריאות 

והצלחה בהמשך דרכך ואנו 
בטוחים שתמשיך לעמוד 

עוד שנים רבות לשירות 
החקלאים, תוך ניצול ניסיונך 

הרב. בריאות והמשך 
עשייה".

לנועם וייסלר, מחליפו של 
צבי אבנר, איחולי הצלחה 

בתפקיד החדש.

אסתי מטיס מעמנואל התחפשה 
בפורים האחרון ל... עגבנייה
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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
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המדינה רואה חשיבות גבוהה בשימור ובפיתוח ענף החקלאות ובמתן מענה נוסף 
לצורכי המימון הייחודיים של החקלאים, ולכן החליטה להתאים את תנאי ההלוואות, 

הניתנות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה במסלול לחקלאים, לצורכי 
המימון בהתאם לניסיון שנצבר בתקופת פעילותו של מסלול זה עד כה )להלן - 

מסלול חקלאים 2019(.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר סיכמו כי החל מחודש מרץ לשנת 

2019 החקלאים יכולים להגיש בקשות להלוואות במסלול הייעודי לחקלאות, 
במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, כפי שיפורט 

להלן:
חקלאי לעניין זה יוגדר כעסק חקלאי אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת . 1

חקלאית טרייה ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה 
מהקרן לא עלה על 5 מיליוני ש"ח. יובהר, כי מדובר בחקלאי שעוסק בענף 

הצמחי בלבד ולא בענף החי.
החקלאים שיפנו לקבלת הלוואות יוכלו ליהנות מהלוואות בתנאים מיטיבים. . 2

האשראי יועמד על-ידי הבנקים המרכיבים את השותפויות הפיננסיות שזכו 
במכרז קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. ערבות המדינה 
הינה ערבות שיורית ואינה פותרת את הלווה מהחזר מלוא ההלוואה שהועמדה 

לו.
מסלולי ההלוואות המוצעים הם כפי שמפורט להלן:. 3

מסלול 
הלוואה

סכום הלוואה 
)ש"ח(

תקופת 
בטוחה גרייסהלוואה

נדרשת
מסלול טווח 

עד 10%עד חצי שנהעד 5 שניםעד 500,000בינוני

מסלול טווח 
עד 10%עד חצי שנהעד 10 שניםעד 750,000ארוך

המסלול הייעודי יופעל במקביל ובנוסף למסלולים הקיימים בקרן לעסקים   .4
קטנים ובינוניים בערבות מדינה, כך שהחקלאים יוכלו להמשיך לקבל אשראי 

במסגרת המסלולים הקיימים בקרן.
הבנקים הפועלים כחלק משותפויות פיננסיות בקרן הם:  .5

הבינלאומי ומיטב דש א. 
מרכנתיל ועמיתים ב. 

לאומי ומנורה ג. 
מזרחי, אלטשולר והפניקס ד. 

העמדת ההלוואה במסלול הייעודי תותנה ברכישת פוליסת ביטוח מורחב בגין   .6
נזקי טבע, אשר תוסב לזכות הבנק. הלווה יתחייב להציג בפני הבנק מדי שנה 

עותק מפוליסת הביטוח בתוקף, לכל אורך תקופת ההלוואה.
בחינת בקשות החקלאים להלוואות תיעשה על-ידי הגופים המתאמים מטעם   .7

המדינה. לבדיקת הזכות לקבלת ההלוואה ו/או להגשת בקשה להלוואה, יש 
לפנות לאחד מהגופים המתאמים כפי שמפורט להלן: 

טלפון דוא"לאתר אינטרנטגוף מתאם
http://keren.gse.co.ilkeren.giza@gse.co.il03-5213030גיזה זינגר אבן

בן-דוד שלוי 
קופ

http://keren.bdsk.co.ilesek@bdsk.co.il03-7255555

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למר מועמר חאג' יחיא, מנהל תחום ביטוח   .8
ואשראי חקלאי במשרד החקלאות, בטלפון: 050-6241218 או בדוא"ל 

muamarh@moag.gov.il וכן למחוזות משרד החקלאות על-פי הפירוט הבא:

טלפוןכתובתשם מחוז
04-6816100קריית שמונה, מ"א גליל עליוןצפון

04-6489100ת"ד 201 ד"נ גלבועהעמקים
04-6303402חדרה, רחוב דוד שמעוני 35מרכז

03-9559999ראשל"צ, הקריה החקלאיתהשפלה וההר
03-9920999חוות ניסיונות גילתהנגב

מקווה שמהלך זה יסייע לחקלאי ישראל בפתרון בעיות המימון ויתרום לקידום 
החקלאות.

בברכה,
צביקה כהן, סמנ"כל בכיר למימון והשקעות

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סמנכ"ל בכיר למימון השקעות

הודעה לציבור החקלאים
הנדון: קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה: 

עדכון מסלול הלוואות לחקלאים

שלום רב,
הנכם מוזמנים לסיכום עונת גידול ירקות 2018/19 בערבה וכיכר סדום.

יום העיון יערך ביום שלישי ה-14/5/2019 במרכז המבקרים ע"ש וידור, תחנת יאיר 

מרצהנושאשעה
התכנסות08:15-08:00

פתיחה וברכות08:40-08:15

אייל בלום - ראש המועצה האזורית ערבה 
תיכונה

יואב מורג - מנהל מחוז הנגב משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

שמוליק פרידמן - מנהל מו”פ ערבה תיכונה 
וצפונית תמר

סקירת אקלים בערבה  ומעבר להתאדות 09:00-08:40
אפי טריפלר, מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמר פנמן

יורם צביאלי, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר סקירת העונה בערבה09:20-09:00

סבטלנה דוברינין, שה”מ, משרד החקלאות סקירת הגנת הצומח בגידולי הירקות בערבה09:35-09:20
ופיתוח הכפר

09:50-09:35
התמודדות עם נמטודות טפילות בגידולי 

ירקות בערבה, הופעתה של שחקנית חדשה 
במגרש הביתי

סיגל בראון, מינהל המחקר החקלאי

מילי זנבר, מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמראיכות חציל ופלפל10:05-09:50
עדי סויסה, שה”מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפרכנות חציל10:20-10:05

מרצהנושאשעה
הפסקה וכיבוד קל10:50-10:20

11:10-10:50
חטטים, נזקי צינה בפרי פלפל הנוצרים  
בשדה, התנאים הדרושים להתפתחותם 

ודרכי התמודדות אפשריים
שמעון פיבוניה, מו”פ ערבה תיכונה וצפונית 

תמר

שבתאי כהן, מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמרגידול פטל ותות שדה בערבה11:25-11:10

סיכום עונת היצוא, התארגנות ליצוא ושולחן 11:45-11:25
אורן קורין, ועדה חקלאית ערבה תיכונהמגדלי פלפל

רפי אילון, מעוף, משרד הכלכלה והתעשייהמעוף לתמיכה בחקלאים12:05-11:45
גל טוויג, שופרסלאתגרים בשיווק ירקות לשוק המקומי 12:35-12:05

חידושים בגידול פלפל באלמריה וכיווני 12:55-12:35
יוני אלקינד, הפקולטה לחקלאות, האונ’ העבריתפיתוח לעתיד הערבה

יוסי יסעור, המרכז האקדמי רופיןפסיכולוגיה של קבלת החלטות13:55-12:55
מנחי היום: עדי סויסה ויורם צביאלי

להתראות,
  http://agri.arava.co.il דו"חות מקצועיים והמלצות באתר המו"פ צוות המו"פ וההדרכה 

סדר היום
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וק האיכרים החדש ש
במועצה האזורית 

אשכול
לאחרונה, לפני שחזרה 

והתחממה הגזרה הדרומית, 
נסענו לבקר בשוק האיכרים 

החדש במועצה האזורית אשכול. 

ליווה אותנו היזם של השוק, 
מזכיר ארגון מגדלי ירקות וסגן 

ראש מועצת אשכול, מאיר יפרח.
השוק פתוח ביום חמישי משעות 
הצהרים וביום ששי עד הצהריים. 

בתוך מבנה השוק דוכנים רבים 
עם שפע תוצרת חקלאית, 

בעיקר מהאזור, ירקות, פירות,  אגודת נאמני המחר החקלאי
עמותה: 580035699  

קרן שמין
קול קורא 

לקבלת מלגת השתלמות בנושא:
"חומרי ריבוי, שתלנות, צמחי-נוי וחקלאות אורגנית"  

לשנת 2019

מדריכים, מגדלים ותלמידי מחקר הפעילים  זכאים למלגה: 

בענפים הנ"ל.  

)לא זכאים להגיש אלה שזכו במלגת שמין   

בשלוש השנים האחרונות(   

סיוע בהשתלמות קצרת מועד,  מטרת המלגה: 

בארץ או בחו"ל.   

קידום ענף ייצור חומרי ריבוי, שתלנות,  מטרת ההשתלמות: 

צמחי-נוי וחקלאות אורגנית.  

מקבל המלגה יידרש, לאחר מועד   

ההשתלמות, להגיש דו"ח מסכם באנגלית ו/או   

בעברית עם תקציר באנגלית, להנהלת הקרן.  

  15.5.2019 מועד אחרון להגשה: 

ניתן לקבל באמצעות: טפסי בקשה: 

רות מילצ'ן, מזכירת אגודת נאמני המחקר   

החקלאי –   

טל. 03-9683293  

aguda@volcani.agri.gov.il  -  דואר אלקטרוני  

בכתב:  ת.ד. 15159 ראשון לציון 7528809  

 

פרופ' אריה אלטמן גב' רות מילצ'ן   

יו"ר הקרן מזכירת האגודה   
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פרחים, גבינות, ולצדם דוכני 
אוכל מוכן מגוון, בטעמים שונים 

ובתפריט מגוון, וגם מאפים 
ומתוקים. במקום אזור שמוקצה 

במיוחד לתוצרת אורגנית, וגם 
אזור לאכילה ולשתייה עבור מי 
שנהנים במקום מהאוכל המוכן.
 מה שמשך את העין זה הניקיון 

והסדר המופתי והמוכרים 
האדיבים ומסבירי הפנים. 

התרשמנו שלא מעט צעירים 
מוכרים בדוכני השוק, וחלקם 

ממש מוכרים את התוצרת 
המשפחתית בגאווה רבה.

השוק נמצא בתוך מתחם שהיה 
מוזנח וחסר שימוש, ועכשיו 

המקום מאחסן פעילויות שונות 
של האזור, כולל בית קפה 
מקסים עם עוגות נפלאות 

תוצרת מקומית.
נהנינו, יצאנו עמוסי קניות ונחזור 

לשם בהקדם. 
בהצלחה!!
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פתעה משמחת ה
בשוק האיכרים בנמל 

בתל אביב
לאחרונה ביקרנו גם בשוק 

האיכרים הוותיק בנמל תל אביב, 
ובכניסה למתחם המקורה 

נתקלנו ישר בדוכן של תוצרת 
מרהיבה ממשקו של אורי 

רבינוביץ מצופית. התרשמנו 

במיוחד מתות השדה המיוחד 
שגדל רק אצל אורי, תות 

בטעם ענבים. על אף חיי המדף 
הקצרים יחסית, הטעם נפלא 
ומיוחד, והנאתנו הייתה שלמה.

הפתעה נחמדה בדוכן זימן 
לנו המוכר הצעיר, האדיב 

והמקסים, בנו הצעיר של אורי, 
יואב, שמתחיל להשתלב במשק. 

התמונות מדברות בעד עצמן.

ונת הארטישוק 2019 ע
מתקרבת לסיומה 

נועם יעקובא, ניר בנים

הארטישוק הוא צמח עונתי 
רב-שנתי, שגדל בעיקר בארצות 

הים התיכון. כבר מהגדרה זאת 
מבינים חלק מהבעייתיות. כיוון 

שישראל היא מדינה של מהגרים, 
ורק רבע מהאוכלוסייה הגיע 
מארצות שסביב הים התיכון, 
קהל היעד העיקרי של "קוץ" 

מוזר זה הוא מי שמכירים 
ומוקירים את הארטישוק ואת 

סגולותיו התזונתיות והבריאותיות 
מארצות המוצא. עד היום אלה 

הם הצרכנים העיקריים שלו, 

וקהל אוהד חדש מתווסף רק 
לאט לאט.

עונת הארטישוק קצרה. הוא 
מתחיל להניב בסוף חודש 

נובמבר, עם כמויות קטנות 
ומחיר גבוה עד אמצע מרץ, 

ובראשית מאי כבר עבר זמנו, 
והעונה הסתיימה. לכן, הניסיון 

להרחיב את מעגל הצרכנים 
אינו פשוט לנוכח הזמן 

הקצר של השיווק. אי אפשר 
לבצע פעולות שיווקיות בזמן 

שהכמויות קטנות והמחיר גבוה, 
ועד שמגיעה עונה חדשה, 

כבר צריך להתחיל את הכול 
כמעט מאפס. בנוסף, למעט 
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הצורה השלמה של 
הארטישוק, החלוטה 

במים עם מלח ולימון, 
בכל שאר המאכלים 

יש צורך בעבודה 
רבה וקשה של קילוף 
וחליצת הלבבות של 

ירק זה. אמנם קיימת 
חלופה בדמות לבבות 

ארטישוק במדף 
הקפואים, שמגיעים 
על פי רוב ממצרים, 

אך הטעם לא דומה, אף כי 
זו חלופה מפתה וקלה מאוד 

לשימוש.
לפיכך, חשוב גם בעונה הקצרה 

להתרכז בניסיון ללמד את 
הציבור הרחב לאמץ את 

המנהג המקסים והמשפחתי 
של יוצאי צפון אפריקה ולאכול 
את הארטישוק כקינוח בסיומה 

של סעודת השבת, כי זה גם 
מאוד בריא וגם מוסיף לאווירה 

המשפחתית.
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איך הגיע ציון לחקלאות
בגיל 10 עלה ציון לישראל ממרוקו וגדל בפתח תקווה. אולי שם, בגינה 

של הסבים, התעוררה הסקרנות שלו לגבי הטבע והחקלאות. ממש 
התחיל לגעת בחקלאות בגרעין הנח"ל. היה מיועד למעלה הגלבוע 
והם הוכשרו בקיבוץ טירת צבי. שירת בנח"ל ולאחר השירות הצבאי 
נרשם לפקולטה לחקלאות, תחילה בהר הצופים, וההשלמה הייתה 

ברחובות. אחר כך המשיך גם לתואר שני.

איך הגיע דווקא לירקות
לאחר התואר הראשון, בשנת 1975, ביקש להתקבל לשה"מ. במקביל 

הציעו לו פרויקט בוולטה עלית שבאפריקה, בזכות ידיעת הצרפתית, 
אבל ויתר על זה, והשאר היסטוריה.

כבר בתואר הראשון נטה לירקות. פרופ' קידר העביר קורס בירקות, 
בצל, תפוחי אדמה, תות שדה ועגבניות, והנושא ריתק אותו במיוחד. 

התחיל כמדריך ירקות בלכיש, ולאחר שנתיים עבר לרעננה. רעננה הייתה 
בית ספר טוב, עם מגוון גדול של ירקות ועם חקלאים מאוד טובים.

התחלת הרומן עם תפוחי האדמה
הניסוי הראשון בתפוחי אדמה היה במסגרת תואר שני אצל פרופ' 

המשך בעמוד הבא

ציון דר, מנהל תחום שדה פתוח בירקות וממ"ר תפוחי-אדמה, בטטות, 
גזר וצנונית בשה"מ, משרד החקלאות, פורש לגמלאות. פגשתי את 

ציון לשיחה בתחומי פעילותו המקצועית, על המסלול שעבר, ולפניכם 
כמה ציוני דרך, כי המסע שלו ארוך שנים ומרתק, וגם אם פרש, בוודאי 

עוד נכונו לו מסעות מרתקים בהמשך.
ובנימה אישית, מכירה את ציון שנים רבות במסלול המקצועי של ארגון 

ציון דר פורש לגמלאות
מגדלי ירקות, כולל עיתוני הירקות, כנסים מקצועיים ולא מעט שיחות. 

המקצוענות שלו, הפדנטיות, ההקפדה על פרטים גדולים כקטנים, 
ההתלהבות הבלתי נגמרת, כל אלה תמיד היו לי מקור השראה, ואני 

מאחלת לו, עם כלל מגדלי הירקות, שיעשה הרבה טוב לעצמו שנים 
רבות.

רותי פוגטש
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יהושע רודיך. פיתחו בזמנו מודל שיספק נתונים על הצפי של הגידול על 
בסיס של תאריך זריעה, טמפרטורות יומיות מקסימום ומינימום, קיבול 

שדה ונקודת כמישה ובניית עקום תאחיזה של קרקע ועוד. הפרויקט 
התנהל בשנים 1985-1982, והתפקיד של ציון היה עריכת בדיקת 

תקפות של המודל בתנאים רגילים ומשתנים. לקחו נתונים של מדידות 
בפוטוסינתזה בזן דזירה, המושפעת מטמפרטורות, ולפי הצורך החליפו 

נתונים והפעילו טיפולים בעיתויים שונים, לקביעה של שטח עלים 
מטמיע משתנה והשפעתו על היבול המצטבר, במהלך ביצוע מעקב 

צמחי. ציון השקיע מאמצים רבים, העבודה הייתה צמודה לשטח ברמה 
יומית, ושם התחבר למיוחדות של תפוחי האדמה, שם התאהב בענף.

לציון היה חבר, יהודה רויזמן ז"ל מקיבוץ סעד, שאף הוא ערך מחקרים 
וניסיונות בתפוחי אדמה, והם נפגשו בלימודי סטטיסטיקה ומודלים 

אצל פרופ' אבשלום מראני, במסגרת התואר השני. יהודה אמר לו כבר 
אז שתפוחי אדמה זה אהבה.

לפני עשר שנים חזר ציון לעבודת המודל הראשונית דאז בנגב, גם לצורך 
חישוב הפיצוי לנזקי טבע, ואז, תוך הזנת הגורמים המשתנים, נוכח עד 

כמה למרות השנים, אין זה רחוק מהמודל המקורי.

ממדריך ירקות לממ"ר של ארבעה גידולים
ברעננה הדריך ציון את כל מיני הירקות, ורק בשנים 1989-1988 בא 

אליו ד"ר מנחם דינר ושכנע אותו לעבור לרכז את ענף תפוחי האדמה. 
מנחם היה בעבר מדריך ארצי בתפוחי אדמה, אחריו מילא את 

התפקיד בני גמליאל, וציון החליף את בני.
באותן שנים גידלו בטטות בשני מקומות, ברמות השבים ובכפר מל"ל. 

בשלב מסוים ביקשו המגדלים עזרה ממכון וולקני במציאת זנים חדשים, 
כי המגדלים לקחו חומר ריבוי משנה לשנה, והיה צורך שהמעבדות 

ברה"ן יכינו כל שנה חומר חדש נקי מווירוסים. מנחם דינר העביר לציון 
את הנושא, וכך יחד עם תפוחי האדמה עברו אליו גם הבטטות. ציון 

יצר קשר עם שתי אוניברסיטאות, צפון קרולינה ולואיזיאנה, נפגש עם 
המטפחים וערך איתם שם סיור לימודי מרשים. כך הגיעו לארץ 15 זנים 

חדשים לבדיקה, ושלושה מהם בלטו בתכונותיהם.
בהמשך נוסף לו גם גידול הגזר, ואחר כך הצנוניות. ציון היה חוקר 

שותף למיזם שחקר את הגורמים למחלת הצהבון בגזר מטעם המדען 
הראשי.

חידושים בזני תפוחי אדמה
החידוש הגדול ביותר בענף תפוחי האדמה היה בנושא פיתוח ואימוץ 

זנים חדשים, ופעילות זו נמשכת הרבה שנים. ציון מספר שבדקו מעל 
850 זנים ב-30 השנים האחרונות. המערכת עובדת באופן מסודר 

בשיתוף עם פרי הטיפוח של השותפים מאירופה. בודקים עבורם מה 
מתאים לאקלים החם, באביב ובסתיו, מבחינת יבול, אחידות לצורה 

ולגודל, אחסון וחומר יבש והתאמה לתעשייה, וגם זנים מיוחדים ליצוא. 
כיום מחפשים גם זנים עמידים לכימשון בגידול האורגני.

יכול לקחת 10 שנים עד שזן נכנס לגידול, ולפעמים הזנים דוחקים 
זה את זה. הזן היחיד הנאמן, שלא יורד מהמדף, הוא דזירה, על אף 

שעבר יותר לתעשייה. הזן דזירה מתפקד באקלים חם טוב יותר מכל 
הזנים עד היום. לצדו מוביל הזן סיפרה המיועד לשוק המקומי. כניסת 

מפעלים הביאה לשינוי גדול גם בזנים הטובים לתעשייה.

התמודדות בלתי פוסקת עם קשיים
ברגע שהתחילו לגדל גידולים אינטנסיביים, תפוח האדמה הוא אחד 
הגידולים שסובלים מאוד ממחלות. מבין ארבעת הגידולים המובילים 

בעולם )1. אורז; 2. חיטה; 3. תפוחי אדמה; 4. תירס( הוא היחיד 
שאינו דגני והיחיד שמגדלים מפקעות; לכן צורת הריבוי מעבירה יותר 

מחלות, וההתמודדות יותר קשה. יש מחלות שורדות קרקע בהן אין 
ברירה, חייבים לבצע חיטוי קרקע כדי להתמודד איתן. בנוסף, ברגע 
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שהתחילו לשווק תפוחי אדמה 
שטופים, וחשיבות יופי הקליפה 

עלתה על הצורך לייצר איכות 
נקייה, כבר אי אפשר להחזיר את 
הגלגל. כיום חייבים לייצר תפוחי 
האדמה שעוברים שטיפה, אשר 

מתבצעת ממש לפני השיווק. 
השטיפה קיצרה משמעותית את 

חיי המדף. מבצעים כלורינציה 
למים כדי להשמיד חיידקים, אבל 

הסיכון נותר בעינו. 
מה שהשתנה בתפוחי האדמה, 
בבטטות וגם בגזר הוא תשתית 
האחסון וחיי הקירור המדויקים. 

הדיוק בטמפרטורה והלחות היחסית, על-פי דרישות הגידול,  הם 
הקובעים את השתמרות המוצר. כתוצאה מכך יש עלייה משמעותית 

בחדרי הקירור, שהתייעלותם היא פרי פיתוח מקומי.
מוסיפה לקשיים ההתמודדות עם הפחתת השימוש בחומרי הדברה. 

יש רוויזיה של השוק האירופי להפחתה, וחייבים להיות ממושמעים לה.

חידושים של שנות ה-2000
אחד התחומים שנבדקים הוא החישה מרחוק. נעשתה עבודה מאוד 

גדולה בארץ, שאפשרה להבין את מידת ההשפעה של שני גורמים 
על הגידול, מים וחנקן, וכיצד ניתן לשלוט בהם ולבקר אותם בצמח 

באמצעות צילום תרמי והיפרספקטרלי. בקיבוץ רוחמה נעשתה 
עבודה בנושא במשך 6 שנים עם אוניברסיטת מינסוטה, ונוכחו שכאשר 

יוצרים רמות שונות של מים בצמחים, יש למים השפעה קריטית על 
הגידול. צמח במחסור במים מטמיע פחות, מתחמם יותר, ובתנאים 

קשים החום גורם לו לייצר יבול נמוך מאד. בדקו אם אפשר עם 
מצלמה תרמית לצלם את החום שנפלט מהצמחים, ואכן התקבלה 

מפה תרמית בצבעים שונים, שתיארה את הקשר בין רמת המים 

גף הירקות בשה"מ נפרד מציון דר, שפורש א
לגמלאות 

בשם אגף הירקות בשה"מ, אנחנו נפרדים בימים אלה משותפנו 
לדרך זה למעלה מ-40 שנה, ציון דר. ציון איש מיוחד, מאחרוני 

המוהיקנים שראשיתם בדורות הראשונים של מדריכי שה"מ והם גם 
נחשפו לדור הצעיר של המדריכים באגף. 

ציון החל דרכו כמדריך ירקות בלכיש ואחר כך ברעננה. תחילה 
כמדריך לכלל הירקות ובהמשך כממ"ר לארבעה גידולים, תפוחי 

אדמה, בטטות, גזר וצנוניות.
ציון בעל יושרה אישית ומקצועית, דבק באמת שלו ומהווה עוגן של 

יציבות גם בעת שהספינה מיטלטלת.
איש של הדרכה ומחקר כאחד. ברור שאם לא היה מדריך, היה 

בוודאי חוקר בנשמתו.
חבר טוב של כולם. בשביל המגדלים מהווה סמכות מקצועית חד 

משמעית. תמיד פועל נטו ברמת המקצוע, בלי פוליטיקה.
לציון, איחולי הצלחה בדרכו החדשה!

שמשון עומר

תודה גדולה בשם הארגון והמגדלים
הייתי צעיר בתפקיד כשפגשתי את ציון דר - המדריך המיתולוגי. ציון 

קיבל אותי בלחיצת יד חזקה וחמה ובמאור פנים, וכך מההתחלה 
היה כיף ומלמד לעבוד אתו. מעבר לשפות ולידע בסטטיסטיקה, ציון 

אגר כמות של ידע חקלאי שצוברים רק אלה שמתמידים 44 שנים 
ונשארים כל אותו זמן סקרנים.

ציון לימד אותי ש"אין חדש תחת השמש" ושחלק מהפרויקטים 
שניסיתי לקדם ניסו לעשות כבר לפני 15 או 30 שנה בצורה זאת או 

אחרת. ציון הוא מבחינתי ארכיון חי, והידע הצבור שלו עזר לי תמיד, 
חיבר אותי להיסטוריה, נתן כיוון וגם איפס אותי מדי פעם.

ציון עומד בראש ומפעיל פורום שדן בתכניות המו"פ השנתיות 
של הגזר, הבטטות ותפוחי האדמה. הפורום שופט את הרעיונות 

החדשים, בוחר את הטובים ומתקצב אותם. בשנותיו של ציון כמדריך 
הראשי בענף הוא העביר ותיקצב כך מאות מחקרים, שדחפו ופיתחו 

את ענפי תפוחי האדמה, הבטטות והגזר, לקחו וממשיכים לקחת את 
שני הענפים קדימה.

בשם המגדלים אני רוצה למסור לציון תודה גדולה. אני מקווה 
שלמרות הפרישה, באר הידע שלו תישאר זמינה,  ונוכל להמשיך 

ולשאוב ממנה כשיידרש.
אורן ברנע

בצמח לבין החום הנפלט מהעלים בצילום מהאוויר.
תחום נוסף הוא גידול תפוחי אדמה בתנאי מליחות גבוהה בערבה 

הדרומית, ביוטבתה, בגרופית ובסביבה, בהם משקים במים מליחים 
בטפטוף עם בקרת מליחות מתמשכת וקבלת יבולים טובים לשוק 

המקומי, לתעשייה וליצוא. 
יש תחומים בתפוחי אדמה שעוד לא נפתרו, בעיקר בתחום מחלות 

שורדות קרקע, כמו גרב אבקי וגרב מצוי, שני פגעים מאוד קשים. 
למזלם של המגדלים בישראל הם מקבלים ממערב אירופה חומר 

ריבוי  די נקי מווירוסים. 
לשאלתי, מה הסוד שלך בשמירת העניין וההתלהבות בעשייתך 

החקלאית, ציון משיב שהכוח המניע הוא לקום כל יום 
ל"הרפתקאות" בשדה מכוח הסקרנות והאהבה לשטח הפתוח. כל 

המוסיף גורע.
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משולחן המזכירות
ישיבת מזכירות 

ערב פסח, 14.4.19

דברי אורן ברנע
חידוש חוזי הביטוח  

2019 - 2020 לירקות בקנט 
בשנים האחרונות יש לנו שיתוף 

פעולה פורה עם שמוליק תורג'מן 
בפרט וקנט בכלל. לקראת כל 

חוזה, אלי אהרון ואני מרכזים 
מהחקלאים טענות והצעות 

לשיפור החוזים. כמו-כן, אנחנו 
מכנסים את צוות קנט במועצת 

הצמחים, לקבלת הערות 
נוספות, ולבסוף יושבים עם קנט 
ודנים על הדרישות הנוספות, על 

המחירים ועוד.
שיתוף הפעולה וההסכמות הם 

שמייצרים מדי שנה חוזה ביטוח 
במודל משופר, שמתאים את 

עצמו לבעיות שעולות מהשטח.
השנה יש לנו רשימה של הצעות 

לשיפור בגידולים שונים: עגבניות, 
פלפל, מלפפון, תות שדה, שום, 

גזר, תפוחי אדמה, כרוב וסלרי.
כל מגדל, שיש לו הערות או 

הצעות בנושא זה, מוזמן לפנות 
בהקדם לאלי אהרון או אלי.

עיצומים בנמל אשדוד  
עונת היצוא החלה ואתה 

העיצומים בנמל אשדוד. האניות 
שאמורות לפקוד את הנמל אינן 

מוכנות להתעכב. אם יש ריח 
קל של עיצומים, הן מדלגות על 
אשדוד ועוברות לחיפה במקרה 

הטוב ובמקרה הרע מדלגות 

בכלל על ישראל.
יש לנו רמת תיאום טובה עם 

הנהלת הנמל, אך כדי שהאניות 
יועמסו, נדרש תיאום גם עם 

העובדים. כיום יש באשדוד כמה 
התאגדויות של עובדים, ולא 

פשוט להגיע להסכמות עם כולן.
הנושא מתסכל, ובינתיים 

המגדלים מהדרום משלמים עוד 
1,000 ש"ח לכל מכולה שנשלחת 

לחיפה ולא לנמל הקרוב - 
אשדוד.

שום
כולנו מכירים את השום הלבן, 

הקטן והמסודר בחמישיות 
בשקית רשת קטנה - השום 

הסיני.
השום הזה כובש את השוק 

הישראלי בהדרגה, משום סיבה. 
השום הישראלי אמנם פחות 

לבן, אך הוא מכיל פי ארבעה 
מהשום הסיני את החומר 

אליצין )החומר הפעיל והבריא 
בשום(, והוא שום אמיתי, חריף 

וחזק יותר. השום הסיני לעומתו 
הוא "פלסטיק". 

שולחן השום החליט לקחת את 
המושכות ולהשיב מלחמה:

א. לטפל בבעיות איכות שנוצרו 
בחומר הריבוי, לאחר ששנים 

רבות לא השבחנו אותו, ולהחזיר 
בתהליך השבחה מקצועי 
למגדלים חומר ריבוי נקי 

מווירוסים וממחלות.
ב. לקדם פרסום לענף, שיציג 

לציבור את יתרונות השום שלנו 

המשך בעמוד הבא
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בטעם ובבריאות, וכך נחזיר את 
השום הישראלי למדפים. לצורך 

המהלך, מוסכם עם המגדלים 
הגדולים שנבחר לשום הישראלי 

אריזה אחת אחידה, שתאפיין 
אותו, תייחד אותו, ואותה נפרסם, 

כדי שהצרכן ידע לבחור את 
השום הראוי.

אנחנו בתחילת הדרך וזה ייקח 
זמן. נעשה ונצליח.

פוליטיקה
אני כותב את הדברים ימים 
ספורים לפני הבחירות, ואי 

וודאות תלויה באוויר. אך כבר 
עכשיו מתעוררים חששות לגבי 

המערכת הפוליטית שמחכה 
לנו. עם כל הקשיים שליוו אותנו 
בשנים האחרונות. הרי בוועדות 

הכספים והכלכלה ניצבו שני 
שוערים: חברי הכנסת גפני וכבל, 
שעצרו בכל כוחם כמה החלטות 

הזויות נגדנו החקלאים. בכל 
אחת מאותן ישיבות מכריעות 
התייצבו לצדנו גם כמה חברי 
כנסת קבועים, ובראשם ח"כ 
וקנין וברושי ח"כ ילין ובר לב, 

ויסלחו לי שאר החברים שלא 
הזכרתי, הרשימה לא קצרה, 

תודה גדולה לכולכם. 
לעומת זאת עולים בשמי 

הבחירות כוכבים חדשים ובפיהם 
בשורה גדולה של סיסמאות 
על "שחרור השוק מהכבלים 

הישנים", "פתיחת המדינה 

לעולם", ביטול "מכסי המגן 
המיותרים", "שוק חופשי וכלכלה 

פתוחה ויעילה". תיאוריות 
שטחיות, שהיו קליטות לאוזן 

האדם, עשו לאורך ההיסטוריה 
נזקים עצומים... נתפלל )ונפעל( 

לטוב.

תפוחי אדמה וגזר
הבצורת בקיץ האחרון באירופה 

יצרה מחסור בגזר ובתפוחי 
אדמה.

בתפוחי אדמה יש ביקושים 
טובים מאירופה ומחירים טובים. 

לפי החישובים שלנו נידרש לייצא 
220,000 טונות כדי לא להיתקע 

בארץ עם עודפים, וזה אתגר 
לא קטן. האתגר אף גובר בגלל 

שדרום אירופה עברה חורף חם, 
והיבולים שם יקדימו כפי הנראה, 

מה שעשוי ללחוץ אותנו בסוף 
עונת היצוא. מומלץ לפיכך לכל 

המגדלים להקדים את היצוא 
ככל האפשר, גם אם זה על 

חשבון יבול.
היצוא בגזר התנהל בתחילת 

העונה בעצלתיים בכל השווקים. 
ברוסיה התחילה סוף סוף 

התעוררות בשבועיים האחרונים. 
אנחנו מקווים שהיא תדביק את 

אירופה ואת ארה"ב. 
השולחן עושה מאמצים להמשיך 

את תיאום היצוא, לא לייצא 
בעודף, וכך לשמור על המחיר. 

זאת שנה שלישית ברצף ששולחן 

הגזר מפעיל מערכת תיאום 
וולונטרית, והצלחת המהלך אינה 

דבר מובן מאליו. אני מקווה שנדע 
לשרוד את הקשיים הפנימיים 

)ויש( גם השנה.

רגולציה לחיזוק מעמד 
החקלאים בשוק המקומי

במחלקת מחקר כלכלה 
ואסטרטגיה במשרד החקלאות 

נעשית עבודה גדולה בניסיון 
לטפל ביחסי הכוחות הלא שווים 
שבין החקלאים לבין הסיטונאים 

הגדולים והרשתות. בהובלת 
יעל כחל ואורי צוק בר נחקרו 

המודלים הקיימים בעולם 
בעניין. מתברר שסוגיה זאת,  

פערי הכוחות בין חקלאים לבין 
סיטונאים, היא נגע עולמי. 

מתוך 6 חלופות שנבחנו הגיעו 
שתיים לגמר. המשרד עירב 

בתהליך גיבוש המסקנות נציגים 
מכל המגזרים. אלי אהרון ואני 

נפגשנו מספר פעמים עם הצוות 
המוביל והערנו את הערותינו. 

גם אם אנחנו לא מסכימים עם 
כל הפרטים, אנחנו מברכים על 

היוזמה ועל העשייה ומקווים 
שיריית הפתיחה תהיה בקרוב. 

ככל שזה יתקרב לביצוע, נדווח 
וניכנס לפרטים. 

דברי אלי אהרון

פנייה בנושא יבוא בצל 
ללא מכס

פנייתי למנכ"ל משרד החקלאות, 
להימנע מיבוא של 2,000 טונות 

בצל, ובכך למנוע נזק לחקלאים, 
נענתה בשלילה באמצעות 

עורכת דין ממשרדו.

תביעה ייצוגית נגד מנהל 
האוכלוסין

התאחדות חקלאי ישראל הגישה 
תביעה ייצוגית כנגד מת"ש 

)מנהל האוכלוסין(, להפסקת 
גבייה של דמי טיפול ארגוני 

ממעסיקי עובדי שטחים, בניגוד 

לחוק. יש לציין כי הכספים, 
בסדרי גודל של כ-1,200,000 

ש"ח, הועברו להתאחדות 
האיכרים.

נייר עמדה לקראת 
הבחירות 2019

לקראת בחירות 2019 הכינה 
התאחדות חקלאי ישראל נייר 

עמדה להגנה על החקלאות 
הישראלית בנושאים שונים 

והפיצה אותו בקרב פוליטיקאים 
מכל המפלגות, כולל דרישה 

להתחייבות. 

עתיד המשק המשפחתי
ביוזמת מאיר צור, מזכ"ל תנועת 

המושבים, ודודו קוכמן, מזכ"ל 
האיחוד החקלאי, התקיים 
בנתניה כנס חשיבה בנוגע 

לעתידו של המשק המשפחתי. 
הכנס כלל הרצאות רלוונטיות 

לנושא, ובסופם התקיים דיון 
של המשתתפים, שבעיקרו נגע 
להתארגנויות בשיווק. סוכם כי 

מפגשים אלו יימשכו. 

דיונים עם קנט לקראת 
חידוש הפוליסה

בימים אלו מתקיימים דיונים עם 
קנט בנוגע לדרישות לשיפור תנאי 

הפוליסה בנושאים שונים, שעלו 
בישיבת ועדת ביטוח נזקי טבע.

תזכורת - חוברות מפקד 
לעובדים זרים

תזכורת, יש להגיש למשרד 
החקלאות את חוברות המפקד 

לעובדים זרים לא יאוחר מתאריך 
5.5.19, כולל מיפוי שטחים.

ייצוג בתביעות עו"ז
ביצענו מו"מ עם שני עורכי 

דין, עו"ד שקד דדוש ועו"ד חי 
חיימסון, לצורך ייצוג חקלאים 

בתביעות עו"ז. הדבר נעשה עקב 
דרישות ייצוג מוגזמות. פרטים 

נשלחו לכל החקלאים ויפורסמו 
במבזק ירקות.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות

אפריל 2019 - יוני 2019
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד מרץ 
2019, אשר ישווקו בחודשים אפריל 2019 - יוני 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.

חג פסח שמח וכשר לכל המגדלים ולמשפחותיהם!
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

המדד הסיטוני של חודש פברואר 2019 עומד על שיעור של 197% 
משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני עלה בחודש פברואר 2019 בשיעור של 1% לעומת 
חודש ינואר 2019. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש פברואר 2019 על שיעור של 
172% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן נשאר בחודש פברואר 

2019 ללא שינוי לעומת חודש ינואר 2018.

המשך בעמוד הבא
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% שינוימרץ 19מרץ 18שם ירק
5.59אבטיח

4.888.5675%ארטישוק
7.009.5036%בטטות איכות מעולה

4.507.3864%בצל אדום
1.934.18116%בצל בית אלפא

6.258.2532%בצל ירוק
9.9512.5026%ברוקולי באריזה קמעונית

3.364.5034%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

4.055.1026%איכות מעולה

2.844.1044%גזר בשקים
3.708.50130%דלורית
4.0010.05151%דלעת

6.628.9235%זוקיני ירוק
19.7632.5064%חסה 8 יחידות

4.207.1169%חציל בלאדי
3.534.9540%חציל חממה

2.602.8610%כרוב אדום
1.821.999%כרוב לבן

5.826.8518%כרובית
5.3910.0085%לוף

4.005.0025%לפת איכות מעולה
8.066.68-17%מלון גליה מעולה

8.637.56-12%מלון כתום
5.105.6811%מלפפון חממה

3.594.7633%סלק
3.346.5697%עגבניות באשכולות

3.326.1084%עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות 

4.968.2566%איכות מעולה

6.779.4239%עגבניות צ'רי תמר
6.447.3915%פלפל אדום איכות מעולה

8.458.804%פלפל בהיר
5.768.1040%פלפל חריף
8.137.3166%פלפל כתום

7.847.6439%פלפל צהוב איכות מעולה
4.005.0215%צנון

3.073.374%קולרבי
4.704.9540%קישואים איכות מעולה

20.0018.00-10%שום
3.963.99-3%שומר

12.5715.8826%שעועית ירוקה
10.3114.9510%תות שדה

10.6911.905%תירס באריזה קמעונית
תפוא״ד אדום באריזה 
4.603.75-10%קמעונית איכות מעולה

3.603.251%תפוא״ד אדום שקים
תפוא״ד אדום באריזה 
4.603.7526%קמעונית איכות מעולה

תפוא״ד לבן באריזה 
3.853.5445%קמעונית איכות מעולה

2.603.0811%תפוא״ד לבן שקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים מרץ 2018 - מרץ 2019 )ש"ח לק"ג( 
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בחודשים אפריל - יוני.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית 

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

מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

- גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש מרץ 

כ-12,550 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

אפריל - יוני.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

פלפל
סך-כל 

השתילות עד 
חודש מרץ הינו כ-21,350 דונם 

בתי צמיחה ו-160 דונם ש"פ, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

וליצוא בחודשים 
אפריל - יוני.

הצפי הוא לרמת 
מחירים מאוזנת - 

גבוהה.  

שום
מלאי השום בקירור מגיע 

לכ- 700 טונות )המלאי מיועד 
להישמר עד סוף אפריל 2019(.

בעונת 2019/20 בסך-הכול 9,600 
דונם נעיצות.

הצפי הוא לרמת 
מחירים נמוכה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש מרץ 

כ-12,000 דונם ש"פ, המיועדים 
לשיווק בשוק המקומי בחודשים 

אפריל - יוני.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.  

פירוט התחזית:
בצל 

הספקת בצל בחודשים פברואר 
- אפריל הינה מהזן אורי, ממנו 

קיים מלאי של כ-12,000 טונות. 
מזרעי מכלוא קיים שטח של 
כ-6,150 דונם, עלייה של 30% 

לעומת התקופה המקבילה 
אשתקד.

תחילת שיווק המכלוא בחודש 
מאי.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 
9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 

מרץ הינו 3,300 דונם ש"פ/חיפוי 
ו-1,400 דונם חממות, המיועדים 
לשיווק בחודשים אפריל - מאי.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 
עד מאוזנת.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 

ינואר - מרץ הינו כ-5,460 דונם, 
המיועדים לשיווק 

בחודשים  אפריל - יוני.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד נמוכה. 

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 

ינואר- מרץ הינו כ-5,860 דונם 
בתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

% שינוימרץ 19פבר׳ 19שם ירק

12.958.56-34%ארטישוק

9.139.504%בטטות איכות מעולה

6.857.388%בצל אדום

5.064.18-17%בצל בית אלפא

8.258.250%בצל ירוק

12.5012.500%ברוקולי באריזה קמעונית

4.504.500%גזר באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
5.105.100%איכות מעולה

4.104.100%גזר בשקים

8.308.502%דלורית

8.5510.0518%דלעת

7.258.9223%זוקיני ירוק

32.5032.500%חסה 8 יחידות

7.427.11-4%חציל בלאדי

6.484.95-24%חציל חממה

3.762.86-24%כרוב אדום

2.601.99-23%כרוב לבן

5.386.8527%כרובית

10.5510.00-5%לוף

5.005.000%לפת איכות מעולה

7.586.68-12%מלון גליה מעולה

8.657.56-13%מלון כתום

5.615.681%מלפפון חממה

4.204.7513%סלק

5.466.5620%עגבניות באשכולות

4.996.1022%עגבניות חממה

4.254.250%עגבניות יבוא

עגבניות צ’רי אשכולות 
9.568.25-14%איכות מעולה

10.889.42-13%עגבניות צ'רי תמר

6.797.399%פלפל אדום איכות מעולה

8.558.803%פלפל בהיר

6.288.1029%פלפל חריף

7.507.31-3%פלפל כתום

6.987.6410%פלפל צהוב איכות מעולה

4.505.0212%צנון

4.283.37-21%קולרבי

5.304.95-7%קישואים איכות מעולה

18.0018.000%שום

4.233.99-6%שומר

14.4015.8810%שעועית ירוקה

30.0014.95-50%תות שדה

8.5011.9040%תירס באריזה קמעונית

תפוא"ד אדום באריזה 
3.603.754%קמעונית איכות מעולה

3.103.255%תפוא״ד אדום בשקים

תפוא"ד לבן באריזה 
3.353.546%קמעונית איכות מעולה

3.003.083%תפוא״ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים פברואר 2019 - מרץ 2019 )ש"ח לק"ג( 
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תכירו
שפחת אלגבי מ

ממושב חצב    
נושמת כרובית

חגית שגב אילת

איפה זה התחיל 
בשנת 1949 עלה לארץ מטריפולי 

אביו של שמעון, בכור אלגבי. 
תחילה התגוררו במעברה 

בבנימינה ולאחר מכן הגיעו 
למושב חצב. בכור התחתן בשנת 

1960 עם מרגלית ועבד כספר 
בגדרה. סבתא רבתא מרים, 

אמא של בכור, התחילה למעשה 
בעבודת החקלאות במשק בחצב. 

שמעון אלגבי והמשק בחצב
שמעון הינו אחד מארבעת 
ילדיהם של בכור ומרגלית 

והחקלאי היחיד ביניהם. 
שמעון קיבל את החלטת 

אביו שיעסוק בחקלאות. האב 
רצה שרק אחד מבניו יעסוק 

בחקלאות, עמד מאחורי שמעון 
ועודד אותו לגדל תוצרת איכותית 

כדי שלא יפסיד, כי מחירים 
עולים ויורדים. המוטו של בכור 

היה הקפדה על התמדה בגידול 
תוצרת איכותית, שבעקבותיה 

יגיעו גם מחירים טובים.
ב-1991 רכש שמעון משק בחצב. 

תחילה גידל בעיקר כרובית, 

פלפלים, דלועיים, עגבניות. 
שמעון נשוי למלי, שעבדה לצדו 

ועדיין פעילה אתו בחקלאות. מלי 
הייתה תמיד הממיינת הראשית 

של התוצרת, אשת חיל, שעבדה 
בבית האריזה וגם ניהלה את 

הבית. מלי היא אישה מדהימה, 
שם דבר לאיכות ולפדנטיות.

בשנת 1991, בשנה שבה רכש את 
המשק, הייתה שנה קשה מאוד. 

אירועי קרה גרמו נזקים קשים 
ביותר למשק. שמעון התייאש, 
אבל מדובר באדם חזק שלא 
נבהל מקשיים. במשך 20 שנה 

עבד בלילות ומכר בשוק הסיטוני, 
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וביום עבד כחקלאי בשטחי 
הגידול שלו במשק. 

שמעון לא רצה שבניו ייכנסו 
לחקלאות, כי לדבריו: "מדינת 
ישראל לא רק שלא מעודדת 
חקלאות, היא הורסת אותה. 

החקלאות אמנם מפרנסת 
אותנו, אבל יש המון קשיים, 
והבירוקרטיה מביאה להרס 

החקלאים". אך בניו רצו מאוד 
להמשיך בדרכו, הם גדלו לתוך 

החקלאות.

ברק ומור אלגבי - 
דור ההמשך

ברק הבן הבכור התחיל את 

עבודתו במשק בשנת 2009 
כשהשתחרר מהצבא וכאשר 

התחילו לעבוד עם רשתות 
השיווק. הוא מתגורר במושב 

עם רעייתו קלי במשק משלו, 
וכיום הוא בעיקר מנהל את 

המשק המשפחתי, החל מתכנון 
שתילה והזמנת שתילים, חלוקת 

עבודה, בחירת זנים, ריסוסים, 
מים ודישון, כל מה שקשור 

בעיקר בגידול כרובית. משק 
אלגבי מתמחה בכרובית, גם 

כרובית עלים וגם כרובית ארוזה. 
גידול הכרובית מאוד אינטנסיבי, 

וכל טעות עולה ביוקר. למשל, 
צבע הקלתית שצריך להיות 

לבן ולא צהוב, כי 
כרובית צהובה לא 
נמכרת ברשתות. 

זה דורש כיסוי ראשי 
הכרובית כל יום וכל 

הזמן. בנוסף זהו גידול 
רב-שנתי שסובל 

ממזיקים. מוצר חדש 
יחסית, שהכניס ברק 

לרשתות, חולל מהפך.
במשק שותלים כיום 

עם מכונת שתילה, 
והעיבוד מתבצע 
בטרקטורים עם 

מערכות של ג'י.פי.אס, 
הכול ממוחשב.
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ברק חי את המשק: "כילדים 
עשינו קשתות לחצילים 

והסתובבנו כל הזמן בשטחי 
הכרובית ובשטחים החקלאיים. 

הייתי שותל גינות ירק, ובבית 
הספר הייתי תלמיד מצוין 

שהרחיב ביולוגיה וחקלאות 
לחמש יחידות. הייתה לי 

האופציה להמשיך ללמוד, 
אבל עדיין בחרתי לעסוק 

בחקלאות". 
ברק חושב שצריכים לעשות 

שינויים חיוניים בחקלאות. 
לדבריו, "הגיע הזמן שיקימו 

שוק סיטוני איכותי לחקלאים, 
עם מחירים אלקטרוניים 

כמו באירופה. שנים מדברים 
על שוק חדש ושום דבר לא 

קורה. נבנה בצריפין שוק זמני 
שהפך לקבוע. בעיה רצינית 

נוספת בחקלאות היא הגבלת 
כוח האדם, מספר הפועלים 
במשקים. איזה חקלאי ייקח 

פועלים יותר ממה שהוא צריך, 
הרי הוא משלם להם?!".

מור, האח הצעיר, צמוד לברק 
מאז שהשתחרר מהצבא. 

למור כישורים טכניים, הוא 
אוהב מוטוריקה, נהנה "לשחק" 

עם מנועים. כבר מגיל צעיר 
היה נהנה לנהוג בשטחים 

החקלאיים.
מור מציין כי "כשאני מעבד את 

האדמה, זו תרפיה אדירה בשבילי. 
מעטים האנשים שיכולים לשבת 

בתא אחד, לנהוג 3-2 קמ"ש ועדיין 
ליהנות מזה. לאחרונה אני פחות 
מפעיל. רוב השנים עיבדתי את 

האדמה והכנתי את השטחים 
לברק, בזכות החושים הטכניים 

והאהבה לדבר".
ברק הוא ה"מוח", המתכנן, 
החקלאי החדש של שנות 

ה-2000, אבל הוא לא שוכח את 
המקורות. ברק מחפש כל הזמן 

את הקידמה ואת הדבר הבא 
בחקלאות, כדי להשקיע במיכון 

ובהתייעלות, ומור הוא איש ביצוע 
מעולה לצדו.

משק כרובית מהטובים בארץ
במשק אלגבי מגדלים בסך-הכול 

כ-1,000 דונם, כ-800-700 דונם 
של כרובית, ובנוסף גם דלעת 

שלמה וחתוכה, ברוקולי ופלפל 
בבתי רשת. מרבית השטחים 

באזור חצב. 
90 אחוזים מהתוצרת משווקים 

לרשתות השיווק, כמו ביכורי 
שדה צפון, אושר עד, יוחננוף. 

זהו משק של כרובית מהטובים 
בארץ, אשר מקפיד על כל 

התהליכים ושומר על המוטו 
שסבא העביר לאבא, שאיכות 
היא שם המשחק והיא שתביא 

למחיר ראוי.  כל משפחת אלגבי 
מעידה כי 99 אחוזים מהזמן הם 

חיים את האדמה, ומתבדחים 
ברצינות שהם "חיים כרובית, 

נושמים כרובית, אוכלים כרובית".
משפחת אלגבי לדורותיה חיה 

ונושמת חקלאות, ובמקרה הזה 
זאת לא קלישאה. אלה חקלאי 
העתיד, מקור גאווה לחקלאות 

של היום, ואנחנו מייחלים 
להמשך הצלחתם.
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שדה ההדרכה ב
מלצות גידול והגנת ה

הצומח במלפפונים 
בבתי צמיחה

יגאל מירון - רפרנט בכיר לגידול 
ירקות ורפרנט לגידול מלפפון, 

שה"מ
נטע מור - מדריכה מקצועית 

ראשית להגנת הצומח בירקות, 
שה"מ

מבוא
במהלך השנה מציב גידול 

המלפפון בחממה בפני החקלאים 
אתגרים מקצועיים רבים, כמו: 

התמודדות עם תנאי אקלים 
בלתי צפויים, לעתים קיצוניים, 

ועם מחלות שורש ונוף אופייניות, 
תפעול נכון של בית הצמיחה, 

הספקה נכונה ומיטבית של מים 
ודשן, בחירת זנים מתאימים 

לעונה ולתנאי הגידול במשק ועוד. 
בהמלצות אלו ננסה לתת מענה 

לכמה מהבעיות המתעוררות 
בגידול מלפפונים.

הכנת השטח לגידול 
במרבית השטחים מגדלים 3-2 

מחזורים בשנה. סניטציה קפדנית 
הכרחית למניעת הישנות מחלות 
קרקע ונוף. יש להקפיד על פינוי 
שרידי הצמחים מהגידול הקודם 

ועל הרחקתם מאזור הגידול. 
מומלץ לחטא את חוטי ההדליה 

בתכשירי כלור לפחות אחת לשנה.
יש לוודא כי הניקוז בחלקת 

הגידול תקין. עיבוד מעמיק ופיזור 
סופרפוספט וקומפוסט איכותי 

בכמות של כ-6-5 קוב לדונם 
מומלצים אחת לשנה, לקראת 
עונת הגידול בסתיו או בחורף.

בקרקעות כבדות או בלתי 
מנוקזות כדאי ליצור ערוגות 

מוגבהות.
חיטוי קרקע ייעשה בתכשירי 
מתאם סודיום וקונדור ודומיו, 

במינונים המומלצים ועל-פי 
הצורך.

חיפוי קרקע
מומלץ להשתמש בחיפוי קרקע 
שחור-כסוף בכל עונות הגידול, 

לשם מניעת עשבים, תוספת 
קרינה בעונות המעבר והפחתת 

הלחות באוויר החממה. יש 
להימנע מהשקיות עודפות 

העלולות להאיץ התפתחות של 
מחלות שורש.

טיפול בכיסוי המבנה
בתחילת עונת הקיץ יש לשטוף את 
יריעות הכיסוי מאבק ולרסס לצורך 
הצללה בלובן חממות בריכוז נמוך. 
השימוש ברשתות צל כתחליף לא 

הוכיח עצמו וגרם במקרים רבים 
לנשירת פרחים וחנטים. לפני עונת 

הגידול הסתווית יש לבדוק את 
יריעות הגג ולהחליף בעוד מועד 

יריעות רופפות או בלויות. לפני 
בוא החורף יש לשטוף את יריעות 

הכיסוי במים ולהסיר את האבק 
במטאטא. מומלץ לשטוף את גג 

המבנה מאבק ומלכלוך בטרם 
השתילה, ולא במהלך הגידול.

מרווחי שתילה
נהוגות שתי שיטות לקביעת 

מרווחי השתילה: האחת - גידול 
בשורות נפרדות, והשנייה - 

בצמדי שורות לערוגה. ידוע כי 
חדירת האור והאוורור טובים יותר 

בגידול בשורות בודדות, וכך גם 
קצב הקטיף ויעילות הריסוס. 

בשיטת הגידול בשורות בודדות 
יהיה המרחק ביניהן בגידול חורפי 

150-130 ס"מ, כלומר צמח מדי 
33-30 ס"מ לאורך השורה.
בגידול בצמדי שורות יהיה 

המרחק בין צמד אחד למשנהו 
180 ס"מ, והמרחק בין זוג 

השורות על גבי הערוגה יהיה 
50-40 ס"מ. בצמחים בעלי גידול 

וגטטיבי דל או בעונת הקיץ 
יספיקו 40 ס"מ בין הצמחים. 

בשתי שיטות הגידול כדאי 
להתאים טפטפת לכל צמח, 

לשם קליטה והתבססות מהירים 
ולקבלת אחידות בצימוח.

עומד הצמחים לדונם לא יפחת 
מ-2,500. בתנאי אוורור טובים 
ובעונות הגידול היבשות, ניתן 

להעלות את עומד הצמחים עד 
2,800 לדונם וליהנות מתוספת 

יבול יחסית.

גיזום עיצוב והדליית הצמח
צמחי מלפפון בחממה מעוצבים 

לגידול על ענף אחד מרכזי, 
למעט צמחי מלפפון מורכבים, 

שבהם נדון בהמשך.
יש להסיר ענפי צד ראשונים 

עד גובה 40 ס"מ, לשם עיצוב 
הצמח לענף ראשי אחד. ענף זה 

ילופף סביב חוט הדליה אנכי, 
אשר קשור בחלקו העליון לכבל 

מתכת אופקי המתוח מעל שורת 
הצמחים, ובחלקו התחתון נעוץ 
באדמה סמוך לצמח המלפפון.
בהמשך יופיעו בחלק מהזנים 

ענפי צד בלתי מסיימים, 
שאותם יש לגזום מפרק שני; 

בזנים מסוימים יופיעו ענפי צד 
מסיימים, שאותם אין צורך לגזום.

זנים
פעולות טיפוח אינטנסיביות של 

קבוצות טיפוח רבות בארץ ובעולם 
והצגת זנים חדשים לבחינה 

ולגידול בתדירות גבוהה מביאים 
לתחלופת זנים מהירה. מרבית 

הזנים החדשים נבדקים בבחינה 
השוואתית מסודרת 

במסגרת מבחני זנים, 
וחלקם האחר מוצע 

לחקלאים ללא כל בחינה 
כזו.

מטפחים זנים שונים 
לעונות גידול שונות 
על-פי תנאי הגידול 
המשתנים. יש לציין 

כי תנאי הגידול שונים 
מאזור לאזור ואף ממשק 
למשק באותו האזור, ולכן 

על כל חקלאי לבדוק 
היטב את התאמת כל זן 
לתנאי הגידול שבמשקו 

ולדרישות השיווק.  

הזנים העיקריים בעונות 
הגידול 

חורף: ps-64, גלובל, קינגסטאר
אביב: סינאל, רומי, בזלת, להב

קיץ: רומי, בזלת, להב, נונם, גונם
סתיו: דינגו

תכונות הזנים, הסבילות 
והעמידות שלהם למחלות קרקע 

ונוף מפורסמות על-ידי חברות 
הזרעים ובאחריותן.

לצד זנים אלה קיימים זנים 
נוספים, וכל חקלאי יבחר על-פי 

שיקול דעתו וניסיונו.

צמחים מורכבים
השימוש בצמחים מורכבים הפך 
בשנים האחרונות לנחלת הכלל, 

בעיקר בעונות הסתיו והחורף. 
שימוש בצמחים מורכבים 

מקנה לחקלאי יתרונות, כמו: 
התחמקות ממחלות שוכנות 

קרקע רבות, און צימוח והנבה 
טובים בטמפרטורות נמוכות, 
סבילות טובה יותר למליחות 

קרקע ולטמפרטורות נמוכות, 
משך הנבה ארוך יותר ועוד.

בשנים האחרונות נבחנה התאמת 
כנות מלון, דלעת, אבטיח 

ומלפפון, ונמצא שכנות הדלעת 
מספקות יציבות וטווח התאמה 
טוב יותר למרבית זני המלפפון 

שנבדקו. כיום מופנים מאמצי 
המחקר בעיקר לבחינת התאמת 
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המשך בעמוד הבא

כנות דלעת לזני המלפפון 
ולאיתור כנות בעלות טווח 

עמידויות גדול, כולל עמידות 
לווירוסים שוכני קרקע.

 AQ-ו  TZ-148 כנות הדלעת
נמצאו מתאימות למרבית זני 

המלפפון )רוכבים( המסחריים, 
אשר נבדקו מבחינת מדדים 

של און צימוח, יבול ואיכות פרי 
ויזואלית. 

החיסרון בשימוש בצמחי מלפפון 
מורכבים מתבטא בעלות גבוהה 

של השתיל, המסתכמת כיום 
בכ-1.5 ש"ח לשתיל; בחישוב 

כמות השתילים ומספר מחזורי 
הגידול - מדובר בהוצאה כספית 

ניכרת. כדי לצמצם עלות זו 
ולאפשר את הרחבת השימוש 

בצמחים מורכבים, בוצעו ניסויי 
שדה רבים לבחינת עומדי 

שתילה ושיטות גיזום ועיצוב 
הצמח. נמצא כי ניתן להפחית 

בכמות השתילים לאורך השורה 
לכדי מחצית ולפצל כל צמח 
לשני ענפי גידול ראשיים, כך 

שסך-כל היבול הכללי למ"ר לא 
ייפגע. יש לציין כי פיצול הצמחים 

גורם לדחייה של ימים אחדים 
בתחילת הקטיף ובצבירת היבול. 

נבדקו שתי שיטות לפיצול:
1. קיטום ראש - בשיטה זו 

קוטמים את קודקוד הצמח 
כשבוע לאחר השתילה. בוחרים 

שני ענפים דומים בגודלם 
ומשאירים אותם כענפים 

ראשיים, ואת יתר ענפי הצד 
קוטמים.

2. ענף צד - משאירים את הענף 
הראשי, לצדו משאירים ענף צד 

מפותח כענף נוסף, וקוטמים את 
יתר ענפי הצד.

בשתי השיטות מדלים כל ענף 
על חוט הדליה אנכי. 2,800 ענפים 

לדונם יניבו את היבול המרבי. 

המלצות הגנת הצומח
מלפפונים בבית צמיחה עלולים 
להיפגע ממגוון רחב של מזיקים 

ומחלות. המזיקים העיקריים 
בגידול זה הם אקרית אדומה 

מצויה ותריפסים )בעיקר תריפס 
הטבק(, אך גם מזיקים אחרים, 
כמו כנימת עש הטבק, כנימות 

עלה, זחלי עשים ומנהרנים. 
בנוסף, הגידול סובל מכמה 

נגיפים, שביניהם נגיף הטובמו 
CGMMV וכאלה המועברים 

בעיקר על-ידי כנימת עש הטבק. 
מחלת הנוף החשובה בגידול 

היא מחלת הכשותית. לעתים 
נתקלים גם בדידימלה ובמחלות 

בקטריאליות. בחורף מופיעה 
גם קישיונה גדולה ועובש אפור, 

העלולים לפגוע בכל חלקי הצמח. 
פגעי הקרקע החשובים בגידול 

הם פיתיום, נמטודות יוצרות 
עפצים ומחלת ריקבון הגבעול 

והשורש של המלפפון. התדירות 
הגבוהה של הקטיפים בגידול 

זה, במיוחד בקיץ, מקשה מאוד 
על השימוש בתכשירי הדברה, 

ולכן יש לנקוט במגוון האמצעים 
הקיימים כדי לגדל פרי בריא וללא 

שאריות תכשירי הדברה.
שימוש נכון באמצעים 

אגרוטכניים שונים עשוי 
להפחית נגיעות במזיקים 

ובמחלות, וכך לצמצם את 
השימוש בתכשירי הדברה 

בגידול; להלן נציין כמה 
מאמצעים אלה:

שימוש ברשתות 50 מש 	 
עשוי להפחית באופן ניכר 

את הנגיעות במזיקים, כמו 
כנימת עש הטבק, כנימות 

עלה, מנהרנים וזחלי עשים. 
רשתות 50 מש אינן חוסמות 

מעבר של תריפסים ואקריות, 
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אך מפחיתות את כניסתם 
למבנה. שימוש ברשתות 

מחייב הקפדה על סגירה 
מיטבית של כל הפתחים 

והחורים, כולל דלתות 
כפולות. יתר על כן, ברכישת 

רשתות חדשות יש לוודא 
תחילה שאושרו על-ידי 

מנהלת ההשקעות של משרד 
החקלאות. חשוב להקפיד 

על עובי החוט המתבטא 
בגודל החור ובמשקל הרשת. 

על משקל הרשת להיות רב 
מ-135 גרם למטר מרובע.

שימוש ביריעות פלסטיק 	 
בולע UV )אנטי וירוס( לחיפוי 

גגות המבנים מפחית את 
אוכלוסיית המזיקים, כמו 
כנימות עלה וכנימת עש 

הטבק, במבנה, וכתוצאה 
מכך מופחתת גם הנגיעות 

 UV בווירוסים. פלסטיק בולע
מפחית אף את פעילותם 
של מזיקים אחרים, כמו 

תריפסים, זחלי עשים 
ואקריות.

שימוש במלכודות או 	 
ביריעות דבק בצבע צהוב, 

לצורך לכידה המונית של מגוון 
מזיקים הנמשכים לצבע זה, 

כגון כנימת עש הטבק, כנימות 
עלה, תריפסים ומנהרנים.

לפני שתילת גידול חדש חשוב 	 
להקפיד על ניקיון המבנה 

והסביבה מעשבייה ומשאריות 
הגידול הקודם, העלולות 

להכיל מזיקים. כמו-כן, כאשר 
מגדלים ברצף וללא הפסקה 

בין גידול לגידול, מומלץ לרסס 
את המבנה לפני השתילה 

כנגד מזיקים. 
יש להימנע משתילה או 	 

מזריעה של גידולים שהובאו 
על-ידי העובדים הזרים, בתוך 
המבנים ובסביבתם. שתילים 

אלו מהווים מקור הדבקה 
לווירוסים שונים העלולים 

לפגוע בגידול.
למניעת התפרצות מחלות יש 

לנקוט באמצעים כלהלן:
פתיחת וילונות וניקוי רשתות 	 

למניעת הצטברות לחות 
במבנה.

הגדלת המרווח בין כבלי 	 
ההדליה מעל שורות הגידול, 

לשיפור כניסת האוויר, 
האור ותכשירי ההדברה אל 

החלקים המוסתרים יותר של 
הצמחים המודלים.

הימנעות מעודף רטיבות 	 
בקרקע והקטנת הלחות 

במבנה באמצעות שימוש 
בחיפוי קרקע ובאמצעי בקרת 

ההשקיה )טנסיומטרים(. 
הימנעות מטיפול בצמחים, 	 

כמו ליפוף, הסרת עלים וקטיף 
כאשר הצמחים רטובים, כדי 

להפחית מחלות הנגרמות 
על-ידי חיידקים.

עדיפות לשתילת זנים בעלי 	 
נוף מרוסן, לשם שיפור 

האוורור וצמצום הנגיעות 
במחלות נוף.

שימוש בזנים בעלי סבילות או 	 
עמידות לפגעים השונים.

שימוש בצמחים מורכבים 	 
להפחתת נגיעות בפגעי 

קרקע שונים.
סניטציה היא נושא חשוב 
בגידולים חקלאיים בכלל, 

ובמלפפונים בפרט, ולכן כדאי 
לבצע את הפעולות שלהלן 
לצמצום הפגיעה ממזיקים 

וממחלות:
מומלץ להסיר חלקי צמחים 	 

פגועים וחולים לשם הפחתת 
מקורות ההדבקה בחלקה. 

מומלץ להוציא מהחלקה 	 
את שאריות הגידול הקודם 

ולא לתחח אותם ולהצניעם 
בקרקע, מחשש לאילוח 

הקרקע בפגעים שונים, כמו 
נמטודות עפצים, חיידקים 

ווירוסים, המועברים בקרקע 
ובשאריות צמחים. 

במעבר מגידול לגידול יש 	 
לרסס את המבנה ואת הציוד 

באקונומיקה או בתכשירי 

כלור מיוצב )קלור בק, טהרן, 
כלורן( לקטילת פגעים, כולל 

פטריות, חיידקים ונגיפים.
הדברה ביולוגית - במהלך 

השנים נוסה השימוש באויבים 
טבעיים במלפפונים, אך לא 

תמיד עלה יפה. אנו ממשיכים 
לבחון את שיטת ההדברה 

הביולוגית עם חברת ביו-בי ויד 
מרדכי, בעיקר בהתמודדות עם 

אקריות ותריפסים באמצעות 
אקרית הסבירסקי ואקרית 

הפרסימיליס, תוך שימוש 
בשיטות עבודה חדשות, במטרה 

להצליח בכך.
תכשירי הדברה - קיים מגוון 

נרחב של תכשירים להתמודדות 
עם הפגעים השונים בגידול. יש 
להקפיד ולהשתמש בתכשירים 

מקבוצות כימיות שונות, 
כדי לצמצם ככל הניתן את 

התפתחות העמידות לתכשירים 
השונים. במהלך הקטיף חשוב 

להשתמש בתכשירים רכים, כגון 
קנון ודומיו, שמנים שונים וכו'. יש 

להשתמש אך ורק בתכשירים 
המורשים בגידול ולהקפיד על ימי 
המתנה מקטיף. רשימה מסודרת 

של התכשירים, הממוינים לפי 
קבוצות כימיות, מופיעה בהמשך 

ובאתר שה"מ.

מזיקים
אקרית אדומה מצויה 

הדברת האקרית הופכת 
בעייתית יותר ויותר. אקריות 

אדומות מוסעות באופן 
פסיבי לתוך המבנים, ללא 

קשר לשימוש ברשתות, ולכן 
במבנים סגורים, שאין בהם 

נגיעות משאריות הגידול 
הקודם, מתחילה הנגיעות 

באקריות לרוב ליד הדלתות 
ובשולי החממה, מכיוון זרימת 
הרוחות )צד מערב( ומחלקות 

שכנות נגועות. יש לשים לב 
מיד בתחילת הנגיעות לאזור 

הופעת האקרית, וכבר בנגיעות 
נמוכה לרסס עד לקבלת כיסוי 

טוב בצדם התחתון של העלים. 
מומלץ לשלב תכשירים קוטלי 

בוגרים עם קוטלי ביצים ודרגות 
צעירות או לשלב עם שמן או 

משטח, על-פי המומלץ בתוויות 
התכשירים. שמנים בלבד, כגון 
תמר טק, JMS ,EOS ונימגארד, 

יעילים להדברת אקריות 
ולמניעת קימחונות. בחלקות, 
שבהן נבחן השימוש באקריות 

טורפות, משתמשים בתכשירים 
שאינם פוגעים בהן, כמו שמנים, 

דיפנדר, אקסמייט ופלורמייט. 
תריפסים, בעיקר תריפס הטבק 

התריפסים מסבים נזק ישיר 
בלבד לגידול ואינם מהווים 

וקטורים לנגיפים בדלועיים. 
אוכלוסיות גבוהות של תריפסים 

עלולות לגרום להתייבשות 
עלים, לפגיעה בצימוח הצעיר, 
לעצירת הגידול ואף לשריטות 

בפרי. קיים מגוון תכשירים, 
המורשים כנגד מזיק זה, אך 

יעילותם פחתה מאוד בשנים 
האחרונות. נבחן השימוש 

באקרית הסבירסקי להדברת 
המזיק. האויב הטבעי אוריוס 

לויגטוס, הנמצא בשימוש נרחב 
בפלפל, פחות מתאים לשימוש 

במלפפונים.
כנימת עש הטבק 

עיקר הנזק מכנימת עש הטבק 
מתבטא בהיותה וקטור לנגיפים 

שונים בגידול, שהחשוב בהם 
הוא נגיף הצהבת העלים של 

הדלועיים )CYSDV(, הגורם 
להצהבה של הצמחים ולפחיתה 

ביבול. כנימת העש פעילה 
מרבית ימות השנה, באביב, בקיץ 
ובסתיו. מומלץ להשתמש בזנים 

הסבילים לנגיפים השונים. שימוש 
בשמנים שונים או במטרונום/
רקוויאם, שהוא חומר ממקור 
צמחי, יפחיתו את אוכלוסיית 

הבוגרים שלה. 
כנימות עלה, בעיקר כנימת עלה 

הדלועיים 
בחורף חם, באביב ובסתיו מסיבות 

הכנימות נזק ישיר כתוצאה 
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מפגיעה בצימוח הצעיר ומעצירת 
הגידול. במלפפונים הנגיעות 
מופיעה בתחילה במוקדים 

בחממה. בנוסף, כנימות אלה 
משמשות גם וקטורים לווירוסים. 

לאחרונה במלפפונים בבתי צמיחה 
נדירה ביותר הופעת נגיפים, 

המועברים על ידי כנימות עלה, 
כמו CMV או ZYMV. עם הופעת 

כנימות עלה בחלקה, מומלץ 
לטפל בתכשיר מתאים.

זחלי עשים 
בזחלי העשים, בעיקר פלוזיה, 

פרודניה ולפיגמה, יש לטפל 
על-פי הצורך, כשנראים הטלות 

וכרסומים בעלווה ובפירות. 
מנהרנים, בעיקר מנהרן 

החממות 
המזיק יוצר מנהרות בעלים, אך 

לרוב אינו מהווה בעיה בגידול. 
ההדברה תיעשה בתכשירים 

המתאימים במידת הצורך.

מחלות
כשותית הדלועיים 

המחלה פעילה במיוחד בעונות 
המעבר, ופחות בטמפרטורות 

נמוכות בחורף ובמזג-אוויר 
יבש מאוד בקיץ. בעונות, שבהן 
המחלה פעילה, מומלץ לטפל 

למניעתה. עם הופעת המחלה, 
יש לטפל בתכשירים בעלי 

יכולת קטילה של הפטרייה. 
יש לטפל לסירוגין בתכשירים 

מקבוצות שונות. אם משתמשים 
בשני תכשירים יחד, יש לשלב 

תכשירים מקבוצות כימיות 
שונות. תכשירים משרני עמידות 

)סיסטמיים, מונעים(, שאינם 
שאריתיים בגידול, כמו אלייט, קנון, 

קיפ ודומיו, עשויים להוות פתרון 
מניעתי למחלה, אולם רק כאשר 
התנאים אינם מיטביים לפטרייה.

קימחון הדלועיים 
המחלה פעילה בעיקר בעונות 

האביב והסתיו. חלק מהזנים 
סבילים במידת-מה למחלה. 

אם מופיעה נגיעות, יש לרסס 
בתכשירים מקבוצות כימיות שונות 

כדי למנוע התפתחות עמידות. 
דידימלה 

המחלה עלולה לפגוע בגבעולים, 
בעלים ובפירות. עיקר הפגיעה 

מופיע בצוואר השורש, שבו 
ניתן לראות התבקעות והלבנה 
המלווה בגופי הפרי השחורים 

של הפטרייה. המחלה לרוב 
אינה גורמת להתמוטטות 

צמחים, כאשר היא מופיעה 
בנפרד. לעתים ניתן לצפות בנזק 

בפרי - הפרי נעשה צר ובהיר 
בקצהו, וניתן לראות החמה 

בתוכו. הפגיעה בעלים מתבטאת 
בכתמים עגולים, המלווים אף הם 

בגופי הפרי השחורים. תכשירי 
המניעה כנגד הכשותית מונעים 

גם מחלה זו. התכשירים למניעת 

פוזריום בגידול נותנים מענה 
למחלה כאשר היא תוקפת 

בצוואר השורש. 
מחלות בקטריאליות - מחלת 

הדמיעה ואחרות  
מועברות לרוב בחומר הריבוי. 

בשנים האחרונות הן נדירות 
בגידול, אך לעתים מופיעות 
באופן ספורדי בחלקות על 

גבי השתילים ובאות לידי ביטוי 
כאשר שוררים תנאים מיטביים 
של חום ולחות. במידת הצורך 

מומלץ לטפל בתכשירי נחושת, 
כמו קוציד, במינון מופחת, בשל 

החשש מרעילות לגידול. 
 CGMMV-נגיף ה

שייך לקבוצת נגיפי הטובמו. 
מועבר בזרעים ובקרקע נגועה, 
ובהמשך מתפשט בקלות רבה 

באופן מכני באמצעות העובדים 
במהלך העבודה השוטפת בגידול, 
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כלומר בהפצה משנית. למניעת 
הפצה ראשונית של הנגיף, יש 

לדאוג לבדיקת זרעים במעבדה 
מוסמכת )על-פי פרוטוקול 

מומלץ( ולא להסתפק באישור 
בריאות של חברות הזרעים. 

כמו-כן, מומלץ לעקור ולסלק 
מהחממה את שאריות הגידול 

הקודם. הפסקה ארוכה בין גידול 
לגידול או מעבר לגידול אחר, 

שאינו מאותה המשפחה, עשוי 
להפחית את הנגיעות בקרקע. 

למניעת הפצה משנית של הנגיף, 
מומלץ לשמור על סניטציה 

במהלך הגידול ולמנוע מעבר 
של עובדים מחלקות מבוגרות 

לחלקות צעירות. מומלץ לחטא 
את המבנה ואת חוטי ההדליה 
בתכשירי כלור. מומלץ לשתול 

ישירות לתוך גומות השתילה 
ולהימנע מהשלכת השתילים על 

הקרקע. ניתן לחטא את גומות 

השתילה בתכשירי כלור מיוצב 
)קלור בק, טהרן, כלורן( במינון של 

2-1 גרמים לטפטפת, בהתאם 
לתכשיר. יעילות השיטה עדיין 
נבחנת על-ידי צוות ההדרכה 

והמחקר.

פגעי הקרקע החשובים
פוזריום - ריקבון הגבעול 

והשורש במלפפון 
המחלה פעילה מאוד בעונת 

האביב, אך גם בסתיו ובחורף. 
שימוש בצמחים מורכבים מונע 

את התפרצות המחלה. בחלקות 
בעלות היסטוריית נגיעות, מומלץ 

לטפל בהגמעה בתכשירים 
המתאימים החל מ-10-7 ימים 

מהשתילה, אחת לשבועיים, 5-3 
טיפולים למחזור גידול. 

פיתיום 
הגידול רגיש מאוד למחלה. 

הפטרייה עלולה להופיע לאחר 

השתילה והיא גורמת להתמוטטות 
שתילים, המלווה בריקבון בצוואר 

השורש ובשורשים. כמו-כן, עלולה 
המחלה לתקוף גם בגיל מבוגר 

ולגרום לנבילה או לעצירת הגידול, 
במיוחד כאשר היא משולבת עם 
נגיף ה-CGMMV. מומלץ להימנע 

משתילה עמוקה ומעודפי מים. 
בשלב השתילה מומלץ לטבול 

את השתילים לפני השתילה 
או להגמיע את החלקה לאחר 

השתילה בתכשירים המומלצים.    
נמטודות יוצרות עפצים 

בחלקות שחוטאו בקונדור עלולה 
להופיע במהלך הגידול או בגידול 
העוקב נגיעות בנמטודות יוצרות 
עפצים. לאחר השתילה ובמהלך 

הגידול ניתן להשתמש בתכשירים 
המומלצים, תוך כדי התחשבות 

בימי המתנה מקטיף.
חיטוי קרקע

התכשירים העיקריים לחיטוי 

קרקע בגידול הם תכשירי 
מתאם סודיום, כגון אדיגן סופר - 
להדברת מחלות קרקע ועשבייה 

חד-שנתית; וקונדור ודומיו 
- להדברת נמטודות יוצרות 

עפצים. בקרקעות רבות קיימת 
תופעת הפירוק המואץ של 

תכשירי מתאם סודיום. תופעה 
זו מחייבת שילוב עם חיטוי סולרי 
בקיץ, לקבלת תוצאות מיטביות. 

הגידול רגיש מאוד לנמטודות 
יוצרות עפצים ומחייב טיפול 

בקונדור ודומיו, לעתים אף לפני 
כל גידול. בחורף, בטמפרטורות 

מתחת ל-15 מעלות צלזיוס, 
לא מומלץ לטפל בתכשירים 

אלה אלא להסתפק בתכשירים 
הניתנים לפני הגידול ובמהלכו. 

כל האמור בדף זה הינו בגדר 
המלצה בלבד, ועל מקבל העצה 

לנהוג מנהג זהירות.
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עדכון - מרץ 2019

תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה
ערכה: נטע מור- ממ"ר הגנת הצומח בירקות

מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש במלפפונים בבית צמיחה. כאשר נוהגים בתחלופה בין תכשירים שונים או כשמשלבים 
 IRAC /FRAC - שני תכשירים כנגד אותו הפגע, יש להתייחס לקבוצה/אופן פעולה של התכשירים )לעיתים מופיע כמספר ו/או אות במיון לפי

Insecticide Resistance Action Committee / Fungicide - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים לפי אופן הפעילות(. המידע שלהלן אינו משמש תחליף 

לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. המידע נלקח ממאגר 
הנתונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

ימים ריכוז/מינון לדונםשם התכשירשם הפגע
קבוצת שם גנרילקטיף

הערותפעילות

מחלות 
שוכנות 

קרקע

אדיגן סופר/אדוכם 
43-25 ליטרסופר/מתמור/אדירם

חיטוי 
קרקע 
קדם-
שתילה

METAM SODIUM למניעת פיתיום, פוזריום, קשיוניה גדולה, עשבים
חד-שנתיים. פגע/מינון בהתאם לתוויות

נמטודות 
עפצים

קדם-20-15 ליטרקונדור/אגרוצלון
שתילה

DICHLOROPROPENE 1,3הוראות יישום ומינונים בהתאם לתוויות

קדם-60-40 ליטרפלדין
שתילה

DIMETHYL DISULFIDEגם לפוזריום במלפפון ולעשבים. ראו תווית

יישום בהגמעה, ב-3 טיפולים, סה"כ 3 ליטר  0.514OXAMYL 1A ליטר/ 1 ליטרויידט/ויוה
ליישום אחר שתילה. 4-2 טיפולים800-4003ABAMECTIN6 סמ"קטרוויגו

ליישום אחר שתילה. 4-2 טיפולים2503ABAMECTIN6 סמ"קנמטוקס
ליישום אחר שתילהתמצית שום4003 סמ"קביוגארד 100

ראו תוויתתמצית צמחים ממשפ' השפתניים13 ליטרנמקיל
יישום לפני שתילה ובמהלך הגידול. ראו תוויתביולוגי43BACILLUS FIRMUS ק"גביונם

6 ליטר ל-100 ק"ג גאוצ'ו ת''רמזיקי קרקע
זרעים

מיועד 
לחיטוי 
זרעים

IMIDACLOPRID4A פועל גם על כנימות עלה, כנימת עש הטבק
ותריפס הטבק, בתחילת הגידול

פוזריום 
ריקבון 

הגבעול 
והשורש

אוקטב/מיראז'/
ספורטק

0.2-0.1 גרם'/
בהגמעה. מינון ותדירות בהתאם לתווית. יעיל גם 3PROCHLORAZG1סמ"ק/לצמח

לדידמלה הפוגעת בצוואר השורש

0.06-0.04 סמ"ק/סקולר
בהגמעה. מינון ותדירות - ראו תווית7FLUDIOXONILE2צמח

פיתיום

בהגמעה ולטבילת שתילים0.15%3PROPAMOCARB HCLF4דיינון/דותן/תמנון
בהגמעה0.1%3HYMEXAZOLEA3טאצ'יגרן
בהגמעה1%3COPPER SULPHATE+POTAS. PHOSPHITEקלירוס
0.127FENAMIDONE + PROPAMOCARB HCLC3+F4 סמ"ק לצמחקונסנטו

507MEFENOXAMA1 סמ"קרדומיל גולד  נוזלי

בהגמעה בלבד. לא יעיל לפוזריום.0.053BOSCALID+PYRACLOSTROBINC2+C3 גרם לצמחסיגנוםדידימלה

אוקטב/מיראז/ דידמלה
ספורטק

0.2-0.1 ג'/סמ"ק 
בהגמעה בלבד. מינון ותדירות בהתאם לתווית3PROCHLORAZG1לצמח

כשותית 
הדלועיים

2507PROPINEB אנטרקול

קרבמט, 
למניעה

בראבו/בארבי/ברק/ 
נוגל/דאקוניל

350-150 סמ"ק/
מינון בהתאם לתכשיר3CHLOROTHALONILגרם

מנצידן/מנקודי/מנקוזן/
מנקוטל//טרידקס/ 

סנקוזב
2505MANCOZEB גרם

4007 סמ"קמנקופלו
2505METIRAM גרםפולירם 

2503FOLPET גרםפולפאן 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

תחום הגנת הצומח
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ימים ריכוז/מינון לדונםשם התכשירשם הפגע
קבוצת שם גנרילקטיף

הערותפעילות

כשותית 
הדלועיים

)המשך(

2003DIMETHOMORPH+MANCOZEB גרםאקרובט

H5

2003DIMETHOMORPH+PYRACLOSTROBINH5+C3 סמ"קקאבריו

ספינקס סופרה/ 
2503DIMETHOMORPH+ CHLOROTHALONIL סמ"קברקוד

1604 גרםולבון
 BENTHIAVALICARB-

ISOPROPYL+MANCOZEBטרנסלמינרי

M 3007 גרםגלבןBENALAXYL*+MANCOZEB

A1מונע ומרפא, סיסטמי מאוד

סנדומיל/מילור/ דו 
3003METALAXYL*+MANCOZEB גרםרה מי

 /MZ רידומיל גולד
 MZ 3003 גרםרודאוMEFENOXAM+MANCOZEB

2503METALAXYL+ CHLOROTHALONIL סמ"קמטאל גולד

בשילוב קיפ 300 או מנקוזב 253MEFENOXAM250 סמ"קרודאו
מרפא, סיסטמי3003PROPAMOCARB HCLF4 סמ"קדיינון/דותן/תמנון

מנקור/דרגופיקס/
מרפא, סיסטמילא ידוע3505CYMOXANIL+MANCOZEB גרםצימוקלין

1003FLUOPICOLIDE+PROPAMOCARBB5+F4 סמ"קאינפיניטו

754BOSCALID+ AZOXYSTROBIN סמ"קפרימיום

100-808AMETOCTRADIN+DIMETHOMORPH C8+H5 סמ"קאורבגו

1507FENAMIDONE+MANCOZEB גרםסכיור

C3 2007FENAMIDONE+ PROPAMOCARB HCLC3+F4 סמ"קקונסנטו

קומודור/ עוז אופטי/
2003AZOXYSTROBIN+ CHLOROTHALONIL סמ"קקולונל

2004FOSETHYL  AL גרםאלייט

משרני 
למניעה, סיסטמיעמידות

קנון/ פוספירון/ קורדון/
3503POTASSIUM PHOSPHITE סמ"ק/ 0.3% ניקון

4003 סמ"קקוסמוס
 SALT OF PHOSPHOROUS

ACID+ CHLOROTHALONIL

3503PHOSPHORIC ACID סמ"קקיפ

3003 סמ"קאגריפוס
 MONOPOTASSIUM SALT OF PHOSPHOROUS

ACID

שמן300-2003TEA TREE OIL סמ"קטימורקס גולד

קימחון 
הדלועיים

אופיר/אורון/טופנקו/
המינון תלוי בתכשיר70-353PENCONAZOLEG1 סמ"קעומר

503TRIADIMENOL סמ"קבאיפידן/שביט
G1שאריתי בגידול

4014TETRACONAZOLE סמ"קדומארק

253POLYOXIN ALH4 גרםפולאר

1003BUPIRIMATE2A סמ"קנמרוד

שילוב של ח"פ נמרוד+ ח"פ פוליקור1003BUPIRIMATE+ TEBUCONAZOLEA2+G1 סמ"קוינטו
303METRAFENONE סמ"קויואנדו

B6
303PYRIOFENONE סמ"קקאסורי

שילוב של ח"פ פוליקור+ ח"פ חדש403FLUOPYRAM+ TEBUCONAZOLEC2+G1 סמ"קלונה אקספריאנס
שילוב של ח"פ עמיסטאר+ ח"פ דומארק607TETRACONAZOLE+AZOXYSTROBINC3+G1 סמ"קאמרלד אנרג'י

503BOSCALID+ PYRACLOSTROBINC2+C3 סמ"קסטנגה

למניעת תנגודת יש לשלב שביט במינון המורשה203CYFLUFENAMIDU6 סמ"קנץ
203KRESOXIM METHYL גרםסטרובי

C3
התפתחות עמידות

אין לרסס יותר מ-3 פעמים ולא ברציפות503BOSCALID+ KRESOXIM METHYL סמ"קקוליס 
ח"פ עמיסטאר+ ח"פ של בראבו )קרבמט(1003AZOXYSTROBIN+ CHLOROTHALONIL סמ"קקומודור
המינון בהתאם למידת הנגיעות80-503TRIFORINE סמ"קספרול
0.5%3BACILLUS SUBTILISF6סרנייד

שמן1%3NEEM OILנימגארד
JMS1%3MINERAL OILשמן

1%3מור 
 C. SULPHATE+ POTASSIUM HYDROGEN

CARBONATE

1003POTASSIUM BICARBONATE גרםקליגרין
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ימים ריכוז/מינון לדונםשם התכשירשם הפגע
קבוצת שם גנרילקטיף

הערותפעילות

עובש אפור 
)בוטריטיס(

למניעה. מינון בהתאם לתוויתקרבמט500-3503CHLOROTHALONIL סמ"קבראבו/ ברק/ נוגל
1503FENHEXAMIDG1 סמ"קטלדור 

125/2503PYRIMETHANILD1* סמ"קמיתוס/ פרדיקט*
ראו תווית

מכיל חומר נוסף בעל מנגנון פעולה אחר607CYPRODINIL+FLUDIOXONILD1+E2 גרם/סמ"קסוויץ'/ סוואנה
10014MEPANIPYRIMD1 סמ"קפרופיקה 

אין להשתמש בתכשיר ברציפות למניעת עמידות100-503IPRODIONEE3 גרםרובראל אר/תר/ רודיון
1503TEBUCONAZOLE +CYPRODINILG1+D1 סמ"קבנלוס

1203FLUOPYRAM+  PYRIMETHANIL C2+D1 סמ"קלונה טרנקיליטי

 1%3BACILLUS SUBTILISF6סרנייד 

קשיונה 
גדולה

100-50 גרם/רובראל אר/תר/רודיון
אין להשתמש בתכשיר ברציפות 3IPRODIONEE3סמ"ק

80-407CARBENDAZIM גרםדלסן/בויסן
B1ניתן גם בהגמעה במינון 0.3 גרם לצמח

1003THIOPHANATE METHYL סמ"קטופז

אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים לעונה0.06%7CYPRODINIL+FLUDIOXONILD1+E2 /60 סמ"ק סוויץ'/ סוואנה
1503TEBUCONAZOLE +CYPRODINILG1+D1 סמ"קבנלוס

1203FLUOPYRAM+  PYRIMETHANIL C2+D1 סמ"קלונה טרנקיליטי

מחלת 
הדמיעה

בלו שילד/פונגורן/
תכשירי 0.25%3COPPER HYDROXIDE-0.3%פרסול/צ'מפיון/קוציד

נחושת

אקרית 
אדומה 

מצויה

ורטימק/ אגרירון/ 
אקרימקטין/ ביומקטין/ 

בקטין/ ורטיגו/ 
ורקוטל/ רומקטין/
אינוורט/אקטינמור/

ורמוט

בשילוב שמן או משטח בהתאם לתווית של כל 50-307ABAMECTIN6 סמ"ק
תכשיר

לדרגות צעירות, מומלץ בשילוב עם קוטל בוגרים404CLOFENTEZINE10A סמ"קאפולו
ניתן לשלב עם פלורמייט לקטילת בוגרים603SPIROMESIFEN23 סמ"קאוברון

200-1503ACEQUINOCYL20B סמ"קאקסמייט

757FENBUTATIN OXIDE12B סמ"קאקרימייט/ בוטרקס

1003CYFLUMETOFEN25A סמ"קדיפנדר

בשילוב שמן אולטרא פיין 0.5% או 0.1%4MILBEMECTIN6EOS 1%מילבנוק
100-753FENAZAQUIN סמ"קמגיסטר

21A

מומלץ בשילוב פיראט
1007TEBUFENPYRAD גרםמסאי

1254PYRIDABEN סמ"קנקסטר

1003FENPYROXIMATE סמ"קמטאור

רק דרגות צעירות, מומלץ בשילוב עם קוטל 257ETOXAZOLE10B סמ"קספיידר
בוגרות

403CHLORFENAPYR13 סמ"קפיראט/פוליס

פלורמייט/ פרדיסו/
אין לרסס יותר מפעמיים בשנה0.05%3BIFENAZATE20Dפלוטו

1%7PARAFFINIC OILדימול

שמן

בשילוב ורקוטל 50 סמ"ק/דונם
 EOS 1%3שמןMINERAL OILבשילוב מילבנוק בהתאם לתווית התכשיר
אין לעבור על מינון של 1 ליטר שמן סיטול לדונם1%3PETROLEUM OILשמן סיטול
1%3NEEM OILנימגארד

תערובת שמנים צמחיים1.53 ליטרתמר טק

כנימת עש 
הטבק

100-7014THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE14 גרםאויסקט
קונפידור/אימקסי/

ווארנט/סייפן/קודקוד/    
קונפידנס/קוהינור

1003IMIDACLOPRID סמ"ק

4A
בהגמעה

753DINOTEFURAN סמ"קאיפון

607THIAMETHOXAM סמ"קאקטרה

מוספילן לרסוס/
307ACETAMIPRID4A סמ"קמפיסטו
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ימים ריכוז/מינון לדונםשם התכשירשם הפגע
קבוצת שם גנרילקטיף

הערותפעילות

כנימת עש 
הטבק

)המשך(

לדרגות צעירות בלבד1003BUPROFEZIN16 סמ"קאפלורד 

ידביר גם זחלי עשים וזבוב מנהרות503CYANTRANILIPROLE28 סמ"קאקסירל

לדרגות הנימפות וגלמיםשמן0.1%3AZADIRACHTINנימיקס 

  100-6014CYFLUTHRIN 3A סמ"קבאיטרואיד

טרפנים סינתטים הזהים למיצוי מצמח כף אווז5003 סמ"קמטרונום

שמןתערובת שמנים צמחיים1.53 ליטרתמר טק

כנימות עלה

207SULFOXAFLOR4C סמ"קפלאש

153FLONICAMID9C סמ"קטיפיקי

הטיפול בשילוב פירתרימי אורגני תמ 0.2%שמן0.1%3AZADIRACHTINנימיקס 

603PIRIMICARB גרםפירימור 

1A 350-2003 סמ"קלאנט 20
METHOMYL

75-503 גרםלאנט 90

2003MALATHION1B סמ"קמלתיון 50

503IMIDACLOPRID+ LAMBDA CYHALOTHRIN4A+3A סמ"קטוטם

קונפידור/אימקסי/
ווארנט/קוהינור/ 
קונפידנס/קודקוד

403IMIDACLOPRID סמ"ק

4A

הטיפול בהגמעה

בריסוס207THIAMETHOXAM סמ"קאקטרה

207ACETAMIPRID סמ"קמוספילן /מפיסטו

753DINOTEFURAN סמ"קאיפון

תריפסים

בתוספת 1 ק"ג סוכר לדונם1003FORMETANATE1A סמ"קדיקרזול

1003TOLFENPYRAD21A סמ"קאומי

ידביר גם כ. עש הטבק, זחלי עשים וזבוב מנהרות. 503CYANTRANILIPROLE28 סמ"קאקסירל
בשילוב עם שמן קנולין

0.08%7SPINOSADטרייסר אולטרה
5

בתוספת שטח 90 0.1%

ידביר גם זבוב מנהרות וזחלי עשים. בתוספת 803SPINETORAM סמ"קספרטה סופר
שטח 90 0.1%

לתריפס קליפורני בלבד. יודברו גם זחלי לפיגמה 403CHLORFENAPYR13 סמ"קפיראט/פוליס
ופלוסיה

2003MALATHION1B סמ"קמלתיון 50

803ACRINATHRIN סמ"קרופאסט
3A

לתריפס קליפורני בלבד

100-6014CYFLUTHRIN סמ"קבאיטרואיד

זבוב 
המנהרות

100-7014THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE14 גרםאויסקט

ורטימק/ אגרירון/ 
אקרימקטין/ ביומקטין/ 

בקטין/ ורטיגו/ 
ורקוטל/ רומקטין

מומלץ בשילוב שמן או משטח בהתאם לתווית 607ABAMECTIN6 סמ"ק
של כל תכשיר

203 סמ"קאמפליגו
 CHLORANTRANILIPROLE 100 + LAMBADA

CYHALOTHRIN
28+3Aיודברו גם זחלי עשים

טריגרד/ טופגארד/ 
253CYROMAZINE17 גרםטרופר

פרודניה

גם לזחלים וכנימות עלה350-2003METHOMYL1A סמ"קלאנט 20

גם לזחלים וכנימות עלה75-503METHOMYL1A גרםלאנט 90/רו סטופ

200-1503FENPROPATHRIN סמ"קסמש
3A

150-10010ESFENVALERATE סמ"קמוסטנג

ידביר גם זחלי עשים אחרים153FLUBENDIAMIDE28 גרםטאקומי

307 סמ"קדוריבולפיגמה
 CHLORANTRANILIPROLE 100 +

THIAMETHOXAM
28+4Aידביר גם זחלי עשים אחרים

100-5014DELTAMETHRIN3A סמ"קדסיסהליוטיס
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תמונה מס' 1: אוכלוסיית אקרית המוזאיקה של 
החציל על גבי עלה חציל )הגדלה פי 140( 

החץ הסגול מורה על ביצה; החץ האדום - על זחל; 
החץ הכחול - על נימפה; החץ הלבן - על נקבה בוגרת

תמונה מס' 2: אוכלוסיית אקרית המוזאיקה של 
החציל על גבי עלה חציל )הגדלה פי 140(

תמונה מס' 3: סימני הנזק על העלווה כפי שהם 
נראים בשטח

תמונה מס' 4: סימני נזק בצימוח הצעיר

אקרית חדשה בחצילים - אקרית המוזאיקה של החציל 
נטע מור - ממ"רית הגנת הצומח בירקות, שירות ההדרכה והמקצוע

איתן רכט - מנהל תחום אנטומולוגיה, השירותים להגנת הצומח ולביקורת

לפני כשנתיים נצפתה בצמחי 
חציל תופעה של סימני מוזאיקה 
ועיוותים בצימוח הצעיר. הדיווח 

הראשון הגיע מאזור נחלים, 
מחלקות של "ד'ר חציל". החשד 
הראשוני היה כי מדובר בהופעת 

נגיף חדש, אולם בבדיקות 
מעבדה לא נמצא כל נגיף 

בצמחים שנדגמו. טיפולי גופרית 
גרמו לצמצום התופעה, ולכן 

עלה החשד לנוכחות אקריות. 
בצמחים, שהובאו למעבדה 

לאנטומולוגיה בשירותים להגנת 
הצומח ולביקורת, אכן נמצאה 
אקרית המשתייכת למשפחת 

 .)Eriophyidae( אקריות העפצים
במשך הזמן דווח על התופעה 

מכל אזורי הארץ ובכל המקומות 
הללו אובחנו הצמחים כנגועים 

באקריות אלה. בשל אופי הנזק 
שמסבה אקרית זו לצמח, הוחלט 

לקרוא לה "אקרית המוזאיקה 
של החציל". האקרית טרם 

הוגדרה באופן סופי.

תיאור האקרית
אקרית צהבהבה זעירה, גופה 
דמוי תולעת באורך 200-150 

מיקרון; היא בעלת 2 זוגות רגליים 
בלבד, מספר גפיים המאפיין 

את האקריות ממשפחת אקריות 
העפצים. 

לאקרית המוזאיקה של החציל 
מחזור חיים אופייני הכולל: ביצה 

עגולה בהירה )ברדיוס הקטן 
מ-50 מיקרון(, דרגת זחל לבן 

שקוף )באורך כ-90-50 מיקרון(, 
נימפה לבנה שקופה )באורך 

כ-100  מיקרון(, נקבה צהבהבה 
עד צהובה )200-150 מיקרון( 

וזכר דומה לנקבה אך בהיר וקטן 
ממנה.  

בדומה לאקרית החלודה של 
 ,)Aculops lycopersici( העגבנייה

האקרית נודדת באופן חופשי 

על פני הצמח. ההזנה מתבצעת 
בשני צדי העלה על תא 

אפידרמלי יחיד בכל פעם, 
ובסופה נערך חיפוש קצר אחר 

תא חדש ומתחילה הזנה נוספת. 
אקרית המוזאיקה של החציל 

מזכירה במראה את אקרית 
החלודה של העגבנייה, אך 

צבעה הצהוב בהיר יותר. ניתן 
לראות את ההבדלים ביניהן רק 

באמצעות מיקרוסקופ.

פונדקאים והפצה
עד כה דווח בארץ על נזקים 

שנגרמו בעטיה של אקרית זו רק 
לחציל. במסגרת סקר שאנו עורכים 

בנושא תפוצת המזיק, בקשתנו 

מהמגדלים ומאנשי השטח שיפנו 
דוגמאות חשודות, המראות סימנים 

דומים, אל איתן רכט מהשירותים 
להגנת הצומח ולביקורת, 

 ;eitanre@moag.gov.il :דוא"ל
טלפון: 050-3323772.

בניסויים, שנערכו על שתילי חציל 
ועגבנייה במעבדה לאנטומולוגיה 

בשירותים להגנת הצומח 
ולביקורת, התקבלה חזרה של 

תסמיני המוזאיקה על שתילי 
החציל. על צמחי העגבנייה לא 

הייתה התבססות של אוכלוסייה 
ולא נצפו סימני נזק.   

אופן ההפצה העיקרי של אקריות 
ממשפחה זו הינו באמצעות 

הרוח ובאמצעות העובדים 
בחלקה, בעת מעברם ממוקד 

נגוע לאזור נקי. ידוע שמינים 
אחרים במשפחה זו יכולים לנוע 

מנקודה לנקודה גם על גבי 
חרקים, ולכן ייתכן שזהו אופן 
הפצה אפשרי גם לאקרית זו.

נזק
הנזק מתבטא בהופעת כתמים 

בהירים לא רגולריים בעלים, 
בדומה למוזאיקה המתקבלת 
מנגיעות בנגיפים. הנזק מופיע 
בעיקר בעלים הצעירים יותר, 

ובמיוחד בצימוח הצעיר. בנגיעות 
רבה הצימוח הצעיר נפגע קשה 
ועלול להיעצר. האקרית עלולה 
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תמונה מס' 5: סימני מוזאיקה בעלה חציל

להופיע גם בחלקות צעירות. 
חלקות מבוגרות נגועות מהוות 
מקור הדבקה לחלקות צעירות 

הסמוכות אליהן.

זיהוי והדברה
ניטור וזיהוי - היות שהנזק 

דומה למופע נגיפי עם הופעת 
תסמינים בשדה, יש לוודא 

שאכן מדובר בנזקי האקרית. 
האקריות קטנות וקשות לאיתור, 

הן בשל נוכחות השערות שעל 
העלים והן בשל מיקומן בנקודות 
מסתור על פני הצמח. ישנו קושי 

להבחין בהן בעזרת זכוכית 
מגדלת, שהגדלתה קטנה מפי 
20. אם מתעורר ספק כלשהו, 

מומלץ להעביר לזיהוי במעבדה 

לאנטומולוגיה בשירותים להגנת 
הצומח ולביקורת.

הדברה - תכשירי גופרית, 
המשמשים להדברת קימחונית, 

ותכשירי מנקוזב, המשמשים 
להדברת חלפת בגידול, עשויים 

למנוע את התפרצות המזיק. 
תכשירים המורשים כנגד אקרית 

 )Tetranychus urticae( אדומה מצויה
יעילים לרוב כנגד אקריות 

ממשפחה זו.

להלן רשימת תכשירים המורשים 
בגידול חציל ומומלצים להדברת 

אקרית החלודה של העגבנייה. 
ריסוס בתכשירים שונים מהמגוון 

המוצע, שניתן בחלקות נגועות, 
הראה פחיתה בתסמינים. 

השימוש בתכשירים השונים 
מותנה ברישוי בגידול ובהקפדה 

על ימי ההמתנה עד הקטיף. 

בכל מקרה, יש לקרוא בעיון את 
הרשום בתווית התכשיר בטרם 

השימוש בו.

קבוצת חומר פעילהתכשיר
פעילות

ורטימק 
ודומיו

ABAMECTIN6

CYFLUMETOFEN25דיפנדר

SPIROMESIFEN23אוברון

PYRIMIDIFENמייטקלין

21A FENAZAQUINמגיסטר

FENPYROXIMATEמטאור

פגסוס 
ודומיו

DIAFENTHIURON12A

מנצידן 
ודומיו

MANCOZEB

תכשירי 
גופרית

SULPHUR

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 
מקצועית בלבד, ועל מקבל 
העצה לנהוג משנה זהירות.
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שתלות תות-שדה - מ
מרץ/אפריל 2019 

מוחמד יוסף אבו טועמה, ממ"ר 
תות שדה

נטע מור, ממ"רית הגנת הצומח

כללי
מדי שנה, בחודשים פברואר-

אפריל מכינים את הקרקע 
למשתלות השדה המשקיות: 

קובעים את היקף שטח 
המשתלה ואת גודל השטח המניב 
המתוכנן לעונה הקרובה, בהתאם 

למגבלות המים ולכוח העבודה. 

חומר ריבוי
חובה להשתמש בשתילי אם 

מהמשתלות המורשות בלבד, 
כדי להיות בטוחים שאיכותם 

עומדת בתקנות משרד 
החקלאות מבחינת אמינות הזן 

והניקיון ממחלות ומווירוסים.

בחירת השטח והכנת 
הקרקע

מומלץ לבחור חלקה שהקרקע 
שבה תהיה מנוקזת, חולית, 

עמוקה, נקייה מעשבים, פורייה 
ורחוקה משטחים מניבים, 
מחשש להעברת מזיקים 

ומחלות. עדיף לבחור בחלקה 
שלא גידלו בה תות-שדה בשנים 
האחרונות, כיוון שגורמי מחלות 
משתמרים בקרקע יותר משנה.

מתחילים בהכנת הקרקע 
בביצוע חריש עמוק )60-40 ס"מ( 
במשתת או במחרשה מתהפכת 

בתחילת האביב, לאחר מכן 
מפוררים את הרגבים ומיישרים 

את הקרקע. בהמשך יבוצעו 
עיבודים קלים באמצעות קלטור, 
להשמדת עשבים שנבטו במהלך 
החורף והאביב, עד ביצוע החיטוי 

במהלך חודש אפריל. פעולה 
זו חיונית להפחתת אוכלוסיית 

זרעי העשבים בקרקע. יש לדאוג 
לניקיון החלקות השכנות וגבולות 

החלקה מעשבים, כדי למנוע 
מעבר זרעים נוספים באמצעות 

הרוח )כגון קייצת ועשבים אחרים 
ממשפחת המורכבים(.

זיבול ודישון יסוד
מומלץ לבצע בדיקת קרקע לפני 

הוספת זבלים או דשנים כימיים 
ביסוד ולקבוע את כמותם על 

סמך הממצאים ותוך היוועצות 
במדריכי שירות שדה, כדי 

לשלוט ברמת היסודות בקרקע. 
הרמה המיטבית הרצויה של 

היסודות היא 30 ח"מ זרחן ו-60 
ח"מ אשלגן. כאשר לא מבצעים 
בדיקות, מפזרים 150 ק"ג סופר 

פוספט ו-20 ק"ג אשלגן כלורי 
לדונם. מצניעים אותם לעומק 

של 15-10 ס"מ בתיחוח. הזרחן 
חשוב מאוד לבניית מערכת 

שורשים בריאה ומפותחת של 
שתילי האם והבנות. במהלך 

תקופת המשתלה, דישון יחסי 
עם ההשקיה מבטל את הצורך 
במתן דשן יסוד אשלגני, בתנאי 
שיבוצע מעקב רציף בבדיקות 

קרקע אחת לחודש. אחת 
לשנתיים, לפני החיטוי בחודשים 
נובמבר ודצמבר, מוסיפים זבל 
אורגני רקוב בצורת קומפוסט 

במנה של 6-5 מ"ק/דונם.

חיטוי קרקע
מגדלים, שברשותם מתיל 

ברומיד, יחטאו מתחת ליריעה 
חוסמת במינון של לפחות 30 ק"ג 

לדונם. מינון נמוך מזה אינו יעיל 
בהדברת חלק מפגעי הקרקע, 
כמו מקרופומינה. התכשירים  
המורשים לחיטוי בתות שדה 

הם אדוכם סופר, להדברת 
מחלות שוכנות קרקע, וקונדור/

אגרוצלון ופלדין, להדברת 
נמטודות עפצים. בחלקות בהם 
ישנה נגיעות בנמטודות עפצים, 

מומלץ לחטא בקונדור/אגרוצלון 
או פלדין, תוך הקפדה על 

הוראות היישום. חובה לחכות 5 
ימים לפחות בין חיטוי בקונדור/

אגרוצלון לבין חיטוי באדוכם 
סופר. נכון להיום רוב הקרקעות 
אינן מאולחות בנמטודות, ולרוב 

מספיק חיטוי באדוכם סופר. 
העיתוי הטוב ביותר לביצוע 

החיטוי הוא כשלושה עד ארבעה 
שבועות לפני השתילה. חיטוי 
סמוך מדי לשתילה יסכן את 
צמחי האם ועלול לגרום נזק 
קשה, בשל שאריות התכשיר 
בקרקע. מומלץ לחפות את 

הקרקע מוקדם ככל האפשר 
לפני החיטוי, כדי להעלות את 

הטמפרטורה )יישום התכשירים 
מורשה בטמפרטורת קרקע של 
מעל 15 מעלות צלזיוס(. המנה 

המומלצת לחיטוי באדוכם סופר 
היא 70 ליטר לדונם ביישום 

בטפטוף מתחת לפלסטיק שקוף 
אנטידריפ על חלקה מוכנה 

לשתילה, במנת מים של 30-20 
קוב לדונם. המרווח בין שלוחות 

הטפטוף ובין הטפטפות לא 
יעלה על 50 ס"מ. לפני החיטוי 

חשוב להקפיד על כך שהקרקע 
תהיה מפוררת, נקייה משאריות 
צמחים ומחלקי פלסטיק ויבשה 
ככל האפשר. לאחר החיטוי אין 
להיכנס לשטח עם כלי עיבוד. 
יש להיוועץ במדריכים ובאנשי 

החברות לקבלת פרטים נוספים 
לגבי יישום התכשירים.

שתילה ומרווחים
שותלים את צמחי האם במהלך 

השבועיים הראשונים של מאי, 
בהתאם לזן. במהלך השתילה 
מסמנים את חלקי המשתלה 

שהוקצו לכל זן באמצעות שילוט 
מתאים, ובהמשך - באמצעות 

בניית מחיצות בגובה 40-30 ס"מ 
מיריעות פלסטיק על שלד של 

חישוקי ברזל, למניעת מעבר 
שלוחות מזן לזן. המחיצות אינן 
צריכות להיות גבוהות מדי, כדי 
שלא יפריעו להמטרה. בין שני 

זנים סמוכים מותירים שורה 
ריקה, שבה תוקם המחיצה 

לאחר השתילה. מקימים 
מחיצת פלסטיק בגובה 70-60 
ס"מ כגבול מסביב למשתלה, 

ומשאירים כניסה אחת שבה יוצב 
כלי המכיל חומר חיטוי לטבילת 

רגליים וכלי עבודה.
קביעת מרווחי השתילה תיעשה 

בהתאם לזן, לפוריות הקרקע 
ולמועד שתילת האמהות, כאשר 

בזנים עתירי שלוחות ובנות 
)זנים בכירים( ובקרקע פורייה - 
שותלים את האמהות במרווחים 

גדולים. לעומת זאת, זנים אפילים 
דלי בנות ושלוחות שותלים 

במרווחים קטנים יותר, כמפורט 
בטבלה שלהלן.

שותלים שתילים בריאים בעלי 
מערכת שורשים מפותחת 

שלא השחירה. חובה להרטיב 
את הגוש לפני השתילה. חשוב 

להקפיד על כיסוי הגוש בקרקע, 
למניעת התייבשותו, וכך למנוע 

תמותה ופיגור בהתפתחות. 
שותלים ליד הטפטפות כדי 

לדייק במרווחי השתילה. 

דישון במהלך גידול 
המשתלה

ביישום הדשנים, ובעיקר החנקן, 
נדרשים רגישות וידע למענה 

מדויק על צורכי השתילים, 
למניעת צמיחה מופרזת 

טבלה מס' 1: המועדים והמרווחים בשתילת שתילי אם וכמות לדונם 
משתלה לפי זנים

 מועד שתילת
שתילי האם

צמחי אם 
לדונם 
משתלה

מרחק בס"מ

בין הזן
הצמחים 

בשורה

בין 
השורות

5-1 במאי 250-200 220-200 220-200 תמר )328(, הדס )543(, מלאך , 
גילי, אורלי, 6048, איה, פלס

5-1 במאי 220-170 250-220 250-220 רותמי, ברק )946(, מאור, 6040, 
רוקי, 242, 1451

15-7 במאי 250-200 220-200 220-200 פסטיבל, יעל )329(, 229   



מרץ-אפריל 442019מבזק ירקות

וכיסוי שטח המשתלה מוקדם 
מדי. צפיפות גבוהה עלולה 
לגרום להתפתחות שתילים 

דקים, ארוכים ובעלי מערכת 
שורשים דלה, כך שסיכוייהם 
של השתילים להיקלט לאחר 
השתילה יהיו מועטים וייווצרו 

תנאים המעודדים הדבקה 
והתפשטות מחלת האנתרקנוז.

ככלל, מומלץ להשתמש בדשנים 
שמתאימים ליישום במערכת 

הטפטוף וההמטרה. בחירת 
הדשנים תיעשה על סמך בדיקות 
קרקע תקופתיות. ניתן להשתמש 
בדשנים נוזליים, כמו שפר/שפיר 

עם יסודות קורט )כגון 7:3:7(, 
או בדשנים מוצקים מורכבים 
כמו  23:7:23. ניתן להשתמש 

בדשנים לא מורכבים, על סמך 
בדיקות קרקע, כמו אמון חנקתי 
נוזלי )21%(, אמון גופרתי, אשלגן 

חנקתי, חד-אמון זרחתי )MAP( או 
.)MKP( חד-אשלגן זרחתי

פיזור ידני עלול לגרום צריבות 
ותמותת שתילים, במיוחד אם 

כמות המים הניתנת לאחר הפיזור 
אינה מספקת. 

השקיית המשתלה
להשקיית המשתלה מומלץ 
להשתמש בשלוחות טפטוף 

צפופות הפרוסות במקביל 
לשורות צמחי האם שמכסות 

את כל שטח המשתלה )40-30 
ס"מ בין השלוחות ו-25 ס"מ בין 
הטפטפות בשלוחה או טפטוף 
רציף(. במקרה ששתילת צמחי 

האם אינה מתבצעת על ערוגות 
מוגבהות, יש לשקול שימוש 

בטפטוף חד-פעמי. בשל הקושי 
בהוצאת הטפטפות מהשטח 
במהלך עקירת השתילים, יש 

לטמון אותן באופן שטחי בעומק 
של כ-5-3 ס"מ. אין צורך לחבר 

את כל השלוחות בתחילת 
המשתלה, אלא ניתן לבצע חיבור 

הדרגתי בהתאם להתקדמות 
הכיסוי הצמחי. במהלך העונה, 

עם כל חיבור של שלוחה נוספת, 
מומלץ לתת מנת מים בהמטרה 
כדי לדחוק את המלחים משולי 

האזור שהושקה בטפטוף. 
שימוש בטפטוף מעלה את 

יעילות ההשקיה והדישון, מפחית 
את הסיכוי להתפתחותן של 

מחלות עלים )רמולריה, מרסוניה 
ואנתרקנוז( וכנראה חוסך במים.

בכל מקרה, שמירה על לחות 
אוויר ועל רטיבות פני הקרקע, 

בהתאם להתפתחות השלוחות 
ולהשתרשות הבנות - מבטיחה 
את הצלחת המשתלה. מומלץ 

להשקות את המשתלה בהמטרה 
בשעות הבוקר המוקדמות, 

למעט בימי שרב, שבהם יש 
להשקות בצהריים השקיה 

נוספת לשם צינון. בהמטרה 
תהיה ההשקיה המרכזית בבוקר 

בלבד, ואין לחלק את מנת 
ההשקיה היומית לשתיים )מנת 

המים להשקיה בהמטרה לא 
תהיה פחותה מ-6 מ"ק/דונם(. 
בחירת ציוד ההשקיה, קביעת 

ההצבות בהתאם לתנאי השטח 
ורשת ההשקיה חשובות ביותר 

להבטחת כיסוי אחיד בכל 
השטח, ללא נגירה ובזבוז. לשם 
כך, בוחרים בממטירים עדינים 

בעלי ספיקה של 200-160
ליטר לשעה. יש להקפיד על 
לחץ מים שיותאם לדרישת 

היצרן, ויש להציב את הזקיפים 
במאונך לקרקע. מומלץ להציב 

ממטירי גזרה )180 מעלות( 
בעלי 50% ספיקה בשולי 

המשתלה, כדי לחסוך במים. 
בתקופות א' ו-ב' )ראו טבלה 

מס' 3( משקים בטפטוף )שלוחה 
לשורה; יש לוודא טפטפת לכל 

צמח אם( ונעזרים במקביל 
בהמטרה טכנית אחת בשעות 
הצהריים למשך 20-15 דקות, 

לצינון בימי שרב. בהמשך עונת 
הגידול, בשלבים ג' ו-ד', מומלץ 
להשאיר את שלוחות הטפטוף 

טבלה מס' 2: תכנית דישון יחסי במי ההשקיה במהלך גידול 
המשתלה

ריכוז היסודות במי ההשקיה 
בח"מ )ג'/מ"ק( מערכת 

ההשקיה
תקופה 
בימים תאריכים  אשלגןשלב בגידול המשתלה

)K20(
 זרחן

)P2O5(
 חנקן
)N(

50-40 30 50-40 בטפטוף 10 10.5-1.5 א. שתילה-קליטה 
60-50 30 60-50 בטפטוף 20 30.5-11.5 ב. התבססות האמהות

60-50 30 60-50 בהמטרה*
ובטפטוף 60 1.8-1.6 ג. פיתוח שלוחות עד 

כיסוי המשתלה 

60-50 30 **0 בהמטרה 
ובטפטוף 50-40 20.9-1.8 ד. גמילה והקשיה

* לקראת תום ההשקיה )10-5 דקות אחרונות(, יש להשקות במים 
שאינם מכילים דשן, למניעת צריבות בעלים.

** בתקופת ההקשיה יש לשקול מתן דשן חנקני בכמות מצומצמת 
)בראשית אוגוסט( לפי התפתחות השתילים. ניתן להשתמש בדשן כמו 

חד-אשלגן זרחתי או אשלגן חנקתי.
*** לתיקון מחסור בברזל, יש להשתמש בכילט ברזל בדרך כלל 

במנה של 500-250 גרם לדונם, או לרווח השקיות, אם מחסור הברזל 
נובע מעודפי מים בקרקע. יסודות קורט אחרים יינתנו בהתאם לצורך 

ולאחר היוועצות במדריך.
**** לוח הדישון הוא המלצה כללית. יש לבצע בדיקות קרקע 

בתדירות של לפחות אחת לחודש, כדי להתאים את תכנית הדישון 
למציאות בשטח. 

טבלה מס' 3: משטר ההשקיה במשתלה
בהמטרה* בטפטוף

תקופה שעתשלב בגידול המשתלה
השקיה

 כמות
מ"ק/ד'

 מרווח
בימים

 כמות
מ"ק/ד'

מרווח 
בימים

12:00 2-1 כל יום 3-2 כל יום 10 ימים
10.5-1.5 א. שתילה - קליטה

12:00 2-1 ימי
שרב 5-3 5-2 20 ימים

30.5-11.5 ב. התבססות האמהות

06:00 9-7 כל יום 6-4 3-2 60 ימים
1.8-1.6

ג. פיתוח שלוחות עד כיסוי 
המשתלה 

06:00 20-10 5-2 15-10 4-2 50-40 ימים
20.9-1.8 ד. גמילה והקשיה

משטר זה מותאם לאזור השרון. יש להתאים את משטר ההשקיה 
לאזורים חמים ויבשים, שהקרקע בהם היא חול דיונה.

* המלצות ההשקיה הן כלליות, ויש  להתאימן לתנאי האזור )אקלים, 
קרקע וזן(. יש לבקר את משטר ההשקיה באמצעות בדיקות קרקע 

תקופתיות.
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בשטח ולהשקות את האמהות 
באמצעותן )השקיה באמצעות 

המטרה בלבד דורשת מנות 
מים גדולות יחסית כדי להגיע 

לבית השורשים של צמחי האם(. 
משטר השקיה שאינו מספק 

את צורכי צמח האם עלול 
ליצור עקות המלחה ופגיעה 
בשורשים )השחרת שורשים 
וצריבות קצוות והאדמה של 

העלים(, שלעתים חושדים 
בטעות כי נגרמו מריזוקטוניה או 

מפגעים אחרים. הכנסת מערכת 
טפטוף לכל השטח )ראו לעיל( 

מיועדת בעיקר לתקופת הגמילה 
וההקשיה )שלב ד' בטבלה 3( 

מהסיבות שצוינו לעיל. בתקופה 
זו המלצות ההשקיה הן בהתאם 

למערכת  ההשקיה הפעילה 
בשטח )טפטוף או המטרה(. 
במקרה שמשקים באמצעות 
מערכת הטפטוף בלבד, ניתן 

לשקול השקיית המטרה אחת 
ל-10 ימים עד שבועיים, לשם 

שטיפת מלחים.

טיפול במשתלה
מסירים תפרחות ופירות 
שהופיעו על צמחי האם, 

להבטחת התפתחות שלוחות 
ובנות תקינה. כעשרים יום לאחר 

השתילה מקלטרים ומיישרים את 
פני השטח במתחחת יד )אגריה( 

ובמגרפות יד לעקירת עשבים, 
לשבירת הקרום ולמניעת שקעים 

שיפריעו להשתרשות. חוזרים 
על פעולה זו ככל שיידרש ולפני 

כיסוי השטח בשלוחות. מתחילים 
בכיוון השלוחות משהגיעו לאורך 

50-40 ס"מ, לכל הכיוונים, 
להשגת כיסוי אחיד בשטח. 

מייצבים את השלוחות בהטמנת 
הפרק הראשון באדמה. לאחר 

שלב זה משתדלים שלא להיכנס 
לשטח המשתלה אלא לעקירת 

עשבים ידנית או לטיפולי הדברה, 
כדי למנוע הידוק של הקרקע או 
נזק לשלוחות, העלולים להיגרם 
מדריכה. נעיצת בנות במקומות 

ריקים תופסק חודש מתאריך 
העקירה.

הגנת הצומח
סניטציה במשתלה היא אמצעי 

יעיל מאוד למניעת העברה 
והתפשטות של מחלות ומזיקים, 

ולכן חשוב לנקוט בצעדים 
מונעים לפני בחירת האמצעי 

הכימי.
העובדים, גם בשדה המניב, 

יחלו קודם בעבודתם במשתלה, 
ולאחר מכן בשדה המניב. יש 

לטבול רגליים וכלי עבודה בחומר 
חיטוי לפני הכניסה למשתלה, 
מחשש לנשיאת גורמי מחלה. 
יש לעקור ולהרחיק צמחי אם 

ושלוחות החשודים כנגועים 
במחלות שונות, כגון אנתרקנוז או 

מקרופומינה.
למניעת אנתרקנוז, מומלץ 

לטבול את שתילי האם 
בשלמותם לפני שתילתם )בטרם 

הוצאתם מהתבנית( בתמיסת 
אוקטב בריכוז 0.1% )גרם אחד 

לליטר מים( למשך 2 דקות. 
קימחון - מחלה קשה בגידול 

תות-שדה בעונת האביב 
והסתיו. שתילים נקיים 

מהמחלה יקטינו את סיכויי 
התפרצותה בשדה המניב 

מאוחר יותר. יש לרסס 
במשתלה למניעת מחלה זו 
בחלקות המניבות. מטפלים 

בתדירות של אחת לשבוע 
בתכשירים המומלצים. למניעת 

המחלה ניתן להשתמש באופן 
קבוע בתכשירי גופרית. 

בשימוש בתכשירי גופרית אין 
סכנה להתפתחות עמידות. 
עם הופעת המחלה, מומלץ 

להשתמש בתכשירים מקבוצות 
כימיות שונות לסירוגין, למניעת 
התפתחות עמידות. יש לזכור, 

כי השימוש בחלק מהתכשירים 
מורשה רק במשתלות, ויש 

להפסיק את הטיפול בהם עם 
השתילה בחלקות המניבות. 

התכשירים המותרים לשימוש 

במשתלה, במיון לפי קבוצות 
כימיות: 1. אביר; 2. סטרובי, 

פלינט; 3. אנויל, אופיר 2000, 
דומארק; 4. פולאר; 5. תכשירי 
גופרית )הליוגפרית, גופרותר, 

סולפורון, סולפולי, תיוביט( וכו'. 
כנגד כתמי עלים מטפלים 

באנטרקול או בדקוניל.
להדברת כנימות עלה וציקדות 

)וקטור לפיטופלסמה - גרין 
פטל(, ניתן להשתמש בתכשירים 

כמו איפון, אקטרה, קונפידור 
ודומיו. 

להדברת פרודניה וזחלי עש 
אחרים מטפלים עם גילוי 

הנגיעות בשטח בתכשירים 
שונים, כמו מץ', אטברון, 

פרוקליים, דנים, קורגן ועוד. 
להדברת אקרית אדומה מצויה 
מטפלים עם גילוי מוקדי נגיעות 

ראשונים בתכשירי אבמקטין 
)ורטימק ודומיו(, פלורמייט או 

באמצעות פיזור אקריות טורפות.
למניעת נזקי תריפס הקיקיון 

בצימוח הצעיר, מסוף אוגוסט עד 
העקירה, ניתן לטפל בטרייסר 

אולטרה או בתכ' אבמקטין 
)ורטימק ודומיו(.

למניעת נזקי חיפושית המלדרה 
)חומיני(, מטפלים בתכשירים 
מקבוצת הפירתרואידים, כגון 

סימבוש וטלסטאר. קורגן, 
המורשה בתות שדה להדברת 

זחלי עשים, נמצא יעיל בהדברת 
דרני מלדרה בגידולים אחרים. 
על אופן הטיפול במזיק זה יש 

להיוועץ במדריכים. 

עונת משתלות מוצלחת!

גידולי תעשייה 

שאול גרף

עגבניות
ביקוש העגבניות על-ידי 

המפעלים הוא בשפל של כל 
השנים. גם הנכונות של המגדלים 

לגדל עגבניות היא קטנה, 

בגלל הרווחיות הנמוכה של 
הגידול והסיכונים הרבים. היבוא 

של מוצרי העגבניות, בעיקר 
מאיטליה, והפרסום האוהד 

שמלווה את המוצרים האלו פוגע 
קשה ברווחיות של המפעלים.

הענף במשבר וחייב בשינוי כדי 
לעבור אותו.

גשמי הברכה שמלווים אותנו 
בחורף זה משבשים קצת את 

תכניות השתילה ומעודדים 
פטריות אוהדות לחות, כמו 
הפטרייה הגורמת למחלת 

הכימשון. המופע האלים של 
המחלה, שגרם לתמותה 

של צמחים, גרם למדריכים 
ולפקחים בעמקים המזרחיים 
לחשוד שאולי מדובר בגורמים 

נוספים. הנושא בבדיקה, 
ובינתיים מרססים רק בתכשירי 

ההדברה הרשומים בצבע 
השחור בנספח של הגנת הצומח 

לחוזה העגבניות לתעשייה; אלו 
התכשירים המותרים בארץ, 

באירופה ובארה"ב. במידה 
שמתמודדים עם פגעים, שרק 
בארץ יש תכשירים המותרים 
לריסוס לצורך הדברתם, רצוי 

לבקש אישור כתוב מנציג 
המפעל.

אפונה
בגלל הגשמים יש עלייה 

באילוח של מחלות הכשותית 
והאסקוכיטה. מומלץ לא לקחת 

סיכונים ולרסס בתכשירים 
המורשים.

שעועית 
ושוב, יש לגדל רק זנים מוכרים 
ולא להפוך את השדות למבחני 

הזנים של המפעלים. מפעל 
המעוניין בזן לא מוכר, שייקח את 

הסיכון על עצמו.

תירס לתעשייה
קיימים מספר פגעים שהתשובות 

להם לא מספקות. הנושא 
בעבודה. בהצלחה!!!!!
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הלבנת קש בבצל קיצי 

אלי מרגלית - ממ"ר שושניים

תופעת הלבנת קש בבצל קיצי 
מוכרת בישראל זה שנים רבות.

לעיתים התופעה גורמת לנזקים 
כבדים עד כדי אובדן מוחלט 

של היבול. הפגיעה מתאפיינת 
בהתייבשות חלקית או מלאה 

של עלי הבצל מקצותיהם כלפי 
מטה, לפני שלב הצניחה, כך 

שלא מתרחשת צניחת הנוף או 
מתרחשת באופן חלקי בלבד. 

הבצלים נשארים בגודל קטן עד 
בינוני, צוואר הבצל אינו נסגר 

היטב, איכות הבצל נמוכה, 
חיי המדף קצרים, ותכשירים 

למניעת לבלוב מחדש של 
העלים אינם נקלטים היטב 

בצמח. 

במשך השנים נערכו מחקרים 
וניסויי שדה רבים מאד, במטרה 

להבין ולפתור את הבעיה.
הסיבות המרכזיות לתופעה 

נמצאו והוגדרו:
נזקי תריפס הטבק - התריפס 

ניזון מהשכבה העליונה 
)אפידרמיס( של העלה, פוגע בה 

על-ידי כרסומה ובכך מפחית 

את כושר ההטמעה של הצמח 
בתהליך הפוטוסינתזה. בתהליך 
זה הצמח מייצר סוכרים לצורך 

התפתחותו. כמו-כן, התריפס 
מעביר לצמח את וירוס הניקוד 

של האיריס - iysv. ההערכה היא 
שווירוס זה מחליש מאד את 

הצמח. לעיתים התריפס מופיע 
בחלקות הבצל בשלב מוקדם 

מאד של הגידול והנזק לצמחים 
הצעירים רב, מאחר שהוא מעכב 

את התפתחותם כבר בשלב 
ההתחלתי של הגידול. התריפס 

הינו מזיק קשה הדברה. קיים 
מספר מועט של תכשירי הדברה 

המיועדים להדברת התריפס, 
ויעילותם בינונית.  

נזקי מחלות עלים - מחלות 
העלים המרכזיות בבצל הינן: 

כשותית, סטמפיליום ולעיתים 
גם חיידקים. קיימת סברה 

כי סוג מסוים של בוטריטיס 
)סקאומוזה( פוגע בבצל, אך 

נוכחותו לא הוכחה. בשנים 
מסוימות עוצמתן של מחלות 
אלו רבה ולעיתים קשה מאד 

להדבירן. מחלות אלו מתפתחות 
היטב בתנאי לחות ובעונות 

גשומות. בחלקות, אשר אינן 
מאוררות היטב, התפרצותן 

מהירה מאד.    

באביב-קיץ 2018 נצפו נזקים 
נרחבים לבצל קיצי באזורים 

רבים בארץ. ההערכה היא כי 
נפגעו במידה שונה של נזק 

כ-5,000-4,000 דונם בצל קיצי. 
התגברות התופעה נוצרה עקב 
תנאי מזג-אוויר חריגים: אירועי 

גשם משמעותיים באפריל ובמאי, 
רצף של מספר ימים עם לחות 

גבוהה מאד ומספר ימים עם 
טמפרטורות גבוהות מאד.
אירועים אלו תרמו תחילה 

לריקבון ולהתייבשות מואצת של 
העלים המבוגרים )החיצונים(, 

ובכך החלישו את הצמחים. 
כיום ברור כי תופעת הלבנת 
הקש הינה שילוב של מספר 
גורמים: נזקי תריפס הטבק, 
נזקי מחלות עלים וחיידקים, 

צמח לא מפותח.

אלו הפעולות המומלצות על 
מנת לנסות ולהפחית את 

התופעה ועוצמתה לקראת 
העונה הבאה:

בחירת חלקה - רצויה מאד 
חלקה באזור מאוורר עם אדמה 
מנוקזת היטב, ערוגות מוגבהות 

לניקוז טוב. כיוון הערוגות העדיף 
הינו עם כיוון זרימת הרוח.
מועד זריעה - רצוי 28.12 

באזורים החמים, 10.1 באזורים 
הקרים. קיימת אפשרות 

שתתרחש הפרגה בהיקף של 
מספר אחוזים.

עומד צמחים - רצוי עומד סופי 
של 55,000 - 60,000  צמחים 
לדונם )המטרה ליצור אוורור 

בתוך הנוף(.

הגנת הצומח:
תריפס הטבק - ריסוסים 

להדברתו מיד עם זיהוי ראשוני. 
בשלבים של עלווה מפותחת, 

העלאת נפח הריסוס ו/או ריסוס 
כפול )!( של השטח )הלוך וחזור(.

מחלות עלים - ריסוסי 
מניעה מגיל 3 עלים אמיתיים 

מפותחים)!(.
השקיה ודישון - הגברה של 

כמות המים והדשן החל מסוף 
מרץ - תחילת אפריל, על-מנת 

ליצור צמח בעל עלווה מפותחת 
היטב.

הדברת עשבים - רצוי מאד 
לטפל בעשבים בשלב מאד 

מוקדם עם מינונים נמוכים של 
קוטלי עשבים, במטרה להפחית 

את נזקי הצריבות בעלי הבצל.
צריבות אלו מעכבות את 

התפתחות הצמח ועלולות להוות 
מוקד התבססות ראשוני של 

מחלות.  
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להלן רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש באבטיח לשוק מקומי. הכתוב בהנחיות אלו אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן 
לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים נלקחו ממאגר המידע של "השירותים 
להגנת הצומח". ככלל, כדי למנוע התפתחות של עמידות לתכשירי הדברה, מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצות פעילות שונות. קבוצות 
הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפי IRAC ו-FRAC )ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל - 

.)Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee

:)IPM( מקרא להתאמת התכשירים למערך הדברה משולבת
)IPM( שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 

 שימוש מוגבל בהדברה הביולוגית המשולבת )IPM( לאחר היוועצות במדריך השדה
)IPM( אסור לשימוש במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 

הרשאה שם התכשירשם הפגע
לשימוש

 ריכוז/ 
מינון לדונם

 קבוצה/ שם גנריימים לקטיף
הערותאופן פעילות יצואמקומי

 חיטוי קרקע 55 ליטראדיגן סופרמחלות קרקע
קדם-שתילה

METAM SODIUMלמניעת דוררת

נמטודת עפצים 
Meloidogyne sp

לפני השתילה ובמהלך הגידולביולוגי, 43BACILLUS FIRMUS11 ק"גביונם

II חיטוי קרקע20-15 ל'/ד'טלון
קדם שתילה

DICHLOROPROPENE 1,321 יום לפני שתילה

אקרית אדומה 
 מצויה

Tetranychus cinabarinus

אקרית טורפת - 
30,000-20,000  פרסימיליס

0Phytoseiulus persimilisפרטים

1607CYHEXATINגרם/סמ"קאקריטל
12Bבשטח גלוי בלבד

757FENBUTATIN OXIDE סמ"קבוטרקס/אקרימייט

 ביצים ודרגות צעירות, 404CLOFENTEZINE10A סמ"קאפולו
 בשדה פתוח ותחת כיסוי

 ביצים ודרגות צעירות; 257ETOXAZOLE10B סמ"קספיידר
 אינו רעיל לדבורים

לדרגות צעירות; גם לכע"ט6021SPIROMESIFEN23 סמ"קאוברון

פגסוס 250/
150-1007DIAFENTHIURON12A סמ"קפניקס 250

 רעל קיבה ורעל מגע
 רעיל לדבורים

קוטל גם כנימת עש הטבק
1007TEBUFENPYRAD גרםמסאי

21A

כל הדרגות, כולל ביצים
1003FENPYROXIMATE סמ"קמטאור

כל הדרגות, כולל ביצים; בשטח גלוי100-753FENAZAQUIN סמ"קמגיסטר
אבטיח מללי בלבד!3030PYRIMIDIFEN סמ"קמייטקלין

ורטימק/רומקטין/
אקרימקטין/ ורטיגו/
ורקוטל/אגרירון/ 
ביומקטין/בקטין/

אינוורט

 התכשירים נחלשו מאוד במינון המצוין;50-307ABAMECTIN6 סמ"ק
יש לשלב שמן או תכשיר נוסף

 רעילות נמוכה לדבורים;1002MILBEMECTIN6 סמ"קמילבנוק
מומלץ בשילוב שמן EOS או אולטרה פיין

פלורמייט/פרדיסו/
 דרגות נעות;לא ידוע503BIFENAZATE סמ"קפלוטו/דורמייט

במינון המומלץ אינו רעיל לדבורים

 אינו רעיל לדבורים;1002CYFLUMETOFEN25 גרםדיפנדר
EOS ניתן לשלב שמן

כל הדרגות, כולל ביצים1507ACEQUINOCYL20B סמ"קאקסמייט

503 סמ"קספיימייט
 BIFENAZATE +

ETOXAZOL10 B + כיסוי מיטבי של הנוף, דרגות נעות לא ידוע
וביצים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

תחום הגנת הצומח
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הרשאה שם התכשירשם הפגע
לשימוש

 ריכוז/ 
מינון לדונם

 קבוצה/ שם גנריימים לקטיף
הערותאופן פעילות יצואמקומי

אקרית אדומה 
 מצויה

Tetranychus cinabarinus
)המשך(

c מיצוי צמחים0.5%3טימור
EOS1%2MINERAL OIL

מומלץ בשילוב תכשירים נוספיםשמן 1%3NEEM OILנימטול

1%3PETROLEUM OILשמן סיטול

זבוב מנהרות
Liriomyza trifolii

ומנהרן העורקים
Liriomyza huidobrensis

צרעה טפילית - 
דיגליפוס

 1,000-500
0Diglyphus isaeaפרטים

ורטימק/רומקטין/ 
603ABAMECTIN6 סמ"קאגרירון/ ביומקטין

מקור חיידקי, 607SPINOSAD סמ"קספרטה סופר
5

 בתוספת וירותר 1%; 
יקטול גם זחלי פרודניה צעירים

יקטול גם תריפס
טריגארד/טרופר/

253CYROMAZINE17 גרםטופגארד

כנימות עלה 
הדלועיים

Aphis gossypii

קונפידור/אימקסי/
סייפן/

קונפידנס/קוהינור/
קודקוד

4030IMIDACLOPRID סמ"ק
נאוניקוטינואיד,

4A

 בשטח גלוי בלבד;
 בהגמעה בשליש השני של ההשקיה;

 לא יותר משני טיפולים בעונה

207ACETAMIPRID סמ"קמפיסטו

בריסוס207THIAMETHOXAM סמ"קאקטרה
טיפיקי
דינמו

15 גרם
30 גרם

7
14

FLONICAMID9C

B1, זרחן 2003MALATHION סמ"קמלתיון 
גם רכנף חיוור )פשפשי צמחים(אורגני

303PYMETROZINEB9 גרםצ'ס

c מיצוי צמחים0.5%3טימור

כנימת עש הטבק
Bemisia tabaci

אקרית טורפת – 
סבירסקי 

 100,000-50,000
0פרטים

לבוגרים בלבד, יקטול גם תריפספריתרואיד, 5014DELTAMETHRIN3A סמ"קדסיס 

יעילות חלקית200-1507FENPROPATHRIN סמ"קסמש

LQ 215 0.4%2זהר
 FATTY ACID POTASSIUM

SALTגם לכנימות עלהסבון

מדביר גם אקריות150-1007DIAFENTHIURON12A סמ"קפגסוס 250/פניקס 250

100-7014 גרםאוויסקט
 THIOCYCLAM HYDROGEN

OXALATE14לבוגרים. עלול לצרוב. ידביר גם מנהרנים

2507 סמ"קאצטאסטר
 ACETAMIPRID +

BIFENTHRIN

4A ,נאוניקוטינואיד

מכיל גם פירתרואיד

 60 סמ"קאקטרה
 הגמעה207THIAMETHOXAM סמ"ק

ריסוס 

מדביר גם כנימות עלה753DINOTEFURAN גרםאיפון
מוספילן לריסוס/

מפיסטו/
מוסקיטון

מדביר גם כנימות עלה307ACETAMIPRID סמ"ק

קונפידור/אימקסי/
 סייפן/

קוהינור/קונפידנס
10030IMIDACLOPRID סמ"ק

 בשטח גלוי בלבד;
 הגמעה במהלך שליש שני של השקיה

 לא יותר משני טיפולים לעונה 
 מדביר גם כנימות עלה

803THIACLOPRID סמ"ק     ביסקיה

6021SPIROMESIFEN סמ"קאוברון
23

 לדרגות צעירות; 
גם לאקרית אדומה

לדרגות צעירות; ראו תווית5014SPIROTETRAMAT סמ"קמובנטו 100

אין ליישם יותר מפעמיים בעונה75-503CYANTRANILIPROLE28 סמ"קאקסירל

מטרונום/מטרונום 
5003 סמ"קפריים/רקויאם פריים

 SYNTHETIC TERPENES
  EXTRACT OF

CHENOPODIUM
לא לעבור 1%תמצית צמחים
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המשך בעמוד הבא

הרשאה שם התכשירשם הפגע
לשימוש

 ריכוז/ 
מינון לדונם

ימים לקטיף
 קבוצה/ שם גנרי

הערותאופן פעילות
יצואמקומי

 זחלי פרודניה
Spodoptera littoralis

350-2003 סמ"קלאנט 20
METHOMYL3A ,פריתרואיד

 רעיל לדבורים;
יקטול גם זחלי הליוטיס, פלוסיה, ציקדות 

וכנימות עלה 75-503 גרםלאנט 90 

100-5014DELTAMETHRIN סמ"קדסיס 

1A ,קרבמט

 רעיל לדבורים; 
גם זחלי הליוטיס, פלוסיה, כע"ט, יקטול 

גם תריפס

 רעיל ביותר לדבורים; 200-1507FENPROPATHRIN סמ"קסמש
פעילות חלקית

100-7515CHLORFLUAZURON15 סמ"קאטברון 
 זן 313; 

 לא קוטל בוגרים
יקטול גם זחלי פלוסיה ולפיגמה

 זחלי הליוטיס
Helicoverpa 

armigera
יקטול גם תריפס וזחלי פרודניה, פלוסיה, פריתרואיד, 100-5014DELTAMETHRIN3A סמ"קדסיס 

כע"ט

 זחלי לפיגמה
 Spodoptera 

exiguna

יקטול גם זחלי פרודניה, פלוסיה10015CHLORFLUAZURON15 סמ"קאטברון 

 מוגבל לשני ריסוסים עוקבים; 307INDOXACARBA22 סמ"קאוואנט
יקטול גם זחלי הליוטיס, פלוסיה

 זחלי פלוסיה
Plusia sp

יקטול גם תריפס, זחלי פרודניה, הליוטיס, פריתרואיד, 100-5014DELTAMETHRIN3A סמ"קדסיס 
כע"ט

יקטול גם זחלי פרודניה, לפיגמה100-7515CHLORFLUAZURON15 סמ"קאטברון 
מג"ח, 3014TEFLUBENZURON15 סמ"קשונית/מוליט

תריפס הטבק
Thrips tabaci

יקטול גם כנימת עלה הדלועייםזרחן אורגני, 2003MALATHION1B סמ"קמלתיון 
ורכנף חיוור )פשפשי פרחים(

תריפס
Thrips spp

יקטול גם זחלי פרודניה, הליוטיס וכע"טפירתרואיד, 100-5014DELTAMETHRIN3A סמ"קדסיס
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הרשאה שם התכשירשם הפגע
לשימוש

 ריכוז/ 
מינון לדונם

ימים לקטיף
 קבוצה/ שם גנרי

הערותאופן פעילות
יצואמקומי

קימחון 
Oidium spp

אביר/
 זני קרימסון ו-40-3010QUINOXYFENE1 ;313 סמ"קענבר

 נבדק בזנים מלרי וסידלס 1262
403MYCLOBUTANIL סמ"קסיסטאן/ראלי

G1
70-353PENCONAZOLE סמ"קאופיר 2000/אורון/עומר

503TRIADIMENOL סמ"קבאיפידן/שביט

407TETRACONAZOLE סמ"קדומארק

3007TETRACONAZOL+SULFUR סמ"קדומארק קומבי

253POLYOXIN AL גרםפולאר

19 פוליאוקסין תוספת ביופילם253POLYOXIN B גרםפופאי

203 גרםפרלין סופר
+PYRACLOSTROBIN 5014 גרםבליס

BOSCALID
C2+C3

סטרובילורינים

 U6

U8

מכילים ריכוזים שונים של אותם חומרים 
פעילים

503 גרםסיגנום/סטנגה

METHYL+-KRESOXIM 503 גרםקוליס
BOSCALID

753 סמ"קדיסקברי
TRIFLOYROBIN +

BOSCALID
203KRESOXIM-METHYL גרםסטרובי

10015 גרםקומודור
AZOXYSTROBIN +

CHLOROTHALONIL
מומלץ לשלב שביט בכל טיפול203CYFLUFENAMID סמ"קנץ

303METRAFENONE סמ"קויוואנדו

מנגנון פעולה דומה לויוואנדו307PYRI0FENONEB6 סמ"קקאסורי
40-307PROQUINAZID13 סמ"קטליוס
נתיבו/
אופק

25 גרם
307 סמ"ק

TEBUCONAZOLE +
TRIFLOXYSTROBING1+C3

607 סמ"קאמרלד אנרג'י
TETRACONAZOLE +

AZOXYSTROBIN

1007 סמ"קוינטו
TEBUCONAZOLE +

BUPIRIMATE3+8קבוצה כימית חדשה

407 סמ"קלונה אקספריאנס
TEBUCONAZOLE +

FLUOPYRAM3+C2קבוצה כימית חדשה

7514 סמ"קסידלי-טופ
DIFENOCONAZOLE +

CYFLUFENAMID3+U6

508MEPTYLDINOCAP29 סמ"קקרטן סטאר

250-20014 סמ"קשריף סופר
MEPTYLDINOCAP +

MYCLOBUTANIL
G1+29

1007PENTHIOPYRAD9 סמ"קשידו

נימגארד, נימטול
1%

3NEEM OIL

שמן
JMS2

MINERAL OIL אין לרסס שמן 30 יום לפני או אחרי ריסוס
בתכשיר המכיל גופרית

EOS2
7דימול

סולפוזול/סולפולי/
גפריתר/

מיקרוטיול/תיוביט
200-1003 גרם

SULFUR
תכשירי גופרית עלולים לגרום לצריבות גופרית

ואסורים לשימוש במזג-אוויר חם
0.4%3קומולוס

0.75%3גפרטיב
4-33 ק"גגפרביק 70

1507 גרםסופה

חלפת
 Alternaria sp

+ BOSCALID 503 גרםסיגנום
PYRACLOSTROBINC2+C3

סטרובילורינים
מכילים ריכוזים שונים של אותם חומרים 

פעילים 4014בליס

7515 גרםפרימיום
 BOSCALID +

AZOXYSTROBIN

3, מעכבי 7514DIFENOCONAZOLE סמ"קבוגירון/סקור/סקיפר
ארגוסטרולים

0.6%3נובקטרה ירקותכתמי עלים חיידקיים
OREGANO OIL +

MICROORGANISMS
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אבטיח סתיו הינו גידול נישה בערבה. הוא 
נשתל בחודש יולי עם סיום תקופת החיץ 

וגדל תחת יריעות אגריל או רשתות 50 מש, 
למניעת נגיעות בכנימת עש הטבק והעברת 

וירוסים הגורמים לפגיעה בגידול ובאיכות 
הפרי. בהמשך הגידול נהוג להסיר את הרשת 

או האגריל, כדי לאפשר פעילות דבורים 
להפריה. מרגע הסרת הרשת, הצמחים 

חשופים לווירוסים המועברים על-ידי כנימות 
עש הטבק, והחקלאים נדרשים ליישם חומרי 
הדברה להגנת הגידול. לאור הירידה ביעילות 

החומרים המצויים כיום בשוק ומתוך רצון 
לצמצם את השימוש בחומרי הדברה, בחן 

ניסוי זה את היתכנות הגידול תחת רשת
50 מש לאורך כל תקופת הגידול. 

תקציר
יולי עם סיום תקופת  האבטיח הסתווי בערבה נשתל בחודש 
למניעת  מש,   50 רשתות  או  אגריל  יריעות  תחת  וגדל  החיץ 
נגיעות בכנימת עש הטבק והעברת וירוסים הגורמים לפגיעה 
כדי  הרשת  את  להסיר  נהוג  זאת,  עם  הפרי.  ובאיכות  בגידול 
הצמחים  זו  ובתקופה  דבורים,  באמצעות  חנטה  לאפשר 
הטבק.  עש  כנימות  על-ידי  המועברים  לווירוסים  חשופים 
ומתוך  בשוק  כיום  המצויים  החומרים  ביעילות  הירידה  לאור 
רצון לצמצם את השימוש בחומרי הדברה, ביקשנו  לבחון את 
היתכנות הגידול הסתווי תחת רשת 50 מש לאורך כל תקופת 

הגידול.
מטר   36 שאורכה  צול   1 במנהרה  יאיר  בתחנת  נערך  הניסוי 
המכוסה ברשת 50 מש. בניסוי נבדקו הזנים לה הויה )אוריג'ן( 
ופסיניישן )זרעים גדרה( ב-4 חזרות, והזן המפרה OX )אוריג'ן(. 
נצפו  נקביים ראשונים  25.7.18. פרחים  נשתל בתאריך  הניסוי 

ניסוי הקדמי לבחינת גידול 
אבטיח סתיו תחת רשת 50 מש 

לאורך כל תקופת הגידול
תחנת יאיר, 2018

עדי סויסה, שמשון עומר - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
יורם צביאלי, רבקה אופנבך, מוטי אושרוביץ, יניב בן פלאי, מילי זנבר, סבטלנה גוגיו, 

אבי אושרוביץ, אסף בוקיש, דנית פרקר, קטרינה זעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

למבנה בתאריך  הוכנסה  דבורי דבש  כוורת   .12.8.18 בתאריך 
שלושה  נערכו  למיון.  והועברו  נקטפו  הפירות  כל   .14.8.18
 39  ,38 )שבוע   4.10.18  ,25.9.18  ,16.9.18 בתאריכים:  קטיפים 

ו-40 בהתאמה, 53, 62 ו-71 ימים משתילה בהתאמה(. 

יבול הזנים בניסוי היה נמוך בהשוואה ליבול ממוצע המתקבל 
ק"ג  ל-1.3  פסיניישן  בזן  והגיע  בערבה  מסחרי  גידול  בשטח 
למ"ר לעומת 0.5 ק"ג למ"ר בזן לה הויה. גודל הפרי שהתקבל 
בניסוי היה קטן מהרגיל בעונה, וייתכן שהסיבה לכך היא הרשת. 
הזן פסיניישן היה גדול יחסית לזן לה הויה. עובי הקליפה של 
הזן פסיניישן היה דק יחסית לזן לה הויה וצורתו מעט אובלית 
מאוד.  טוב  היה  הזנים  בשני  הציפה  צבע  הויה.  ללה  יחסית 
שני הזנים היו בעלי ציונים דומים ברוב הפרמטרים הקשורים 
היבול  פוטנציאל  מומש  לא  כי  לנו  ברור  שנבדקו.  לאיכות 
הדבורים  פעילות  הבאות:  מהסיבות  להערכתנו  הזנים,  בשני 
לא  ודישון(  )השקיה  הגידול  אגרוטכניקת  מיטבית,  הייתה  לא 
חזק  וגטטיבי  צימוח  התקבל  מכך  וכתוצאה  מיטבית,  הייתה 
השיקול  כי  נראה  כמו-כן,  החנטה.  על  השפיע  שכנראה  מדי 
בעוצמת  להתמקד  צריך  רשת  תחת  לגידול  הזנים  בבחירת 

צימוח חלשה מסיבה זו. 
אנו מציעים לחזור ולבצע בחינה נוספת של גידול אבטיח מידי 
בנוסף,  סדום.  בכיכר  או  בערבה  הסתיו  בעונת  מש   50 תחת 

תמונה מס' 1: מראה כללי של שטח הניסוי בתאריך 
12.8.18, בו נצפו לראשונה פרחים נקביים
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למיטוב  שונות,  השקיה  רמות  ייבחנו  שבו  ניסוי  לבצע  כדאי 
הגידול. בניסויים השונים מומלץ לבחון אמצעי הפריה שונים - 

דבורי דבש, דבורי בומבוס ומווסתי צמיחה בזנים השונים.

מבוא
עלה  האחרונה  בעונה  בערבה.  נישה  גידול  הינו  סתיו  אבטיח 
בשונה  דונם.  לכ-1,500  והגיע  משמעותית  הגידול  היקף 
מהאבטיח הקיצי, הגדל בשאר חלקי הארץ בשטחים פתוחים 
ומאוים על-ידי מזיקים, בעיקר כנימות עש הטבק, המעבירות 
וירוסים רבים, האבטיח הסתווי בערבה מאופיין כמוצר איכותי 

בגודל מידי, שמשקלו כ-4 ק"ג. 
תקופת  סיום  עם  יולי  בחודש  נשתל  בערבה  הסתווי  האבטיח 
החיץ וגדל תחת יריעות אגריל או רשתות 50 מש, למניעת נגיעות 
בגידול  לפגיעה  הגורמים  וירוסים  והעברת  הטבק  עש  בכנימת 
ובאיכות הפרי. בהמשך הגידול נהוג להסיר את הרשת או האגריל, 
הרשת,  הסרת  מרגע  להפריה.  דבורים  פעילות  לאפשר  כדי 
הצמחים חשופים לווירוסים המועברים על-ידי כנימות עש הטבק, 

והחקלאים נדרשים ליישם חומרי הדברה להגנת הגידול. 
ומתוך  בשוק  כיום  המצויים  החומרים  ביעילות  הירידה  לאור 
רצון לצמצם את השימוש בחומרי הדברה, ביקשנו  לבחון את 
היתכנות הגידול תחת רשת 50 מש לאורך כל תקופת הגידול. 

שיטות וחומרים
מטר,   36 שאורכה  צול   1 במנהרה  יאיר  בתחנת  נערך  הניסוי 
2 ערוגות,  6.4 מטרים,  50 מש. רוחב המנהרה  מכוסה ברשת 
כאשר בכל ערוגה שתי שורות שתילה. הצמחים נשתלו כל 0.9 
צמודות,  שתילה  שורות  משתי  הורכבה  שתילה  חלקת  מטר. 
שתילים   10 בסך-הכול  שתילים,   5 נשתלו  שורה  בכל  כאשר 
לחלקה. גודל חלקה 14.4 מ"ר. שתיל הזן המפרה OX )אוריג'ן( 
נשתל בנוסף לאחר כל שלושה שתילים. בניסוי נבדקו הזנים 
לה הויה )אוריג'ן( ופסיניישן )זרעים גדרה( ב-4 חזרות )טבלה 
1(.  בהכנת השטח בוצע חיטוי באדיגן. הניסוי נשתל בתאריך 
25.7.18 לאחר תום החיטוי הסולרי. הפלסטיק התחתון הוסר 
מחלות  נגד  וטופלו  דושנו  הושקו,  הצמחים  השתילה.  לפני 
ומזיקים כמקובל בגידול באזור. כנימות עש הטבק לא חדרו 
למבנה ולא נראו על הצמחים סימפטומים המאפיינים וירוסים 
בתאריך  נצפו  ראשונים  נקביים  פרחים  על-ידיהן.  המועברים 
דבורי דבש להאבקה, המכילה  כוורת   .)2  ,1 )תמונות   12.8.18
למבנה  הוכנסה  הסטנדרטית(,  מהכמות  )מחצית  חלות   5
מים  מוקמה קערת  הכוורת  ליד   .)3 )תמונה   14.8.18 בתאריך 

ובה ספוג, שמטרתו לאפשר לדבורים לשתות מים. 
במהלך הגידול לא נזרקו נפלים, וכל הפירות נקטפו והועברו 
 ,25.9.18  ,16.9.18 בתאריכים:  קטיפים  שלושה  נערכו  למיון. 
4.10.18 )שבוע 38, 39 ו-40 בהתאמה, 53, 62 ו-71 ימים משתילה 

בהתאמה, תמונה 4(.

באפיון  קודם  ניסיון  בעלי  אנשים  שלושה  נכחו  המיון  במהלך 
הוא ממוצע התשובות של שלושת  שניתן  והציון  אבטיח,  פרי 
בנפרד  פרי  כל  שקילת  על-ידי  התבצע  המיון  הבודקים. 
והגדרתו כפרי ראוי או פסול לשיווק. הפירות הראויים לשיווק 
הפרי  לצבע  ויזואלי  ומדד  דופן  עובי  מדידת  בוצעה  נפתחו, 
מכן  לאחר  מאוד.  לאדום  נחשב   5 כאשר   ,5-1 של  בסרגל 
נבחנו גורמי פסילה בבחינה ויזואלית: חלילות, סיב לבן וזרעים 
ברמה  התכונה  להופעת  נחשב   3 כאשר   ,3-1 של  בסרגל 
גבוהה. בדיקת מוצקות התבצעה בצורה פיזית על-ידי לחיצה 
על הציפה. לאחר מכן נלקחה דגימה מאמצע הציפה ומאזור 
הקרוב יותר לדופן, לבדיקת רמת הסוכרים המסיסים במכשיר 
רפרקטומטר. הערכת טעם ומרקם הפרי נעשתה על-ידי כל 
אחד מהבודקים  בסרגל של 5-1, כאשר 5 נחשב למצוין בעיני 

הטועם.  

טבלה מס' 1: זני הניסוי

עמידויות)1(חברת הזרעיםהזן
-אוריג’ןלה הויה
Fon:1, Co:1זרעים גדרהפסיניישן

OX אוריג’ןמפרה-
יש לוודא את עמידויות הזנים עם חברות הזרעים

תוצאות
יבול הזנים בניסוי )טבלה 2( היה נמוך בהשוואה ליבול ממוצע 
פסיניישן  בזן  והגיע  בערבה  מסחרי  גידול  בשטח  המתקבל 

ל-1.3 ק"ג למ"ר לעומת 0.5 ק"ג למ"ר בזן לה הויה. 
וייתכן  בעונה,  מהרגיל  קטן  היה  בניסוי  שהתקבל  הפרי  גודל 
יחסית  הנמוכה  הקרינה  הרשת.  השארת  היא  לכך  שהסיבה 
בגידול  קטן  פרי  לגודל  להביא  עלולה  פתוח  בשטח  לגידול 

דלועיים. הזן פסיניישן היה גדול יחסית לזן לה הויה.
הויה  לה  לזן  יחסית  דק  היה  פסיניישן  הזן  של  הקליפה  עובי 
וצורתו הייתה מעט אובלית יחסית ללה הויה. צבע הציפה היה 

טוב מאוד בשני הזנים.

תמונה מס' 2: פריחה נקבית ראשונה שנצפתה 
בתאריך 12.8.18

טבלה מס' 2: מאפייני היבול

חברת הזרעיםהזן
צבעעובי דופןגודל פריהיבול )ק”ג למ”ר(

)5-1(במ”מבק”גפסולמשווק

0.30.22.611.34.4אוריג’ןלה הויה

1.33.310.14.6זרעים גדרהפסיניישן
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לא נראו הבדלים משמעותיים בין הזנים בפגמים שנבחנו ביום 
הקטיף )טבלה 3(.

שנבדקו.  הפרמטרים  ברוב  דומים  ציונים  בעלי  היו  הזנים  שני 
בו  היה במבחן הטעימה הסובייקטיבי,  היחיד שהתקבל  ההבדל 
השתתפו שלושה טועמים מנוסים; לאחר מיצוע התשובות נמצא 

כי הזן פסיניישן היה טעים יותר יחסית לזן לה הויה )טבלה 4(. 

דיון
ברור לנו  כי לא מומש פוטנציאל היבול בשני הזנים, להערכתנו 

מהסיבות הבאות:
מטר   36 שאורכו  במבנה  נערך  הניסוי   - דבורים  פעילות   .1
מכוסה רשת 50 מש. זהו מבנה קטן מאוד, שככל הנראה אינו 
מטיב עם הדבורים. הכוורת שהוכנסה הותאמה למבנה הקטן 
אף   ועל  הסטנדרטית,  הדבורים  מאוכלוסיית  מחצית  והכילה 
מים  עם  כלי  הצבת  על-ידי  מיטביים  תנאים  לדבורים  שניתנו 
במבנה וספוג, כדי שיוכלו לעמוד עליו ולשתות מים, לא צלחה 
פעילותן. בנוסף, ייתכן גם כי יש לאחר את השתילה בשבועיים 
מיטביים  תנאים  לספק  כדי  אוגוסט,  אמצע  לכיוון  לפחות 

לפעילות הדבורים.
הצמחים  איזון  על  לשמור  ניסינו  בניסוי   - אגרוטכניקה   .2
על-ידי השקיה מיטבית. הסתיו בערבה חם מאוד ובייחוד בתוך 
גבוהות  השקיה  מנות  ניתנו  הראשונים  בימים  מש.   50 מבנה 
את  לרווח  התחלנו  ימים  כשלושה  ולאחר  הצמחים  לקליטת 
באמצעות  נתמכו  ודישון  השקיה  לגבי  ההחלטות  ההשקיה. 
שימוש בטנסיומטרים ומשאבים וכמובן הגעה לשטח בשעות 
הצהריים, כדי לבחון את מצב הצמחים. כאשר החלו להופיע 
שהיינו  וייתכן  ההשקיה,  את  מעט  להעלות  התחלנו  חנטים, 
יגיעו לגודל מסוים כדי לעשות  צריכים לחכות עד שהחנטים 
זאת. בכל מקרה, מצב הצמחים בשעות החמות נבחן תמיד 
מרווח  לגבי  סופית  החלטה  התקבלה  זה  ולפי  ויזואלית, 
ההשקיה. כיום, לאחר שהניסוי הסתיים, אנו סבורים כי כנראה 

עקה  יצירת  של  למצב  יותר  עוד  ההשקיה  בריווח  צורך  שיש 
לצמחים, לקבלת חנטה טובה.

עוצמת  הוא בעל  הזן פסיניישן   - הזן  עוצמת הצימוח של   .3
צימוח חלשה יחסית לזן לה הויה, ואפשרי כי זאת הסיבה לכך 
שיבולו היה גבוה בהרבה מזה של הזן לה הויה. ייתכן שלתכונה 
את  המפחיתה  מש,   50 רשת  תחת  בגידול  רבה  משמעות  זו 

הקרינה וכך מתאימה יותר לזנים פחות וגטטיביים. 

מסקנות
לאור תוצאות היבול הנמוכות שהתקבלו בניסוי זה, אנו מציעים 
 50 מידי תחת  גידול אבטיח  של  נוספת  בחינה  ולבצע  לחזור 
את  לבחון  יש  סדום.  בכיכר  או  בערבה  הסתיו  בעונת  מש 
יותר,  מאוחרת  בשתילה  מטר,   100 שאורכו  במבנה  הגידול 
מיטביים  תנאים  לאפשר  על-מנת  אוגוסט,  אמצע  בסביבות 
לפעילות דבורי הדבש. כדאי לבחון זנים בעלי עוצמת צימוח 
 50 רשת  תחת  יותר  מאוזנת  בצורה  יצמחו  כי  שצפוי  נמוכה, 
מש. כמו-כן, כדאי לבצע ניסוי שבו ייבחנו רמות השקיה שונות 
יש להשתמש  זה  בניסוי  מאוזן  לקבלת צמח  הגידול.  למיטוב 
להיעזר  על-מנת  ומשאבים,  טנסיומטרים  מתאים,  במכשור 
בהם לקבלת החלטות במהלך הגידול ולמדידות טמפרטורה 

רציפות במבנים )הובו(, לניתוח תנאי הגידול והבנתם. 
כמו-כן מומלץ לבחון אמצעי הפריה שונים - דבורי דבש, דבורי 

בומבוס ומווסתי צמיחה בזנים השונים.

תודות
לחברות הזרעים אוריג'ן וזרעים גדרה, על תרומת הזרעים לניסוי;

לדני מיכאלי ולעמוס מונט, על ליווי הגידול ועל תרומת הידע 
להצלחת הניסוי;

לאמנון קורן ממשתלות חישתיל, על הליווי המקצועי במהלך 
הניסוי;

לשי מגן, על הספקת הכוורת לניסוי;
על  ולקק"ל  הניסוי,  מימון  על  ירקות  הצמחים-ענף  למועצת 

תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

תמונה מס' 3: כוורת דבורי דבש להאבקה הוכנסה 
למבנה בתאריך 14.8.18

טבלה מס' 3: פגמים ביום הקטיף

חברת הזרעיםהזן
היבול

מוצקותזרעיםסיב לבןחלילות)ק”ג למ”ר(

)3-1()3-1()3-1()3-1(פסולמשווק

0.30.21.31.41.82.4אוריג’ןלה הויה

1.31.11.41.52.4זרעים גדרהפסיניישן

טבלה מס' 4: מאפייני האיכות

חברת הזן
הזרעים

היבול
מרקםטעםאמצע TSS דופן TSS)ק”ג למ”ר(

)5-1()5-1(%%פסולמשווק

0.30.210.011.83.13.4אוריג’ןלה הויה

1.310.011.74.03.4זרעים גדרהפסיניישן

תמונה מס' 4: מצב השטח רגע לפני תחילת קטיף; 
צולם בתאריך 12.9.18
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מדי שנה נערכים ניסויי שדה ומבחני זנים 
בחלקות המסחריות של החקלאים, במטרה 

לאתר זנים בעלי איכות ויבול גבוהים. במושב 
אדירים נערכו באביב המוקדם בשנת 2018 

ניסוי ותצפית בזני מלון מטיפוח מקומי 
מטיפוס אננס, הנחשב לאיכותי וארומטי 

ומבוקש בשוק. 
  

מבוא
ונאמד  הגידולים החשובים בעמק  נחשב לאחד  גידול מלונים 

בכ-1,500 דונם. 
זני המלון כוללים כמה טיפוסים, ואחד מהם הינו טיפוס אננס, 

הנחשב לאיכותי וארומטי ומבוקש בשוק. 
מתחילים לשתול/לזרוע בחודש פברואר בשני חיפויי פלסטיק 
)מנהרות נמוכות(, ובחודש מרץ מתחילים עם חיפוי פלסטיק 
)חיפוי קרקע(. באביב המוקדם )מרץ, אפריל( מגדלים  אחד 
פלסטיק  חיפוי  עם  יוני(  )עד  ובקיץ  חשופה,  בקרקע  מלונים 

צהוב-חום.
ניתן לגדל טיפוס זה בתנאי בעל בזריעות המוקדמות באדמות 

הכבדות, ובשאר ימות השנה בתנאי השקיות עזר. 
המטפחים  מצד  ענפה  פעילות  מתפתחת  האחרונות  בשנים 
ליצור מלון אננס עם ציפה כתומה. סוג זה של מלונים תופס 

תאוצה ומבוקש בשוק לאורך כל השנה.
 6402 רימונד  הזן  שולט  קרמית  ציפה  עם  הזנים  בקבוצת 
בזריעות/שתילות מוקדמות עד אמצע אפריל, ואחריו הזן שגב 

6405 בקיץ.
בעל  הדסון,  הזן  שולט  כתומה  ציפה  עם  הזנים  בקבוצת 
המראה המושך. לאחרונה נכנסו הזנים 305 של אוריג'ן זרעים 

והזן פרלינה של חברת תרסיס.
מדי שנה נערכים ניסויי שדה ומבחני זנים בחלקות המסחריות 
של החקלאים, שמטרתם לאתר זנים בעלי איכות ויבול גבוהים. 

בניסויים אלה בוחנים זנים שטופחו בארץ. 

מבחן זני מלונים מטיפוס אננס 
בעונה המוקדמת

 אדירים, 2018

נביל עומרי - שה"מ, עמקים
סאמר עומרי - שה"מ, עמקים

שמשון עומר - שה"מ, מרכז

שיטות וחומרים
מקום הניסוי: מושב אדירים, קרקע כבדה עם חיפוי פוליאתילן 

שקוף, השקיות עזר, 150-120 מ"ק/ד' לאחר חנטה. 
כרב: סלק אדום.

מטרים   1.93( לערוגה  בודדת  שורה   ,22.3.18 שתילה:  תאריך 
רוחב ערוגה(, המרחק בין הצמחים 30 ס"מ. בסך-הכול 1,700 

צמחים לדונם.
 6402 הזנים  הנו  הסטנדרט  כאשר  זנים,   9 כלל  זנים:  מבחן 
 4 באקראי,  בלוקים  במתכונת  בוצע  הניסוי  והדסון.  )ריימונד( 

חזרות באורך 5 מטרים ערוגה.
תצפית זנים: כללה 9 זנים בשתי חזרות בנות 5 מטרים אורך 

ערוגה. 
טיפולים במשך הגידול: השדה טופל ודושן לפי הצורך.

בוצעו ריסוסים נגד קימחון וכשותית לפי הצורך. השטח קיבל 4 
יחידות חנקן בהשקיה הראשונה לאחר החנטה. 

 8.6.18 עד  מ-23.5.18  החל  קטיפים   9 בוצעו  יבול:  שקילת 
נקטפו,  חלקה  מכל  הפירות  יומיים.  כל  פעם  של  בתדירות 

נספרו ונשקלו.
פירות מכל חלקה,   3 נדגמו  בשיא הקטיף  פרי:  איכות  מדדי 
חוץ(,  )פנים  צבע  רישות,  כמו  הביולוגיים  המדדים  לבדיקת 

צורה, טעם ורמת הסוכר. 

רשימת הזנים:

תצפית זניםמבחן זנים
חברההזןחברהציפההזן

אוריג’ןAN551הזרעקרםריימונד
הזרע64066באיירכתוםהדסון

371bבאיירקירןאוריג’ןקרם
באיירnum 37116תרסיסכתוםפרינס

הזרע61140תרסיסכתוםפרלינה
סמקו105הזרעכתום64067
סמקו1032הזרעכתום64068
סמקו1033הזרעכתום64069
סמקו1035הזרעכתום61905
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צימוח,  בוצעה הערכת   )23.5.18( נוף: בתחילת הקטיף  מדדי 
המספר  כאשר   ,5-1 אינדקס  לפי  הנוף  על-ידי  פירות  כיסוי 

הגבוה מראה ערך טוב ורצוי ולהיפך.

תוצאות
ניסוי הזנים:

טבלה מס' 1: הערכת נוף הצמחים במלון )30.5.18, התחלת 
קטיף(

כיסויצימוחהזן
640674.84.0
619054.53.8
4.33.5הדסון
4.34.0פרינס
3.93.8פרלינה

371b3.83.3
3.53.0ריימונד
640693.32.8
640682.82.5

*מס' 5 מראה מדד טוב ורצוי.

מטבלה 1 רואים שבזנים פרלינה, פרינס, הדסון, 61905 ו-64067 
היו הצימוח וכיסוי הפירות טובים מאוד.

טובים  לא  הפירות  וכיסוי  הצימוח  היו  ו-64069   64068 בזנים 
מספיק, ובמיוחד הזן 64068.

בזנים ריימונד ו-371b היו הצימוח וכיסוי הפירות בינוניים.

טבלה מס' 2: התפלגות היבול ויבול מצטבר וממוצע משקל 
פרי במלונים, 2018 )ק"ג/ד'(

סה”כ 27.5-23.52.6-29.58.6-4.6הזן
יבול

ממוצע 
משקל

A1.94  A  1126257413765076הדסון

64068290424412744422  AB1.36  A

AB1.88  A  325274511784248ריימונד

64067237219913963833  AB1.45  A

6406925731829753731  AB1.55  A

61905028488673715  AB1.26  A

371b223115319013277  AB1.89  A

AB1.38  A  0192913073236פרלינה

B1.37  A  023294922822פרינס

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

מטבלה 2 רואים:
יבול: הזן הדסון נתן את היבול הגבוה ביותר. הזן פרינס נתן את 
טונות/ד',  ל-4.4   3.2 בין  נעו  הזנים  שאר  ביותר.  הנמוך  היבול 

ללא הבדל סטטיסטי. 
הפרי  את  נתנו  ו-371  ריימונד  הדסון,  הזנים  ממוצע:  משקל 
הגדול ביותר, 1.9 ק"ג לפרי ממוצע. שאר הזנים נתנו פרי קטן 

יחסית, בסביבות 1.5-1.4 ק"ג לפרי ממוצע.
זנים בכירים: 64068 ו-64069.   

פרינס  פרלינה,  הזנים  ו-371.   64067 ריימונד,  אפילים:  זנים 
ו-61905 אפילים מאוד. 

מטבלה 3 רואים:  
הזנים 64067, 64068 ו-64069 זהים לזן הדסון במראה החיצוני 

ובצבע הציפה.
לזנים 64068  ופרינס היה טעם משובח ורמת סוכר גבוהה.

יחסית  קטן  זרעים  בחלל  הצטיינו  ו-61905  פרלינה  הזנים 
בהשוואה לשאר הזנים.

תצפית הזנים:

טבלה מס' 5: הערכת נוף הצמחים במלון )30.5.18 התחלת 
קטיף(.

כיסויצימוחהזן
44קירן
10543.5

6406643.5
num 3711643.5

10353.54
10323.53

611403.53
AN55133.5

103333

טבלה מס' 3: הערכת מדדי איכות פרי 

צבע חיצוני*הזן
צורה 

חיצונית
סוג 

רישות*
צבע פנימיעוקץ *

חלל 
זרעים

סוכר )בריקס(טעם*

2.52.815.9כתום0.8גס2.0צהוב בהירפרינס
1.32.415.2כתום2.1גס1.8קרם בהירפרלינה
2.32.314.7צהוב בהיר0.7בינוני2.5קרם צהובריימונד

371b2.22.014.7ירוק בהיר2.0בינוני2.0כתום ירוק
2.02.214.0כתום בהיר2.5גס3.0קרם כתום64067
1.51.513.0כתום1.5בינוני1.0כתום ירקרק61905
2.02.813.0כתום 2.02בינוני2.1כתום64068
2.32.212.3כתום 1.92גס2.9קרם כתוםהדסון
2.32.011.3כתום 2.22בינוני2.9כתום64069

*מדד מ-3-1, כאשר 3 = צורה אובלית ברמה גבוהה, עוקץ חזק, רישות צפוף וטעם משובח.
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וממוצע  המצטבר  והיבול  היבול  התפלגות   :6 מס'  טבלה 
משקל פרי במלונים )ק"ג/ד'(

סה”כ 27.5-23.52.6-29.58.6-4.6זן
יבול

ממוצע 
משקל

10331121484222438202.2

64066604248960937031.7

10501910135932691.8

103201221196431851.8

8671048125531701.0קירן

num 371161545306118830401.1

AN551780164553029551.5

1035347587199229251.5

61140249912823728641.2

סיכום ומסקנות
הזן הדסון נתן את היבול הגבוה ביותר, מעל 5 טונות לדונם.. 1
הזן 64068 בכיר ובעל יבול ואיכות טובים, הציפה כתומה.. 2
הזן 64067 אפיל בעל ציפה כתומה ויבול סביר.. 3
הזן פרינס נתן יבול נמוך ואיכות גבוהה.. 4
בתצפית אין זן בולט.. 5

תודות
לדוד קדוש ולבנו יאיר, על העמדת הניסוי והעזרה במהלכו;

למועצת הצמחים-ענף ירקות, על מימון הניסוי;
לאנשי החברות על העזרה הרבה.

טבלה מס' 7: תכונות איכות פרי המלון, טעם לפי סולם 5-1, כאשר 5 = משובח

צבע חיצוניהזן
צורה 

חיצונית
צבע פנימיעוקץסוג רישות

חלל 
זרעים

טעם
סוכר 

)בריקס(
הערות

קריספי3313ירוק לבן0.5בינוני2צהוב ירקרק1032
num 37116קריספי1312.3ירקרק0.5גס1צהוב קרם

סיבי קשה12.316ירקרק2.8בינוני2צהוב ירקרקקירן
AN551רגיל2.3214.8ירקרק2.5גס2.3צהוב קרם

רך, החמות1211.5כתום 21בינוני2קרם בהיר1035

סיבי פריך1.31.713.3כתום 2.51בינוני2.3צהוב קרם64066

פריך3315צהוב בהיר0בינוני1.5צהוב קרם1033

סיבי מסיס2313.3קרם ירקרק1בינוני1צהוב כתום61140
רוב הזנים בתצפית הינם בעלי ציפה ירקרקה קרמית. שני הזנים בעלי ציפה כתומה אינם ראויים בגלל טעם והחמות.
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ניסוי ותצפית נערכו בזני כרוב לבן, הבכיר 
מבין גידולי הכרוביים, במגמה לאתר זנים 

נוספים בעלי פוטנציאל יבול ואיכות גבוהים 
בירק זה, שמגדלים אותו לאורך כל ימות 

השנה, לשוק המקומי ולתעשייה. 

מבוא
הכרוב שייך למשפחת המצליבים ונחשב  לגידול חורפי, על אף 

שמגדלים אותו בהצלחה בכל ימות השנה. 
והיקפו  הכרוביים,  גידולי  כל  מבין  הארי  חלק  מהווה  הכרוב 
נאמד בכ-25,000 דונם וכ-160 אלף טונות בממוצע שנתי )של 
כל העונות( בכרוב הלבן והאדום. יש לציין כי היבול בחורף גבוה 

יותר מאשר בקיץ, והיבול של הכרוב הלבן גבוה מהאדום.
גידול הכרוב מתחלק לשני קבוצות: 

נאמדים  הגידול  ושטחי  הגידול,  עיקר  הוא  לבן  כרוב  א. 
בכ-20,000 דונם. בכרוב הלבן יש שתי צורות קולס, עגול ושטוח. 

לשוק  הסלט,  לתעשיית  מיועד  שטוח  עגול  או  העגול   .1
המקומי או לתעשייה.

זה  השטוח מיועד לצריכה מקומית, לממולאים. טיפוס   .2
זניח לעומת העגול.

ונאמד  הכרוב  שטחי  מכלל   20% מהווה  אדום  כרוב  ב. 
בכ-5,000 דונם, וכל כולו מיועד לתעשיית הסלט.

אזורי הגידול העיקריים הם הנגב ומעט בצפון הארץ.
גב  עש  כמו  מזיקים  בעיקר  רבות,  מבעיות  סובל  הגידול 
היהלום, שפיתח עמידות נגד תכשירי ההדברה, וגם מזג-אוויר 
חם מקטין את הקולס וגורם להחמות. כמו-כן, חיי השדה של 

הכרוב קצרים יחסית )התפקעות הקולס(.
הזן השולט בכרוב לבן הינו הזן פרוקטור, בגלל צורתו העגולה 
והתאמתו לרוב ימות השנה. זן זה סובל מחוסר אחידות, ועל כן 

בקיץ הוא מוחלף בזן צ'ירס.
ויבול נאה  ישנו זן חדש שנקרא אדל, שמראה אחידות גבוהה 

עם איכות מעולה.
ויש גם אחרים בחורף. בקיץ  בכרוב האדום בולט הזן רומנוב 

הזן קיירו שולט ברוב שטחי הכרוב האדום.
יבול  פוטנציאל  בעלי  זנים  לחפש  והתצפית:  הניסוי  מטרת 

ואיכות.

מבחן זני כרוב 
כפר גדעון, 2018

נביל עומרי - מדריך גידול ירקות עלים, שה"מ, מרכז
סאמר עומרי - מדריך לגידול ירקות, שה"מ, עמקים

שיטות וחומרים
מקום הניסוי: כפר גדעון.
תאריך שתילה: 18.10.18.

כרב: חיטה.
זן מסחרי: פרוקטור.

ארבע  זהה.  הינה  השתילה  והאדומים  הלבנים  בזנים  עומד: 
צמחים   12( השורה  בתוך  צמח  ס"מ   33 כל  לערוגה,  שורות 

למטר ערוגה ברוחב 1.93 מטרים(, כ-6,240 שתיל/דונם.
4 מטרים  4 חזרות באורך  מתכונת הניסוי: בלוקים באקראי, 

ערוגה לכל חזרה.
זנים: הניסוי כלל 4 זני כרוב לבן במבחן וכמה זנים בתצפית. 

נגד  כראוי  טופלה  החלקה  ריסוס:  ומשטר  והשקיה  דישון 
עשבים. דישון ומים לפי הנהוג באזור. 

 2 נדגמו   .31.1.19 בתאריך  אחד  קטיף  בוצע  יבול:  שקילת 
ונשקלו,  נקטפו  המדגם  בתוך  הקולסים  וכל  ערוגה,  מטרים 

נספרו והוערכו. 
מדדי איכות: המדדים שנבדקו ביום הקטיף )לאחר כ-100 יום 

משתילה( היו: גובה הצמחים, צבע הקולס, צורה ומוצקות. 
צורה: 5 = עגול חרוטי )שפיצי(, 4 = עגול, 3 = עגול שטוח, 2 = 

שטוח. הצורה הרצויה היא 4.
מוצקות: חותכים את הקולס לשניים ומעריכים: 5 = דחוס כמו 
לוח שיש, 1 = רך עם הרבה חללים. הדרגה הגבוהה היא הרצויה.

צבע: 1 = לבן, 5 = ירוק כהה. הדרגה הגבוהה היא הרצויה.
האינדקס הוא 5-0, כאשר 5 הוא המדד הטוב. 

רשימת הזנים בניסוי

חברההזן
גדות עדן זרעיםפראו

תרסיסניו בובקט
אגרודילאדל

סינג'נטהפרוקטור

הזנים בתצפית הזנים )בשתי חזרות(

צורהחברההזןחברההזן
עגולאגרודיל108אגרודיל102
עגולאגרודיל109אגרודיל103
שטוחהאגרודיל111אגרודיל104
שטוחהאגרודיל112אגרודיל106
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ניסוי הזנים:

משקל  וממוצע  לדונם  השונים  הזנים  יבול   :1 מס'  טבלה 
הקולס בק"ג

יבול/ד'ממוצע משקלזנים
A7326  A  1.2פראו

A6240  AB  0.95אדל

A5401  AB  0.83ניו בובקט

A4628  B  0.81פרוקטור

אותיות זהות באותה עמודה מציינות חוסר מובהקות במבחן 
טוקי.

מטבלה 1 רואים שהזן פראו נתן את היבול הגבוה ביותר ונבדל 
סטטיסטית מזן הביקורת פרוקטור. הזנים אדל וניו בובקט נתנו 

יבול סביר, שלא נבדל משמעותית מהזן פראו.

מטבלה 2 רואים:
הזנים אדל ופראו היו איכותיים ביותר עם אחידות הבשלה . 1

גבוהה.
הזן פרוקטור לא היה אחיד בהבשלתו.. 2

צורה . 3 עם  בהבשלתו,  ואפיל  אחיד  יחסית  בובקט  ניו  הזן 
שטוחה מעט.

תצפית הזנים:
כל הזנים שנבדקו היו אפילים מאוד ובלט בהם חוסר אחידות 

בהבשלה. הזן היחיד שניתן להמשיך בבדיקתו היה 109.

מסקנות 
ובריבוי  יחסית  נמוכות  חורף 2018/19 התאפיין בטמפרטורות 

גשמים. ימי הגידול התארכו מעט. לאור האמור:
הזן אדל בלט ביבול ובאיכות.. 1
הזן החדש פראו היה אחיד ונתן יבול ואיכות טובים ביותר.. 2
הזן ניו בובקט אמור להחליף את הזן הוותיק בובקט; יש . 3

לבחון אותו בשתילות קיץ.
הזן פרוקטור לא הצטיין ובלט בו חוסר אחידות.. 4
להמשך . 5 שמומלץ  היחיד  הוא   109 הזן  הזנים:  בתצפית 

בדיקה. שאר הזנים לא אחידים ואפילים מאוד. 

תודות
לחקלאיים מוחמד טהה ומשה מירון מכפר גדעון, על העמדת 

הניסוי בשטחם ועל עזרתם הרבה במהלך הניסוי;
למועצת הצמחים-ענף ירקות, על מימון הניסוי.

טבלה מס' 2: מדדי איכות לפי אינדקס 5-0, כאשר 5 = מדד גבוה וטוב

הערותציון כללימחלותעמוד תפרחתמוצקותצבעצורהגודל נוףאחידות הבשלההזן
בכיר וטעים4.5מעט חלפת4.53.543.544.5אדל

מעט שפיצי4מעט חלפת4.83.843.53.53.3פראו
חוסר אחידות2.34433.83.83.5פרוקטור

אפיל3.54.533.332.53ניו בובקט
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ניסוי זה נועד לבחון תערובות שונות המכילות 
הרכבים שונים של קוטלי מחלות בשום, 

כדי לנסות ולבנות מעקב ריסוסים נכון ויעיל 
למגדל.

חומרים ושיטות
אתר הניסוי: בית קשת, חלקות נאעורה.

הזן: שני.
תאריך הנבטה: 23.10.17 

מתכונת הניסוי, מס' החזרות וגודלן: בלוקים באקראי, חמש 
חזרות, כל חזרה באורך 10 מטרים ערוגה בודדה.

שיטת ההשקיה:  הנבטה בקו-נוע ולאחר מכן טפטוף.
תחילת ניסוי: 21.1.18 לאחר שני טיפולי כלורוטלוניל משקיים.

קרקע: בינונית.

ניסוי מניעה והדברת 
מחלות בשום
אביב 2018, בית קשת

יואל רובין - מרכז חקלאי העמק
דוד קדם - גד"ש אל"צ קשת

 ,28.2.2018  ,20.2.2018  ,3.2.2018  ,21.1.2018 היישום:  מועדי 
.22.3.2018 ,15.3.2018 ,8.3.2018

שיטת היישום: מרסס מוטורי אקו עם מוט  6 דיזות קוניות.
נפח ריסוס: 30 ל'/ד'. 

הניסוי  קודם  טיפולים  שתי  ניתנו  קודמים:  טיפולים 
בכלורוטלוניל.

מועדי הערכה: 6.3.2018, 21.3.2018, 25.3.2018.
שיטת ההערכה: בשתי ההערכות הראשונות בוצעה הערכת 
כיסוי חילדון. בהערכה השלישית ניתן ציון בין 1 ל-5, כאשר 

1 = טוב, 5 = לא טוב.
10 צמחים לחזרה.  בשתי הספירות הראשונות  גודל המדגם: 

בהערכה השלישית ניתן ציון לכל חזרה.
נגיעות התחלתית: ללא נגיעות, מדובר בטיפולי מניעה.

הטיפולים

טבלה מס' 1: פירוט הטיפולים בניסוי

מס’ 
שם גנרי, כמות חומר התכשירטיפול

פעיל ותוארית

מינון גרם/
סמ”ק 
לדונם

דיסקברי1
Boscalid 117 gr\l 

+Trifloxystrobin 100 gr\l  SC75

פרימיום2
Boscalid 117 gr\l 

+Azoxystrobin 100 gr\l  SC75

דואט3
Tebuconazole 250 gr\l + 
Azoxystrobin 200 gr\l SC50

פריורי 4
אקסטרה

Cyproconazole 80 gr\l+ 
Azoxystrobin 200 gr\l SC25

אורטיבה טופ5
Difenoconazole 125gr\l+ 
Azoxystrobin 200 gr\l SC50

קומודור6
Chlorothalonil 400 gr\l+ 
Azoxystrobin 200 gr\l SC200

סיגנום7
Boscalid 26.7% 

+Pyraclostrobin 6.7% WG100

נתיבו8
Tebuconazole 50% + 

Trifloxystrobin 25%  WG25

היקש9

חלקת ביקורת ללא ריסוס
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טבלה מס' 2: אחוז כיסוי ותדירות חילדון בטיפולים השונים

אחוז כיסוי  הטיפול
6.3

תדירות
6.3

אחוז כיסוי 
21.3

תדירות 
21.3

A34 A35.42 A100 A 3היקש

B6 B2 B26 BC 0.3פרימיום

B6 B4.5 B38 B 0.3סיגנום

אורטיבה 
טופ

0.2 B4 B0 B0 D

B4 B0.3 B6 D 0.2נתיבו

B4 B2.4 B30 B 0.2דיסקברי

B0 B0.1 B2 D 0דואט

פריורי 
אקסטרה

0 B0 B0 B0 D

B0 B0 B0 D 0קומודור

נבדלים  אינם  זהות  אותיות  בעלי  עמודה  באותה  *טיפולים 
student-t על-פי מבחן p=0.05 סטטיטית ברמה של

בסטמפיליום   5-1 בציון  איכותית  הערכת   :3 מס'  טבלה 
ובחילדון

הטיפול
חילדון
25.3

סטמפיליום
25.3

A3 A 4.2היקש

BC1.3 C 0.84פרימיום

B1.54 C 1.64סיגנום

BC2.6 AB 0.64אורטיבה טופ

BC2 BC 0.74נתיבו

B1.5 C 1.28דיסקברי

C2.58 AB 0דואט

C1.9 BC 0.2פריורי אקסטרה

C1.8 BC 0.16קומודור

נבדלים  אינם  זהות  אותיות  בעלי  עמודה  באותה  *טיפולים 
student-t  על-פי מבחן p=0.05 סטטיטית ברמה של

ניתוח התוצאות 
בלט  החולפת  ובעונה  מחלות,  מניעת  בטיפולי  החל  הניסוי 
החילדון באופן יוצא דופן, כאשר תחילת נגיעות החלה בשליש 

האחרון של חודש פברואר ונמשכה עד לאסיף השום.
בין התכשירים  הבדלים  היו  לא  בחילדון,  כיסוי  אחוז  מבחינת 

עצמם, אולם כל התכשירים נבדלו מהביקורת.
במדד תדירות, משמע אחוז צמחים נגועים בהערכה השנייה, 
יותר  נגועות  היו  בוסקאליד  המכילות  לראות שתערובות  ניתן 
משאר הטיפולים, אך עדיין חשוב לציין כי מדובר ברמת נגיעות 

נמוכה בטיפולים לעומת הביקורות.
בהערכה השלישית ניתן ציון לחלקות, ובו גם הערכנו את רמת 
הסטמפיליום בחלקה. בהערכה זו ניתן לראות את ההבדלים 

חלש  אך  חילדון  כנגד  היעיל  התכשיר  כאשר  התכשירים,  בין 
כנגד סטמפיליום הוא דואט. 

התוצאות שקיבלנו מהתכשיר אורטיבה טופ יחסית מפתיעות, 
שיעילות  הוא  הרושם  מסחריות  בחלקות  בטיפול  גם  אולם 

התכשיר פוחתת בשנים האחרונות.
התכשירים פריורי אקסטרה וקומודור היו היעילים ביותר בכל 

ההערכות.

מסקנות 
מטרת הניסוי הייתה לבחון תערובות שונות המכילות הרכבים 
שונים של קוטלי מחלות בשום, ומתוך כך לנסות ולבנות מעקב 

ריסוסים נכון ויעיל למגדל.
התכשירים פריורי אקסטרה וקומודור בלטו בכל המדדים.

התכשיר דואט בלט ביעילותו כנגד חילדון בלבד. 
סימני  נראו  לא  הניסוי:  כל  לאורך  לגידול  התכשיר  בטיחות 
פיטוטוקסיות בכל חלקי הצמח, בכל הטיפולים השונים לאורך 

כל הניסוי.

תודות 
לדוד קדם מגדש אל"צ קשת;

ליעל הזה ולשאול גרף על העזרה בהערכות;
לאגף הירקות במועצת הצמחים, על מימון הניסוי.

חלקת ביקורת בסמוך לחלקה מטופלת


