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מוקדש לתפוחי אדמה

אתר ארגון מגדלי ירקות:

www.yerakot.org.il

העיתון המקצועי של ענף הירקות

על הפרק
הבחירות שבדרך
פעם בבחירות דיברו על מהות ,על עקרונות ,על יעדים ,מה
טוב למדינה ,והיום הדברים נשמעים יותר כסיסמאות.
פעם גם דיברו על חשיבותה של חקלאות ועל שמירה על
המגזר החקלאי ,אבל לצערי כיום נדחקנו לקרן זווית .שמתי
לב שאף מפלגה לא הרימה את דגל החקלאות ,זה נושא
זניח ,מגזר מובן מאליו ,מגזר לא גדול ולא אלקטורלי ,שלא
צריך להשקיע בו ,להקצות לו תקציבים ,לתכנן את עתידו,
לבנות לו דור המשך.
לא שמעתי מלה על ריאות ירוקות ,על ביטחון המזון ,על
מיחזור מים .לא מזכירים את הפרחת הנגב ,את השמירה
על הערבה ,הבקעה ,הגולן והגליל ,שם יושבים חקלאים
ונאחזים בקרקע על אף כל הקשיים .במקום לחבק את
החקלאים ,חונקים אותם בהחלטות רדיפה מנהליות של
שימוש חריג ,מעודדים יבוא מתחרה ,עוצרים השקעות
ומחקר ועוד ועוד ,ובדרך בטוחה כזו הופכים יותר ויותר

חקלאים לפושטי רגל.
בנוסף ,משאירים את ההחלטות לגבי החקלאות בידיים
שאינן מבינות בחקלאות ,בידיים של עסקנים שאין להם
אמונה בחקלאות ,שחושבים שאין לה כל ערך מוסף,
שמיישמים על גבה תורות כלכליות מופרכות .דבר כזה לא
ניתן לראות במדינות העולם ,שמטפחות את החקלאים בכל
דרך אפשרית.
לא קרה בכל שנות קיום המדינה שהחקלאות נלחמה
במשרד החקלאות ולא מהווה שותפה של המשרד מול
האוצר .אין זה פלא במצב כזה ,שלעתים אפשר למצוא אוזן
קשבת יותר במשרד האוצר מאשר במשרד החקלאות.
לכן ,אם אין אני לי מי לי ,ועל מנהיגי החקלאים להתארגן
ולשמור חזית אחידה ,כדי לשמור על האינטרסים של
ההתיישבות והחקלאות בישראל מפני הבאים לכלותה.
מאיר יפרח

תוכן עניינים
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חירי העגבניות בשוק
המקומי  -פנייה
למנכ"ל משרד החקלאות
מכתבו של מאיר יפרח ,מזכיר
ארגון מגדלי ירקות ,למנכ"ל
משרד החקלאות ,שלמה בן
אליהו ,בתאריך :30.7.19
"הריני להביא לידיעתך ,שבמהלך
החודשים האחרונים רמת מחירי
העגבניות ירודה ,אף מתחת
לעלויות הייצור ,וגורמת הפסדים
כבדים למאות מגדלים זה
שבועות רבים.
מניסיוננו עולה ,שאילו המצב היה
הפוך והמחירים היו גבוהים ולו
במעט ,היית נזעק ,מכנס ישיבת
חירום ,מנחה להוריד מייד את
המכס ,כדי להחליט כמה לייבא,
מאיפה לייבא ולכמה זמן.
מדהים להיווכח שלא כך הוא
המצב כאשר החקלאי מפסיד
לאורך זמן רב ואינו מכסה אפילו
את הוצאות הייצור.
במצב כזה קולך אינו נשמע.
האם באמת המשרד הזה אחראי
רק לצרכנים ולא לחקלאים?
האם אין זה ראוי בתקופות
כאלה ,שנפנה יחד ,החקלאים
ומשרד החקלאות ,למשרד
האוצר ,לבחון כיצד ניתן לדאוג
שכל חקלאי ,ששיווק בתקופה
זו במחירי הפסד ,יקבל פיצוי
על הפסדיו? הרי באמנה הבלתי
כתובה בין החקלאי לבין הצרכן,
החקלאי מתחייב לעשות הכול
כדי לספק כל השנה תוצרת
איכותית במחירים ראויים.
אם ,כשהמחיר עולה ,מורידים
על פי הנחיותיך את מכסי המגן,
כך שהמחירים והתמורה למגדל
יורדים ,הרי גם בתקופה בה
המחיר יורד מתחת להוצאות
הייצור ,מן הראוי היה להכין כלי
שיענה ולו חלקית על הפסדיו של
המגדל.
החקלאים אינם בכיינים כלל
ועיקר ,הם מתנגדים לקלות
היבוא בפטור שהונהג במשרד

בשנים האחרונות ומבקשים
מידה שווה גם כלפיהם ,כדי
להתפרנס בכבוד ,ומכאן פנייתי
אליך בנושא עקרוני זה".

מ

קדמים חקיקה
לסימון תוצרת
חקלאית טרייה

נציגי הארגונים והמוסדות
החקלאיים התכנסו כדי לדון
בצעדים משותפים שיגבירו
את השקיפות בפני הצרכן
באשר למקורה של תוצרת
חקלאית טרייה ,כגון ירקות,
פירות ,דגים ,בשר ועוד .אבו
וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל ,אמר כי "אנחנו עומדים
כיום מול מערכת שלא מכירה
בלגיטימיות של הגנה על
החקלאות הישראלית ומקדמת
גישה של הסרת מכסים
והגדלת היבוא ,כדי להפחית
את יוקר המחיה ,למרות
שהתוצאות בשטח מעידות
שגישה זו לא משיגה הפחתה
משמעותית במחיר לצרכן
ורק גורמת להרס של ענפי
החקלאות".

מכסות ,ללא היטלים ,ללא
קומבינות.
בלי כוח עבודה בחקלאות,
יתקשו החקלאים לספק את
המזון הטרי שדורשת האוכלוסייה
בישראל ,ואם מדינת ישראל
רוצה להפקיר את החקלאים
והחקלאות ,שתמשיך לאתגר
אותנו בגזירות חדשות ,עד שנגיד
די.
במציאות הביטחונית בישראל
אין תחליף למזון מתוצרת
מקומית ,ובפריפריה אין מקור
פרנסה אחר ,אבל תראו לאן
מביאים את החקלאים .מצד
אחד ,מוכרים בעולם את
ההילה שלנו ואת ההישגים
שלנו ,ובצדק רב ,ואחר
כך תוקפים את החקלאים
שמחפשים כל דרך אפשרית
לעבד את משקיהם.

לחקלאים אין כסף מיותר ,ודי
לצביעות.
האוניברסיטה לא מבטלת את
תוכנית הלימוד אבל כביכול מכה
על חטא ,ומי שנפגע תדמיתית
הוא החקלאי ,זה שניצב בשורה
הראשונה של חקלאי העולם אבל
משמש כמו תמיד כשק חבטות
זמין בכל עת".

ה

שוואת ממשק
הדברה "שמרני"
מול "משקי" בצמצום
נזקי כימשון בעגבניות
לתעשייה
כימשון נגרם על-ידי הפתוגן
האאומיצטי Phytophthora infestans
וגורם לנזקים חמורים בגידול
עגבניות לתעשייה בעמק

המשך בעמוד הבא

ש

אוניברסיטת תל
אביב תעסיק את
הסטודנטים לחקלאות
ותשחרר את החקלאים
מההוראה
בתאריך  16.6.19הופיעה בעיתון
"הארץ" כתבה שכותרתה
"אוניברסיטת ת"א מודה:
סטודנטים זרים הועסקו
בחקלאות באופן לא ראוי".
תגובתו של מאיר יפרח ,מזכיר
ארגון מגדלי ירקות ,לכתבה
הנ"ל הופיעה יומיים אחר כך,
ב ,18.6.19-בעיתון "הארץ",
במדור מכתבים למערכת ,וזה
תוכנה:
"הגיע הזמן להעמיד לחקלאות
את כוח האדם הנדרש ,ללא
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המעיינות .בעונת הגידול
 2017-18נאמדו בענף עגבניות
לתעשייה בעמק המעיינות
הפסדים כלכליים של כמיליון
ש"ח בגידול במשק האורגני,
ולאלו התווספו הוצאות של
כ 600-אלף ש"ח ליישום
תכשירי הדברה בפרקטיקה
הקונבנציונאלית .לכן ,בעונת
 2019בוצע בחוות עדן ניסוי
שדה לבחינת יעילות בהדברת
כימשון בעגבניות תעשייה
בגידול קונבנציונאלי .הניסוי

בחן את ההיפותזה שיישום
פוטסיום פוספט במינון גבוה
( 1000סמ"ק/דונם) ובממשק
הדברה שמרני (מניעתי-מוסדר)
ידביר את מחלת הכימשון,
בדומה לפרוטוקול ההדברה
המשקי .תוצאות המחקר תמכו
בהיפותזה הנבחנת .כימשון
לא התפתח בטיפול המשקי
ובממשק השמרני ביישום
פוטסיום פוספט.
התוצאות יוצגו ב"שדה וירק"
בגיליון הבא.

י

רון בלחסן נבחר
למנכ"ל ארגון מגדלי
הפירות בישראל
מועצת ארגון מגדלי הפירות
בישראל בחרה בירון בלחסן
למנכ"ל הארגון .ירון יחליף את
איציק כהן ,שמסיים כהונה של
שש שנים בתפקיד.
ירון בלחסן ,בן מושב רמות נפתלי
בגליל העליון ,מגדל אגסים וענבי
יין ,שימש בשורה של תפקידים
ציבוריים במגזר החקלאי ובהם

יו"ר הוועדה החקלאית מבואות
החרמון ,מזכיר וגזבר רמות
נפתלי ,יו"ר בוועדים ממונים
ומזכיר חוץ במושבים ,חבר
בהנהלות יקבי רמת הגולן ,מים
בגליל ,מט"י גליל עליון וחבר
במזכירות ארגון מגדלי הפירות
לאורך שנים רבות .בדבריו
אמר ירון כי הוא מתחייב לפעול
בכל המרץ לחיזוק הקשר בין
החקלאים לארגון והודה לאיציק
כהן על השנים שהקדיש לארגון
בתקופה לא פשוטה.

המדינה הופכת את החקלאים לפושעים
כתבה :רותם ידלין ,ראשת מועצת גזר
המאמר פורסם בעיתון "דה מרקר" מיום 9.7.2019
זה מתחיל בחריקת בלמים ליד המשק ,פקחים יורדים במהירות
מהרכב ,קופצים מעל הגדר ,ובבת אחת מאות מושבניקים בכל
רחבי הארץ הופכים להיות פורעי חוק ועבריינים .קנסות בגובה
מאות אלפי שקלים מושתים ,ומשפחות שלמות מאבדות את
פרנסתן .את פקחי משרד האכיפה זה כמובן לא מעניין ,סדר צריך
להיות ומהר ,זה לא עניינו של אף אחד שיש משפחות שלמות
שתלויות באותם מבנים שנבנו על חורבנה של החקלאות במדינת
ישראל ,אותה חקלאות שהייתה פעם נס לרגליהם של בוני הארץ.
מדינת ישראל מצאה לעצמה מקור תקציבי חדש  -החקלאים .ממש
כאילו החקלאות בישראל אינה בגסיסה מתמדת ,כאילו כל בעיות
התכנון והבנייה של מדינת ישראל מתמקדות דווקא במושבים.
אחד העם ,מראשי הוגיה של הציונות ,אמר" :האיכר האמיתי מרגיש
בנפשו ,שאם יפרוש מן האדמה ,הרי הוא פרש מן החיים" .ועכשיו,
עשו לעצמכם לרגע תרגיל בראש  -כמה איכרים אתם מכירים ,כמה
אנשים שממש מתפרנסים ממשק חי או מחקלאות ,ואותם אנשים,
כמה מהם מתחת לגיל ?60
אם זה לא מספיק ,אפשר פשוט לשמוע את מחאות החקלאים
מדן ועד אילת ,את החקלאים שמייבשים מטעים ,מחרבים פרדסים
וזורקים תוצרת חקלאית טרייה וטובה ,כי אמנם זה לא ממש
פוליטיקלי קורקט לומר ,אבל :מדינת ישראל שכחה מזמן את
החקלאים שלה.
אותם מושבניקים הם אלו אשר כתבו את דפי ספרי ההיסטוריה של
מדינת ישראל .מימי חומה ומגדל ועד ראשית ההתיישבות ,מהעמידה
מול הפולשים ממדינות ערב במלחמת העצמאות ועד הטרור
החקלאי אשר משמיד כל חלקה טובה .בשנות ה 50-וה 60-הייתה
זו גאווה גדולה להיות חקלאי  -אותה גאווה לוותה בשטחים שעובדו
ועליהם ניטעה התוצרת החקלאית ,אלא שהשטחים הפכו להיות
לרועץ לאותם מושבניקים כאשר חקלאות בישראל הפכה כמעט

מבזק ירקות

10

יולי-אוגוסט 2019

בלתי אפשרית ,כאשר התוצרת החקלאית מושפעת מעשרות
גורמים ,שעל רובם אין להם בכלל שליטה.
במקום לפרוש מן החיים ,כפי שהציע אחד העם ,המושבניקים
התאימו את עצמם למציאות ומצאו שימושים אחרים למבנים
שבשטחם .כעת המדינה החליטה שהטיפול דווקא בהם הוא
בעדיפות עליונה ,כאילו אין עבירות בנייה במגזרים אחרים בישראל.
וכך ,לאחרונה החלה הגברת האכיפה של השימושים החורגים
במושבים על-ידי היחידה הארצית לאכיפה של משרד האוצר הפועלת
מכוח תיקון  116לחוק התכנון והבנייה .במסגרת זו ,פשטו ניידות פיקוח
של היחידה בצורה אגרסיבית וחסרת תקדים לאוכלוסיות נורמטיביות
על  200מושבים ברחבי ישראל .מאות תושבי המושבים קיבלו התראות
לפני קנסות בשווי של מאות אלפי שקלים.
נכון ,חובה להבהיר  -פעולה ללא ההיתרים המתאימים היא מנוגדת
לחוק וצריך לטפל בה ,אבל אפשר גם לגלות מידת הבנה וחמלה
לסיטואציה מורכבת ,לא חייבים לעשות זאת בצורה אגרסיבית
ובוטה ונכון לאפשר פרק זמן סביר לטפל בכל הדרוש טיפול ,וכמובן
עדיף לעשות זאת בהסכמה ובשיתוף.
אני קוראת לממשלת ישראל ולמשרד האוצר לתת אורכה בת
שנתיים להסדרת המשקים החקלאים .המציאות השתנתה ומחייבת
את כל הגורמים לשבת סביב שולחן הדיונים ולמצוא את התשובות
המתאימות ,לתכנן לעתיד ולמצוא פתרונות להווה .בעוד  24חודשים,
אף אחד מאותם חקלאים לא יימלט מתשלום חובו ,אף אחד מהם
לא יבקש הקלות מהיועץ המשפטי לממשלה ואף אחד מהם לא
יאשים שום גורם במצבו.
דוד בן גוריון אמר פעם" :מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש
בחרב .צריך אתה ליצור אותה בזעת אפיך" .אותם חקלאים הם אלו
אשר יצרו את המולדת שלנו ,מגיעה להם לפחות הכרת הטובה שלנו
ולא מלחמת חורמה נגדם מצד משרד האוצר.

לזכרו של צביקה גובר ז"ל ()2019-1934
צביקה נולד בשנת  1934בחווה החקלאית קלמניה בשרון ,להוריו
קלרה ואברהם גובר .ב 1936-עברו ההורים לצופית והקימו שם
משק חקלאי שכלל רפת ,לול ופרדס .למד בבית הספר המקומי,
וכמו שאר בני המושב שילב לימודים עם עזרה במשק ההורים.
בגיל  18התגייס לצה"ל ושירת בגולני .עם השחרור חזר למשק
ונרתם לאחזקתו ,בעוד אביו התנדב ויצא להדרכה במושבי חבל
לכיש ,שזה מקרוב הוקם .כעבור מספר שנים הקים צביקה את
משקו הפרטי בהרחבה ,נישא לדיתה ונולדו להם שלושה ילדים.
צביקה התמחה בגידולי שדה ,בעיקר גזר ,עגבניות ותפוחי
אדמה .לימים הוסיף את גידול הכותנה ברחבי הארץ ,יחד עם חברו אהוד
אלמגור ,אולם לאחר פטירתו של אהוד ז"ל ,הפסיק פעילות זו וחזר לאהבתו
הראשונה ,לתפוחי האדמה .אולם צביקה לא שקט על השמרים והתחיל לגדל
גם אבטיחים ללא גרעינים ,שנכנסו לארץ בסוף שנות ה .80-בנוסף לניהול
הגידולים ,היה מעורב ופעיל הן בתחום השיווק והן במסגרת ארגון מגדלי ירקות
וההתארגנות האזורית  -רעננה וכן בתחנת המיון של תנובה .היה בין המשפיעים
המרכזיים על פיתוח הגידול באזור וייצג את האינטרס האזורי במוסדות השונים
באופן יעיל ומכובד ,שזכה להערכה רבה .בהמשך השתלב גם במשלחות
שיצאו לאירופה לביקורת שדות ולקניית זרעי תפוחי אדמה.
לאורך כל אותן השנים גילה צביקה סקרנות וכמיהה לחידושים ,תמיד חיפש
זנים ייחודיים שיתנו יתרון בשיווק .הקים עם בנו תחנת מיון קומפקטית ,בה מיינו
את יבולי שדותיהם ובכך קיצרו את שרשרת השיווק וייעלו מאוד את השלב
שלאחר הקטיף.
על אף העומס הרב בעבודה ,צביקה ידע גם להקדיש זמן לילדיו ולנכדיו,
שהחזירו לו אהבה .הוא לא ויתר על אהבתו לטיולים בארץ ובחו"ל ,על קונצרט
טוב ,סרט מעניין או הצגה טובה ,וגם ערבי שירה בציבור היו חלק מההווי.
צביקה ידע שצריך לתדלק את הנפש מעת לעת אם רוצים לשמור על כושר
פיזי .ביום הולדתו ה 80-ערך לו חברו הטוב תלי מסיבת יום הולדת בניר אליהו.
במעמד זה בירכתי אותו ולהלן קטעים מקוצרים מאותה ברכה ,המספרת מי
היה צביקה.

את תקופת המכסות והשתדלנות,
את אגקרסקו עם העסקנות.
איך עברנו מיצוא ממשלתי לאחריות החקלאים
וכמובן את הנסיעות לחו"ל לבדיקת זרעים.
צביקה עתה משהגעת לגבורות,
עם עשייה אדירה ותחושה שיש עדיין מה לעשות
השכלת להקים דור המשך חרוץ ומצליח
שימשיך ליצור ולהתקדם על בסיס היסודות
שאתה ודיתה הצלחתם להניח.
צביקה כמו צביקה ,הסתיר את המחלה הארורה שקטעה את כל חלומותיו,
ובכל שיחותיי עמו לאחרונה (לא נפגשנו זה זמן) לא חשתי ולו ברמז עד כמה
סבלו רב.
דגמי שנת ייצור  34הולכים ונעלמים מנופנו אט אט .קשה להשלים עם זה ,אבל
כנראה שזו המציאות ,וככל שהיא כואבת וקשה ,עלינו לקבלה.
הנחמה היא שיש לצביקה ממשיכי דרך ,מפעל חייו ימשיך לשגשג ,ותמיד נזכור
מי הניח את היסודות.
ב 16.6.19-הובא צביקה למנוחת עולם .יהי זכרו ברוך.
יענקלה כהן
נחל עוז

צביקה ידידי ממתי אנו מכירים?
נכון  -זה כבר  40שנים (מאז חלפו עוד  5שנים)
זוכר אותך צעיר ,רענן ונמרץ
תמיד עסוק ,טרוד בגידול וזמנך רץ
חבורת צופית בלטה בפעילותה
מנשקה ואהוד זיכרם לברכה.
אדיר ואתה שתזכו עד מאה עשרים שנה (אלוהים לא נענה לבקשה)
נציגים נאמנים ואותנטיים של הענף
הנחתם את היסודות עד שיצאנו למרחב.
ידעת הצלחות ,משברים והישגים
שזו הרי דרך החיים של החקלאים.
חיפשת ללא לאות חידושים וזנים חדשים
על מנת שתוכל להיות בין הראשונים.
בחוש בריא ומפותח השכלת להבין
שצריך להשקיע ,לנסות ולהסתכן
למען עתיד טוב ,להכין.
אתה ודאי זוכר את ימי תנובה העליזים
את המאבקים בין רעננה לדרומיים,

11

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף הירקות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף הירקות

כנס דיווחי מחקרים בענף הפלפל
הזמנה לקורס
שיטות מתקדמות
לגידול מקצועי של ירקות
סתיו-חורף 2019

הנכם מוזמנים לקורס שיעסוק בשיטות מתקדמות לגידול מקצועי
של ירקות ,אשר יתקיים בחודשים אוקטובר-דצמבר 2019
במחוז העמקים שבגלבוע  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב
ולבסס את ידיעותיהם בתחום גידול הירקות.

נושאי הלימוד

* קרקע ועקרונות השקיה ודישון
* בתי צמיחה ,רשתות ופלסטיקה
* הגנת הצומח והדברת עשבייה בירקות
* הכרת מחלות ומזיקים (כולל מעבדה)
* שיווק וניתוח כלכלי
* חקלאות וסביבה ועקרונות החקלאות האורגנית

* מידע מקיף על גידולי הירקות:
עגבניות למאכל וירקות לתעשייה
			
פלפל וחציל
דלעת ,אבטיח ,מלון וקישוא
			
גזר ובטטה
			
בצל ושום
תבלינים
מלפפון
* תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למשתתפי הקורס ,שייקחו חלק בכל המפגשים ,תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה
והמקצוע ,משרד החקלאות.

חקלאים ,אנשי חברות ,פקחים ,חוקרים ומדריכים שלום רב,
הנכם מוזמנים לכנס דיווחי מחקרים בענף הפלפל,
אשר יתקיים ביום חמישי 12 ,בספטמבר  ,2019י"ב באלול תשע"ט,
באולם הכנסים  -משרד החקלאות ,בית דגן.

בתוכנית:

09:00-08:30
09:15-09:00
09:30-09:15
09:50-09:30
10:10-09:50
10:30-10:10

10:50-10:30

11:10-10:50

מיקום הקורס ומועדיו

הקורס יתקיים באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות בגלבוע  -מחוז העמקים ,ויכלול 10
מפגשים שבועיים בימי שלישי (כולל סיור) בתאריכים,19.11.19 ,12.11.19 ,5.11.19 ,29.10.19 :
( 3.12.19 ,26.11.19סיור) ;31.12.19 ,24.12.19 ,17.12.19 ,10.12.19 ,בין השעות.15:30-08:30 :

מחיר הקורס

לנרשמים עד לתאריך  10.10.19עלות הקורס למשתתף היא  1,600ש"ח .החל מתאריך  11.10.19יהיו דמי
ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר 1,700 :ש"ח .דמי ההשתתפות כוללים כיבוד קל וארוחת צהרים.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.

12:30-12:05

12:50-12:30

אופן ההרשמה

לאחר התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן ,יש להירשם לקורס באמצעות משלוח
פרטי הנרשם אל שה"מ (שם הנרשם ,מס'הפקס ,מס' הטלפון ,מס' הטלפון הנייד ,כתובת,
דואר אלקטרוני ,שם הקורס אליו ברצונך להירשם ואמצעי התשלום בו בחרת) באמצעות
פקס  .03-9485881שימו לב ,משלוח הפרטים ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא
לרישום.

דרכי התשלום

 .1באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים ,טל'.03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף,
טל'.03-9485330 :
חשוב!
למשלמים בהמחאה  -הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר הרשום.
למשלמים בהתחייבות  -ייקבע הסכום לתשלום על פי יום מסירת ההתחייבות במשרדנו.
ממועד ביצוע התשלום/רישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  10%דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס  20% -דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.
לבירורים ולמידע נוסף:
מרכזים מקצועיים :נביל עומרי ,טל' ;050-6241619 :דוא"לomanab@shaham.moag.gov.il :
סאמר עומרי ,טל' ;050-6248557 :דוא"לsamerom@shaham.moag.gov.il :
מרכזת ארגונית :בת שבע בדוח ,טל' ;050-6241601 ,03-9485919 :דוא"לbatsheva@moag.gov.il :

מבזק ירקות

11:40-11:10
12:05-11:40
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13:15-12:50
13:40-13:15
14:00-13:40
14:20-14:00
14:40-14:20

התכנסות ,הרשמה וקפה
דברי פתיחה :שמשון עומר ,מנהל אגף הירקות,
שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ענף הפלפל  -מה קורה בענף? הישגים ואתגרים
דוד סילברמן ,רפרנט פלפל ,שה"מ ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר
האם אפשר לאחסן פלפל ב 4-מ"צ?
אלי פליק ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
וירוס הצהבה וקיפול העלים בפלפל  -וירוס חדש-
ישן ,המועבר על ידי כנימת עש הטבק
מורד גאנם ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
נמטודה נודדת חדשה בפלפל Pratylenchus capsici -
 זיהויה ,אפיונה ופיתוח ממשק להדברתהסיגל מיארה-בראון ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז
וולקני
התמודדות עם בעיית נמטודות עפצים בפלפל
בבקעת הירדן
תמר אלון ,שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מחוז העמקים
חטטים ,נזקי צינה בפירות פלפל הנוצרים בשדה
 התנאים הדרושים להתפתחותם והדרכיםהאפשריות להתמודדות עמם
שמעון פיבוניה ,מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
הפסקה קלה
מיקרו-אלמנטים בפלפל ומעורבותם בנזקי חום
בפרי
חגי יסעור ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז גילת
השקיית גידולים מוגנים בתחילת ההתפתחות
שלהם ,תוך שימוש בהערכה דינמית של
האוופוטרנספירציה והשפעתה על היבול
יוסי טנאי ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
האם תמיד יש צורך בדישון בזרחן בתחילת הגידול
בקרקע?
אפרים ציפילביץ ,מו"פ בקעת הירדן
יחסי הגומלין בין עומס הפרי ,איכות מי ההשקיה
והתפתחות השורשים בפלפל
רן אראל ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז גילת
הפסקה קלה
תאורת לד תוך-נופית להעלאת היבול החורפי
בבקעת הירדן
יצחק קמארה ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
פיתוח ממשק לגידול פלפל מטיפוס סוויט-בייט
( )Sweet biteברמת נגב
יובל קיי ,מו"פ רמת הנגב
פלפל "אביבי"  -לא רק שינוי במועד השתילה!
דוד סילברמן ,רפרנט פלפל ,שה"מ ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר

נשמח לראותכם,

דוד סילברמן ובת שבע בדוח
שה"מ ,אגף הירקות
לבירורים ולמידע נוסף :דוד סילברמן ,טל';050-6241638 :
בת שבע בדוח ,טל'050-6241601 :

אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו  -מרכז וולקני .עמותה580035699 :

קול קורא
להגשת

מועמדות לקבלת מענק
לשנת הלימודים תשע"ט/תש"פ ()2019/20
מהקרן ע"ש:

שולמית ורב-אלוף חיים לסקוב ז"ל
אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני ,מזמינה בזאת
סטודנטים שירשמו ללימודי תואר שני או שלישי באחד ממוסדות
המחקר ויבצעו את עבודת המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי
להגיש בקשה למענק.
זכאים למענק סטודנטים המשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות:
· תלמידים שהם או הוריהם עלו מאתיופיה.
· עולים חדשים שעלו לפני פחות מחמש שנים (לא כולל שנים בהם
שרת(ה) המועמד(ת) בצבא או בשרות לאומי)
· בני מיעוטים
הצעה זו עולה בקנה אחד עם המלצות הוועדה לייצוג הולם ,אשר
מונתה על-ידי ראש המינהל והמליצה כי יש להשריש במינהל המחקר
החקלאי ערכי ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי.

גובה המענק יעמוד על  50,000ש"ח לשנה לתלמיד לתואר שני למשך
שנתיים או  70,000ש"ח לשנה לתלמיד לתואר שלישי למשך  4שנים.
סכומים אלה יועברו לזוכים באמצעות מינהל המחקר החקלאי ,כחלק
ממלגת המחיה המוענקת לתלמיד על-ידי המינהל.
לקבלת טופסי הרשמה והנחיות להגשת הבקשה יש לפנות
למזכירות האגודה ,רצוי בדואר אלקטרוני:
aguda@volcani.agri.gov.il

המועד האחרון לקבלת הבקשות במשרד האגודה הוא 31.8.2019
ארי קרול
מזכיר האגודה
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אגף הירקות

אנו מתכבדים להזמינך

לתערוכת זני תפוחי-אדמה חדשים
ולמפגש המגדלים המסורתי

ביום שלישי  27.8.2019בין השעות 13:00 - 08:30
במועדון ובמתחם חדר האוכל בקיבוץ סעד
לוח זמנים:
 11:00 - 08:30סיור בתצוגת הזנים החדשים ובמיזמים חדשים
(סטרטאפים) הקשורים לתפו"א.
 11:30 - 11:00סיכום מבחני הזנים החדשים  -אשר גולן
 12:10 - 11:30סיכום יבוא הזרעים ב 2019-ומצב הענף  -אורן ברנע
 13:00 – 12:10הרצאת אורח :ישראל ומדינות המפרץ הפרסי ,לא
מה שחשבתם! המזרחית ד"ר מיכל יערי (ההרצאה
עוסקת ביחסים המתחממים עם מדינות המפרץ
והאם אנו קרבים לשלום היסטורי וליחסי מסחר
פתוחים .ההרצאה מלווה בקטעי עיתונות ובסרטונים
מהעולם הערבי).
להתראות בתערוכה
אורן ברנע ,אשר גולן ,שחר פינקוביץ

כנס הסולניים הבינלאומי

ייערך בתאריכים  19-15בספטמבר ,2019 ,במלון
רמדה ירושלים.
להרשמה בקרו באתר הכנסwww.sol2019.org :

הכנס עוסק בגנטיקה ,גנומיקה ,ופיסיולוגיה של גידולי סולניים,
כגון עגבנייה ,תפוח אדמה ,פלפל וחציל בדגש על בריאות,
תזונה ויבול .בכנס יוצגו ממצאים וטכנולוגיות חדשניות לאפיון
הקשר בין תכונות וגנוטיפים של סולניים.
הכנס יכלול  14מושבים בנושאים:
ש גנומיקה של סולניים ש שונות ואבולוציה ש מטבוליזם
ומטבולומיקה ש תירבות והשבחה ש התפתחות ש איכות
פרי ופקעת ש גנומיקה והשבחה ש תזונה ובריאות ש בקרת
התפתחות פרי ש שונות והתאמה לסביבה ש פריחה ויצירת
פקעות ש עקות ביוטיות ואביוטיות ש "סולניים הם לא לבד".
כמו כן יתקיימו שני מושבים של פוסטרים.
במסגרת התוכנית ירצו כ 70-מרצים ,ממיטב המומחים בארץ
ובעולם בתחומים אלו .קהל הכנס כולל מדענים ,סטודנטים,
מטפחי צמחים ,נציגי חברות זרעים וביוטק מישראל והעולם
וציבור העוסקים בתחום הירקות  .
אפשרות בחירה לרישום יומי ומלא ולאירועים חברתיים.

מבזק ירקות
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הענקת אותות הוקרה למצטיינים בתחום הירקות 2019
הענקת אותות הוקרה למצטיינים מטעם מועצת הצמחים
בתאריך  17.719התקיים באולם הכנסים במשרד החקלאות טקס הענקת אותות הוקרה לחקלאים מצטיינים מטעם מועצת הצמחים ,בענפי
הירקות ,הפירות ,ההדרים והזית ,ההדרכה והמחקר.
לפניכם דברי הברכה שנישאו בטקס ,רקע ופרטים על המצטיינים בענף הירקות וצילומים מהטקס.
ארגנה והנחתה את האירוע :חגית שגב אילת
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דברי צבי אלון,
מנכ"ל מועצת הצמחים

דברי אורי צוק בר,
יו"ר מועצת הצמחים

תענוג אמיתי הוא לקיים מדי
שנה אירוע מכובד ומכבד
שכזה ,אירוע בו אנו מסובים
לשעה קלה לדבר ולהציג
רק את הטוב והיפה של ארץ
ישראל ובמיוחד את היהלום
שבכתר ,את חקלאות ישראל
ואת הנוצצים שביהלומי הכתר,
את החקלאים שהולכים לפני
המחנה ,שבחכמה ובמסירות,
במקצוענות וביוזמה ,מגיעים
להישגים ששמם הולך לפניהם
בכל העולם.
הם עושים זאת עם שותפים
אמיתיים ,שיחד עמם דבקים
במטרה :המדענים והחוקרים,
המדריכים ועובדי משרד
החקלאות ,הפזורים בכל
הארץ.
ואחרונים חביבים עובדי מועצת
הצמחים ,באמת מסורים
לחקלאות ישראל בלב ונפש,
אפילו שחלקם "צפוניים",
עירוניים אבל ....הציונות הפכה
חלק מאישיותם.
ידידיי ,לכבוד הוא לנו
השתתפותכם עימנו כאן היום.
אנו במועצה נמשיך לקדם את
החקלאות והחקלאים בפעילויות
המקצועיות החשובות :במחקר,
בהדרכה ,בפיתוח שיווקי ,ביצוא
ובהגברת הצריכה בארץ ועוד
ועוד ועוד...
כל זאת לתפארת מדינת ישראל!

מתרגש להיות באירוע .מחמם את
הלב .עבודת האדמה היא אתגר
גדול ,עם יכולות לעמוד בתנאי
סביבה תובעניים ,מול יבוא מתחרה,
מחירי תשומות ,שינויי אקלים.
לכן נדרש מהחקלאים להיות
מעולים ,מצטיינים .יחד עם סיוע
המחקר וההדרכה הם מובילים
להישגים.
החקלאים מיוחדים בכך שאינם
מפחדים מסיכונים והם מעיזים,
ובזכות זה החקלאות צומחת
ומתפתחת ומגיעה לפסגות חדשות.
החקלאות הישראלית תנצח .כל
הכבוד .גאה בכולכם.

מבזק ירקות
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דברי מאיר יפרח ,יו"ר
הוועדה לאיתור המצטיינים
ומזכיר ארגון מגדלי ירקות

היום יום חג .ראשית ברצוני לברך
את עובדי משרד החקלאות ,את
עובדי מועצת הצמחים ,את ארגוני
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המגדלים ,את האורחים ולבסוף
את המגדלים היקרים ,שבזכותם
ובזכות מאמציהם והישגיהם
אנחנו פה היום .מסורת נפלאה
זו של חלוקת אותות לחקלאים
מצטיינים נמשכת ותימשך בזכות
דבקותה של מועצת הצמחים
בקיומה מדי שנה.
אם נדמיין פירמידה הפוכה ,הרי
בקצה הצר שלה ,שנוגע ממש
באדמה ,ניצבים חקלאי ישראל.
שם עומדים חקלאי ישראל
השורדים ,שנושאים על גבם את
כל כובדה של הפירמידה שניזונה
ומתקיימת מהם.
ומי עומד עליהם בפירמידה
ההולכת ומתרחבת? בראש
ובראשונה כל אלה שעושים על
גבם רווחים גבוהים .ומעליהם,
בקומה רחבה יותר ,ניצבים
הפוליטיקאים הישראליים ,אלה
המשווקים את גאוות החקלאות
בכל מקום בעולם ,אך בו זמנית
רובם לא באמת סופרים את
החקלאים ,מזלזלים בתפקידיהם
החיוניים של שומרי ביטחון המזון
ואוחזי הגבולות.
בקומה העליונה והמרווחת של
הפירמידה ,שבקושי רואים ממנה
את המחנק בקצה הפירמידה
למטה ,ניצב הציבור הרחב,
זה שנהנה מהתוצרת הנפלאה
כל השנה ,אך מסתובב עם
סיסמאות של "פער התיווך",
"יוקר המחיה"" ,שוק חופשי
ופתוח"" ,עידוד היבוא" ,ועוד ידו
נטויה.
אז באירועים כאלה של חלוקת
אותות לחקלאים מצטיינים,
לשעה קלה הפירמידה
מתהפכת ,וחקלאים נפלאים
זוכים לעמוד לזמן קצר בקצה
הצר אך המכובד ,כי כל
החקלאים ,ששורדים וממשיכים
בגאווה ובאהבה את מלאכתם,
הם מצטיינים ,יום יום ושעה שעה.
אנחנו שוב בתקופת בחירות,
ואין צורך להגיד לחקלאים מה
להצביע .את הצבעתם יקבעו

לפי מצבם בשנים האחרונות
ולפי מה שקרה לחקלאות ,האם
השתפר מצב החקלאים או
הורע .בואו נבדוק מה קרה בכמה
נקודות מרכזיות בתחומי החיים
של החקלאים בישראל:
 .1איך היו היחסים בין המשרד
ובין החקלאים ,האם היו
סבירים? האם היה שיתוף
פעולה פורה ביניהם לטובת
החקלאות בישראל או
התגוששות קצרת רואי?
 .2האם מינהלת ההשקעות
תפקדה והושארו תקציבים
לטובת החקלאים? התשובה
ידועה.
 .3מה עשה היבוא הלא מבוקר
לשוק המקומי ,האם העשיר
רק את היבואנים? האם
נהנו ממנו הצרכנים וניזוקו
החקלאים? התשובות ברורות.
 .4האם קוימו הבטחות לגבי
פער התיווך? כי הבדיקה
השנתית של המחירים הציגה
כישלון.
 .5האם ביטול השוק הסיטוני
מוצדק? הרי ידוע לכולם
שהקמתו הייתה יכולה להוריד
את פער התיווך ולסייע
לחקלאים כדי שלא יהיו
מחויבים לרשתות.
 .6האם חל שינוי לגבי אגרות
ומיסים על עובדים זרים?
האגרות והעונשים נשארו.
 .7איפה התמיכות ליצוא,
שכמעט התחסל?
 .8ביטול מכסים על יבוא ריסק
את השוק המקומי .השום
הסיני השתלט על השוק
במחיר מופקע ,ענף העגבניות
ניזוק ללא פיצוי ,ונפגעו ענפים
נוספים ,מצטיינים וטובים.
 .9עד כמה השפיע המצב
בחקלאות על בריחת
מגדלים קטנים ועל עידוד
משקים גדולים ,במדינה בה
חקלאים קטנים ,הם שנאחזים
במקומות שאף אחד אחר לא
יתיישב בהם.
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.10האם משטר הנחלות
בסכנה?
.11למרות חורף עשיר
במשקעים ,מחירי המים לא
הוזלו.
.12האם המשרד ניסה החליש
את מועצות הייצור ואת
הארגונים בחקיקה ובהכרזות
מיותרות ,שהרי היה צריך
לחבק את הגופים האלה
שהם גופי התמך היחידים של
החקלאים.
.13מדוע היה צורך לבטל את
קרן ההשתלמות למגדלים,
שהתקיימה  10שנים ,שהיוותה
עבורם חיסכון יחיד מסוגו
ומכספם.
.14מה תאמרו על הנהירה
המטורפת והבלתי שקולה
אחר הכנסת גידול הקנביס,
שעלול להרוס את מרקם
החקלאות השביר הקיים
ולהשלות חקלאים ותיקים
וחדשים שהנה נמצא להם
פתרון למצוקותיהם.
למרות כל הנקודות שציינתי,
החקלאים והחיים חזקים יותר,
ובכל זאת יש לא מעט שורדים,
וחקלאים טובים ממשיכים לייצר
ולדאוג לביטחון המזון על אף כל
הקשיים.
ובואו נגיד גם כמה ציוני דרך של
שיתופי פעולה ועשייה:
 .1ביטול מס מעסיקים נזקף
לזכותו של משרד החקלאות.
 .2יש שקט במכסות העובדים
הזרים.
 .3הוספו מכסות מים.
 .4הוקמו שוקי איכרים לטובת
האזורים.
 .5לא הצליחו לפרק את מועצות
הייצור ,גופים שהחקלאים
מממנים  -וגם זו לטובה.
 .6לא הצליחו להעביר את מרכז
וולקני ממקומו.
 .7לא הצליחו הרפתקאות
של המשרד ,כמו :מיליון
דונם בנגב לסינים ,כמו
רעיון התמיכות הישירות,

כמו הקמת זירות מסחר
דיגיטליות.
 .8נשמרה קנט ,הגוף החשוב
לשמירה על חוסנם של
החקלאים.
למרות הכול ,החקלאים מנסים
תמיד לראות את חצי הכוס
המלאה ,כי עבודתם נעשית
באהבה גדולה.
ולסיום ,אני מברך את מועצת
הצמחים ,את עובדיה ואת
צבי אלון העומד בראשה,
שלקחה על עצמה לשמר את
מסורת אגרקסקו להכיר תודה
לחקלאים ,וכיום היא הגוף
הבלעדי שיודע לתמוך בחקלאי
הצומח ,בכל צרותיו ולבצע
עבורם פעולות שגוף אחר לא
יודע לעשות :ביטוח חובה,
הלוואות ,מחקר יישומי ,תמיכה
במו"פים ,קשר עם האזורים,
פרסום מחיר יומי ,ריכוז נתונים
ומידע ,סיוע בהדרכה ,פרסום
וקידום מכירות ,טיפול בגידולי
תעשייה ,פקחי איכות ,טיפול
בהעסקת עובדי שטחים ,תיאום
עם המשרד בפעולות שהמשרד
אינו יכול לבצע.
אלה רק חלק מפעולות
המועצה ,והכול ממומן מכספי
המגדלים .הצקות של חלק
קטן של מגדלים אינן ברורות,
ולדעתי נובעות מחוסר ידיעה
ובאות מקרב חלק מהמגדלים
שאוהבים לקבל שירותים
בחינם על חשבון אחרים ,אבל
נתגבר עליהם.
ברכות חמות למצטיינים
ולמשפחותיהם ,ברכות לכל
החקלאים בישראל ולמדריכים
והחוקרים שניצבים תמיד
לצידנו ,במאבקים ובהצלחות.
תודה רבה לחגית על ארגון
אירוע חגיגי זה.
למרות הכול עוד לא אבדה
תקוותם של החקלאות
והחקלאים בישראל .הם לא
בכיינים ולא מתלוננים ,רוצים
להתפרנס בכבוד.

דברי פרופ' אלי פיינרמן ,ראש
מינהל המחקר החקלאי

דברי מאיר צור,
מזכ"ל תנועת המושבים

כשחוגגים מצוינות ראוי להרים
ראש מעל תלאות היומיום
ולהתגאות .ההון האנושי זה הדבר
החשוב ביותר עבורנו .מתברכים
במגזר עתיר יכולות .לחקלאות
תרומה צנועה לתל"ג ,אבל יש לה
תרומה לאיכות החיים .החקלאים
תורמים גם לשם הטוב של ישראל.
האתגרים הגלובליים שניצבים
בפני האנושות הם גדולים.
אוכלוסייה שגדלה במהירות,
צמצום שטחי הקרקע
החקלאית ,בגלל תהליכי סחף
ואורבניזציה ,מחסור במקורות
מים טבעיים ,כשליש מהמזון
הולך לאיבוד ,איכות סביבה
שהולכת ומידרדרת.
לפי תחזית  2050אוכלוסיית
העולם תגיע ל 10-ביליארד איש.
לצורך זה נדרשת הכפלה של
ייצור המזון .מה שיכול לתרום
לכך זה פיתוח המחקר.
מה שעושים בישראל הקטנה
מאוד רלבנטי לצורך זה.
כיום אנחנו חוגגים מצוינות
ומשבחים את המשובחים
מבין המשובחים .נבחרים אלה
מקפידים על תרבות חקלאית,
על עבודה בשיטות חדשניות.
הזוכים מאדירים בפועלם לא רק
את עצמם אלא את כל המגזר.
הזוכים מצטרפים לנבחרת
פיז"ה ,פירות ירקות זית הדרים.
שיתוף הפעולה בין חוקרים
למגדלים צריך להישמר ואף
להתרחב.

המשמעות של חקלאים
מצטיינים היא אלה שמהווים סמן
ימני ,כל אחד באגף שלו.
כל הכבוד ויישר כוח.

דברי שלום שמחון ,לשעבר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

נעניתי ברצון להזמנה של מאיר
יפרח .מצטער שיש כאן אולם
מלא .בפעם האחרונה שהיה אולם
מלא ,גם אז השר והמנכ"ל לא
נכחו בטקס .כמו גם אז ,כשהקהל
ממלא זה סימן לאנשים שחרדים
לזעוק את זעקתם על שעומדים
לקחת מהם את היקר מכול
ולפרק אותו.
בשנים האחרות קורה משהו
פחות טוב ,כי מה שניבט מכל
מקום זה החוסר בהשקעה
ובמחקר .אני מאמין שאת
המנגינה של החקלאות אי
אפשר להפסיק .כשמתעוררים
בבוקר צריך להרגיש שהמצוקה
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של החקלאי זורמת לך בתוך
העורקים ,וזה סימן שאתה ראוי.
אני רוצה לברך את המצטיינים.
בחלוקת אותות למצטיינים
תמיד השקעתי במה אדבר,
והתרגשתי ,כי נמצאים פה
הטובים ביותר .אני רוצה לברך
את מי שזכה ,וגם מי שלא זכה
אני בטוח שהוא הטוב ביותר.
שרים ומנכ"לים מתחלפים,
אבל החקלאות הישראלית
לעולם נשארת.

דברי נציג החקלאים הזוכים,
מאיר מסיקה

ראשית אני רוצה לברך את
חבריי הזוכים .אני רוצה להודות
בשם כולנו למי שהמליץ ובחר
בנו לקבל את אות חקלאית
מצטיינת וחקלאי מצטיין.
מעמד זה בהחלט כבוד גדול
עבורנו ורגע של התרוממות
רוח .העובדה כי במוסדות
שלנו ובארגונים שלנו ,ארגוני
החקלאים בכל ענפי החקלאות
השונים ,יש מנגנון ,שבין יתר
העיסוקים מפנה את זמנו
להתייחסות לאנשים ,מכניסה
משב רוח רענן וגורמת לקורת
רוח וסיפוק רב .לי לבני וליתר
חבריי הזוכים ,טקס זה נותן
לנו רגע של מחשבה ומבט
לאחור על הדרך שעשינו ,כל
אחד ואחת מאיתנו .אף אחד
לא פעל והקים את מפעל
חייו מתוך מחשבה שיום אחד
מישהו יעלה לסדר היום באופן

מבזק ירקות
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חגיגי זה את פועלו ויבטא את
זה בדרך שהוועדה לבחירת
הזוכים עשתה בעבר ועושה
כיום .אני תקווה כי טקס כזה
ימשיך להתקיים גם בשנים
הבאות .עובדה זו נותנת
כוחות עצומים .אנו מישירים
מבט אל העתיד עם כוחות
גדולים ,אנרגיות טובות ואמונה
במערכת.
חקלאי זו דרך חיים .בתחילת
הדרך כולנו עסקנו בחקלאות
מתוך אמונה אמיתית שזו
הדרך .לעסוק בחקלאות
ולהתמיד מצריכים אהבה
אמיתית למקצוע .אהבה זו
חייבת להיות משולבת עם
התמדה ונחישות .העיסוק
בחקלאות קשה מאין כמוהו,
אנחנו החקלאים מושפעים
מגורמים רבים וכמעט כולם
אינם תלויים בנו .ישנם איתני
הטבע ,שמפעם לפעם
מבהירים לנו כי אנחנו יכולים
להיות מקצוענים ,אולם
הם שמכתיבים בעצם מה
יהיו התוצאות בסופו של
דבר .במקביל ישנן הבעיות
המקצועיות ,כגון וירוסים,
מחלות קרקע ,נגעים שונים
ומשונים ,שמדי פעם גורמים
לנו החקלאים לחשב מסלול
מחדש .וכמובן ישנה תפיסה
מדינית בנושא החקלאות.
יש צורך לאפשר לחקלאים
לעסוק בעבודתם ללא הפרעה.
העיסוק בחקלאות מבחינתי
משול לספינה המפליגה ללב
ים בנתיב רגוע ושליו ,כאשר
כולם מצפים להגיע ליעד
בשלום .אולם בהמשך ,הים
משנה את פניו ומתחילה סערה
המטלטלת את הספינה ואת
יושביה .התוצאה היא חרדה
קיומית מצד אחד ,ומצד שני
התמודדות כיצד לייצב את
הספינה ,לצפות שהים יירגע,
כדי להגיע לחוף מבטחים.
לדאבון לבנו ,יש גם לא מעט
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ספינות שלא שרדו את הסערה
וצללו למצולות הים .אנחנו
אמנם שרדנו ,אבל הרבה
מאוד חקלאים לא יכלו או
לא הצליחו לשרוד מסיבות
רבות .בעיצומה של הסערה
יש הרבה מאוד גופים שאנו,
המגדלים ,נעזרים בהם כדי
להינצל .אני יודע כי המערכות
שלנו נרתמות מעת לעת לסייע.
יש לנו במועצת הצמחים
מנגנונים ,כולל שולחנות
מגדלים ,שמנסים לפתור מגוון
בעיות הצצות חדשות לבקרים.
במשרד החקלאות יש מערכות
מקצועיות מהטובות ביותר,
שמסייעות בפתרון בעיות.
במקרה שלי ,ישנו ארגון מגדלי
ירקות ,הנותן מענה הן במקרים
בו חקלאים רוצים להתפתח והן
כדי לסייע בפתרון מצוקה אליה
נקלענו .כמובן שיש לכל ענף
את הארגון המטפל בו ,מטעים,
חלב ,ביצים ,דגים ,דבש ,זיתים,
ועוד ענפי חקלאות רבים .על
אף העובדה שאני מעלה על נס
את המערכות הרבות התומכות
בחקלאים ,יש הרבה מאוד
בעיות שמקשות על חיינו ,ומדי
פעם מטלטלים אותנו ואנו
נכנסים למצב של חוסר אונים
וחשש אמיתי לקיומנו.
בעבר הסערות היו מינוריות.
כיום יש הרבה יותר סערות
ופחות ימים רגועים .כיום,
בעידן הנוכחי היצירתיות
והתוויית הדרך מונעות יותר
על-ידי החקלאי ופחות על-ידי
המוסדות .אולם ההחלטות
המדיניות בעניין התפישה
הכוללת בתחום החקלאות
מפריעה ואינה תואמת את
הרצונות של החקלאים .יש
צורך מיידי לאפשר לחקלאים
לעסוק בצורה נכונה בייצור
המזון למדינת ישראל וגם
באפשרות לייצא תוצרת טובה
למדינות העולם ולחזק את
כלכלת ישראל .אין להתעלם

מהעובדה כי למדינתנו אויבים
רבים .כשם שאנו צריכים צבא
חזק ,שמבטיח את קיומנו
ומהווה את העוגן החזק ביותר,
שלגביו יש קונצנזוס מלא ,יש
צורך להתייחס ברמה הכללית
המדינית לחקלאות באותה
מידה .במצב בו המדינה מוקפת
בחורשי מזימות רעות ,יש צורך
אמיתי לחזק את החקלאות
שלנו ולהישען על התוצרת
המקומית .חקלאי ישראל
מצליחים לספק מזון לכלל
האוכלוסייה בכל השנה .אני
קורא לשר החקלאות ולמוסדות
של החקלאים לטפל בבעיות
שהם לב ליבה של החקלאות:
מים  -יש לגרום לכך שנושא
הקצאות המים ייפסק באופן
מידי .ראיתי מכתב של שר
החקלאות הנוכחי שממליץ
כי צריכת המים תהיה בדומה
לחשמל .כולם יצרכו מים ללא
מעורבות של שום גורם .יש
לבצע התאמות בהקשר לשינוי.
עובדים זרים  -יש להתייחס
לעובדים הזרים ככוח עבודה
שבלעדיו אין יכולת לקיים
חקלאות שאינה ממוכנת .לכן
יש לפתח נושא זה ללא כל
הבירוקרטיה שאנו צריכים
לעבור.
לסיום .חקלאי או חקלאית
אינם יכולים להצליח ללא בן
הזוג או בת הזוג .אני באופן
אישי לא יכולתי להגיע לאן
שהגעתי היום ללא אשתי .היא
הצליחה להכיל ולהבין את
כל השיגעונות של חקלאי .יש
ריסוס כל הלילה ,צריך לקום
מוקדם באמצע הלילה לבדוק
שההשקיה עבדה ,צריך לנסוע
לשוק לפנות בוקר ,ועוד אין
סוף מטלות .כמובן שככה גם
הילדים ,שהיו צריכים לעיתים
להמתין או לוותר על דברים ,כי
יש עבודה.
שוב תודה לכולם ובהצלחה
בהמשך הדרך.
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ה

מצטיינים בענף
הירקות

עמרם ילוז יבנאל
עמרם ילוז ,חקלאי מהמושבה
יבנאל ,מגדל אבטיחים זה
כ 50-שנה והינו ממובילי ענף
האבטיחים בישראל.

עמרם צבר ידע רב בענף
בזכות שיתופי פעולה עם מערך
ההדרכה של שה"מ ומחקרים
המתבצעים בחלקות הגידול שלו
על-ידי חברות הזרעים ואנשי
המחקר של משרד החקלאות.
את הידע הרב שצבר במהלך
השנים הוא חולק בשמחה גם עם
חקלאים נוספים.
עמרם אינו שוקט על שמריו
ופועל ללא לאות לקידום שיטות
גידול חדשניות ולפיתוח זנים
חדשים .איכות התוצרת שהוא
משווק מעידה על הקפדה
בלתי מתפשרת ועל שיטות
גידול חדשניות ,תוך שמירה על
סניטציה ועל התייעלות מרבית
בכל תהליכי הייצור.
עמרם רואה בחקלאות
הישראלית ערך עליון שיש
לקדם ,לפתח ולהתמיד בו .הוא
גם פעיל מאוד במאבקים שונים
לטובת כלל החקלאים ,אם

במסגרת עצמאית ואם במסגרת
תפקידו כחבר מזכירות בארגון
מגדלי ירקות.
תרומתו של עמרם ילוז לגידול
האבטיחים בישראל לא תסולא
בפז ,ובזכות זה נבחר לחקלאי
מצטיין בענף הירקות לשנת
.2019

אורנה איינשטיין מגן
אורנה איינשטיין מנהלת זה שנים
את גד"ש קיבוץ מגן בשטח
של כ 20,000-דונם ,הכולל מגוון
גידולים ליצוא ולשוק המקומי,
בהם תפוחי אדמה ,אגוזי אדמה,
גזר ,צנונית וגידולי פלחה.
גד"ש מגן נחשב לאחד המובילים
באזור ומצטיין באיכות התוצרת,
ברמות היבול ובהקפדה על
סטנדרט איכות גבוה לכל אורך
שרשרת הייצור.
לנוכח מגוון המשימות העומד
בפני גד"ש מגן ,אורנה

משכילה לנהל את ענף גידולי
השדה ביעילות רבה ,תוך שמירה
על רווחיות גבוהה בהתחשב
במגבלות ובאילוצי הייצור
החקלאי .בד בבד חשוב לאורנה
לשמור על רוח הצוות ולגבש
צוות מלוכד המגויס להשגת
המטרה ,כל זאת בקיבוץ הנמצא
 4.7מגבול עזה ,תחת שגרה של
מתח וחרדה מתמשכים ,כאשר
גם בימים קשים צריך לצאת
לשטח ,כי יש עבודות שחייבים
לבצע.
במסגרת האזורית ,ענף גידולי
השדה במגן מעורב מקצועית
בהטמעת שיטות גידול חדשניות,
זני גידול חדשים ,מיכון מתקדם
וביישום עדכני ומתמשך של
הידע הנצבר ,לשיפור היעילות
וההישגים.
לאורנה קשר חזק לאדמה.
לדבריה ,להיות חקלאי זה
אורח חיים ,זה סוג של יצירה,
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שמספקת אתגר מרתק ובלתי
פוסק לעשות ולהצליח.
אין זה נפוץ במקומותינו שאשה
מנהלת ענף גידולי שדה ,הנחשב
לענף "גברי" באופיו ,ואורנה היא
ההוכחה לכך שגם במקרה זה
המין הנשי מנצח.
בזכות הישגיה בניהול צוות
גד"ש מצטיין ,בהטמעת שיטות
חדשניות מקצועיות ובחתירה
מתמדת לשיפור ולהתייעלות,
נבחרה אורנה איינשטיין
לחקלאית מצטיינת בענף
הירקות לשנת .2019

ציון סויסה כפר אביב
ציון סויסה הינו חקלאי המתגורר
בכפר אביב ומפעיל עם בניו
משק חקלאי למופת ,במגוון
גידולי ירקות ,כולל :בצל ,דלעת,
דלורית ,חצילים ,כרוב ,כרובית,
לפת ,סלק ,צנון ,שומר ועוד,

מבזק ירקות
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בכמויות המוערכות בכ14,000-
טונות בשנה.
עובד בשיתוף פעולה עם
הקיבוצים חצור ובארות יצחק,
תוך יישום טכנולוגיות גידול וכלי
אסיף חדשניים.
איכות התוצרת והקפדה על
ניקיון משאריות חומרי הדברה
הינם הסמל המסחרי של ציון,
הפועל תחת חברת "מלוא הסל"
שבבעלותו .משווק את תוצרתו
בעיקר לרשתות השיווק ,תוך
הקפדה על הספקה סדירה
ועמידה בדרישות השוק.
בזכות היותו מגדל מצטיין,
המשתף פעולה עם מערך
ההדרכה של שה"מ ועם ארגון
מגדלי הירקות ומועצת הצמחים
ותורם מזמנו לטובת כלל
החקלאים ,נבחר ציון סויסה
לחקלאי מצטיין בענף הירקות
לשנת .2019
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מאיר ועומרי מסיקה פריגן
מאיר מסיקה ממושב פריגן
מתמחה זה שנים רבות
בגידול בטטה לשוק מקומי
וליצוא .משווק תוצרת בהיקף
של  10,000-8,000טונות
בטטות בשנה ,מתוכם
כ 700-600-טונות ליצוא
והשאר לשוק המקומי .מגדל
בעיקר באזור אשכול ומעסיק
במשקו עשרות עובדים
מהאזור .משמש במשך שנים
כיו"ר שולחן מגדלי הבטטה
במועצת הצמחים.
מאיר הקים משק ירוק ,שמכיל
בית אריזה מתקדם ,העומד בכל
הסטנדרטים המקובלים כיום.
בבית האריזה ניתן דגש גדול
על בטיחות בעבודה ,מניעת
מטרדים לשכנים ,ייעול העבודה,
איכות סביבה ומיחזור של מים
ושל פסולת הבטטות.

בשנים האחרונות נקלט במשק
גם דור ההמשך ,בנו עומרי ובתו
ענבל ,שעובדים ומפתחים את
המשק יחד אתו.
מאיר מקפיד על שיטות גידול
חדשניות ומבצע לא אחת
ניסויי שדה בשטחיו .משתף
פעולה עם מגדלים נוספים ועם
החוקרים במו"פ דרום ,שיחד
הקימו צוות אשר מגדיר את
הבעיות בענף הבטטות באזור
ומלווה את הניסויים לכל אורכם
עד שלב ניתוח התוצאות
והפקת הלקחים.
בזכות הישגים מקצועיים,
חתירה לחדשנות
ולהתייעלות ושיתוף פעולה
עם מגדלים נוספים בענף
ועם המחקר וההדרכה,
נבחרו מאיר ועומרי מסיקה
לחקלאים מצטיינים בענף
הירקות לשנת .2019

חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות
אוגוסט  - 2019אוקטובר 2019

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות
בשנים ( 2019-2006מדד באחוזים בסיס = ממוצע )2005

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד יולי
 ,2019אשר ישווקו בחודשים אוגוסט  - 2019אוקטובר  .2019הנתונים
הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה ,מתוך הסקירה היומית של
מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף הירקות.
נתונים אלה מעובדים במועצת הצמחים-ענף הירקות לדו"ח מרכז
ומפורט ,שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.
אברהם ארליך (נונה) ,מנהל ענף ירקות
אלי דנינו ,מנהל מידע ,ענף הירקות
לתשומת לבכם:
הנתונים המופיעים בתחזית זו מבוססים על מידע שנמסר או
שנאסף על-ידי המועצה ובגלל מורכבות העניין ,ישנה אפשרות
שמידע זה אינו שלם .כמו-כן ,תחזית זו מושפעת מתנאים ומנתונים
שונים שעלולים להשתנות ולשנות נתונים ו/או את האמור בתחזית
זו .מדובר בתנאים ,כגון :מזג-אוויר ,מחלות ,גלי הנבה ,אזורי גידול,
עונות גידול וכו' .לאור זאת ,יש לקחת את הנתונים והאמור בתחזית
זו בזהירות ובערבון מוגבל .אין בתחזית זו כדי להטיל על מועצת
הצמחים  -ענף הירקות או מי מעובדיה ו/או שלוחיה כל אחריות
בקשר לאמור ו/או לאמיתות האמור בתחזית זו ,ואין לפרשה
כהתחייבות לקיומו של נתון כלשהו בעתיד.
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המדד הסיטוני של חודש יוני  2019עומד על שיעור של  170%משנת
הבסיס (ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה ,כי מדד מחירי
הירקות הסיטוני ירד בחודש יוני  2019בשיעור של  15%לעומת חודש
מאי .2019
מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש יוני  2019על שיעור של 157%
משנת הבסיס .מדד מחירי הירקות לצרכן ירד בחודש יוני  2019בשיעור
של  9%לעומת חודש מאי .2019

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים יולי  - 2018יולי ( 2019ש"ח לק"ג)
שם ירק
אבטיח
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל בית אלפא
בצל יבש
בצל ירוק
בצל ריברסייד
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
איכות מעולה
גזר בשקים
דלורית
דלעת
זוקיני ירוק
חסה  8יחידות
חציל בלאדי
חציל חממה
חצילים
כרוב אדום
כרוב לבן
כרוב סיני
כרובית
לוף
לפת איכות מעולה
מלון גליה מעולה
מלון כתום
מלפפון חממה
סלק
סלק איכות מעולה
עגבניות באשכולות
עגבניות חממה
עגבניות יבוא
עגבניות צ’רי אשכולות
איכות מעולה
עגבניות צ'רי תמר
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
צנון
קולרבי
קישואים איכות מעולה
שום
שומר
שעועית ירוקה
תות שדה
תות שדה

יולי 18
4.49
10.00
4.16
2.60
2.91
6.25
3.00
10.76
4.26

יולי 19
1.44
12.74
3.49
1.83

 %שינוי
-68%
27%
-16%
-30%

8.25
2.20
11.80
4.28

32%
-27%
10%
1%

4.86

4.80

-1%

3.53
3.72
4.98
9.06
29.00
6.18
5.25
5.44
3.28
3.47
4.75
6.88
7.07
4.00
6.17
5.56
4.40
4.01
4.51
5.97
5.18

3.77
3.61
4.11
6.71
28.78
6.34

7%
-3%
-17%
-26%
-1%
3%

4.82
2.59
2.37

-11%
-21%
-32%

9.07
8.35
3.50
3.48
3.88
4.17
3.29

32%
18%
-13%
-44%
-30%
-5%
-18%

3.68
3.49
4.25

-38%
-33%

13.60

5.79

-57%

13.16
7.67
5.50
5.86
9.38
7.79
4.85
6.60
5.85
20.00
7.25
10.57
10.50
10.50

5.30
7.67
5.10
6.12
12.03
9.08
5.00
6.64
5.32
18.00
6.25
12.50
10.00
10.00

-60%
0%
-7%
4%
28%
16%
3%
1%
-9%
-10%
-14%
18%
-5%
-5%
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השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים יוני  - 2019יולי ( 2019ש"ח לק"ג)
שם ירק
אבטיח ארמיס
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל בית אלפא
בצל ירוק
בצל ריברסייד
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
איכות מעולה
גזר בשקים
דלורית
דלעת
זוקיני ירוק
חסה  8יחידות
חציל בלאדי
חצילים
כרוב אדום
כרוב לבן
כרובית
לוף
לפת איכות מעולה
מלון גליה מעולה
מלון כתום
מלפפון חממה
סלק
עגבניות באשכולות
עגבניות חממה
עגבניות יבוא
עגבניות צ’רי אשכולות
איכות מעולה
עגבניות צ'רי תמר
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
צנון
קולרבי
קישואים איכות מעולה
שום
שומר
שעועית ירוקה
תות שדה
תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה
קמעונית איכות מעולה
תפוא"ד לבן באריזה
קמעונית איכות מעולה

מבזק ירקות
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יוני 19
2.00
14.00
3.77
2.25
8.25

יולי 19
1.44
12.74
3.49
1.83
8.25
2.20
11.80
4.28

12%
4%

4.50

4.80

7%

3.65
4.64
4.77
6.25
25.95
6.52
3.78
2.30
1.98
9.25
8.00
3.50
3.39
3.39
5.02
3.91
3.60
3.25
4.25

3.77
3.61
4.11
6.71
28.78
6.34
4.82
2.59
2.37
9.07
8.35
3.50
3.48
3.88
4.17
3.29
3.68
3.49
4.25

3%
-22%
-14%
7%
11%
-3%
28%
13%
20%
-2%
4%
0%
3%
15%
-17%
-16%
2%
7%
0%

6.93

5.79

-16%

6.11
9.57
6.43
6.14
12.25
11.25
5.00
5.74
4.66
18.00
6.07
13.50
10.00
6.77

5.30
7.67
5.10
6.12
12.03
9.08
5.00
6.64
5.32
18.00
6.25
12.50
10.00
6.11

-13%
-20%
-21%
0%
-2%
-19%
0%
16%
14%
0%
3%
-7%
0%
-10%

3.60

3.60

0%

3.80

3.80

0%

10.50
4.10
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 %שינוי
-28%
-9%
-7%
-19%
0%

פירוט התחזית:
בצל
הספקת בצל בחודשים יוני  -יולי
היא של זן מכלוא ,ממנו קיים
מלאי של כ 5,000-טונות.
בנוסף החלה הספקה של בצל
מזן ריברסייד (יולי  -פברואר),
ממנו קיים מלאי של כ60,000-
טונות.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות.
צפויה הספקה סדירה של בצל.
הצפי הוא לרמת מחירים
מאוזנת.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש
יולי הינו  4,500דונם ש"פ/חיפוי,
המיועדים לשיווק בחודשים
אוגוסט  -אוקטובר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.
כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים
מאי  -יולי הינו כ 5,145-דונם,
המיועדים לשיווק בחודשים
אוגוסט  -אוקטובר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.
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
מאי – יולי הינו כ 5,980-דונם
בבתי צמיחה ,המיועדים לשיווק
בחודשים אוגוסט  -אוקטובר.
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
עד גבוהה.
עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש יולי
הינו כ 13,260-דונם בתי צמיחה
ו 700-דונם ש"פ ,המיועדים
לשיווק בחודשים אוגוסט -
אוקטובר.
הצפי לרמת מחירים מאוזנת עד
גבוהה.
פלפל
סך-כל השתילות
עד חודש יולי הינו
כ 5,500-דונם
בתי צמיחה ו 670-דונם
ש"פ ,המיועדים לשיווק בשוק
המקומי בחודשים אוגוסט -
אוקטובר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.
שום
מלאי שדה הינו כ 6,000-טונות
(המלאי מיועד עד סוף אפריל
.)2020
בסך-הכול יש נעיצות בהיקף של
 9,600דונם לעונת .2019/20
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש
יולי הינו כ 6,500-דונם ש"פ,
המיועדים לשיווק בשוק המקומי
בחודשים אוגוסט  -אוקטובר.
הצפי הוא לרמת מחיר נמוכה
עד מאוזנת.

מן השטח

כ

נס ארצי  -עגבניות
מאכל באשכול 2019

אלי אהרון
בתאריך  11ביולי  2019התקיים
באשכול ,כמדי שנה ,כנס ארצי
לעגבניות מאכל.
בכנס השתתפו :חקלאים,
מדריכים ,חוקרים ונציגים
חקלאיים מארגון מגדלי ירקות,
מועצת הצמחים ומשרד
החקלאות.
הכנס כלל תצוגת עגבניות וצ'רי
בכניסה ונפתח בדברי ברכה מפי
חגי שניר ,מנהל שה"מ ,מאיר
יפרח ,סגן ראש המועצה ,שמשון
עומר ,מנהל אגף ירקות בשה"מ,
וליאור קטרי ,מנהל מו"פ דרום
ורכז הוועדה החקלאית אשכול.
הנחתה את הכנס שלי גנץ,
מדריכה ארצית לעגבניות
ומנהלת תחום באגף הירקות
בשה"מ.
בדברי הפתיחה הציג עצמו חגי
שניר כמנהל שה"מ החדש,
שהחליף בתפקיד את חנן בזק
שפרש לגמלאות.
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חגי מציין כי הוא הציב לעצמו
כמטרה להעביר את שה"מ
לעשור השלישי של המילניום
ולעצב מחדש מדיניות
ואסטרטגיה שתגדיר את מקומה
של ההדרכה הציבורית בעולם
החקלאות המודרנית .חגי ציין
את חלקו של שה"מ בהצגת
פתרונות להתמודדות עם בעיית
יבוא העגבניות לישראל והזכיר
את פרויקט "זירת המסחר
האלקטרונית" המתגבש במשרד
החקלאות ,כאמצעי להקטנת
פער התיווך ויצירת ערך כלכלי
לתוצרת איכותית.
מאיר יפרח לעומתו דחה מכל
וכל את רעיון "זירת המסחר
האלקטרוני" כפתרון לבעיית
השיווק ,טען כי הפרויקט נבדק
בעבר ונכשל וכי הפתרון היחיד
להסדרת השיווק החקלאי הינו
בהקמת שוק סיטוני חדש,
שיסדיר את ההיצע והביקוש
האמיתי שאינו מתקיים כיום,
במצב בו רשתות השיווק שולטות
במחירי השוק לחקלאי ולצרכן.
עוד ציין מאיר כי לצערנו עברה
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המדינה ממצב של דאגה
לביטחון המזון למצב בו היא
מתמקדת בהעצמת ייצור
הקנאביס והפיכת מדינת ישראל
לספקית סם עולמית.
בנוגע להדרכה ,הציג מאיר את
הצורך בהכשרת דור חדש של
מדריכים ,שיחליף את הדור הישן
הפורש אט אט לגמלאות.
שמשון עומר ציין בדבריו
את העובדה כי ההמלצות
המקצועיות אליהן נחשפים
המגדלים הינן תוצאה של עבודות
מחקר יישומי של חוקרים
ומדריכים במסגרת המו"פים
האזוריים .מיקומו של המדריך
הינו בין המו"פ לבין החקלאי.
אשר ליבוא ,אמר שמשון כי יש
ליצור מציאות בה לא תהיה
כדאיות לייבא עגבניות לישראל,
וזאת באמצעות יכולת מקומית
להספקה רציפה במשך כל
השנה.
בנושא הרווחיות ,ציין שמשון ,כי
יש לבנות משק חקלאי מגוון שיש
לו ערך מוסף כלכלי.
ליאור קטרי דיבר על החשיבות

הרבה של השתתפות החקלאים
בכנסים מקצועיים מסוג זה וציין
כי במהלך השנה מתקיימים
במו"פ דרום כנסים מקצועיים
למגדלי הירקות ,בהם משתתפים
חקלאים רבים.
לאחר שלב הברכות נפתח הכנס

בהרצאתה של שלי גנץ ,שסקרה
את הגידול בהיבט האקלימי
והסטטיסטי וציינה את הנתונים
הבאים:
 .1ענף העגבניות כולל 74%
עגבניות אשכול 10% ,עגבניות
בודדות ו 16%-צ'רי.
 .2בנגב המערבי (אשכול,
מרחבים ושדות נגב) מגדלים
 58%של העגבניות בארץ,
 8%ברמת הנגב (בדגש על
הצ'רי) 8% ,בבקעה ובבית
שאן והיתר בגליל ובמרכז.
 .3הזנים המובילים :טורי ,זוהרה,
איקראם ,מגנוליה ושני.
אברהם (נונה) ארליך ,מנהל ענף
ירקות במועצת הצמחים ,הציג
נתונים סטטיסטיים נוספים:
 .1בארץ  22,000דונם עגבניות
(כולל  5,000דונם צ'רי) בבתי

צמיחה מתוך  550,000דונם
גידולי ירקות.
 133 .2אלף טונות מייצור מקומי
ועוד  28,000טונות מיבוא.

 .3ערך התפוקה בשער המשק
לעגבניות הינו 860 :מיליון ש"ח
(מתוכם  210מיליון ש"ח צ'רי)
וזאת מתוך ערך תפוקה כולל

של  5.9מיליארדי ש"ח לענף
הירקות כולו.
 .4צריכת העגבניות לנפש הינה
כ 20-ק"ג (מתוכם  3ק"ג צ'רי),
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מתוך סך-הכול צריכה של
 160ק"ג ירקות לנפש.
ד"ר שמעון לפידות ממרכז
וולקני הרצה בנושא :ההתמודדות
עם נגיפי הטובמו ()TBRFV
שובר עמידות  TM-2בעגבנייה
וסיכם את המיזם שהיה בתחום
אחריותו כדלקמן:
 .1נגיף אינפקטיבי נוכח בזרעים
מצמחי עגבנייה נגועים.
 .2נראה שהנגיף נוכח על גבי
קליפת הזרע אולם אינו חודר
פנימה (הנגיף נעלם בעזרת
חיטוי זרעים).
 .3הנגיף אינו עובר מהזרע
אל הנבט לאחר חודשיים
מזריעה ,חודש מפציעה.
 .4נגיף אינפקטיבי נוכח באבקה
מצמחים נגועים.
 .5הנגיף נוכח בתוך גרגיר
האבקה ,בשחלה ,בעמוד עלי,
בצלקת ובמאבק.
 .6אבקה נגועה יכולה להוות
מקור אילוח על-ידי הדבקה
מכנית.
 .7כפי הנראה ,הנגיף אינו עובר
בהכלאות.
ד"ר אביב דומברובסקי
ממרכז וולקני הרצה בנושא:
מחלות נגיפיות (וירוסים)
בגידול העגבנייה וההמלצות
להתמודדות.
א .בתחום הפיטוסניטציה
בהתארגנות למחזור הגידול:
 .1הקפדה על זרעים נקיים
(אישור מעבדה מוסמכת);
 .2טיפול בעשבי בר;
 .3חיטוי בכלור של חלל
המבנה וכלים חקלאיים;
 .4צינורות טפטוף;
 .5החלפת חוטי הדליה;
 .6ניקיון המבנים;
 .7טיפול בקרקע (כלור)
טרום שתילה.
ב .בתחילת הגידול
 .1כניסת מבקרים  -להימנע
ככל האפשר;
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 .2זיהוי מוקדי נגיעות
ראשוניים והרחקת צמחים
נגועים.
ד"ר יעל רקח מהפקולטה
לחקלאות הרצתה בנושא
"התמודדות עם מחלות שורש
חדשות ומתחדשות".
אחריה הרצה ד"ר עומר פרנקל
ממרכז וולקני בנושא" :פטריות
ווירוסים" .בדבריו ציין כי בארבע
השנים האחרונות התפשטה
תופעת התמוטטות בגידולי
עגבנייה בשלב מאוחר של הגידול
ומופיעה החל משלב הקטיף
הראשון.
התופעה קיימת גם בחלקות
חדשות ,שלא גודלו בהן עגבניות
בעבר.
תסמיני המחלה :הצהבת עלים,
ריקבון יבש בגבעול ,החמה
בגבעול ,צברי נבגים אדומים על
בסיס צוואר השורש.
במחקרו ,מבקש עומר פרנקל
לזהות את גורמי המחלה
המעורבים בהתמוטטות מאוחרת
בצמחי עגבנייה ולפתח שיטה
לביצוע מבחני קוך (קשר סיבתי
בין גורם מיקרוביאלי למחלה)
בפתוגנים הנבדקים.
לאחר ההפסקה הציגה יפעת
שדות ,מנכ"לית חברת FARM-

 MANAGERתוכנה לניהול
משק חקלאי .לדבריה ,תוכנה
זו מאפשרת לחקלאי שליטה
מלאה במשק בתחומים שונים:
רווחיות ,דישון ,השקיה ,הדברה
ועוד.
ד"ר מולי זקס משה"מ הציגה
ניסויים בדישון בריכוזים שונים
של אשלגן בעגבניות בבתי
צמיחה וציינה כי האשלגן מעורב
במגוון תהליכים פיסיולוגיים
וביוכימיים ,כמו:
· בקרת פתיחה וסגירה של
פיוניות;
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· הסתגלות אוסמוטית ובוויסות
טורגור;
· קצבי פוטוסינתזה ומשטר
המים בצמח;
· תפקיד חשוב במטבוליזם של
סוכרים וחומצות אמינו.
כמו-כן ציינה כי האשלגן ניתן
בדשן יסוד ,בקומפוסט ,בזבל
עופות ,בכופתיות ,או כימי ובדשן
ראש לאורך הגידול.
יש לציין כי לעגבנייה דרישה
גבוהה לאשלגן ,המשפיע על
התפתחות מורפולוגית ועל יבול
וכן על איכותו.
ליאור קטרי הציג את אופן
ההתמודדות של המועצה
האזורית אשכול עם בעיית
הטיפול בפסולת חקלאית
לסוגיה השונים :שאריות הגזם,
זבל בקר ופגרי בקר ,זבל עופות
ופגרים ,פלסטיק ,ניילון ,שאריות
חומרי הדברה ופינויים.
את הכנס סגר ד"ר איתי
אופטובסקי ,חוקר במו"פ דרום,
בהרצאה על הדברת נמטודות
בעגבניות ,וסיכם:
 .1יש השפעה חיובית על כמות
היבול לטיפול באגרוצלון
וחיטוי סולארי.
 .2יש משמעות אגרוטכנית
כבדה לביצוע חיטוי סולארי
כנדרש.
 .3לא נמצאה השפעה ארוכת
טווח של החיטוי ולא נמצאה
השפעה על הימצאות הווירוס
.TBRFV
 .4נמצאה השפעה של הכנות
על מידת האילוח.
 .5יש פוטנציאל פעולה לכמה
נמטוצידים  -נימיץ ולום.
תודתנו נתונה לכל העוסקים
במלאכה ,לחוקרים ,למנהל
המו"פ ,לצוות ההדרכה ובראשם
לשלי גנץ.
נתראה כולנו בכנס העגבניות
בשנה הבאה.

שונות
אלי אהרון
קנט :בשעה טובה סיימנו את
הדיונים עם קנט בנוגע לחוזה
הביטוח לעונת .2019/20
במסגרת הדיונים הוכנסו לחוזה
פרטים נוספים שהוצגו על-ידי
הארגון ונתנו מענה לנושאים
שעלו במהלך השנה.
עובדים פלסטיניים :משרד
החקלאות הפיץ נוהל חדש
למתן המלצה לרשות
האוכלוסין להעסקת עובדים
פלסטיניים (זמניים וקבועים)
בענף החקלאות .ניתן לקבל
את הנוהל במשרדי ארגון מגדלי
ירקות.
דו"ח בחינת רגולציה חדשה:
משרד החקלאות הפיק "דו'ח
בחינת רגולציה חדשה" בנוגע
לפערי הכוח בשיווק פירות
וירקות טריים .הדו"ח נערך
בשיתוף נציגי החקלאים,
הרשתות והסיטונאים ,מתוך
כוונה לנסות ולהסדיר תנאי
מסחר הוגנים.
עובדים זרים :בתשובה לפנייתנו
לרשות האוכלוסין בנוגע לעיכוב
בהגעת עובדים זרים ,הודיעה
הרשות כי תפעל נמרצות מול
עמיתיה התאילנדיים ,להפחתת
משך הזמן הנדרש להגעת
העובדים החדשים.
כמו-כן ,לאחרונה אפשרה
הרשות ,באופן חריג ,נחיתות
של עובדים תאילנדיים בימי
ששי ובכך היא מגדילה את
מספר הטיסות לעובדים
הזרים.
בנוסף לכך ,הוספו מועדי נחיתות,
ומספר מקומות הטיסה לעובדים
זרים מתאילנד בחודשים יולי-
אוגוסט הגיע לכ 1,200-מקומות
בטיסה.
כולנו מקווים כי פעולות אלו
יצמצמו משמעותית את משך
הזמן להגעת העובדים לישראל.

תכירו
דרכה של משתלת חישתיל מהיווסדה ועד היום
חגית שגב אילת

כך זה התחיל
פגשתי את בת שבע דגן ,רעייתו של יחזקאל דגן ז"ל ,המייסד
והבעלים של חברת "חישתיל" ,אשר נחשבת למעצמה בתחום
השתלנות .בת שבע ,שותפתו להקמה ולדרך ,סיפרה לנו על יחזקאל
ז"ל ואיך הכול התחיל.

יחזקאל ז"ל נולד באפריל
 1937בגרמניה ,בעיר אסן4 ,
שנים לאחר עליית היטלר
לשלטון .חייו ניצלו פעמיים,
פעם בלידה ,לאחר שהצוות
המיילד בבית החולים תכנן
לזרוק את היילוד היהודי
ואימו הצליחה לאסוף כוחות
ולברוח ,ובפעם השנייה בשנת
 ,1939עם פרוץ מלחמת
העולם השנייה ,כאשר בני
המשפחה ברחו ,נדדו מארץ
לארץ וממקום למקום
והתחבאו ,ורק כאשר יחזקאל
היה בן  8הצליחו להגיע לארץ.
למעלה מ 70-שנים לאחר
שנאלץ לעזוב ,חזר יחזקאל
לעיר הולדתו בגרמניה,
אסן ,סגר מעגל וזכה
בפרס הראשון על חדשנות

בתערוכת  ,IPMהתערוכה
המובילה בעולם לצמחי
גינון ,נוי ותבלין שנערכת
במקום .הפרס ניתן לפיתוח
הישראלי "בונסאי בזיל",
צמח בזיליקום שבמקום
לגדול כשיח ,גדל כעץ קטן
בעל טעם ייחודי וצומח
ללא הפסקה עונתית.
הודות לעמידותו למחלות,
מפחית "בונסאי בזיל" את
הצורך בשימוש בחומרי
הדברה .יחזקאל דגן היה
הישראלי הראשון שזכה
בפרס בתערוכת הגינון
הבינלאומית והמוערכת
בתחום .יחזקאל אמר אז
כי "פה רציתם לזרוק אותי
לאשפה והיום אתם נותנים
לי פרס ראשון".
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בת שבע מספרת כי בגיל 8
הגיע יחזקאל דגן עם משפחתו
לעתלית ,ומשם עברו לחולון.
בגיל  15החליט יחזקאל
שהוא נוטש את לימודיו,
נשמע לקריאתו של בן גוריון
לנוער לצאת לנגב והחליט
להיות חקלאי 3 .שנים עבד
כטרקטוריסט בקיבוץ סעד,
וכשהגיע זמנו להתגייס ,בשנת
 ,1956התנדב לצנחנים ולא
לנח"ל ,כפי שנהגו חבריו .הוא
היה החייל הדתי הראשון בסיירת
צנחנים.
עם שחרורו מצה"ל הצטרף דגן
לחבריו בקיבוץ בארות יצחק,
שם נישא לבת שבע ,בת המקום,
והחל לעבוד בחקלאות .במשך
 10שנים גרו בני הזוג בקיבוץ
ולאחריהן עברו למושב נחלים,
שם בעזרת ההורים וחברים
טובים החלו לגדל ארטישוק.
יחזקאל ז"ל היה איש בעל
תכונות אופי נדירות ,שהאמין
בשיטות גידול שאיש לא רצה
להאמין בהן .זה הסוד שהביא
אותו לימים להקמת משתלת
"חישתיל" ,שהינה שם דבר כבר
 45שנים.
כמילואימניק שירת יחזקאל

בירושלים .עבורו השירות בעיר
היה משאת נפש כניצול שואה,
שחווה רעב ,פחד וסכנת חיים,
שליוו אותו ונחרטו בנשמתו.
הוריו נותרו גלותיים ,והוא הפך
לקיבוצניק ישראלי ,במכנסיים
קצרים ,אהב את הארץ ומדד
אותה ברגליו.
בת שבע דגן מציינת כי היחס
ליחזקאל ז"ל היה תמיד כאל
איש שמבין עניין .אנשים הקשיבו
לו ,ונוכחותו הייתה מרשימה
בקרב המשפחה והחברים.
מעולם לא שכח את יהדותו,
תמיד חבש כיפה ולעולם לא
התבייש בה.
כאשר עזבו בת שבע ויחזקאל
את הקיבוץ ,נולדו להם ארבעה
ילדים .כיום שלושת הבנים
עובדים בהנהלת "חישתיל" והבת
מעורבת מרחוק.
יחזקאל שימש כמזכיר ארגון
מגדלי ירקות במשך כמה שנים,
במקביל להיותו חקלאי שעסק
בירקות .בני הזוג חכרו אדמות
בנחלים והיו למגדלים גדולים
של ארטישוק .הם וילדיהם
עבדו במשק ,ומי שלא יכול היה
לעבוד בשדות ,עבד בלול .כולם
היו מעורבים .הבנים התחילו
מהעבודות הכי פשוטות והגיעו

בזכות כישוריהם ויכולותיהם
להישגים ,בלי ויתורים.
בת שבע מספרת שעל המצבה
של יחזקאל כתוב "אוהב אדם
ואדמה" .בימים אלה המשפחה
מקיימת שיתוף פעולה עם
ארגון "אדם ואדמה" ,שהמוטו
שלהם הוא להחזיר את הנוער
לחקלאות ,כמו שיחזקאל
האמין .משפחת דגן מקדמת את
המטרה של ליווי חינוכי בבית
ספר חקלאי ,שבו תשרה רוחו
של יחזקאל ,שאהב את עם
ישראל ואת ארץ ישראל.

"חישתיל" עד היום
פגישה נוספת התקיימה עם
עמית דגן ,בנו של יחזקאל ז"ל.
"חישתיל" הוקמה בשנת .1974
החזון הוא להיות חברת שתלנות
מובילה וחדשנית .האסטרטגיה
שמלווה את החברה כל השנים
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הינה לתת ללקוחות החקלאים
את הכלים שיאפשרו להם
להגדיל את היבול ולשפר את
איכות התוצרת .כל זה מתקיים
ואפשרי רק בזכות מאות עובדים
ב"חישתיל" ,שרתומים לעשייה,
לחזון ולהגשמתו.
"חישתיל" מפעילה בארץ 5
משתלות ועוד שותפויות ברחבי
העולם ,שתי משתלות בטורקיה,
שתי משתלות בדרום אפריקה,
משתלה בספרד ,משתלה בצפון
קרולינה ומשתלה חדשה אחת
במקסיקו.
עמית דגן מציין כי מדובר בעסק
משפחתי 3 ,אחים שעובדים
יחד בתפקידים שונים ובחלוקת
אחריות ,יחד עם עובדים
ומנהלים ותיקים ,שעובדים איתם
יחד כבר עשרות שנים ,והוא
מוסיף כי "למדנו מאבא שלי
שאף אחד לא עובד אצלנו ואף

אחד לא עובד בשבילנו ,אנחנו
עובדים יחד כדי לקדם חקלאות
בארץ ובעולם".
בכל מקום בו "חישתיל" פועלת
היא מהווה את חוד החנית.
מדיניות החדשנות של החברה
מוגדרת כחדשנות אפקטיבית,
שמביאה תועלת ללקוח ,שתואמת
אסטרטגיה ומהווה חלק מדנ"א
של העשייה בכל התחומים .לצורך
כך ,מוסיף עמית דגן ,מפעילים

בחברה מערך
מו"פ עצמאי .נכון
להיום מועסקים
ב״חישתיל״ 38
אגרונומים ,ולכולם
יש חלק בעשייה,
במחקרי ייצור
ופיתוח מוצרים
חדשים ותהליכי
שתלנות ,שמוכוונים
על-ידי מנהל המו"פ.
כל מוצר מובן מאליו ,בשתלנות
ובחקלאות הירקות ,הפרחים
והתבלינים הישראליים ,החל את
דרכו ב"חישתיל" ,וכך גם ענף
הגינון בישראל.
בשורת שתילי הירקות
המורכבים ,מהפכה שהחלה
לפני  20שנה ,נולדה ב"חישתיל"
כשנאסר השימוש במתיל ברומיד
לחיטוי קרקע .כיום החברה

הגלובלית מייצרת בשנה מעל
מיליארד שתילים ,כשמתוכם
כ 100-מיליון שתילי ירקות
מורכבים.
עמית ,הבן הבכור ,מנכ"ל
חישתיל ,מוטי מנהל פעילות
חו"ל ופיתוח עסקי ,וברוך מנהל
את אגף הזריעים ,שתילים
המיוצרים מזרעים" .חישתיל"
מעסיקה כ 400-עובדים ברחבי
הארץ .הדר ,בתו של עמית ,הינה
אגרונומית ומנהלת מקצועית
במשתלה במקסיקו .הדגש הוא
על חברה משפחתית ,כשברוך,
מוטי ועמית נציגי הדור השני
בעשייה ,והדר בתו של עמית
היא חלוצת הדור השלישי .הכול
נעשה מתוך חזון שהמשתלה
תהיה מפעל חיים לדורות.
"חשוב להדגיש" ,מוסיף עמית,
"שלא הכמות קובעת אלא

האיכות ,שכוללת נדבכים רבים
מעבר לבריאות השתיל וניקיונו
ממחלות ,שזה דבר מובן מאליו.
יושרה ואמינות הינם הבסיס
הרחב לעשייה .חשובים גם איכות
השירות והזמינות במתן מענה
לצורכי הלקוחות המשתנים,
שזה המוטו של חברת שתלנות
מובילה וחדשנית .היכן שאין
הנאה אין הנעה .אנחנו קמים
בבוקר עם חיוך ומוטיבציה ועם
דחף פנימי לעשות טוב יותר.
מדובר בעשייה ציונית שמובילה
את החקלאות הישראלית
ובשליחות שהיא מעבר
לפרנסה".
מאחלים לבני משפחת דגן ולכל
משפחת "חישתיל" ,משפחה
מיוחדת ויחידה במינה ,בריאות
איתנה ,הצלחה והמשך יצירה
פורייה ועשייה ברוכה .יישר כוח.
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ב שדה ההדרכה

ה

מלצות הגנת הצומח
במלון סתיו לשוק המקומי

ערבה וכיכר סדום2019 ,
סבטלנה דוברינין,
מדריכת הגנת הצומח ,שה״מ
משרד החקלאות

חשוב לדעת
בגידול המיועד ליצוא ייעשה
שימוש אך ורק בתכשירים
המותרים לפי דרישות חברת
היצוא .שימו לב! לא כל תכשיר
המותר בארץ  -מותר גם ליצוא.
 üלפני השימוש בכל תכשיר
הדברה יש לקרוא בעיון את
התווית שעל אריזת התכשיר
ולפעול בהתאם ,כלומר
להשתמש רק בתכשיר
הדברה שמופיע על התווית
שלו שם הגידול הרלוונטי.

 üלאחר הריסוס יש להקפיד
על ימי המתנה לפני קטיף,
כפי שמצוין בתווית (לשוק
המקומי) או ברשימות ליצוא
(לפי רשימת המשווק).
 üפעילות הדבורים חיונית
להאבקה יעילה ,לכן חשוב
לטפל בהתאם להנחיות ספק
הדבורים.
 üאין לרסס צמחים הנמצאים
בעקה ואין להשאיר תכשיר
הדברה במים אפילו רק
לשעות אחדות ,אלא אם
מצוין אחרת בתווית התכשיר.

מזיקים
זבובי מנהרות (מנהרנים)
בערבה מופיעים בגידול שני
מינים של מנהרנים ,העלולים
לגרום להתייבשות העלים
באמצעות יצירת מנהרות בתוכם.

בדרך כלל בגידול סתווי מזיק זה
אינו מהווה בעיה ,בשל הצימוח
המהיר של הצמחים .עם זאת,
כשהתקפת המזיק מתרחשת
בגיל צעיר מאוד של הגידול,
כדאי לשקול אפשרות לטפל.
למנהרן החממות רימה צהובה
והוא יוצר מנהרות מפותלות
בצדו העליון של העלה; למנהרן
העורקים רימה בצבע קרם והוא
יוצר מנהרות לאורך העורקים
בצדו התחתון של העלה.
הדברה :אויסקט ,אמפליגו,
תכשירי האבמקטין (ורטימק
ודומיו) ,טריגרד/טופגארד/
טרופר ,טרייסר אולטרה ,ספרטה
סופר ,מלבנוק .כל התכשירים
יעילים בהדברת שני מיני
המנהרנים .מומלץ לרסס מיד
בתחילת הופעתם.
כנימות עלה
כנימות עלה ניזונות מהצמחים,
מדכאות צימוח ומפרישות טל-
דבש דביק ,שעליו מתפתחות
פטריות ה"פייחת" בתנאי לחות
גבוהים .יתר על כן ,כנימות העלה
הן האחראיות להעברתן של כמה
מחלות וירוס במלון.
הדברה :תכשירי אמידקלופריד
(קונפידור ודומיו) ,לאנט ,מלתיון,
פירימור ,אקטרה ,טיפיקי ,צ'ס,
זהר  ,LQ 215נימפר ,תותח (יעיל
גם להדברת כנימת עש הטבק).
כנימת עש הטבק
כנימת עש הטבק ניזונה
מהצמחים ומחלישה אותם.
כתוצאה מההזנה היא מפרישה
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טל-דבש .כנימת עש הטבק
מעבירה וירוסים אחדים ,וביניהם:
וירוס הבהרת עורקים במלפפון
( ,)CVYVוירוס גימדון צהוב
בדלועיים ( ,)CYSDVוירוס קיפול
עלי הקישוא ( ,)SqLSVוירוס
גימדון החוורת של האבטיח
( .)WmCSVמחלות אלה גורמות
להפחתה ביבול ולירידה ברמת
הסוכר של הפרי .למניעת
המחלות הללו בשתילות
יולי-אוגוסט ,מומלץ להגן על
השתילים ביריעות בד (אגריל)
או ברשת  50מש מתחילת
הגידול (זריעה או שתילה) ועד
הכנסת הדבורים לשטח .למניעת
הווירוסים ,חשוב מאוד להדביר
את הדרגות הבוגרות המעבירות
אותם.
הדברה :בוגרים וזחלים
 תכשירי אימידקלופריד(קונפידור ודומיו) יעילים
כטיפול ראשון ויחיד בעונה
עקב חשש לפיתוח תנגודת
של כנימת עש הטבק לתכשיר.
מוספילן/מפיסטו/מוסקיטון,
קליפסו /480קלימרה ,ביסקיה
( 240ידבירו גם כנימות עלה),
איפון ,אצטאסטאר ,אקטרה,
אקסירל ,מובנטו ;100
בוגרים בלבד  -אוויסקט;
זחלים בלבד  -אוברון/אובליסק
(ידביר גם אקרית אדומה),
טייגר/טריגון ,אפלורד ,אקו טק
(לא בזמן הפריחה) ,זהר 215
 ;LQתכשירים אחרים  -תכשירי
סיפרימטרין (סימבוש ודומיו),
מוסטנג ,סמש ,דסיס ,מטרונום
פריים/רקויאם פריים.

אקרית אדומה מצויה
עלולה לגרום לייבוש עלוות
הצמחים על-ידי מציצת תוכן
העלים .מומלץ מאוד לבצע
ניטור ,ומיד עם הופעת המזיק
לבצע פעולת הדברה.
הדברה :תכשירי אבמקטין
(ורטימק ודומיו) בשילוב שמן
אולטרפיין (לאחרונה ישנה ירידה
ביעילות התכשירים) ,אקריטל,
אקרימייט/בוטרקס ,אקסמייט,
דפנדר ,פלורמייט/פלוטו/פרדיסו/
דורמייט ,מילבנוק ,ספיימייט.
שמנים (נימגארד ו ;)EOS-דרגות
צעירות בלבד  -ספיידר ואפולו.
זבוב התסיסה
זבוב התסיסה אינו נחשב למזיק
ראשוני התוקף פירות בריאים,
אלא מופיע כמזיק משני בפרי
שניזוק ונבקע מסיבה כלשהי,

כמו היווצרות חריץ באזור
העוקץ או נזק מזחלי עשי
לילה ,עכברים ,ציפורים וכו'.
נקבת הזבוב מטילה את הביצה
בבקע שנוצר ,והרימה הבוקעת
ממנה נוברת בתוך הפרי וגורמת
לריקבונו .הנזק צפוי להיגרם
בעיקר בסתיו ובאביב.
הדברה :סניטציה! קטיף לפני
היווצרות חריצים והתבקעות
הפרי וניקיון השטח מפירות
רקובים יועילו במניעה ,וכך גם
הדברת גורמים אחרים הפוגעים
בשלמות הפרי .עם הופעת
המזיק מומלץ ליצור קשר עם
סבטלנה ,מדריכת הגנת הצומח,
טלפון.050-6241632 :
זחלי עשי לילה
עשי הלילה הבוגרים ,פרודניה,
לפיגמה ,הליוטיס ופלוסיה ,בדרך

כלל אינם מהווים בעיה .הנזק
העיקרי נגרם על-ידי הזחלים,
והוא מתבטא בגירוד קליפת
הפרי ובחדירתם לתוך הפרי.
הדברה :אוונט ,אטלס/טלסטאר/
תלת סטאר ,דסיס ,מוליט/שונית,
לאנט ,מוסטנג ,סמש.
מדי פעם מופיעים זחלי עש
הרקפת ,המסיבים נזקים
כבדים לפרי שבא במגע עם
הקרקע .עם הופעת המזיק,
מומלץ ליצור קשר עם מדריכת
הגנת הצומח.
זבוב הדלועיים
המזיק פוגע בחנטים הצעירים.
הנקבה מטילה ביצים על החנטים,
והרימות הבוקעות חודרות מיד
אל תוך החנט .החנטים שנפגעו
נרקבים .יש לרסס את השדה כבר
מתחילת החנטה מדי  3-2שבועות
בטלסטאר/תלת סטאר.

מחלות
קימחון
שתילות מוקדמות כמעט שאינן
סובלות מהמחלה .ככל שהשתילה
מאוחרת יותר ,מאמצע אוגוסט
ואילך ,הגידול רגיש יותר למחלה.
המחלה מופיעה בסתיו המאוחר,
עם ירידת הטמפרטורות (מאמצע
ספטמבר) .הטיפול יינתן בהתאם
לשלבי הגידול.
הדברה :אופיר /2000אורון/
עומר ,אופק ,אמרלד אנרג'י,
סיסטאן/ראלי ,באיפידן/שביט,
בליס/סיגנום/סטנגה ,תכשירי
גופרית ,דומרק ,דומרק
קומבי ,וויוואנדו ,וינטו ,טליוס,
לונה אקספריאנס ,נימגארד,
נימרוד ,נץ ,נטיבו  ,75דיסקברי,
סטרובי ,פולאר ,פרלין ,קוליס,
קמודור ,קוסמוס ,קרטן סטאר,
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שריף סופר ,שמן  ,EOSשמן
קיצי .JMS
התמוטטות פתאומית במלון
(מונוספורואסקוס)
מחלת קרקע התוקפת את
השורשים של צמחי המלון
וגורמת לנבילת הצמחים בדרך
כלל בשלב שהם עמוסים בפרי.
מניעה :בשטח שנעשה בו חיטוי
קרקע משולב :סולרי ומתאם
סודיום  -די בטיפול אחד בעונת
הגידול הסתווית ,כחודש מהשתילה,
בהגמעת אחד התכשירים:
עמיסטר/עמיעוז/מירדור/זאוס,
סיגנום ,קומודור ופרימיום במינונים
הרשומים בתוויות.
בשטח שלא עבר חיטוי קרקע
משולב ,מומלץ לטפל פעמיים
במהלך עונת הגידול הסתווית:
כעבור שבועיים ולאחר חמישה
שבועות מהשתילה ,בהגמעת

מבזק ירקות
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אחד התכשירים :עמיסטר/
עמיעוז/מירדור/זאוס ,סיגנום,
קומודור ופרימיום ,במינונים
הרשומים בתוויות.

רשימת השילובים
האפשריים של תכשירי
הדברה במלון
חשוב לדעת
 .1להלן השילובים האפשריים של
תכשירי ההדברה שנבדקו לגבי
פגיעה (פיתוטוקסיות) במלון,
אולם לא כולם נבדקו מבחינת
יעילותם .הרשימה מפורסמת
באתר האינטרנט של השירותים
להגנת הצומח ולביקורת.
 .2הסימן(/לוכסן) מציין אפשרות
בחירה בין תכשירים שונים
להדברת הפגע.
 .3שילובים ,שאינם מופיעים
ברשימה שלהלן ,אינם מוכרים

יולי-אוגוסט 2019

או פוגעים בגידול .שימו לב גם
למצוין בתווית התכשיר.
שילובים מתאימים
אוברון  +אינפיניטו/באיפידן/
הליוגופרית/טלסטאר/קליפסו/
רומקטין
אוויסקט  +נימגארד
אוונט  +באיפידן/מוספילן/
פולאר/פלורמיט/תיוביט
אופיר  +פרוקליים
אינפיניטו  +קליפסו 480
אקסמייט  +איפון
ביסקיה  +מובנטו
גופריתר  +ורטימק/קנון
דומרק  +ורטימק/טלסטאר/
קנון/קומודור/קוסמוס/תלת
סטאר
דומרק קומבי  +אויסקט/
ורטימק/טלסטאר/מוספילן/
ספיידר/קנון/תלת סטאר
דלסן  +לאנט /20לאנט 90

דסיס  +לאנט  /20לאנט /90
רובראל
דפנדר EOS +
הליוגופרית  +אויסקט/זהר 215
ורטימק  +נימגארד/ספיידר/קנון/
תלת סטאר
טלסטאר  +ורטימק /דומרק/
דומרק קומבי/קנון/קוסמוס
מוספילן  +סטרובי/סיגנום
סולפוזול  +רומקטין
רשימה של תכשירי ההדברה
המורשים לשוק המקומי ניתן
למצוא באתר משרד החקלאות
 השירותים להגנת הצומח:http://www.hadbara.moag.gov.il/
hadbara

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

מלצות הגנת הצומח
בקישוא

ערבה וכיכר סדום2020-2019 ,
סבטלנה דוברינין ,מדריכת
הגנת הצומח ,שה״מ משרד
החקלאות

חשוב לדעת
 üלפני השימוש בכל תכשיר
הדברה יש לקרוא בעיון את
התווית שעל אריזת התכשיר
ולפעול בהתאם .התכשיר
מותר לשימוש רק במקרה
שבתווית שלו מופיע שם הגידול
הרלוונטי.
 üלאחר הריסוס יש להקפיד על
ימי המתנה לפני קטיף ,כפי
שמצוין בתווית (לשוק המקומי)
או ברשימות ליצוא (לפי רשימת
המשווק).
 üאין לרסס צמחים הנמצאים
בעקה ,ואין להשאיר תכשיר
הדברה במים ,אפילו רק
לשעות אחדות ,אלא אם מצוין
אחרת בתווית התכשיר.

מזיקים
זבובי מנהרות (מנהרנים)
בערבה מופיעים בגידול שני מינים
של מנהרנים ,העלולים לגרום
להתייבשות העלים באמצעות
יצירת מנהרות בתוכם .למנהרן
החממות רימה צהובה והוא יוצר
מנהרות מפותלות בצד העליון של
העלה; למנהרן העורקים רימה
בצבע קרם ,והמנהרות שהוא יוצר
מופיעות לאורך העורקים בצד
התחתון של העלה.
הדברה :אויסקט ,אמפליגו .כל
התכשירים יעילים בהדברת שני
מיני המנהרנים .מומלץ לרסס מיד
בתחילת הופעת המזיק ,כדי שלא
יצא מכלל שליטה.
כנימות עלה
כנימות העלה ניזונות מהצמחים,
מדכאות צימוח ומפרישות טל-
דבש דביק ,שעליו מתפתחות

פטריות ה"פייחת" בתנאי לחות
גבוהים .יתר על כן ,הן מעבירות
מחלות וירוס בקישוא ,המסכנות
את היבול.
הדברה :תכשירי אמידקלופריד
(קונפידור ודומיו) ,לאנט ,מלתיון,
טיפיקי ,זהר  ,LQ 215נימפר,
כנימת ,מייטימור ,תותח (יעיל גם
להדברת כנימת עש הטבק).
כנימת עש הטבק
כנימת עש הטבק ניזונה מהצמחים
ומחלישה אותם .כתוצאה מההזנה
היא מפרישה טל-דבש .כנימת עש
הטבק מעבירה וירוסים העלולים
לגרום לאובדן היבול כולו .למניעת
המחלות הללו מומלץ להגן על
השתילים ביריעות בד (אגריל) או
ברשת  50מש מתחילת הגידול
(זריעה או שתילה) ועד הכנסת
הדבורים לשטח .אם אפשר,
מומלץ לגדל את הקישוא כשהוא
מוגן ברשת  50מש במהלך כל
עונת הגידול .למניעת העברתם
של וירוסים ,חשוב מאוד להדביר
את הדרגות הבוגרות המפיצות
אותם במרחב.
הדברה :בוגרים וזחלים -
תכשירי אימידקלופריד (קונפידור
ודומיו) יעילים כטיפול ראשון
בעונה .בשל חשש לפיתוח
תנגודת של כנימת עש הטבק
לתכשיר ,לא מומלץ להשתמש
בהם שנית .מוספילן/מפיסטו,
קליפסו /480קלימרה ,ביסקיה
( 240ידבירו גם כנימות עלה),
איפון ,אצטאסטאר/אצטאפלוס,
אקטרה ,אקסירל ,ורימרק,
מובנטו  ,100פניקס/פגסוס.
בוגרים בלבד  -אוויסקט .זחלים
בלבד – אוברון ,זהר .LQ 215
תכשירים אחרים  -תכשירי
סיפרימטרין (סימבוש ודומיו),
דסיס ,מטרונום פריים/רקויאם
פריים.
אקרית אדומה מצויה
עלולה לגרום לייבוש עלוות
הצמחים על-ידי מציצת תוכן
העלים .מומלץ מאוד לבצע

ניטור ,ובהופעת המזיק לבצע
לאלתר הדברה.
הדברה :פגסוס או פניקס.
אקרית העיוותים
בקישוא עלולה האקרית להסב
נזק המתבטא בעיוותים ,בייבוש
ובעצירת קודקודי הצמיחה.
הדברה :פניקס.
זחלי עשי לילה
עשי הלילה הבוגרים ,פרודניה,
לפיגמה ,הליוטיס ופלוסיה -
בדרך כלל אינם מהווים בעיה.
הנזק העיקרי נגרם מדרגת
הזחלים המגרדים את קליפת
הפרי וחודרים לתוכו.
הדברה :אטברון ,דסיס,
אלסיסטין ,טאטא /20-Nטיטאן/
סיפרין/שרפז ,לאנט.
זבוב הדלועיים
המזיק פוגע בכל שלבי
התפתחות הפרי ועלול לגרום
לאובדן יבול .הנקבה מטילה
ביצים על הפרי ,והרימות
הבוקעות חודרות מיד לתוכו.
חלק מהפירות שנפגעו
נרקבים .הטלה בפרי בוגר
גורמת להתעקמות הפרי ,וניתן
לראות את פתח יציאת הרימות
האופייני.
הדברה :הדברה מכנית
באמצעות רשתות נגד חרקים
בצפיפות  25מש תמנע את
כניסת המזיק למבנה ואת
הנזק .עם הופעת המזיק,
מומלץ ליצור קשר עם מדריכת
הגנת הצומח.
תריפסים למיניהם
מזיק זה בדרך כלל אינו מהווה
בעיה ,אך כשהוא מופיע בכמות
גדולה ,הוא עלול להסב נזק
המתבטא בייבוש העלים,
בעצירת הצימוח ובגירודים
ושריטות בקליפת הפרי.
הדברה :דסיס ,תכשירי
סיפרימיטרין ,מלתיון.

מחלות
קימחון
שתילות מוקדמות כמעט
שאינן סובלות מהמחלה .ככל
שהשתילה מאוחרת יותר,
מאמצע אוגוסט ואילך ,הגידול
רגיש יותר למחלה .המחלה
מופיעה בסתיו המאוחר ,עם
ירידת הטמפרטורות (מאמצע
ספטמבר) .הטיפול יינתן
בהתאם למצב התקדמות
הגידול.
הדברה :אופיר /2000אורון/
טופנקו /100עומר ,אמרלד
אנרג'י ,באיפידן/שביט ,ויוואנדו
 ,500וינטו ,דומארק/דומאר
קומבי ,טימורקס גולד ,לונה
אקספריאנס  ,400נימטול,
נימרוד  ,25נץ ,סטנגה/סיגנום,
סטרובי ,סידלי טופ ,סיסטאן
/24ראלי,סרנייד ,קאסורי,
קוליס  ,300שמן קייצי ,JMS
שריף סופר ,תכשירי גופרית,
כפיר ,מור ,נימפר ,גנים ,1500
מייטימור.
מחלת העובש האפור או
בוטריטיס
המחלה תוקפת את הפירות
בחודשי החורף ובאביב
המוקדם ,בתנאים של לחות
גבוהה וטמפרטורות נמוכות
יחסית .כאשר נוצרים תנאים
המתאימים להתפתחות
המחלה ,מומלץ לבצע טיפולי
מניעה והדברה.
הדברה :בנלוס ,טאץ'/סוואנה/
סוויץ' ,טימורקס גולד ,סיגנום,
סרנייד ,רובראל/רודיון.
קשיוניה גדולה
מחלה נדירה בערבה ,אך כאשר
נוצרים תנאים מתאימים ,כגון
לחות גבוהה מאוד וטמפרטורות
מתונות ,יש חשש להתפתחותה.
הדברה :אוורור השטח מסייע
מאוד למניעת המחלה ,אך
מומלץ לבצע גם טיפולי הדברה

המשך בעמוד הבא
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באחד מהתכשירים :בויסן /50
דלסן ,בנלוס/סיגנום ,טאץ'/
סוואנה/סוויץ' ,טופז ,רובראלי/
רודיון.

ת

רשימת השילובים
האפשריים של תכשירי
הדברה בקישוא

מבוא

חשוב לדעת
 .1להלן השילובים האפשריים
של תכשירי ההדברה שנבדקו
לגבי פגיעה (פיתוטוקסיות)
בקישוא ,אולם לא כולם נבדקו
מבחינת יעילותם .הרשימה
מפורסמת באתר האינטרנט
של השירותים להגנת הצומח
ולביקורת.
 .2הסימן(/לוכסן) מציין אפשרות
בחירה בין תכשירים שונים
להדברת הפגע.
 .3שילובים ,שאינם מופיעים
ברשימה שלהלן ,אינם ידועים
או פוגעים בגידול .שימו לב גם
למצוין בתווית התכשיר.
שילובים מתאימים
אגריטון  +רודיון
אוברון  +קליפסו
אוויסקט  +דלסן
אופיר  +אקטרה
אטברון  +גופריתר
אלסיסטין  +באיפידן
אצטאסטאר  +דומרק/
הליוגופרית/נימרוד/נץ/שביט
ביסקיה  +מובנטו
דומרק  +טיטאן
רובראל  +דסיס/דלסן/באיפידן
ויוואנדו  +אופיר/אקרובט
מובנטו  +שמן קיצי JMS
סיגנום  +מוספילן
רשימת תכשירי ההדברה
המורשים לשוק המקומי
ושילובים שלהם מפורסמת
באתר משרד החקלאות -
השירותים להגנת הצומח:
http://www.hadbara.moag.gov.il/
hadbara

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

מבזק ירקות
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ות שדה :סוף משתלה
ושתילה בשדה המניב

מוחמד יוסף אבו טועמה -
רפרנט ארצי לתות שדה ,שה"מ

כיום (סוף אוגוסט) אנו נמצאים
בתקופה האחרונה של המשתלה,
תקופת הגמילה וההקשיה ,נעיצת
הבנות תסתיים בקרוב (חודש
ממועד העקירה) .יש לנקות עלים
יבשים או גדולים מאוד מסביב
לאימהות ולשתילי הבת הראשונים,
על-מנת לשפר את האוורור
ולהחדיר כמות גדולה יותר של אור
כדי למנוע את ההדבקה במחלות
אוהדות לחות ,כגון אנתרקנוז ,קרוב
לצמחי האם.

במשתלה
טיפול בשתילים
הוצאת השתילים :תיעשה רק
כאשר הקרקע לחה ,על-מנת
להקל על הוצאת שתילים שלמים,
אך אם הלחות אינה מספיקה,
משקים השקיית הרטבה יום לפני
ההוצאה .מנתקים את השתילים
בעזרת קלשון חפירה או עקרן
הרתום לטרקטור ,מנערים ואוגדים
אותם לתוך ארגז מרופד בבד יוטה
ומעבירים למקום מוצל למיון/
לקירור.
מיון השתילים :שתיל טוב הוא
שתיל שקוטרו גדול מ 8-מ"מ
ובעל יותר מארבעה עלים שלמים
ושורשים "לבנים" .שתילים קטנים,
גם אם נקלטים טוב ,לא יפרחו
בזמן .גם שתילים עבים לא יישתלו
מאותה סיבה .יש לקצר שורשים
לאורך של  12-10ס"מ ,על-מנת
למנוע קיפולים בזמן השתילה וכדי
לעודד פריצת שורשים חדשים .יש
לפסול שתילים שבורים או אכולים
על-ידי מזיקים או נגועים במחלות
נוף ו/או נמטודות.

בשדה המניב
ערוגות :שותלים על גבי ערוגות
בגובה  30-20ס"מ וברוחב נטו 110

יולי-אוגוסט 2019

ס"מ ושביל ברוחב  55ס"מ .על כל
ערוגה שותלים ארבע שורות צמחים
במרווח של  25ס"מ בין השורות ו30-
ס"מ בין הצמחים בשורה .בשיטה
זו נדרשים  9,000צמחים לדונם.
בשיטת הערוגות הצרות ,שמתאימה
למנהרות גבוהות או לחממות ואינה
מתאימה למנהרות נמוכות ,הן
במידות של  80ס"מ ממרכז למרכז
ערוגה ,גב ערוגה נטו  30ס"מ ובצורת
טרפז שבסיסו ברוחב  50ס"מ ושביל
בצורת טרפז הפוך שבסיסו  30ס"מ
והצלע העליונה  50ס"מ .כל ערוגה
משמשת לשתילת שתי שורות,
כאשר המרווח בין השורות כ15-
ס"מ ו 25-ס"מ בין הצמחים בתוך
השורה .העומד בשיטה זו מגיע
לכ 12-אלף צמחים לדונם .בשיטה
זו ישנו ריכוז יבול מוקדם ושיפור
מבחינת האור ואיכות הפרי.
טבילת השתילים :יש לטבול שתילים
לפני שתילתם בתמיסת אוקטב או
מיראז' ,למניעת אנתרקנוז .ריכוז
התמיסה יהיה  0.1%עד  1( 0.2%גרם
עד  2גרמים לכל ליטר מים) .משך
הטבילה  5-1דקות .כל חלקי השתיל
חייבים להתכסות בתמיסה במהלך
הטבילה (טעות לחשוב שטבילת
שורשים בלבד או עלים בלבד תגן
מפני אנתרקנוז) .הטבילה באוקטאב/
מיראז' עלולה לעכב את התפתחות
השורשים והניצנים ,לכן יש להימנע
מטבילה ממושכת או מטבילה לפני
אחסון שתילים בקירור (במידה
שהמגדל התנסה בטבילה טרום קירור
ולא נתקל בבעיות ,אזי הדבר לשיקולו).
הטיפול הטוב ביותר יהיה טבילה מיד
לפני השתילה .כדאי להתייעץ עם
מדריכי הגנת הצומח בנושא זה ולתאם
את מהלכי הטיפול בחומרי הדברה עם
פקחי ההדברה המשולבת ,בהתאם
לרשימת חומרי ההדברה המותרים
לשימוש ,כמפורט בחוזה עם היצואנים
ובהנחיות על תווית התכשיר.
כאשר ישנו חשד לנגיעות
במקרופומינה ,ניתן לטבול שתילים
מיד לפני השתילה ,בשלמותם,
למשך  5-1דקות ,בתמיסת בווסטין
או דלסן  1גרם/ליטר.

יש לשתול יותר מזן אחד ולדרג
את מועדי השתילה :כדי לווסת את
הקטיף ולשמור על רציפות הספקה
לשוק המקומי וליצוא .מומלץ לדרג
את מועדי השתילה של כל זן למשך
 7-5ימים .כמו-כן מומלץ לכלול
 3-2זנים ממגוון הזנים המוקדמים
והאפילים במשק ,במטרה לסגור
פערים ולהתגבר על גליות של
אחד הזנים .בשנים האחרונות ראינו
שנגרם מחסור בפרי לשיווק בינואר
ובפברואר ,כאשר הייתה הקדמה
בגל הראשון ורובו התרכז במהלך
נובמבר ודצמבר .למועדי שתילה
מוקדמים יכולה להיות השפעה כזו,
בנוסף להשפעת קור ועננות במרכז
החורף.
אחסון שתילים :מומלץ לשתול
שתילים טריים סמוך מאוד למועד
עקירתם מהמשתלה .בכך מגדילים
את סיכויי הקליטה בשדה המניב
ומונעים סבל ועקות לשתילים
לאחר הוצאתם מהמשתלה.
במידה שישנו צורך באחסון ,לוויסות
העבודה בשתילה יחסית לעקירה,
ניתן לשמור שתילים בקירור
למשך מספר מועט של ימים
בטמפרטורה של  8-6מ"צ .יש לדאוג
ללחות מתמדת של השתילים
במהלך הקירור ,למניעת כמישה.
טרם שתילתם ,יש להעבירם
למקום מוצלל ומוגן מרוחות ,כדי
"להפשירם" להתאים את חומם
לחום הסביבה בשלבים ,למניעת
נזק לעלים ולשורשים בצורת
כמישה והחמה.
השתילה :מומלץ לשתול בשעות
אחר הצהריים הקרירות ,על-מנת
לשפר את קליטת השתילים .יש
להקפיד ולשתול לעומק מתאים,
להקפיד שצוואר השורש יהיה
מכוסה ומהודק היטב ושהניצן
יבלוט מעל הקרקע והשורשים
ישרים ומהודקים בצורה טובה
לקרקע .בסיום השתילה משקים
בהמטרה במנה של  15מ"ק/ד'.
מומלץ לשתול בגידול בקרקע
במבנים ,כאשר גג המבנה ללא כיסוי
פלסטיק .במקרה שרוצים לשתול

כאשר המבנה מכוסה בפלסטיק
(לא רצוי) ,אזי מומלץ לדחות את
מועד השתילה בשבוע ימים מאוחר
מהמועדים המפורטים למטה
לכל זן .דחייה זו תקפה גם כאשר
משתמשים בשתילי גוש מושרשים,
כיוון שקליטתם מהירה יותר
ולכאורה מהווה "הקדמה מסוימת".
כאשר משתמשים בשתילי גוש ,ניתן
לשתול לתוך חיפוי קרקע שנפרס
מראש בצבע כסף/חום או כסף/
שחור .בכל מקרה ,כדאי להתייעץ
עם מדריכי שה"מ באזור ,לקביעת
מועדי השתילה המתאימים.
השקיה בתקופת השתילה :במטרה
להמעיט בהשקיות על-ידי מתזים
(להקטנת הסיכוי למחלות נבילה)
ולעבור בהקדם להשקיה בטפטוף
( 10ימים לאחר השתילה במקביל
להמטרות לעתים רחוקות יותר),
מומלץ לפרוס את שלוחות הטפטוף

על פני הערוגה או לטמון אותן
במהלך בניית הערוגה .להלן פירוט
תוכנית ההשקיה בתקופת השתילה,
מחולקת למספר תקופות:
טרום שתילה :להצלחת הקליטה יש
לשתול בקרקע לחה או רוויה במים,
להקטנת עקת השתילה .הרוויית
הקרקע של הערוגה תושג על-ידי
מתן מנה של  25מ"ק/לדונם ,לילה
לפני השתילה.
בגמר השתילה ולא יאוחר משעה
לאחר סיומה ,יש להפעיל משטר
ערפול (הפעלות קצרות של המתזים,
לשמירת חיוניות העלווה) במשך 15
דקות והפסקה של  15דקות נוספות.
תוכנית זו תימשך עד השקיעה.
בלילה של יום השתילה יש לתת
מנת מים נוספת של  25מ"ק/דונם,
להידוק הקרקע מסביב לשתילים
ולשיפור המגע בין הקרקע ובין
השורשים.

 3-1ימים משתילה מפעילים מחזורי
ערפול בתוכנית של  15דקות
והפסקות של  30דקות משעה 9:00
בבוקר ועד ההתקררות לקראת
ערב .יש לקרב בין השקיות אם
העלים מאבדים את זקיפותם.
 7-4ימים משתילה מפעילים ערפול
של  15דקות והפסקות של 60-45
דקות .בתקופה זו יש לעקוב אחר
מצב הטורגור בעלים (זקיפות),
וניתן לרווח בין ההפעלות כאשר
העלים נשארים זקופים .כעבור 7-5
ימים משתילה ניתן לראות פריצת
שורשים מבסיס הכתר ומהשורשים
הראשיים .שורשים אלו מהווים סימן
חיובי להצלחת השתילים והקליטה.
כמו-כן ,זהו סימן לצורך בשימוש
במערכת הטפטוף להשקיה ולדישון.
 15-7ימים משתילה משקים
בטפטוף במנות של  10-5מ"ק/
דונם מדי יומיים ,ובמקביל מגדילים

את המרווחים בין הפעלות הערפול
לכדי הפעלה אחת או שתיים ביום,
בכמות של  5-2מ"ק כל אחת.
תוכנית זו תימשך עד הופעת עלים
חדשים מניצן השתיל והתפתחות
שורשים פעילים באורך  10-5ס"מ.
 30-15ימים משתילה ניתן לראות
התבססות טובה של השתילים,
ולכן ניתן להתחיל במשטר השקיה
שיביא להעמקת השורשים על-
ידי מתן המטרה מדי  5-3ימים,
במנות של  15-10מ"ק/דונם .כל
זאת בנוסף להשקיה בטפטוף
בימים שבהם מבצעים ריסוס
בתכשירי הדברה ולא ממטירים.
משקים בטפטוף כ 15-10-מ"ק/
דונם ,כאשר השקיות אלו ישמשו
גם ליישום הדשנים .סיום השימוש
במערכת ההמטרה יהיה עם
התקנת חיפוי הקרקע ,כחודש
לאחר השתילה.

המשך בעמוד הבא
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זני תות שדה העיקריים הנפוצים בארץ ותכונותיהם העיקריות:
מועדי שתילה תחילת ניבה צבע פרי מוצקות
שם הזן
(*)
הדס
()543
יסמין
()7110

15.9-10.9
20.9-10.9

אדום

תחילת-אמצע
נובמבר
תחילת-אמצע אדום בהיר
מבריק
נובמבר

טעם
(**)

רגישות רגישות
לקימחון לאנתרקנוז
(***)
(***)
צימוח קומפקטי ,רגיש לשינויי צבע בתנאי
5-4
3-2
אקלים קשים
צימוח בינוני ,רגיש לכתמי עלים ,קצה לבן
3-2
3-2
בגל הראשון,
ירידה בגודל בפברואר והלאה
פרי גדול ,רגיש לשינויי צבע ,מתאים גם
2-1
2
לגידול מוגבה
צימוח חזק מאוד ,פרחים זקופים מעל
2-1
3-2
הנוף ,רגיש לכתמי עלים
צימוח קומפקטי ,דורש דישון מוגבר ,גודל
2-1
4
פרי בינוני ,רגולריות טובה מאוד ,מתאים
גם לגידול מוגבה
רגולריות פרי טובה מאוד ,גודל פרי בינוני
4-3
3-2
צמח חזק ,עלים גדולים ,רגיש לכתמי
עלים ,פרי בצורת לב רגולרי
צמח בינוני ,רגיש לכתמי עלים ,פרי גדול
ואחיד
נוף גדול ועלים בשרניים ,קרוב לאדישות
לאורך יום
צמח בינוני חזק ,עלים בינוניים זקופים ,שני
דורים של עלי גביע גדולים ,עוקץ עבה,
פרי קוני מוארך ,צבע הפרי יפה ,ללא
עיוותים
רגיש לעיוותים בעונה הקרה

4-3

3-2

3

4-3

3

4-3

4-3

4-3

3-2

4

אדום

4-3

4

אדום

( 7143שני)

25.9-15.9

אמצע נובמבר

רותמי

25.9-10.9

יובל

20.9-15.9

תחילת-אמצע אדום בהיר
נובמבר
אדום
תחילת-אמצע
נובמבר

25.9-15.9

אמצע נובמבר

הערות

אורלי
()6005
מאור

25.9-15.9

אמצע נובמבר

אדום

5

4-3

3-2

1

דנדי ()6030

25.9-18.9

6040

25.9-15.9

אמצע -סוף
נובמבר
סוף נובמבר

אדום עז

3

4

2-1

2-1

אדום

4

4-3

3-2

2-1

6048

15.9-10.9

תחילת נובמבר

אדום

4

4-3

3-2

2-1

תמר
()328
תמיר

25.9-18.9

אמצע נובמבר

אדום

2.5-2

4

4

2-1

30.9-15.9

אמצע-סוף
נובמבר

פסטיבל

30.9-20.9

אדום/
נטייה
לכתום
אדום עז

4-3

4

3-2

2-1

4.5-4

3

2-1

3-2

ברק ()946

30.9-25.9

4.5-4

5-4

2-1

4-3

מלאך
()156
יעל ()329

28.9-25.9

4

5-4

3-2

5-4

4

2

3-2

4-3

4-3

4

3-2

4-3

4-3

3-2

3-2

4-3

אדום

4-3

3-2

3-2

4-3

5

4-3

3-2

4-3

4

2

4-3

4

3-2

4-3

5.10-28.9

גילי
()9025
242

25.9-15.9

( 295רוקי)

25.9-15.9

אמצע נובמבר

פלס

20.9-10.9

תחילת-אמצע
נובמבר

אדום

20.9-10.9

תחילת-אמצע
נובמבר

אדום

4-3

25.9-15.9

אמצע נובמבר

אדום

4-3

E65

1451
איה

25.9-15.9

אמצע-סוף
נובמבר
סוף נובמבר -אדום עז
תחילת דצמבר
סוף דצמבר -אדום עז
תחילת ינואר
סוף דצמבר -אדום עז
תחילת ינואר
אדום
אמצע-סוף
נובמבר
אדום
אמצע נובמבר

* מוצקות :מוצק מאוד  ,5 -רך לגמרי ( 1 -סולם של  5דרגות)
** טעם לפי סולם של  5דרגות - 1 ,תפל - 5 ,טעם מעולה
*** רגישות למחלות - 1 :רגישות נמוכה ביותר - 5 ,רגישות גבוהה מאד

שנה טובה ועונה מוצלחת
מבזק ירקות
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צמח נקלט בקלות ,מתאים גם לגידול
מוגבה ,רגיש לשינויי צבע ,דל שלוחות ,ולכן
מומלץ לצופף את צמחי האם במשתלה
מתאים גם לגידול במבנים מוגנים ,רגיש
לבוטריטיס ,גודל פרי בינוני
פרי רגולרי מאוד ,ללא עיוותים ,טעים
במיוחד
פרי מוארך ,טעים ביותר ,נטייה לכתפיים
לבנות
אפיל יחסית ,פרי גדול
צמח בינוני ,רגולריות פרי טובה מאוד ,גודל
פרי בינוני
צמח גדול ,עלים גדולים מעט מקופלים,
רגיש לכתמי עלים ,פרי גדול יפה לפעמים
עם קצה ירוק
צמח גדול ,עלים גדולים מעט מקופלים,
רגיש לכתמי עלים ,פרי גדול יפה
צמח פתוח וחזק ,עלים גדולים בשרניים
וגסים ,הפרי מעוות בחלק מהעונה ,נראה
כי אורך היום משפיע מעט על הזן
צמח חזק ,עלים גדולים מעט עדינים ,פרי
בצורת לב מוארך לפעמים קוני ,צבע פרי
יפה ,מתאים לגידול תלוי
צמח בינוני פתוח ,רגולריות פרי טובה
מאוד

גידול שום
אלי מרגלית  -ממ"ר שושניים;
תמר אלון  -מדריכת הגנת
הצומח
שום ירוק (ראש שום לח בעל
עלווה ירוקה) נאסף בארץ
בתקופה שבין סוף פברואר
לבין אמצע אפריל; שום יבש
ללא עלווה נאסף מתחילת מאי.
קבלת החלטה לגבי יעד השיווק
של השום לפני הגידול תסייע
למגדל בקביעת מועד השתילה
ומשטר ההשקיה והדישון
שבהמשך.

בחירת השטח
ניתן לגדל שום בכל סוגי
הקרקעות בארץ ,אולם הוא
מיטיב לגדול ומניב יבולים טובים
בקרקעות פוריות ומנוקזות
היטב ,שניתן להיכנס אליהן
זמן קצר לאחר הגשמים או
בהפסקות שביניהם ,להדברת
מחלות ,מזיקים ועשבייה .אין
לגדל שום בקרקע שגידלו בה
שום ,בצל או כל גידול אחר
ממשפחת השושניים בחמש
השנים האחרונות ,מחשש
להימצאות מחלות ומזיקי קרקע
למיניהם ,כמו :פוזריום Fusarium -
 ,sp.שורש ורוד ,PINK ROOT -
נמטודת הגבעול Ditylenchus -
 dipsaciאו אקרית שוכנת קרקע
(ריזוגליפוס).
חשוב מאוד לדעת את
היסטוריית החלקה מבחינת
השימוש בקוטלי עשבים
והשפעתם על השום.

הכנת השטח
יש לעבד את הקרקע לעומק
של  40-35ס"מ ולפורר את
הרגבים בעזרת מחליק או
השקיות טכניות (אך יש לדאוג
לכך שהקרקע לא תהיה רטובה
מדי) .באדמות כבדות ומישוריות,
בעלות כושר חלחול נמוך ,רצוי

להכין גדודיות לגידול בצמדים;
ואילו בשאר הקרקעות בונים
ערוגות ברוחב של  183 ,163או
 193ס"מ  -כל אחד בהתאם לכלי
העיבוד במשקו ,ובכל ערוגה 6-4
שורות שתילה.

זיבול ודישון
גידול השום מגיב היטב לפוריות
הקרקע ,ולכן רצוי לשתול אותו
באדמות שזובלו בזבל אורגני
בעונה הקודמת .חשוב להשתמש
בקומפוסט ממקור אמין לזיבול
החלקה לקראת הגידול ,בכמות
מומלצת של  5-4מ"ק לדונם.
ניתן להשתמש לזיבול החלקה
בכופתיות (זבל בקר המעורב
בזבל עופות) בכמות של
 500-400ק"ג לדונם ,בהתאם
לפוריות הקרקע.
תוספת של דשני יסוד כימיים
תינתן בהתאם לתוצאות בדיקות
הקרקע :זרחן  -יש להשלים עד
לרמה של  25חלקי מיליון; אשלגן
 יש להשלים עד לרמה של 15חלקי מיליון (כאשר הבדיקה
במיצוי קלציום כלוריד); חנקן -
יינתן כדשן ראש במהלך הגידול
בכמות מצטברת של 20-15
ק"ג צרוף לדונם .חשוב להיוועץ
בנושא זה במדריכים בהתאם
למקור חומר הריבוי.
כמות החנקן ( )Nהרצויה
להתחלת הגידול היא  6-4יחידות
חנקן צרוף לדונם .מתחילת ינואר
מוסיפים בהדרגה מנות קטנות
של  200-150גרם חנקן צרוף ליום
לדונם ,ובהמשך ,עם התפתחות
הצמחים ,מעלים את המנה
היומית עד  400גרם חנקן צרוף
לדונם ליום.
יש לזכור כי דישונים מאוחרים
עלולים לגרום להתבקעות
ראשי השום.

הזן "רן" ,אשר לו עלווה רחבה
ובהירה 11-9 ,עלים ו 11-9-שננות.
השננות של הזן "רן" גדולות,
וכך גם הראשים גדולים יותר
ויפים יותר מאלה של הזן "שני".
שתילת חומר ריבוי זה רצויה בין
התאריכים  .10.10-20.9הקדמה
בשתילה עלולה לגרום עיכוב
וחוסר אחידות בהצצה ,עקב
טמפרטורות קרקע גבוהות מדי.
חומר ריבוי חופשי מווירוס,
שמקורו בזן "שני" ,מצוי כיום
בכמות גדולה .השום גדל
במשתלות מבוקרות באזור
הערבה הדרומית .היבול
המתקבל גבוה ואיכותי יותר מזה
של חומר הריבוי הרגיל .חלק
מהמגדלים שומרים חומר ריבוי
זה בשדות המסחריים לצורך
ריבוי ושתילה בהמשך ,והתוצאות
המסחריות שהתקבלו ממנו הן
משביעות רצון .לפיכך ,חומר

ריבוי זה מהווה כיום מקור מרכזי
לחומר הריבוי בארץ.
היעד :אסיף שום יבש
מהידע שהצטבר עד כה עולה,
כי כדי להפחית בעיות התבקעות
והחמה של ראשי השום רצוי
לשתול חומר ריבוי זה בין
התאריכים  18-10באוקטובר
ולהפחית במנות המים והדשן.
היעד :אסיף שום ירוק
ניתן להקדים את השתילה לסוף
ספטמבר עד תחילת אוקטובר.
לפני שתילת חומר ריבוי זה
חשוב מאוד להיוועץ במדריכים
בדבר המועדים הרצויים וטיפולי
ההשקיה והדישון המתאימים
לכל אזור.

בחירת חומר הריבוי
הצלחת הגידול מותנית בראש

המשך בעמוד הבא

חומר ריבוי
חומר הריבוי הרגיל והעיקרי
בעבר היה הזן "שני" (ברזילאי)
 -זן ותיק ומוכר .זן נוסף הוא
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וראשונה בחומר הריבוי .חומר
הריבוי חייב להיות נקי מכל גורמי
המחלה העוברים עם השננות .יש
להקפיד לקנות חומר ריבוי אך
ורק משדות שלא סבלו במשך
הגידול ממחלות וממזיקי קרקע.
לפני קניית חומר הריבוי יש
לשלוח דוגמאות ממנו לבדיקה
בשירותים להגנת הצומח
שבמשרד החקלאות או לכל
מעבדה אחרת המוסמכת לתת
תשובה בנדון .רק לאחר קבלת
אישור לבריאות החומר כדאי
לרכוש את השום .בכל מקרה,
רצוי להיוועץ במדריכי הגידול
באזורים השונים ולבקש את
המלצתם בנושא.

עומק השתילה
יש להקפיד על עומק השתילה
של השננות ,הן אם היא נעשית
במכונה והן אם באופן ידני.
שתילה עמוקה תגרום לאיחור
בהצצה ,לסכנת ריקבון ולחוסר
אחידות בהמשך .בשתילה
שטחית יש להגדיל את מספר
ההשקיות ,מה שגורם לבזבוז
כמויות גדולות של מים .העומק
הרצוי הוא  4-3ס"מ ,כאשר
השננה נשתלת בניצב לפני
הקרקע .במשקים השותלים
באמצעות מכונות ,יש להקפיד
על כך שבזמן השתילה תהיה
אחידות בעומק ובפיזור השננות
לאורך השורה.

טבילת השננות

השקיה

מטרתה של טבילת השננות היא
לנקות את חומר הריבוי מגורמי
מחלות ומזיקים העלולים לעבור
באמצעותו .מהניסיון עולה כי יש
חשיבות לטבילת השננות בכל
מקרה .טבילת השננות אינה
רק מחטאת אותן מנמטודות
ומאקריות קרקע ,אלא אף
מסייעת לנביטה מהירה ואחידה
ולחיסכון במים.
התכשיר המומלץ לטבילה
הוא נמקור  1%למשך  5דקות.
לאחר הטבילה מייבשים את
השננות ,בעיקר כאשר שותלים
במכונה ,ורצוי מאוד לשתול אותן
במהירות האפשרית .כל חקלאי
יכול לבצע את הטבילה בכוחות
עצמו .חקלאים ,שאינם ערוכים
לכך ,יכולים להיעזר בבתי
האריזה.

לאחר השתילה משקים השקיית
הנבטה של  40-30מ"ק לדונם,
בהתאם לסוג הקרקע .לאחר
מכן ממשיכים לשמור על רטיבות
הקרקע עד הצצתם המלאה של
הצמחים .בתום הלבלוב של כל
הצמחים עוברים להשקיה סדירה
מדי  10-8יום ,לפי סוג הקרקעות
ובהתאם למזג-האוויר בכל אזור.
השקיה עודפת בסוף הגידול
עלולה להגביר את תופעת
ההתבקעות וההחמה של ראשי
השום.

שתילה
שותלים  24,000עד  26,000שננות
לדונם .לפיכך ,דרושים  80עד
 130ק"ג שננות לדונם ,בהתאם
לזן ולגודל השננות .לקראת
השתילה מפרקים וממיינים את
חומר הריבוי במכונות המיועדות
לכך .יש להקפיד על שתילה
נפרדת של כל גודל שננות.

מבזק ירקות
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אסיף
שום ירוק נאסף מסוף פברואר
עד אמצע אפריל .שום יבש
נאסף כאשר הנוף והשננות
התייבשו .גשמי אביב מאוחרים
עלולים לפגוע באיכות השום
שנשאר בקרקע .לפיכך ,יש
לגלות ערנות לאירועים מעין
אלה ,לדאוג לשלוף את השום
מהקרקע ולהשאירו להתייבש
עליה כאשר הנוף מגן על ראשי
השום.

הדברת עשבים
לרשות המגדלים תכשירים
שבאמצעותם ניתן לשמור את

יולי-אוגוסט 2019

השדות נקיים מעשבים ,כך
שלא יהיה צורך בעישובם במשך
כל תקופת הגידול .ניתן לטפל
בתכשירים לאחר השתילה
או במהלך הגידול .לגבי סוג
התכשירים ושילובם  -יש להיוועץ
במדריכים.
הדברת דגניים  -בכל אחד
משלבי הגידול ניתן להשתמש
בתכשירים קוטלי דגניים בלבד,
שלא יגרמו לפגיעה בגידול.
לאחר הריסוס אין צורך בהשקיה
להפעלת החומר.
הדברת רחבי עלים  -התכשירים
שלהלן משמשים להדברת רחבי
עלים ולמניעת נביטתם.
רונסטאר (ודומיו)  500 -סמ"ק
לדונם .התכשיר קוטל מגע ומונע
נביטה .במינונים אלה משתמשים
לאחר השתילה .מצניעים את
התכשיר בעזרת המטרה.
במהלך הגידול ניתן להשתמש
ברונסטאר במינונים המומלצים.
תכשירי אוקסיפלורופן (גול,
גליל ,גליגן)  200-180 -סמ"ק
לדונם ,לאחר השתילה.
ההצנעה נעשית בהמטרה.
באמצעות טיפול זה ניתן
לשמור על ניקיונו של השדה
במשך כל תקופת הגידול.
שילוב של גול וקוורץ קוטל
עשבייה קיימת ומונע נביטה
לזמן ממושך ובאופן מוצלח
הרבה יותר משימוש בגול או
ברונסטאר בלבד .המינונים
לשילוב תכשיר גול ותכשיר
קוורץ הם  60סמ"ק גול ו25-
סמ"ק קוורץ ,והם יינתנו
בריסוס לאחר שתילת השום.
בהמשך הגידול ניתן להשתמש
במידת הצורך בגול במינונים
המופחתים המומלצים .השקיית
הנבטה תפעיל את התכשיר,
ואם בשטח יש נבטי עשבייה -
הם ייקטלו.
קוורץ  -קוטל מגע ומונע נביטה
לזמן ממושך .תכשיר שאריתי.
המינון המרבי המומלץ לטיפול
הוא  25סמ"ק לדונם .בהמשך

הגידול ניתן להשתמש בקוורץ
במידת הצורך ולפי העשבייה
הקיימת בחלקות ,במינונים
המופחתים המומלצים.
לסיכום ,בשימוש מושכל
בתכשירים שהוזכרו ,במינונים
ובמועדים הנכונים ,וכן
בשילובים המתאימים ביניהם
 יתקבלו תוצאות טובות,ובמקרים רבים אף ייחסכו ימי
עבודה .אפשרויות השימוש
בקוטלי העשבים הן רבות
ומגוונות ,לכן רצוי להיוועץ
במדריכי הירקות ובמדריכי
הגנת הצומח באזורים
השונים לגבי בחירת
השילובים המותאמים
לעשבייה בשטח.

הדברת פגעים
זבוב הבצל  -מזיק זה פעיל
מחודש נובמבר עד אפריל.
לאחר השתילה מטפלים נגד
זבוב הבצל כל עוד הוא קיים
בשטח ומסב נזקים .מפסיקים
לטפל כאשר עובי הצמחים
כעובי עיפרון .חשוב להיוועץ
במדריכים לגבי אפשרויות
ההדברה.
אקרית השורש  -אקרית השורש
(ריזוגליפוס) חיה בקרקע
ומתקיימת על שורשי דגניים
שונים במהלך החורף .היא
תוקפת צמחים בעקה ,פוגעת
בשורשים וגורמת להתייבשות
של מוקדים גדולים בשדה
הפזורים אקראית .האקרית
תוקפת במשך כל עונת הגידול
החורפי.
בניסויים שנערכו בבצל נמצא
כי שימוש בתכשיר ויידט ,אשר
קיבל רישוי חירום ,יכול לתת
מענה למזיק זה.
תריפס  -מזיק זה תוקף
את גידול השום החל משלב
מוקדם מאוד של הגידול ועד
לסיומו .פגיעת המזיק בשום
צעיר היא קשה מאוד ומסיבה
נזקים לגידול .הטיפול הראשון

יינתן עם ההצצה ,ובהמשך -
לפי הצורך .קיימים מחקרים
המעידים על כך שנזקי תריפס
בעלים מסייעים לחדירה של
מחלת הסטמפיליום ומגבירים
אותה.
סטמפיליום  -המחלה פוגעת
בשום לרוב בעונת האביב ,אך
תיתכן פגיעה גם בסתיו ,בעת
המטרת השטחים .מגדלים,
המתחילים מוקדם יותר להשקות
בטפטוף ,יצמצמו את פגיעת
המחלה בעונת הסתיו .המחלה
שוככת בחורף ,אך פורצת שוב
בסוף חודש פברואר .בתכנון
לוח ההדברה יש לקחת בחשבון
את הנושא ומומלץ להיוועץ
במדריכים.
חילדון  -המחלה מופיעה
כצברים בצבע תפוז על פני
העלים ,במוקדים או על פני
צמחים בודדים בשטח .עם

התעצמות המחלה נפגעים כל
העלים ,הצברים מופיעים משני
צדי העלים ,והשום מתייבש.
תנאי האביב מתאימים ביותר
להתפתחות המחלה ,ויש
להמשיך לטפל כנגדה כל עוד
נראים צברים בצבע תפוז.
משום שנזקי המחלה קשים,
רצוי להתחיל בטיפולי מניעה
בהתאם לאזורים השונים .עם
גילוי הכתמים ,יש לטפל בתכשיר
סיסטמי .אם עוצמת הופעת
הכתמים היא גבוהה ,רצוי
לתת שני טיפולים עוקבים
בתכשיר הסיסטמי ולאחר מכן
לעבור לטיפולים מונעים.
חוזרים על הטיפולים הסיסטמיים
עם התחדשות המחלה.
תכשירים מסוימים ,המשמשים
להדברת סטמפיליום ,ידבירו גם
חילדון.
בהצלחה!

ג

ידול בצל
מבצלצולים

אלי מרגלית  -ממ"ר שושניים;
נביל עומרי  -מדריך ירקות;
תמר אלון  -מדריכת הגנת
הצומח

הקדמה
הבצל הסתווי מיוחד מבחינת
עונת גידולו ,משום ששתילת
הבצלצולים והתפתחות הנוף
דורשות יום ארוך ,בעוד שלצניחה
ולהבשלה נדרש יום קצר .משך
זמן חשיפת הצמח לאורך יום
מוגדר בטמפרטורה השוררת
באותה תקופה ,ובהתאם לזן
משפיע על ההתבצלות ,הצניחה
וההבשלה .לפיכך ,יש חשיבות
רבה למועד השתילה המדויק
של הבצל הסתווי באזורי הגידול

השונים .איחור רב במועד
השתילה או סתיו קר מהרגיל
עלולים לגרום להמשך הגידול
הווגטטיבי ולהפרגה לקראת
האביב .סתיו חם מהרגיל או
מועד שתילה מוקדם מדי יגרמו
להקדמה משמעותית בצניחה
ובהבשלה וליבול נמוך .הבצל
הסתווי הנשתל מבצלצולים
מבשיל בחודשים דצמבר-מרץ
ומיועד לשיווק סמוך להבשלתו.

בחירת החלקה
החלקה המיועדת לשתילה
צריכה להיות נקייה בארבע-חמש
השנים האחרונות מכל גידול
ממשפחת השושניים (בצל ,שום,
לוף) .חשוב לבדוק שהחלקה
אינה נגועה בנמטודות חופשיות,
במחלות קרקע ובגומא הפקעים
(סעידה) .בנוסף ,יש לבדוק באילו

המשך בעמוד הבא

45

קוטלי עשבים השתמשו בגידולים
הקודמים ,מחשש לשאריות
העלולות לגרום נזקים .עדיף
שלא לגדל על כרב של תפוחי
אדמה ,מחשש לספיח ,ועל כרב
של דגניים ,מחשש לריזוגליפוס.

הכנת הקרקע
חורשים את הקרקע ומסמנים
ערוגות .אם קיימות ערוגות
קבועות ,מעבדים במשתת מסוג
פראפלאו או במשתת רוטט.
מחליקים ומפוררים את הרגבים
ומפזרים קומפוסט ודשנים
כימיים (במידת הצורך) על פני
הערוגה .משקים השקיה טכנית
ומתחחים לבניית הערוגה.

חיטוי קרקע
כאשר יש חשש להימצאות מחלת
השורש הוורוד ,מומלץ לבצע
חיטוי סולרי כדי להדבירה וכן
להדברת פתוגנים שונים ועשבי
בר .החיטוי יבוצע בחודשים יולי-
אוגוסט במשך  5שבועות .פריסת
הפלסטיק תיעשה על פני ערוגה
לחה (בעת הצורך יש להשקות
בהמטרה  20-15מ"ק/דונם) .הנחת
שלוחות הטפטוף על פני הערוגות
לפני פריסת הפלסטיק תאפשר
הוספת מים במהלך תקופת
החיטוי ותשפר מאוד את יעילות
החיטוי (מומלץ להשקות בלילה,
כדי שלא לפגוע בהתחממות
הקרקע במהלך היום) .רוחב
יריעת הפלסטיק לחיפוי הוא
 1.6-1.5מ' ( ניתן לחפות מספר
ערוגות ביחד ביריעת פלסטיק
רחבה) ,ועובייה  0.03-0.02מ"מ.
הפלסטיק צריך להכיל חומר
המונע התפרקות בקרינת השמש
  .u.v.aתוסף של "אנטי דריפ"ליריעה עשוי לשפר את יעילות
החיטוי .אפשרות נוספת היא חיטוי
במתאם סודיום (אדיגן ודומיו)
להדברת המחלה וכן להדברת
נמטודות חופשיות ,פתוגנים שונים
ועשבי בר .יתר על כן ,אם ידוע על
חלקה בעייתית במיוחד (מבחינת
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עשבייה או מחלה) ,ניתן להשתמש
גם בתכשיר מתאם סודיום במינון
מופחת (חצי מינון) ,בנוסף לחיטוי
הסולרי .כאשר משלבים חיטוי
סולארי עם כימי ,מומלץ להוסיף
את התכשיר הכימי לקראת סוף
תקופת החיטוי הסולארי (למשל,
בחיטוי שנמשך  5שבועות מומלץ
לשלב מתאם סודיום בסוף השבוע
השלישי או אפילו ברביעי) .כך,
מתקבלת הדברה יעילה וטובה
של פתוגנים וזרעי עשבים והיא
נובעת מהחלת נבגי קיימא וזרעים
כתוצאה מהחימום ,והתכשיר
הכימי ממצא את יעילותו.

זיבול ודישון
הבצל מגיב היטב לפוריות
הקרקע ,ולכן רצוי לבחור
בקרקעות פוריות .בשדות,
שקיבלו זבל אורגני בגידול
הקודם ,ניתן להסתפק בתוספת
של  3-2מ"ק זבל אורגני או ב400-
ק"ג לדונם כופתיות .בחלקות,
אשר לא קיבלו זבל אורגני בשנים
האחרונות ,הכמות המומלצת
היא  5מ"ק לדונם .במקרים
אלו יש לבחור רק בזבל אורגני
שעבר תהליך קומפוסטציה.
בשום מקרה אין לפזר זבל שלא
עבר תהליך זה ,מחשש לאילוח
השדות בגורמים בלתי רצויים.
תוספת של דשני יסוד כימיים
תינתן בהתאם לתוצאות בדיקות
הקרקע ,כלהלן :זרחן  -יש
להשלים עד לרמה של  25חלקי
מיליון; אשלגן  -יש להשלים עד
לרמה של  12חלקי מיליון (כאשר
הבדיקה במיצוי קלציום כלוריד);
חנקן  -יינתן כדשן ראש במהלך
הגידול בכמות מצטברת של 30
ק"ג צרוף לדונם.

השקיה
ההשקיה תיעשה בממטרות,
בממטירונים או בטפטוף .בכל
מקרה ,בתקופת ההנבטה
רצוי להשתמש בממטרות או
בממטירונים ולהשקות מדי
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יום ,כשבאדמות קלות תינתן
השקיה פעמיים-שלוש ביום,
להשרשת הבצלצולים במהירות
באדמה.

קוטר בצלצול מספר
בצלצולים
(מ"מ)
למטר שורה רץ
12
24-16
11-9
28-24
10-8
32-28
8-7
36-32

במרבית השטחים שותלים
בצלצולים שמקורם במשתלות
שנזרעו מתחילת ינואר עד
אמצע חודש פברואר .סביר
שבצלצולים ממשתלות שנזרעו
מאוחר  -תרדמתם ארוכה יותר,
לכן לבלובם עלול להתעכב
ולהימשך זמן רב ,וחלקם עלול
אף להירקב.
חשוב להקפיד על שימוש
בבצלצולים ממקור אמין ,ולכן
יש לבדוק מהו מקור הזרעים
שנזרעו במשתלה .כמו-כן ,יש
לוודא כי הבצלצולים נקיים
ממחלות ,כמו שורש ורוד
( )Pink rootומיני פוזריום,
מחיידקים וממזיקי קרקע,
כאקריות קרקע מסוג Rhizoglyphus
 callaeונמטודות גבעול מסוג
 ;Ditylenchus dipsaciכל הפגעים הללו
קיימים בישראל ועלולים להיות
מופצים באמצעות בצלצולים
נגועים .חשוב לזכור שההימנעות
מנגעים יעילה ואמינה יותר מכל
שיטות ההדברה והחיטוי .סכנה
גדולה עלולה להיגרם לשטחים
שעברו חיטוי קרקע מהחדרת
נגעים בבצלצולים.

גודל הבצלצול משפיע על
ההתפצלות ועל היבול הסופי.
רצוי להימנע משתילת בצלצולים
שקוטרם קטן מ 16-מ"מ .בזן
בית אלפא הבצלצולים הקטנים
מתפצלים בדרך כלל לשניים,
והגדולים יותר  -לשלושה או
לארבעה בצלים .בזן אורי
הבצלצולים מתפצלים רק לשניים.
את הבצלצולים הקטנים שותלים
ראשונים ,כיוון שמשך התפתחותם
ארוך יותר .בשאר הזנים
ההתפצלות מעטה מאוד .בזנים
וולקנה וגובי רצוי להגיע לעומד של
 32,000בצלצולים לדונם.
הערה :חשוב להיוועץ לגבי
המועד ועומד הבצלצולים בכל
אזור.

מקור הבצלצולים ובריאותם

זנים ומועדי שתילה
בית אלפא 20.9-25.8
5.12-15.11 ,1.10-15.9
אורי
(בצלצולים קטנים)
עדה(8.9-25.8 )781
10.9-25.8
גובי*
10.9-25.8
וולקנה
מטה ארי (אדום) 8.9-25.8
*זן גובי  -בצלים גדולים מדי,
צוואר עבה ,איכות בינונית.

עומד
מספר השורות לערוגה יהיה 5
(באזור הערבה  6 -שורות).

אופן השתילה
שתילה ידנית  -בשיטה זו כל
בצלצול ממוקם כראוי במקומו,
כאשר צוואר הבצל נמצא מעל
פני האדמה .ההצצה אחידה
ומהירה יחסית ,ובשלב זה ניתן
לחסוך במים .פוטנציאל היבול
ואיכותו עשויים להיות גדולים
יותר מאשר בשתילה ממוכנת.
כמו-כן ,אסיף היבול עשוי להיות
מוקדם יותר .לשתילה נדרשים
לכל דונם כ 3-ימי עבודה.
שתילה ממוכנת  -שתילה רדודה
לעומק של כ 1-ס"מ וכיסוי מועט
מאוד באדמה .אמנם בצלצול
חשוף מדי עלול לקבל מכות
שמש ,אך שתילה עמוקה מדי
ופגיעה מכנית בבצלצולים
יעודדו את התפתחות מחלת
הבוטריטיס (ריקבון צוואר
הבצל) .מומלץ לעבור לאחר
הנעיצה במעגלה חלקה,
להבטחת הצנעה טובה ואחידה
של כל הבצלצולים.

הגנת הצומח
חלקות ירוקות בשלהי הקיץ החם
והיבש או בראשית הסתיו הן מקור
למשיכת חרקים ,עופות ובעלי-
חיים אחרים ,העלולים להסב
נזקים .אמנם בעונות אלה התנאים
האקלימיים הם לרוב חום ויובש,
אך באזורים מסוימים מתאים
מזג-האוויר הסתווי להתפרצות
מחלות נוף .השקיה בהמטרה
מגבירה את רמת הלחות בתוך
הנוף ואת הסיכוי להתפתחות
המחלות .השקיה במהלך הלילה
או בשעות הבוקר המוקדמות
עדיפה ,משום שבמהלך היום
הטמפרטורות עולות ,והנוף היבש
נשמר לאורך זמן.

זבוב הבצל
ביצי זבוב הבצל מוטלות על
פני השטח סמוך לנבטי הבצל
ובוקעות לאחר יומיים .הזחלים

מתקדמים לכיוון צוואר הבצל,
חודרים אליו ומסיבים נזק
המתבטא בהצהבת העלים
ההיקפיים .הזבוב מקים שני
דורות בתנאי הארץ :דור
אחד בסתיו ודור שני בחורף,
בחודשים ינואר-פברואר .בצל
"בית אלפא" ,הנשתל בראשית
חודש ספטמבר ,חומק מהזבוב,
אך הזן "אורי" הנשתל לאחריו
נפגע ממנו ,ולכן בשדות אלו
חשוב לטפל מיד עם שתילת
הבצלצולים .מספר הטיפולים
ודחיפותם תלויים בהיסטוריה
האזורית .ככלל ,בהגיע הבצל
לעובי עיפרון אין משמעות לזבוב,
ופגיעות מאוחרות כמעט שאינן
מסיבות נזק.

תריפסים
התריפסים פעילים מאוד בסתיו,
ועד רדת הגשמים עלולות

האוכלוסיות לגדול מאוד לכדי
עשרות ומאות זחלים ובוגרים
לצמח ,דבר המביא להחוורת
העלים .נמצא כי התריפס מעביר
לצמח את וירוס הניקוד של
האירוס ( .)IYSVנזקים אלו גורמים
להיחלשות הצמח ולאובדן של
חלק מהיבול .אי לכך ,יש להקפיד
על כך שאוכלוסיות התריפסים
לא יעלו על  5-1זחלים לצמח,
באמצעות ריסוסים קבועים
בתכשיר אחד או בתערובת של
שני תכשירים .אם מומלץ להוסיף
משטח לתכשיר ,חשוב לבצע
זאת .רצוי לרסס בשעות הצהריים,
כאשר התריפסים נמצאים
בשיא פעילותם ,ולדאוג לריסוס
בנפח של לפחות  40ליטר לדונם
כדי להבטיח חדירה טובה של
התכשיר לתוך העלים ,שם נמצאת
אוכלוסיית המזיק .חשוב להיוועץ
במדריכי הגנת הצומח והמיכון

באזור ,כדי להבטיח יישום יעיל
של התכשירים וקטילה טובה של
התריפסים.

מחלת הקימחון
באזורים החמים  -בקעת הירדן,
בית שאן ועמק חרוד  -אנו
נתקלים לעתים רחוקות מאוד
במחלה המתבטאת בכתמים
לבנים על העלים ,לרבות
במוקדים בשדה ,ובעיקר בשדות
מפותחים ובעקבות דישון תכוף.
הזן "בית אלפא" הוא הנפגע
העיקרי ממחלה זו .למחלה אין
ערך כלכלי והיא אינה מחייבת
טיפול.

מחלת הכשותית
המחלה אינה שכיחה בבצל
בסתיו ,אך צפויה להופיע עם רדת
הטמפרטורות .המועד המוקדם

המשך בעמוד הבא
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ביותר שבו נצפתה היה בחודש
נובמבר .המחלה שייכת למחלקת
פטריות האצה (פיקומיציטיס),
האוהדות לחות גבוהה ומים
חופשיים .המחלה נוטה להתפרץ
באזורים שבהם נפוץ בבוקר
טל על פני העלים ,יותר מאשר
באזורים יבשים .מתחילים בטיפולי
המניעה עם ירידת טמפרטורת
היום מתחת ל 20-מעלות צלזיוס.
עם גילוי המוקד הראשון באזור,
מומלץ לטפל בכל השדות באחד
מהתכשירים הסיסטמיים הייעודים
של קוטלי כשותית .לעתים קיים
קושי רב באביב להדביר את
המחלה ,ולכן חשוב ביותר ,כבר
בתחילת הטיפולים ,לשלב שני
תכשירים בטיפול אחד וכן לבצע
אלטרנציה בין המשפחות הכימיות
השונות ,גם כדי למנוע עמידות
ולהשיג הדברה יעילה .חשוב ביותר
לרסס בטיפות מים זעירות בשילוב
משטחים או מדבקים ,כדי שלא
תהיה נגירה רבה וכדי שהטיפות
יישארו צמודות לעלים.

מחלת הסטמפיליום
המחלה שכיחה באביב ,אך
בשנים האחרונות גוברת בסתיו
המאוחר ,לרוב בטמפרטורות
בינוניות ובממטרים פזורים ,ומסבה
נזקים ישירים בבצל .המחלה
מתחילה ככתם נקרוטי ההולך
וגדל ,ומסביבו נוצרת הילה סגולה.
הכתם עלול להתפשט לאורך
העלה ולגרום לבסוף להתייבשות
הנוף .עם זאת ,יש לעקוב אחר
התפתחות המחלה ולכוון את
הטיפולים בהתאם לממצאים
בשטח .הטיפולים הניתנים למניעת
מחלת הכשותית מסייעים גם
למניעת מחלת הסטמפיליום.

מחלת הבוטריטיס
בבצל חורפי מבחינים בעיצומם
של הגשמים בקמילת העלים
ההיקפיים .קיימת סברה (שלא
הוכחה עדיין) שהתופעה נגרמת
על-ידי הפטרייה בוטריטיס

מבזק ירקות
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סקואמוזה .פטרייה זו נפוצה
בתנאים של שנים גשומות,
שדות צפופים ,שדות מומטרים
ומזג-אוויר לח .לעתים התופעה
המתוארת הינה שילוב של
הפטרייה עם החיידק .Erwinia spp.
כשנערכים להדברת כשותית,
יש לבחור בתכשירים שידבירו הן
כשותית והן בוטריטיס .באזורים
שבהם התופעה שכיחה מאוד,
יש לשקול מתן טיפולים מיוחדים
בקוטלי בוטריטיס או לשלבם
בקוטלי כשותית.
בחורף  2005פגעה מחלת
הבוטריטיס ,הידועה בשם "ריקבון
צוואר הבצל"  ,Botrytis allii -בשטחים
רבים והסבה נזקים קשים לשדות
הבצל .בשנים האחרונות לא נצפתה
המחלה .מחלה זו ניתנת לזיהוי
על-פי ריקבון המכוסה תפטיר,
המתפתח באזור צוואר הבצל .בין
גלדי הבצל באזור הפגיעה מתפתח
תפטיר ומופיעות קשיונות בין
הגלדים ,שצבעם הופך חום.

הדברת עשבים
לאחר שתילת הבצלצולים ולאחר
השקית ההנבטה הראשונה,
מטפלים בתכשיר אוקסיפלורפן
(גול ודומיו) בהתאם להמלצות.
מרססים את כל השטח וממטירים
להנבטה ולהצנעת החומר כ30-
מ"ק לדונם .ככל שהבצלצול גדול
יותר ,כך מידת הנזק הנגרמת
לבצל קטנה יותר; כלומר ,אם
שותלים בצלצולים קטנים ,עלולים
להיפגע עלי הבצל העוברים דרך
שכבת הקרקע המרוססת בגול.
הנזק חולף עם הזמן ,והבצל
מפתח עלים חדשים ומתאושש
מהר .גול (או גליגן ,גלאון ,אוקסיגל,
גליל) הוא תכשיר נדיף ,כך
שבהיותו מיושם בקיץ או באזורים
חמים ,הסולבנט שבו עלול
להתנדף ,החומר ייספח לקרקע,
ופעילותו תהיה קצרה.
בברכת עונה פורייה ומוצלחת!
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה
מקצועית בלבד.
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גידולי תעשייה
אוגוסט 2019
שאול גרף
חובתו של חקלאי ,שמוצע לו
זן חדש ,בכל הגידולים ,לבקש
לראות תוצאות מבחני זנים,
בהם נבחן הזן המוצע בהשוואה
לזנים מקובלים .אל תהיו תחנת
הניסויים של החברות השונות
ללא תשלום או אבטחת הכנסה.

עגבניות לתעשייה
השנה קוטפים הרבה עגבניות
ירוקות של זנים עם חיי שיח
ארוכים ומפתחים תיאוריות כאלו
ואחרות שזה טוב לכולם .אז זה
ממש לא .סביר להניח שבקטיף
עגבניות עם אחוז גבוה של
עגבניות ירוקות יש פחות יבול
לתשלום .איכות העגבניות שלא
השלימו את תהליך הבשלתן היא
פחות טובה ועוד.
אנחנו חייבים להקשיב לטענות
המפעלים על האדמה והבוץ
שסותמים השנה את המפעלים
וגורמים לנזק רב .בשנים גשומות,
כאשר השתילה מותירה קוליסים
עמוקים ,צריך להיערך אחרת
בהכנות לקטיף ובקטיף.
ושוב ,אין לאפשר כניסת
קומביינים לשדה ללא שטיפה
וריסוס בתכשיר "בקטרון".
האחריות על שמירת השדה מפני
העלקת היא על המגדל.
חייבים לשמור על חיוניות העלווה
עד סמוך לקטיף החלקה .מומלץ
לרסס בתכשירים למניעת
מחלות עלים ולבדוק אם הדישון
היה מספיק ליבול הצפוי של
החלקה .זכרו ,טונה עגבנייה
מסלקת מהשדה  2.5ק"ג חנקן,
 0.6ק"ג זרחן 4 ,ק"ג אשלגן .כל
חלקה ויבולה.

שעועית
הגנת השעועית מפני מזיקים היא
אפשרית ,וקיים ארסנל תכשירים
לכל המזיקים הידועים .לכן,

פסילת חלקות בגלל מציאת
זחלים בשעועית הקטופה הוא
אירוע מיותר .אסור שיימצא חומר
זר בתוצרת החקלאית .עלינו
החקלאים להקפיד על ניקיון
החלקות מעשבים רעים ,ובעיקר
הקוצניים או האלרגניים .תזכרו,
עשב רע מוגדר ככל צמח שאינו
הגידול אותו אנחנו מגדלים .כל
חקלאי שמכיר את חלקותיו לא
יגדל שעועית בשטחים הידועים
כמשובשים בקוצים ,כמו קוטב.

תירס
בגלל סיבות כאלו ואחרות,
ובניגוד לעשורים האחרונים,
גידול התירס הפך להיות נחלת
כלל המגדלים בכל הארץ .השנה
מגיע למפעלים תירס מתוק
מתל שוקת עד עמק החולה,
מעמק המעיינות עד גליל מערבי.
בסוף השנה נשב עם אנשי חברת
"הדסים" להערכת מצב ,האם
המצב החדש מחייב שינוי ודגשים
אחרים בפיתוח המקצועי.

ה

מלצות השקיה ודישון
לפלפל סתיו בבתי
רשת ובמבנים בערבה
עודד פרידמן ,עדי סויסה,
דוד סילברמן  -שה"מ ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
שבתאי כהן ,יורם צביאלי  -מו"פ
ערבה תיכונה וצפונית תמר
צבי ונר ,יגאל פלש  -ועדה
חקלאית ערבה תיכונה

השקיה
על רקע המליחות הגבוהה
ומגבלות המים והרגישות של
גידול הפלפל לעקת מים ,יש
חשיבות עליונה להשקיה מדויקת.
צריכת המים של שטח גידול
מושפעת מגורמים רבים :רמת
קרינת השמש ,טמפרטורה ,לחות
יחסית ,רוח ,מוליכות חשמלית
בתמיסת הקרקע ובמי השקיה,

שטח עלים ושלב פיסיולוגי של
הצמחים .בנוסף לצריכת הצמח
(נידוף מים מהפיוניות בעלי
הצמח ,דיות-טרנספירציה-
 )Transpirationקיים תהליך של
התאדות מים מפני השטח
( .)Evaporationשני התהליכים יחד
נקראים .Evapotranspiration - ET
הגידול בבתי צמיחה ,מכוסים
ברשתות או ביריעת פלסטיק ,יוצר
תנאי אקלים שונים מאשר בחוץ.
השפעת גורמי החוץ ,כגון קרינה,
לחות יחסית ורוח ,אינם באים לידי
ביטוי בעוצמתם המלאה ,ולכן יש
לאפיין את הקשר בין ההתאדות
היומית החיצונית (הנמדדת בגיגית
או מחושבת לפי נוסחאות שונות
דוגמת פנמן-מונטיס) לבין צריכת
המים על-ידי הצמח בבית הצמיחה.
מנת ההשקיה
מנת ההשקיה בהמלצות אלו

בנויה על רמת צריכת המים
על-ידי הצמחים בשטחי מודל,
כפי שנאספו בעשור האחרון
(טבלה  .)1המלצות ההשקיה
להלן מהוות בסיס לקביעת
משטר השקיה בחלקה ואינן
תחליף לבדיקות רציפות
וסדירות.
במחקרים ,שנערכו בשנים
האחרונות בגידול פלפל בערבה,
נמצא כי ברמת המוליכות
החשמלית ( )ECשל מי ההשקיה
בערבה (כ )dS/m 3-יש להשקות
לפחות פי  2מצריכת המים
בפועל של השטח (,)ET x 2
כדי למנוע עלייה משמעותית
במליחות הקרקע ,כפי שנמדד
ומבוטא בערכי המוליכות
החשמלית של תמיסת הקרקע.
לכן ,מנת ההשקיה היומית
המומלצת ב 35-יום הראשונים
גבוהה אפילו פי  3מצריכת המים

טבלה מס'  :1מנת השקיה מומלצת בפלפל לאורך ציר זמן הגידול
(שתילת  ,1/8משך גידול כ 270-ימים)
מ"ק/דונם/ליום
ימים
כמות מים נדרשת
צריכת מים נטו ET
משתילה לתקופה
להשקיה
של הצמח
5
1.3
35
35-0
6.5
3.3
15
51-36
5.5
2.7
11
62-52
5.0
2.5
11
94-63
3.4
1.7
10
104-95
2.3
1.2
10 114-105
2.3
1.2
10 124-115
1.6
0.8
10 134-125
1.7
0.8
10 144-135
2.2
1.1
10 154-145
2.6
1.3
10 164-155
4.0
2.0
30 194-165
6.0
3.0
30 224-195
8.0
4.0
18 243-225
8.0
5.0
30 272-244
1,233
605
מ"ק מים לעונה
הממוצעת בתחילת הגידול,
ומטרתה להדיח מלחים אשר
נשארו מעונת הגידול הקודמת
ולהבטיח הרטבה ופיזור טוב של

חומרי הדישון בקרקע .בתקופת
הגידול עם הצריכה הגבוהה
ביותר (ספטמבר  -אוקטובר)
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קיימת בדרך כלל מגבלת מים
יומית (הנחת העבודה היא 5
קוב לדונם) .במצב זה צפויה
בהחלט הצטברות מלחים
בבית השורשים ,מצב המצריך
שטיפה .לקבלת הדחת מלחים
יעילה יש לשטוף את הקרקע
במנה של  20קוב לדונם לפחות
ולבצע בדיקה נוספת של
תמיסת הקרקע .אם רמת הEC-
עדיין גבוהה ,יש לבצע שטיפה
נוספת.
בקרת מנת השקיה ומליחות
על-ידי שואבי תמיסה
(משאבים)
ניטור המליחות של תמיסת
הקרקע באמצעות משאבים
הוא גורם מפתח בניהול
ממשק ההשקיה .עלייה ברמת
המוליכות החשמלית בבית
השורשים מעידה על הדחה
לא מספקת של מלחים
מבית השורשים .מומלץ
לבצע בדיקת משאבים פעם
בשבוע ,ובנוסף גם לאחר שינוי
בהשקיה או בדישון .דריכת
המשאבים צריכה להתבצע
אך ורק כחצי שעה-שעה
לאחר סיום ההשקיה האחרונה
של היום .שאיבת התמיסה
צריכה להתבצע לפני ההשקיה
הראשונה למחרת.

של תמיסת הקרקע הנמדדת
במשאבים ,כאשר מנת המים
להשקיה אינה משתנה.
מרווחי השקיה
נוהג ההשקיה מושפע מסוג
הקרקע בחלקה מחד ומהצורך
בשמירה על רצף הדחת מלחים
מאידך .לאחר השקיות הקליטה
בתקופת הגידול ,משתילה עד
תחילת הירידה בערכי  ,ETמומלץ
להשקות מספר פעמים ביום.
במגבלת מנת מים יומית (הקיימת
כיום) ,כאשר ניכרת עלייה ברמת
המליחות בקרקע ,יש להגדיל
את מנת ההשקיה לשיפור
ההדחה ,על-ידי הקטנה של
מספר ההשקיות ליום .עם ירידת
הטמפרטורה והתקצרות היום
יורדים ערכי  .ETבשלב זה מומלץ
לרווח את ההשקיה (בהתייעצות
עם המדריך) .עם התארכות היום
ועליית הטמפרטורה ,יש להגביר
שוב את מספר ההשקיות.
בקרת השקיה באמצעות
טנסיומטרים וחיישני רטיבות
 ניתן להיעזר במכשירים לדיוקבהשקיה .עם הכניסה לחורף
והירידה בערכי  ETתעלה עוד
יותר תרומת המכשירים ליעילות
בהשקיה.

יסודות הזנה ודישון
הקשר בין הורדת רשת הצל,
צריכת המים ומליחות תמיסת
הקרקע  -כאשר מסירים את
רשת הצל בתחילת הגידול עולה
מאוד צריכת המים על-ידי הצמח
תוך ימים ספורים .יש להביא זאת
בחשבון ולהגביר את ההשקיה.
בהמשך הגידול ,כאשר ישנה בעיה
של צמחים "תקועים" ,עקב חנטה
מופרזת או רמת מוליכות חשמלית
( )ECגבוהה בתמיסת הקרקע,
הוספת רשת  30%להצללה גורמת
לירידה משמעותית בצריכת המים
של הצמח ובעקבות כך לירידה
ברמת המוליכות החשמלית

מבזק ירקות
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חנקן  -יסוד אשר נצרך בכמות
גדולה על-ידי הצמחים ,נשטף
בקלות ואינו נצבר בקרקע.
החנקן בדישון יכול להופיע
בשלושה צורנים :אוריאה
 ,CO(NH2)2אמון  NH4+ו-חנקה
(ניטרט)  .NO3-לא מומלץ
להתחיל את עונת הגידול בדשן
על בסיס אוריאה ,אלא בהגיע
הצמח לגיל חודש ,מחשש
להרעלת אמוניה העלולה
להיגרם בטמפרטורה גבוהה.
זרחן  -קרקעות בתולות בערבה
עניות מאוד בזרחן .בקרקעות
מעובדות ותיקות קיים היסוד

יולי-אוגוסט 2019

בריכוזים גבוהים יותר ,אך ניידותו
נמוכה והוא אינו זמין מידית
לצמח .בתחילת עונת הגידול
מומלץ לדשן ברמה גבוהה
יחסית של זרחן ( )6-6-6עד
להתפתחות מערכת השורשים.
בהמשך העונה ניתן לרדת בריכוז
הזרחן בדשן ,בהתאם לבדיקות
קרקע .כאשר הריכוז נמוך מ35-
באולסן רצוי להשלים כדשן יסוד
בתחילת העונה (אפשרי גם
כקומפוסט).
אשלגן  -במי ההשקיה בערבה
קיים ריכוז של בין  10ל 20-ח"מ
אשלגן ,המספק באופן חלקי את
דרישות צמח הפלפל .אשלגן
שמוצאו מהוספת קומפוסט
או דשנים נצבר בקרקע בסוגי
קשרים שונים ,חלקו משתחרר
לתמיסת הקרקע .בשטחי גידול
בערבה העניים באשלגן הובחנו
במספר מקרים סימני מחסור
באשלגן ,שהתבטאו במראה
הדומה לצריבות בעלים ולהתנוונות
הצמח .תופעות אלו לוו בירידה
משמעותית ברמות האשלגן
בעלים לכ 20%-מכלל רמת
האשלגן הרצויה .מנגד ,הוספה
של אשלגן בריכוזים גבוהים
לא תרמה דבר לעליית היבול
ולשיפור חיי המדף .בשלב של
כ 30-יום לאחר שתילה חשוב
לבצע בדיקות קרקע בעומק עד
 20ס"מ (הדגימה בסמוך לצמח
ולטפטפת) ,כדי לאפיין את רמת
האשלגן בקרקע .בדיקת המעבדה
הנדרשת היא אשלגן במיצוי מימי
או במיצוי קלציום כלוריד (.)CaCl2
תוצאות אלו יגדירו את ריכוז הדשן
האשלגני הנדרש .במידה שערך
האשלגן בבדיקת המיצוי בCaCl2-
ירד מתחת ל 50-30-ח"מ (,)mg/kg
מומלץ להמשיך לדשן בדשן בו
היחס של תחמוצת אשלגן לחנקן
הוא  ,1:1כדוגמת הרכב הדשן 7-1-
 .7במיצוי מימי יש לשמור על ריכוז
אשלגן הגבוה מ 20-מ"ג/ליטר,
בהתאם לסוג הקרקע .במקרים
של חוסר ,ניתן להשלים בתחילת

העונה כדישון יסוד אשלגן כלורי או
קומפוסט.
סידן ,מגנזיום ,גופרית :ריכוזם
של יסודות מקרו אלו במי
הערבה מספק את דרישות צמח
הפלפל ואין צורך בהוספה.
יסודות קורט (מיקרו-אלמנטים):
ברזל ,אבץ ,מנגן ,אבץ ,נחושת
ובורון .כושר הקליטה של יסודות
אלו על-ידי השורש יורד עם ירידת
הטמפרטורה .החל מסוף חודש
אוקטובר מומלץ לעבור לדשנים
המכילים מיקרו-אלמנטים ,כאשר
הברזל בכילאט הזמין בpH-
הקרקע (לדוגמא  )EDDHAאו
לחילופין לדשן את יסודות המיקרו
במנות נפרדות .מומלץ לחזור על
פעולה זו פעם בשבוע עד  10ימים,
אם יש תופעה של סימני מחסור
במיקרואלמנטים בצימוח הצעיר.
בדיקת פטוטרות
שיטה זו מאפשרת ניטור חנקה
בפטוטרות המשמשות כ"צנרת"
המוליכה לעלה ומובילה את
חומרי ההזנה ,כולל החנקן ,בצורה
של חנקה .שיטה זו מאפשרת
קבלת מצב מידי בצמח ,והתגובה
לשינויים בריכוזי חנקן בקרקע הם
כמעט מידיים (תוך  24שעות).
בדיקת הפטוטרות הוכנסה
לשימוש רחב בעקבות ניסויים
אשר החלו במו"פ ערבה לפני
כ 7-שנים .להכנת הבדיקה יש
לדגום פטוטרות בצמחי הפלפל
מהעלים הראשונים הפרוסים
למלוא גודלם (עלה רביעי-חמישי
מאמיר הצמיחה) .יש למעוך את
פטוטרות העלים באמצעות כותש
שום ולבדוק את המיצוי הצמחי
המתקבל בערכת שדה (Horiba
 ,)LAQUA twin NO3המאפשרת
מדידת חנקות בטווח רחב מאוד.
בין זנים שונים יכולים להיות
הבדלים רבים .עיקר הלימוד של
בדיקות אלו וההמלצות נעשה
בזן ( 7158קנון) ,ולגבי זנים אחרים
מוצע להתייעץ עם המדריכים.
כדאי להתחיל לדגום החל

מגיל חודש בקירוב ,כי עד אז
תוצאות המדידות אינן יציבות
עקב תהליכי גדילה מאוד נמרצת
בצמח .בשלב של הסרת רשתות
צל ותחילת תהליכי החנטה,
נמדדים בפטוטרות עלים של
צמחים תקינים בדרך כלל
ערכים של כ 5,000-ח"מ ניטרט.
כאשר מצמצמים בשלב זה את
רמת ההזנה הניתנת במי השקיה
לכ 50-ח"מ חנקן ,על-מנת לשפר
את החנטה ,נוצר מחסור מכוון
בצמח אשר יכול להוריד את
הערכים בפטוטרות לכ2,000-
ח"מ .לא רצוי לרדת מתחת
לערך זה .עם התקדמות החנטה
(ראו הסעיף הבא) ולאחר
החזרה לדישון ברמת של 100
עד  120ח"מ ,יש להניח שגם
הרמה הנמדדת בפטוטרות
תעלה לכיוון כ 5,000-עד 6,000
ח"מ חנקה .יש להחזיק את

ערכת הבדיקה במקום קריר
(לא להחזיק את הציוד באוטו),
כי ערכי טמפרטורה גבוהה של
המכשיר עלולים לגרום להשבתת
המכשיר .בנוסף ,לאחר כל בדיקה
יש לשטוף את האלקטרודה במים
מזוקקים .מוצע לבצע תהליך
של כיול לעיתים מזומנות ,כדי
להימנע מטעויות.
ספירת חנטים ודישון
מומלץ לבצע ספירות חנטים
בקטעים מסומנים ובצמחים
קבועים במשך תקופת החנטה.
לצורך הספירה ייחשב חנט
בגודל זית ומעלה .ספירה ורישום
מסודר של מספר החנטים יספק
מידע על קצב החנטה בחלקה
ויסייע בקבלת החלטות בנושא
דישון ודילול חנטים .קצב צבירת
החנטים אופייני לזן (מרכז-
מפזר) ותלוי בתנאי הסביבה

ובמיוחד בטמפרטורת הלילה
(בפארן יתקבל בדרך כלל קצב
חנטה גבוה יותר מחצבה) .כאשר
קצב החנטה עומד על חנט ליום
ומעלה בשלב של כ 6-חנטים,
יש להעלות את רמת החנקן
בתמיסת ההשקיה לכ 150-ח"מ
חנקן צרוף עד אשר מקבלים
תגובה ,עלייה במי משאב לכ400-
ח"מ חנקה (ניטרט) .לאחר אבחון
העלייה בחנקה במי המשאב ניתן
לחזור לרמת הזנה של כ100-80-
ח"מ חנקן צרוף במי ההשקיה.
במידה שהחנטים נוצרים בקצב
איטי יחסית של חנט לשלושה
עד  4ימים (בדרך כלל בצפון
הערבה) ,אין לעלות מעל ל50-
עד  60ח"מ חנקן צרוף במי
טפטפת ,עד לקבלת לפחות
 7-6חנטים ,ואז ניתן להעלות את
הדישון לרמה של  100ח"מ חנקן
צרוף במי השקיה.

המלצות דישון
שטחי גידול הפלפל בערבה
מאופיינים בקשת של שיטות
להכנת הקרקע מהוספת
קומפוסט ועיבודים כל שנה
ועד לגידול ללא עיבוד כלל ,אם
בקרקע או בתעלות גידול שונות.
המלצות הדישון הניתנות כאן
(טבלה  )2דורשות התאמה לכל
שדה בהתאם למצע הגידול
ולפוריותו .ההמלצות להלן הן
הגדרות בסיס בלבד .ניהול
ממשק הדישון חייב להתבצע
באמצעות בדיקות קרקע לפחות
פעמיים בשנה ,לפני תחילת
הגידול וכ 40-יום לאחר שתילה
(אשלגן) ,שימוש במשאבים
ובדיקות פטוטרות .אם ישנן רמות
גבוהות של אשלגן וזרחן בבדיקות
קרקע לאחר קליטת הצמחים,

המשך בעמוד הבא
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ניתן לדשן בדישון חנקתי בלבד
עם אמון חנקתי נוזלי עם/בלי
מיקרואלמנטים ,לפי התפתחות
הצמח.

בדיקה וכיוון של מערכת הדישון
מעקב רציף אחר דיוק ביישום
הדישון זה הנדבך הראשון לכל
שאר פעולות המעקב אחר

רמות הדישון האחרות במי
משאב ובבדיקת פטוטרות,
אשר מושפעות מפעילות
הצמח ומרמת הדישון אשר אנו

מיישמים במי השקיה .מומלץ
לכוון את מערכת הדישון כדי
למנוע אי דיוקים במתן הדשן
במהלך העונה ,באמצעות

טבלה מס'  :2רמות דישון מומלצות לפי שלבי הגידול (שתילת  ,1/8כ 270-ימי גידול)
ליטר דשן ריכוז חנקן צרוף
ימים
שלבי התפתחות צמח הרכב דשן ( )1מומלץ
במי השקיה
משתילה
מים
לקוב
(ח"מ)
 50עד 70
1-0.75
6-6-6
צימוח
30-0
50
0.75
7-3-7/7-1-7
תחילת חנטה
45-30
 7-1-7או 7-0-7
1.8-1.5
צבירת
10-1.5-5
50-45
 300עד 400
400-350
 120עד 150
()2
חנטים
כ6-
1.25-1
(לפי בדיקת קרקע)
 7-1-7או 7-0-7
סיום חנטה
1.5-1.25
125-50
10-1.5-5
300-250
300-250
 100עד 120
ראשון
קטיף גל
1-0.9
(לפי בדיקת קרקע)
 7-1-7או 7-0-7
קטיף חורף
165-125
250
בהתאם לבדיקות משאב ופטוטרות
10-1.5-5
גל שני
(לפי בדיקת קרקע)
 7-1-7או 7-0-7
קטיף אביב
270-165
250
בהתאם לבדיקות משאב ופטוטרות
10-1.5-5
גל שלישי ורביעי
(לפי בדיקת קרקע)
( )1חקלאים המרכיבים בעצמם את הדשן מוזמנים להתייעץ עם המדריכים לקביעת המרכיבים.
( )2בשלב זה נדרש מילוי אינטנסיבי של מלאי החנקן בבית השורשים ובפטוטרות.
שימו לב ,את  7-0-7ניתן ליישם עם מיקרו בדשנים ללא זרחן .ניתן ליישם מיקרואלמנטים בדרך יעילה וחסכונית יותר ,על-ידי דישון רציף ולא
בהגמעות נקודתיות.
ריכוז מטרה של
חנקה NO3 -
במי טפטפת
200-150
150

מבזק ירקות
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ריכוז מטרה של חנקה
 NO3במי משאב
250
50-0

בדיקת המוליכות החשמלית
של מי ההשקיה .נדרשים מד
מוליכות חשמלית ותמיסת כיול.
לפני תחילת התהליך יש לוודא
תקינות וכיול של מד המוליכות
החשמלית.
א .סימולציה לדישון:
 .1יש למלא בדלי נקי  10ליטרים
מים ללא דשן (מי קו בשטח
הגידול) .את עשרת הליטרים
יש למלא במדויק באמצעות
כד מדידה (ליטרון) .יש לבדוק
את המוליכות החשמלית
 ECבאמצעות מד המוליכות
(המכויל) ולרשום את הערך
המתקבל.
 .2יש למדוד במדויק  10סמ"ק
דשן (מרוכז) באמצעות
משורה או מזרק ,להוסיף
לדלי המים (המכיל את

עשרת הליטרים) ולערבב
היטב.
 .3יש למדוד את המוליכות
החשמלית  ECשל המים בדלי,
המכילים את מי הקו ועוד 10
סמ"ק דשן .הערך שהתקבל
הוא גבוה בכמה עשיריות
 dS/mממי המקור ללא דשן.
יש לרשום את הערכים אשר
התקבלו ולחשב את ההפרש
עם דשן לעומת המים ללא
דשן .ערך זה הוא ההפרש
אשר אמור להיות בין מי קו
ללא דישון לבין מי קו אשר
הזריקו להם  1ליטר דשן לקוב
מים.
ב .בדיקת ביצוע דישון בחלקת
גידול:
 .4בזמן הפעלת מערכת ההשקיה
והדישון ייאספו דגימות מים

לאורך כל ההשקיה ,הן
בטפטפת ללא דשן בראש
השטח (לפני המדשנת) והן מי
טפטפת המכילים דשן באחת
השלוחות.
 .5עם סיום ההשקיה יש לבדוק
את המוליכות החשמלית
 ECבשתי הדגימות (סעיף
 ,)3לרשום את התוצאות
ולחשב את ההפרש .במידה
שההזרקה היא ליטר דשן
לקוב מים ומערכת הדישון
מדויקת ,הרי שההפרש
במוליכות החשמלית צריך
להיות זהה לסימולציה
(סעיפים .)3-1
במידה שההפרש בבדיקת
 ECבשטח שונה מזה של
הסימולציה ,סימן שמערכת
הדישון סוטה בפועל למינון
גבוה או נמוך מהנדרש .במצב

זה ניתן לבצע תיקון שדה
(רישום ערך גבוה או נמוך
יותר במחשב ההשקיה) או
לפנות לכיול מקצועי של
מערכת הדישון .יש לבצע את
הבדיקות בתחילת הגידול,
ובהמשך אחת לשלושה
שבועות או עם כל החלפת
סוג דשן או העלאה או הורדה
של כמות הדשן .כאשר
מחליפים סוג דשן יש לבצע
את כל השלבים כולל של
הסימולציה ,כדי לקבל את
ההפרש המתאים לכל סוג
דשן.
בכל ספק או שאלה ,מומלץ
להתייעץ עם המדריכים.
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה
מקצועית בלבד ,ועל מקבל
העצה לנהוג מנהג זהירות.
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מוקדש לתפוחי אדמה

גידול תפוחי אדמה בישראל
בעונת  :2018/19נתונים וכמויות
נונה ארליך ,מנהל ענף ירקות במועצת הצמחים
סייעו בהכנת הסיכום :איציק חן  -יח"מ ,אלי דנינו  -מועצת הצמחים

סיכום 2018/19
מגדלי תפוחי האדמה סיימו עונה מוצלחת בגידול
ובשיווק.
עונת היצוא הייתה מהטובות שידע הענף בשנים
האחרונות .בעקבות מחסור בתפוחי אדמה
במערב אירופה ,היה ביקוש גדול לתוצרת טרייה
מישראל ובמחירי שיא.
בשוק המקומי ,עם תחילת האחסון בעונה שעברה
(יולי  ,)2018התברר כי קיים איזון בין היצע תפוחי

אדמה בקירור לבין הביקוש בשווקים .בזכות זה
נשמרה רמת מחירים טובה למגדלים ,שנמשכה
לתוך עונת הסתיו ,לאורך כל עונת היצוא
בתקופת הסתיו וגם באביב .היבול בעונת הסתיו
היה נמוך מהממוצע ,ולעומת זאת ,היה היבול
האביבי גבוה מהממוצע הרב-שנתי.
גם השנה מסתמן מחסור קל במלאי הקירור,
וצפוי שהמחירים בשוק יישמרו.

מבוא

·  280אלף טונות לשיווק טרי בשוק המקומי;
·  75אלף טונות לשיווק לתעשייה (קפוא וחטיפים);
·  210אלף טונות ליצוא;
·  25אלף טונות לייצור זרעי תפוחי-אדמה.
ערך הייצור הכולל הינו כמיליארד ש"ח.

היקף המזרע
בעונת הגידול  2018/19נזרעו  154אלף דונם תפוחי אדמה
לעומת  141אלף בעונת  ,2017/18גידול של כ .9.3%-היקפי
המזרעים עלו ,בעיקר ,בגלל תחזית לגידול בביקוש לתפוחי
אדמה בשווקים במערב אירופה.
כ 75-אלף דונם נזרעו בסתיו לעומת  70אלף בעונת ,2017/18
גידול של כ ,7%-ובאביב נזרעו כ 79-אלף דונם לעומת  71אלף
בעונת  ,2017/18גידול של כ.11.4%-

היקף הייצור
סך-כל ייצור תפוחי אדמה בעונת  ,2018/19לכל יעדי הייצור,
כולל מלאי בקירור ,הגיע לכ 590-אלף טונות:

שיווק לשוק המקומי ולתעשייה
היקף שיווק תפוחי אדמה בישראל הינו כ 280-אלף טונות.
מדי שבוע משווקת כמות של כ 5,500-טונות לצריכה בשוק
המקומי ,ולפיכך ,בחודשים יולי  -דצמבר משווקים תפוחי
אדמה מקירור .תוצרת אדומה מקירור משווקת עד חודש מרץ.

שיווק ליצוא
בעונת  2017/18יוצאה כמות של כ 210-אלף טונות תפוחי אדמה.

איור מס'  :1מזרע תפוחי אדמה בישראל לפי עונות בשנים ( 2019-2000דונם)
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סך-כל היצוא של תפוחי אדמה גדל ב 14%-לעומת עונת
 ,2016/17בה יוצאה כמות של  185אלף טונות (נתוני היצוא של
עונת  2018/19אינם סופיים).
עונת היצוא  2018/9הייתה עונת טובה למגדלי תפוחי האדמה.
הביקוש לתפוחי אדמה מישראל היה גדול בעקבות קיץ חם
והעדר גשמים באירופה ובשל חוסר יכולת של המגדלים
האירופיים להשקות לאורך זמן .עקב כך חלה ירידה
משמעותית ביבולים בגרמניה ,בבלגיה ,בהולנד .בכל מדינות
מרכז ומערב אירופה היה חוסר גדול בתפוחי אדמה.
המחירים בשוק המקומי בספרד היו טובים ,ולכן לא יוצאה
תוצרת ספרדית למרכז אירופה ,מה שהגדיל עוד יותר את
המחסור ביעדי היצוא של ישראל.
תוצרת ספרדית החלה להגיע למרכז אירופה במחצית מאי,
אך בכמות קטנה ,מאחר שהיצע תפוחי האדמה בספרד היה
עדיין קטן מהביקוש בשוק הספרדי.
מחסור בתפוחי אדמה היה גם במדינות מזרח אירופה ,שבשנה
רגילה אינן מהוות יעד ליצוא מישראל .השנה היה יצוא גם
למדינות פולין ורומניה.
המחירים העונה היו גבוהים בכ 200-יורו ואף יותר לעומת
המחירים אשתקד.
לעומת הביקוש הגבוה באירופה ,התאפיין השוק האנגלי
ברמות ביקוש נמוכות לעומת שנים קודמות .בסך-הכול הייתה
עונת היצוא לבריטניה בינונית במחירים ובכמויות.
המוצר שהיווה עיקר היצוא לבריטניה היה תפוחי אדמה זעירים,
בהם היבול הממוצע לדונם הינו כ 2.5-2.0-טונות לדונם.
המחיר הממוצע ביצוא לבריטניה היה כ 500-450-ליש"ט לטונה
בשער הנמל.
בסיכום ראשוני של עונת היצוא מתברר כי הייתה דרישה לכל

הזנים המיועדים ליצוא ,וזאת לאחר מספר עונות יצוא גרועות.
נשאלת השאלה מדוע לא גדל היצוא בעונה הנוכחית עקב
הגדלת הביקושים באירופה ומדוע לא הגדילו השנה את הייצור
לאור המחסור הגדול בתפוחי אדמה .התשובה נעוצה בעובדה
שהמזרע בסתיו כולו מזרעים מקומיים ,שכמותם מוגבלת
ואינה ניתנת להגדלה .הכמות נקבעת שנה מראש ,עוד בטרם
נתקבלו התחזיות מאירופה .לעומת זאת ,בזרעי היבוא לזריעה
בעונת האביב הייתה הגדלה משמעותית של הזנים המיועדים
ליצוא לעומת האביב אשתקד.
חשוב לציין ,כי למרות הגידול בביקוש ליצוא ,המשיכו המגדלים
בארץ לספק תוצרת לשוק המקומי בכל עונת היצוא ושמרו על
רמות מחירים סבירות בשוק המקומי.
בחלקה השני של עונת היצוא (גידול באביב מזרעי יבוא)
המשיכו להיות רמות מחירים גבוהות ,והפסקת היצוא נבעה
מסיום הזנים הייעודיים ליצוא ומשמירה בקירור של מלאי
שיספיק לשוק המקומי.
היצוא לרוסיה התאפיין בכמויות קטנות יחסית ,בעיקר כתוצאה
ממחיר גבוה בשוק המקומי ,שמהווה שוק חלופי לשוק הרוסי
בתקופת האביב.
היצוא לרוסיה הינו כולו תוצרת שטופה וארוזה לעומת היצוא
למערב אירופה ,שנעשה כולו ישירות מהשדה.
גם בגזר היה צפי לעונת יצוא טובה ,בדומה לתפוחי אדמה.
עונת גידול הגזר זהה לתפוחי אדמה ,והעדר גשמים וחום כבד
באירופה היו אמורים לפגוע גם ביבול הגזר המקומי .אולם,
בפועל תחזית זו לא התממשה ולא חסר גזר במערב אירופה.
בסך-הכול ,בשנים האחרונות נרשמת ירידה בכמות הירקות
המיוצאת מישראל .יצוא הירקות הופך למסוכן יותר בשל
העדר יציבות לאורך שנים בשוקי היצוא.

איור מס'  :2שיווק ירקות ליצוא בעונות  - 2019-2002באלפי טונות
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מחירים
איור מס'  :3מחיר סיטוני של תפוח אדמה לבן בשקים בממוצע שבועי ,בשנים  ,2019-2016בש"ח לק"ג (ממוצע
סוג א'  -מובחר)

מחירי תפוחי אדמה הסיטוניים מהזנים הלבנים עלו החל
מחודש יולי  .2018בחודשים יולי  -דצמבר משווקת תוצרת
רק מקירור ,כיוון שבעונה שעברה לא היו מלאים עודפים,
עלו מחירי תפוחי האדמה מקירור .מחירי תפוחי האדמה היו
הגבוהים מאז שנת .2014
רמת המחירים הגבוהה נמשכה לאורך כל עונות השיווק .בדרך
כלל מחירי תפוחי אדמה יורדים בתקופת האסיף מהשדה
(החל מחודש ינואר) ,אך השנה כאמור היה ביקוש מוגבר
ליצוא ,ולכן נרשמה יציבות במחירים לאורך כל השנה.

גם בתפוחי אדמה מהזנים האדומים עלו המחירים ,החל מתום
האסיף בעונת  ,2018והמשיכו להיות גבוהים במהלך כל עונת
הקירור .התייצבות במחירים נמשכה גם בתקופת האסיף מהשדה.
החל מחודש יוני  2018עלו מחירי תפוחי האדמה לצרכן .ממוצע
המחיר לצרכן במחצית השנייה של שנת  ,2018משיווק מקירור
אביב ,היה  4.34ש"ח לק"ג ,מחיר הגבוה בכ 14%-מהמחירים
במחצית הראשונה של שנת  3.82( 2018ש"ח לק"ג) .במחצית
הראשונה של שנת  2019המשיכו המחירים לעלות (4.63
ש"ח לק"ג) והיו גבוהים בכ 6%-לעומת החודשים .7-12/2018

איור מס'  :4מחיר סיטוני של תפוח אדמה אדום בממוצע שבועי ,בשנים  ,2019-2016בש"ח לק"ג (ממוצע סוג
א'  -מובחר)
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איור מס'  :5מחיר תפוחי אדמה לצרכן בממוצע חודשי בשנים  2019-2016בש"ח לק"ג (מקור :לשכה מרכזית
לסטטיסטיקה)

טבלה מס'  :1מחירי תפוחי אדמה לצרכן בשנים  2019-2007לפי עונות (ש"ח לק"ג)
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007שינוי %
13.4% 4.6
4.1
4.2
3.9
4.0
4.3
5.0
4.0
4.5
4.7
4.1
4.2
ממוצע שנתי 3.8
22.1% 4.6
3.8
4.3
3.8
3.8
4.8
4.6
3.9
5.1
4.5
3.8
4.3
3.8
סתיו
16.9% 4.7
4.0
4.2
3.8
3.9
4.3
4.9
3.7
4.3
4.5
3.9
4.1
3.6
אביב
4.3
4.1
4.0
4.1
4.0
5.3
4.2
4.1
5.0
4.5
4.3
3.9
קירור

איור מס'  :6מדד מחירי תפוחי אדמה לצרכן לפי עונות שיווק (בסיס ממוצע  )2008בשנים 2019-2008

שדה וירק

בהשוואה של ממוצע המחירים בחודשים  1-6/2019לעומת
תקופה מקבילה ,עלו מחירי תפוחי האדמה לצרכן בשיעור של
כ.21%-
מחירי תפוחי אדמה בשנת  2019עלו והיו הגבוהים מזה חמש
שנים .החל משנת  2015ירדו מחירי תפוחי האדמה עקב

היווצרות מלאים שנבעה מהקטנת היקפי היצוא .המגדלים
אמנם הקטינו בשנים אלו את היקפי הגידול ,אך לא ברמה
מספקת שתמנע היווצרות מלאים עודפים .למרות ההתייקרות
במחירים ,היו השנה מחירי תפוחי האדמה הסיטוניים זהים
ברמתם למחירים בשנת .2010
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איור מס'  :7מחיר תפוחי-אדמה לצרכן בממוצע חודשי בשנים  2019-2011בש"ח לק"ג (מקור :לשכה מרכזית
לסטטיסטיקה ,סטורנקסט)

איור מס'  :8מדד מחירי תפוחי אדמה לצרכן (למ"ס ,רשתות השיווק) מחיר סיטוני (ש"ח לק"ג)

יולי-אוגוסט 2019

62

החל משנת  2011חברת סטורנקסט מפרסמת את מחירי
הירקות ברשתות השיווק .מדובר במחיר המכירה המשוקלל
בפועל (לא מדובר בדיגום ,כפי שמבצעת למ"ס) במאות
נקודות מכירה.
מאחר שנתונים אלה מבוססים על מכירה בפועל ,הם משקפים
באופן הטוב ביותר את מחירי תפוחי האדמה לצרכן.
ניתן להבחין באופן ברור כי בכל השנים ,החל משנת  2011ועד
היום ,מחירי תפוחי האדמה ברשתות השיווק הינם נמוכים
מהמחיר אשר מפורסם על-ידי למ"ס ,בפערי מחירים המגיעים
עד  .30%בשנת  2017הצטמצם הפער עקב עליית מחירי תפוחי
האדמה הסיטוניים .בשנת  2018גדלו שוב פערי המחירים בין

רשתות השיווק לבין השווקים הפתוחים והירקניות.
באופן עקבי ,מניתוח של  7שנים ,הצרכן משלם פחות עבור
רכישה של תפוחי אדמה ברשתות השיווק מאשר בירקניות .יש
להביא בחשבון שהפער האמיתי הינו גדול יותר ,מאחר שמחירי
למ"ס כוללים גם את מחירי התוצרת ברשתות.
מניתוח מדד המחירים לצרכן ולמגדל ,עולה כי קיים קשר
בין המחירים שפודה החקלאי לבין המחיר שמשלם הצרכן.
מנתוני המדדים עולה בבירור כי בתקופות ,בהן מחירי התוצרת
נמצאים בשפל ,לא משורשרת ירידת המחיר באותו היחס,
אך התנהגות דומה חלה גם כאשר חלה עליית מחיר למגדל,
והמחיר אינו עולה בשיעור דומה.

טבלה מס'  :2מחיר תפוחי אדמה לצרכן ברשתות השיווק
בממוצע שנתי ,בשיווק שנתי ובממוצע חודשי (אלפי טונות)
ממוצע חודשי
ש״ח לק״ג
אלפי טונות
שנה
אלפי טונות
3.22
8.18
98
2012
2013

96

8.00

4.16

2014

97

8.06

3.68

2015

101

8.40

3.58

2016

94

7.83

3.54

2017

94

7.83

3.98

2018

93

7.72

3.88

2019

39

7.86

4.23

מדד מחירי תפוחי האדמה לצרכן (בחודשים  ,)6-1כפי
שמפרסם הלמ"ס ,ירד השנה בשיעור של  13.5%לעומת שנת
 ,2018ובסך-הכול עלה מחירם ב 15-השנים האחרונות ב40%-
משנת  2008ועד יוני ( 2019התייקרות ממוצעת של 2.6%
בשנה) .לעומת זאת ,מחירי הירקות כולם התייקרו בכ68%-
משנת  .2005מחירי הירקות הטריים עלו אף הם בכ11.6%-
לעומת שנת  .2018משקל תפוחי האדמה במדד המחירים
לצרכן הינו כ.1.7%-
מחירי התשומות בגידולים הצמחיים עלו ב 42%-משנת .2005
משקל תפוחי אדמה במדד המחירים לצרכן הינו כ,1.7%-
וחלקם של תפוחי האדמה ממדד מחירי הירקות הינו כ.13%-
ההתייקרות במדד המחירים של הירקות נובעת לפיכך
מהתייקרות משמעותית השנה במחירי תפוחי אדמה ועגבניות,
המהווים יחד כ 30%-ממדד מחירי הירקות לצרכן.

איור מס'  :9מדד מחירי תפוחי אדמה ,ירקות טריים ,תשומות בגידולים הצמחיים; בסיס :ממוצע 2005
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סקירה על ענף תפוחי האדמה
ופעילות השולחן
בעונת 2018/19
אורן ברנע

שנה טובה עוברת על הענף שלנו .הבצורת
באירופה יצרה מחסור ,והיבשת שואבת כל
תפוד פנוי .גם השוק המקומי שלנו יצא מכך
נשכר .האם נשכיל לשכפל או להאריך את
הברכה? זה תלוי במספר משתנים ,וכן  -גם בנו.

כללית
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משלחת רכש הזרעים ,שנחתה בספטמבר  2018באירופה,
נקלעה לשוק סוער ומבולבל .חברות הזרעים ,שהיו רגילות
לתת ללקוחות את כל מבוקשם ,נקלעו למחסור בזנים רבים.
המחסור היה לא רק בזרעים אלא גם בשוק הטרי ובתעשייה.
אם בעבר היה המחיר לזרעים הגבוה ביותר ,המחסור
בתעשייה גרם למפעלים לחפש גם בשדות של זרעים ובמחיר
שלחקלאי (עם חוזה חתום לגידול זרעים) היה לעיתים קשה
לסרב לו .חברות הזרעים נאלצו "לשמור" על התוצרת ,ובין
השאר עשו זאת דרך העלאת מחירים שלא ראינו כמוה שנים
רבות ,בעיקר בזנים הפתוחים.
אירוע זה היה הסנונית הראשונה שבישרה על עונה מיוחדת,
שעבדה לכל אורכה לטובתנו .ככל שעבר הזמן התבררו
הנתונים :חמש המדינות הגדולות בתפוחי אדמה באירופה,
שייצרו בשנת  2018כמות של  29.6מיליון טונות ,ייצרו ב2019-
כמות של  24.3מיליון טונות  -מחסור של  5.3מיליוני טונות,
.17.8%
המידע שזרם לישראל אילץ את כולנו לחשב מסלול מחדש.
לאחר כמה שנים לא טובות ,הבנו בתקופה של הזמנת הזרעים
שכפי הנראה יש לנו סוף סוף שנה עם פוטנציאל .הזמנות
הזרעים לזני השוק המקומי ירדו מעט ,וההזמנות לזני יצוא עלו
משמעותית .בדיעבד המגדלים התנהלו נכון ובאחריות :הגידול
ליצוא נמכר כולו ובמחירים טובים ,ובשוק המקומי ,למרות
היבולים הטובים ,ולעיתים טובים מאד ,לא היו עודפים.
התחרות בין התחנות על השווקים היא חלק טבעי בחיי
המסחר .אך לנו ניתנה האפשרות לחשוב ביחד בשולחן אחד
ולטפל בשיפור הרווחיות שלנו באופן מתואם .לאחר כמה שנים
קשות יש לנו אפשרות להרוויח .עלינו להתנהל נכון ולמלא את
הבור שנפער בשנים האחרונות במעט ברכה .נקווה שנשכיל
לעשות זאת.

פעילות השולחן
ביולי-אוגוסט  ,2018לפני שנה ,סיכמנו לעצמנו  3שנים לא טובות
(במרבית הזמן) .קיבלנו החלטה לווסת את כמות הזרעים
ב ,15%-מתוך זה  10%לפחות מזני שוק מקומי .כך קיווינו לא
להיקלע שוב לעודפים ,שחוזרים ופוגעים בנו .השקענו במהלך
זה מאמץ רב ,וההיענות למהלך מהמגדלים הייתה טובה.
השמועות ,שהגיעו מאירופה חודשיים לאחר מכן ,הפכו
את ההחלטה לבעייתית מכמה סיבות :ראשית  -לא הייתה
הצדקה להקטין את זני היצוא; שנית  -נוצר מחסור בזני שוק
מקומי בגלל קשיי הספקה .באופן מושכל שמנו את ההחלטה
מאחורינו ,תוך מעקב שהזמנת הזרעים שמתרחשת בפועל
תואמת למגמה אליה שאפנו .בסיכומו של דבר ירדנו בזני
שוק מקומי ב( 13.5%-יותר מהתוכנית המקורית) ועלינו בזני
יצוא ב .20%-כפי שכתבתי קודם לכן ,החלטות המגדלים היו
אחראיות ביחס לרישא ונכונות ביחס לסיפא.
פרסום :בינואר קיבלנו החלטה עקרונית להיכנס לפרסום
בשוק המקומי .סקר צרכנים ,שנעשה במימון מועצת הצמחים,
מיקד אותנו באופן ברור על מה יש לתת דגש בפרסום .חברת
הפרסום חברון-זלצמן הציגה את תכנית הקמפיין ,ומינינו צוות
מקצועי מצומצם שילווה את התהליך עם המועצה .תחושת
המחסור בשוק גרמה לחלק מהתחנות לעשות חושבים בעניין
ולדחות זמנית את הביצוע .בהמשך נצטרך לקבל החלטות,
האם אנו מקבלים כגזירת גורל את הירידה הרב-שנתית
בצריכת תפוחי אדמה לנפש בישראל או שאנו אקטיביים
ופועלים לשינוי המגמה.
מלאים :כהרגלנו ,אנו מנהלים מעקב שוטף אחר רמת המלאים,
תוך שאנו מתבססים על דיווחי המגדלים ועל ניתוחים מכיוונים
נוספים .כל הניתוחים מראים שמצפה לנו קיץ-סתיו טוב.

רמת העפר המותרת ביצוא
תפוחי אדמה לאירופה
הבעיה המרכזית העומדת לפתחנו בימים אלו היא סוגיית
הרגולציה האירופית בעניין העפר.
האיחוד האירופי קיבל החלטה להוריד את רמת העפר
המותרת ביצוא ל .1%-עד היום ישראל נהנתה מהחרגה
המאפשרת לייצא עם  3%עפר ,והשינוי ה"קטן" הזה מאד

משמעותי .רמת העפר החדשה תמנע אסיף שדה ישירות
לצוברים ,יצוא מאדמות שאינן חוליות עלול להיות בעייתי עד
בלתי אפשרי ,וזנים בעלי קליפה רגישה ,ויש לא מעט כאלה,
יצטרכו לצאת מהמשחק.
ההשגות שהגשנו לאיחוד האירופי ,עם פרסום הטיוטה על-ידי ארגון
מגדלי ירקות ,על-ידי השירותים להגנת הצומח וכן על-ידי מספר
לקוחות וספקי זרעים שלנו באירופה ,לא הועילו ,וההחלטה
התקבלה ותצא לפועל בספטמבר .2019
בסוף חודש יולי  2019התכנסו בבריסל הנציב האירופי וקבוצה
מקצועית ,שליוותה אותו לדיון שביקש משרד החקלאות בנושא
העפר .מטעמנו היו בדיון :שגרירנו בבריסל ,נציגת משרד
הכלכלה ,שבהעדר נציג משרד החקלאות היא מייצגת אותנו,
וכן ידידנו עבד גרה ,מנהל השירותים להגנת הצומח ,שנסע
במיוחד לפגישה זו וכיסה את הפן המקצועי .בנוסף ,הובא
לפגישה מכתב מפורט של שר החקלאות ומכתבים של חברות
זרעים ושל קניינים אירופיים .חלק מהחברות האירופיות העדיפו
מסיבות שונות לא לכתוב ,אלא להעביר את ההסתייגות שלהם
דרך נציגים שלהם במערכת האיחוד האירופי.
נציגינו הציגו את העניין בהרחבה ,ובין השאר הדגישו שישראל
היא חלק משרשרת שמתחילה בזרעים מאירופה ,ממשיכה
בגידול בישראל ומסתיימת ברשתות באירופה בתקופה בה אין
תפוחי אדמה מקומיים .הובהר שהתקנה פוגעת קשות ביכולת
לקיים את ענף היצוא .כמו-כן הוזכר שישראל נקייה מרשימת
מחלות ההסגר האירופיות (מכתב מפורט בעניין נשלח ממני
בנפרד) ושיצוא תפוחי אדמה מישראל מעולם לא גרם לכניסת
מחלות ,שכן ישראל משתבחת בפיקוח הקפדני של הגנת
הצומח המקומית.
הנציב הכיר במקצוענות הגבוהה של ישראל ,הבהיר שברור לו
שאין קשר בין עפר המגיע מישראל לבין סיכון במחלות ,אך
למרות זאת לא פשוט באיחוד האירופי לנהוג ביד שונה כלפי
מדינות שונות ,כפי שאנו מבקשים.
בשלב זה ביקשו נציגינו תקופת הסתגלות לשינוי וכן פתרון
לשימוש הנדרש בכבול.
הנציב ביקש לקבל חומר על הכבול ולאחר מכן יקיים
התייעצות פנימית.
הפגישה הייתה ברוח טובה ונציגינו התרשמו שיש סיכוי
שהאיחוד האירופי ילך במשהו לקראתנו.
בהובלת עבד גרה והשירותים להגנת הצומח ואגף סחר חוץ
במשרד החקלאות אנו ממשיכים בטיפול אינטנסיבי בעניין
ומקווים לטוב.
בנוסף ,התחלנו להפעיל צוות טכני ,שאמור לנסות ולאתר
פתרונות טכנולוגיים להורדת כמות העפר .בכוונת משרד
החקלאות להשתתף במימון הניסיונות שיידרשו.

גם אם נקבל דחייה מהאיחוד האירופי ,הגזירה בדרך ,וחובה
עלינו להיערך נכון ומהר.

הסיור הירוק
הפקחים שלנו השלימו את הסיור הירוק בשדות הולנד ,גרמניה,
צרפת וסקוטלנד .בהמשך ,לאחר האסיף ולפני המשלוח
לישראל ,נבצע בנמלי המוצא בדיקה שנייה של הזרעים
כשהם יבשים .בסיור הירוק אנו מתמקדים במחלות שלא ניתן
לראותן בשלב הפקעות היבשות ,ויש לו חשיבות רבה .בנוסף,
אנו מתרשמים בסיור בפעם הראשונה איזו עונה מחכה לנו,
מבחינת הזרעים בפרט ומבחינת השוק האירופי בכלל.
הזריעה באירופה הייתה ב 2019-בתנאים אופטימאליים,
שטחים רחבים מהרגיל נזרעו וגשם טוב ירד בחודש שלאחר
הזריעה .בחודשי הגידול האחרונים חזרה על עצמה (חלקית)
הבצורת של אשתקד ,אך ברמה נמוכה בהרבה .בחלק
מהמקומות הגיע לבסוף הגשם ,ובחלק אחר נערכו המגדלים
להשקיה והשקו מספר פעמים .בסקוטלנד מדובר בשנה
גשומה רגילה ,ובקרקע יש רטיבות טובה וזרעים איכותיים.
בשורה התחתונה :לא צופים מחסור בזרעים או בעיות איכות
חריגות .לגבי השוק עצמו ,קשה עדיין להכריע .מצד אחד
נזרעו שטחים גדולים ומצד שני היובש וגלי החום פגעו ביבול.
קשה לנבא בשלב זה את התוצאה הסופית ,נמתין לזרימת
המידע.

מט"ח
שערי המט"ח לצערנו במגמת ירידה .המטבעות החשובים
לנו למסחר ,אירו וליש"ט ,ירדו בסביבות  10%בשנה החולפת.
ההחלטות על גידול המיועד ליצוא בעונה הבאה אינן פשוטות.
הנגיד הנוכחי נותן לשוק להתנהל בעצמו וממעט להתערב,
ואנחנו ויצואנים מתחומים אחרים נמצאים בבעיה .לקראת
העונה נקווה לשינוי המגמה.

מפגש ותצוגת זנים
ביום שלישי ,27.8.2019 ,נקיים את תערוכת הזנים המסורתית
והפעם בקיבוץ סעד .תודה לקיבוץ ארז ולאנשיו ,שנתנו בית
וארגנו את המפגש במשך שנים רבות ,ובראש ובראשונה למי
שיזם את המפגשים ,דחף וארגן ,חברנו יוסי ארזי ז"ל.
בתצוגה יוצגו הזנים השונים ,שמספרם עולה בשנים האחרונות,
ויש מה לראות .בנוסף נציג במקביל ,באולם צמוד ,מספר
מיזמים (סטארטאפים) שקשורים לענף תפוחי האדמה.
בהמשך נציג כרגיל סיכום של הניסיונות ,סקירה על הענף
והרצאת אורח.
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הדברת מחלת הפיתיום
בעונת סתיו-חורף 2018/19
לאה צרור ,אורלי ארליך ,מרינה חזנובסקי  -מינהל המחקר החקלאי גילת;
גיל שגב ,גילן מהרשק  -גידולי אגו; אורי זיג  -יח"מ

מקור הנגיעות במחלת הפיתיום בתפוחי
אדמה הינו מידבק של הפתוגן השורד
בקרקע .עבודה זו בחנה את השפעתו של
הטיפול ברידומיל במהלך הגידול ו/או לפני
זריעה על הפחתת הנגיעות במחלה.

מבוא
מחלת הפיתיום בתפוחי אדמה ,הנגרמת על-ידי ,Pythium ultimum
מאופיינת בכתמים חומים-שחורים על הפקעת ,המתחילים
באזור הסטולון ועלולים להתפשט על פני הפקעת כולה.
המחלה גורמת לפגיעה קשה באיכות הפקעות בגלל פגיעה
במראה הקוסמטי והיווצרות ריקבונות לחים ,המתפתחים
בשלב מתקדם כאשר מצטרפים חיידקים .תסמיני המחלה
נראים בדרך כלל רק לאחר שריפת נוף ,והם מתגברים במהלך
הזמן .הפקעות הנגועות אינן ניתנות למיון ,שכן בזמן האסיף
הפקעות מכוסות בקרקע המסתירה את מרבית הכתמים,
וכתוצאה מכך נגרם נזק כלכלי קשה לגידול.
מחלת הפיתיום בעייתית בעיקר בזריעות המוקדמות של
ספטמבר (טמפרטורות גבוהות יחסית) עם אסיף בינואר-
פברואר (טמפרטורות נמוכות יחסית) .מקור הנגיעות הינו
מידבק הפתוגן השורד בקרקע ,ההדבקה מתרחשת כנראה
דרך עדשתיות פתוחות ,ונראה כי חיטוי קרקע במתאם סודיום,
בחלקות עם פירוק מואץ ,אינו יעיל בהפחתת המחלה.
מטרת העבודה הייתה לבחון את השפעת יישומו של רידומיל/
רודאו במהלך הגידול ו/או לפני זריעה על הפחתת הנגיעות
במחלה.

מהלך הניסויים
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שני ניסויי השדה נערכו בחלקות עם היסטוריה של נגיעות
בפיתיום במחזור קודם של תפוחי אדמה :ניסוי טללים (חלקה
 - )8הזן ויואלדי; ניסוי שדה בוקר (חלקה שדה בוקר)  -הזן
סיפרה.
בשתי החלקות בוצע חיטוי אדיגן לפני הזריעה.
כל ניסוי היה במתכונת בלוקים באקראי 3 ,חזרות בניסוי טללים,
 4חזרות בניסוי שדה בוקר; גודל כל חזרה היה  2ערוגות לאורך
 10מטרים.
מועדי זריעה ,שריפת נוף ואסיף:
טללים :זריעה ,13.9.18 :שריפת נוף ,24.12.18 :אסיף21.1.19 :
שדה בוקר :זריעה ,12.9.18 :שריפה ,25.12.18 :אסיף14.1.19 :

מועדי הטיפולים:
טיפולים  2ו :3-שדה בוקר  41( 23.10.18 -יום לאחר זריעה);
טללים –  48( 31.10.18ימים)
טיפולים  1ו :6-שדה בוקר  90( 12.12.18 -יום); טללים – 9.12.18
( 86ימים)
טיפול  :4שדה בוקר וטללים – .26.12.18
ריסוס נוף התבצע בבוקר ומייד לאחריו השקיה (כ 15-קוב/ד')
לשטיפת התכשיר לאזור השורשים; ביום הזריעה התבצע הטיפול
בפס הזריעה על-ידי ריסוס קרקע לפני ואחרי הנחת הפקעות; כל
הטיפולים היו באחריות חב' כצט (ארז) ותרסיס (אסא).
פקעות בת מניסוי טללים נבדקו במעבדה בתאריך 24.1.19
ולאחר אחסון בקור נבדקו שנית ב ;18.2.19-ניסוי יח"מ נבדק
במעבדה בתאריך  14.2.19לאחר אחסון בקור ( 8-6מ"צ).
הערכת נגיעות בפיתיום ושקילת יבול:
דיגום למעקב נגיעות סמוך לשריפת נוף התבצע רק בהיקש.
באסיף ,כ 3-שבועות לאחר שריפת נוף ,בוצע דיגום פקעות
שנאספו משתי גדודיות מרכזיות לאורך  2מטרים .שקילת
היבול נעשתה באותו מדגם.
בדיקת שאריות מטלקסיל בפקעות הבת בוצעה במעבדת
בקטוכם (באחריות כצט ותרסיס).

תוצאות הניסויים
השפעת טיפולי נוף על שיעור נגיעות בפיתיום ( )%בפקעות
הבת:
לפני שריפת הנוף כלל לא אובחנה נגיעות בפיתיום בפקעות
הבת בשני הניסויים.
טבלה מס'  :1רשימת הטיפולים (רידומיל גולד [כצט בע"מ],
רודאו [תרסיס בע"מ]; מינון  130סמ"ק/ד';  480גרם/ליטר
מטלקסיל):
הטיפולים
ריסוס נוף שבועיים לפני שריפת נוף ()14-
1
ריסוס נוף  50יום לאחר זריעה
2
טיפול משולב :1+2
3
ריסוס נוף יומיים לאחר שריפה ()2+
4
ריסוס בפס זריעה
5
טיפול משולב :1+5
6
היקש
7
בניסוי שדה בוקר נוסף טיפול  - 8פרלקה ( 500ק"ג/ד') ,יישום
לקרקע שבועיים לפני זריעה.

בניסוי טללים ,בבדיקה הראשונה שנעשתה לאחר האסיף
בתאריך  ,24.1.19שוב לא נמצאה אף פקעת נגועה .לאחר
אחסון בקור של כ 3-שבועות ,התפתחה המחלה ואובחנה
נגיעות בפיתיום בשיעור של  16.42%רק בטיפול ההיקש
(טבלה .)2
בניסוי שדה בוקר בוצעה הערכת נגיעות אחת לאחר אחסון
של כחודש בקור ,ושיעור הנגיעות בפיתיום היה נמוך יחסית
(בהיקש  .)5.77%בכל הטיפולים הופחת שיעור הנגיעות באופן
מובהק ,פרט לפרלקה ולטיפול מס'  - 2ריסוס נוף  50יום לאחר
זריעה (טבלה  ,3איור  .)1הנגיעות הנמוכה ביותר התקבלה
בטיפולי ריסוס פס הזריעה (מס'  )5ובטיפול משולב של פס
זריעה וריסוס נוף שבועיים לפני שריפת נוף (מס'  .)6תוצאות
אלה מצביעות על יעילותו של ריסוס פס הזריעה ,אולם יש
להיזהר מהסקת מסקנות גורפות ,מאחר שהנגיעות הייתה
נמוכה .משקל הפקעות הנגועות בפיתיום היה בכל הטיפולים
נמוך באופן מובהק בהשוואה להיקש ,במיוחד בטיפולים  5ו6-
(טבלה .)3
בטיפולים השונים אובחנו בפקעות גם נגעים אחרים ,שאינם
טיפוסיים לפיתיום ,לדוגמה ריקבון יבש ,ריקבון באזור סטולון,
גרב וכו' .מופע הנגעים שאינם פיתיום היה נמוך ביותר בריסוס
פס הזריעה  -הטיפול היחיד שנבדל סטטיסטית מההיקש.
בכל שאר הטיפולים נצפו נגעים בשיעור נמוך בהשוואה
להיקש (איור .)2
השפעת טיפולי נוף ופס זריעה ברידומיל/רודאו על משקל
היבול:
הפקעות שנדגמו מכל חזרה שימשו גם לקביעת היבול.
היבול הנמוך ביותר בניסוי טללים התקבל בהיקש ובשני
הטיפולים המשולבים ( .)6 ,3היבול הגבוה ביותר התקבל
בריסוס נוף  50יום לאחר זריעה (טבלה .)4
היבול הנמוך ביותר בניסוי שדה בוקר התקבל בטיפול פס
הזריעה ,והגבוה ביותר בפרלקה (טבלה  ,5איור .)3

טבלה מס'  :2השפעת טיפולי רידומיל גולד על נגיעות
פיתיום בפקעות הבת ,ניסוי טללים:
 %פיתיום
טיפול
מס'
נוף
שריפת
לפני
שבועיים
נוף
ריסוס
1
0
()14-
0
ריסוס נוף  50יום לאחר זריעה
2
טיפול משולב  :1+2ריסוס שבועיים לפני
0
שריפת נוף  +ריסוס נוף  50יום לאחר
3
זריעה
0
ריסוס נוף יומיים לאחר שריפה ()2+
4
0
ריסוס בפס זריעה
5
שבועיים
נוף
ריסוס
:1+5
משולב
טיפול
6
0
לפני שריפת נוף  +ריסוס בפס זריעה
16.42
היקש
7
טבלה מס'  :3השפעת טיפולי רודאו על נגיעות פיתיום
בפקעות הבת ,ניסוי שדה בוקר
 %פקעות
משקל
נגועות
טיפול
מס'
הפקעות
בפיתיום הנגועות (ק"ג)
ריסוס נוף שבועיים לפני
1
 0.37ב
 1.88בג
שריפת נוף ()14-
ריסוס נוף  50יום לאחר
2
 0.66ב
 2.70אבג
זריעה
טיפול משולב  :1+2ריסוס
נוף
שבועיים לפני שריפת
3
 0.66ב
 2.53בג
 +ריסוס נוף  50יום לאחר
זריעה
ריסוס נוף יומיים לאחר
4
 0.40ב
 1.64בג
שריפה ()2+
 0.20ב
 0.84ג
ריסוס בפס זריעה
5
טיפול משולב  :1+5ריסוס
 0.18ב
 0.89ג
נוף שבועיים לפני שריפת
6
נוף  +ריסוס בפס זריעה
 1.30א
 5.77א
היקש
7
קלציום
פרלקה
8
 0.66ב
 4.48אב
ציאנאמיד

איור מס'  :1השפעת טיפולי רודאו על הפחתת פיתיום ,ניסוי שדה בוקר
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איור מס'  :2השפעת טיפולי רודאו על נגעי פקעת שאינם טיפוסיים לפיתיום ,ניסוי שדה בוקר

איור מס'  :3השפעת טיפולי נוף ופס זריעה ברודאו על משקל הפקעות לפי התפלגות גודל ,שדה בוקר

יולי-אוגוסט 2019

טבלה מס'  :4השפעת טיפולי נוף ופס זריעה ברידומיל על
משקל היבול ,טללים
משקל
טיפול
מס'
(ק"ג/חזרה)
 1ריסוס נוף שבועיים לפני שריפת נוף ( 9.6 )14-אב
 12.2א
ריסוס נוף  50יום אחרי זריעה
2
לפני
שבועיים
ריסוס
:1+2
משולב
טיפול
 3שריפת נוף  +ריסוס נוף  50יום אחרי זריעה  8.7ב
 10.0אב
ריסוס נוף יומיים אחרי שריפה ()2+
4
 10.2אב
ריסוס בפס זריעה
5
טיפול משולב  :1+5ריסוס נוף שבועיים
6
 8.9ב
לפני שריפת נוף  +ריסוס בפס זריעה
 7.7ב
היקש
7

טבלה מס'  :5השפעת טיפולי נוף ופס זריעה ברודאו על
משקל היבול ,שדה בוקר
משקל
(ק"ג /משקל
טיפול
מס'
חזרה) (ט'/ד')
1
2
3
4
5
6
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7
8

ריסוס נוף שבועיים לפני שריפת נוף
()14-
ריסוס נוף  50יום אחרי זריעה
טיפול משולב  :1+2ריסוס שבועיים
לפני שריפת נוף  +ריסוס נוף  50יום
אחרי זריעה
ריסוס נוף יומיים אחרי שריפה ()2+
ריסוס בפס זריעה
טיפול משולב  :1+5ריסוס נוף שבועיים
לפני שריפת נוף  +ריסוס בפס זריעה
היקש
פרלקה  -קלציום ציאנאמיד

18.1

 4.9ב

19.5

 5.4אב

21.1

 5.7א

19.1
17.7

 5.0ב
 4.8ב

18.9

 5.2אב

17.1
18.1

 4.9ב
 5.2אב

תמונה מס'  :1תסמינים ראשוניים של פיתיום בפקעות
הבת

תודות
המחקר בוצע במימון הנהלת ענף ירקות ,מועצת הצמחים.
תודות לגד"ש עין השלושה ולאג"ו ,על הקצאת החלקות
לניסויים ,ולאנשי החברות כצט ותרסיס.

תמונה מס'  :2תסמינים טיפוסיים של פיתיום בפקעות
הבת

השפעת טיפולי רידומיל/רודאו על רמת שאריות של
מטלקסיל בפקעות הבת:
בשני הניסויים בוצעו בדיקות שאריות מטלקסיל בפקעות
בטיפולים ( 1שבועיים לפני שריפת נוף)( 5 ,ריסוס פס זריעה)
ו( 7-היקש) ,בשלוש חזרות.
התחום המותר של שאריות מטלקסיל (מ"ג/ק"ג) .X≤0.05
גבול הכימות של שיטת הבדיקה .<0.04 = LOQ -
ניסוי טללים (ויואלדי) :היקש ( - )7בשתי חזרות מתוך שלוש
לא נמצאו כלל שאריות ( ;)not detectedבכל שאר הטיפולים
והחזרות  -הממצא בגבול הכימות של שיטת הבדיקה (.)LOQ
ניסוי שדה בוקר (סיפרה) ,היקש ( - )7בארבע חזרות לא
נתגלו שאריות; בטיפול פס זריעה ( )5היו רק שלוש חזרות
שנמצאו  ;LOQבטיפול שבועיים לפני שריפה ( ,)1בשתי חזרות
לא נמצאו שאריות ושתי חזרות היו עם ממצא .LOQ
הרמות שנמצאו אינן חורגות מהתקן הישראלי ,ונותרת השאלה
לגבי היצוא במקרים בהם היה ממצא .LOQ

סיכום
בשני הניסויים הופחת שיעור הנגיעות בפיתיום בפקעות
באופן מובהק בכל הטיפולים ,כולל טיפול בפס הזריעה.
אולם ,יש להניח כי שיעור הנגיעות הכללי בחלקות היה נמוך,
כיוון שהקרקע חוטאה באדיגן לפני הצבת הניסויים .ייתכן
כי בתנאים של נגיעות גבוהה ,ללא חיטוי מקדים ,היו שיעורי
הנגיעות גבוהים יותר ,והשפעת הטיפולים השונים על הפחתת
המחלה הייתה ברורה יותר .הנחה זו תיבדק בעונת החורף
הקרובה ,בחלקה ללא חיטוי מקדים באדיגן.

שדה וירק

69

הדברת גרב אבקי
בתפוח אדמה
לאה צרור ,שרה לביוש ,אורלי ארליך ,מרינה חזנובסקי  -מרכז מחקר גילת ,מינהל המחקר
החקלאי; ארז וולוז'ני ,עמוס לביא ,אורי זיג  -נירים ויישובי חבל מעון; אביתר שטרן  -אגן-אדמה

מחלת הגרב האבקי ,הגורמת לנזק כלכלי
כבד בתפוחי אדמה ,מופיעה בארץ הן
באביב והן בחורף ,על-פי התנאים הנדרשים
להתפתחותה .עבודה זו בחנה את יעילותם
של טיפולים ידידותיים לסביבה על הפחתת
המחלה  -רשת אגריל ופרלקה ,בהשוואה
לטיפולים יעילים מוכרים  -פונגיציד
(פלואזינם) וחיטוי קרקע (אדיגן בשתי שיטות
יישום).

מבוא
מחלת הגרב האבקי בתפוח-אדמה עלולה לגרום לנזק כלכלי
כבד כתוצאה מפגיעה באיכות הפקעות ,עד כדי פסילתן
לשיווק .תסמיני המחלה הטיפוסיים על פני הפקעות הינם
פצעים הפורצים את הקליפה כלפי חוץ בנגיעות מתונה
(תמונה  ,)1עיוותים וגידולי משנה בנגיעות גבוהה .בנוסף ,ישנו
מופע של עפצים על גבי השורשים והסטולונים (תמונה .)2
בתוך הפצעים על הפקעות ובעפצים בשורשים ישנה מסה של
נבגי קיימא של הפתוגן ,המכונים ) ,spore balls (sporosoriכשבכל
אחד מהם כ 700-ספורות .המחלה נגרמת על-ידי Spongospora
 ,subterranaeאורגניזם ירוד דמוי-פטרייה מממלכת הפרוטוזואה,
ממשפחת ה .Plasmodiophoridae-לפתוגן צורת חיים טפילית
מוחלטת (מתקיים רק בתא צמחי חי) .הוא שורד בקרקע
למשך כ 20-שנים באמצעות גופי הקיימא .בתנאים מתאימים
(פונדקאי ,טמפרטורה ולחות) ,מכל ספורה נובטת זואוספורה
ראשונית ( ,)primary zoosporeהמתפתחת לפלסמודיום ראשוני,
לאחר מכן לזואוספורנגיום ,בו מתפתחות זואוספורות משניות
( )secondary zoosporeבעלות כושר תנועה ,החודרות לשורשים,
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טבלה  :1רשימת הטיפולים בניסויים
מס'
הטיפול ויישום
טיפול
אדיגן  -סיכות
1
אדיגן  -המטרה
2
פרלקה
3
פרלקה +
4
אדיגן בהמטרה
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5

בנג'ו (פלואזינם)

6
7

אגריל
היקש

לסטולונים ולפקעות .תנאי הסביבה הינם הגורם המכריע לגבי
התפתחות המחלה ,בעיקר טמפרטורה (שחרור זואוספורות
  25-5מ"צ ,הדבקת פקעות  14-11 -מ"צ ,יצירת עפצים - 20-17מ"צ) ,לחות גבוהה (נוכחות מים חופשיים) ,חוסר אוורור/
ניקוז הקרקע (ריכוז חמצן נמוך) .גם מחזורים של הרטבה
וייבוש (כפי שנהוג במשטר השקיה) מעודדים את התפתחות
המחלה ,ומשום כך גם בקרקע חולית עלולים להתפתח תנאים
מתאימים להתבטאות המחלה .בארץ ,המחלה מופיעה הן
באביב והן בחורף ועל-פי התנאים הנדרשים למחלה .הפתוגן
מועבר ומופץ ביעילות באמצעות פקעות זריעה (בעיקר
מיבוא מסקוטלנד ומגרמניה) .בנוסף ,הפתוגן מופץ באמצעות
רוחות ,סופות חול ,כלי עיבוד וכן בזבל (שורד מעבר במערכת
עיכול של בעלי-חיים) .כל אלה מקשים מאוד על ההתמודדות
עם הפתוגן .חשוב לציין שמקור הנגיעות המשמעותי יותר
להתבטאות מחלה בפקעות הינו נגיעות בקרקע .לנגיעות
בפקעות הזריעה תפקיד חשוב בהפצת המחלה ובאילוח
קרקעות .אולם ,כאשר נגיעות הזרעים גבוהה והתנאים
מתאימים להתפתחות מחלה ,עלולה להתפתח מחלה ביבול.
מטרת העבודה הייתה לבחון את יעילותם של טיפולים
ידידותיים לסביבה ,פריסת רשת אגריל על הנוף במועד יצירת
פקעות ותיחוח פרלקה (תכשיר הזנה המשחרר קלציום
צינאמיד שהינו רעיל למיקרואורגניזמים בקרקע) ,על הפחתת
המחלה ,בהשוואה לטיפולים יעילים מוכרים בפונגיציד
(פלואזינם) וחיטוי קרקע (אדיגן בשתי שיטות יישום).
יישום פרלקה נבחן ומיושם בהיקף מסחרי בדרום אפריקה
ובאוסטרליה.

מהלך הניסויים
ניסויי השדה נערכו בחלקה שהיתה בה נגיעות גרב אבקי גבוהה
בעונה הקודמת ,חלקת אמיתי (קיבוץ נירים ,קרקע חולית);

מינון (ליטר/
ק"ג לדונם)
 60ליטר/ד'
 60ליטר/ד'
 50ק"ג/ד'
 50ק"ג/ד' +
 42ליטר/ד'

 2ערוגות  12 Xמטר

 1ליטר/ד'

 6ערוגות  12 Xמטר

28.10.18

 2ערוגות  12 Xמטר
 3ערוגות  12 Xמטר

פריסה 29.11.18

גודל חזרה

מועד יישום

הערות

 6ערוגות  12 Xמטר
 4ערוגות  24 Xמטר
 2ערוגות  12 Xמטר

28.10.18
30.10.18
28.10.18

תיחוח טרום יישום
תיחוח טרום יישום
תיחוח לאחר פיזור
תיחוח לאחר פיזור
תיחוח לאחר ריסוס,
נפח  30ליטר/ד'
הסרה 10.2.19

רמת המידבק היתה  .104 sporosori/grבבדיקה מקדימה לא
היתה אינדיקציה לפירוק מואץ .בניסויים נזרעו שני זנים –
במבינו וג'אזי ,ובדו"ח זה יוצגו ממצאים מהזן במבינו.
הטיפולים :בשני הניסויים היו טיפולים זהים שכללו היקש,
טיפולי טרום זריעה של בנג'ו ,פרלקה ואדיגן וטיפול לאחר
זריעה של פריסת רשת אגריל על הנוף (פירוט הטיפולים
בטבלה .)1
בכל טיפול היו  3חזרות מלבד טיפול אגריל ,שנערך בשתי
חזרות .הניסוי נזרע ב ;20.11.2018-שריפת נוף ;13.2.19 :אסיף:
 .13.3.19ניטור טמפרטורת הקרקע נעשה בחלקות האגריל
ובחלקות היקש .דיגום פקעות להערכת נגיעות בוצע לפני
שריפת נוף ובאסיף (נלקחו מדגמים מארבע חזרות בשטח
הנתון) .דיגום שורשים להערכת נגיעות עפצים נעשה רק
לפני שריפת נוף .החלקה נפגעה מקרה בגיל  60יום ,והעלווה
נשרפה כמעט לגמרי ,למעט טיפול אגריל.

השפעת הטיפולים על נגיעות בפקעות בת לפני הקמלת
הנוף:
שיעור הנגיעות של גרב אבקי ואינדקס חומרת הנגיעות הוערכו
בפקעות בת בסולם המקובל ( )6-0לפני הקמלת הנוף .שיעור
נגיעות ואינדקס חומרת הנגיעות הופחתו באופן מובהק בכל
הטיפולים בהשוואה להיקש (איורים  2ו .)3-הטיפולים היעילים
ביותר היו אדיגן בהמטרה לבד או בשילוב פרלקה (95%-93%
הפחתה) ,לאחר מכן טיפול ברשת אגריל ( 93%הפחתה)
ופרלקה לבד ( .)85%בטיפול פלואזינם הייתה הפחתה של
 70%בשיעור הנגיעות .טיפול אדיגן סיכות היה הפחות יעיל
בהשוואה לכל הטיפולים ( 49%הפחתה).

השפעת הטיפולים על נגיעות שורשים בעפצים:
כאמור ,סמוך להקמלת הנוף נדגמו שורשים להערכת נגיעות
בעפצים .שיעור הנגיעות ואינדקס חומרתה של נגיעות העפצים

השפעת הטיפולים על נגיעות בפקעות בת באסיף:
לא נצפתה הגברה בנגיעות גרב אבקי בין הקמלת הנוף לבין
האסיף (כ 3-שבועות).
במועד זה נעשו שני דיגומים ,האחד רציף ,בו נאספו פקעות

תוצאות

הופחתו באופן מובהק בכל הטיפולים בהשוואה להיקש (איור
 .)1אולם ,הטיפולים המצטיינים היו פרלקה ,אדיגן בהמטרה
(לבד ובשילוב פרלקה) ורשת אגריל.

איור מס'  :1השפעת הטיפולים על נגיעות שורשים בעפצים

איור מס'  :2השפעת הטיפולים על כלל הנגיעות בפקעות בת לפני הקמלת נוף
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איור מס'  :3השפעת הטיפולים על שיעור הנגיעות בפקעות הבת לפי חומרת הנגיעות

מ 3-מטרים גדודית ,והשני "ניקורים" בקלשון (בכל חזרה,
פקעות מ 4-צמחים באקראי ,כ 15-10-פקעות לצמח) .לא
היו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שתי השיטות .בכל
הטיפולים התקבלה הפחתה מובהקת בשיעור הנגיעות וכן
באינדקס חומרת הנגיעות (טבלה  .)2הנגיעות בטיפולי אדיגן
בהמטרה לבד או בשילוב פרלקה הייתה הנמוכה ביותר
(הפחתה של  98%-96%ביחס להיקש); בטיפולי אגריל ופרלקה
חלה הפחתה של  ;87%-82%בטיפול פלואזינם חלה הפחתה
של  70%ובאדיגן סיכות חלה הפחתה של  .47%ההשפעה של
הטיפולים השונים על שיעורי נגיעות ואינדקס מוצגת באיורים
.5 ,4
השפעת הטיפולים על היבול:
הערכת היבול (משקל ומספר פקעות) נעשתה במדגם הרציף
( 3מטרים גדודית) .היבול בטיפול האגריל היה גבוה באופן
מובהק ביחס לכל שאר הטיפולים ,בעוד שבטיפול פרלקה
היה דווקא הנמוך ביותר (איור  .)6במספר הפקעות לא היו
הבדלים ,אולם משקל ממוצע לפקעת היה גבוה ביותר בטיפול

טבלה מס'  :2השפעת הטיפולים על נגיעות בפקעות בת
באסיף
%
שיעור
%
Index
הפחתה
נגיעות
a
a
1.79
71.4
היקש
b
b
0.69
47
37.9
אדיגן סיכות
c
c
0.33
70
21.4
פלואזינם
cd 0.20
cd
82
12.8
פרלקה
d
d
0.03
96
2.7
אדיגן המטרה
אדיגן המטרה +
d
d
0.02
98
1.2
פרלקה
cd 0.11
cd
87
9.4
אגריל
דיגום רציף  3מ'
דיגום אקראי

אגריל והנמוך ביותר בפרלקה .כאמור ,החלקה נפגעה מאירוע
קרה בגיל  60יום ,ומאחר שהטמפרטורה בטיפול אגריל הייתה
גבוהה יחסית לחלקה כולה (איור  ,)7היה היבול בה הגבוה
ביותר.

איור מס'  :4השפעת הטיפולים על סך-כל הנגיעות בפקעות בת באסיף
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24.8
20.0

a
a

-

0.48
0.42

a
a

איור מס'  :5השפעת הטיפולים על השיעור והאינדקס של חומרת הנגיעות בשתי שיטות דיגום

איור מס'  :6השפעת הטיפולים על היבול (ק"ג 3/מטרים גדודית)

איור מס'  :7נתוני הטמפרטורות והפרשי הטמפרטורות בין היקש לבין אגריל
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בניטור טמפרטורת הקרקע במהלך העונה נמצא כי
הטמפרטורה בטיפול אגריל הייתה בממוצע גבוהה ב 4-מ"צ
בהשוואה להיקש לא מכוסה (במיוחד בין  10.1.19ל.)4.2.19-

תודות
תודות לגד"ש נירים ולחברת אגן-אדמה.
המחקר נעשה במימון מועצת הצמחים ,הנהלת ענף ירקות.

סיכום
התנאים להתפרצות המחלה בניסויי השדה היו מיטביים ,לכן
שיעור הנגיעות וחומרתה היו גבוהים .התנאים האופטימליים
כוללים :זן רגיש  -שני הזנים רגישים למחלה ,במבינו כנראה
יותר; נגיעות גרב אבקי בקרקע  -רמת המידבק בקרקע הייתה
גבוהה מאד; אקלים/מז"א  -במועד הזריעה המאוחר שררו
טמפרטורות ולחות מעודדי מחלה.
בכל הטיפולים התקבלה הפחתה מובהקת של המחלה .יש
לציין את שני הטיפולים הידידותיים לסביבה ,כיסוי הנוף ברשת
האגריל להעלאת הטמפרטורה במועד הקריטי של יצירת
הפקעות ,אותו ניתן ליישם גם בסקטור האורגני ,וכן יישום טרום
זריעה של פרלקה ,שהינו למעשה דשן ולא תכשיר הדברה.
אלא שבניסוי המקביל בזן ג'אזי היו התוצאות עם הפרלקה
הפוכות ,אך בדיון עלתה האפשרות שנפלה טעות בדיגום.
משום כך יש הכרח לבדוק שוב בניסויים נוספים את יעילות
פרלקה בהפחתת גרב אבקי.
תמונה מס'  :2נגיעות גרב אבקי בפקעות בת
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תמונה מס'  :1נגיעות עפצים בשורשים ובסטולונים

יישום חומרי הדברה
כנגד כימשון
אביב2018 ,

החברות המשתתפות :גדות ,אגן ,מכתשים ,לוכסמבורג ,לידור ,אגריקה

ניסוי זה בחן את יעילות ההדברה של
קבוצות החומרים והשילובים העומדות כיום
לרשות מגדלי תפוחי אדמה להדברת מחלת
הכימשון.

מהלך הניסוי
החלקה :חלקת עיה"ש בלב הנגב.
מועד זריעה.25.12.17 :
הזן :רוזנה.
תחילת נגיעות.20.2.17 :
מועדי ריסוס.21.3 ,12.3 ,27.2 :
גזע כימשון ,על-פי בדיקותיו של פרופ' יגאל כהן.S/I :
מבנה הניסוי 4 :בלוקים בארבע חזרות ,כל חזרה  2ערוגות ×
 10מטרים.
הערכת נגיעות :בוצעה על-ידי שני מעריכים לפחות .בוצעו
ארבע הערכות נגיעות ,אחת מהן ספירת אפס ,כשההתייחסות

החומרים המשתתפים בניסוי:
חומרים פעילים
מינון
שילוב
מנצידן
מנקוזב
טיפול שבועי  250ג"ר
מנקוזב  -צימוקסאניל +
צימוקסיטופ  600ג"ר
דימתאמורפ
 100 +ג"ר
 +ספינקס
פלואזינאם  -דימתאמורפ +
באנגופורטה  100סמ"ק
צימוקסאניל
 75 +ג"ר
 +קורזיט
סמ"ק
60
רבוס +
 75 +ג"ר מאנדיפרופאמיד  +צימוקסאניל
קורזיט
 60ג"ר
אמנדו +
ג"ר  + Valifenalateמנקוזב  +צימוקסאניל
75 +
קורזיט
ח' זרחתית  +כלורוטאלוניל +
LF2016
דימטאמורפ
 100סמ"ק דימטאמורפ  +צימוקסאניל +
אורבגו +
Ametoctradin
 75 +ג"ר
קורזיט
+ Oxathiapiprolin + famoxadone
 40ג"ר
זורבק +
צימוקסאניל
 75 +ג"ר
קורזיט
+ Oxathiapiprolin + famoxadone
 50ג"ר
זורבק +
צימוקסאניל
 75 +ג"ר
קורזיט
 150סמ"ק  + Pluopicolideפרופאמוקארב +
אינפניטו +
צימוקסאניל
 75 +ג"ר
קורזיט

תרשים מס'  :1הערכת נגיעות בשלושה מועדים (מספר כתמים חדשים ל 10-מטרים ערוגה)  -טיפול
היקש ומנצידן נבדל סטטיסטית משאר הטיפולים
מספר כתמים ממוצע:
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תרשים מס'  :2הערכת נוף ירוק באחוזים  ;29.3 -טיפול ההיקש והחומר  LF216נבדלים סטטיסטית משאר
הטיפולים

תרשים מס'  :3הערכת נוף ירוק ( ,5-1כאשר  = 1כל העלים בטיפול נגועים); טיפול אינפניטו נבדל סטטיסטית
מהטיפולים אמנדו  ,250רבוס LF216 ,60

ספירת אפס התבצעה ב ,26.2-לאחר שהנגיעות התבססה
בחלקה (כאמור ,תחילת נגיעות שבוע לפני תחילת יישום
הטיפולים).
התבצעו  3הערכות נגיעות (תרשים  ,)1בהן נספרו הכתמים
החדשים בכל טיפול .התבצעה הערכת נוף ירוק ב- 29.3-
כחודש לאחר תחילת הטיפולים בחלקה (תרשים .)2

שדה וירק

הייתה למופע של כתמים חדשים .החלקה לא טופלה במהלך
תקופת הניסוי בחומרים אחרים ,למעט החומרים הייעודיים.
בשלוש ההערכות הראשונות נספרו הכתמים בשתי גדודיות
( 10מטרים) .בהערכה השלישית נעשתה הערכה של שטח נוף
ירוק באחוזים .לקראת שריפת הנוף בוצעה הערכה רביעית
על-ידי אורי זיג ,וניתנו הערכות לעוצמת הפגיעה (נוף ירוק)
( ,5-1כאשר  = 1פגיעה חמורה).

תוצאות
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תרשים מס'  :4נתוני יבול בטיפולים מייצגים; במועד הדיגום הראשון נבדל טיפול באינפניטו
סטטיסטית מטיפול ההיקש ,ובמועד הדיגום השני נבדל טיפול באינפניטו סטטיסטית מהטיפול
ברבוס.

התבצעה הערכה נוספת לפני שריפת הנוף ב - 1.5-הערכת
כיסוי עלווה (תרשים .)3

שקילת יבול
נלקחו שתי דגימות יבול :דגימה אחת (לאחר  95ימי גידול)
שהשוותה בין שני טיפולי הקיצון  -היקש ואינפניטו ,ודגימה
נוספת שנלקחה לקראת שריפת הנוף לאחר  120ימי גידול,
להשוואה בין שלושת טיפולי קיצון שאינם היקש ו/או מנצידן
 ראו תרשים  .3טיפול באנפניטו נבדל סטטיסטית מהטיפולברבוס.

מסקנות
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· נגיעות התחלתית גבוהה בחלקה יחד עם תנאים טובים
להתפרצות המחלה גרמו להתפשטות מהירה של המחלה
 שבוע לאחר הגילוי הראשוני .כל החומרים ,למעט מנצידן,הגיבו בצורה טובה והביאו להפחתה משמעותית של
הנגיעות (הפחתה מ 1,100-כתמים בטיפול ההיקש מול
כ 200-100-כתמים לטיפולים האחרים)  -תרשים  .1הטיפול
במנצידן נכשל כיוון שבשלב שלאחר התפרצות המחלה
המנצידן מאבד מיעילותו.
· יתרון קל (לא משמעותי) לחומרים אינפניטו+קורזט,
זורבק+קורזט .החומרים צימוקסיטופ+ספינקס ,באנגו
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פורטה+קורזיט ,אורבגו+קורזיט הוכיחו יעילות טובה שאינה
נבדלת סטטיסטית מהחומרים הנ"ל – תרשימים .3-2
· יבול ההיקש ,שבו ניתנה הערכה של  50%נוף ירוק בהשוואה
לטיפול אינפניט+קורזיט  95%נוף ירוק ,היה נמוך בשיעור של
כ 30%-בהתאמה בגיל  95יום מזריעה .בגיל  120יום נעשתה
השוואה בין שלושה טיפולים שנבדלו סטטיסטית בהערכת
כיסוי הנוף שלהם לפני שריפת הנוף :אינפניטו+קורזיט,
רבוס+קורזיט.LF216 ,
· נמצאה פחיתת יבול מובהקת סטטיסטית בשיעור של 10%
(תרשים  )4בהתאמה להבדל בהערכת הנוף הירוק בגיל 94
יום (הבדל של כ - )9%-תרשים .2
· למעט המנצידן ,שניתן אחת לשבוע ,ניתנו הטיפולים
האחרים באינטרוואל של  14יום ועשרה ימים; באינטרוואל
זה ,על רקע של התפרצות מהירה ונגיעות קשה ,נראה
שרוב החומרים הוכיחו יעילות הדברה טובה.

תודות
לאנשי החברות ,שהוציאו את הניסוי אל הפועל  -צביקה,
אביתר ,נתנאל ,עמנואל ,רוני ,שלמה ,הראל;
לג'מיל אבו סידרא וליאן הסי (מו"פ יח"מ)  -האחראים לתפעול
הניסוי;
לדין ויוכי מגד"ש עיה"ש ,על הקצאת חלקת הניסוי.

גידול תפוחי אדמה אורגניים -
האמת נמצאת בפרטים הקטנים
אורי אדלר  -מדריך בארגון לחקלאות אורגנית

תפוחי אדמה אורגניים נותרו בימים אלו
כגידול האורגני הגדול שעדיין מתמודד בשוקי
היצוא .תפוח אדמה ,גידול שטח פתוח ,מהווה
לכאורה גידול פשוט ,אבל בממשק גידול
אורגני יש חשיבות גדולה לביצוע הפעולות
הנדרשות בצורה מדויקת ובזמן הנכון ,כי
טעויות בעיתוי או בביצוע יהיה קשה או בלתי
ניתן לתקן בהמשך.
יש לזכור שבאורגני ,בהעדר שימוש
באמצעים כימיים ,קיימת החובה להתאים
את שיטת הגידול לתנאים המקומיים ,לסוג
הקרקע ,למחזור הזרעים האפשרי ,לפוריות
הקרקע ולהיסטוריה של החלקה.

לרשימת תכש ירים לחקלאות אורגנית המורשים לשימוש
בישראל
https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/
pirsumim/2019/Documents/tachshirim_organic_2019.pdf

חלקת הגידול והמגדל חייבים להיות מאושרים לגידול אורגני
על-ידי אחד מארבעת גופי הפיקוח לחקלאות אורגנית
המורשים על-ידי השירותים להגנת הצומח של משרד
החקלאות.
גופי הפיקוח המורשים הם :אגריאור ,סקאל IQC ,ודרך
המעבדה.

נקודות מפתח בגידול תפוחי אדמה אורגניים

מס׳ הסמכה של

אישור אורגני :החקלאות האורגנית בישראל מעוגנת בחוק
להסדרת החקלאות האורגנית ופועלת בהתאם לתקנות
שתוקנו על-ידי הכנסת בהתאמה לחוק זה (החוק והתקנות
הנגזרות ממנו ניתנות להורדה מאתר השירותים להגנת הצומח
של משרד החקלאות).
החוברת ה"ירוקה" מיועדת לעוסקים בחקלאות
אורגנית ,ומטרתה לתת מידע מועיל ופתרונות למגדל
האורגני בתחום ההדברה והגברת פוריות הקרקע.
פתרונות אלה מושתתים על העקרונות של הגידול האורגני
הנהוגים בישראל ובאירופה .התכשירים המופיעים בחוברת
אושרו על-ידי הוועדה לתכשירים לחקלאות האורגנית ,שהיא
ועדה מייעצת למינהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

מס׳ הסמכה של

9720101 :PPIS

מס׳ הסמכה של

9720102 :PPIS

החוק האורגני והתקנות האורגניות מגדירים את המותר ואסור
בגידול האורגני ,במקרה זה תפוחי אדמה אורגניים .החקלאי
האורגני חייב לפעול בתוך מסגרת התקנות ולהביא את מירב
ההכנסה ,היבול והאיכות ,תוך עמידה קפדנית במגבלות אלו.

עקרונות הגידול האורגני בשדה
מחזור זרעים
תפוחי אדמה רגישים למגוון פגעי קרקע ,כגון ריזוקטניה,
פוזריום ,קשיון רולפסי ,נמטודות ועוד מגוון מחלות .הפתרון
העיקרי והיעיל ביותר הוא להתחיל בקרקע נקייה מפגעים.
הקפדה על מחזור זרעים תקין היא מפתח להפחתת הסיכון
מפגעי קרקע ועשבים .בעת הצורך ישולב במחזור הזרעים גם
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הסמל האורגני האחיד של מדינת ישראל

9720105 :PPIS

מס׳ הסמכה של

9720103 :PPIS

גידול ביניים מטייב ממשפחת המצליבים ,שמסייע בהתמודדות
במחלות קרקע ,כאלו שידועה נגיעות בהן בהיסטוריה של
החלקה וגם כאלו שעלולות לפתח נגיעות בחלקה.
בנגב ,מחזור זרעים מקובל הוא תפוחי אדמה ,גזר וחיטה ,ואילו
בצפון ,מחזור הזרעים עשוי לכלול גם חימצה ותירס .כשניתן,
קוצרים את החיטה לשחת ,כדי למנוע תוספת של זרעי חיטה
לבנק הזרעים שבקרקע .במידת הצורך והכורח גם כרב נח,
בו נובטים עשבי חורף ,יכול להיחשב כחלק מהמחזור ,בתנאי
שמקפידים להצניע את העשבים עם תחילת הפריחה ,כדי
למנוע את הגדלת בנק זרעי העשבים של החלקה.
בגידול אורגני אסור השימוש בקוטלי עשבים מכל סוג שהוא.
לכן ,התמודדות עם העשבים מתחילה עוד לפני הכנת השטח,
למעשה בגידול הקודם לתפוחי אדמה במחזור הגידולים,
וממשיכה עד סגירת נוף הצמחים.
בקיץ ,בחלקות משובשות בעשבים רב-שנתיים ,מקובל
לחרוש את החלקה ולייבשה ,כדי לפגוע בחיוניות של חלקי
ריבוי וגטטיביים של עשבים רב שנתיים ,כמו גומא הפקעים
(סיידא) ,דורת ארם צובא (קוסאב).
חשוב לבחור חלקות נקיות מאבנים ,שעלולות לפגוע בפקעות
בעת האסיף.
בהמשך משקים את החלקה לצורך הנבטת זרעי עשבים לפני
זריעת תפוחי האדמה ותיחוחם ,כדי להקטין את בנק הזרעים
שבקרקע ,שיכולים לנבוט במהלך הגידול.
המשך ההתמודדות עם העשבייה מבוצע לאחר הזריעה,
בשילוב עם תוספת הזנה.

הזנת יסוד
הבסיס הוא בחירת חלקה פורייה שכבר גידלה מספר גידולים
אורגניים באון צימוח גבוה.
קומפוסט :יש להקפיד על פיזור קומפוסט איכותי מועשר
בזבל עופות מאתר ייצור מאושר לחקלאות אורגנית על-ידי
גוף פיקוח אורגני מוכר (שעבר תהליך קומפוסטציה תקין
ושלם) ,על-מנת להעשיר את הקרקע באופן מיטבי ומצד
שני למנוע אילוח של הקרקע בגורמי מחלה וזרעי עשבים.

אתר ייצור קומפוסט איכותי (מקור קומפוסט שדה אליהו)
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כמות הקומפוסט והרכבו תלויים בסוג הקרקע של החלקה
הייעודית ,פוריותה וההיסטוריה שלה .כדי להבטיח יבול ואיכות
וגם להקטין ככל הניתן זליגת חנקות ויסודות הזנה אחרים למי
התהום ,מומלץ להיעזר בבדיקת פוריות קרקע .במידה שלא
בוצעו בדיקות ,מקובל לפזר כ 5-מ"ק קומפוסט משובח לדונם,
שמהווה כ 75-50-יחידות חנקן .יש לזכור שרק חלק מהחנקן
שבקומפוסט זמין בעונת הגידול הייעודית ,חלקו משמש כדשן
שחרור איטי וישתחרר במהלך העונות הבאות.

זריעה
בתפוחי אדמה חומר הזריעה הוא פקעות .הפקעות לעונת
האביב ,בשתילות ינואר ,הן מיבוא ,ובעונת הסתיו ,זריעת
ספטמבר-אוקטובר ,הן מגידול מקומי .חשוב להקפיד על
פקעות זריעה נקיות ממחלות ,כאלו שגדלו בשטחים מבוקרים
בזמן הגידול ,וכן יש לבצע בדיקה קפדנית של הפקעות עצמן
לפני הזריעה.
מחלת הכימשון הינה המחלה המשמעותית ביותר בגידול
תפוח אדמה .החומר היחיד המאושר לשימוש במחלה זו הוא
נחושת (שהשימוש בו מוגבל ל 600-גרם חומר פעיל בעונה),
המשמש בעיקר למניעה .במרוצת השנים טופחו זני תפוחי
אדמה עמידים במידת-מה לכימשון ,ולאור חוסר היכולת
להתמודד עם המחלה בצורה יעילה לאחר הדבקה ,זנים אלו
הם המשמשים כיום את הגידול האורגני.
יש לזכור ,שבממשק גידול אורגני יש איסור על טיפול בפקעות
בחומרים כימיים שאינם מאושרים לשימוש בחקלאות אורגנית.
ניתן לטפל או לשטוף את הפקעות בחומרים אורגניים ,כמו
דטרגנטים וסבונים ,אף כי שיטה זו אינה מקובלת במעשה.

זנים
עיקר הגידול האורגני בארץ מיועד ליצוא לאיחוד האירופי.
לאור כך ,הזנים נקבעים בעיקר לפי דרישות הלקוח האירופי,
שדורש לרוב זני איכות בעלי ציפה צהובה.
אליאנס :זן עמיד לכימשון ,ממקור גרמני ,מגודל בישראל
במיוחד לשם יצוא חורפי ,פקעותיו קטנות עד בינוניות

ומוארכות ,קליפתן חלקה וצהובה ,וצבע בשרן צהוב עמוק.
דיטה :זן הולנדי שפקעותיו מוארכות ,צבע קליפתן ובשרן
צהוב .הזן גדל בשתי עונות הגידול ומשווק גם חודשים אחדים
לאחר האסיף ,מתוך האחסון.
ניקולה :זן שטופח בגרמניה .היה הזן המוביל ביצוא האורגני
בעשור הקודם ,אך הוחלף בשנים האחרונות בזנים עמידים
יותר לכימשון.

מפזרת זבל עופות רתומה לטרקטור בריתום 3
נקודות (מקור תמונה :אתר חברת רמנוע)

התמודדות עם עשבייה :אחד הנושאים
המורכבים בחקלאות האורגנית
זורעים את הפקעות לתוך תלוליות בגובה  17-15ס"מ מעל
לפקעת.
לאחר הזריעה משקים להרטבת חתך אל מעבר לעומק
הפקעות .השקיה זו משמשת גם להנבטת עשבים.
לאחר זריעת הפקעות אך לפני הצצת גבעולי תפוח האדמה,
מפזרים זבל עופות מטופל ומקלטרים עם מקלטרת מטיפוס
לילי-סטון ,פעולה שמפרקת במידת-מה את הגדודית אך
מדבירה ביעילות את העשבים שנבטו.
לאחר הקלטור משקים שוב ,להנבטה נוספת של עשבים ,תוך
שמירה על רטיבות עומק בית השורשים של תפוחי האדמה.
לאחר נביטת תפוחי האדמה ,מפזרים שוב זבל עופות מטופל
ומתללים שוב ,להדברה נוספת של העשבים שנבטו ולהצנעת
הזבל.
פעולות אלו ,ובזכות מבנה הצמח של תפוח האדמה שסוגר
נוף בפרק זמן קצר יחסית ,מאפשרות התמודדות נאותה עם
העשבים ,ולכן בממשק עיבודים נכון יימנע על פי רוב הצורך
בעישוב ידני ,שדורש כוח אדם יקר שפעמים רבות אינו זמין.
יש לזכור שזבל אורגני ממקורות שונים ומעונות שונות יכול
להיות שונה גם באיכות.
תכולת יסודות אופיינית של זבל עופות מטופל (לפי אתר
חברת "רמ-נוע")
סוד הזנה

תחולה באחוזים

חנקן

4.5%

זרחן

2.8%

אשלגן

3%

חומר אורגני

82%

קלטרת ליליסטון בפעולה

כלומר ,תוספת של  400ק"ג זבל עוף מוסיפה כ 18-יחידות
חנקן ,אף כי רק חלק מהחנקן המוסף זמין לעונת הגידול,
וחלקו מצטרף לבנק החנקן של הקרקע שמושפע גם מסוג
הקרקע ומתכולת החומר האורגני בה.
משקים בהמטרה כדי לוודא רטיבות מלאה של פני השטח
ושומרים על פני שטח לחים עד להצצה מלאה של הפקעות.

השקיה
השקיית תפוחי אדמה נעשית לרוב בהמטרה במערכת קבועה
או בקוונוע .השקיה בטפטוף עם שלוחה על כל תלולית הינה
אפשרית ,אבל פחות נפוצה ,אף כי יש לה יתרון במניעת
מחלות עלווה .בכל שיטת השקיה חשוב להבטיח הרטבת
שטח מלאה ,כדי להבטיח שכל הפקעות גדלות בקרקע לחה.
כאשר ההשקיה אינה סדירה ,עלולות להיווצר פקעות מעוותות
(המכונות "בובות").
מערכת השורשים של תפוחי האדמה רדודה יחסית ,ולאור
חשיבות השמירה על לחות בשכבת התפתחות הפקעות
נדרשת השקיה בתדירות גבוהה יחסית ,תוך החזר ההתאיידות
היומית .כיום מקובל להתייחס להתאיידות המחושבת לפי
נוסחת "פנמן  -רנטיס" ,אף כי יש מגדלים שמעדיפים עדיין
לעבוד לפי התאיידות מגיגית .במקומות בהם עדיין פועלת
גיגית התאיידות ,תדירות ההשקיה תלויה גם בסוג הקרקע
ותאחיזת המים בה.

מתלם סיבובי אקטיבי (צילום מיטב מאור ,מדריך מיכון
של שה"מ)

תופעת "בובות" בתפוחי אדמה

 .5הקפדה על ריסוס יעיל בעזרת מרסס מפוח ,שיבטיח כיסוי
נוף מלא .יש לדאוג למרסס ייעודי לחקלאות אורגנית ,כדי
למנוע סיכון של אילוח בשאריות חומרי הדברה אסורים.
 .6פגעים אחרים יטופלו בהתאם לממצאי פיקוח מזיקים
צמוד ,הדרוש בחלקות תפוחי האדמה.
פגעי קרקע:
 .1הקפדה על פקעות נקיות ככל הניתן מפגעים.
 .2שימוש בקומפוסט בשל ואיכותי ימנע אילוח של השדה
וגם עשוי למנוע התפתחות פגעים (סופרסיביות = יכולת
הקומפוסט לעכב או אף למנוע התפתחות גורמי מחלה
בקרקע).
 .3בחירת חלקה נקייה מפגעים ,תוך הקפדה על מחזור
זרעים.
 .4במידת הצורך ,ניתן כל כמה שנים לשלב חיטוי סולארי של
חלקות ,אם ידוע כי הן נגועות בפגעים.

הכנה לאסיף

הגנת הצומח
בעיקרון ,באורגני הפעולות משולבות זו בזו ,ופעולות שונות
משפיעות על טווח גורמים .לכן ,בדיון על הגנת הצומח עשויה
להיות חזרה על נקודות שכבר נדונו בסעיפים קודמים.
 .1בחירת זנים עמידים.
 .2הקפדה על פקעות נקיות מפגעים ,שגדלו בחלקות נקיות
מפגעים בחלקת גידול הזרעים.
 .3פיקוח מזיקים תכוף ,שיאפשר גילוי פגעים עם הופעתם.
 .4ריסוסים מונעים בנחושת ,המבוצעים כשהתנאים
הסביבתיים מתאימים להתפתחות כימשון ,ויש דיווחים על
תחילת נגיעות בכימשון באזור הגידול .רצוי לרסס בנחושת
משולבת בתכשיר שמן ממקור צמחי או תכשיר שמן
מינראלי .שילוב ריסוס הנחושת והשמן מאפשר הקטנת
ריכוז הנחושת לכדי מחצית (יש לזכור כי כמות הנחושת
המרוססת על דונם אורגני מוגבלת לפי התקנים ל 600-גרם
נחושת לדונם לשנה).

בחקלאות אורגנית יש איסור גורף על שימוש בכימיקלים
לשריפת נוף הצמחים ,ולכן יש צורך לשרוף את הנוף במשלהב
 יקר או בכיסוח.האסיף נעשה בקומביין שנוקה קודם לכן משאריות גידולים
קונבנציונליים.
אחסון :תפוחי אדמה אורגניים חייבים להישמר בחדרי קירור
נפרדים מתפוחי אדמה רגילים .להארכת חיי מדף ,מותר
להשתמש רק בחומרים המאושרים לשימוש בחקלאות
אורגנית (שמן מנטה).
במידה ששוטפים את הפקעות לפני שיווק ,יש לדאוג לניקיון
מוחלט של קווי השטיפה משאריות גידול רגיל ,שעלול לאלח
את הפקעות בשאריות חומרי הדברה האסורים בשימוש
בתוצרת האורגנית .שימוש בבית אריזה ,המשלב תוצרת
אורגנית ורגילה ,מחייב בניית פרוטוקול פעולה שיאושר על-ידי
גוף הבקרה.

הערה לסיום
ממשק הגידול של תפוחי אדמה אורגניים מהווה מורה דרך
שיאפשר לגדל בעתיד גם תפוחי אדמה רגילים עם הפחתה
משמעותית ביישום חומרי הדברה רגילים ,שנאסרים לשימוש
חדשות לבקרים ,עם התפתחות התקינה ולאור דרישת צרכנים
לתוצרת נקייה משאריות .מכאן חשיבות הגידול האורגני כמורה
דרך גדולה בהרבה מייצור הפקעות האורגניות בלבד ,ויש
לעשות כל מאמץ לשמרו ולהמשיך ולשכללו גם בתקופות בהן
השיווק האורגני ליצוא נתקל בקשיים שהם זמניים.

פרסומת ישנה ל DDT-היא רק תזכורת היכן היינו לפני כ 40-שנה
והיכן אנו כיום בנושא התקינה והמודעות לחומרי הדברה מסוכנים....
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