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החקלאים רוצים חסינות
להעניק חסינות להחלטה הנכונה מפעם, שהביצוע שלה טורפד,   .4

ולהקים שוק סיטוני חדש, למען החזרה למסחר הוגן בחקלאות.

להעניק חסינות לחקלאות מפני יבוא תוצרת חקלאית מתחרה   .5

ולאפשר לחקלאים להתקיים בכבוד.

להפעיל חסינות כלפי החקלאים מפני תקנה 116, שבעקבותיה   .6

נערכות פשיטות ואכיפה אגרסיבית אצל החקלאים, תוך גרימת 

עוול לחקלאים שמחפשים כל דרך להישרד.

לאחר שנים של התנכלות והתעמרות בחקלאים ובחקלאות, 

הגיע הזמן לשנות את ההשקפה של השלטון והציבור בכל הקשור 

לחקלאות, שעיצבה ומעצבת את פני המדינה, בגבולות, בפריפריה, 

בהפרחת המדבר ובשמירה על שטחי המדינה. אם נסמוך על סלט 

מיובא מטורקיה או ממקום אחר, לא יישאר סלט, כי החקלאות תלך 

ותדעך, וככה אי אפשר להמשיך. החקלאות היא סלע קיומנו בארץ 

הזאת.

מאיר יפרח

על הפרק

טיפולים למניעה ולהתמודדות   60
עם פוזריום בחסה עגולה 

)iceberg( בבשור
ליאור אברהם, נביל עומרי,   

לאה צרור, אורלי ארליך,   
שרה לביוש, גיא רשף,   

צביקה אברהם, אביתר שטרן,   
רוני אלון, אורי ארד

מניעת מחלות בשום  64
עין חרוד איחוד, 2019  

יואל רובין, גיא סלע, אילן לדל,   
אלי מרגלית

מבחן זני אבטיח סידלס   67
מידי מורכב בכיר

גשר, 2019   
יפתח גלעדי, שמעון לחיאני,   

מחמוד זועבי, חזי גורן, 
שמשון עומר, רני קליינמן,   

אלי פליק, שרון אלקלעי-טוביה,   
תמר אזולאי, דני צ'לופוביץ'

בימים אלה, כשרבות מן המערכות אינן מתפקדות, וחסינות הופכת 

לאמצעי לגיטימי לקיצורי דרך או אולי להתחמקויות, עולה המחשבה 

שהחקלאים באמת זכאים לחסינות בתחומים שונים, לטובת המשך 

קיומה של החקלאות בישראל ולמען ביטחון המזון של הציבור 

בישראל, ולדוגמה:

להעניק לחקלאים חסינות מפני מכסות, אגרות, מיסים למיניהם,   .1

שיאפשרו להם לנשום כלכלית ויועילו להישרדותם במשקים.

ליצור חסינות לחקלאים, הנדרשים בלית ברירה למכסות מים   .2

נוספות, אם בשל עונות דלות במשקעים ואם כיוון שאין באזורי 

הגידול שלהם מים מוזלים.

לתת חסינות לתקציבי ההשקעות בחקלאות לממדים וליעדים של   .3

פעם, בעיקר בכל הקשור להתייעלות במשקים ולעידוד חקלאים 

צעירים, וזאת תוך הקפאת נדידת התקציבים לתחומים בלתי 

רלבנטיים.

67 2053
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סלט ירקות
איר יפרח - איש מ

העשור בחקלאות

מאיר יפרח, מזכיר ארגון 
מגדלי ירקות ויו"ר ענף הירקות 

במועצת הצמחים, נבחר ל"איש 
העשור בחקלאות", במסגרת 

"ועידת ישראל לחקלאות", 

בעקבות כ-50 שנות פעילות 
ציבורית למען חקלאי ישראל.
מאיר יפרח, חבר מושב אוהד 

ומחלוצי החקלאים בחבל 
אשכול, זכה באות הוקרה מיוחד, 

"איש העשור בחקלאות". האות 
הוענק למאיר במסגרת "ועידת 

ישראל לחקלאות", שאורגנה 

על-ידי קבוצת ״משוב״, בראשות 
חיים אלוש, והתקיימה בירושלים.

מנכ"ל מועצת הצמחים, צבי 
אלון, אמר על הבחירה כי הוא 

גאה על בחירתו של מאיר, 
דמות ציבורית מרכזית במועצה, 
אדם הרואה למרחוק את צורכי 

החקלאות והחקלאי הבודד 

כאחד. לדבריו, "אין ראוי ממאיר 
לזכות באות הוקרה זה. מאיר 
פועל עשרות שנים, במסגרת 

ארגון מגדלי ירקות, מועצת 
הצמחים ובמסגרות אחרות, 

עבור חקלאי ישראל. מאיר הוא 
אדם בעל חזון, המסייע רבות יום 

יום לכלל חקלאי ישראל. 
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יחד עם חקלאי ישראל, אנו 
מוקירים למאיר תודה ומאחלים 

לו עוד שנים רבות של פעילות 
ברוכה".

בגאווה רבה ברכות חמות 
שלוחות למאיר יפרח מחבריו 
בארגון ומכלל מגדלי הירקות.

ואלה הדברים שכתב אלי אהרון 
על מועמדותו של מאיר יפרח 

כאיש העשור:
מאיר החל את דרכו כחקלאי 

במושב זרעית, ובתחילת שנות 
ה-70 של המאה הקודמת 

התיישב במושב אוהד שבנגב 
המערבי והיה אחד ממייסדיו. את 
דרכו בפעילות ציבורית חקלאית 

החל מאיר בשנות ה-80 כרכז 
הוועדה החקלאית במועצה 

האזורית אשכול.  בסוף שנות 
ה-90 החל מאיר את פעילותו 

הציבורית ברמה הארצית 

כמזכיר ארגון מגדלי ירקות, 
תוך שהוא מחליף בתפקידו את 

יוסטה בלייר ז״ל. בתפקיד זה 
משמש מאיר עד היום, וזאת על 

אף שבשנת 2013 נבחר מאיר 
לתפקיד סגן ראש המועצה 

האזורית אשכול. החלטת מועצת 
הארגון על המשך תפקודו 

כמזכיר הארגון נבעה מאי רצונה 
של המועצה לוותר על יכולותיו 

וכישוריו של מאיר וכן כהבעת 
הערכה להישגיו בתפקיד זה 

במהלך שירותו רב השנים. בנוסף 
לכך, נבחר מאיר ליושב ראש ענף 

הירקות במועצת הצמחים.
מאיר אינו רק איש של מילים 

אלא גם איש של מעשים. 
העשייה של מאיר מלווה את 
מגדלי הירקות לאורך שנים 
בכל תחומי הפעילות. בכל 

נושא הקשור למגדלי הירקות 
קיימת טביעת האצבע שלו 

בסיוע לחקלאים. הדבר בא 
לידי ביטוי בנושאים שונים, כמו: 

הסדרת ביטוח נזקי טבע לכל 
מגדלי הירקות, וזאת ללא צורך 
בבירוקרטיה של דיווח גידולים, 

הסדרת נושא ההלוואות להון 
חוזר לחקלאים, שאפשר את אי 

תלותם במימון של סיטונאים, 
סיוע לחקלאים במצוקה וכן 
סיוע במענקי השקעות, ועוד 
נושאים רבים ומגוונים. בנוסף 

המשך בעמוד הבאלכך נאבק מאיר כנגד ניסיונות 

של מספר שרי חקלאות לבטל 
ו/או לצמצם את פעילותה של 

מועצת הירקות, ולאחריה מועצת 
הצמחים, שהינה הפלטפורמה 
המרכזית בסיוע לחקלאים, וכן 

פלטפורמה חיונית לניצול היתרון 
לגודל בתשומות חקלאיות 
מרכזיות. במסגרת זו, דאג 

מאיר שתתקבלנה החלטות 
אשר הקריטריון המרכזי בהן 

הוא השאלה: האם זה טוב 
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למגדלים? בנוסף לתפקידו זה, 
מאיר היה שותף לסיוע לכלל 
חקלאי ישראל גם במסגרות 

אחרות, כמו: התאחדות חקלאי 
ישראל, תנועת המושבים ועוד. 

תקצר היריעה מלספר על 
פועליו של מאיר למגדלי 

הירקות בפרט ולכל חקלאי 
ישראל בכלל. על כל אלה, ולאור 

תרומתו הרבה לחקלאי ישראל 
בשלוש העשורים האחרונים, 

אני מתכבד להמליץ על מאיר 
יפרח לאיש העשור בחקלאות 

הישראלית.     

ואלה הדברים שנשא מאיר 
יפרח בטקס זה:

"שלום רב לכל משתתפי ועידת 
העשור.

כשבישרו לי על הבחירה בי 
לאיש העשור, התגובה הראשונה 
שלי הייתה 'מה פתאום', הרי יש 

מאות אנשים שתרמו ותורמים 
לחקלאות. ובכלל, אני חושב 
שאות העשור מגיע למעשה 
לחקלאי ישראל, שמצליחים 
לשרוד את העשור האחרון. 

יותר מארבעה עשורים אני עוסק 
בחקלאות, והעשור האחרון הוא 
הקשה מכולם. היו אולי תקופות 

לא פחות קשות של הישרדות 
כלכלית, אבל החקלאי לא היה 
לבד. הציבור והממסד נתנו לו 
גב להיחלץ מהקשיים, הכירו 

בתפקידים החיוניים שלו בכל 
הקשור להספקת המזון במדינה 
ובוודאי שלא הערימו עליו קשיים 

נוספים מעבר לקשיים היומיומיים 
איתם הוא מתמודד.

אבל בעשור האחרון, לא יאמן 
לאילו ממדים הגיעו ההתנפלות 

וההתעמרות בחקלאים. קשה 
לתפוס איך הפכו החקלאים 

לאויבי העם, לשודדי הקרקעות, 

למבזבזי מים, לאדונים 
המעסיקים עובדים זרים, 

לפרזיטים של הציבור. מבזים 
אותם בכל הקשור לזכויות 

החקלאים בקרקע. שוכחים מי 
הקים את המדינה.

שוכחים מי יושב מאז על 
גבולותיה כאשר החקלאות היא 

בדרך כלל פרנסתו היחידה. 
קיבוצים, מושבים ומושבות הם 

שקבעו את הגבולות, וגם במרכז 
הארץ הם אלה ששומרים על 
הקרקעות והריאות הירוקות, 

אבל המדינה ממשיכה להתעמר 
בחקלאים ורואה בהם נטל ולא 

נכס. 
זה התחיל עם העובדים הזרים. 

למרות שאין סיכוי להעסיק 
עובדים ישראליים במקומם, 

למרות שאף חקלאי לא יעסיק 
יותר עובדים מכפי יכולותיו. 

עשו הכול כדי לקצץ במכסת 
העובדים ולהקשות על החקלאי 

בהיטלים ובמיסים מעבר 
ליכולותיו. 

במקביל מנעו בכל דרך את 
הקמתו של שוק סיטוני מודרני 

ובכך מנעו חלופה ראויה לשיווק 
התוצרת, כפי שניתן למצוא 

במדינות רבות בעולם. שנים 
רבות טרחו כביכול על תכנון שוק 

חדש, אבל בשעת האמת עצרו 
הכול והותירו את החקלאים עם 
הגב לקיר. לא פלא שבסופו של 
דבר העמלות שמשלם החקלאי 

עלו פי כמה וכמה, כי אין ממש 
מסחר אמיתי והוגן.

נכון, גם החקלאים מיהרו לשבור 
ולהרוס כל התארגנות שעשויה 

לשרת אותם, החל באגודות 
ואחר כך תנובה ואגרקסקו, 

ולצערנו, מה שמפרקים כבר אי 
אפשר לבנות מחדש. 

אך הנזקים הגדולים, שהחריפו 
בעשור האחרון, היו מידי 

פוליטיקאים, שבאו לזמן קצוב 
והלכו, מצאו בחקלאות קרש 

קפיצה לסמכויות ולתקציבים 
והקשיבו יותר ליועצים ולגחמות 

הציבור מאשר לחקלאים עצמם.
אחד האיומים הקשים הוא על 

מועצות הייצור החקלאיות, 
שחדשות לבקרים מאיימים על 

קיומן, למרות שכל תקציביהן 
מהמגדלים. כאשר הממשלה 

מפנה עורף, והחקלאי נשאר רק 
עם ארגוני מגדלים והתאחדות 

חקלאים, שמתריעים ללא הרף, 
מועצות הייצור החקלאיות הן 

הבית היחיד שנותר לחקלאים. 
המועצות הן שמאפשרות 

לחקלאים לקבל סיוע בעת 
מצוקה, לתכנן במשותף את 

פעילות הענפים ולהביא להוזלת 
הביטוח, לתמיכה בהדרכה, 

במחקר, בנגישות למידע, לעזרה 
נקודתית בכשלי שוק, הלוואות 

ועוד.
ושוב גם כאן, יש חקלאים 

שלוקחים חלק ברצון המערכת 
לפגוע בכל התארגנות, מגדלים 
שלא מבינים ששאיפתם לשוק 

חופשי יכולה לחסל את הגופים 
היחידים שעומדים לצדם בכל 

עת.
בעשור האחרון הרחיבו את רעיון 

היבוא. זה התחיל בתפוחים 
ובאגסים ונגמר בחלק מרכזי של 

מיני הירקות ובפרט בעגבניות, 
שמגדלים אותן בעיקר בעוטף 
עזה. לדעתי זה פשע להפעיל 

יבוא פרוע של תוצרת חקלאית 
בשם פער התיווך ויוקר המחיה, 

סיסמאות נבובות שהחקלאים 
אינם אחראים להם, כאשר 

התוצאה היא הרס החקלאות 
והעדפת החקלאי הטורקי על 
פני הישראלי. הצרכן הישראלי 

אינו נהנה מכך, והיבואנים 
מתעשרים.

בימים אלה כולנו מתמודדים 
עם בחירות בפעם השלישית.
ענף החקלאות, כמו תחומים 
רבים אחרים, נמצא בקיפאון 

בגלל שאין שלטון רציף ותוכניות 
מוגדרות. התקווה היחידה 
שמתעוררת בכל בחירות 

היא ממשלה חדשה, שתמנה 
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שר מההתיישבות, שלא שכח 
ושמבין מה ערכה של החקלאות 

בהספקת מזון לעם ישראל, 
בביטחון המזון, בחוסנה של 

המדינה בגבולותיה. לא פחות 
חשוב הוא לנסות ולהחזיר את 
האהבה לחקלאים, לעצור את 

מטר הבוץ שמטילים עליהם, ואם 
לא, לפחות לא להפריע להם.

אם נביט על העשור האחרון, 
היו הישגים במאבקינו, בעיקר 

בכל מה שקשור לאיומים 
שהצלחנו לעצור או להקטין 
את נזקיהם. לצערי כנראה 

ככה ייראה גם העשור הבא. 
אבל החקלאים הנפלאים, 

מהערבה, מהבקעה, מהנגב 
כולל עוטף עזה, מרמת הגולן, 
מיישובי הצפון וכמובן ממרכז 
הארץ, הם התשובה לחוסנה 

של ישראל, והכול מתוך אהבת 
אמת לעיסוקם. דאגה לרווחתם 

היא זכות ולא חסד.
אני רוצה להודות לכל השותפים 

שלי בעשייה, והרשימה ארוכה, 
ולא אצליח להזכיר את כולם. 

אזכיר את שותפיי בארגון 
מגדלי ירקות ובכלל הארגונים 

החקלאיים, במועצת הצמחים, 
בהתאחדות חקלאי ישראל 

ובתנועות.
תודה מיוחדת לילדיי ולאשתי 

המנוחה שולה ז"ל, שמהם 
שאבתי את הכוחות להיאבק 
ולתרום בשליחות הציבורית.
תודה לחיים אלוש ולקבוצת 

משוב על הבחירה.
נקווה לימים טובים, שנחזיר 

עטרה ליושנה.
כל עוד נשמתי באפי, אמשיך 

להיאבק למען החקלאים 
והחקלאות, כי היא חשובה יותר 

מכל עסקנות והיא לטובתה 
ולתפארתה של מדינת ישראל".

שנים האחרונות חל ב
זינוק של למעלה 

מ-45% בנזקי 
מזג-האוויר לחקלאות

ההתחממות הגלובאלית 
ושינויי האקלים העולמיים 

כבר משפיעים על החקלאות 
בישראל, ובשנים האחרונות 

רואים מגמה של גידול בהיקף 
נזקי-מזג האוויר לגידולים 

החקלאיים בישראל, כך עולה 
מסיכום נתוני העשור של 

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע 
בחקלאות. מהנתונים עולה, כי 
ממוצע הנזקים השנתי בחמש 
השנים האחרונות )2019-2015( 
זינק בכ-45% ועמד על כ-310 

מיליון ש"ח בשנה, לעומת 
ממוצע הנזקים השנתי בחמש 
השנים הראשונות של העשור 

)2010-2014(, שעמד על כ-213 
מיליון ש"ח. בקנט מציינים כי בשנים 

האחרונות אנו עדים לאירועים 
קיצוניים יותר ותכופים יותר, הגורמים 

לנזקים גדולים מאוד בזמן קצר. 
להערכתם,  בדומה לשאר העולם, 
גם בישראל המצב עלול להחמיר 

בהמשך, כשהנפגעים המידיים 
ימשיכו להיות החקלאים.

מסיכום נתוני 2019 עולה כי בשנה 
החולפת טיפלו מעריכי הנזקים של 
קנט בלמעלה מ-10,500 דיווחים על 

נזקים לגידולים החקלאיים, גידול 
של כ-5% ביחס לשנת 2018. כ-29% 

מהדיווחים היו על נזקים לגידולי 
הירקות, כ-28% לגידולי הפירות 

וכ-12% בהדרים. דיווחים 
משמעותיים היו גם מקרב מגדלי 
האבוקדו והפלחה - כ-6% מכלל 

הדיווחים בכל אחד מהענפים הללו. 
הנזקים בשנה החולפת הסתכמו 

המשך בעמוד הבא

בתוכנית:
התכנסות, קפה וכיבוד קל  09:30

דברי פתיחה ועדכונים  10:00
דלועי ארץ ישראל בימי קדם - ד"ר הרי פריס, נווה יער    10:20

אגרוטכניקה של גידול דלועיים בישראל - שמשון עומר,   10:45
שה"מ

גידול אבטיח, דלעת ערמונים וקישוא בבית רשת -   11:10
ליאור אברהם, שה"מ

הפסקה  11:40
האם יש צורך בחקלאות מותאמת אישית בהרכבת   12:10

אבטיחים?
השפעה על איכות הפרי הקטוף - פרופ' אלעזר פליק,   

מרכז וולקני

יום עיון בנושא דלועיים
27.2.2020, מו"פ דרום 

למגדלי הירקות שלום רב, 
הנכם מוזמנים ליום עיון שיתקיים ביום ה' - 27 לפברואר 2020

במו"פ דרום, באולם ההרצאות החדש

אחסון מושכל של דלעת ערמונים לשיווק רציף של   12:35
פרי באיכות מיטבית

- ד"ר כרמית זיו, מרכז וולקני  
13:00  סיום משוער

ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום.

נשמח לראותכם,

ליאור אברהם, שמשון עומר, אגף הירקות, שה"מ: 050-6243972

בת שבע בדוח, רכזת הדרכה, שה"מ: 050-6241601

חנה אלון, מו"פ דרום

ד"ר כרמית זיו, המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית, מרכז וולקני
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בכ-265 מיליון ש"ח, אולם בקנט 
מציינים כי בשל אופיים של נזקי 
מזג-האוויר לחקלאים, שחלקם 

גורמים לירידה בהיקף היבול, 
ניתן יהיה לדעת את ממדי הנזק 

הסופיים רק בעוד מספר חודשים. 
מבחינת אזורי הנזק, כ-44% 

מהנזקים הכלכליים נגרמו 
למגדלים בצפון הארץ, כ-41% 

למגדלים בדרום וכ-15% למגדלים 
במרכז הארץ. 

מהנתונים עולה כי מרבית הנזקים 
בשנה החולפת נגרמו מהחורף 

הגשום והסוער יחסית, כשבנוסף 
למשקעים מבורכים, בעיקר בצפון 
הארץ, הביא עמו החורף גם נזקים 
גדולים. עיקר הנזק נגרם כתוצאה 

מהצפות של שדות ומפגיעה 
בגידולי הפלחה, בירקות ובעצי פרי 

ומאירועי סערה שגרמו לפגיעה 
בפירות ולנשר של פרי. אירועי 
סערה גרמו לנזקים כבדים גם 

לגידול תפוחי האדמה. 

גורם נזק משמעותי נוסף היה הברד 
הכבד, שירד במספר אירועים 
בחורף ושפגע בעשרות אלפי 

דונמים של גידולי פירות בצפון 
)בעיקר בגידולי מישמש, נקטרינה, 
דובדבן ואפרסק( וכן פגע בגידולי 

הענבים. במקרים רבים הברד 
הפוגע בפרי והרוחות שמטלטלות 
את הפרי על העץ גורמים לפירות 

נזקים אסתטיים, הפוסלים בהמשך 
את שיווקו של הפרי. 

נזקים משמעותיים נוספים נגרמו 
בשנה החולפת כתוצאה מאירועי 

חום, בעיקר בחודשים מאי-יוני-יולי, 
שגרמו לתמותה נרחבת של עצים 

צעירים ולנשירת חנטים, בעיקר 
בגידולי האבוקדו. גשמים מאוחרים 

יחסית, שירדו בסוף מרץ, גרמו 
לנזקים לשחתות שנקצרו ונשארו 

בשדות לייבוש.
ההתחממות הגלובאלית פוגעת 
גם בבעלי-החיים )בקר, עופות 

ודגים(, כאשר בשנים האחרונות 
ישנן התפרצויות של מחלות 

והתפשטות של וירוסים שונים. 
מי מהענפים ספגו הכי הרבה 

נזקים בשנה החולפת?
על פי נתוני קנט, היקף הנזקים 

הגדול ביותר נגרם בשנה החולפת 
לגידולי הירקות )כ-70 מיליון ש"ח( 

ובעיקר לגידולי תפוחי אדמה, 
אבטיח, עגבניות ובצל. היקף 

הנזקים למגדלי הפירות נאמד 
בשנה החולפת בכ-65 מיליון 

ש"ח. עיקר הנזק נגרם לגידולים 
נקטרינה, ענבי מאכל, מנגו, 

אפרסק, אגס ותפוח. הנזק לגידולי 
הפלחה עמד בשנה החולפת על 

למעלה מ-22 מיליון ש"ח וכלל 
פיצוי נרחב בגין פגיעה בהכנסות 

המגדלים. לגידולי האבוקדו נגרמו 
בשנה החולפת נזקים בהיקף של 

כ-18 מיליון ש"ח ולמגדלי ההדרים 
כ-12 מיליון ש"ח. בקרב בעלי-

החיים, עמד היקף הנזקים למגדלי 
העופות בשנה האחרונה על כ-28 

מיליון ש"ח, והיקף הנזקים למגדלי 
הבקר והצאן עמד על כ-24 מיליון 

ש"ח. נזק משמעותי של כ-8 מיליוני 
ש"ח נגרם בשנת 2019 למגדלי 

הדגים. רוב הנזקים בענפי גידול 
בעלי-החיים נגרם עקב תמותה 

ממחלות שונות.
שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט, מסר 

כי "ההתחממות הגלובאלית כבר 
פוגעת בחקלאות הישראלית. 
האירועים האקלימיים השונים 

הופכים לעוצמתיים יותר ולבלתי 
צפויים, והצפי הוא שהמצב יחמיר 

בשנים הקרובות. על-פי נתוני 
השירות המטאורולוגי, בעשורים 
האחרונים עלתה הטמפרטורה 
הממוצעת בישראל ב-1.4 מ"צ, 

והצפי הוא לעלייה של מעלה 

נוספת עד שנת 2050. המשמעות 
היא לא רק שינויים דרמטיים 

בהיקף הנזקים של מזג-האוויר 
ובעוצמה של נזקים אלה, אלא 

גם בשינויים בסוגי הגידולים, 
באזורי הגידול ובשיטות הגידול. 
יתרה מכך, אנו כבר עדים לכך 

שהשינויים האקלימיים העולמיים 
גורמים להתפרצות מחלות 

ומזיקים בהיקפים שטרם ידענו 
בעבר, דבר המשפיע על המחירים 

ועל ביטוח נזקי הטבע".
"לצערנו", מוסיף תורג'מן, "אין 

כיום אף גוף במדינת ישראל 
שעוסק בנושא, ואין אף פורום 

מקצועי שדן בהשלכות הכלכליות 
והלאומיות הצפויות לחקלאות 

הישראלית כתוצאה מההתחממות 
הגלובאלית. 

הממשלה החדשה שתקום חייבת 
להקים גופים רלוונטיים, שייערכו 
בעוד מועד לפני שהמשבר יגיע". 

לבן זה הכתום החדש?
בעולם קיימים זנים רבים ומגוונים 

של בטטות, בעלות צורות וצבעים 
שונים. הבטטות הנפוצות והמוכרות 

כיום בשווקים הן הבטטות 
הכתומות, המתוקות, מזני ג'ורג'יה 
ג'ט ובורגארד, שעל- פי הערכות 

מהוות למעלה מ-90% מייצור 
הבטטות בישראל. 

במסגרת כנס הבטטות של שירות 
ההדרכה והמקצוע )שה"מ( 

במשרד החקלאות )על הכנס 
מדווח במדור "מן השטח" בגיליון 

זה(, נחשפה לראשונה רשימה 
ארוכה של זנים חדשים ובלתי 

מוכרים לצרכן בישראל.
במהלך השנה האחרונה בוצע על 
ידי שה"מ, מכון וולקני וגד"ש נירים 
מבחן ל-20 זנים שהגיעו מארה"ב, 

סין ומזרח אפריקה, ובו נבחנה 
רמת התאמתם לתנאי הגידול 

בישראל. לצד המראה המוכר של 
בטטה כתומה )מבחוץ ומבפנים( 

נראו גם כמה זני בטטות שונים 
בצבעם, שייתכן כי ייכנסו בעתיד 
לסל המוצרים לצרכן הישראלי.  

לפניכם כמה מן הזנים בעלי 
תכונות מעניינות:

 )Travis( הזן האמריקאי טרוויס #

מוביל מבין הבטטות הלבנות: הוא 
זהוב מבחוץ ולבן מבפנים. הזן 

החדש מניב כ-3 טונות לדונם, ורובו 
באיכות גבוהה. מקורו בתוכנית 

טיפוח בלואיזיאנה בארה"ב, שם 
מדווחים עליו כבעל עמידות 

לנמטודות ובעל יכולת אחסון 
גבוהה במיוחד. מלבד צבעיו 
הייחודיים ותכונות משופרות 

בגידול ובאחסון, הזן החדש מאופיין 
בתכולת חומר יבש גבוהה במיוחד, 
שמביאה לספיחה מעטה של שמן 

במהלך הטיגון, מה שיכול לסלול 
את דרכו גם כמוצר לתעשייה.

# הזן הוורוד - זושו Xushu 18( 18( הוא 

זן סיני וותיק, שנחשב במשך שנים לזן 
המוביל בסין בזכות טעמו המיוחד. 

מבחוץ הוא מזכיר את הבטטות 
המוכרות לנו בצבע ורוד בהיר, 

אך אם נחצה את הבטטה, נגלה 
בפנים בטטה לבנה. יחד עם זאת, 
הזן החדש מאופיין בקליפה דקה, 

שמקנה לו מראה לא מזמין ומעוררת 
שאלות לגבי חיי המדף שלו.

 ,)Tanzania( זן נוסף הוא טנזניה #

שמוצאו ממזרח אפריקה. מבחוץ 
הזן לבן, וכשחוצים אותו מגלים גוון 

צהבהב. הזן טופח להיות עמיד 
לווירוסים שתוקפים בטטה, אך 

לצד זה נראה כי פוטנציאל הגידול 
שלו בארץ נמוך מאוד וכן אורך חיי 

האחסון שלו קצר במיוחד. 
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תוצאותיו של מחקר חדש, 
הקשור למנגנוני ההגנה של צמח 

הבטטה, שנערך במכון מקס 
פלאנק לאקולוגיה כימית, בעיר 

ינה בגרמניה, התפרסמו לאחרונה 
בכתב העת "סיינטיפיק ריפורטס" 

.)Scientific Reports(
לבטטות זנים שונים, הנבדלים 

בתכונותיהם השונות, אולם 
תשומת לב מיוחדת הוסבה לכך 

שזנים שונים, הגדלים באותו 
שדה בתנאים זהים, נבדלים 
באופן מפתיע בכל הקשור 

לעמידות למזיקים. במחקרים 
קודמים בעולם, נמצא כי זן שידוע 

כ-Tainong 57 הוא בעל כושר 
עמידות גבוה יותר בשדה בהשוואה 

 .Tainong 66-לזן הידוע כ
נמצא כי כאשר צמחי הבטטה    

Tainong 57 מותקפים במזיקים, עלי 
הצמח משחררים חומרים נדיפים 
מסוימים ברמה גבוהה. החוקרים 

של מכון מקס פלאנק, בשיתוף עם 
האוניברסיטה הלאומית בטייוואן, 

החליטו לבדוק האם העמידות 
לחרקים הגבוהה בזן אחד מסוים 

על פני האחר היא תוצאה של 
אותם חומרים והאם הם האחראים 

על הפעלת מנגנוני ההגנה.
תחילה בחנו החוקרים מה 

קורה לצמחי הזן העמיד לאחר 
שהותקפו על-ידי זחלי עשים. 

צמחים שהותקפו ייצרו חומרים 
נדיפים באזור הפגיעה, שהביאו 

לעלייה בהורמון צמחי באופן 
מקומי וכן באזורים שונים בצמח. 

כתוצאה מזה, באזורים נוספים 
בצמח, שעדיין לא נפגעו, עלו 

ריכוזי חומר חלבוני, ספוראמין 
)sporamin(, חומר המדכא את 

תאבונם של זחלי העשים )ודרך 
אגב, הספוראמין הוא גם החומר 
שגורם לכך שיש לבשל בטטות 

לפני צריכה(. החוקרים מוסרים, כי 
מתוך החומרים הנדיפים ששחרר 

הצמח, רק חומר אחד בודד 
)DMNT( אחראי לתגובת ההגנה 

בחלקיו האחרים של הצמח, 
שטרם נפגעו, והוא גם שמגיע 
לצמחים השכנים, המפעילים 

כתוצאה מכך את אותם מנגנוני 
ההגנה. כלומר, חומר זה לא רק 

שמגן על הצמח המותקף עצמו, 
אלא נקלט אצל הצמחים השכנים, 
שיכולים להיערך באותם אמצעים 

לאיום המתקרב.
נמצא כי לא בכל זן של בטטה 

יש את אותה היכולת לשחרר 
את ה"אזהרה" וכי לא כל זן יכול 

לקלוט את הסימנים הללו משכניו, 
והתוצאות בהתאם.

לדברי החוקרים,  גילוי זה יכול 
להביא לטיפוח זנים בעלי עמידות, 

שיכולים להפריש את אותו חומר 
בכמות מספקת להגן על עצמו 
ועל שכניו ושגם יהיו בעלי יכולת 

לקלוט את אותו מסר בעת 
הצורך משכניהם. בדרך זו ניתן 

יהיה להפחית את הנזק ממזיקים 
בדרך טבעית, ללא חומרי הדברה. 

במחקרי המשך מתכוונים 
החוקרים לבחון ולהבין יותר מקרוב 
את המנגנון, כיצד הצמחים קולטים 

את ה-DMNT ומעבירים אותו 
לתגובת מגננה.

המשך בעמוד הבא

צמחי בטטה יכולים להזהיר את שכניהם מפני התקפת מזיקים
על-ידי שחרור חומרים נדיפים, המאפשרים לצמחים שכנים להכין את עצמם למאבק.
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פרדים נ
מדוד מיארה ז"ל

אחד מטובי החקלאים בעמק 
המעיינות הלך לעולמו.

כך כתב עליו בנו, חגי מיארה. 

דוד מיארה עלה ממרוקו בגיל 
13. מיד לאחר הצבא השתקע 

במושב רוויה, והיה מחובר 
לאדמה בגופו ובנפשו עד יומו 

האחרון.
במשך 55 השנים, בהן עסק 

בחקלאות, גידל סוגים רבים של 
גידולים, מאבטיחים ועגבניות ועד 

צמחי תבלין בחממות.
החקלאים ומדריכי החקלאות 

באזור הכירו אותו כחקלאי 
מבריק ובעל ידע וניסיון רב, ולא 

פעם גם הגיעו לקבל עצה טובה 
כשנתקלו בבעיות חריגות בגידולי 

השדה. הוא תמיד שמח לעזור 

וחשב מחוץ לקופסה, והפתרונות 
שלו היו יצירתיים.

החקלאות הייתה בדמו ומעולם 
לא נמאס לו לדבר עליה.

הכריזמה שלו הפכה אותו לדמות 
דומיננטית באזור, ובמשך שנים 

כיהן כראש ועד מושב רוויה 
וכחבר מליאה במועצה. מתוקף 

תפקידו, ניסה ככל יכולתו לדאוג 
לרווחת המושבים. הוא אף העיר 

את העמק משנתו כשבשנת 

1999 הגיש מועמדות לראשות 

המועצה וגרם לכך שלראשונה 

מזה שנים רבות התקיימו בחירות 

אישיות לראשות המועצה ולא 

על-ידי הסכמים, כפי שהיה נהוג 

עד אז. זה לא שהיה לו סיכוי 

לנצח, אבל הוא שמח לגרום 

לתושבים להיות יותר מעורבים.

היה מסוג האנשים שאמרו את 

האמת בפנים ונתן ביקורת 

כשצריך, אבל תמיד ביקורת 

בונה.

האהבות הגדולות 

שלו מלבד 

החקלאות היו 

הדאגה למבוגרים 

במושב ולימוד 

קריאה בתורה. 

למבוגרים חילק כל 

יום ששי מהתוצרת 

שגידל, ובשעות 

הכנס השנתי לסיכום תוצאות 
מחקרים וניסויי שדה בתפוחי אדמה

26.2.2020, משרד החקלאות - בית דגן

למגדלי תפוחי האדמה שלום,
הנכם מוזמנים לכנס השנתי 

לדיווח תוצאות מחקרים וניסויי שדה בתפוחי אדמה, 
שיתקיים ביום רביעי - 26 בפברואר 2020, החל מהשעה 08:30, 

באולם כהן, משרד החקלאות - בית דגן.

נשמח לראותכם,
שחר פינקוביץ, ממ"ר תפו"א, שה"מ; 054-7788465
בת שבע בדוח, רכזת הדרכה, שה"מ; 050-6241601

הפנאי ישב ולמד את קריאת 
פרשת השבוע ודקדק בכל טעם 

וסלסול.
בהיותו איש ספר, רבים העריכו 
את הידע שלו בתורה ובהלכות 

ושמחו לשמוע את דעתו גם 
בנושאים יומיומיים רבים אחרים.

בלכתו הוא משאיר אחריו אישה, 
חמישה ילדים וארבעה נכדים 

שעצובים מלכתו אבל שמחים 
בזיכרונו.
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות פברואר 2020 - אפריל 2020

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד ינואר 
2020, אשר ישווקו בחודשים פברואר 2020 - אפריל 2020. הנתונים 

הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה, מתוך הסקירה היומית 
של מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף 

הירקות.
נתונים אלה מעובדים במועצת הצמחים-ענף הירקות לדו"ח מרכז 

ומפורט, שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

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

לתשומת לבכם:

הנתונים המופיעים בתחזית זו מבוססים על מידע שנמסר או 
שנאסף על-ידי המועצה ובגלל מורכבות העניין, ישנה אפשרות 

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

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

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

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

המדד הסיטוני של חודש דצמבר 2019 עמד על שיעור של 174% 
משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני ירד בחודש דצמבר 2019 בשיעור של 4% לעומת 
חודש נובמבר 2019. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש דצמבר 2019 על שיעור של 
159% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן ירד בחודש דצמבר 

2019 בשיעור של 2% לעומת חודש נובמבר 2019.
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המשך בעמוד הבא

% שינויינואר 20ינואר 19שם ירק
19.0718.63-2%ארטישוק

8.808.27-6%בטטות איכות מעולה
6.503.80-42%בצל אדום

5.062.89-43%בצל בית אלפא
7.828.256%בצל ירוק

3.54בצל ריברסייד
13.2511.77-11%ברוקולי באריזה קמעונית

4.503.77-16%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

5.104.80-6%איכות מעולה

4.102.77-33%גזר בשקים
7.684.21-45%דלורית
10.705.89-45%דלעת

6.257.3618%זוקיני ירוק
32.5023.23-29%חסה 8 יחידות

7.895.22-34%חציל בלאדי
6.774.51-33%חציל חממה

2.75חצילים
4.514.00-11%כרוב אדום

2.423.4844%כרוב לבן
4.404.27-3%כרובית

13.257.55-43%לוף
5.50לפת איכות מעולה

5.865.82-1%מלון גליה מעולה
6.385.75-10%מלון כתום

3.946.1957%מלפפון חממה
4.004.256%סלק

7.035.45-22%עגבניות באשכולות
6.545.01-23%עגבניות חממה

4.254.250%עגבניות יבוא
עגבניות צ’רי אשכולות 

8.869.204%איכות מעולה

9.5711.0215%עגבניות צ'רי תמר
6.015.96-1%פלפל אדום איכות מעולה

7.145.75-19%פלפל בהיר
5.427.1432%פלפל חריף
7.416.70-10%פלפל כתום

6.826.61-3%פלפל צהוב איכות מעולה
4.504.36-3%צנון

7.575.57-26%קולרבי
5.976.9717%קישואים איכות מעולה

18.0022.0022%שום
4.386.0037%שומר

13.5015.0912%שעועית ירוקה
30.0034.5915%תות שדה

7.437.501%תירס באריזה קמעונית
תפוא״ד אדום באריזה 

4.01קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
3.604.3421%קמעונית איכות מעולה

3.103.6217%תפוא״ד אדום בשקים
תפוא״ד באריזה קמעונית 

3.353.607%לבן איכות מעולה

3.003.103%תפוא״ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים ינואר 2019 - ינואר 2020 )ש"ח לק"ג( 
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קיימות תנודות במחירי המלפפון 
מדי יום.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש ינואר 

הינו כ-12,280 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

פברואר - אפריל.
הצפי הוא לרמת 
מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש ינואר 

הינו כ-22,150 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

וליצוא בחודשים 
פברואר - אפריל.
הצפי הוא לרמת 
מחירים מאוזנת.  

שום
מלאי השדה הינו כ-1,100 

טונות )המלאי מיועד להספקה 
עד סוף אפריל 2020(.

סך-כל הנעיצות הינו 8,200 דונם 
לעונת 2019/20.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש 

ינואר הינו כ-6,150 דונם ש"פ, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

בחודשים פברואר - אפריל.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.  

פירוט התחזית:
בצל 

הספקת בצל בחודשים דצמבר 
- פברואר היא  מזן בית אלפא/

וולקנה, ממנו קיים מלאי של 
כ-16,000 טונות.

הספקת בצל בחודשים פברואר 
- אפריל היא מזן בית אורי נעיצה 

+ אורי זריעה, ממנו קיים מלאי 
של כ-19,400 טונות.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 
9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל. 
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 

ינואר הינו 1,850 דונם ש"פ/חיפוי 
ו-2,050 דונם חממות, המיועדים 

לשיווק בחודשים פברואר - 
אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד גבוהה.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 
נובמבר - ינואר הינו כ-5,580 

דונם, המיועדים לשיווק בחודשים  
פברואר - אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת. 

מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת 

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

מוערך ב-2,500-1,800 טונות.
היקף שטחי המלפפון בחודשים 

נובמבר - ינואר הינו כ-6,620 דונם 
בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים פברואר - אפריל.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית 

לשאר גידולי הירקות, היצע 
המלפפון משתנה בזמן קצר, ולכן 

% שינויינואר 20דצמבר 19שם ירק
18.5018.631%ארטישוק

8.008.273%בטטות איכות מעולה
3.803.800%בצל אדום

2.202.8931%בצל בית אלפא
8.258.250%בצל ירוק

2.783.5427%בצל ריברסייד
13.4511.77-13%ברוקולי באריזה קמעונית

4.253.77-11%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

4.924.80-2%איכות מעולה

3.622.77-24%גזר בשקים
3.134.2134%דלורית
4.085.8944%דלעת

5.877.3626%זוקיני ירוק
21.3723.239%חסה 8 יחידות

4.455.2217%חציל בלאדי
3.984.5113%חציל חממה

3.272.75-16%חצילים
4.004.000%כרוב אדום

2.393.4846%כרוב לבן
6.454.27-34%כרובית

7.027.557%לוף
לפת איכות מעולה

5.455.827%מלון גליה מעולה
5.685.751%מלון כתום

5.016.1923%מלפפון חממה
3.354.2527%סלק

5.725.45-5%עגבניות באשכולות
5.385.01-7%עגבניות חממה

4.254.250%עגבניות יבוא
עגבניות צ’רי אשכולות 

7.499.2023%איכות מעולה

10.0511.0210%עגבניות צ'רי תמר
5.525.968%פלפל אדום איכות מעולה

5.085.7513%פלפל בהיר
6.267.1414%פלפל חריף
6.346.706%פלפל כתום

5.636.6117%פלפל צהוב איכות מעולה
5.044.36-13%צנון

4.515.5724%קולרבי
5.086.9737%קישואים איכות מעולה

20.4322.008%שום
5.236.0015%שומר

12.6750.0919%שעועית ירוקה
29.3934.5918%תות שדה

7.507.500%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 
3.604.0111%קמעונית איכות מעולה

תפוא"ד לבן באריזה 
3.804.3414%קמעונית איכות מעולה

3.303.6210%תפוא״ד אדום בשקים
תפוא״ד באריזה קמעונית 

3.603.600%לבן איכות מעולה

3.103.100%תפוא״ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים דצמבר 2019 - ינואר 2020 )ש"ח לק"ג(
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מן השטח
יום עיון למגדלי הירקות 

בשדות נגב
11.12.19

אלי אהרון

כמדי שנה, התקיים גם השנה יום 
עיון למגדלי הירקות בשדות נגב. 

יום העיון מתקיים בחסות הוועדה 
החקלאית המשותפת לשדות נגב, 
מרחבים ובני שמעון ובחסות ארגון 

מגדלי ירקות.
אחראי על התכנון המקצועי 

וההנחיה: שחר פינקוביץ, מדריך 
שה"מ מחוזי. ריכוז הכנס: 

בת שבע בדוח, שה"מ.
בכנס השתתפו חקלאי האזור, 

מדריכי שה"מ, חוקרים ונציגי 
משרד החקלאות וארגון מגדלי 

ירקות.
דברי פתיחה: אלי מוגרבי - רכז 

הוועדה החקלאית, אלי אהרון 

שיטוח החומר על-פני הצמח;  #

בחינת התוצאות.  #

אפשרויות היישום:
ריסוס מהאוויר;  #

הגמעה;  #

ערפול;  #

ריסוס בעזרת מתזים   #

בחממות;
פיזור חומר גרגירי;  #

איבוק;  #

ריסוס מהקרקע.  #

תנאי מזג-אוויר לריסוס:
לחות גבוהה מ-60%;  #

טמפרטורה נמוכה מ-30 מ"צ;  #

רוח נמוכה מ-5 מטרים לשנייה;  #

עדיפות לריסוס בשעות הערב   #

והבוקר - למניעת צריבות.
הוסיף בנושא שמשון עומר, 

שדיבר על אופן התאמת גודל 
טיפות הריסוס למזיק או למחלה, 

על-ידי הגדלת שטח הכיסוי וכן 
על-ידי ריסוס באמצעות רחפנים.

2. גידול אבטיח ודלעת ערמונים 
בבית רשת 50 מ"ש - הרצאתו 

של ליאור אברהם, מדריך שה"מ 
לגידול ירקות.

ליאור דיבר על המעבר משטח 
פתוח לגידול במבנים, על מבחן 

זני אבטיח וכן על מבחן זנים 
ואגרוטכניקה בדלעת ערמונים. 

כמו-כן סקר את הווירוסים השונים 
עמם מתמודדים מגדלי הדלועיים 

ואת אופן הטיפול בהם.
בנוסף סקר ליאור את השינויים 
בסביבת הצמח לאור המעבר 

למבחנים:

בתחום האקלים - הפחתת   #

הקרינה והכבדה בעומסי 
החום;

בתחום הגנת הצומח - הגנה   #

מווירוסים ומזיקים וכן מברד 
וקרה.

בהמשך סקר ליאור ניסוי ב-7 
זני אבטיח: להויה, טיגריס, 

טלקה, פסיניישן, 51019, טרוולר 
וקשמירה, וקבע כי המטרה היא: 

אבטיח איכותי נקי מווירוסים 
והכנסת גידול נוסף לבתי הרשת.

לסיכום: 
אבטיחים

הגידול בבית רשת מאפשר   #

קבלת פרי נקי מווירוסים.
בזני מידי בלט הזן להויה ביבול   #

ובאיכות.
בזנים הגדולים בלטו: טלקה   #

ופסיניישן.
אקריות מהוות גורם מגביל   #

בקבלת גל 3-2.
דלעת ערמונים

פרי נקי מווירוסים.  #

לא ניתן למשוך את הצמחים   #

לאביב.
ניתן לאחסן פירות בשלים 3-2   #

חודשים ב-15 מ"צ.
לזן 2005 פרי גדול יותר ויבול   #

גבוה בהשוואה לזן הביקורת.
הזן 2054 התאפיין בגודל בינוני.  #

בזן 2005 יתרון ברור לטיפול   #

מודלה על פני השרוע )בגודל 
וביבול(.

סוכר גבוה 14%-20% הכרחי   #

לקבלת טעם טוב.

- ארגון מגדלי ירקות, שמשון 
עומר - מנהל אגף הירקות 

בשה"מ. דברי הפתיחה נגעו 
לבעיות ולנושאים השונים עמם 
מתמודדים כיום מגדלי הירקות 

וחקלאי ישראל.
יום העיון כלל הרצאות בנושאים 

הבאים:
1. יישום יעיל של חומרי הדברה 
- הרצאתו של שמשון שמאייב, 
מדריך מיכון וטכנולוגיה בשה"מ.
ביישום יעיל של חומרי הדברה, 

המטרות העיקריות הינן:
העברת החומר אל הצמח 

במטרה להגיע לכיסוי מלא מכל 
כיוון;

פיזור כמות חומר קטנה על שטח 
גדול ובצורה אחידה.
השלבים בהדברה:

זיהוי המזיק/המחלה;  #

בחירת החומר המתאים;  #

בחירת אמצעי ריסוס מתאים;  #
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3. שימוש במשטחים וחומרי 
עזר בהדברה - הרצאתו של 
מורן סיטי מחב' לוקסמבורג.

מורן סקר את המשטחים 
היוצרים אופטימיזציה בריסוס, 

כיול הכלים, גודל טיפות הריסוס, 
חדירת התכשיר לצמח, חומציות 
מי הרסס, נתוני אקלים, מהירות 

הרוח וכיוונה ומציין כי: 
חומרי ההדברה הניתנים   #

לאחר ההצצה חייבים לחדור 
לעלה.

יש תוספים שונים שיכולים   #

לשפר את הכיסוי על העלה.
ביישום תכשירים, שתנועתם   #

מוגבלת ושדורשים כיסוי 
מיטבי, יש חשיבות מיוחדת 

לתוסף.
בהוספת התוסף - משטח   #

- אפשר להוריד את מינון 
החומרים בלי לפגוע ביעילות.

הפוזריום השונים, בדגש על 
הפוזריום הסולני ופוזריום ריקבון 

הכתר.
ג. פתיום - גורם לתמותה גם 
בצמחים בוגרים. ניתן לזהותו 

באמצעות סימני נבילה ומערכת 
שורשים רקובה. אופן הטיפול בו 

הוא באמצעות רדומיל.
ד. נמק הליבה - מחלה חיידקית, 

המופיעה בתנאים של לילות 
קרים ועודף חנקן. ניתן לזהות 

את המחלה באמצעות כתמים 
נרקוטיים וחומים על הגבעולים 

והתרככות הגבעול.
ה. וירוסים מקבוצת הטומבו - 
מועברים ללא וקטור בזרעים 

ובקרקע, בדגש על הווירוס החדש 
הפפינו.

ו. מחלת הקלויבקטר - נגרמת 
על-ידי החיידק וגורמת לנבילה 

ולתמותת צמחים. לצורך עצירתה 

יש להימנע מפעילות אגרוטכנית 
בתחילת הגידול, כשנוף הצמחים 

רטוב מדמיעה ומטל.

5. מזיקים ומחלות חדשים 
בגידולי עלים ותבלינים - 

הרצאתו של דוד סילברמן, ממ"ר 
שה"מ לפלפל ותבלינים.

בהרצאתו סוקר דוד את המזיקים 
והמחלות החדשים בסלרי, 

בכוסברה, במנתה ובבזיל, בדגש על 
"פסילת הגזר" בסלרי ובפטרוזיליה, 

ריזוקטוניה סולני בפטרוזיליה 
ושבירת עמידות לכשותית הבזיל. 

כל אלו מחלות ובעיות שזוהו בחלקי 
הארץ השונים.

תודתנו נתונה למארגנים: אלי 
מוגרבי, שחר פינקוביץ 

ובת שבע בדוח.
להתראות ביום העיון בשנה 

הבאה.

4. מחלות בעגבנייה: תמונת מצב 
- הרצאתה של שלי גנץ, מנהלת 

תחום בתי צמיחה וממ"ר עגבניות 
מאכל בשה"מ.

שלי סוקרת את המחלות השונות 
בעגבניות ואת דרכי ההתמודדות 

אתם:
א. מחלת הכימשון מתפתחת 

בתנאי לחות גבוהים 
ובטמפרטורה נמוכה. לעניין זה 
מציעה שלי להוריד את הלחות 

היחסית באמצעות חיפוי קרקע 
ושטיפת הרשתות ולאפשר תנועת 

אוויר, וכן באמצעות סניטציה 
והרחקת צמחים נגועים.

בהדברה כימית מציעה שלי 
תכשירים למניעה, הפועלים בנבגי 

הפטרייה, וכן תכשירים בעלי 
כושר פעילות סיסטמית, תוך 

החלפה בין משפחות החומרים.
ב. מחלות הנבילה - בעיקר זני 

המשך בעמוד הבא
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יור מקצועי של מועצת ס
הצמחים וארגון מגדלי 

ירקות בערבה
22.12.19

אלי אהרון

הסיור בערבה התקיים 
בהשתתפות מנכ"ל מועצת 

הצמחים, צבי אלון, צוות ענף 
הירקות במועצה, מזכיר ארגון 

מגדלי ירקות, מאיר יפרח, והח"מ.
בתחנה הראשונה במשרדי מו"פ 

ערבה תיכונה וצפונית סקרו 
מנהל המו"פ, אלון גדיאל, ורכז 
הוועדה החקלאית, אורן קורין, 
את הפעילות בערבה בתחום 

הגידולים והמחקר.
עיקרי הדברים:

בערבה הפלפל הינו עדיין הגידול 
העיקרי, כ-12,000 דונם. בנוסף 

לפלפל נכנס לערבה בשנים 
האחרונות מגוון רחב של גידולי 

ירקות: כמו חציל, קישוא, אבטיח 
ומלון, וגידול מטעים: מנגו ותמר.
אחת הבעיות המרכזיות, אותה 

מציין אלון, היא איכות המים. 
תקציבו הבסיסי של המו"פ 

הינו כ-10 מיליוני ש"ח, כאשר 
7 מיליונים מתוכו מתקבלים 

ממשרד החקלאות ומהקק"ל, 
שבשנתיים האחרונות הקטינה 

את חלקה בתקציב.
ככלל, התקציב אינו יציב בגלל 
מדיניות התחרות של המנכ"ל 

והמדען מול המו"פים האחרים.
יש לציין כי המו"פ מקיים 

בתחומו מרכז מדע לילדים ונוער 
בערבה, המקרב את ילדי האזור 

לחקלאות הישראלית.
במסגרת הסיור במו"פ הוצג 

בפנינו חלק מעבודות המחקר 
המתבצעות בו, בעיקר בתחום 

הפלפל, כמו: השפעת עומס פרי 
על התפתחות מערכת השורשים 

בקרקע ובאירופוניקה ויחסי 
הגומלין ביניהם, ניסוי זני פלפל, 
פרוטוקול גידול בשורה בודדת, 

השפעת תדירויות קטיף על איכות 
ויבול, בחינת סוגי דשנים ועוד.

כמו-כן נבחנות אפשרויות 
נוספות של גידולים חדשים, כמו: 

גידול המור הגלעדי לתעשיית 
הבשמים וגידול פטל. נעשה ניסיון 
להקדמת הפריחה בגידול המנגו.

מהמו"פ המשכנו למשק הפלפל 
בבית רשת של ניר פוליבודה 

במושב חצבה.
ניר מציג את נושא העובדים 

הזרים ואת מידת אי יעילותם 
במשק החקלאי וכן את העובדה 

כי הוא משווק את תוצרתו 
באמצעות השווקים הסיטוניים, 
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שלהם יתרונות מול רשתות 
השיווק. בחירת הסיטונאים 

אליהם תשווק הסחורה מתבצעת 
בהתאם למחירי התוצרת 

המתקבלים ולקצב מכירתה.

ממשקו של ניר פוליבודה 
המשכנו לביקור בבית האריזה 
של גלעד ואורי פורת במושב 

עין יהב. 
גלעד ואורי מציגים את בעיית 

התחרות הבלתי אפשרית בשיווק 
תוצרת לרוסיה, בגלל עלויות 

העבודה היקרות בארץ. גלעד 
ואורי הינם חקלאים דור שני 
לחקלאי עין יהב, אינם נוטים 

"לקטר", אך מביעים את חוסר 
שביעות רצונם מחולשתם 

הפוליטית של חקלאי ישראל. 

השניים גם מציינים את בעיית 
הפסילה של מכולות על-ידי 

משרד החקלאות  הרוסי, בגלל 
התריפס הקליפורני שהינו מזיק 

הסגר, על אף שלמשווקים 
הרוסיים אין כל בעיה עם מכולות 

אלו, כי השלכות התריפס אינן 
ניכרות בתוצרת.

סוכם כי נציגי ארגון מגדלי ירקות 
ומועצת הצמחים ייפגשו עם 

שלומית ציוני בשירותים להגה"צ 
במשרד החקלאות, כדי לבקש את 
התערבותם מול השלטונות ברוסיה.

התחנה הבאה אליה הגענו הינה 
חב' "יופי של ירקות" בניהולו של 

רמי סלע, השוהה בחו"ל. קיבלו 
את פנינו חברי ההנהלה ובראשם 

עומר ורביב.
המשך בעמוד הבא

התכנסות והרשמה  08:30
דברי פתיחה וברכות   09:00

פרופ' אלי פינרמן, ראש מינהל המחקר 
החקלאי

פרופ' חנן אייזנברג, מנהל מרכז מחקר 
נווה יער

אנה מלר, יו"ר אגודת מגדלי התבלינים
ד"ר נירית פילוסוף, נציגת משפחת 

פוטיבסקי
מושב ראשון  09:30

המחקר החקלאי לאן? – פרופ' עבד גרא, 
המדען הראשי של משרד החקלאות

מה חדש? מחקר ופיתוח ביחידת צמחי 
התבלין המרפא והבושם – פרופ' נתיב דודאי

מחקר ופיתוח גנטי בכוסברה ובבזיל – 
ד"ר איתי גונדה

הפסקת קפה  10:40
מושב שני  11:10

מיפוי גנטי של מחלות בזיל – רננה מילבסקי
מחקר באזובית המדבר - גידול חדש? – 

גלעד אורן

הכנס השלישי לזכרו של פרופ' אלי פוטיבסקי
צמחי תבלין, מרפא ובושם בישראל

יום שני, 24 בפברואר 2020 במרכז מחקר נווה יער

צמחי תבלין כצמחי מרפא -
 Prof.  Fatih Demirci

הפסקת צהריים  12:30
תצוגה של זיקוק שמן אתרי - היחידה 

לצמחי תבלין מרפא ובושם
מושב שלישי  13:00

מחקרים במחלות בצמחי תבלין - 
ד"ר נדב ניצן

גורמים גנטיים ופיסיולוגיים הקשורים 
לכושר השתמרות בזיל לאחר הקטיף – 

ד"ר דודי קניגסבוך
ממשק הדברת עשבים בתבלינים טריים - 

ד"ר דוד חיימוביץ
תאורת לד בגידול תבלינים טריים - 

מעיין קטרון-פלוס
אתגרי ענף התבלינים הטריים בישראל - 

סיכונים והזדמנויות - דוד סילברמן
סיור בשדה הניסיונות החדש בנווה יער  14:40

הוועדה המארגנת: פרופ נתיב דודאי, דוד סילברמן, 
ד"ר איתי גונדה וד"ר דוד חיימוביץ 050-6220010
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עומר ורביב מציינים, כי בעקבות 
חובות גדולים של החברה 

שעמדה לפני פירוק, "נכנסו 
החברים אל מתחת לאלונקה" 
בשנת 2015, תוך שהם מביאים 
כסף מהבית, מרווחי אגודת עין 

יהב, מהתמרים, במטרה להבריא 
ולהפעיל את החברה.

החברה, שבעבר הייתה 
רוכשת את התוצרת, פועלת 

כיום כחברת שיווק בשיטת 
הקונסיגנציה, תוך שהיא מספקת 

שירותי שיווק לשוק המקומי 
בלבד בעמלה של 5% מהברוטו. 

חברים בה 36 חקלאים מעין 
יהב. החברה משווקת את 

התוצרת לכל רשתות השיווק וכן 
לסיטונאים. התוצרת מועברת 

לכ-30 יעדים בכל חלקי הארץ.
בשירותי החברה משתמשים גם 
חקלאים מחוץ לעין יהב, מקדש 

ברנע דרך עמק בית שאן ועד רמת 
הגולן. כיום זוהי חברה מרוויחה.
בעין יהב כ-45 מגדלי ירקות, 
ומתוכם כ-10 מגדלים אינם 
משווקים באמצעות החברה.
חברי ההנהלה מציינים את 

בעיית יבוא הירקות, הפוגעת 
בחקלאים.

בהמשך ביקרנו בתחנתנו 
הסופית, בית אריזה "קדמה" 

במושב עידן.
קיבלו את פנינו דוד מזרחי ודובי 
דגאי, שסקרו בפנינו את פעילות 

בית האריזה, המשווק תוצרת 

חקלאית לכל חלקי הארץ. 
ב"קדמה" מנסים להיות ייחודיים 
בתחום האיכות ומארזי השיווק. 

האריזות שבהן משתמשים 
ב"קדמה" הן מארזים מחומר 

מתכלה, ידידותי לסביבה.

בין המוצרים משווקת קדמה:
עגבניות אשכול איקראם, עם   #

חיי מדף ארוכים;
עגבניות מיני, אותן מוסיפים   #

לסלט ללא חיתוך, במארז 
מיוחד;

עגבניות בון-בון צ'רי המתוק   #

ב-30% מכל עגבנייה אחרת 
במארז מרובע;

עגבניות טעם רגילות;  #

פלפל בלוקי;  #

אבטיח אראמיס מתוק מאוד;  #

מארז פלפל )7 פלפלים   #

קטנים( לממולאים;
שישיית פלפלים לילדים   #

ומשפחתית.
ל"קדמה" קווי חלוקה לירקניות 

ולחנויות קמעוניות. 
במועצת הצמחים ובארגון מגדלי 

ירקות התרשמו מהמוצרים 
הייחודיים והגיעו למסקנה כי 

יש לסייע בקידום המכירות של 
מוצרים אלו.

יור מנכ"ל שופרסל ס
באשכול

30.12.19

אלי אהרון

התקיים סיור חקלאי עם מנכ"ל 
"שופרסל" באשכול. בסיור 

השתתפו איציק הברכהן, מנכ"ל 
שופרסל, וגל טוויג, מרשת השיווק 

"קטיף". הוביל את הסיור צוות 
ארגון מגדלי ירקות: מאיר יפרח, 

אלי אהרון ואורן ברנע.
במסגרת הסיור עלו שאלות 

הנוגעות לתמורה הנמוכה 
אותה מקבלים החקלאים עבור 

תוצרתם וכן בעיית היבוא של 
תוצרת חקלאית טרייה מטורקיה.

מנכ"ל שופרסל טען כי בניגוד 
לאחרים, שופרסל, באמצעות 

רשת השיווק קטיף, עושה ככל 
יכולתה להעביר לחקלאים תשלום 

הוגן עבור תוצרתם, והוא ממליץ 
לחקלאים לקיים התארגנויות 

שיווק, כדי להתגבר על כוחות שוק 
שלעיתים מאלצות את החקלאים 
להסתפק במחירים שהם מתחת 

לעלויות הייצור.
בנוגע ליבוא, ציין המנכ"ל, כי 

הרשת מעדיפה תוצרת ישראלית 
וכי היא נאלצת לעיתים לרכוש 
תוצרת מיבוא, רק כאשר קיים 

חוסר בישראל. עוד מציין המנכ"ל 
כי באותה עת, גם העגבניות 

מטורקיה יקרות.
בנוסף, עלה גם נושא סימון ארץ 
המקור של התוצרת המיובאת, 

והמנכ"ל רואה זאת בחיוב.

הסיור החל במשק משפחת נחום 
במושב מבטחים, המתמחים 

בעיקר בגידול עגבניות וצ'רי מסוג 
"וויטני". משפחת נחום מחויבת 
לאיכות ומשווקת את תוצרתה 

בדרך כלל במחיר סגור מראש. 
המשק החקלאי מנוהל על-ידי 

בני המשפחה, המשתמשים 
בטכנולוגיות גידול, מיון ואריזה 
חדשניות ואף מבצעים ניסויים 
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להשבחת הזנים אותם הם 
מגדלים, לקבלת איכות וכמות 

גדולה יותר מכל דונם גידול.

המשכנו למשק עמי סלע במושב 
ישע.

עמי הינו חקלאי המתמחה 
בגידול תות שדה תלוי, אותו הוא 

משווק בין החודשים נובמבר-
יוני, והוא מכין את השתילים 

בעצמו לשתילה נוספת בחודש 
ספטמבר.

מיון התוצרת בבית האריזה 
מתבצע ידנית, כדי לא לפגוע 

באיכות הפרי.

התחנה הבאה הינה מו"פ דרום. 
בתחנה הציגו שלום בריגה וחנה אלון 

את תחומי הפעילות של המו"פ, 
תוך הדגשת העובדה כי זהו מו"פ 

יישומי, המשותף ל-3 מועצות אזוריות: 
אשכול, מרחבים ושדות נגב.

כמו-כן הוצגו היקפי הפעילות 
של המו"פ בגידולים השונים. 

ביקרנו במו"פ בחממת מחקר 
לגידול אננס, המיועדת להקנות 

לחקלאים מידע אמין לצורך 
הרחבת הגידול במשקים, בתחום 
של זנים, מחלות קרקע, צפיפות 

גידול ועוד.

התחנה האחרונה הייתה ביקור 
במשק מאיר מסיקה במושב 

פריגן שבחבל שלום.
מאיר מסיקה הינו מגדל ותיק 

של בטטה ואף משמש במועצת 

הבטטות הוא מעביר לגידול 
בעלי-חיים. 

תוצרתו של מאיר נשלחת ליצוא 
ולשוק המקומי.

המשך בעמוד הבא

הצמחים כראש השולחן של גידול 
זה. מאיר מציין כי הוא מקפיד 

על איכות הסביבה, מקיים משק 
"ירוק", כאשר את כל פסולת 
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נס ארצי שנתי כ
לסיכום עונת עגבניות 

לתעשייה
13.1.20

אורן ברנע

כמדי שנה התקיים הכנס הארצי 
השנתי לסיכום עונת עגבניות 

לתעשייה באולם בעין חרוד.
האולם היה מלא מפה לפה כמדי 

שנה והציג בכך את החשיבות 
שנותנים לכנס אנשי הענף. תודה 
למארגנים ולשאול גרף בראשם.

הכנס השנה הוקדש לזכרו 
של המדריך כאמל עאמר ז"ל. 

נאמרו דברים לזכרו והוצג פועלו 
בנוכחות בני משפחתו, מוקירי 
זכרו ובשותפות כלל הענף. יהי 

זכרו ברוך.

נונה ארליך הציג את סקירתו 
השנתית, שהיא תמיד רב-שנתית, 

וחיבר אותנו לנעשה בעולם 
ולהתגברות היבוא.

נונה גם הציג את הפער 
שנפתח בעשור האחרון בין 

הגידול בתשומות לבין התמורה 
לחקלאי, דבר שגרר הקטנה 
ופרישה מהגידול. תקוותנו כי 

החוזה התלת-שנתי שנחתם בין 
המפעלים לבין נציגי המגדלים 

יחזיר את היציבות לענף.

מהכלכלה עבר הכנס להרצאות 
מקצועיות ולסיכומים של 

המחקרים האחרונים.
שמענו על הכושר ואורך 

הפעילות של מוניטור בקרקע 
מפיו של עמית פאפוריש מנווה 

יער ועל מה משפיע על פעילות 
קדרה בעגבניות מפי נמרוד 

אלרון מנווה יער.
פרופ' רחלי אמיר ממיג"ל דיברה 

על העלקת - מאויב לאוהב, 
כולל יתרונות תזונתיים מפתיעים 
בעלקת, ד"ר נדב ניצן מחוות עדן 

הרצה על דרכי התמודדות עם 
כימשון בעגבניות, ד"ר מרי דפני 

ילין ממיג"ל על ההתמודדות עם 
קישיון רולפסי בעגבניות, ד"ר 

מיכל ליברמן לזרוביץ' ממרכז 
וולקני על הגורמים המשפיעים 

על חנטת עגבניות, וסיכם כמובן 
שאול גרף.

מובן שאי אפשר להתעלם ממרק 
העגבניות המסורתי המוגש 

בהפסקה, שלא נפסיק לחלום 
עליו עד הכנס הבא בינואר 2021.

יור מזכירות הארגון ס
בעמק המעיינות

15.1.2020
חגית שגב אילת, ציון דקו

בוקר הסיור החל במפגש 
של המזכירות עם יורם קרין, 

ראש המועצה האזורית עמק 
המעיינות, שסקר את נתוני 

המועצה האזורית. 
שטח המועצה משתרע על 

כ-250 אלף דונם, כאשר מתוכו 
110 אלף דונם שטח חקלאי 

מעובד, שכולל שטחים פתוחים, 
מטעים, חממות, דגים, רפתות 

ועופות.
החקלאות נמצאת במרכז 

העשייה בעמק המעיינות ומהווה 
את מקור הפרנסה העיקרי 

בעמק.
במעטפת מסביב ישנם מפעלים 
תומכי חקלאות, כמו בתי אריזה 
לתמרים, בית בד, גזר שלוחות. 
במרכז עמק המעיינות, בשדה 

אליהו, קיים מפעל ביו-בי, שבנוי על 
יצירה ופיתוח של אויבים טבעיים.

במועצה עצמה 16 קיבוצים, 
6 מושבים ומושבה )מנחמיה(. 

בפיתוח ובבנייה שני ישובים 
חדשים: מיטל על הגלבוע 

ושלפים.
המועצה האזורית מונה כ-14 

אלף תושבים ונמצאת בצמיחה 
שנתית של כ-3% לשנה.

פרויקט חשוב לעמק, בשיתוף 
עם השכנים הירדניים, הוא בניית 

גשר מול טירת צבי, גשר שמחבר 
בין ישראל לירדן, על בסיס סחר 

חופשי. הרעיון הוא שמפעלים 
ואנשים משני הצדדים יקיימו 

פעילות מסחרית וחקלאית משני 
צידי הירדן. ישנה גם פעילות 

מקצועית עם הירדנים בתחום 
המים, למען ייעול השימוש 

בהשקיה, וכן בנושא חדקונית 
הדקל ובתחום החינוך החקלאי.

 
המשכנו לביקור אצל אילן 

אמזלג - משק תבלינים ליצוא, 
במושב רחוב.
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אילן הינו דור שני לחקלאים 
במושב רחוב, מגדל לפרנסתו 

עשבי תיבול בשטח של 
כ-80-70 דונם חממות ומנהרות 

ועוד כ-200 דונם שטח פתוח, 
בעיקר בזיל.

בביקור בחממה צפינו בבזיל במצע 
מנותק. אילן משתמש בשיטת 

חימום מיוחדת, על-ידי חימום מים 
והקטנת נפח החימום בחממה. 

בעבר עבד עם חברת יצוא אחת 
וכיום משווק למספר חברות יצוא. 

טוען שהתחרות קשה והרווחיות 
נשחקת. עובד אך ורק ליצוא, ללא 

שיווק בשוק המקומי בכלל.
המשך בעמוד הבא
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לדבריו, בעבר היו זורקים יותר 
ומרוויחים יותר, וכיום זורקים 

פחות ומרוויחים פחות. הכוונה 
היא שבזמנו היינו מווסתים 

את השוק ולא דוחפים את כל 
הכמות, ובכך שמשווקים כיום 

הכול ללא ויסות, מביאים לירידה 
במחירים, וזה בעצם השוני.

המשכנו למשק העגבניות של 
משפחת ברזני במושב ירדנה. 

מדובר במשק משפחתי, שבו 
עובדים האבא, שמשון ברזני, עם 

אבי ואלון הבנים, דור ההמשך. 
הבנים נשואים ומתגוררים אף הם 

במושב ירדנה.
ביקרנו בחממת עגבניות, ואבי 

הסביר על הגידול של הזן "טורי", 
בהדליה במצע מנותק. השתילות 

מתבצעות בספטמבר, הקטיף 
בנובמבר, ומושכים את הגידול 

עד מאי-יוני. בעבר ייצאו עגבניות 
באמצעות אגרקסקו, והם מצרים 

על כך שאגרקסקו כבר לא 
קיימת. משווקים כיום רק לשוק 

המקומי, לדבריהם שוק פרוע 
ולא יציב.

אבי הלין בפנינו על היבוא, שפוגע 
בחקלאים ומביא לירידת מחירים 
וביקושים של התוצרת המקומית. 

משם הגענו למצפה נוח כנרתי, 
הקרוי על שם איש קיבוץ כנרת, 

אשר הקים את אגודת המים 
עמק הירדן, שימש כיועץ של 

יצחק רבין להתיישבות, וניהל את 
המו"מ עם הירדנים בתקופה 
ההיא, בכל הקשור לחלוקת 

המים בין ישראל לבין ירדן.
במצפה פגשנו את אורן, איש 

קיבוץ אשדות יעקב, ואת ענבל, 
רכזת הוועדה החקלאית עמק 

הירדן, שהעלו בפנינו והסבירו על 
נושא החזרת הקרקעות מישראל 

לירדן. אורן הסביר שמדובר 
בכ-800 דונם קרקע, שמחציתה 

אדמות של קיבוץ אשדות 
יעקב ומחציתה אדמת קק"ל. 

הקרקעות, בבעלות יהודית 

מלאה, נרכשו בזמנו על-ידי 
משפחת רוטשילד וקק"ל, וכיום 

הם בריבונות ירדנית. כלומר, 
אנשי אשדות יעקב יכולים 

להמשיך לעבד את הקרקעות, 
אבל צריכים לצורך זה לחצות 
את הגבול. זהו נושא מורכב, כי 
קשה לנהל עיבוד קרקעות תוך 
כדי מעבר גבול ממקום למקום.

ביקרנו בנהריים, שם צפינו 
במפגש נהרות הירמוך והירדן, 

ראינו את הזרימות היפות 
בעקבות הגשמים המרובים 
שירדו לאחרונה, צפינו באי 

השלום מקרוב ובאנדרטת 7 
הבנות מבית שמש שנרצחו 

במקום.

ביקרנו בפרויקט אנרגיה שאובה 
- תחנת כוח הידרואלקטרית 

344 מגה ואט, שתפקידה לשמש 
כלי עבור מנהל המערכת ברשות 

החשמל לטיפול בצריכה גבוהה 
בזמן אמת, ופגשנו את מנהל 

הפרויקט, יריב שלם. המתקן הזה 
משמש מעין מצבר, המים מקו 

כנרת-בית שאן חונים במאגר 
העליון, ובזמן ההפעלה, תוך 

30 שניות מופעלות 2 טורבינות 
שמייצרות חשמל לרשת 

הארצית. 
המתקן הוא יוזמה פרטית 

של שתי חברות, וההפעלה 
היא על-ידי מנהל המערכת 

ברשות החשמל. ממוקם בעמק 
המעיינות, סמוך לגן הלאומי 

כוכב הירדן, ומחובר למערכת 
הארצית.

את היום חתמנו במפגש וארוחת 
צהרים כורדית אותנטית בכפר 

הכורדי במושב ירדנה. יעקב 
יהודה וציון דקו העניקו למאיר 
יפרח אות הוקרה של חקלאי 

עמק המעיינות, על בחירתו כאיש 
העשור בחקלאות. יישר כוח.

תודה מקרב לב לציון דקו, על 
ארגון סיור מרתק למופת ועל 

הסיוע בהכנת סקירה זו.

נס סיכום מחקרים כ
בגידול בטטה

26.1.20
אלי אהרון

בתאריך 26.1.2020 התקיים 
במשרד החקלאות כנס לסיכום 

מחקרים בגידול בטטה, אותו 
הוביל וארגן ממ"ר בטטה, שחר 

פינקוביץ.
אקדים ואומר כי היה זה כנס 
מקצועי חשוב, שאורגן ונוהל 

על-ידי שחר באופן יעיל ומועיל 
מקצועית, תוך שמשתלבים בו 

טובי המרצים בתחום.

פתח את הכנס שמשון עומר, 
מנהל אגף ירקות בשה"מ. בדבריו 

ציין שמשון את חשיבותו של 
הגידול, המתמודד עם אתגרים 

לא קטנים במהלך השנים. 
האתגרים נוגעים לזנים, לחומר 

ריבוי נקי, לאחסון וכן למתן מענה 
חלופי לחומרי הדברה המוצאים 

מהתקן.
לסיכום, אמר שמשון, יש חובה 

להמשיך וללוות את הגידול, תוך 
מתן מענה לאתגרים.

ד"ר ויקטור גאבה ממרכז 
וולקני סקר את תולדות הבטטה 
בישראל, תוך שהוא מסתמך על 

פועלו של גד לוינשטיין, ראש 
מינהל בוולקני בשנות השבעים, 

שטיפל בנושא הווירולוגיה של 
הגידול והפקת זני בטטות נקיים 

מווירוסים, כתנאי להגדלת היבול. 
בהמשך דבריו סקר ויקטור את 

הווירוסים הפוגעים בענף.
ד"ר דני אשל ממרכז וולקני 

הרצה בנושא אחסון בטטה. 
דני ציין כי הריזופוס הינו הגורם 

העיקרי לריקבונות בבטטה 
מאוחסנת וכי הוא זקוק לפצע 

כדי לחדור לאשרוש. "שמר" 
ביישום מיטבי הינו יעיל בהדברת 

המחלה, וכמוהו ה"סקולר".
דני הוסיף עוד כי יש להימנע 

מטיפולי חימום, המעודדים את 
התפרצות הריזופוס.

אשר לגורמים המשפיעים על 
היבול, דיברה ד"ר נורית פירון 

מוולקני על שלושה גורמים:
1. איכות חומר הריבוי; 

2. אחוז השורשים האדוונטיביים 
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)שמקורם בבסיס הגבעול( 
שיפתחו שורשי אגירה )אגירת 

מזון לחידוש הצמיחה(;
3. המשך התפתחות והתמלאות 

שורשי האגירה, לקבלת הגודל 
הרצוי לשיווק.

ד"ר ויקטור גאבה, מהמחלקה 
לפתולוגיה של צמחים במכון 

להגנת הצומח, סקר את רשימת 
הווירוסים בבטטה.

פרופ' זכריה מדר, מהמכון 

לביוכימיה, מזון ותזונה 
באוניברסיטה העברית, הרצה על 

היתרונות הבריאותיים מצריכת 
בטטות. ד"ר מדר טוען כי 

הבטטה מכילה קבוצה ספציפית 
של נוגדי חמצון, המועילים 

לעיניים, וחומצה פיטית וטאנינים, 
למניעה של הפרעה מטבולית. 
כמו-כן, יש לבטטה פוטנציאל 

להורדת רמת הגלוקוז בדם.

ד"ר דנה מנט ממרכז וולקני 
הציגה את השימוש בפטריות 

אנטמופתוגניות בקרקע, 
כדרך להתמודדות ביולוגית 

מיקרוביאלית עם זבליות 
המלדרה המזיקות לבטטה. 

היתרונות של הנמטודות הוא 
ביכולת לאיתור פעיל של המזיק, 

חדירה דרך פתחים טבעיים 
והפרשת חיידק רעיל. התפתחות 

עמידות היא במקרים נדירים 
בלבד, ותהליך הייצור פשוט.

פרופ' מוחמד זידאן מהשירותים 
להגנת הצומח סקר את וירוס 
הגמדון בבטטה )SPCSV( ואת 

אופן העברתו על-ידי כנימת עש 
הטבק. ציין כי רמת המידבק 

בווירוס זה נמוכה, אך בסינרגיה 
)בשיתוף( עם וירוסים אחרים, 

נגרמת מחלה קשה בבטטה.
ד"ר לירון קליפצ'אן ממרכז 

המחקר בגילת הרצה בנושא 
העלאת יבול ואיכות האשרושים 
בבטטה בנגב, באמצעות משטר 

דישון ומגבירי צימוח. בדבריו 
ציין כי נעשו ניסיונות בשתי 

חלקות, אחת בקרקע לס קלה 
והאחרת בקרקע חולית. תוצאות 

הניסוי מצביעות על כך שסוג 
הקרקע הינו גורם משמעותי 

בקביעת היבול, כאשר היתרון 
הוא לקרקע חולית. לשימוש  

בביוסטימולנטים, ממריצי גידול, 
ולתוספת  דישון באשלגן היו 
השפעות חיוביות על איכות 

הקליפה והיבול.
המשך בעמוד הבא
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שאול גינזבורג מחברת ביו-בי 
הציג את המיקוריזה כמעודד 
צימוח בבטטה וציין כי יישום 

יחיד של "מיקואפ" )300 גרם 
לדונם( בתחילת גידול הבטטה 

מגדיל את מספר הבטטות 
ליחידת שטח ואת היבול הכללי. 
ה"מיקואפ" הינו מעודד צמיחה 

ביולוגי, המבוסס על פטריית 
המיקוריזה. הומלץ לביו-בי 

לבצע את הניסוי בשיתוף גורם 
אובייקטיבי, כשה"מ או חוקרי 

וולקני.
מיכי לביא מחברת סייפ-

פק בע"מ הציג את החומר 

"דקוקליר". זהו "חומר ירוק" 
היעיל כנגד רוב הפתוגנים 

ממשפחות הפטריות והעובשים, 
הגורמים לריקבון באחסון. החומר 

מיושם בעזרת מערכת ערפול 
מדי לילה בכל חדרי האחסון 

של בית האריזה, כולל אולמות 
הייצור.

לסיכום הכנס, הציג שחר 
פינקוביץ משה"מ את מבחן 

זני הבטטה וציין כי יש מספר 
זנים שלהם תכונות שליליות 

בתחום הנביטה, הרגישות 
לגרב, ריקבון מוקדם באחסון 

וכן התמיינות מועטה מאוד 

של שורשים לשורשי אגירה. 
שחר ציין את הזנים הוותיקים: 

ג'ורג'יה ג'ט ובורגארד, שהם 
הזנים העיקריים בארץ. כמו-כן 

הוסיף, כי הרגישות לווירוסים 
ונמטודות מכתיבה שימוש 

בחומר ריבוי נקי ובחיטוי קרקע 
וכי האחסון מהווה גורם מגביל 

ברצף האספקה.

תודות לשחר פינקוביץ על ארגון 
יום עיון למופת, מקצועי ומהנה.
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בשדה ההדרכה
תות שדה: היערכות לתכנון המשתלות ובחירת הזנים, ינואר 2020

מוחמד יוסף אבו טועמה, ממ"ר תות שדה

רקע כללי
כבר בימים אלה נדרשים 

המגדלים לקבל החלטות לגבי 

הרכב הזנים המתוכנן לעונת 
הגידול, בשל הצורך בהזמנת 
שתילי אם מהמשתלות וכדי 

להבטיח לעצמם את 
השתילים הנדרשים 

לעונת שתילת 
המשתלות, שתחל 
בחודש אפריל. יש 
להזמין את שתילי 

האם למשתלות 
השדה ממשתלות 
שחומר הריבוי בהן 

ממקור תרבית רקמה 
)מריסטמי(, משתלות 

מבוקרות ומאושרות 
על-ידי השירותים 

להגנת הצומח ולביקורת 
שבמשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר.
בריאות חומר הריבוי, כלומר 

שתילי האם, היא גורם מרכזי 
המשך בעמוד הבאהמשפיע על ייצור שתילי 
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זני תות שדה העיקריים הנפוצים בארץ ותכונותיהם העיקריות:

מועדי שם הזן
 מוצקותצבע פריתחילת ניבהשתילה

)*(
טעם
)**(

רגישות 
לקימחון

)***(

רגישות 
לאנתרקנוז

)***(
הערות

יסמין
תחילת-אמצע 20.9-10.9)7110(

נובמבר
אדום בהיר 

34-33-23-2מבריק
צימוח בינוני, רגיש לכתמי עלים, 

 קצה לבן בגל הראשון,
ירידה בגודל בפברואר והלאה 

פרי גדול, רגיש לשינויי צבע, מתאים גם 34-322-1אדוםאמצע נובמבר714325.9-15.9 )שני(
לגידול מוגבה

תחילת-אמצע 25.9-10.9רותמי
צימוח חזק מאוד, פרחים זקופים מעל 4-34-33-22-1אדום בהירנובמבר

הנוף, רגיש לכתמי עלים 
רגולריות פרי טובה מאוד, גודל פרי בינוני 4-343-24-3אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9אורלי )6005(

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

אמצע- סוף 25.9-18.9דנדי )6030(
צמח בינוני,  רגיש לכתמי עלים, פרי גדול 342-12-1אדום עזנובמבר

ואחיד

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

אמצע- סוף 30.9-15.9תמיר
נובמבר

אדום/ נטייה 
4-3442-1לכתום

צמח נקלט בקלות, מתאים גם לגידול 
מוגבה, רגיש לשינויי צבע, דל שלוחות, ולכן 

מומלץ לצופף את צמחי האם במשתלה
דניאל
)E65(30.9-15.9 -אמצע

מתאים גם לגידול במבנים מוגנים בקרקע 442-13-2אדוםסוף נובמבר
ובמצע תלוי, חיי מדף ארוכים

סוף נובמבר- 604820.9-10.9
פרי רגולרי מאוד, נוף גדול עלים בשרניים,4.5-442-14-3אדום עזתחילת דצמבר

יש לחזק את הצמח מיד אחרי הקליטה

סוף דצמבר- 28.9-25.9מלאך )156(
פרי מוארך, טעים ביותר, נטייה לכתפיים 45-43-25-4אדום עזתחילת ינואר

לבנות

4-33-23-24-3אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9מתן )242(
צמח גדול, עלים גדולים מעט מקופלים, 

רגיש לכתמי עלים, פרי גדול יפה לפעמים 
עם קצה ירוק

רוקי 1
צמח גדול, עלים גדולים מעט מקופלים, 4-33-23-24-3אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9)295(

רגיש לכתמי עלים, פרי גדול יפה

תחילת-אמצע 20.9-10.9פלס
54-33-24-3אדוםנובמבר

צמח פתוח וחזק, עלים גדולים בשרניים 
וגסים, הפרי מעוות בחלק מהעונה, נראה כי 

אורך היום משפיע מעט על הזן
צמח בינוני פתוח, רגולריות פרי טובה מאוד4-343-24-3אדוםאמצע נובמבר25.9-15.9איה

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

בתקווה לעונת משתלות מוצלחת!

השדה, מבחינת הכמות, 
האיכות ובריאותם של השתילים 

המיוצרים במשתלה, ועל רמת 
היבול העתידית בשדות המניבים.

מניסיון העבר ובהסתמך 
על מחקרים וניסויי שדה, 

להשוואת שתילי אם ממקור 
מריסטמי לעומת שתילים 

שנשמרו ממשתלות השדה או 
שמושרשים מהשדות המניבים, 

בלט תמיד יתרונם של שתילי 
האם שמקורם בתרבית רקמה 

)מריסטמי(. 
המלצתנו היא ברורה ומוכחת: 

שתיל אם ממקור מריסטמי 
מבוקר ומאושר עדיף על שתיל 

אם מכל מקור אחר.
ייצור שתילים אצל המגדלים 

עצמם אינו עומד בקריטריונים 
של בריאות השתילים, טוהר הזן 

ועמידה בדרישות של תקנות 
השירותים להגנת הצומח 

וביקורת לשתילי אם של תות 
שדה. 

המגדלים מתלבטים לגבי בחירת 
הזנים לעונה הבאה בעקבות 

החשיפה להיצע רב של זני תות 
שדה ממקורות טיפוח שונים - 

חלקם מטיפוח מקומי וחלקם 
מיובא מחו"ל. המידע הקיים בידי 
המגדלים לגבי התכונות של חלק 
מהזנים - אין בו די כדי לקבל את 

ההחלטה הנכונה מבחינת יבול, 
איכות ומועד הניבה.

ההחלטה לגבי שתילי אם מזן 
מסוים או מקבוצת זנים הינה 

בגדר תכנון המזרע והרכב הזנים 
בשטח המניב, שיישתל במהלך 
חודש ספטמבר 2020. אי לכך, 

ראינו לנכון להביא לידיעת 
המגדלים את רשימת הזנים 
הנפוצים בהתאם לתוצאות 

מבחנים וניסויי זנים שבוצעו 
בשנים האחרונות, לניסיון 

הרב-שנתי ולמידע המפורסם 
המסופק על-ידי המטפחים.
יש לציין כי התנהגות הזנים 

עשויה להיות שונה בין העונות, בין 
אזורי הגידול וסוגי הקרקעות ואף 

בין המגדלים, ולכן אנו ממליצים 
לחקלאים שיבחרו את הזנים 
היציבים והידועים יותר, אשר 
להם ניסיון בגידולם בהיקפים 

נרחבים יותר, ושיבחנו במקצת 
את הזנים החדשים, שאין להם 

ניסיון קודם בגידולם.
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גידולי תעשייה
 פברואר 2020

שאול גרף

עונת 2020 יוצאת לדרך עם 
חורף גשום ושמחה בלב.

עגבניות לתעשייה
1. מומלץ למגדלים לבקר את 

השתילים במשתלות לפני 
קבלתם, למניעת הפתעות.

2. יש לזכור לטבול את השתילים 
במים עם זרחן לפני השתילה. 

ניתן להשתמש ב-1% 20:20:20 או 
ב-0.5% "פיק" או ב-0.5% חומצה 

זרחתית. יש להיזהר מטפטוף 
המגשים על שתילים אחרים.

3. יש להקפיד על השקיה גדושה 
לאחר השתילה.

4. עלקת: התכשיר מוניטור 
הוא מסיס, וגשמים מרובים 

עלולים להדיח אותו לעומק רב 
מדי ולדלל את כמות המוניטור 
מתחת לסף הפעולה להדברת 

העלקת. יש לזכור שתירס 
הרבה יותר רגיש למוניטור 

מאשר עלקת. לכן, כל המגדלים 
המרססים מוניטור צריכים 

לעקוב אחר כמויות הגשמים 
שיורדים לאחר הריסוס, ואם 

הכמויות עוברות את ה-100 מ"מ, 
יש לשקול בחיוב ריסוס נוסף.

חברת "גדות-אגרו", שהיא כיום 
החברה שמשווקת את התכשיר 

"הימלאיה", החליטה למחוק 
את העגבניות לתעשייה מרישוי 

התכשיר. ההחלטה שלהם סמוך 
לתחילת העונה השאירה מספר 

מגדלים ללא פתרון לבעיית 
העלקת.

5. משתמשים רק בתכשירי 
ההדברה הרשומים בנספח ד' של 

הגנת הצומח לחוזה העגבניות 
לתעשייה, הרשומים בצבע 

השחור, אלא אם יש הסכמה 
בכתב של איש השדה של המפעל 

לתכשירים בצבעים אחרים.

אפונה לתעשייה
גשמי הברכה מקשים על זריעת 

חלק מהשדות ועלולים לגרום 
למחלות עלים, כמו אסקוכיטה 
וכשותית. מומלץ לרסס טיפולי 

מניעה למחלות אלו. אין להשאיר 
בחלקה עשבים, ובעיקר עשבים 

שעלולים לפסול את המשלוח 
כולו, כמו אספסת בר, קוטב, 

דטורה או עשבים אחרים, 
שפירותיהם קוצניים או אלרגניים 

ודגניים מכילי גלוטן.

תירס
קיים כיום ארסנל של תכשירים 

קוטלי עשבים המותרים לשימוש 
בתירס מתוק, שמאפשר להדביר 
היטב את כלל העשבים ולהחזיר 

לתירס את התואר של גידול 
מנקה עשבים במחזור.

מדריך ארצי לגידולי 
התעשייה

סאמר עומרי מונה בשה"מ 
למדריך הארצי לגידולי 

התעשייה. אעזור לו כמיטב 
יכולתו.

בהצלחה.

המשך בעמוד הבא
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עדכון: ינואר 2020

רשימת תכשירי הדברה 
לפגעים בפלפל

ערכו: סבטלנה דוברינין - 
רפרנט הגנת הצומח בפלפל, 

תמר אלון - מדריכת הגנת 
הצומח, נטע מור - ממ"ר הגנת 
הצומח בירקות, דוד סילברמן - 

ממ"ר פלפל ותבלינים

מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה 
לשימוש בפלפל לשוק מקומי 
וליצוא. הכתוב במידע זה אינו 
משמש תחליף לרשום בתווית 
התכשיר, לכן לפני כל שימוש 

בתכשיר כלשהו חובה לוודא 
את המינון, ימי ההמתנה ושאר 

הפרטים שבתווית. הנתונים לשוק 
מקומי נלקחו ממאגר המידע 

של "השירותים להגנת הצומח 
http://www. "ושירותי הביקורת

 .hadbara.moag.gov.il

ימי המתנה לקטיף ליצוא 
מתבססים על שאריות מותרות 

שנלקחו ממאגרי המידע של 
האיחוד האירופי ובהתאם 

להסכמים הבינלאומיים הקיימים 
עם רוסיה. יובהר, כי רשימה זו 

מתייחסת לדרישות מדינות 
היעד, וייתכנו דרישות נוספות 

ומחמירות יותר מצד הלקוחות 

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

המגדלים להתעדכן באופן שוטף 
ועצמאי בדרישות מדינות היעד 
ובדרישות הלקוחות באמצעות 

חברת היצוא, שבאמצעותה 
המגדלים מייצאים. 

ככלל, על מנת למנוע התפתחות 
עמידות לתכשירי הדברה 

ופחיתה ביעילות התכשירים, 
מומלץ לרסס לסירוגין 

בתכשירים מקבוצת פעילות 
שונה)1(. קבוצות הפעילות 

מופיעות בטבלה במספרים, 
 FRAC-ו  IRAC במיון לפי

 Insecticide/Fungicide Resistance(

Action Committee - ארגונים 

עולמיים למיון קוטלי מזיקים 
ומחלות לפי אופן פעילות או 

חומר פעיל(.
בנוסף, מעבר למגבלות השימוש 

בתכשירים בהתאם לדרישות 
שוקי היעד, במשקים הפועלים 

בממשק הדברה משולבת 
)IPM( ייעשה שימוש בתכשירים 

בהתאם להשפעתם על האויבים 
הטבעיים, לפי מקרא המופיע 

מטה בטבלה מס' 1. 

שימו לב, שהתכשירים בצבע 
ירוק מורשים גם בחקלאות 

אורגנית.

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

)IPM( שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבתA

Bשימוש מוגבל בהדברה הביולוגית המשולבת )IPM( לאחר התייעצות עם מדריך השדה

)IPM( אסור לשימוש במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבתC

ריכוז/מינון )IPM)2תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף שוק 

יצואמקומי

אקרית אדומה 
מצויה

Tetranychus urticae

אקרית טורפת - 
פרסימיליס

A30,000-20,00000Phytoseiulus persimilisמועילים

EOS שמןA
1%

33MINERAL OIL
שמן

אין לרסס שמן 30 יום לפני או אחרי 
ריסוס בתכשיר המכיל גופרית, פרט 

להליוגופרית

אין לרסס שמן 30 יום לפני או אחרי A33אולטרהפז
ריסוס בתכשיר המכיל גופרית

ורטימק, אגרירון, 
אקטינמור, 

ביומקטין, בקטין, 
ורטיגו, ורמוט, 
ורקוטל,רומקטין

אקרימקטין, 
אינוורט

C50-3077 סמ"קABAMECTIN6
בשילוב עם שמן מינראלי או משטח. 

ידביר גם מנהרנים ותריפסים

לדרגות צעירות6033SPIROMESIFEN23 סמ"קBאוברון
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףACEQUINOCYL20Bאסור1503 סמ"קAאקסמייט

CLOFENTEZINE10Aאסור403 סמ"קAאפולו 50
לדרגות צעירות. בשילוב עם פלורמייט 

  .EOS או שמן
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףCYFLUMETOFEN25Aאסור1003 סמ"קAדפנדר

C טימורB0.5%3אסור
 Melaleuca alternifolia + Sophora sp. +

Natural Pyretrhrin3A ,מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףפירתרואיד

  50  PT זהרA3%33POTASSIUM FATTY ACID

מטרונום פריים, 
רקויאם פריים

A50033 סמ"קEXTRACT OF CHENOPODIUM

10033FENPYROXIMATE סמ"קAמטאור

21A

ניתן לשלב עם נימגארד 1%
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףPYRIMIDIFENאסור403 סמ"קBמייטקלין

ניתן לשלב עם ספיידרTEBUFENPYRADאסור757 גרםCמסאי
מותר לרוסיה - 7 ימי המתנה לקטיף

12544PYRIDABEN סמ"קCנקסטר

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

ימי המתנה 
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף שוק 

יצואמקומי

אקרית אדומה 
מצויה

Tetranychus urticae
)המשך(

תכשיר סיליקוניB0.08%33מייטוואט
B0.07%אקו טק
שמןA2%33NEEM OILנימגארד

בשילוב עם אולטרא פיין או MILBEMECTIN6 .EOSאסור1004 סמ"קC מילבנוק
מותר לרוסיה - 4 ימי המתנה לקטיף

לדרגות צעירות. מג"ח, ETOXAZOLE10Bאסור253 סמ"קCספיידר
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףBIFENAZATE+ ETOXAZOLE10B+20Dאסור503 סמ"קAספיימייט
פלורמייט, פלוטו, 
פרדיסו, דורמייט

A5033 סמ"קBIFENAZATE20D

פגסוס 250, 
פניקס 250*

Cאסור150-10028 סמ"קDIAFENTHIURON12A
*בשטח גלוי בלבד. ידביר גם כנימת עש הטבק 

וציקדות
מותר לרוסיה - 28 ימי המתנה לקטיף

A0.5%33MINERALS+PLANT EXTRACTפורטה

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

אקרית העיוותים 
 Polyphagotarsonemus

latus

ורטימק, אגרירון, 
ביומקטין, ורטיגו 
ורקוטל,רומקטין

C50-3077 סמ"קABAMECTIN

6

בשילוב עם שמן או משטח. ידביר גם 
מנהרנים ותריפסים 

בשילוב עם אולטרא פיין או MILBEMECTIN.EOSאסור1004 סמ"קCמילבנוק
מותר לרוסיה - 4 ימי המתנה לקטיף  

פרוקליים, 
פרפקט, 
נוקאאוט, 
דורקליים

B65-4077 סמ"קEMAMECTIN BENZOATE מינון התכשיר בהתאם לתווית. ידביר
גם זחלי עשים. 

גם לדרגות צעירות של אקריות קורים 6033SPIROMESIFEN23 סמ"קBאוברון
וכנימת עש הטבק.

בשילוב עם CYFLUMETOFEN25A.EOSאסור1003 סמ"קAדפנדר
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףPYRIMIDIFEN21Aאסור403 סמ"קBמייטקלין

אסור לשימוש בשטחים פתוחים. CHLORFENAPYR13אסור403 סמ"קCפיראט, פוליס
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

בשטח גלוי בלבד.DIAFENTHIURON12Aאסור150-10028 סמ"קCפניקס 250
מותר לרוסיה - 28 ימי המתנה לקטיף

זבובי מנהרות 
 ,Liriomyza trifolia

Liriomyza huidobrensis

צרעה טפילית - 
דיגליפוס

A1,000-50000Diglyphus isaeaמועילים

S - אויסקטCאסור100-7014 גרם
 THIOCYCLAM HYDROGEN

OXALATE14.רק בשדות גלויים
מותר לרוסיה – 14 ימי המתנה לקטיף

ורטימק, ורטיגו, 
אגרירון, ביומקטין, 

ורקוטל
C60-5077 סמ״קABAMECTIN6 בשילוב עם שמן או משטח. ידביר גם

אקריות ותריפסים. 

פיתיון2-1.533SODIUM FLUOSILICATE ק"גAספסן זחלי אגרוטיס

זחלי הליוטיס 
Helicoverpa armigera

מוגבל לשני ריסוסים עוקבים3077INDOXACARB22A סמ"קCאוונט

אסור203 סמ"קCאמפליגו
 CHLORANTRANILIPROLE  +

LAMBDA CYHALOTHRIN28 + 3Aמותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

10033 סמ"קCדיזל
 EMAMECTIN BENZOATE +

LUFENURON6 + 15

פירתרואיד, 100-501414DELTAMETHRIN3A סמ"קCדסיס
1533FLUBENDIAMIDE28 גרםAטאקומי

זחלי לפיגמה 
Spodoptera exigua

מוגבל לשני ריסוסים עוקבים3077INDOXACARB22A סמ"קCאוונט

בשטח פתוח בלבד.מג"ח, CHLORFLUAZURON15אסור100-757 סמ"קCאטברון 
מותר לרוסיה - 7 ימי המתנה לקטיף

טלסטאר, אטלס, 
תלת סטאר

C7577 סמ"קBIFENTHRIN3A ,במקרה של התקפת רכנף חיוור, יש פירתרואיד
להתייעץ עם מדריך

אסור203 סמ"קCאמפליגו
 CHLORANTRANILIPROLE +

LAMBDA CYHALOTHRIN28 + 3Aמותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

לא ידוע2033PYRIDALYL סמ"קAבז

3033 סמ"קCדוריבו
 THIAMETHOXAM+

CHLORANTRANILIPROLE4A + 28

+ EMAMECTIN BENZOATE 10033 סמ"קCדיזל

LUFENURON6 + 15
1033 גרםCדנים

1533FLUBENDIAMIDE גרםA טאקומי
28

2033CHLORANTRANILIPROLE סמ"קAקורגן



37

ריכוז/מינון )IPM)2תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף שוק 

יצואמקומי

זחלי לפיגמה 
Spodoptera exigua

)המשך(

מץ', מאצ'ו 50, 
צבר

C401414 סמ"קLUFENURON15 ,מג"ח

קרבמט, METHOMYL1Aאסור75-503 גרםCרו סטופ

זחלי פלוסיה             
Plusia sp

מוגבל לשני ריסוסים עוקבים45-3077INDOXACARB22A סמ"קCאוונט
פירתרואיד, 100-501414DELTAMETHRIN3A סמ"קCדסיס

1533FLUBENDIAMIDE28 גרםAטאקומי

זחלי פרודניה 
littoralis Spodoptera

מותר לרוסיה - 30 ימי המתנה לקטיףמג"ח, TRIFLUMURON15אסור10030 גרםAאלסיסטין

אסור203 סמ"קCאמפליגו
 CHLORANTRANILIPROLE  +

LAMBDA CYHALOTHRIN28 + 3Aמותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

100-601414CYFLUTHRIN סמ"קCבאיטרואיד

3A ,פירתרואיד

בנגיעות רבה מטפלים בשילוב לאנט100-501414DELTAMETHRIN סמ"קCדסיס
100-601414 סמקCסיפרין 10

CYPERMETHRIN
טיטאן 20, סיפרין 
20, תרסיפ 20, 
 20 -N טאטא

C50-301414 סמ"ק

1001414 סמקCשרפז
3A ,פירתרואיד מותר לרוסיה - 10 ימי המתנה לקטיףESFENVALERATEאסור150-10010 סמ"קCמוסטנג

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףFENPROPATHRINאסור200-1503 סמ"קCסמש
מותר לרוסיה - 7 ימי המתנה לקטיףפירתרואיד, LAMBDA CYHALOTHRIN3Aאסור150-1007 סמ"קCקרטה 5

לא ידוע2033PYRIDALYL סמ"קAבז

3033 סמ"קCדוריבו
 THIAMETHOXAM+

CHLORANTRANILIPROLE4A + 28

+ EMAMECTIN BENZOATE 10033 סמ"קCדיזל
LUFENURON6 + 15

1033 גרםCדנים
1533FLUBENDIAMIDE28 גרםAטאקומי

לאנט 20, לאנט 
20 דופונט, 
מתוניט 20 

Cאסור350-2003 סמ"ק

METHOMYL

1A ,קרבמט

יודברו גם זחלי הליוטיס, פלוזיה, 
ציקדות וכנימות עלה

לאנט 90, 
מתומקס 90, 

רו סטופ
Cיודברו גם זחלי הליוטיס, פלוזיה, אסור75-503 סמ״ק

ציקדות וכנימות עלה

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

מץ', מאצ'ו 50, 
צבר

C401414 סמ"קLUFENURON
מג"ח, 15

501414TEFLUBENZURON סמ"קCמוליט, שונית

נגד זחלים גדוליםפיתיון2-1.533SODIUM FLUOSILICATE ק"גA ספסן 
מג"ח, 75-5033METHOXYFENOZIDE18 סמ"קAראנר

כנימות עלה    
Aphidoidea

צרעה טפילית - 
אפידיוס

A1,00000Aphidius colemaniמועילים

קונפידור, 
סייפן, קוהינור, 

קונפידנס, 
קודקוד

C4033 סמ"קIMIDACLOPRIDנאוניקוטינואיד
4A

בהגמעה בלבד. היישום במהלך 
השליש השני של ההשקיה 

בריסוס. מקסימום 2 טיפולים בעונה1033THIAMETHOXAM סמ"קCאקטרה
לאנט, לאנט 20 

דופונט
Cאסור300-2503 סמ"קMETHOMYL1A ,קרבמט

אסור75-503 סמ"קCלאנט 90

C 300-200מלתיון
זרחן אורגני, MALATHIONאסור3סמ"ק/גרם

1B

יש לרסס בשעות הערב.לא ידועAZADIRACHTINאסורA0.1%3נימיקס 45, עזגן
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

A0.2%-0.1%33Beauveria bassiana Strain GHAביווריה

3033PYMETROZINE9B גרםAצ'ס

מלכודת צבע10-400POLYISOBUTANE יחידותAרימיטרפ
1533FLONICAMID29 גרםAטיפיקי

המשך בעמוד הבא



ינואר-פברואר 382020מבזק ירקות

ריכוז/מינון )IPM)2תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף שוק 

יצואמקומי

כנימות עלה    
Aphidoidea
)המשך(

יש לרסס בשעות הערב.לא ידועNEEM OIL + AZADIRACHTINאסורA1%3גנים 1500
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

50  PT זהרA3%33POTASSIUM FATTY ACID

C טימורB0.5%3אסור
 Melaleuca alternifolia + Sophora sp. +

Natural Pyretrhrin3A ,פירתרואיד

בשילוב עם תותח.שמניםA0.3%33NEEM OIL + PLANT OILכפיר

A0.8%33כנימת
 POTASSIUM SALT OF FATTY

ACIDS
בשילוב עם אגוז.

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

אסורB1%3נימפר
 PYRETHRINS + NEEM OIL +

PLANT OIL
3A ,פירתרואיד

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

אסורB0.4%3תותח
 PYRETHRINS + NEEM OIL +

VEGETABLE OIL
יש לרסס בשעות הערב.

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

כנימת עש הטבק 
Bemisia tabaci

אקרית טורפת - 
סבירסקי

A100,000-50,00000Amblyseius swirskiiמועילים

ידביר בעיקר דרגות צעירות120-6033SPIROMESIFEN23 סמ"קBאוברון, אובליסק

S - אויסקטCאסור100-7014 גרם
 THIOCYCLAM HYDROGEN

OXALATE14.רק בשדות גלויים. לבוגרים בלבד
מותר לרוסיה - 14 ימי המתנה לקטיף

קונפידור, 
סייפן, קוהינור, 

קונפידנס, 
קודקוד

C10033 סמ"קIMIDACLOPRID

4A ,נאוניקוטינואיד

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

משני טיפולים בעונה

DINOTEFURANאסור753 גרםCאיפון
 במקרה של התקפת כנימות קמחיות 

יש להתייעץ עם מדריך.
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

הטיפול בהגמעה. מקסימום 2 טיפולים 6033THIAMETHOXAM סמ"קCאקטרה
בעונה

מוספילן לריסוס, 
מפיסטו

C3077 סמ"קACETAMIPRID.ידביר גם כנימות עלה

מג"ח, BUPROFEZIN16אסור1003 סמ"קAאפלורד

לדרגות צעירות. במקרה של התקפת 
כנימות קמחיות יש להתייעץ עם 

מדריך.
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף 

25044 גרםCאצטאסטאר
 ACETAMIPRID +

BIFENTHRIN4A + 3A

75-5033 סמ"קAאקסירל
CYANTRANILIPROLE28

75-5033 סמ"קAורימרק
יישום בהגמעה באמצעות מזרק 
מדידה או דרך מערכת הטפטוף 

בגידול החסוי והגלוי
100-501414DELTAMETHRIN סמ"קCדסיס

3A ,פירתרואיד

טיטאן 20, טאטא 
–N-20, סיפרין 
20, תרסיפ 20, 

סימשופר

C50-301414 סמ"ק
CYPERMETHRIN

שרפז, סימבוש, 
סיפרין 10

C100-601414 סמ"ק

מותר לרוסיה - 10 ימי המתנה לקטיףESFENVALERATEאסור150-10010 סמ"קCמוסטנג
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףFENPROPATHRINאסור200-1503 סמ"קCסמש

מותר לרוסיה - 14 ימי המתנה לקטיףLAMBDA CYHALOTHRINאסור150-10014 סמ"קCקרטה 5

אסורB1%3נימפר
 PYRETHRINS + NEEM OIL +

PLANT OILמותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

אסורB0.4%3מייטימור
 Melaleuca alternifolia +  Natural

Pyretrhrinמותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

LQ 215 זהרA0.4%33FATTY ACID POTASSIUM SALTוודא כי האצווה שבידך היא האצווה סבון
החדשה ללא אמוניה רבעוני

50  PT זהרA3%33POTASSIUM FATTY ACID

5033SPIROTETRAMAT23 סמ"קBמובנטו 100
במקרה של התקפת כנימות קמחיות יש 

להתייעץ עם מדריך
מטרונום פריים, 

רקויאם פריים
A50033 סמ"קEXTRACT OF CHENOPODIUMתכשיר לא אורגניתמצית צמחים

MALATHION1Bאסור2003 סמ"קCמלתיון

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףלא ידועAZADIRACHTINאסורA0.1%3נימיקס 45, עזגן
A0.2%-0.1%33Beauveria bassiana Strain GHAביווריה



39

ריכוז/מינון )IPM)2תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף שוק 

יצואמקומי

כנימת עש הטבק 
Bemisia tabaci

)המשך(

A0.2%33Paecilomyces fumosoroseusנו פלי

תכשיר סיליקוניB0.07%33אקו טק

פגסוס 250, 
פניקס 250*

Cאסור150-10028 סמ"קDIAFENTHIURON12A
*בשטח גלוי בלבד. ידביר גם ציקדות 

ואקריות.
מותר לרוסיה - 28 ימי המתנה לקטיף

נמלים 
Formicoidea

4000 גרםAברקן
 PYRETHRUM + DIATOMACEOUS

EARTH3A ,מינון לקןפירתרואיד

איבוק שבילי נמלים וקיניםאורגני50000SILICON DIOXIDE גרםAנמלית

תריפס הטבק 
 + Thrips tabaci

תריפס הפרחים 
המערבי 

 Frankliniella
occidentals

פשפש טורף - 
אוריוס

A6,000-4,00000Orius laevigatusידביר רק תריפס הפרחים המערבימועילים

אקרית טורפת - 
סבירסקי

A100,000-50,00000Amblyseius swirskiiמועילים

100-501414DELTAMETHRIN סמ"קCדסיס

3A ,פירתרואיד

טיטאן 20, 
   ,20-N-טאטא

סיפרין 20, 
סימשופר, תרסיפ 

C100-301414 סמ"ק
CYPERMETHRIN

מינון לפי תווית התכשיר

סיפרין 10, שרפז, 
סימבוש

C100-601414 סמ"ק

טלסטאר, אטלס, 
תלת סטאר

C7577 סמ"קBIFENTHRIN3A ,פירתרואיד
במקרה של התקפת רכנף חיוור יש 

להתייעץ עם מדריך 
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףACRINATHRINאסור80-603 סמ"קCרופאסט

TOLFENPYRAD21Aאסור10014 סמ"קCאומי
מוגבל ליישום בודד בעונה. מותר 
לרוסיה - 14 ימי המתנה לקטיף

300-200 סמ"ק/Cמלתיון
גרם

MALATHION1Bאסור3

מדביר דרגות צעירות בלבד5033SPIROTETRAMAT23 סמ"קBמובנטו 100

בשילוב נימטול 1%.לא ידועAZADIRACHTINאסורA0.3%3איזידור
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

בשילוב שמןC0.1%77ABAMECTIN6ורקוטל

2033 גרםCדנים
 EMAMECTIN BENZOATE +

LUFENURON6 + 15

טרייסר אולטרה, 
טרייסר אולטרה 

אורגני
B0.08%33SPINOSAD

5

בתוספת משטח8044SPINETORAM סמ"קBספרטה סופר
מטרונום פריים, 

רקויאם פריים
A50033 סמ"קEXTRACT OF CHENOPODIUMתמצית צמחים

METHIOCARB>>>>>>>>100 סמ"קCמסורול

1A ,קרבמט

מועד אחרון - עד תחילת החנטה של 
הפרח הראשון

תתכנה צריבות בעלים. בתוספת סוכר.FORMETANATEאסור1004 גר'Cדיקרזול
מותר לרוסיה - 4 ימי המתנה לקטיף

אסור לשימוש בשטחים פתוחים. CHLORFENAPYR13אסור403 סמ"קCפיראט, פוליס
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

נמטודות עפצים 
Meloidogyne sp

בהגמעה433Bacillus firmus11 ק"גAביונם

קרבמט, OXAMYL1Aאסור1-0.521 ליטר Cויידט 10, ויוה
בהגמעה. 4 טיפולים עוקבים החל 

משבוע לאחר השתילה.
מותר לרוסיה - 21 ימי המתנה לקטיף

600 סמ"קAטרוויגו
33ABAMECTIN6

250 סמ"קAנמטוקס
מיצוי צמחים100033CARVACROL סמ"קAנמקיל

מיצוי שום40033GARLIC EXTRACT סמ״קAביוגארד
בשילוב עם שטח 90 במינון C0.03%77SULFOXAFLOR4C0.1%פלאשכנימה קמחית

המשך בעמוד הבא



ינואר-פברואר 402020מבזק ירקות

ריכוז/מינון )IPM)2תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף שוק 

יצואמקומי

בוטריטיס               
cinerea Botrutis

15033FENHEXAMIDG3 סמ"קAטלדור 500

לא ידוע20033TEA TREE OIL סמ"קAטימורקס גולד

4 604 סמ"ק,A0.06%סוויץ', סאוונה
CYPRODINIL + FLUDIOXONILD1 + E2 אין לרסס יותר מ-3 ריסוסים בעונה. יעיל כנגד

קשיונה גדולה

למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה לא 7577BOSCALID + PYRACLOSTROBINC2 + C3 גרםAסיגנום
רצופים. יעיל נגד קשיונה גדולה

ASO סרניידA1%33Bacillus subtilisF6LQ 215 מומלץ לשלב עם 0.4% של סבון

1251414MEPANIPYRIMD1 סמ"קAפרופיקה

12533PYRIMETHANILD1 סמ"קAפרדיקט

10066PENTHIOPYRADC2 סמ"קAשידו

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףIPRODIONEE3אסור1003 סמ"קAרובראל, רודיון
מחלות ווירוס 

המועברות ע"י 
כנימת עלה בצורה 

חולפת

שמןA1.5%-1.0%33SUMMER OILוירול,וירותר

כתמים בקטריים 
 Xanthomonas

vesicatoria

A0.5%-0.3%77בלו שילד

COPPER HYDROXIDEM1ריסוס עד נגירה פונגורן, פרסול, 
צ'מפיון

A0.5%-0.3%37

A0.4%-0.25%77קוציד 2000

לא ידועA0.5%33POTASSIUM PHOSPHITEקנון 50 

מקמקת
Pythium sp

רידומיל גולד 
נוזלי, רודאו

A4033 סמ"קMETALAXYL-MA1 הטיפול בהגמעה. לפני שליחת התוצרת
מומלץ לבצע בדיקת שארית

קמחונית
Odiopsis taurica

אסורB1%3נימפר
 PYRETHRINS + NEEM OIL +

PLANT OIL3A ,מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףפירתרואיד

מותר לרוסיה - 7 ימי המתנה לקטיףQUINOXIFENE1אסור40-307 סמ"קAאביר, ענבר
אגרימור-סטופ, 
נימגראד, נימבי

A1%-0.5%33
NEEM OILשמן

בשטח פתוח.אסורA1%3 נימטול
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

100-5037PENCONAZOLE סמ"קAאופיר 2000

G1

מינון לפי תווית התכשיר
10037 סמקAטופנקו 100/עומר

הטיפול בשדה גלוי וחסוי. בחממה יש 501212TRIADIMENOL סמ"קBבאיפידן
לאוורר בעת הריסוס

הטיפול בשדה גלוי וחסוי. בחממה יש 501212TRIADIMENOL סמ"קAשביט
לאוורר בעת הריסוס

A1%33NEEM OIL+VEGETABLE OILגניקן

לא ידוע
בתוספת אגוז.

יש לרסס בשעות הערב.NEEM OIL + AZADIRACHTINאסורA1%3גנים 1500
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

75 גרםA  בליס
77BOSCALID +  PYRACLOSTROBINC2 + C3

למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה 
לא רצופים

A75סיגנום
גופריתר, 
גפרטיב, 

הליוגופרית,
מיקרוטיול, סולפו 

לי, סולפוזול, 
סולפרון, סופה, 

קומולוס

A1%-0.4%33

SULFUR
M2 .עלולים לצרוב בטמפרטורות גבוהות

נא לעיין בתווית התכשיר
A1%-0.5%33תיוביט
A0.75%33קואלה

4-333 ק"גBגופרביק 70

דימול, דימול 
אורגני

A1%77PARAFFINIC OILשמן
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ריכוז/מינון )IPM)2תכשיר הדברההפגע
לדונם

ימי המתנה 
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף שוק 

יצואמקומי

קמחונית
Odiopsis taurica

3066METRAFENONEB6 סמ"קAוויוואנדו
2 ריסוסים בעונה במרווח 7 ימים. 

לשיפור פעילות התכשיר ניתן לשלב 
עם נימגארד 1%

חוסן, קוז'אק, 
איתן

A10033 סמ"קFLUTRIAFOLG1

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

לאחר שתילה

זאוס, מירדור, 
עמיסטאר, 

עמיעוז, עמירן, 
רוקסטאר

A15077 סמ"ק
AZOXYSTROBIN

C3
זאוס, מירדור, 

עמיסטאר, 
עמיעוז

Aבריסוס. אין לרסס עד 21 יום משתילה5044 סמ"ק

רצוי לתת טיפול מניעה2033TRIFLOXYSTROBIN גרםAפלינט
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףMETOMINOSTROBINאסור353 סמ"קAרינגו

133 ק"גAמור
 POTASSIUM HYDROGEN +

COPPER SULPHATE  המינון 1 ק"ג מור ל-100 ליטר מים

100-7544 סמ"קAמיקסבום
AZOXYSTROBIN + FLUTRIAFOLC3 + G1בהגמעה

בריסוס5044 סמ"קAמיקסבום
לא ידוע2033CYFLUFENAMID סמ"קAנץ

ASO סרניידA0.5%33Bacillus subtilisF6

300-5033Melaluca alternifoliaF7 סמ"קAטימורקס גולד

POLYOXIN ALאסור253 גרםAפולאר

H4

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

פרלין, פרלין 
סופר

Aאסור100-203 גרםPOLYOXIN B
מינון לפי תווית התכשיר. בתוספת 

ביופילם 0.05% .
מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיף

JMS שמן קייציA1%33MINERAL OILאין לרסס בטמפרטורה מעל 28 שמן
מעלות

לא ידוע10033POTASSIUM BICARBONATE גרםAקליגרין

קשיוניה גדולה 
 Sclerotinia
sclerotiorum

מותר לרוסיה - 3 ימי המתנה לקטיףIPRODIONEE3אסור1003 סמ"קAרובראל/רודיון

CARBENDAZIMB1אסור407 גרםBדלסן
מרווחי ריסוס פעם ב-7 ימים

ו- 80 ג'/ד' פעם ב-14 יום
מותר לרוסיה - 7 ימי המתנה לקטיף

משטחים וחומרי 
עזר

A0.1%33Soup Nutאגוז

>>>>>>>>A0.5%אם-פה-דה
 POTASSIUM SALT OF FATTY

ACIDS
ימי המתנה משתנים בהתאם לתכשיר 

המשולב
A0.2%33CITRIC ACIDסופה לינק

BB5 משטחC
 ALKYL PHENOXY

 POLYETHYLENE ETHANOL +
ACID BUFFERS

C ALKYL PHENOL ETHYLENEשטח 90
OXIDE CONDENSATE

חיטוי קרקע

SOLAR STERILIZATIONקדם שתילהחיטוי סולרי

 SOIL
STERILIZATION

למשך לפחות 30 יום, בחודשים 
יולי - אוגוסט

אדיגן סופר, 
אדירם 510, 

אדוכם סופר, 
מתמור 510

METAM SODIUMקדם שתילה43-25 ליטר
למניעת דוררת, מקמקת )פיתיום(, קשיונה 

גדולה, עשבים חד שנתיים. פגע/מינון/שיטת 
יישום בהתאם לתווית.     

למניעת נמטודות יוצרות עפצים DICHLOROPROPENE-1,3קדם שתילה20-15 ליטראגרוצלון, קונדור

שבוע לפני 800 סמ"קנימיץ
שתילה

FLUENSULFONEבמערכת הטפטוף

DIMETHYL DISULFIDEקדם שתילה60-40 ליטרפלדין

המשך בעמוד הבא



ינואר-פברואר 422020מבזק ירקות

קוטלי עשבים

ריכוז/מינון שם גנריתכשיר הדברה
גיל/גובה שלב גידוללדונם

הערותעשב

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

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

לשתילה

בשטח הפתוח בלבד. רצוי לשתול 
בדקר.  אסור ליצוא

מותר לרוסיה 
מינון בהתאם לתווית לסוג וגודל העשב 400-120 סמ"קCYCLOXYDIMפוקוס אולטרה

מותר שימוש בזנים המופיעים בתווית אחרי הצצהקדם שתילה150 סמ"קCLOMAZONEקומנד
התכשיר. אסור ליצוא. מותר לרוסיה 

ליישום יש לעין בתווית 4-3 עלים100-50 סמ"קQUIZALOFOP-P-ETHYLליאופרד

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

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

המינון להדברת דגניים חד ורב- שנתיים 
בהתאם לתווית  
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פסילת הגזר היא הווקטור המעביר את 
החיידק שמחולל את מחלת צהבון הגזר, 
מחלה קשה, הגורמת נזקים קשים לגזר 

בשטחי הגידול.
כיוון ששימוש חוזר בחומרי הדברה מאותן 
קבוצות פעילות מעלה את הסיכון לפיתוח 

עמידות שדה, בחן הניסוי המוצג את יעילותם 
של חומרי הדברה רבים, מקבוצות כימיות 

שונות, כדי לזהות חומרים מסחריים שיכולים 
להשתלב בעתיד בסל האמצעים העומדים 

לרשות המגדלים.

תקציר
הגזר  בגידול  הפוגעת  קשה,  מחלה  היא  הגזר  צהבון  מחלת 
וגורמת נזק כלכלי רב. מחולל המחלה הינו החיידק ליבריבקטר 
הווקטור  על-ידי  המועבר   ,)Candidatus Liberibacter solanacearum(
הדברה  בתכשירי  שימוש   .Bactericera trigonica הגזר,  פסילת 
הפסילה  אוכלוסיית  בהפחתת  להועיל  יכול  חרקים  קוטלי 
וכן בהפחתת הופעתם של סימני המחלה, אך לצורך  בשדה 
השימוש  הדברה.  בחומרי  אינטנסיבית  להשתמש  צריך  זה 
הנפוץ בישראל הוא בעיקר בפירתרואידים ובניאוניקוטינואידים 
יישומים בעונה. שימוש חוזר בחומרי הדברה  במספר רב של 
 מאותן קבוצות פעילות מעלה את הסיכון לפיתוח עמידות שדה. 
רבים,  הדברה  חומרי  של  יעילותם  נבדקה  המוצג  בניסוי 
מקבוצות כימיות שונות, כדי לזהות חומרים מסחריים שיכולים 
להשתלב בעתיד בסל האמצעים העומדים לרשות החקלאי. 
לאחר סינון ראשוני, נבחנה השפעתם של 15 חומרים מרכזיים 
על אוכלוסיות שדה )שנאספו כמעט מדי שבוע מאזור צפון-
מערב הנגב, החל מאמצע מרץ ועד תחילת יוני 2019(, ונבחנה 

יעילות הקטילה בתנאי מעבדה על פסילות בוגרות. 

בחינת יעילותם של חומרי 
הדברה שונים על אוכלוסיות 

שדה של פסילת הגזר
שחר פינקוביץ - שה"מ; מוראד גאנם, סבטלנה קונצידלוב - המחלקה לאנטומולוגיה, 

מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

תדיר  בשימוש  הנמצאים  החומרים  א.  כי:  עולה  מהממצאים 
הגזר.  פסילות  בקטילת  בינונית  במידה  יעילים  הם  כיום 
ועקביים  מאוד  יעילים  מסחריים  חומרים  כמה  נמצאו  ב. 
בשיעור  ירידה  נצפתה  לא  ג.  הגזר.  פסילת  כנגד  ביעילותם 
בשדות.  קבוע  שימוש  נעשה  בהם  בחומרים  הקטילה 
העונה.  במהלך  שדה  עמידות  התפתחה  לא  כי  מעיד   הדבר 

מבוא
הגזר  בגידול  הפוגעת  קשה  מחלה  היא  הגזר  צהבון  מחלת 
).Daacus carota L( וגורמת נזק כלכלי רב. בשנים האחרונות נמצא 
 Candidatus ליבריבקטר  הינו החיידק  כי הגורם העיקרי למחלה 
 Munyaneza et al.( המופץ על-ידי פסילות   ,Liberibacter solanacearum

  Bactericera trigonica 2010(. בישראל הווקטור הוא פסילת  הגזר
בין  נמצא,  בנושא  שנתי  תלת  במיזם   .)Mawassi et al. 2018(
היתר, כי שימוש בתכשירי הדברה קוטלי חרקים יכול להועיל 
בהפחתת  וכן  בשדה  הפסילה  אוכלוסיית  של  בהפחתתה 
קודקודי;  שלטון  איבוד  )בעיקר  המחלה  סימני  של  הופעתם 
2014(. חדירה מתמדת של פסילה משדות שכנים  וחוב'  גרה 
מחייבים  השיא  בעונת  יחסית  קצר  החיים  מחזור  וכן  ומהבר 
פעמים  של  רב  מספר  הדברה,  בחומרי  אינטנסיבי  שימוש 
בעונה. על אף השימוש התכוף, קיימות עדויות לנוכחות גבוהה 
של פסילות בשדות וכן לנגיעות גבוהה עם סימפטומים בשדה, 

ייתכן בשל יעילות פחותה של חומרי ההדברה. 
מספר חומרים, שנבדקו ונמצאו יעילים, אינם מאושרים ליישום 
 - לאירופה/ארה"ב  ליצוא  ו/או אסורים  בישראל  הגזר  בגידול 
שוקי היעד המרכזיים ליצוא גזר מישראל. לעומת זאת, חומרי 
הדברה נוספים, בעלי שאריתיות המותרת בשוקי היעד, אינם 
אינה  הפסילה  כנגד  ויעילותם  בישראל,  לשימוש  מאושרים 
ידועה. הפרקטיקה המקובלת כיום היא שימוש בפירתרואידים 
)IRAC group 3, חומרי הדברה הפוגעים גם בחרקים מועילים 
 )Ruscoe, 1977, Theiling and Croft, 1988 ;Broad-spectrum pesticides-

פעמים  של  רב  מספר   )IRAC group 4( ובניאוניקוטינואידים 
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במהלך העונה. מיעוט חומרים שנבדקו וקיבלו רשיון בישראל 
יחד עם חוסר ידע לגבי הדברת פסילת הגזר מהספרות בעולם 
הביאו לשימוש חוזר בחומרי הדברה דומים, מה שמעלה את 
 .)Burts et al., 1989, Kanga et al., 2015( הסיכון לפיתוח עמידות שדה 
רבים,  הדברה  חומרי  של  יעילותם  נבדקה  המוצג  בניסוי 
מקבוצות כימיות שונות, כדי לזהות חומרים מסחריים שיכולים 
להשתלב בעתיד בסל האמצעים העומדים לרשות החקלאי. 
רב  מספר  נבדק  הראשון  בשלב  שלבים:  לשני  חולק  הניסוי 
מעבדה  אוכלוסיית  על  שונות  כימיות  מקבוצות  חומרים  של 
לאנטומולגיה,  המחלקה  גאנם,  מוראד  פרופ'  של  )מעבדתו 
על  מרכזיים  חומרים   15 נבדקו  בהמשך,  וולקני(.  מרכז 
אוכלוסיות שדה שנאספו כמעט מדי שבוע מאזור צפון-מערב 
הנגב החל מאמצע מרץ ועד תחילת יוני 2019. יעילות הקטילה 
של החומרים נבדקה בתנאי מעבדה על קטילת בוגרות בלבד, 

ובפרק זמן של עד שלושה ימים. 

מהלך הניסוי

ניסוי מקדים
הגזר,  פסילת  של  מעבדה  אוכלוסיית  על  נבדקו  חומרים   24
ומאז  הנגב,  צפון-מערב  באזור  שנים  כשלוש  לפני  שנאספה 
זו  אוכלוסייה  כי  היא  העבודה  הנחת  מעבדה.  בתנאי  גודלה 
לא פיתחה עמידות כנגד חומרי הדברה. עלה של סלרי נטבל 
שמרוססת  כפי  סופית,  )תמיסה  ההדברה  חומרי  בתמיסות 
מים,  עם  במבחנה  הונח  בסיסו  בהמשך(,  פירוט  בשדה, 
החלק  בין  לבודד  כדי  בפאראפילם,  נעטפה  והפטוטרת 
העליון של העלה לבין הפטוטרת שבמים. לכל מבחנת-כלוב 
מכסה  על-ידי  ונסגרו  בוגרות  פסילות  שמונה  הוכנסו  שכזו 
32 פסילות(.  רשת חרקים, ארבע חזרות לטיפול )בסך-הכול 
ותאורה  )טמפרטורה  מעבדה  בתנאי  נשמרו  הפסילות 

מבוקרות(.לאחר שלושה ימים נספרו הפסילות ששרדו. 

הכנת התמיסות של חומר ההדברה
הבאה:  בדרך  חושב  הסופית  בתמיסה  ההדברה  חומר  ריכוז 
כאשר לחומר ההדברה הייתה תווית לפסילת הגזר - פעלנו על 
פי התווית. כאשר לחומר ההדברה לא הייתה תווית מאושרת 
על-פי  לחילופין  או  החברה  המלצת  על-פי  פעלנו   - לגזר 
המומלץ לשימוש באותו חומר כנגד מזיקים אחרים, בגידולים 
דומים. החישוב של ריכוז התמיסה היה לפי נפח ריסוס של 

20 ליטר/דונם. 

בחירה של חומרי ההדברה לניסוי
חומרי ההדברה לניסוי נבחרו על-פי כמה שיקולים: 1. בחירת 
כיום  הקיימות  שונות מהקבוצות  כימיות  קבוצות  שיותר  כמה 
ו-4   3 קבוצות   - וניאוניקוטינואידים  )פירתרואידים  בשימוש 
בקטילת  יעילותם  שידועה  חומרים   .2  ;)IRAC לפי  בהתאמה 
פסילת האגס ושהם מורשים בישראל כנגד מזיק זה; 3. קבוצות 
כימיות שידועות מהספרות כיעילות נגד פסילות )עיקר הידע 
מבוסס על פסילות הדרים ובתפוחי אדמה(; 4. חומרים מורשים 
בישראל, שלהם שאריות מותרת כלשהי/סבירה בשוקי היעד 

)אירופה/רוסיה(, קיבלו עדיפות; 5. חומרים, שידוע כי עתידים 
העדפנו   .6 נבחנו;  לא  אירופה,  ו/או  בישראל  משימוש  לצאת 
שלא לבחון חומרים שנבדקו בניסוי שדה, כחלק ממיזם צהבון 
הגזר )עבד גרה וחובריו, 2014(, ונמצאו לא יעילים באופן עקבי.
אחוז  ימים.  כשלושה  לאחר  נבחן  הבוגרות  תמותת  אחוז 
תמותה משוקלל מחושב מאחוז התמותה בפועל בכל טיפול, 
פחות אחוז התמותה בטיפול ההיקש )ללא טיפול כימי(. מתוך 
11 חומרים שהמשיכו לשלב הבא  24 חומרים שנבחנו, נבחרו 
יעילות  בזכות  אוכלוסיות שדה(  על  יעילות החומרים  )בחינת 
קטילה של 50% ומעלה. כמו-כן נוספו כמה חומרים שנמצאים 
בשימוש תדיר במעבדה, שיעילותם מוכרת ו/או שהם נפוצים 
במדיניות החקלאית. בסך-הכול נבחרו 15 חומרים להיבדק על 

אוכלוסיות השדה.

בחינה על אוכלוסיות שדה
החל מאמצע מרץ נאספו אוכלוסיות שדה בשדות גזר בצפון-

בעזרת  בלבד  בוגרות  פסילות  נאספו   .)1 )איור  הנגב  מערב 
מיד  והובאו  אחר-הצהריים,  בשעות  חרקים,  ללכידת  רשת 
לאחר מכן למעבדה. במעבדה הועברו הפסילות לכלוב גדול, 
שמונה  מבחנה  בכל  למבחנות-כלוב.  בהדרגה  נאספו  וממנו 

פסילות בוגרות, בארבע חזרות. 
הליבריבקטר  חיידק  נוכחות   )PCR )בעזרת  נבדקה  במקביל 

באוכלוסיות שהגיעו למעבדה. 

איור מס' 1: מפת איסוף הפסילות. הנקודות האדומות 
מציינות אזור כללי בו נאספו אוכלוסיות השדה החל 

מאמצע מרץ ועד אמצע יוני; מרחק מקסימלי בין 
הנקודות הוא 32 ק"מ בקו אווירי.
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טבלה מס' 1: יעילות חומרי הדברה שונים בסריקה ראשונית; אחוז התמותה משוקלל ביחס להיקש ללא טיפול

שם התכשיר ריכוז תמיסה סופי חומר פעיל קבוצת פעילות
)IRAC( חברה משווקת

% תמותה 
באוכלוסיית 

מעבדה 
Evisect 2g/l Tiocyclam 14 מרחב אגרו 100.0
Sparta 2.5ml/l Spinetoram 5 תרסיס 96.7

Armada 2ml/l Spinetoram, 
Methoxyfenozide 12 + 18 תרסיס 90.0

Actara 2ml/l Thiamethoxam 4A אגריקה 66.7
Rufast 0.06% Acrinathrin 3 לוכמסבורג 60.7
Tracer 2.5 ml/l Spinosad 5 תרסיס 53.3

LI417 0.1% Cyantraniliprole + 
acibenzolar 28 + fungicide לוכמסבורג 51.3

Mospilan 1g/l Acetamiprid 4A אגן 50.0

GrizzlyMax 0.2% Bifenthrin, Imidacloprid, 
Novaloron 15+3+4A אגן 49.4

Flash 0.3ml/l Sulfaxflor 4C תרסיס 45.0
Calypso 1.3ml/l Thiacloprid 4 לידור 43
Tiltan 3.3ml/l Bifenthrin 3 אגן 33.3
Clutch 2g/l Clothianidin 4A אגן 27
Tiltan 2ml/l Bifenthrin 3 אגן 25.0
Flash 0.03% Sulfaxflor 4C תרסיס 23.3

Flipper 0.01 Fatty acids UN לוכסמבורג 21.4
Exirel 0.05% Cyantraniliprole 28 מרחב אגרו 20.0

Totem 0.075% Imidacloprid, 
Lambda-Cyhalotrin 3+4 לוכסמבורג 17.9

Durivo 0.03% Chlorantraniliprole, 
Thiamethoxam 28 + 4A אגריקה 13.0

Chess 1g/l pymetrozine 9 אגריקה 6.7
Insegar 0.1% Fenoxycarb 7 מרחב אגרו 6.7
Thiador 0.04% Thiacloprid 4 תרסיס 6.7
Easydor 0.1% Azadirachtin UN אפעל אגרי 3.7
Spear-T 1% GS-omega/kappa ביולוגי לוכמסבורג 3.6
Pegasus 0.1% Diafenthiuron 12 מרחב אגרו 3.3
Pirimor 2g/l Pirimicarb 1 מכתשים 3.0
Teppeki 0.03% Flonicamid 29 לוכסמבורג -3.6

טבלה מס' 2: יעילות חומרי הדברה שונים על אוכלוסיות שדה ובהשוואה לאחוז תמותה בבחינת אוכלוסיית המעבדה; אחוז 
אוכלוסיות השדה המוצג הוא ממוצע משוקלל מבוסס 6/7 אוכלוסיות שדה שונות. 

שם התכשיר ריכוז תמיסה 
סופי חומר פעיל קבוצת פעילות

)IRAC(
% תמותה 

באוכלוסיות שדה חברה משווקת שאריות מותרות 
)ppm( באירופה

Vertigo 2.5ml/l Abamectin 6 99 תרסיס אגריכם 0.01*

Evisect 2g/l Tiocyclam 14 98.4 מרחב אגרו NA

Sparta 2.5ml/l Spinetoram 5 91.4 תרסיס אגריכם 0.05*

Ipon 2.5 g/l Dinotefuran 4 87.4 רימי NA

Armada 2ml/l Spinetoram, 
Methoxyfenozide 5 + 18 76.9 תרסיס אגריכם Spi 0.05*, Met 0.5

Actara 2ml/l Thiamethoxam 4 71.7 אגריקה 0.3

Mospilan 1g/l Acetamiprid 4 66.9 אגן 0.01*

Talstar 2.5ml/l Bifenthrin 3 64.4 לוכמסבורג 0.05

LI417 0.1% Cyantraniliprole + 
acibenzolar 28 + fungicide 62.2 לוכמסבורג 0.05

Tracer 2.5ml/l Spinosad 5 56.9 תרסיס אגריכם 0.02*

Calypso 1.3ml/l Thiacloprid 4 56.8 לידור 0.05

GrizzlyMax 0.2%
Bifenthrin, 

Imidacloprid, 
Novaloron

15+3+4 56.5 אגן
Bif.0.05, Imi.0.05, 

Nov. 0.01*
Rufast 0.06% Acrinathrin 3 50.3 לוכמסבורג 0.02*

Totach 0.2% Pyretrins, neem oil, 
vegetable oil אורגני 48.9 דע - קדם Pyretrins 1

Tiltan 3.3ml/l Bifenthrin 3 48.3 אגן 0.05

תוצאות
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בפסילות  הליבריבקטר  חיידק  נוכחות   :3 מס'  טבלה 
באוכלוסיות שדה שנאספו במועדים השונים.

ה
סיי

לו
וכ

א

מקום איסוף תאריך איסוף
אחוז 

ליבריבקטר 

1  Alumim 11.3.19 0

2 Or HaNer 7.4.19 33

3 Kfar Aza 14.4.19 25

4  Negba 28.4.19 40

5  Negba 6.5.19 75

6  Dorot 13.5.19 100

7 Saad 24.6.19 100

דיון
שנבדקו  בחלקות  המגדלים  של  הריסוסים  טבלת  ניתוח 
)המידע אינו מופיע בסיכום( מראה כי רוב המגדלים מיישמים 

בין  מתחיל  הפסילה  כנגד  הטיפול  דומה.  טיפולים  מדיניות 
בין פעם בחודש  ביישום של  ינואר,  לבין תחילת  נובמבר  סוף 

)בחודשי החורף( לפעם בשבוע וחצי בהמשך העונה.
הוא  ורק,  אך  ולפעמים  בשדה,  העיקרי  השימוש  כמו-כן, 
)פירתרואידים  בלבד  ו-4   3 פעילות  מקבוצות  בחומרים 

וניאוניקוטינואידים בהתאמה(. 

תוצאות הבחינה של יעילות החומרים בתנאי המעבדה מעלות 
מספר נקודות חשובות:

גבוהה מאוד בכל האתרים  יעילות  מספר חומרים מראים  א. 
ורטיגו,  אויסקט,  יוני(:  תחילת  לבין  מרץ  בין  גם  )משמע 

ספרטה, איפון.
מספר חומרים הראו יעילות גבוהה אך לא עקבית: ארמדה,  ב. 

אקטרה, טלסטאר, מוספילן.
ממוצעת  )יעילות  ממוצעת  יעילות  הראו  חומרים  מספר  ג. 
סביב 50%( ולא עקבית: תותח, גריזלי מקס, LI417, קליפסו, 

טרייסר.
)תלתן  במשקים  רב  שימוש  נעשה  בהם  החומרים  ד. 

איור מס' 2: יעילות החומרים כנגד פסילת הגזר. אחוז התמותה של פסילות הגזר הבוגרות משקף 
ממוצע משוקלל של 6/7 אוכלוסיות שדה, והתוצאה מתוקנת מול הביקורת. 

איור מס' 4: יעילות החומרים כנגד פסילת הגזר על האוכלוסיות השונות. בכל חומר העמודה הימנית ביותר היא 
אוכלוסיית המעבדה, לשמאלה אוכלוסיית השדה שנאספה ראשונה )מרץ 2019( וכך הלאה עד העמודה השמאלית 

ביותר, המציינת את האוכלוסייה שנאספה אחרונה )יוני 2019(.
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נמוכה  יעילות  ורופאסט מקבוצת הפירתרואידים( הראו 
באופן קבוע.

החיידק  את  הנושאות  הפסילות  אחוז  עלה  הזמן  חלוף  עם 
עד רמה של 100% נגיעות בשני האיסופים האחרונים )אמצע 
מאי ואילך(. עובדה זו הינה חשובה בבחינת מדיניות הטיפולים 
פסילת  כנגד  ההדברה  שפעולות  כיוון  בשדה.  ליישם  שיש 
שדינמיקת  הרי  למחלה,  וקטור  היותה  מתוך  נעשות  הגזר 
אחוז ההדבקה באוכלוסייה מאפשרת לנקוט טקטיקות שונות 
לדוגמא  השונים,  במועדים  הפסילה  אוכלוסיית  בהדברת 
ביישום הדברה רכה לוויסות אוכלוסייה )ולא שימוש בחומרים 
לאור  זאת,  עם  העונה.  בתחילת  "הכחדה"(  בניסיון  רחבים 
באוכלוסיות  החיידק  שריכוז  כך  על  המצביעים  הממצאים 
מאמץ  לרכז  יש  אזי   - האביב  בסוף  שיא  לכדי  עולה  השדה 

טיפולים בתקופה זו. 
אוכלוסיות  כל  )של  המשוקלל  שהממוצע  נראה  כללי,  באופן 
השדה( אינו נבדל ביעילות חומרי ההדברה ביחס לאוכלוסיית 
הדברה  לחומרי  עמידות  פיתחה  לא  )שלכאורה  המעבדה 
: א. ההנחה  יש לכך שני הסברים מניחים את הדעת  שונים(. 
כי אוכלוסיית המעבדה אינה עמידה לחומרים שגויה בבסיסה;
מאותן  הדברה  בחומרי  והתדיר  החוזר  השימוש  אף  על  ב. 
השנים  במהלך  עמידות  התפתחה  לא   - כימיות   קבוצות 
ועד  שנים(  כשלוש  )לפני  המעבדה  אוכלוסיית  איסוף  שבין 
היום. בהמשך לזה, עם ההתקדמות בעונה, לא נצפתה ירידה 
ביעילות החומרים בהם נעשה שימוש תדיר. על אף ההסתייגות 
מכך שהאוכלוסיות לא נאספו מאותה חלקה במהלך העונה, יש 
להניח כי לא התפתחה עמידות במהלך העונה. אנו מניחים זאת 
על-ידי התייחסות לאוכלוסיות השדה השונות כאל אוכלוסייה 
בין  יחסית  הקצרים  הגיאוגרפיים  המרחקים  בגלל  הן   - אחת 
הנקודות בהן נמצאות הפסילות והן מפני שכל החלקות טופלו 

באותם החומרים ופחות או יותר באותם המועדים.  
בניסוי נמצאו כמה חומרים )מקבוצות כימיות אחרות מהנהוגות 
בשימוש כיום( שלהן יעילות הדברה גבוהה ביותר כנגד פסילת 
יעילות חומרים אלה בתנאי שדה באופן משקי,  הגזר. בחינת 
להעמיד  יאפשר  בגזר,  בשימוש  לרישוים  להביא  חתירה  תוך 

לרשות החקלאי חומרים נוספים לשימוש כנגד פסילת הגזר. 

עוד לגבי החומרים שנמצאו יעילים במעבדה: 
זו אינה  ניאוניקוטינואידים.  איפון )של חברת רימי( - מקבוצת 
הפעם הראשונה שהחומר נמצא יעיל ברמת המעבדה, וכך גם 
נצפה בניסוי דומה בחוות עדן בשנת 2014 )דו"ח מיזם צהבון 
ניסויי שדה )שהתבצעו  הגזר(. יחד עם זאת, בחמישה-שישה 
כחלק מהמיזם בחלקות הנגב( נמצאה יעילות בינונית )ממוצע 

של מתחת ל-70% קטילה(. 
בתור  בעבר  נבדק  הוא  גם   - ודומיו(  )ורטיגו   Abamectin

ורטימק, כחלק ממיזם צהבון הגזר. בשני ניסוי השדה, שבהם 
תכשירי  כי  ידוע  זאת,  עם  יחד  נמוכה.  יעילותו  נמצאה  נבחן, 
אבאמקטין מתפרקים באופן מהיר יחסית וכן שיש לשלבם עם 
שמן לקבלת יעילות מקסימלית. חומרים מקבוצה זו, תוך יישום 
נכון ובמידה שיוכיחו יעילות גם בתנאי השדה, יכולים לספק כלי 

חשוב נוסף בהתמודדות עם פסילת הגזר. 
חומרים  לבחון  אפשרה  לא  הקיימת  הניסויית  הפלטפורמה 
שזמן  אחרים,  חומרים  לא  וכן  גדילה"  "מעכבי  מקבוצת 
במעקובת  הרעבה(.  )מנגנוני  יותר  ממושך  הוא  קטילתם 
הריסוסים כנגד הפסילה יש לשקול ליישם חומרים מקבוצות 
שונות, תוך שימוש בחומרים מעכבי גדילה כנגד דרגות צעירות 
קיימים  טבעיים.  אויבים  בנוכחות  המתחשבים  בחומרים  וכן 
כמה חומרים כאלה, שמורשים לשימוש או שנמצאים בתהליכי 

רישוי מתקדמים. 

תודות
לגד"שים - אור"ן, סעד, עלומים, דגנים, דורות;

אגרו,   גדות  אגרי,  אגריקה, אפעל  אגן,   - הכימיקלים  לחברות 
דע-קדם, לוכסמבורג, לידור, מכתשים, מרחב אגרו, תרסיס;

למועצת הצמחים ולשולחן גזר, על מימון המחקר. 

רשימת ספרות
Burts, E. C., van de Baan, H. E., & Croft, B. A. )1989(. 
Pyrethroid resistance in pear psylla, Psylla pyricola 
Foerster )Homoptera: Psyllidae(, and synergism of 
pyrethroids with piperonyl butoxide. The Canadian 
Entomologist, 121)3(, 219-223. 

Kanga, L. H., Eason, J., Haseeb, M., Qureshi, J., & Stansly, 
P. )2015(. Monitoring for insecticide resistance in Asian 
citrus psyllid )Hemiptera: Psyllidae( populations in 
Florida. Journal of  Economic Entomology, 109)2(, 832-836. 

Mawassi, M., Dror, O., Bar-Joseph, M., Piasezky, 
A., Sjölund, J. M., Levitzky, N., ... & Katsir, L. )2018(. 
’Candidatus Liberibacter solanacearum’Is Tightly 
Associated with Carrot Yellows Symptoms in Israel and 
Transmitted by the Prevalent Psyllid Vector Bactericera 
trigonica. Phytopathology, 108)9(, 1056-1066. 

Munyaneza, J. E., Fisher, T. W., Sengoda, V. G., 
Garczynski, S. F., Nissinen, A., & Lemmetty, A. )2010(. 
First Report of" Candidatus Liberibacter solanacearum" 
Associated with Psyllid-Affected Carrots in 
Europe. Plant Disease, 94)5(, 639. 

Ruscoe, C. N. E. )1977(. The new NRDC pyrethroids 
as agricultural insecticides. Pesticide Science, 8)3(, 236-242.

Theiling, K. M., & Croft, B. A. )1988(. Pesticide side-
effects on arthropod natural enemies: a database 
summary. Agriculture, Ecosystems & Environment, 21)3-4(, 
191-218. 

גרה ע', מוואסי מ', דר צ', שטיינברג ד', גאנם מ', דקו צ', 2015. 
דו"ח סופי למיזם קידום ממשק הדבקה ומניעה של קומפלקס 
במשרד  הראשי  המדען  לקרן  מוגש  בגזר.  הצהבון  מחלות 

החקלאות ולמועצת הצמחים. 



2
0
2
0

ר 
א

רו
ב
פ
ר-

א
נו

י

53

לאור כניסתם לשוק של זני חסה חדשים ועל 
רקע הצורך במציאת זנים שיתאימו באיכות 

וביבול לשיווק בתקופת הקיץ )סבילות 
להחמה פנימית, להפרגה ולפוזריום(, בוצע 

מבחן זנים, שבאמצעותו נערכה השוואה 
מסודרת בין הזנים.

תקציר
ורומית- רומית   ,)iceberg( עגולה  חסה:  טיפוסי   3 נבחנו  בניסוי 
 .)butter head( "לבבות, וכן נבחן זן אחד מטיפוס "ראש חמאה
בפוזריום,  נגיעות  של  היסטוריה  הייתה  לניסוי  שנבחר  לשטח 
סודיום  מתאם  של  מואץ  פירוק  בעיית  גם  בו  ידועה  והייתה 
בקרקע, ולכן בוצע חיטוי סולרי + כימי )מתאם סודיום(. למרות 

מבחן זני חסה בשטח פתוח 
בקיץ בבשור

ליאור אברהם, נביל עומרי  - שה"מ, אורי ארד  - חקלאי 

של  מהירה  התמוטטות  החלה  הקטיף  לפני  ימים  כ-10  זאת, 
הצמחים בזנים הרגישים המסחריים )לירז ולילך - חסה עגולה(, 
המוגדרים  מהזנים  בחלק  גם  כמו-כן,  לקטיף.  הגיעו  לא  והם 
כבעלי סבילות לפוזריום החלו להיראות סימני מחלה לקראת 
קטיף )אסף - חסה רומית(. לראשונה גילו כמה זנים של חסה 
עגולה )Iceberg( סבילות שדה טובה לפוזריום והיו בעלי איכות 
טובה  גילו סבילות  רומית אחדים  זני חסה  וגם  ויבול סבירים, 

לפוזריום והניבו תוצאה טובה באיכות וביבול.

מבוא
הצורך  רקע  ועל  חדשים  חסה  זני  של  לשוק  כניסתם  לאור 
במציאת זנים שיתאימו באיכות וביבול לשיווק בתקופת הקיץ, 
הוחלט לבצע מבחן זנים, שבאמצעותו נערוך השוואה מסודרת 
בין הזנים. בניסוי נבחנו 3 טיפוסי חסה: עגולה )iceberg(, רומית 

טבלה מס' 1: רשימת הזנים שהשתתפו בניסוי
מס' 

הערותסבילותעמידותהחברהזןטיפוסזן

1

רומית 
)ערבית(

CERVANTES דור זרעיםBLלהחמה ולהפרגה
2CORTAZAR דור זרעים BLלהחמה 
3NERODA דור זרעים  BLלהחמה ולהפרגה 
4AUVONA דור זרעיםF0, BL 
5GALDOS דור זרעיםBL  להחמה ולהפרגה 
6MAXIMUS דור זרעים BLבתצפית 2 חזרות להחמה
7CHICARITA דור זרעיםF0, BLטיפוס עלים קטנים להחמה ולהפרגה
 דור זרעים 841-230

לכשותית, להחמה  נונהמסקוסמוס9
ולהפרגה

לכשותית, להחמה  F0נונהמס06118 )אולגדה(10
בתצפית 2 חזרות ולהפרגה

להחמה, להפרגה  הזרע ג'נטיקסאסף11
בתצפית 2 חזרות ולפוזריום

בתצפית 2 חזרות להחמה ולהפרגה הזרע ג'נטיקסנוגה12

להחמה, להפרגה  הזרע ג'נטיקסרביב13
זן ביקורתולפוזריום

   הזרע ג'נטיקסמונה14
בתצפית 2 חזרות  הזרע ג'נטיקסמונה עורק מלא15
17

רומית 
לבבות

QUINTUS דור זרעיםF0, BLשתילה כל 25 ס"מלהחמה ולהפרגה
18ALLENDE דור זרעיםF0, BLשתילה כל 25 ס"מלהחמה ולהפרגה

שתילה כל 25 ס"מ  הזרע ג'נטיקסלבבות קטנים19
בתצפית 2 חזרות 

16Butter headהזרע ג'נטיקסאופליה   
20

 Iceberg
עגולה

NOMUGI דור זרעיםF0להחמה ולהפרגה 
21ASMARA דור זרעיםBL 
 להחמה ולהפרגה הזרע ג'נטיקסלילך22
ביקורתלהחמה ולהפרגה הזרע ג'נטיקסלירז23
24ACCRA דור זרעיםF0, BL להפרגה 

* F 0 - עמידות לפוזריום, BL - עמידות לכשותית )על-פי הצהרות החברה(
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 butter( "ורומית-לבבות, וכן נבחן זן אחד מטיפוס "ראש חמאה
 .)head

שיטות וחומרים
אורי  של  הבשור, במשק  עין  במושב  נבחרה חלקה מתאימה 
 60  - סודיום  )מתאם  וכימי  סולרי  חיטוי  עברה  החלקה  ארד. 

ליטר לדונם( במשך חודש, תחת יריעה שקופה )מאי-יוני(. 
מועד שתילה: 13.6.2019.

מועד קטיף: 15.7.2019, בסך-הכול 32 יום משתילה לקטיף.

מבנה הניסוי
השטח חולק לארבעה בלוקים, לפי טיפוסי החסה שהוזכרו. 
זנים בניסוי - 4 חזרות, זנים בתצפית - 2 חזרות. רוחב הערוגה 
2.05 מ', 6 שורות שתילה, 30 ס"מ בין צמחים בשורה, 3 שורות 
בסך-הכול  מ',   4 חזרה  אורך  טפטפות.  בין  ס"מ   20 טפטוף, 

כ-80 צמחים בחזרה. 

תוצאות - נתוני יבול
טבלה מס' 2: יבול חסה רומית - ניסוי

מובהקותיבול )טונה לדונם(שם הזן
AUVONA6.06A

5.86Aרביב
CERVANTES5.68A

5.42Aמונה
CHICARITA4.92AB

GALDOS4.74AB
NERODA3.92B

טבלה מס' 3: משקל ראש ממוצע של חסה רומית - ניסוי
מובהקות משקל ראש ממוצע )גר'(שם הזן

546Aרביב
AUVONA508AB

CERVANTES498ABC

458ABCמונה
CHICARITA438ABC

GALDOS418BC
NERODA388C

טבלה מס' 4: נתוני קטיף של חסה רומית - תצפית

משקל ראש יבול )טונה לדונם(שם הזן
ממוצע )גר'(

6.09555אולגדה
5.20534אסף

3.46342מונה עורק מלא
MAXIMUS5.43446

3.52354נוגה
קוסמוס  והזן  זרעים(  )דור   CORTAZAR  ,41-230 הזנים   *
)נונהמס( לא הגיעו לקטיף בשל נגיעות גבוהה בפוזריום )ראו 

בהמשך(.

טבלה מס' 5: נתוני קטיף של חסה רומית לבבות - ניסוי

שם הזן
יבול )טונה 

לדונם(
מובהקות

משקל ראש 
ממוצע )גר'(

מובהקות 

ALLENDE5.99A501A
QUINTUS5.87A484A

טבלה מס' 6: נתוני קטיף של חסה רומית לבבות - תצפית

יבול )טונה שם הזן
לדונם(

משקל ראש 
ממוצע )גר'(

5.7535לבבות קטנים

טבלה מס' 7: יבול חסה עגולה - ניסוי
מובהקותיבול )טונה לדונם(שם הזן
ACCRA5.18A

ASMARA4.93A
NOMUGI4.60A

טבלה מס' 8: משקל ראש חסה עגולה - ניסוי

משקל ראש שם הזן
מובהקות ממוצע )גר'(

NOMUGI476A

ACCRA473A

ASMARA439A

בשל  לקטיף  הגיעו  לא  )הזרע(  ולירז  לילך  אופליה,  הזנים   *
נגיעות גבוהה בפוזריום )ראו בהמשך(.

איור מס' 1: הערכת עוצמת הנגיעות בפוזריום שבוע לפני קטיף )9.7.2019(

תוצאות - הערכות עוצמת נגיעות בפוזריום, מדדי צימוח ואיכות



ק
יר

 ו
ה
ד
ש

55

דיון ומסקנות
גבוהה  נגיעות  של  היסטוריה  הייתה  לניסוי  שנבחר  לשטח 
כ-10  זאת,  למרות  וכימי.  סולרי  חיטוי  בוצע  ולכן  בפוזריום, 
הצמחים  של  מהירה  התמוטטות  החלה  הקטיף  לפני  ימים 
והם  עגולה(,  חסה   - ולילך  )לירז  המסחריים  הרגישים  בזנים 
כבעלי  המוגדרים  מהזנים  בחלק  כמו-כן,  לקטיף.  הגיעו  לא 
סבילות לפוזריום החלו להיראות סימני מחלה לקראת קטיף 
 + )כימי  חיטוי קרקע  אומר, שגם  הווה  רומית(;  - חסה  )אסף 
סולרי( לטיפול בפוזריום, שהעיד על תוצאות טובות בניסויים 
מספיק  אינו   ,)2016 )אופוטובסקי,  האחרונות  בשנים  שבוצעו 

כאשר מדובר בזנים רגישים וברמת אילוח גבוהה. 
לגדל חסה  רווחי  זה  ואין  ניתן  לא  למעשה, בשנים האחרונות 
עגולה )iceberg( בקיץ על קרקעות נגועות בפוזריום, וגם בחסה 
כי מבחר  הרומית עלולים להתגלות קשיים משמעותיים, אם 
הזנים הסבילים גדול יותר. לחיטוי הקרקע משמעות כלכלית 
נכבדת, והיא דורשת את השבתת החלקה לחודש-חודש וחצי. 
רלוונטית  החיטוי  יעילות  נגועה,  קרקע  של  רקע  על  כמו-כן, 
למחזור גידול אחד )של חסה עגולה( עד שניים )עגולה ורומית(.

באופן  החסה,  של  לפוזריום  השונים  הזנים  רגישות  מבחינת 

איור מס' 2: הערכת עוצמת צימוח שבוע לפני קטיף )9.7.2019(

טבלה מס' 9: הערכת איכות החסה בקטיף

טיפוס 
שם הזןחסה

עמוד צבעצורה
החמות דחיסותתפרחת

פנימיות
אחידות 
ציון כלליבצימוח

הערות
5 - עגול/

5 - גבוה/5 - כההסגור
5 - גבוה5 - אחיד5 - הרבה5 - דחוסמציץ

 Butter
head4 3.753.252.541.5אופליה 

עגולה

ASMARA4.2532.753.523.253.75 
 3.75 4.2533.252.751.25לילך
 3.75 3.53.25231.5לירז

NOMUGI4.253.53.7531.753.753.5 
ACCRA334.52.25143 

רומית

 432.53.5144אולגדה
GALDOS3.752.523.5134 

עלה עדין, 3.52.51.53.514.254מונה
ראש מתפצל

 3.52.53313.54נוגה
CERVANTES4.252.7533.2514.254 

 4.534314.54רביב
 3.5 33331אסף

 3.5 3.52.52.531מונה עורק מלא
NERODA3.532.53.513.753.5נמוך
AUVONA3.54.54.53143התחיל לפרוח

CHICARITA4.7543.53.514.53 טיפוס עלים
קטנים

MAXIMUS2.754.253.752.7512.52.5נוטה לגובה

רומית-
לבבות

ALLENDE4.253.752.753.2514.254 
ראש מתעוות3.52.52.5313.253לבבות קטנים

QUINTUS445214.53ראש מתפצל

* מעל עוצמת מחלה של 2.5 לנגיעות בפוזריום, לא נמדדה עוצמת צימוח של הזן.
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כללי זני חסה רומית )כולל לבבות( היו סבילים יותר לפוזריום 
זרעים(,  )דור   CORTAZAR  ,41-230 הזנים  עגולה.  חסה  מזני 
ולירז )הזרע( לא  )נונהמס( והזנים אופליה, לילך  הזן קוסמוס 
נקטפו בשל נגיעות גבוהה בפוזריום, שאינה מייצגת את היבול 
הפוטנציאלי של כל זן )בחלק מהזנים בוצעה הערכת איכות 

בצמחים שלא נפגעו מהמחלה(.
מנתוני היבול בניסוי, ניתן לראות שבטיפוס חסה רומית הובילו 
הזנים AUVONA, רביב, CERVANTES; בתצפית חסה רומית - 
בחסה   ;ACCRA הזן  הוביל  עגולה  חסה  בטיפוס  אולגדה;  הזן 

.ALLENDE לבבות-רומית - הזן
מנתוני האיכות בקטיף נראה כי בחסה עגולה ניכר יתרון לזנים 
ציונים  על  ושמרו  לפריחה  סבילות  שהראו  ולירז,   ASMARA

טובים ביתר מדדי האיכות. 
 ,CERVANTES רביב,  אולגדה,  לזנים  יתרון  ניכר  רומית  בחסה 
נוגה  מונה,  הרומית  לזני  ואף  וגבוה,  סגור  ראש  מבחינת 
 AUVONA לזן  יותר.  ונמוכים  פתוחים  מעט  שהיו   ,GALDOS-ו
וגונו מט ולא מבריק, ולכן ציון האיכות  צבע עלים כהה מאוד 
שקיבל היה נמוך יותר בהשוואה לזנים שהוזכרו לעיל, למרות 
היבול הגבוה שהשיג. הזן CHICARITA התאפיין בעלים קטנים 
וצפופים, שהקנו לראש החסה משקל גבוה ביחס לנפח שתפס, 
)20 ס"מ( תמקסם את  יותר  וייתכן ששתילתו בצפיפות רבה 
פוטנציאל יבולו. בנוסף, יש לבחון את התאמתו לשוק הישראלי.  
לזן  והיבול  האיכות  מבחינת  יתרון  ניכר  לבבות-רומית  בחסה 

.ALLENDE

כגידולים  הללו  הזנים  את  הבאות  בשנים  ולבחון  להמשיך  יש 
קיציים.

תמונה מס' 2: שטח הניסוי כעבור שבוע מהשתילהתמונה מס' 1: שטח הניסוי ביום השתילה

תמונה מס' 4: שטח הניסוי בקטיףתמונה מס' 3: שטח הניסוי כעבור 30 יום מהשתילה

תמונה מס' 5: הזן אופליה - טיפוס "ראש חמאה", 
שהראה רגישות גבוהה לפוזריום
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תמונה מס' 6: מימין: הזן ACCRA )חסה עגולה( המראה סבילות לפוזריום; משמאל: זן הביקורת - לירז )חסה עגולה(

תמונה מס' 7: הזן ALLENDE מטיפוס לבבות-רומית

תמונה מס' 8: זני חסה רומית - מימין: זן הביקורת – אסף, המראה סבילות נמוכה לפוזריום; משמאל: זן הביקורת 
רביב, המראה סבילות גבוהה לפוזריום
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CERVANTES תמונה מס' 9: מימין: הזן אולגדה; משמאל: הזן

תמונה מס' 10: עלייה של עמוד תפרחת בתוך ראש 
חסה עגולה

תמונה מס' 11: עלייה של עמוד תפרחת בתוך ראש 
חסה רומית

תמונה מס' 12: טעימה של חסה לבדיקת מרירות

תודות
למועצת הצמחים על מימון הניסוי; 

לאנשי חברות הזרעים, על שיתוף הפעולה; 
תודה מיוחדת לאורי ארד, על שיתוף-הפעולה המלא בביצוע 

הניסוי.

רשימת ספרות
טיפולים  השפעת  בחינת   ,)2016( וחובריו  אופוטובסקי   .1

מקדימים על פוזריום הנבילה בחסה, דוח סיכום ניסוי. 
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ניסוי זה בחן טיפולים שונים למניעה 
ולהתמודדות עם מחלת פוזריום הנבילה 

של החסה בתקופת הקיץ, בקרקע החולית 
בבשור, בה לא בוצע בעבר חיטוי קרקע. 

במהלך הניסוי נבדקו כמה טיפולים ליישום 
קדם-שתילה או ליישום במהלך הגידול.

תקציר
עיכוב  על   InVitro בבדיקת  העידו  בניסוי  שנבדקו  החומרים 
הפטרייה. הניסוי נערך בקרקע הידועה כנגועה בפטרייה ובזן 
חסה עגולה הידוע כרגיש למחלה. בנוסף, נבחן זן סביל חדש 
לאחר  כשבועיים  המחלה  הופיעה  בניסוי  עגולה.  חסה  של 
נראה,  הניסוי  מתוצאות  במיוחד.  חזקה  בעוצמה  השתילה 
משמעותית  השפעה  הייתה  לא  מהחומרים  אחד  שלאף 
שניתן  הטיפול  כמו-כן,  הדברתה.  על  או  המחלה  עיכוב  על 
מבחינת  ביותר  הטובות  התוצאות  על  העיד  הסביל  לזן 
לא  מהטיפולים  אחד  אף  אולם  המחלה,  עם  ההתמודדות 

הגיע לכדי מוכנות לקטיף.    

מבוא
אינטנסיבית  אגרוטכניקה  על  מבוסס  בארץ  החסה  גידול 
יחסית  קצר  גידול  מחזור  ועל  מצומצמות  שדה  בחלקות 
)60-30 ימים משתילה לקטיף(, המאפשר לגדל כמה מחזורים 
בשנה. מגבלות בזמינות שטחי עיבוד אינן מאפשרות תחלופה 
בין שטחים ושמירה על מחזורי גידול מיטביים, ולכן מבוצעים 
כמה מחזורי גידול של חסה בשנה באותה חלקה. שיטת גידול 
שורש  מחלות  מחוללי  לפגיעת  הגידול  את  לחשוף  עלולה  זו 

שונות, כמו פוזריום, ריזוקטוניה, קשיונה גדולה ועוד. 
החקלאים  קרקע,  שוכני  מפתוגנים  אפשרי  נזק  להקטנת 

טיפולים למניעה ולהתמודדות 
עם פוזריום בחסה עגולה

)iceberg( בבשור
ליאור אברהם, נביל עומרי )שה"מ(; לאה צרור, אורלי ארליך, שרה לביוש )מח' למחלות צמחים, 

מנהל המחקר החקלאי, גילת(; גיא רשף )נטפים(; צביקה אברהם )לידור אלמנטס(; אביתר שטרן 
)אדמה-אגן(; רוני אלון )אדמה-מכתשים(; אורי ארד )חקלאי(

שימוש  נעשה  בעבר  השנה.  במהלך  קרקע  חיטויי  מבצעים 
מתאם  בתכשירי  החיטוי  עיקר  מבוצע  וכיום  ברומיד,  במתיל 
סודיום, שיעילותם פחותה. בנוסף, במקרים שבהם מאופיינת 
הקרקע כבלתי מתאימה לחיטוי בתכשיר, עקב תופעת הפירוק 
המואץ, נדרש חיטוי במינונים גבוהים לשם הדברה יעילה של 
הפתוגן, והוא אינו כלכלי למגדל. לפיכך, יש צורך להרחיב את 
בהתמודדות  ובכלל,  המערבי  בנגב  המגדלים  של  הכלים  סל 
 Fusarium( עם גורמי מחלות שוכני קרקע כמו הפטרייה פוזריום

 .)oxysporum f. sp.lactucae

פטריית הפוזריום גורמת למחלה בעיקר בעונה החמה )אפריל-
אוקטובר(. בתחילה המחלה גורמת לכלורוזה )הצהבה( בעלים 
הבוגרים, לאחר מכן הגידול מעוכב, העלים המבוגרים מתים 
רקמות  הצמח,  של  הפנימי  בחלקו  מתמוטט.  כולו  והצמח 
השורש.  בצוואר  ריקבון  ונוצר  ורדרד  גוון  מקבלות  ההובלה 
בניסויים, שנערכו ב-2015 וב-2016 בבשור ובחנו את השפעתם 
כי  נמצא  בחסה,  הנבילה  פוזריום  על  מקדימים  טיפולים  של 
החיטוי הסולרי הפחית באופן מובהק את הנגיעות בפוזריום של 
חיטוי.  ללא  לביקורת  בהשוואה  היבול,  להגדלת  ותרם  החסה 
במתאם  השימוש  ביעילות  משמעותית  פחיתה  חלה  כמו-כן, 
סודיום להדברת המחלה, בקרקעות שבהן בוצע הניסוי ושיש 
 ,Terminator מזן  )חרדל  במצליבים  לשימוש  מואץ.  פירוק  בהן 
הצמחים  ולתיחוח  ולאחריו  מקדים  כגידול  ג'נסיס(  חברת 
)אופוטובסקי  המחלה  תסמיני  בהפחתת  תרומה  יש  לקרקע 

וחובריו, 2016-2015(.
מטרת הניסוי: בחינת טיפולים להתמודדות עם פוזריום בחסה 

עגולה בקרקע חולית בבשור וללא רקע של חיטוי קרקע. 

שיטות וחומרים
ראשית, נערכה בדיקה למידת עיכוב ההתפתחות של פטריית 
פוזריום של החסה על-ידי חומרי הדברה שונים בצלחות פטרי 

)InVitro( במחלקה למחלות צמחים בגילת. 
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להלן רשימת החומרים שנבחנו ותוצאות הבדיקה:

טבלה מס' 1: רשימת החומרים שנבחנו במעבדה
שם מסחרי 
חברה % ח"פשם ח"פשל החומר

משווקת
אדמה-אגןHYMEXAZOL36טאצ'גרן

פרימיום
 AZOXYSTROBIT10

תפזול BOSCALID17.7

אדמה-PROCHLORAZ45 מיראז'
מכתשים

טופז
 THIOPHANATE

METHYL70-אדמה
מכתשים

אדמה-CAPTAN 80%80מרפאן
מכתשים

לוכסמבורגISOFETAMID40%קנג'ה
לידור אלמנטסPROTHIOCONAZOLE48פרוליין

איור מס' 1: אחוזי העיכוב של פוזריום בצלחות פטרי לפי ריכוז החומר הפעיל בחומרים שנבחנו

תמונה מס' 1: בדיקת InVitro בצלחות פטרי לעיכוב 
פוזריום של החסה )בדוגמה: פרוליין(

טבלה מס' 2: פירוט הטיפולים בניסוי
מספר 
צבעתדירות ושיטת יישוםמינון לדונםחומרים פעיליםשם החומרשם החברהטיפול

הגמעה 3 ימים לאחר שתילה 400 סמ"קProclorazמיראז'מכתשים1
צהוב-ירוקוכעבור שבועיים

טופזמכתשים2
 Thiophanate

Methylהגמעה 3 ימים לאחר שתילה 500 גרם
ירוקוכעבור שבועיים

מיראז' +מכתשים3
 טופז

Thiophanate
Methyl 

 + Procloraz
הגמעה 3 ימים לאחר שתילה 200 + 500

שחורוכעבור שבועיים

הגמעה 3 ימים לאחר שתילה 40 סמ"ק/ד'Prothiocinazoleפרולייןלידור4
לבןוכעבור שבועיים

פרוליין -לידור5
 מינון כפול

Prothiocinazole'הגמעה 3 ימים לאחר שתילה 80 סמ"ק/ד
כחולוכעבור שבועיים

פרלקהאגן6
 Calcium
Cyanamidפיזור ידני, הצנעה בתיחוח 50 ק"ג לדונם

צהוב-כחולוהמטרה שבועיים לפני שתילה 

צהוב  זן לירז )הזרע(ללא טיפולביקורת7

זן סביל 8
שחור-צהוב  זן ACCRA )דור זרעים(ללא טיפוללפוזריום
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חומרים,   3 הגמעה  כטיפולי  נבחרו  אלו,  תוצאות  בסיס  על 
שהעידו על עיכוב משמעותי )עד 100%( של פוזריום בצלחות 
פטרי: פרוליין, מיראז', טופז. כמו-כן נבחר חומר בשם פרלקה 
לפיזור  אדמה-אגן(,  על-ידי  )משווק  ציאנאמיד  קלציום   -

ולתיחוח בשטח לפני השתילה. 
החסה  של  בפוזריום  כנגועה  המוכרת  חלקה  נבחרה  לניסוי 

ברמה גבוהה בעין הבשור. 
נבחר הזן המסחרי של חסה עגולה לגידול בקיץ, שהינו רגיש 
בזן  נבחנו  - הזרע(. כל הטיפולים  )לירז  לפוזריום של החסה 
זה וכן בזן חדש, שהראה לראשונה סבילות שדה לפוזריום של 

החסה בחלקה סמוכה )זן ACCRA של דור זרעים(. 
השתילה נעשתה ב-17.6.19.

טבלה מס' 3: פירוט לוחות הזמנים בניסוי

תאריךפעולה
ימים 

משתילה

-4.6.199פיזור והצנעה של פרלקה

ריסוס מונעי הצצה + המטרה 20 קוב 
לדונם

4.6.199-

-12.6.195הקמת מערכת השקיה

17.6.190שתילה

+20.6.193הגמעה 1

+3.7.1918הגמעה 2

נתוני מערכת הניסוי ופרטים טכניים לטיפולי ההגמעה
כל חזרה = 11 מטר רץ ערוגה ברוחב 2.05 מ' ב-5 חזרות,   .1
בסך-הכול 112.75 מ"ר. מקדם לדונם = 8.87. סך-כל שטח 

הניסוי כ-1 דונם.
כ-9,700  ס"מ,   30 כל  שתילה  בערוגה,  שתילה  שורות   6  .2

צמחים לדונם.
שלוחות   3 "נטפים".  חברת  של  "דריפנט"  טפטוף  צינור   .3
16 מ"מ בערוגה. ספיקת טפטפת 1.0 ל"ש. מרווח  בקוטר 

בין טפטפות 20 ס"מ.
ספיקת מערכת = 8 קוב לשעה. לפני הגמעה )באותו בוקר(   .4

נעשתה הרטבה של הקרקע במנה של 5 קוב לדונם.  
5 משאבות   נעשו באמצעות מערכת של  טיפולי ההגמעה   .5

bar, 40 L/h, 12V 5 לחץ עבודה.

כל טיפול חובר לדלי שבו 10 ליטרים מים + כמות החומר   .6
הדרושה. לאחר ההגמעה הוספו 4-3 ליטרים מים לכל דלי, 

לטובת שטיפה.
שטיפה,  דק'   5  + דק'   20 של  במהלך  נעשתה  ההגמעה   .7
בסך-הכול 2.6 קוב לדונם להגמעה + 2/3 קוב לדונם שטיפה. 
לטיפולי  במקביל  רגילה  השקיה  קיבלו   8  ,7  ,6 טיפולים   .8

ההגמעה - 25 דקות השקיה )כ-3 קוב לדונם(
הגמעה ראשונה  - 20.6.19; הגמעה שנייה - 3.7.19.  .9

תוצאות

טבלה מס' 4: הערכה ויזואלית איכותית של עוצמת הנגיעות 
בפוזריום בשלושה מועדים  

עוצמת נגיעות על-פי ימים משתילה 
)5-0(, 0= ללא סימפטומים כלל;

5= עוצמה גבוהה
8+22+35+שם הטיפול

0A  3.3A  4.6מיראז'

0AB  2.9A  4.4טופז

0AB  3.1A  4.4מיראז' + טופז

0AB  2.7A  4.4פרוליין

0AB  2.9A  4.2פרוליין - מינון כפול

0AB  3.2A  4.7פרלקה

0A  3.5A  4.9ביקורת

0B  2.3B  2.8זן סביל לפוזריום

להגנת  בשירותים  במקביל  שנעשתה  צמחים,  בבדיקת 
של  נוכחות  נמצאה  בגילת,  וולקני  ובמרכז  דגן  בבית  הצומח 
פוזריום החסה בשתי המעבדות. כמו-כן, בבדיקה מולקולרית 
שנעשתה בוולקני בגילת נמצא כי הפוזריום הינו מגזע 1, הנפוץ 

בעולם מבין 4 גזעים ידועים. 

דיון ומסקנות
גבוהה  נגיעות  של  היסטוריה  הייתה  לניסוי  שנבחר  לשטח 
בהופעה  התאפיינה  הניסוי  בשטח  הנגיעות  ואכן  בפוזריום, 
השתילה.  לאחר  שבועיים  כבר  הסימפטומים,  של  מהירה 
תחתונים,  עלים  הצהבת  צימוח,  עצירת  כללו  התסמינים 
ולאחר זמן קצר גם התמוטטות הצמח והחמה בצוואר השורש 
לא  בניסוי  לאף אחד מהחומרים שנבדקו  ההובלה.  וברקמות 
הפוזריום  מחלת  עיכוב  על  דיה  משמעותית  השפעה  הייתה 
הסביל  הזן  הנוכחי.  הניסוי  בתנאי  בה  הנגיעות  הפחתת  ועל 

איור מס' 2: מפת שטח הניסוי

תמונה מס' 2: מערכת ההשקיה לפי טיפולים, לאחר 
השתילה
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גם  זרעים( אמנם הראה סבילות למחלה, אך  )דור   "ACCRA"
הוא נפגע, והצימוח שלו התעכב. למעשה, אף אחד מהטיפולים 
לא היה ראוי לקטיף בגמר הניסוי. בניסוי של מבחן זנים, שנערך 
בחלקה צמודה לניסוי הנוכחי, נשתל גם הזן לירז על רקע של 
חיטוי במתאם סודיום )60 ליטר לדונם( בתוספת חיטוי סולרי 
תחת יריעה שקופה למשך חודש. בניסוי זה, כ-10 ימים לפני 
הם  ובפועל  הצמחים  של  מהירה  התמוטטות  החלה  קטיף, 
לא הגיעו לקטיף. הווה אומר, גם חיטוי קרקע )כימי + סולרי(, 
האחרונות  בשנים  שבוצעו  בניסויים  טובות  תוצאות  שהראה 
)איתי אופטובסקי, 2016(, אינו מספיק כאשר מדובר בזן רגיש 

וברמת אילוח גבוהה.   

בשנים האחרונות גידול חסה עגולה )iceberg( בקיץ על קרקעות 
נגועות בפוזריום אינו מתאפשר ואינו רווחי. גם בחסה הרומית 
הזנים  מבחר  כי  אם  משמעותיים,  קשיים  להתגלות  עלולים 
הסבילים גדול יותר. לחיטוי הקרקע משמעות כלכלית גדולה, 
והוא דורש את השבתת החלקה לחודש-חודש וחצי. כמו-כן, 
למחזור  רלוונטית  החיטוי  יעילות  נגועה,  קרקע  של  רקע  על 

גידול אחד )של חסה עגולה( עד שניים )עגולה ורומית(.
)בחסה  סבילים  זנים  של  לשוק  כניסתם  לאור  לאחרונה, 
ולבחון  עגולה(, יש חשיבות לחזור על הניסוי במתכונת דומה 

יהיה  נוסף, שניתן  גורם  זן סביל.  שונים על רקע של  טיפולים 
וטיפול  לבחון בניסויי המשך, הוא טיפול קדם שתילה בשטח 

מקדים במשתלה. 

תודות
למועצת הצמחים, על מימון הניסוי;

גילת,  המחקר  מינהל  צמחים,  למחלות  המחלקה  של  לצוות 
ולמעבדה לאבחון מחלות צמחים בשירותים להגנת הצומח;

מערכת  הקמת  על  נטפים,  חברת  של  ולצוות  רשף  לגיא 
ההשקיה וההגמעות בחלקה; 

לאנשי חברות ההדברה, על שיתוף-הפעולה;
תודה מיוחדת לאורי ארד, על שיתוף-הפעולה המלא בביצוע 

הניסוי.    

רשימת ספרות
טיפולים  השפעת  בחינת   ,)2015( וחובריו  אופוטובסקי   .1

מקדימים על פוזריום הנבילה בחסה, דוח סיכום ניסוי.
טיפולים  השפעת  בחינת   ,)2016( וחובריו  אופוטובסקי   .2

מקדימים על פוזריום הנבילה בחסה, דוח סיכום ניסוי.

תמונה מס' 5: עוצמות שונות של סימפטומי המחלה 
בחסה עגולה

תמונה מס' 6: החמה בצינורות ההובלה בצמח נגוע 
בפוזריום

תמונה מס' 3: נגיעות חזקה בפוזריום 20 יום משתילה 
בטיפולים שונים  

תמונה מס' 4: מימין לסמן - נגיעות בפוזריום בטיפול 
הביקורת; משמאל לסמן - הטיפול בזן הסביל
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מחלות נוף גורמות בגידול השום לפגיעה 
משמעותית ביבול ובאיכות. בניסוי זה נבדקו 

תכשירים מקבוצות שונות עם מנגנוני פעולה 
שונים, במטרה להוסיף תכשירים לסל 

ההתמודדות עם מחלות הנוף.

מבוא
בחורף  המופיעות  וחילדון(,  )סטמפיליום  בשום  נוף  מחלות 
בעונות  למגדלים.  גדולה  בעיה  מהוות  האביב,  ובתחילת 
מאד  וקשה  מאד  גבוהה  במחלות  הנגיעות  רמת  מסוימות 
להדביר את המחלות אשר גורמות לפגיעה משמעותית ביבול 

ובאיכות.
אופייניים  סגולים  בכתמים  מאופיינת  הסטמפיליום  מחלת 
בעלים בוגרים. תחילה הם נראים כהלבנה עגולה על העלים, 
ותוך פרק זמן קצר מקבל מרכז הכתם גוון סגלגל. הכתמים 
לסגול  הופך  המרכז  מתארכת.  אובלית  בצורה  לרוב  גדלים 
יותר  המתכהה  כתום,  גוון  מקבל  הכתם  היקף  ואילו  בולט 
מאוחר. עלים, הפגועים במספר כתמים, מצהיבים תוך חודש 

ומתייבשים.
של  האחרון  השליש  לקראת  לרוב  מופיעה  החילדון  מחלת 
הגידול, כאשר נעשה ריווח של הריסוסים.  המחלה מאופיינת 
הגורמים  העלה,  על  תפוז-חום  בצבע  כתמים  של  בצברים 

להתייבשות איטית של האזור הנגוע.
תכשירים  באמצעות  בשום  מחלות  מניעת  הניסוי:  מטרת 

כימיים נוספים על אלה הנמצאים בשימוש.

חומרים ושיטות
אתר הניסוי: עין חרוד איחוד, חלקת נאעורה.

עונה:  חורף-אביב 2019.
הזן: שני.

תאריך השתילה: 8.10.2018.
מתכונת הניסוי, מס' החזרות וגודלן:  אקראיות גמורה. חמש 

חזרות לטיפול. כל חזרה 25 מ"ר.
שיטת ההשקיה: המטרה.

קרקע: כבדה.
 ,13.2.2019  ,8.2.2019  ,31.1.2019  ,22.1.2019 היישום:  מועדי 

.20.3.2019 ,7.3.2019 ,20.2.2019
פומיות  שש  בעל  ריסוס  מוט  עם  גב  מרסס  היישום:  שיטת 

קוניות חומות.

מניעת מחלות בשום
עין חרוד איחוד, 2019

יואל רובין - מרכז חקלאי העמק, גיא סלע, אילן לדל - גד"ש עין חרוד איחוד, 
אלי מרגלית -  ממ"ר שושניים, שה"מ

נפח ריסוס: 28 ליטר/דונם.
מועד הערכה: 8.4.2019.

שיטת הערכה בסטמפיליום: מספר כתמים לצמח.
שיטת הערכה בחילדון: אחוז כיסוי לצמח.

גודל המדגם: עשרים צמחים לחזרה.
נגיעות התחלתית: מניעה.

טבלה מס' 1: פירוט הטיפולים בניסוי

מס' 
שם גנרי, כמות חומר תכשירטיפול

פעיל ותוארית
מינון סמ"ק 

לדונם

אמרלד אנרג'י1
TETRACONAZOLE 80 gr/l
AZOXYSTROBIN 100 gr/l

SC
120

2DF פולירם
METIRAM  70%

WG250

נתיבו 375
TEBUCONAZOLE 500 gr/l

TRIFLOXYSTROBIN 250 gr/l
WG

25

לונה סנסיישן4
FLUOPYRAM 250  g/l

TRIFLOXSTROBIN 250 g/l
SC

75

לונה סנסיישן5
FLUOPYRAM 250  g/l

TRIFLOXSTROBIN 250 g/l
SC

100

פוטורה6
PHOSPHONIC ACID 375 gr/l

DITHIANON 125 gr/l
SC

300

קומודור7
CHLOROTHALONIL 400 gr/l

AZOXYSTROBIN 80 gr/l
SC

200

אקנטו פלוס8
PICOXYSTROBIN 200 gr/l
CYPROCONAZOLE 80 gr/l

SC
20

אקנטו פלוס9
PICOXYSTROBIN 200 gr/l
CYPROCONAZOLE 80 gr/l

SC
30

בליס10
PYRACLOSTROBIN 12.8%

BOSCALID 25.2%
WG

50

פרימיום11
 BOSCALID  177 gr/l

AZOXYSTROBIN 100 gr/l
SC

75

דואט +ברק12

CHLOROTHALONIL 720 gr/l
+

TEBUCONAZOLE 250 gr/l
AZOXYSTROBIN 200 gr/l

SC

200+50

היקש13
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תוצאות
לכך  הסיבה  וזו  האסיף,  לפני  ממש  החלה  בחלקה  הנגיעות 

שבוצעה ספירה אחת בלבד.
עדיין  אך  בחלקה,  נמוכה  יחסית  הייתה  שהנגיעות  לציין  יש 
התדירות,  במדד  בעיקר  הטיפולים,  בין  הבדלים  לראות  ניתן 
המראה את מספר הצמחים הנגועים ואת פוטנציאל האילוח 

במידה שהאסיף נדחה.
יותר  שיעילים  תכשירים  שישנם  לראת  ניתן  עדיין  כמו-כן, 

למחלה אחת אך פחות יעילים למחלה השנייה.

טבלה מס' 2: כתמי סטמפיליום, כיסוי חילדון ותדירות

ממוצע כתמי התכשיר
סטמפיליום

תדירות 
באחוזים

אחוז כיסוי 
חילדון

תדירות 
באחוזים

C    0.6B   30B  0D    0אמרלד

AB  2.05A  64B0D     0אקנטו 20

A  2.76A  72B  0.05CD    3אקנטו 30

C   0.42BC  25B0.26BCD   5בליס

C   0.44BC   25B  0D       0דואט + ברק

לונה 
סנסיישן 75

C   0.03D   3B  0.06CD   2

לונה 
סנסיישן 100

C   0.07CD5B  0D     0

B   1.61A  58B  0D      0נתיבו

C    0.63B   32B  0.85BC   15פוטורה

C    0.65B  29B  0.76B   17פולירם

C    0.56BC24B  0.11CD    3פרימיום

C    0.38BCD21B  0D      0קומודור

AB2.45A  68A5.27A  40היקש

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

התכשירים אשר מנעו את המחלות:
לציין  יש  המדדים.  בשני  מהביקורת  נבדל  לא  פלוס:  אקנטו 
שכך היה צפוי. התכשיר נחשב יעיל לחילדון, והתוצאה באמת 

מאששת את ההשערה שהתכשיר יעיל יותר כנגד חילדון.
נתיבו: סטמפיליום - במדד התדירות הייתה בו תדירות של 58% 
יותר לחילדון, והתוצאות  יעיל  נגועים. התכשיר נחשב  צמחים 

הללו מאמתות את תוצאות הניסוי שנערך בעונה הקודמת.
ביותר  הנמוכים  היו  והתדירות  הכיסוי  אחוז  סנסיישן:  לונה 

בסטמפיליום ובחילדון.

אמרלד: רמה נמוכה של סטמפיליום. בחילדון - נקי.

בליס: שמר על חלקה יחסית נקייה משתי המחלות.
ממשפחת  המרכיב  הינו  בליס  לבין  בינו  ההבדל  פרימיום: 
הסטרובלורינים )טבלה 1(. לא היו הבדלים בתוצאות ההדברה 

בין התכשירים.
דואט + ברק: מנע ביעילות רבה את שתי המחלות. יש לזכור 
שמדובר בשלושה תכשירים, האמורים לטפל גם בסטמפיליום 

וגם בחילדון.
הוא  ברק,   + דואט  טיפול  לבין  קומודור  בין  ההבדל  קומודור: 
בתוספת של טבוקונזול בדואט. בניסוי זה לא רואים הבדלים 
וללא  סטמפיליום  של  נמוכה  רמה  הייתה  בקומודור  בנגיעות. 

חילדון.
יעיל  מניעתיים,  תכשירים  של  תערובת  מכיל  פוטורה: 
לסטמפיליום, לחילדון מעט פחות. רצוי לבדוק שוב בנגיעויות 

גבוהות יותר.
כנגד  יעיל.  היה  סטמפיליום  כנגד  מניעתי.  תכשיר  פולירם: 

חילדון היה מעט פחות יעיל.

מסקנות 
בניסוי זה נבדקו תכשירים מקבוצות שונות עם מנגנוני פעולה 
עם  ההתמודדות  לסל  תכשירים  להוסיף  במטרה  שונים, 
ורואים  נמוכה  השנה  הייתה  במחלות  הנגיעות  בשום.  מחלות 

זאת בתוצאות, אך עדיין יש הבדלים בין חלק מן התכשירים.
כנגד  יעיל  ואינו  אחת  מחלה  כנגד  יעיל  שתכשיר  העובדה 
ריסוס  ניתן  גידול שום  עונה של  אינה חיסרון. במשך  האחרת 
כל שבעה - עשרה ימים, כך שבבניית מעקובת ריסוסים נכונה, 
ניתן להתחיל עם  רצוי ואף מומלץ להחליף תכשירים, כאשר 
יותר  בתכשירים  לטפל  העונה  ובהמשך  מניעתיים  תכשירים 

סיסטמיים.
בטיחות התכשירים לגידול לאורך כל הניסוי:

לא נראו סימני פיטוטוקסיות בכל חלקי הצמח בכל הטיפולים 
השונים לאורך כל הניסוי.

תודות 
לגד"ש עין חרוד איחוד, על הקצאת החלקה עבור הניסוי;

לענף הירקות במועצת הצמחים, על מימון הניסוי.
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אבטיח סידלס הוא מגידולי הירקות העיקריים 
והחשובים בעמק הירדן ובעמק בית שאן. 
ניסוי זה נועד לבחון את מידת התאמתם 

של זני אבטיח מידי מורכבים לגידול האביבי 
המוקדם באזור, מבחינת יבול ופרמטרים של 

איכות.

תקציר
מבחן ותצפית זני אבטיח מידי מורכב נשתל בחלקה מסחרית 
ליבול  הקשור  בכל  זנים  מספר  לבחון  במטרה  גשר,  בקיבוץ 
ושל  וכו'(  צבע  טעם,  )גודל,  איכות  של  שונים  ולפרמטרים 

התאמתם לתנאי האזור.
טופלה  הניסוי  וחלקת   ,30.1.19 בתאריך  התבצעה  השתילה 
כחלקה מהשטח המסחרי. שני הקטיפים התבצעו בתאריכים 
מכל  מייצגים  פירות  של  איכות  הערכת  ו-28.5.19.   23.5.19

טיפול התבצעה במחלקה לאחסון במרכז וולקני.
המבחן  זני  בין  הבדלים  כמה  נמצאו  למ"ר  הפירות  במספר 
בשני  השונות  הפרי  להתפלגויות  בהתאם  התצפית,  זני  לבין 
למ"ר  הכללי  הפירות  יבול  היה  הראשון  בקטיף  הקטיפים. 
גבוה יותר בזן לה הויה מאשר בחלק מהזנים האחרים. בקטיף 
לקטיף  בהשוואה  הזנים,  בכל  יותר  נמוך  יבול  התקבל  השני 
גבוה  פירות  יבול  התקבל  ו-80151   MARGAI בזנים  הראשון. 
הפירות  יבול  היה  הקטיפים  בשני  מהזנים.  חלק  לעומת  יותר 
הכללי למ"ר גבוה יותר בזן לה הויה מאשר בזנים 80151, פאשן, 
MARGAI. הזן MARGAI נמצא נמוך ביבול הכללי לעומת שאר 

הזנים במבחן ובתצפית. בבדיקות האיכות, שנערכו במעבדה 
לאחסון, נמצא כי הזנים פאשן, סטייל, קשמירה ורד ג'ספר הם 

בעלי טעם ואיכות כללית טובים יותר משאר הזנים. 

מבוא
זרעים( הוא מגידולי הירקות העיקריים  אבטיח סידלס )חסר 
מגדלים  באזור  שאן.  בית  ובעמק  הירדן  בעמק  והחשובים 
המוקדם:  האביב  בעונת  נמוכות,  במנהרות  דונם,  כ-3,000 
שתילות אמצע ינואר וקטיף לשוק המקומי ממחצית מאי ועד 

תחילת יוני. 
אבטיחים  באזור  לגדל  התחילו  האחרונות  השנים  במהלך 
שטחים.  והתמוטטויות  מחזור  קרקע,  בעיות  עקב  מורכבים 

מבחן זני אבטיח סידלס מידי 
מורכב בכיר

גשר, 2019
יפתח גלעדי, שמעון לחיאני, מחמוד זועבי, חזי גורן - חוות עדן, מו"פ בית שאן; שמשון עומר - שה"מ; 

רני קליינמן - גד"ש גשר; אלי פליק, שרון אלקלעי-טוביה, תמר אזולאי, דני צ'לופוביץ' - המחלקה לחקר 
תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

המובילים במרבית שטחי הגידול בעונה המוקדמת הם הזנים 
1262 והפאסיניישן. בשנים האחרונות נכנסו מספר זני אבטיח 
נועד  זה  ניסוי  המסחרי.  לגידול  ק"ג(   5-4( בינוני  בגודל  מידי 
זנים אלה, שיורכבו על כנות בהתאם להמלצת חברת  לבחון 

הזרעים, במסגרת הזמן של הגידול האביבי המוקדם. 
עמק  לאזור  מורכב  מידי  אבטיח  זני  התאמת  הניסוי:  מטרת 

הירדן ועמק בית שאן, מבחינת יבול ופרמטרים של איכות.

שיטות וחומרים
והשתילה התבצעה  שתילי הזנים הוכנו במשתלת "חישתיל", 

בתאריך 30.1.19.
להמלצת  בהתאם  שונות  דלעת  כנות  על  הורכבו  הזנים 
 ,Cucurbita muschata x Cucurbita maxima חברת הזרעים, מטיפוס

כמפורט בטבלה 1.

טבלה מס' 1: שמות הזנים שנבחנו וחברות הזרעים במבחן 
ובתצפית

הערותהכנהחברת הזרעיםשם הזןהטיפול
במבחןAQנונהמס ישראלפאשןא
במבחןAQנונהמס ישראלסטיילב
במבחןTZהזרעMARGAIג
במבחןAQאוריג׳יןלה הויהד
במבחןAQזרעים טכנולוגיות80151ה
במבחןTZגדרהקשמירהו
תצפיתTZגדרהרד ג׳ספרז

אורך חלקת ניסוי היה 8.5 מ' ברוחב 2 ערוגות )רוחב ערוגה 1.92 
מ'(, ושטח חלקת ניסוי היה 32.64 מ"ר. הצמחים המורכבים נשתלו 
במרווחים של 1.7 מ' )לפי עומד של 305 צמחים לדונם(, ומכאן 
המפרה  הזן  סידלס.  אבטיח  צמחי   10 ניסוי  חלקת  בכל  שהיו 
)"פרימיום" של חברת "נונהמס ישראל"( נשתל בנוסף בין שתילי 

סידלס ראשון ושני ובין הרביעי והחמישי )4 מפרים בכל חלקה(. 
במהלך הגידול טופלה חלקת הניסוי כחלק מהשטח המסחרי 

)השקיה, דישון, מחלות ומזיקים(.
קטיף ראשון התבצע בתאריך 23.5.19. הקטיף התבצע ברוחב 
מטרים,   7 של  קטע  לאורך  החזרה,  במרכז  אחת  ערוגה  של 
ובסך-הכול נקטף שטח של 13.44 מ"ר. לקטיף ושקילה נלקחו 
רק פירות אבטיחי המידי הבשלים. כל אבטיח נשקל. הפרי מוין 

למשקלים הבאים: 3-2 ק"ג, 4-3 ק"ג, 5-4 ק"ג, 5 ק"ג ומעלה. 
בזני  חזרות  בשתי   28.5.19 בתאריך  התבצע  השני  הקטיף 
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הראשון  לקטיף  בדומה  התצפית,  בזן  אחת  ובחזרה  המבחן 
)עקב תקלה בקטיף המסחרי, שפסלה 3 חזרות(.

בלוקים  הייתה  הניסוי  תכנית  )היבול(.  חד-גורמי  היה  המבחן 
התבצעה  בנוסף  חזרות.  ב-5  )הזנים(  טיפולים   6 באקראי, 

תצפית בזן אחד בשתי חזרות. 
 Tukey לפי מבחן JMP 5.0 ניתוח השונות במבחן נעשה בתוכנת
Kramer &, ובנוסף בחלק מהמקרים ב-STUDENT, למובהקות 

הם  השני  והקטיף  התצפית  תוצאות   .P<0.05 סטטיסטית 
ממוצעים של שתי החזרות.

הערכת איכות הפרי לאחר הקטיף:  הערכת איכות הפירות 
כל  הזנים,  בניסוי  וולקני.  במרכז  לאחסון  במחלקה  התבצעה 
אשר  וצורתם,  צבעם  בגודלם,  אחידים  פירות   8 כלל  טיפול 
נבחרו מתוך 9 פירות מייצגים שנקטפו משלוש חזרות. הפירות 
אוחסנו ב-7 מ"צ למשך 7 ימים פלוס יומיים נוספים ב-22 מ"צ. 

בתום תקופת האחסנה נבחנו מדדי האיכות הבאים:
1=ירקרק  כאשר   ,3 עד   1 של  סולם  על-פי   – הקליפה  צבע 

בהיר; 2=ירוק; 3=ירוק כהה.

עובי הקליפה במ"מ - נמדדה עד תחילת הציפה.
כמות זרעים – על-פי סולם של 1 עד 3, כאשר 1=ללא זרעים 
זרעים  ומעט  לבנים  זרעים  של  בינונית  2=כמות  זרעים;  ובתי 

שחורים; 3=הרבה זרעים לבנים ושחורים.
צבע הציפה – על-פי סולם של 1 עד 3, כאשר 1=ורוד; 2=אדום 

בהיר; 3=אדום כהה.
כלל מוצקים מומסים )כמ״מ( )סוכר( - נבדק על-ידי סחיטת 
חתיכת ציפה מאזור קליפת הפרי )צד( וממרכזה )לב( על גבי 

רפרקטומטר. התוצאות מובאות באחוזים.
ריקבון - קנוקנת, עוקץ או קליפה עם תחילת ריקבון נחשבים 

כפרי רקוב וחושבו באחוזים מכלל הפירות.
כאשר   ,3 עד   1 של  סולם  על-פי   – )מרקם(  הציפה  מצב 
3=ציפה  למחצה;  מוצקה  2=ציפה  וקמחית;  רכה  1=ציפה 

פציחה )קריספית(.
טעם – על-פי סולם של 1 עד 3, כאשר 1=טעם רע, חמצמץ 
וטעם לוואי; 2=טעם סביר; 3=טעם טוב. פרי עם ציון גבוה מ-2 

נחשב כטעים.

טבלה מס' 2: מספר הפירות למ"ר, על-פי התפלגות משקל פרי במבחן ובתצפית בקטיף הראשון, בסדר יורד לפי סך-הכול 
פירות למ"ר

שם הזן
מספר הפירות 
למ״ר במשקל

3-2 ק״ג

מספר הפירות 
למ״ר במשקל

4-3 ק״ג

מספר הפירות 
למ״ר במשקל

5-4 ק״ג

מספר הפירות 
למ״ר במשקל 

מעל 5 ק״ג

סה״כ מספר 
הערותפירות למ״ר

במבחןA0.54 A0.15 AB1.62 A 0.120.82לה הויה
במבחןAB0.28 AB0.10 B1.43 AB 0.300.74סטייל
במבחןAB0.42 AB0.04 B1.27 AB 0.190.60פאשן

במבחןB0.48 A0.28 A1.19 AB 0.070.36קשמירה
801510.070.46 AB0.40 AB0.21 AB1.15 ABבמבחן

MARGAI0.300.45 AB0.09 B0.04 B0.91 Bבמבחן
במבחן0.180.570.370.141.26ממוצע

תצפית0.040.480.330.331.19רד ג׳ספר
.P<0.05  אותיות שונות בין טיפולים )עמודות( מציינות הבדל סטטיסטי מובהק ברמה של

הערה: בתצפית התוצאות מהוות ממוצעים משתי חזרות. 
מספר הפירות הכללי למ"ר היה גבוה יותר בזן לה הויה מאשר בזן MARGAI. בזן קשמירה נמצא מספר רב יותר של פירות במשקל 
5-4 ק"ג ומעל 5 ק"ג בהשוואה לחלק מהזנים האחרים. נמצאו כמה הבדלים נוספים בין הזנים בהתפלגויות השונות. בניתוח שונות 

פחות מחמיר )STUDENT( נמצאו כמה הבדלים נוספים בין זני המבחן בהתפלגויות השונות.

טבלה מס' 3: יבול הפירות בק"ג/מ"ר, לפי התפלגות משקל הפרי בק"ג במבחן ובתצפית בקטיף הראשון, בסדר יורד על-פי 
סך-הכול יבול הפירות למ"ר

יבול פירותשם הזן
3-2 ק״ג למ״ר

יבול פירות
4-3 ק״ג למ״ר

יבול פירות
5-4 ק״ג למ״ר

יבול פירות 
מעל 5 ק״ג למ״ר

סה״כ יבול פירות 
הערותלמ״ר

במבחן0.346A2.886A2.348AB0.838A6.416לה הויה
במבחן0.796AB2.554AB1.278AB0.568AB5.200סטייל

במבחן0.202B1.302A2.120A1.564AB5.184קשמירה
801510.202AB1.660AB1.776AB1.132B4.768במבחן
במבחן0.500AB2.046AB1.894B0.248B4.714פאשן

MARGAI0.858AB1.474B0.370B0.26C3.014במבחן
במבחן0.4841.9871.6310.7684.883ממוצע

תצפית0.1051.7421.4791.8065.133רד ג׳ספר
.P<0.05  אותיות שונות בין טיפולים )עמודות( מציינות הבדל סטטיסטי מובהק ברמה של

הערה: בתצפית התוצאות מהוות ממוצעים משתי חזרות. 
יבול הפירות הכללי למ"ר היה גבוה יותר בזן לה הויה מאשר בזנים 80151, פאשן, MARGAI. הזן MARGAI נמצא נמוך ביבול 

הכללי לעומת שאר הזנים במבחן ובתצפית. בזן קשמירה  נמצא יבול פירות גבוה יותר במשקל 5-4 ק"ג ומעל 5 ק"ג בהשוואה 
 )STUDENT( לחלק מהזנים האחרים. נמצאו מספר הבדלים נוספים בין הזנים בהתפלגויות השונות. בניתוח שונות פחות מחמיר

נמצאו מספר הבדלים נוספים בין זני המבחן בהתפלגויות השונות.

תוצאות
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טבלה מס' 5: יבול הפירות בק"ג/מ"ר, לפי התפלגות משקל 
הפרי בק"ג במבחן ובתצפית בקטיף השני, בסדר יורד על-פי 

סך-הכול יבול הפירות למ"ר

שם הזן

יבול 
פירות

3-2 ק״ג 
למ״ר

יבול 
פירות

4-3 ק״ג 
למ״ר

יבול 
פירות

5-4 ק״ג 
למ״ר

יבול 
פירות 
מעל 5 

ק״ג למ״ר

סה״כ יבול 
פירות 
למ״ר

MARGAI0.772.140.170.003.08

801510.741.390.680.203.02

0.721.130.320.002.17לה הויה

0.930.790.170.001.89פאשן

1.020.550.150.001.72סטייל

0.680.110.160.000.95קשמירה

0.811.020.270.032.14ממוצע
0.391.230.670.002.28רד ג׳ספר

הערה: בזני המבחן התוצאות מהוות ממוצעים משתי חזרות. 
בזן התצפית התוצאות הן מחזרה אחת.

לקטיף  בהשוואה  הזנים,  בכל  יותר  נמוך  נמצא  הפירות  יבול 
הראשון. בזנים MARGAI ו-80151 התקבל יבול פירות גדול יותר 

ובזן קשמירה התקבל יבול פירות נמוך לעומת שאר הזנים.

טבלה מס' 6: מספר הפירות למ"ר, על-פי התפלגות משקל 
יורד לפי סך- פרי במבחן ובתצפית בשני הקטיפים, בסדר 

הכול פירות למ"ר

שם הזן

מספר 
הפירות 
למ״ר 

במשקל
3-2 ק״ג

מספר 
הפירות 
למ״ר 

במשקל
4-3 ק״ג

מספר 
הפירות 
למ״ר 

במשקל
5-4 ק״ג

מספר 
הפירות 
למ״ר 

במשקל 
מעל 5 

ק״ג

סה״כ 
מספר 
פירות 
למ״ר

הערות

במבחן0.381.150.610.152.29לה הויה
במבחן801510.370.870.550.252.04
במבחן0.710.890.320.102.02סטייל
במבחן0.560.820.460.041.90פאשן

MARGAI0.591.080.120.041.87במבחן
במבחן0.330.400.510.281.52קשמירה

במבחן0.490.870.430.141.94ממוצע
תצפית0.190.860.480.331.86רד ג׳ספר

הערה: לא נערך ניתוח סטטיסטי, כיון שבקטיף השני התוצאות 
הן ממוצעים משתי חזרות בלבד.

מספר פירות גבוה יותר התקבל בזנים לה הויה, 80151, סטייל. 
לשאר  בהשוואה  נמוך  פירות  מספר  התקבל  קשמירה  בזן 

הזנים.

משקל  התפלגות  על-פי  למ"ר,  הפירות  יבול   :7 מס'  טבלה 
יבול  יורד לפי  פרי במבחן ובתצפית בשני הקטיפים, בסדר 

כללי למ"ר

שם הזן

יבול 
פירות

3-2 ק״ג 
למ״ר

יבול 
פירות

4-3 ק״ג 
למ״ר

יבול 
פירות

5-4 ק״ג 
למ״ר

יבול 
פירות 
מעל 
5 ק״ג 
למ״ר

סה״כ 
יבול 

פירות 
למ״ר

הערות

במבחן1.064.022.670.848.584לה הויה
במבחן801510.943.052.461.337.784
במבחן1.823.101.430.576.922סטייל
במבחן1.432.832.060.256.603פאשן

במבחן0.891.412.281.566.136קשמירה
MARGAI1.633.620.540.266.096במבחן

במבחן1.303.011.910.807.021ממוצע
תצפית0.492.972.151.817.416רד ג׳ספר

הערה: לא נערך ניתוח סטטיסטי, כיוון שבקטיף השני התוצאות 
הן ממוצעים משתי חזרות בלבד.

יבול פירות גבוה יותר במבחן התקבל בזנים לה הויה ו-80151. 
יותר  נמוך  פירות  יבול  התקבל   MARGAI-ו קשמירה  בזנים 
בהשוואה לשאר הזנים. בזן התצפית רד ג'ספר התקבל יבול 

גבוה יותר ממרבית זני המבחן.

טבלה מס' 8: איכות הפירות לאחר תקופת האחסנה והשיווק, ממוצע ל-8 פירות 

צבע קליפהטיפול
)3-1(

עובי קליפה
)מ"מ(

הימצאות 
זרעים
)3-1(

צבע ציפה
)3-1(

כמ"מ צד
)%(

כמ"מ מרכז
)%(

מרקם
)3-1(

טעם
)3-1(

איכות 
כללית
)5-1(

2.98.31.62.28.011.92.52.12.8פאשן
3.09.31.52.48.612.72.12.02.8סטייל

MARAGAI2.39.71.82.17.910.32.71.62.0
2.610.12.02.47.611.42.71.92.3לה הויה

801512.510.32.02.48.211.62.81.72.2
1.78.21.82.48.512.22.52.23.0קשמירה

1.99.01.72.58.211.72.42.23.2רד ג'ספר

טבלה מס' 4: מספר הפירות למ"ר, על פי התפלגות משקל 
סה"כ  לפי  יורד  בסדר  השני.  בקטיף  ובתצפית  במבחן  פרי 

פירות למ"ר 

שם הזן

מספר 
הפירות 
למ״ר 

במשקל
3-2 ק״ג

מספר 
הפירות 
למ״ר 

במשקל
4-3 ק״ג

מספר 
הפירות 
למ״ר 

במשקל
5-4 ק״ג

מספר 
הפירות 
למ״ר 

במשקל 
מעל 5 

ק״ג

סה״כ 
מספר 
פירות 
למ״ר

MARGAI0.300.630.040.000.97

801510.300.410.150.040.89

0.260.330.070.000.67לה הויה

0.370.220.040.000.63פאשן

0.410.150.040.000.60סטייל

0.260.040.040.000.33קשמירה

0.320.300.060.010.68ממוצע
0.150.370.150.000.67רד ג׳ספר

הערה: בזני המבחן התוצאות מהוות ממוצעים משתי חזרות. 
בזן התצפית התוצאות הן מחזרה אחת.

מספר הפירות נמצא נמוך יותר בכל הזנים, בהשוואה לקטיף 
הראשון. בזנים MARGAI, 80151 התקבל מספר פירות גדול 
יותר ובזן קשמירה התקבל מספר פירות נמוך, לעומת שאר 

הזנים.

היו  וסטייל  פאשן  הזנים  כאשר  מהזן,  הושפע  הקליפה  צבע 
קשמירה  לזני  בהשוואה  זברה,  פסי  וללא  כהה  קליפה  בעלי 
ורד ג'ספר, שהיו בעלי קליפה בהירה. הזנים לה הויה ו-80151 
רבה  כמות  בהם  ונמצאה  יותר  עבה  מעט  בקליפה  הצטיינו 
של זרעים, שחלקם היו שחורים. הזן רד ג'ספר הצטיין בצבע 

הזן  לטיפולים האחרים.  גוון אדום חזק, בהשוואה  בעל  ציפה 
הפרי  במרכז  נמוכה  מאוד  סוכר  רמת  עם  נמצא   MARGAI

לרעה  השפיע  אשר  דבר   ,)2.7( פציח  מאד  ומרקם   )10.3%(
 .)2.0( נמוכה  זה, שנמצא באיכות כללית  זן  גם על טעמו של 
לעומת זאת, בזן רד ג'ספר נמצא שילוב של מרקם טוב וטעם 
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טוב ואיכות כללית טובה )3.2(. גם הזנים פאשן וסטייל נמצאו 
עם מרקם, טעם ואיכות כללית טובה. באופן כללי ניתן לראות 
כי רמת הסוכר ברוב הזנים, פרט לזן MARGAI, הייתה גבוהה 
)מעל 11.4%( ועם מרקם מעט פציח עד פציח, דבר שתרם 

לטעם טוב ולאיכות כללית סבירה.

דיון 
מבחן זני אבטיח מידי מורכב בכיר התקיים באביב 2019. 

המבחן  זני  בין  הבדלים  כמה  נמצאו  למ"ר  הפירות  במספר 
בשני  השונות  הפרי  להתפלגויות  בהתאם  התצפית,  זני  ובין 

הקטיפים )טבלאות 2, 4, 6(.
בזן  יותר  גבוה  הראשון  בקטיף  היה  למ"ר  הכללי  הפירות  יבול 
לה הויה מאשר בחלק מהזנים האחרים. נמצאו כמה הבדלים 
נוספים בין הזנים בהתפלגויות השונות )טבלה 3(. בקטיף השני 
התקבל יבול נמוך יותר בכל הזנים, בהשוואה לקטיף הראשון. 
בזנים MARGAI ו-80151 התקבל יבול פירות גבוה יותר לעומת 
חלק מהזנים )ממוצעים בלבד( )טבלה 5(. יבול הפירות הכללי 
למ"ר היה גבוה יותר בזן לה הויה מאשר בזנים 80151, פאשן, 
MARGAI. הזן MARGAI נמצא נמוך ביבול הכללי לעומת שאר 

הזנים במבחן ובתצפית. בזן קשמירה  נמצא יבול פירות גבוה 
מהזנים  לחלק  בהשוואה  ק"ג   5 ומעל  ק"ג   5-4 במשקל  יותר 
האחרים. נמצאו כמה הבדלים נוספים בין הזנים בהתפלגויות 

השונות )טבלאות 3, 5, 7(. 
הזנים  כי  נמצא  לאחסון,  במעבדה  שנערכו  האיכות  בבדיקות 
ואיכות  טעם  בעלי  הם  ג'ספר  ורד  קשמירה  סטייל,  פאשן, 
נמצא   MARGAI הזן  הזנים.  שאר  מאשר  יותר  טובה  כללית 
בעל איכות פחות טובה בכל המרכיבים שנבדקו לעומת הזנים 

האחרים )טבלה 8(.
שיווק פירות אבטיחי מידי ומיתוגם נמצא עדיין בראשיתו, לכן 
אילו  בשוק,  ביותר  הרצויות  הפרי  התפלגויות  מהן  לומר  קשה 
משקל  התפלגויות  ואיזה  א'  כסוג  יוגדרו  פרי  וגודל  משקלים 
היבול  על  בהסתכלות  לכן  ב'.  כסוג  בכלל,  אם  יוגדרו,  וגודל 
לה  הזנים  כי  נמצא  האיכות,  בדיקות  תוצאות  בשילוב  הכללי, 
ראויים  מסחריים,  כזנים  בשוק  הקיימים  ופאשן,  סטייל  הויה, 
להמשך גידול, בחינה והתאמה למגדל על-פי דרישותיו )גודל 
פרי ואיכות(. הזנים קשמירה, 80151 ורד ג'ספר ראויים להמשך 
בחינתם במבחני הזנים וניתן לבחון אותם בתצפיות מסחריות. 
הזן MARGAI נמצא בעל יבול ואיכות פחות טובים לעומת שאר 
הזנים במבחן ובתצפית, ולכן לא מומלץ להמשיך ולבחון אותו.

הערה: אין בסיכום זה המלצה כלשהי על זן זה או אחר.

תמונה מס' 1: איכות הטיפולים לאחר תקופת האחסנה 
והשיווק


