ארגון מגדלי ירקות | מבזק ירקות  -שדה וירק מס’  | 331מרץ-אפריל 2020

זאת לא
קורונה...
אתר ארגון מגדלי ירקות:
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העיתון המקצועי של ענף הירקות

על הפרק
הקורונה כמשל
זה שנים שאנו מתריעים וזועקים לשווא בפני משרדי החקלאות
והאוצר ,שיש לשמור על החקלאים ועל הפריפריה ,שביטחון המזון
חיוני למדינת ישראל מכל היבט ביטחוני ,כלכלי ,חברתי ומוסרי.
אולם ,רדיפת הבצע של יבואנים למיניהם מצד אחד ואובססיה של
פוליטיקאים ושליחיהם מצד שני ,תחת סיסמאות של פתרון פער
התיווך ויוקר המחיה ,הרסו כל חלקה טובה באמצעות יבוא חסר
אחריות ופרוע ,בלי לחוס על החקלאים ואולי אפילו במטרה לשבור
את רוחם ולפגוע בהם.
אם היבוא היה מופעל רק בזמן משבר של מחסור חמור או של
מחירים חריגים ,לתקופות קצרות בלבד ,אולי אפשר היה להבין ,אבל
מרגע שגם באוצר וגם בחקלאות הפך ל"אטרף" של כל מה שזז ,היה
לנו חשש כבד שמאחורי היבוא מניעים פסולים.
לצערי ,היבוא לווה גם בצעדים של ויתור מוחלט על הקמת שוק סיטוני
חדש ,דוגמת השווקים המתקדמים שהוקמו במדינות העולם המערבי.
ויתור זה נתן כוח בלתי מוגבל לרשתות השיווק ואפשר להם להתעמר
בחקלאים התלויים בהם .היו אף רשתות שניצלו את היתרי היבוא כדי

לפטור את עצמם באורח כמעט מלא מרכישת תוצרת מקומית ,תוך
התבססות בעיקר על יבוא מטורקיה.
ומה התוצאה של היבוא המופקר :לא חל שינוי ביוקר המחיה ובוודאי
לא בפער התיווך .הציבור לא נהנה והחקלאים הלכו וקרסו .עם מכס
ועם פטור ממכס ,גרפו היבואנים לכיסם הון רב.
לא היה סיכוי שהחקלאות הישראלית תצליח להתחרות עם טורקיה,
מרוקו ואפילו ספרד ,ארצות בהן המים מסובסדים ,התשומות נמוכות,
ועלות העובדים זולה .למעשה משרדי האוצר והחקלאות הרסו
את הבית היהודי בחקלאות ובנו את הבית הטורקי .יש דברים שלא
נסלחים גם ביום כיפור ,וייקח שנים לתקן פשע זה .בינתיים ,חלק
מהחקלאים ברח מהחקלאות וזנח שטחים ,וחלק פשוט לא עמד
בזה ופשט רגל .המושבים והקיבוצים בסכנה של שינוי כל המרקם
החברתי ,ונראה שעם התנהלות הממשלה בשלוש מערכות בחירות
ובבזבוז מיליארדים ,איזו חשיבות יש בעיניהם לחקלאות ,שהיא
הבסיס לביטחון המזון בישראל ,הפרנסה העיקרית באזורי הגבולות
והפריפריה ,שומרת השטחים הירוקים .כל זה הפך לסיסמאות,

המשך בעמוד הבא

תוכן עניינים

מבזק ירקות  -שדה וירק
mivzak yerakot - Sadeh Veyarak

29

24
מבזק ירקות
 10סלט ירקות
 16משולחן המזכירות
 20חדש ממועצת הצמחים
 24מן השטח
 27חדשות מים
 29תכירו :שלמה אילני
32

חגית שגב אילת
בשדה ההדרכה
•הדרכה חקלאית בצל הקורונה
וטבלת מדריכי הירקות
•זבובי תסיסה בתות שדה
•משתלת תות שדה
•כנימת עש הטבק
•מנהן החממות  -״זבוב המנהרות״
•האבקת אבטיח ומלון במקשה
•גידולי תעשייה
•הדברת פגעים באבטיח

32
שדה וירק
 52בחינת תכשירים לטיפול
בקימחון בגזר
עין חרוד איחוד2018 ,
יואל רובין ,שחר פינקוביץ

55

השפעת כנת אבטיח בר
על יבול פרי אבטיח מורכב
ואיכותו לאחר הקטיף
אלי פליק ,שרון אלקלעי-טוביה,
מירב זערור-פרסמן,
סיגל פופובסקי-שריד,
דני צ'לופוביץ' ,רוני כהן,
יעקב תדמור ,מנחם אדלשטיין,
יוסי בורגר ,הרי פריס,
מני בן חור ,אברהם גמליאל,
מרינה בניחיס ,יפתח גלעדי,
שמשון עומר ,שמעון אילוז

60
60

ניסוי זנים של מלון סתיו
בגידול תחת רשת  50מש
תחנת יאיר2019 ,
יורם צביאלי ,מילי זנבר,
מוטי אושרוביץ ,אבי אושרוביץ,
יניב בן פלאי ,סבטלנה גוגיו,
עדי סויסה ,שמשון עומר

64

השפעת תוספת תאורה
ומיקוריזה על גידול טרגון
בכיכר סדום
עונה שנייה ,תחנת זוהר,
2018/19
מעין פלוס קטרון ,דודי קדוש,
שלומי ואקרט ,דויד סילברמן

בשער הגיליון :אכן ,זאת לא קורונה ,זאת
כרובית אלמוגים; צילם :נביל עומרי
בשער שדה וירק :טרגון; צילם :איתן סלע

פרסום ארגון מגדלי ירקות -
אגודה חקלאית שיתופית בע”מ
דרך העצמאות  ,40יהוד
Vegetable Growers Organization
40 Derech Haatzmaut, Yahud
טלפוןTel: 03-6090050 :
פקסFAx: 03-5403200 :
דוא”לirgun@yerakot.org.il :
אתרwww.yerakot.org.il :

מערכת :מאיר יפרח ,אורן ברנע,
שמשון עומר ,רותי פוגטש
עורכת :רותי פוגטש
welcome@pugatch.co.il

מזכירת מערכת :פרחיה עינב
יועץ מקצועי :שמשון עומר
עיצוב וגרפיקה :ליאת אוריאל
הפקות ומודעות:
תירוש ( )1998הוצאה לאור בע”מ
רח’ הגר”א  17תל-אביב
פרסום :כמי ביטון ,חדוה פז
טלפון03-5662080 :

המערכת אינה אחראית
לתוכן המודעות

7

שאף אחד לא רצה לשמוע עליהן ,לא בקרב קובעי המדיניות ולא
בקרב הציבור .החלום הציוני הפך לפופוליסטי.
אירוע אחד חריג הפך את התמונה על פיה .מגפת הקורונה.
למרות הנזקים הכבדים של הקורונה ,ואלה שעוד שיבואו ,בבריאות
הציבור ,בכלכלה ,ברקמה החברתית ,האירוע הקשה הזה חשף את
שאנו יודעים ומתריעים עליו זמן רב .לציבור הצרכנים המודאג נאמר
ש"בוודאי ,התוצרת המקומית יכולה לספק את מלוא הצריכה" ,וזאת
כאשר הם יודעים בבירור שהנזקים החמורים שגרמו לחקלאות
בצעדיהם כבר נעשו ,ולא מעט חקלאים פשטו רגל או צמצמו
שטחים.
לצד היבוא הפרוע ,בתמיכתם של השר והמנכ"ל ,מחירי המים נשארו
גבוהים ,לא פטרו חקלאים מאגרות וממיסים מיותרים ,למעשה חיסלו
את מנהלת ההשקעות ,תקציבי משרד הועברו לגרעינים תורניים,
היצוא התרסק ללא עידוד ותמיכה .לצד זה אפשרו לרשתות השיווק
לחגוג בפער התיווך .בתוך חוסר ודאות זה החקלאות הלכה וקרסה,
ובמצב זה פגש אותה משבר הקורונה.
הקורונה חשפה את פרצופם האמיתי של מי שדאגו לחסל אותה
במשך השנים ,וזה יכול לקרות בכל ענף שמופקר לחסדי מדינות זרות

ולחסדי היבואנים.
הציבור נחרד וביקש להבטיח לעצמו הספקת מזון מקומית ,טרייה
ושוטפת ,והמנהיגים אמרו שלא תהיה בעיה .פתאום הם סומכים על
החקלאים ,אלה שעשו הכול כדי למחוק אותם ,אלה שהצליחו לשרוד
כנגד כל הסיכויים ,החקלאים הנפלאים של ישראל.
האם בכך יבוא סוף להפקרות? האם ישמרו על הייצור בשוק המקומי?
האם יבינו שביטחון המזון אינו סיסמה אלא משהו שצריך לשמור עליו
מכל משמר? האם אנחנו נכנסים לעידן חדש? לביטול היבוא הפרוע?
לביטול מכסות ואגרות על עובדים זרים? להוזלת המים? להקמת
שוק סיטוני חדש? למתן רשת ביטחון לחקלאים? לעידוד דור המשך
צעיר לחקלאות? לשמירה על משקים קטנים ועל משטר הנחלות?
לתקציבים במנהלת ההשקעות ,בהדרכה ובמחקר? להלוואות בערבות
מדינה? לתמיכה ביצוא? לשמירה על מועצות הייצור? להגדלת
ההשתתפות בביטוחי קנט? ועוד .ימים יגידו.
הייתי רוצה להאמין שלקח זה יילמד ,שיבינו עד כמה חשוב לתמוך
בחקלאות ובחקלאים ,לאהוב אותם ולהודות להם ,עד כמה ההשקעה
בהם ראויה ומשתלמת.
יש להחזיר את השוק המקומי בכל הענפים לחקלאי ישראל.

מאיר יפרח

מבזק ירקות
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סלט ירקות
מכתב של מאיר יפרח לשר החקלאות ,ח"כ צחי הנגבי :הודעתך על הכוונה להאריך
את שהות העובדים הזרים מתאילנד
שמענו בשמחה ובהקלה על
כוונתך להאריך את היתר
השהות של העובדים הזרים
מתאילנד בחקלאות הישראלית,
לאור הסיכונים של מחלת
הקורונה והסיכון בהכנסתה
לישראל.
הרשה לי גם להוסיף ולהדגיש,
כי בצעד זה של הארכת שהותם
של העובדים התאילנדיים יש
גם הקלה משמעותית עבור

החקלאות בישראל .כיום
העובדים הזרים המועסקים
בחקלאות חוזרים לארצותיהם
לאחר חמש שנים ואינם יכולים
להגיע לעבודה בישראל פעם
נוספת .אלה הם עובדים
מקצועיים ,שמיומנותם רבת
ערך לשמירת החקלאות
הישראלית ולקח שנים
להכשירם ,כמספר השנים
שיידרש כדי להכשיר עובדים

חדשים לעבודה החקלאית.
לפיכך הארכת השהות לתקופה
נוספת ,אפילו ללא כל קשר
למחלת הקורונה ,החזרת
העובדים לארצם לתקופת צינון
קצרה של חודש ימים והחזרתם
לישראל לתקופה שנייה ,היא
צעד מתבקש בעתיד ,לשמירה
על החקלאות והחקלאים
בישראל.
והרשה לי עוד הערה .מחלת

הקורונה מדגישה עד כמה יש
חשיבות עליונה לשמירה על
ביטחון המזון בישראל ,שחשופה
גם כך לסיכונים ביטחוניים,
ולכן עצירת יבוא מתחרה
ושמירה על החקלאות ,שרובה
ככולה מיוצרת על ידי חקלאים,
שמתגוררים ושומרים על גבולות
ישראל ,הן צעדים הכרחיים
לעצמאותה של ישראל בתחומי
המזון והביטחון.

מכתבם של מזכירי הארגונים החקלאיים לשר החקלאות ,ח"כ צחי הנגבי:
בקשה דחופה למיצוי יכולות
החקלאות המקומית טרם
פתיחת השוק ליבוא נוסף
 .1עקב התפרצות נגיף
הקורונה ברחבי העולם
והמאמצים לבלום את
התפשטות המגפה באמצעות
סגירת גבולות ,עולה על סדר
היום הלאומי פעם נוספת,
סוגיית הביטחון התזונתי
בישראל ואספקת תוצרת
חקלאית כחול לבן בפרט.
 .2אין חולק כי החקלאים הינם
שכבת המגן הראשונה של
הביטחון התזונתי של תושבי
המדינה .חקלאי ישראל כולם
התגייסו ,ועל אף המציאות
המאתגרת ,אנחנו ממשיכים
לעבד את השטחים החקלאיים.
בהתאמה גם הוכרזו כענפים
חיוניים בשעת חירום ענפי
החי והצומח ,בתי אריזה ,מכוני
התערובת ,שירותי הרפואה
ירון בלחסן
מנכ"ל ארגון מגדלי
הפירות

מבזק ירקות
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הווטרינרית ,המחלבות,
המשחטות ,מכוני המיון לביצים
ולדגים ועוד פעילויות רבות
ששיתוקן עלול היה לפגוע פגיעה
אנושה בציבור.
 .3אנו מודעים היטב לצורך
לענות על הביקוש הגבוה בימים
אלה ,במיוחד בשל הקרבה לחג
הפסח ,ועושים לילות כימים
על מנת להגביר את התפוקה
למקסימום ולתת מענה רחב
ככל הניתן לצרכן הישראלי.
 .4עם סגירת חלק מהשווקים
בארץ נוצר בימים האחרונים
מצב בו תוצרת חקלאית
מקומית שיועדה לשווקים אלה
עומדת זמינה ,ללא ערוץ שיווק
לציבור .אנו קוראים לך לפעול
למיצוי יכולות האספקה והיצע
התוצרת החקלאית המקומית
שקיימים וזמינים כרגע ,בטרם
תפנה לפתיחת השערים ליבוא
תוצרת חקלאית מחו"ל.

מאיר יפרח
מזכיר ארגון מגדלי ירקות
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 .5שנים של התעלמות
מוחלטת מפערי התיווך
המופקעים ברשתות השיווק
הביאו לכך שחקלאים רבים
פועלים במצב של חוסר
ודאות כלכלית ,או גרוע מכך:
בהפסדים הגורמים לעוד
ועוד חקלאים לצאת ממעגל
הייצור .נטישת חקלאים את
הענף תהיה בכייה לדורות,
לא רק להם עצמם אלא לכל
תושבי המדינה .כל משק
חקלאי שנסגר נגרע גם מהיצע
אספקת המזון המקומי ואת
התוצאות של זה אנו מרגישים
כעת ונרגיש ביתר שאת בעתיד.
 .6חובה על ממשלת ישראל
להתעשת ולזכור כי מוטלת עליה
אחריות לאומית לעודד ייצור
מקומי ועצמאי של מזון תוצרת
הארץ עבור התושבים ,הן בשגרה
והן בחירום .ביטחון תזונתי הינו
הכרח קיומי ולכן יש להבטיח

מוטי אלקבץ
מזכיר ארגון
מגדלי העופות

אלי שריר
מנכ"ל ארגון
מגדלי הדגים

המשך חקלאות ותעשייה
חקלאית בת-קיימא בישראל.
 .7כדי שהחקלאות תוכל
להמשיך להתקיים ולספק
לתושבי המדינה חוסן לאומי
וביטחון מזון בימים של משבר
או בידוד מדיני ,על המדינה
לחזור להכיר ולהוקיר את
הערך הייחודי והאסטרטגי
של החקלאות ,באמצעות
מעשים ולא דיבורים בעלמא.
זוהי שעת חירום ואנו מצפים
מכבוד השר ,והממשלה,
לתמוך בחקלאים באמצעות
מתן קדימות לתוצרת מקומית
וליכולות האספקה של
החקלאות הישראלית הנותנים
מענה כמעט מלא לצריכה
המקומית לאורך רוב השנה,
תמיכה ישירה בחקלאים וויסות
היבוא.
 .8נבקש את עזרתך ופעולתך
הדחופה.
מאיר צור  -יו"ר התאחדות
חקלאי ישראל
אבשלום (אבו) וילן  -מזכ"ל
התאחדות חקלאי ישראל

מ

כתב לשר החקלאות:
חשיבות העדפת
השום הישראלי

גם בימים קשים אלה מעדיפים
שום סיני על שום ישראלי:
יש לעצור את יבוא השום
מסין .מאיר יפרח כתב לשר
החקלאות ,ח"כ צחי הנגבי,
בנושא זה.
לאור התגייסותם המופלאה של
החקלאים ,לספק את מלוא
התוצרת הטרייה לאוכלוסייה,
לצד מצוקת החקלאים בשיווק
תוצרתם ,במיוחד כיום עם
סגירת השווקים הפתוחים ,מחנה
יהודה והכרמל ,הריני לבקש
עזרתך בבעיה קשה של מגדלי
השום בישראל.
כמויות גדולות של שום ישראלי
טרי נקטפות בימים אלה ,בעיקר
מבקעת הירדן .שום טרי נמכר
בדרך כלל בשווקים הפתוחים
שנסגרו ,ומקורות השיווק שנותרו
לאחר סגירת השווקים הן בראש
ובראשונה רשתות השיווק,
הממשיכות בימים אלה לשווק
שום מיובא מסין.
במצוקת ערוצי השיווק כיום
ובשל הצורך שהולך ועולה
בתוצרת מקומית טרייה ,לא
יעלה על הדעת שהתוצרת
המקומית צריכה להתמודד
ולהתחרות עם תוצרת של שום
מיובא מסין ,עם מכס ובלי מכס,
ויש לעשות הכול כדי שהחקלאים
המקומיים יוכלו למכור את השום
הישראלי במקום הסיני ,בכל
ערוץ אפשרי.
חשוב כיום להעדיף את השוק
המקומי ולהחזיר את השוק
המקומי לחקלאי ישראל ,ולא
כפי שנהגו משרדי החקלאות
והאוצר ,שהנהיגו יבוא פרוע חסר
אחריות ,מדיניות שהביאה אסון
על החקלאים ועל הצרכנים.
לפיכך נבקשך לעצור מידית את
יבוא השום לישראל ולהשאיר
לחקלאים הישראלים את מלוא

ערוצי השיווק שנותרו ,כולל רשתות
השיווק ,שצריכות היו אף מעצמן
לפנות את מדפיהן מכל תוצרת
מיובאת בימים קשים אלה.

ט

ענות רשתות השיווק
כי החקלאים הם
שמעלים מחירים אינן
נכונות :כדאי שיבדקו
את עצמן
לדברי מאיר יפרח ,מזכיר
ארגון מגדלי ירקות ,רשתות
השיווק ,כתמיד ,מעלות מחירים
לצרכנים ומתגוננות בתקשורת
בכך שההעלאה מיועדת לכיסי
החקלאים.
כמובן שהצהרות הרשתות אינן
נכונות.
אם רשתות השיווק היו מוותרות
על עמלה בשיעור של כ28%-
שהן נוטלות לכיסן ,אפשר היה
לשווק במחירים ראויים לכל נפש
לאוכלוסייה בישראל ובתנאים
אמיתיים של היצע וביקוש.
החקלאים פגשו את משבר
הקורונה כשהם חבולים וסובלים
ממדיניות משרדי החקלאות
והאוצר ,שבשנים האחרונות
פתחו ביבוא פרוע וחסר אחריות
בעיקר מטורקיה וחיסלו לא מעט
חקלאים ,מגדלי ירקות ופירות,
שצמצמו שטחים ונותרו חסרי
כול.
צעדי היבוא לא הוזילו את
המחירים לצרכנים ,ורק היבואנים
התעשרו.

מאיר צור ,מזכ"ל תנועת
המושבים ,עו"ד עמית יפרח,
מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל ,אבשלום וילן ,מנכ"ל
מועצת הצמחים ,צבי אלון ,יו"ר
איגוד משווקי הפירות והירקות
בישראל ,רמי פרדו ,יו"ר ענף
הירקות במועצת הצמחים,
מאיר יפרח ,יו"ר ענף מגדלי
הפירות במועצת הצמחים,
רני בר-נס ,מנכ"ל ארגון מגדלי
הפירות ,ירון בלחסן ,וזו לשון
הקריאה:
"החתומים מטה על קריאה זו
פונים אליכם בקריאת חירום
זאת ,בשם עשרות אלפי
חקלאים ,משווקים וקמעונאים
לירקות ופירות בישראל ,ובני
משפחותיהם בבקשה ,שלא
לסגור את השווקים הפתוחים
לירקות ופירות בישראל,
(להלן" :השווקים") בגלל

המשמעות מרחיקת הלכת שיש
לצעד זה על סקטורים רבים
בישראל.
ראשית ,אנו מתקשים להבין,
מדוע ניתנה הוראה לסגור את
השווקים הפתוחים לירקות
ופירות בעוד שרשתות השיווק
ממשיכות לעבוד כרגיל.
אנו מאמינים שברור למקבלי
ההחלטות שסגירת השווקים
הפתוחים לירקות ופירות
משמעותה העלאת מחירים
בתחום ,שכן ,במידה וייסגרו
השווקים הפתוחים ,אזרחי
ישראל יוכלו לקנות ירקות
ופירות אך ורק ברשתות
השיווק ,על כל המשתמע מכך,
כאשר ברור שבהעדר תחרות,
מחירי הירקות והפירות יעלו,

המשך בעמוד הבא

ק

ריאת חירום לאי
סגירת השווקים
הפתוחים לירקות ולפירות
בישראל
בקריאת חירום לראש
הממשלה ,בנימין נתניהו ,לשר
הבריאות ,יעקב ליצמן ,לשר
האוצר ,משה כחלון ,לשר
החקלאות ,צחי הנגבי ,פנו:
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל,
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ומי שישלם את המחיר הם
אזרחי מדינת ישראל!
לא זאת אף זאת .לא ברור
לנו מדוע לסגור את השווקים
הפתוחים שכן בניגוד לרשתות
השיווק הפועלות במבנים
סגורים ולא מאווררים ,דווקא
רוב השווקים הפתוחים נמצאים
במקומות פתוחים ומאווררים
היטב.
זאת ועוד .סגירת השווקים
הפתוחים תגרום לעומס
וצפיפות גדולים עוד יותר על
רשתות השיווק ,ובכך תיגרם
צפיפות נוספת של אנשים
ברשתות ,דבר שיגרום לאי
עמידה בהנחיות משרד הבריאות
בעניין מניעת צפיפות והתקהלות
של אנשים.
דווקא פיזור המוקדים והחנויות
לרכישת מצרך יסודי כמו
פירות ,ירקות והדרים ,יש
ביכולתם להקל על הצפיפות
ברשתות השיווק.
זאת ועוד .סגירת השווקים
הפתוחים תזרוק למעגל
המובטלים עוד אלפי עובדים,
דבר שיעמיס על קופת המדינה,
וזאת במקום שהעובדים הרבים
בסקטורים אלה יביאו להכנסות
למדינה.
נציין כי בניגוד לנטען ,על כי
בשווקים הפתוחים ישנה צפיפות
מסוכנת ובלתי נשלטת של
קונים ,אשר הביאה להחלטה
לסגור חלק מהשווקים הפתוחים
בישראל ,אזי אנו סבורים,
שבאמצעות הצבת שוטרים
ופקחים ומחסומים בכניסות
לשווקים ,ניתן בנקל לווסת את
הקונים בשווקים הפתוחים ,בדיוק
באותה מתכונת שמתבצעת
בחלק מרשתות השיווק ,וזאת
באופן שיישמרו המרחקים
הנדרשים בהנחיות ,בין אדם
לאדם.
לסגירת השווקים הפתוחים
ישנה משמעות כלכלית
מרחיקת לכת ,שכן כאשר

מבזק ירקות
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השווקים הפתוחים נסגרים,
גם השווקים הסיטוניים יאלצו
לסגור בהעדר קונים ,שכן רוב
הקונים של השווקים הסיטוניים
בישראל הינם השווקים
הפתוחים בישראל.
במילים אחרות ,שווקים
קמעוניים סגורים ,משמעותם
שגם השווקים הסיטוניים
בישראל ייסגרו ,וכך גם
תיסגר שליש מהחקלאות
בישראל ,על כל המשתמע
מכך!
משמעות הדבר היא ,שאלפי
חקלאים ובני משפחותיהם,
המהווים כשלושים אחוז
מהשיווק החקלאי של ירקות
ופירות בישראל ,המשווקים
את תוצרתם מידי יום לשווקים
הסיטוניים בישראל בלבד ,יאלצו
להשליך את תוצרתם לפח ,על
כל המשתמע מכך ,וזאת בהעדר
שווקים סיטוניים שיקנו מהם את
תוצרתם!!!
כאמור ,אנו סבורים ,שאפשר
למנוע את התרחיש הרע
המתואר לעיל ,באמצעות
אכיפה פשוטה ,שתתבצע
בכניסות לשווקים הפתוחים
בישראל ,דוגמת שוק מחנה
יהודה ,שוק הכרמל ,שוק
התקווה ,שוק פתח תקווה,
שוק רמלה וכו' ...וכו' ...וכו'...
שכן ניתן לבצע ויסות פשוט
ויעיל של קונים למתחמי
שווקים אלה ,באופן שיבטיח
את העמידה בהוראות ובצווים,
ובעקבות זאת ,לא יהיה צורך
להטיל גזרות נוספות וקשות
ביותר ,ובלתי הפיכות יש
לומר ,על הסקטורים הרבים
המפורטים לעיל.
בנסיבות העניין ,נודה על
ביצוע חשיבה נוספת
מצידכם בנושא ,באופן
שיאפשר לשווקים הפתוחים
בישראל להמשיך ולשרת את
אזרחי מדינת ישראל מדי יום
ביומו.
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ה

ארגונים
החקלאיים פנו
( )26.3.20לשר
החקלאות בקריאה
דחופה לעצור את יבוא
העגבניות מטורקיה
"איפה הסולידריות  -איך זה
שמדינת ישראל מאפשרת
יבוא עגבניות מטורקיה בזמן
שחקלאי ישראל נאלצים
להשמיד סחורה חקלאית",
נדהמים החקלאים.
כ 600-טונות של עגבניות
יובאו רק החודש מטורקיה.
בארגוני החקלאים זועמים:
"תקנו מהחקלאים הישראליים
לא מהטורקים".
בעקבות ידיעות על רכישת
עגבניות מטורקיה במקום
מחקלאים ישראלים ,שיגרו
ראשי הארגונים החקלאים
מכתב דחוף לשר החקלאות,
ח"כ צחי הנגבי" :ידוע לנו
בוודאות כי חברות ממשיכות
בימים אלה לייבא עגבניות
מטורקיה .לאחר שהשווקים
הפתוחים נסגרו ולחקלאים
ישראליים אין דרך לשווק
את כל תוצרתם ,מעדיפים
הללו לקעקע את הסולידריות
הישראלית בימים קשים אלה
בעבור חופן שקלים".
במכתב קראו הארגונים לשר
החקלאות ,לפעול לעצירת
יבוא העגבניות מטורקיה
ולפעול יחד עם ראש הממשלה
ושר האוצר מול החברות
המייבאות ,בדרישה שיפסיקו
לייבא ויעברו לרכוש את
התוצרת המקומית הנרקבת
בשדות.
על רקע ההחלטה לסגור את
השווקים הפתוחים ולאור
העובדה שהמלונות ,המסעדות
ובתי הקפה סגורים ,נאלצו
בימים האחרונים חקלאים
רבים להשמיד שדות שלמים

של תוצרת חקלאית ,בעיקר
ירקות .סגירת השווקים הביאה
לפגיעה ב 30%-מענף החקלאות,
בנוסף לפגיעה בענף התבלינים
ובענף הפרחים ,בגלל השיתוק
ביצוא ,בנוסף לפגיעה מסגירת
המלונות ,המסעדות ובתי הקפה.
בארגונים החקלאיים זעמו ואמרו:
"רשתות השיווק נותרו כעת,
בהחלטת ממשלה ,הספקיות
היחידות של סחורה חקלאית,
ולא ייתכן שהם ירכשו תוצרת
חקלאית מטורקיה או מכל מדינה
אחרת ,מבלי שהם מיצו את
הקנייה של התוצרת המקומית
מחקלאי ישראל.
בימים אלו כולם מבינים את
מה שאנו אומרים לאורך שנים,
החקלאות היא ביטחון המזון
של מדינת ישראל ,וגם בימים
אלו חקלאי ישראל עובדים ללא
הפסקה על-מנת שלא יחסר
מזון לאזרחי ישראל .זה הזמן
לסולידריות .רשתות השיווק
צריכות להפסיק להסתכל
בחור של הגרוש ,להראות
ערבות הדדית ולסייע לחקלאים
הישראלים ולא לחקלאים
הטורקים".

מ

זכ"ל תנועת המושבים
קורא להקפיא לאלתר
את יישומו של תיקון 116
לחוק התכנון והבנייה
מזכ״ל תנועת המושבים ,עו״ד
עמית יפרח ,פנה היום למנהל
הרשות לאכיפה ברשות למקרקעין
במשרד האוצר ,אבי כהן ,בנושא
אכיפת דיני התכנון והבנייה במהלך
מצב החירום נוכח וירוס הקורונה.
יפרח אומר :״הגיעו לידי פניות של
חברים ,לפיהם גורמים המציגים
את עצמם כאנשי משרד האוצר
מסתובבים בכפר ידידיה ומצלמים
את חלקות ב' של המשקים לצורך
סקר של מינהל התכנון במסגרת
תיקון  116הנ"ל .לא מובן ואף
תמוה בעיני מדוע נערכים סקרים

ובדיקות של מנהל התכנון דווקא
בימים קשים אלה ,בהם המשק
הישראלי מצוי במצב חירום נוכח
התפשטות וירוס הקורונה״.
יפרח מדגיש לכהן בפנייתו:
״במצב דברים זה ,אני סבור כי
על הפקחים לעסוק בנושאים
חשובים יותר .ברצוני להדגיש,
כי אנו כתנועה פעלנו ,פועלים
ונפעל בעתיד על מנת לצמצם

ככל הניתן כל הפרה או שימוש
חורג שאינו מוסדר בנחלות
במושבים ,אולם בהתחשב במצב
החירום בו אנו מצויים ,לא זו העת
להשקיע את מירב המאמצים
הממשלתיים באכיפת דיני
התכנון והבנייה״.
יפרח סיכם את המכתב:
״דרישתנו הינה להקפיא לאלתר
את יישום תיקון  116לחוק התכנון

והבנייה ,וזאת לכל הפחות עד
לאחר שתוקם ממשלה ויגובש
מתווה שיאפשר מידתיות ,הן
ביישום ובאכיפה והן בהסדרת
השימושים״.
כזכור ,ב 25.10.2017-נכנס
לתוקפו תיקון  116לחוק
התכנון והבנייה ,אשר עניינו
פיקוח ,אכיפה ועונשין בתחום
עבירות התכנון והבנייה .כידוע,

נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת
האכיפה והחמרת הסנקציות
שניתן להטיל על הפרת הוראות
התכנון והבנייה ,בעיקר בדרך
של החמרת הענישה והגדלת
העיצומים הכספיים.
מתנועת המושבים נמסר כי היא
פועלת לצמצם ככל הניתן כל
הפרה או שימוש חורג שאינו
מוסדר בנחלות במושבים.

עמותה :נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני (ע.ר)580035699 .

קול קורא להגשת המלצות לתלמידי
תואר שני או שלישי

מקרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר ,יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל
ארגון מגדלי ירקות שם לו למטרה להוקיר את זכרם של
יוסטה בלייר ,יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל,
שלושה מעמודי התווך של ענף הירקות בישראל ,באמצעות עידוד
המחקר היישומי בגידולי הירקות בישראל.
למטרה זו מקצה הארגון בשנת  2020סכום שנתי של 25,000
ש"ח ,לחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים לתואר שני או שלישי,
העוסקים בתחום המחקר היישומי בגידולי הירקות ,הן במבנים
מוגנים והן בשדה הפתוח (כולל ירקות לתעשייה).
מועמדות ומועמדים למלגה יגישו את המסמכים הבאים:
· מכתב פנייה הכולל :שם התלמיד ,מס' תעודת הזהות ,כתובת,
מספר טלפון ,שנת לימודים לתואר ,חוג לימודים ,נושא עבודת
הגמר/דוקטורט ,שם המנחה ותכנית עבודת גמר/דוקטורט
מאושרת על-ידי המוסד האקדמי;
· קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים ותקציר נושא עבודת הגמר/
דוקטורט;
· גיליון ציונים עדכני לתואר ראשון ושני (אם קיים);
· המלצות המנחים.
זכאי להגיש בקשה כל מי שלא קיבל מלגה בעבר מקרן זו.
חלוקת המלגות לזוכים תתקיים במסגרת ישיבה של מועצת ארגון
מגדלי ירקות ,במחצית הראשונה של ספטמבר .2020
בטקס חלוקת המלגות יינתנו לכל זוכה  2דקות להציג את עצמו ואת
עיקרי עבודתו.
זוכים שלא יהיו נוכחים בטקס ,בלא תיאום מראש עם המארגנים,
תישלל זכאותם לקבלת המלגה.
הזוכים במלגה יידרשו להעביר לארגון את תקצירי המחקרים שבוצעו,
לצורך פרסומם בביטאון הארגון.
הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת המלגות יש להגיש עד ליום
 ,30.6.20אל :ארגון מגדלי ירקות ,פקס,03-5403200 :
Email: pirhia@vegetable.co.il

קול קורא
להגשת

מועמדות לקבלת מלגת השתלמות

קרן שמין
בנושא :חומרי ריבוי ,שתלנות ,צמחי-נוי
וחקלאות אורגנית שנת 2020
זכאים למלגה:
המלגה תוענק למדריכים ,מגדלים ,ותלמידי מחקר הפעילים בענפים:
ייצור חומרי ריבוי ,שתלנות ,צמחי-נוי וחקלאות אורגנית.
הזוכה במלגה לא יכול לחזור ולזכות בה שנית לפני שחלפו שלוש
שנים מאז הזכייה הקודמת.
מטרת המלגה:
מטרת המלגה היא לסייע בהשתלמות קצרת מועד ,בארץ או מחוצה
לה.
דרישות נוספות:
לאחר מועד ההשתלמות ,זוכי המלגה יידרשו להגיש דיווח מסכם
באנגלית ולהציג בפני נציגי משפחת שמין את תוכן הפעילות ולהבהיר
כיצד תסייע ההשתלמות לקידום התחום.
גובה המלגה:
בין  2,000ל 10,000-ש"ח (משתנה לפי בקשה)
המועד האחרון להגשת הבקשה :יום חמישי 14 ,מאי 2020

קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
לקבלת הנחיות להגשת הבקשה ולהגשתה,
יש לפנות לאתר המלגות.

המשך בעמוד הבא
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חקלאות בעידן הקורונה
לפניכם כמה מן ההודעות החשובות שהוצאו בעניינים השונים והרלבנטיים לחקלאים בעידן הקורונה
תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם
צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש) ,התש"ף2020-
הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים
עדכון מיום 25.3.20
על-פי התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום  22במרץ  ,2020במקום
עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ 10-עובדים או  30אחוזים ממצבת
העובדים לפי הגבוה ביניהם.
המגבלה של מספר העובדים לא תחול על מקום עבודה שתחום פעילותו
מנוי בתוספת לתקנות שעת החירום ,ובלבד שיצמצם ככל האפשר את
מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית.
תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנכללים
בתוספת לתקנות שעת החירום ושלא חלה עליהם מגבלת מספר
העובדים הם אלה:
 .1משקים חקלאיים בענפי החי והצומח ,לרבות חומרי ריבוי;
 .2קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים ,לרבות הדברה,
האבקה ,קטיף ואיסוף תוצרת חקלאית;
 .3בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית;
 .4מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים ,מכוני תערובת ,לרבות ייצור,
שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים;
 .5שירותי רפואה וטרינרית;
 .6ייצור ושיווק תרופות וטרינריות ,תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש
וטרינרי;
 .7שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים ונגעים
בצמחים;
 .8שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים;
 .9פינוי פסולת חקלאית;
.10שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית ,לרבות שירותי התעדה ומעבדה;
.11מחלבות;
.12מכוני מיון לביצים;
.13תחנות מיון ואריזה של דגים;
.14משחטות ,בתי מטבחיים ,מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים;
.15אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי;
.16ייצור ושיווק דשנים וחומרי הדברה לחקלאות;
.17שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות;
.18שירותי תחזוקה וציוד למבנים חקלאיים;
.19מתקן להחזקת בעלי חיים.
בנוסף ,לא תחול מגבלת מספר העובדים במקום עבודה על:
 .1ייצור ,יבוא ,עיבוד ,הובלה ,אחסנה ,הספקה ,חלוקה ,אריזה ,שיווק,
הפצה ,מכירה קמעונית וסיטונית של מזון  -ובכלל זה פעילות
השווקים הסיטוניים;
 .2הספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם
התקינה של כל תחומי הפעילות המפורטים בטבלה .בכלל זה,
פעילות של מועצות הייצור החקלאיות והארגונים החקלאיים,
הנדרשת לשם המשך פעילותם התקינה של העוסקים בתחומי
הפעילות המנויים בטבלה ,תוכל להמשיך כסדרה ,ובלבד שמספר
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העובדם יצומצם ככל האפשר למספר הדרוש לצורך הבטחת
פעילותם החיונית.
יובהר:
א .כל מקום עבודה שתחום פעילותו נכלל ברשימת תחומי הפעילות
לעיל יכול להמשיך לפעול באופן מלא ,ואין צורך באישור פרטני
ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר לשם כך.
ב .מקומות עבודה שלא נכללים ברשימה (לדוגמה :דייגים בעלי
רישיון דיג מקצועי) ,יכולים להמשיך לפעול תוך שמירה על
מגבלת מספר העובדים (לא יותר מ 10-עובדים או  30אחוזים
ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם).
ג .על פי הגדרות התקנות לשעת חירום " -עובד"  -לרבות עצמאי,
מתנדב ,חייל ,שוטר ,סוהר ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן
שירות למעסיק ,בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין
אם לאו.
ד .אין צורך בקבלת היתרי מעבר או באישורים כלשהם לצורך הגעה
למקום העבודה.
ה .האמור לעיל תקף בתקופת תוקפן של התקנות לשעת חירום,
כלומר מיום  22.3.2020ועד ליום .16.4.20
שלמה בן אליהו ,המנהל הכללי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הנחיות להסעות לעובדים חיוניים
להלן הנחיות שיש לפעול על פיהן בעת הפעלת מערך הסעות עבור
עובדים חיוניים:
· הסעות תתבצענה רק במקרים התואמים את הפעילות המותרת
על ידי צו בריאות העם נגיף הקורונה החדש (בידוד בית והוראות
שונות) (הוראת שעה) ,התש"פ.2020-
· אין לעלות להסעה עם חום ו/או מחלה נשימתית.
· יש להעמיד לרשות הנוסעים חומר מחטא ולוודא חיטוי ידיים עם
העלייה לרכב ההסעה.
· אין לשבת בשורת המושבים הצמודה לנהג.
· בכל שורת מושבים יישב אדם אחד במושב המרוחק ביותר
מהנוסעים בשורות הסמוכות.
· בין נוסע לנוסע יש לשמור על כיסא אחר ריק.
· יש לנסוע בחלונות פתוחים.
· בעלייה להסעה ובירידה מההסעה יש לשמור על מרחק של לפחות
מטר בין נוסע לנוסע.
· יש להקפיד שלא להצמיד ידיים ו/או פנים לשמשות.
· לא ניתן להסיע יותר מעשרה נוסעים (לצורך הבהרה יצוין כי ברכבים
לא ניתן לאכוף את ההנחיות הנ"ל ,כמות הנוסעים תקטן מעשרה.
למשל – במיניבוס/טרנזיט ללא תתאפשר הסעה של  10נוסעים).
· לאחר כל נסיעה יש להקפיד על שטיפת ידיים במים ובסבון.
פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנהל הכללי
משרד הבריאות

הודעה למגדלי הירקות

תיעוד נזקים בענף הירקות ,ללא התחייבות לפיצוי:
אירוע קורונה 2020
בהמשך לפניות חקלאים בבקשה לתיעוד הפיכת חלקות גידול
בלבד ,לאור אי היכולת לשווק את התוצרת ,הוחלט ,בתיאום עם קנט,
לבצע זאת באמצעות עובדי מועצת הצמחים ורכזי ועדות חקלאיות,
כמפורט להלן:
התיעוד בשטח יתבצע על-ידי רכזי הוועדות החקלאיות בערבה,
בכיכר סדום ,ברמת נגב ,בבקעת הירדן ובמגילות .הרכזים יעבירו את
התיעוד לקנט להמשך טיפול ,לאחר הפיכת הגידול.
ביתר חלקי הארץ יבוצע התיעוד על-ידי רכזי מועצת הצמחים ,בריכוזו
של אלי דנינו ,ויועבר לקנט לאחר הפיכת חלקת הגידול בהתאם
להנחיתו.
יש להדגיש כי התיעוד מבוצע לאור בקשת המגדל בלבד ,שתועבר
לרכזי הוועדות החקלאיות (באזורים שצוינו) ולאלי דנינו (ביתר חלקי
הארץ) ,בווטסאפ או במייל הרשום מטה ,היות שמדובר בנזק שאינו
מבוטח בקנט .כמו-כן ,אין בתיעוד זה הבטחה לפיצוי מגורם כלשהו.
יש להעביר לרכזי הועדות החקלאיות ולאלי דנינו בקשה ,שתכלול:
פרטי המגדל (שם ומשפחה ,יישוב ,טלפון ,דוא"ל) ,שם הגידול ,צורת
גידול (חממה ,בית רשת ,מנהרות ,שטח פתוח) ,תאריך שתילה/
זריעה ,שם החלקה ,כמות בדונם.

הפניות יועברו בווטסאפ או במייל כדלקמן:
אורן קורין  -ערבה -
במיילok@arava.co.il :

טלפון052-3666854 :

במיילdudi@ma-tamar.co.il :

טלפון050-5778630 :

נועם וייסלר  -בקעה -
במיילhakl@jordanvalley.org.il :

טלפון052-3916583 :

יענקלה מוסקוביץ  -רמת נגב -
במיילyaacovm1@mop-mg.org.il :

טלפון050-4269912 :

אלי דנינו  -יתר חלקי הארץ -
במייל elid@plants.org.il :

טלפון050-2001281 :

דודי קדוש  -כיכר סדום -

בברכת בריאות שלמה לכולם,
אלי אהרון

אורן ברנע

מאיר יפרח
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משולחן המזכירות

ד

וחות המזכירות -
מרץ 2020

מאיר יפרח
הקורונה וביטחון המזון
פעמים רבות במשך שנים
ביקשנו ,דרשנו ,התרענו מול אורי
אריאל שר החקלאות לשעבר
ומנכ"לו ,גם כיום ,להפסיק את
טירוף היבוא הפרוע של תוצרת
טרייה לישראל ,שהתבצע
בהתלהבות יתירה .זלזלו בטיעוננו
המרכזי שאנו ביטחון המזון
של ישראל ,בשעה שהכתובת
הייתה על הקיר .היבוא לא הוריד
מחירים לצרכן ,לא צמצם את
פערי התיווך ,אלא רק העשיר
ומעשיר את היבואנים .השר
והמנכ"ל שחררו את ההגה ביבוא
חסר מעצורים ,כמו מה שנראה
כאיזו שנאה או שמחה לאיד
לחקלאים ,ומתוך אידיאולוגיות
מפוקפקות ,שיכולות להביא
אסון על החקלאות ועל המדינה.
החקלאים הרימו ידיים .במשרד
החקלאות גם לא נרגעו מלרדוף
את הגופים המייצגים של
החקלאים ,כדי לחסלם ,ולמזלנו
לא הצליחו .אבל לא מעט
חקלאים הרימו ידיים ,צמצמו או
הפסיקו לעסוק בחקלאות ועברו
לתחומים אחרים.
והנה באה הקורונה ואמרה לכולם
את מה שאנחנו אומרים כל הזמן:
ביטחון המזון קודם לכול ,ומי
אם לא החקלאות הישראלית
היא שמספקת את ביטחון המזון
לאוכלוסייה בישראל.
אני מקווה שכל המדיניות
תשתנה בהמשך וילמדו להעריך
את התרומה של החקלאים ,ולא
אחזור לומר עד כמה התרומה
היא עצומה .רק לתמוך ,לחבק
ולאהוב ,כי אפשר אחרת ,הכול
תלוי באנשים ולא במשיחי שקר.
במידה שתהיה הכרזה של
המדינה שמפסיקים את היבוא
הפרוע ,נוכל להמליץ למגדלים
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לחזור לענפים שהוזנחו ונוכל
לספק את הכמויות שהמדינה
צריכה ,ללא בעיות ,ואולי לחשוב
על רשת ביטחון עם האוצר
בהשתתפות בכשלי שוק .הלוואי.

חשיבות הביטוח בענפים

חוזרים וטוענים על כך ,אבל
לצערי מול פקידות חסרת
פשרות.
•כדי להחזיר לחקלאות את
ממדיה ,יש להעמיד תקציבים
במסגרת מנהלת ההשקעות,
בסכום של לפחות  200מיליון
שקל ,לשיקום ולפיתוח
ולהכנסת משקים צעירים
לחקלאות כדור המשך .זה
חשוב לצעירים ולמדינה
כאחד.

החקלאים אמנם מבוטחים
ב 50%-מהוצאות הייצור
באמצעות מועצת הצמחים ,אבל
לא תמיד זה מספיק .צריך לתת
מחשבה בנושא ולנקוט בזהירות,
בלי להאמין שלי זה לא יקרה.
נתקלנו לאחרונה במצבים בהם
לא די בביטוח המועצה ,כמו נזקי
שיטפונות בנחל לכיש במשקי
יצחק סלוקי או במשק זנזורי;
נזקים של פריצת מאגר בזיקים
במשק של דודו מיכאלי ,נזקי
ברד בשטח תפוחי אדמה בן 350
דונם של משק אברהמי ונזקי
ברד בשטח של  150דונם תפוחי
אדמה במשק של משפחת יוסף.
הנזקים הם במיליוני שקלים.
במידת יכולתה המועצה מסייעת
בהלוואות לצורך עזרה בשיקום
מידי של נזקים.
מועצת הצמחים ,במקרים
אלה כמו במקרים אחרים ,היא
הגוף היחיד שיודע לתת פתרון
בזמן אמת ,מלבד הבטחת 50%
מהביטוח בשוטף.
יש לשאוף להגדיל את
השתתפות המדינה בביטוחים.

משרד החקלאות וקק"ל חייבים
להגדיל את התקציב למו"פים
יישומיים .תרומתם לאזורים
ולחקלאות לא תסולא בפז.
יש להעלות את התקציב מ15-
מיליון ל 25-מיליון ש״ח .מבזבזים
על הרבה נושאים פחותים .שווה
לחשוב מחוץ לקופסה.

מים ,עובדים ,השקעות

חיזוק מועצות הייצור

•לאור השנה הברוכה והגשומה,
אפשר היה להוזיל את מחירי
המים למחיר של שקל אחד,
כדי שנוכל גם להגדיל את
היצוא וגם להוזיל עלויות.
•ההוצאות על העסקת
העובדים הן ההוצאות
הגדולות בעלויות הייצור .יש
לשאוף להוריד את האגרות
וההיטלים על העסקת עובדים
ולשחרר את מכסות העובדים,
כי בטוח שהחקלאי ירצה
להעסיק רק כמה צריך .אנו
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שוק סיטוני
חייבים לחדש את המאבק
על הקמת שוק חדש ומודרני,
עם כל הכללים המתאימים
למסחר מתקדם ,כדי לספק
לחקלאים אופציה שיווקית מול
רשתות השיווק .זה לא בשמים
וזה אפשרי .אם בפורטוגל עם
 8מיליוני איש יש שוק של 1,000
דונם ,אין סיבה שגם אנחנו לא
נבצע מהלך כזה.

שבה ומוכיחה את עצמה עוד
יותר כאשר מגיעים אנשים חסרי
אחריות למשרד החקלאות.

אורן ברנע
פעילות שוטפת בעידן
הקורונה
החודש האחרון היה סוער וחדש
לנו ,לתושבי ישראל ולעולם.
הקורונה נכנסה לחיינו ,ומי בכלל
זוכר את העולם ה"משעמם"
שחיינו בו עד לא מזמן.
כנס של חקלאים בכפר במכבייה
הכניס את רוב פעילי הארגון
לבידוד ,מה שלא עצר את
שטף העבודה .חוסר הוודאות
והדינאמיות של ההחלטות מאלץ
אותנו להתארגן באופן אחר,
להעביר תשובות מידיות לשאלות
שעולות ולעדכן את האזורים
מדי יום ,תוך שאנו משתדלים לא
להפציץ אותם בעודף מידע.

עובדים פלשתינים
תמיכה במו"פים

זה הזמן שכל המתלוננים
על תשלומי ההיטלים יבינו
שהתשלומים אפסיים מבחינת
ההוצאה ומול תרומתם לחקלאי
המתמודד מול המדינה ,תרומה
שגדולה לאין ערוך .כל הדיבורים
על כך שהחקלאות ללא
המוסדות המגינים עליה תסתדר
לבד הם אשליה הזויה .פעולות
המועצה ברורות ונחוצות :ביטוח,
הלוואות ,מחקר ,הדרכה ,מחירים
יומיים ,איסוף נתונים ,התערבות
בכשלי שוק ועוד ועוד .המועצה

בהליך מהיר אושר נוהל
חדש לשהיית העובדים אצל
המעסיקים בגלל החשש
שהמעברים ייסגרו .מהלך יפה
של המדינה ומפתיע במהירותו.
המעברים נסגרים ונפתחים,
ואנחנו מדווחים שוטף למגדלים.

הסתגלות למצב
הקורונה כנראה תהיה איתנו
תקופה לא קצרה .אנחנו צריכים
לחשוב יצירתית ולהתאים את
עצמנו למצב החדש ולא לכבות
מנועים.
בימים אלה קיימנו את שולחנות
תפוחי אדמה וגזר באפליקציית
( ZOOMשיחת ועידה).
המשתתפים הטעינו את התוכנה
מראש והישיבה זרמה כמעט
כרגיל .בדרך זו אנו נפעיל בזמן
הקרוב את שאר השולחנות
ונקיים ישיבות נוספות.
בנוסף פרסמנו למגדלים
פרוצדורה וטפסים לתיעוד

הפיכת חלקות שנבעה מהקורונה
(ראו במדור ״סלט ירקות״).

כל משבר הוא הזדמנות
החקלאים לא מושבתים,
ממלאים את המדפים בתוצרת
טרייה ולא מעלים מחירים
(למרות שיכולים) .אנחנו זוכים
לאהדה במדיה על כל ערוציה.
כמה דיברנו על ביטחון המזון -
ואיש לא הקשיב .עכשיו זה ברור
לכולם ,השאלה אם יזכרו אותנו
ביום שאחרי...
אנחנו צריכים להמשיך בהעברת
המסר ולתת לו לחלחל
ולהתבסס בתודעה הציבורית.
במקביל ,זה חלון הזמן שלנו
להעביר כמה החלטות בכנסת,
שיחזקו אותנו ,וחובת סימון ארץ
המקור בראשן .הצעת החוק
מוכנה להגשה ,חסרים לנו רק
מדינה וכנסת מתפקדת.

אלי אהרון
נוהל מתן המלצה לרשות
האוכלוסין להעסקת עובדי
שטחים בישראל בחקלאות
כידוע ,מכסת העובדים הזרים
מתאילנד אינה נותנת מענה מלא
לצורך בידיים עובדות בחקלאות,
ועל כן החקלאים נדרשים
לפתרונות נוספים להשלמת
החסר.
בעבר הלא רחוק ,כל נוהל
העסקת עובדי שטחים היה בידי
מועצת הצמחים ,שעשתה זאת
במהירות וביעילות ,תוך דילוג על
בירוקרטיה מיותרת.
לצערנו ,ועל-פי חוות דעת של
המחלקה המשפטית במשרד
החקלאות ,הופקע הדבר מידי
מועצת הצמחים והועבר לידי
משרד החקלאות ,אשר קבע
נוהל בירוקרטי מסובך העלול
לעכב בצורה משמעותית את
הגעתם של עובדים אלו.
בעיקר מדובר על עובדים
עונתיים ,הנדרשים לתקופת זמן

קצרה ונקודתית.
כמובן ,ארגון מגדלי הירקות
ומועצת הצמחים עושים הכול,
מול משרד החקלאות ,להחזיר
את המצב לקדמותו ,במטרה
להקל ,ככל הניתן ,על החקלאים.
בינתיים ,את הנוהל החדש של
משרד החקלאות ניתן לראות
באתר ארגון מגדלי הירקות.

עדכון תעריפי מים
לחקלאות ולבתים -
ינואר 2020
בתחילת ינואר  2020פורסמו
תעריפי המים החדשים
לחקלאות ולבתי המגורים.
תעריפים אלו כוללים את
המים השפירים ,מי השפד"ן ,מי
הקולחין ,המים המליחים והמים
לצריכה ביתית ,כולל מחירי
החריגות.
רשימת המחירים מופיעה
במדור "חדשות מים" בגיליון זה
וגם באתר ארגון מגדלי ירקות.

השנים האחרונות:
בשנת  - 2011אין יבוא.
בשנת  - 2012אין יבוא.
בשנת  1,000 - 2013טונות.
בשנת  2,500 - 2014טונות.
בשנת  10,400 - 2015טונות.
בשנת  17,500 - 2016טונות.
בשנת  21,000 - 2017טונות.
בשנת  27,000 - 2018טונות.
בשנת  39,000 - 2019טונות.
כולנו מקווים כי אירוע הקורונה
ימחיש למקבלי ההחלטות את
חשיבות ההגנה על החקלאות
המקומית ,להספקת מזון טרי
לאזרחי מדינת ישראל ,וזאת ללא
תלות במדינות אחרות ולבטח לא
ממדינות שאינן חשודות באהדה
יתרה למדינת ישראל.

הצעת חוק החקלאות
הצעת חוק החקלאות הונחה על

שולחן הכנסת בכנסת העשרים,
בשנת  2017על-ידי היוזמים:
חברי הכנסת איתן ברושי ואחרים
(בסך-הכול  30חברי כנסת מכל
סיעות הבית).
הצעה זו לא קודמה לצערנו עד
לרגע זה ,וזאת על אף שנראה כי
יש לה תמיכה מקיר לקיר.
בכל הזדמנות שעולה נושא
החקלאות ,מתגייסים כולם
להזכיר חוק זה ואת הצורך
לקדם את חיקוקו בכנסת
ישראל.
זו היא הצעה שתגדיר את
החקלאות כענף בעל חשיבות
לאומית ותייצר תוכנית
רב-שנתית לפיתוחה.
הצעה זו תבטיח הספקת מזון
טרי ללא תלות ביבוא ,תטיל על
שר החקלאות לגבש תוכנית רב

המשך בעמוד הבא

יבוא עגבניות מטורקיה
ומירדן
מיותר לציין את העובדה כי יבוא
הירקות מטורקיה ומירדן פוגע
קשות במגדלים הישראליים.
לצערנו ,היבוא ממדינות אלו
נמשך גם ללא פטור ממכס
וגם כאשר אין חוסר בירקות
מייצור מקומי .הסיבה המרכזית
נעוצה בעובדה שמכסי המגן
לא עודכנו זה זמן רב ,ולכן הם
אינם מספקים מענה של הגנה
על החקלאי המקומי .המחירים
הסיטוניים במדינות אלו כל כך
נמוכים ,עד כדי כך שנוצרת
כדאיות של יבוא גם בתשלום
מכס.
יש לציין כי מנכ"ל משרד
החקלאות מתנגד לביצוע שינויים
במכסי המגן.
מדי שנה בשנה ,כמות יבוא
העגבניות עולה ,והפגיעה
במגדלים מתגברת.
להלן נתוני יבוא העגבניות ב9-

17

שנתית ,שתתפרש על פני  5שנים
ותובא לאישור הממשלה .תוכנית זו
הינה בעלת חשיבות רבה ,בעיקר
לאחר שעברה שנות משבר קשות,
והיא תבטיח את המשך קיומם של
החקלאים בישראל.
חשוב שכל החקלאים ידעו מה
כוללת הצעת החוק ,ועל כן
היא תופיע באתר ארגון מגדלי
ירקות ,לידיעת כולם.

הלוואות בערבות מדינה
לעסקים קטנים ובינוניים
במסגרת מדיניות הסיוע לעסקים
קטנים ובינוניים ,ובכללם
החקלאות ,פרסמה המדינה כי
תאפשר מתן הלוואות באמצעות
הבנקים בערבות מדינה ,וכי
הערבות תהיה בגובה .90%
עד כאן הכול יפה ,אך לצערנו לא
מעט חקלאים אינם יכולים לממש

מבזק ירקות
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הלוואות אלו ,בגלל סירוב הבנקים.
כל חקלאי ,שנקלע לקשיים
בעבר (גם בעבר הרחוק) ,מסומן
על-ידי הבנקים כלקוח בעייתי
ולכן הוא מסורב ,גם אם מצבו
כיום שפיר.
במסגרת כינוס החירום,
שהתקיים בכפר המכביה ביוזמת
שי חג'ג' ,יו"ר מרכז המועצות
האזוריות ,מונה צבי אלון ,מנכ"ל
מועצת הצמחים ,כראש צוות
לבחינת נושא :ערבויות המדינה
להלוואות אלו.
כדי למנוע את העיוות ,אותו
ציינתי בראש דבריי ,הפניתי
מכתב לצבי אלון ,ובו אני מפרט
את הבעיה ומציע פתרון לצידה,
מתוך כוונה שאלה יהיו חלק
ממסקנותיו ובתקווה שמשהו
ישתנה .אני מצרף כאן את תוכן
המכתב.
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לכבוד :צבי אלון
יו"ר צוות הלוואות בערבות
מדינה מטעם מרכז המועצות
האזוריות
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הנדון :התייחסות למענה
שנתנה המדינה לעסקים קטנים
ובינוניים
בהמשך לשיחותינו בעניין ,נראה
לי כי במסגרת המסקנות שלך
בנושא זה ,יהיה נכון אם תציע
שיטה שונה לזו הקיימת ,בנוגע
לאישור זכאות להלוואה.
אני מבקש להזכיר ,כי אומנם
המדינה היא זו שנותנת את
הערבות (כרגע זה קפץ ל,)90%-
אך בפועל מאשר את הבקשות
להלוואה מספר מצומצם של
בנקים ,השופטים את הלקוח
על-פי ההיסטוריה שלו ,גם מלפני
 10שנים .יוצא מכך שכל חקלאי,
שנקלע למצוקה בעבר ,אינו יכול
לקבל הלוואה בערבות המדינה.
משמעות העניין היא ,שמערבות
זו יכולה ליהנות רק אוכלוסיית
החקלאים החזקה ,שגם כך אין

לה כל בעיה לקבל הלוואה מבנק,
גם ללא ערבות מדינה .לעומתם,
אלו שזקוקים לה ,מודרים ממנה.
אני מציע שני פתרונות לבעיה:
א .הגדלת מספר הבנקים ,איתם
מתקשרת המדינה בנושא זה.
ב .בכל מקרה ,הבנק יעביר
למדינה חוו"ד מנומקת בנוגע
למבקש ההלוואה ,והמדינה,
משיקולים שלה ומקביעת
קריטריונים הוגנים ,היא זו
שתחליט בנוגע לזכאותו של
מבקש ההלוואה .בכך נמנע
התחשבנות אישית של הבנק
מול הלקוח ,שהרי ,בסופו של
דבר ,מבחינת הבנק הכסף
מובטח ,שהרי המדינה היא זו
שערבה על  90%של ההלוואה,
וגם על  10%הנותרים מציג
הלקוח ערבות משלו.
אני משוכנע כי בדרך זו נוכל
לאפשר למקסימום חקלאים,
שיעמדו בקריטריונים של המדינה
(ולא של הבנק) ,ליהנות מהטבה
זו ,וכך תימנע נפילתם של
משקים חקלאיים רבים.
בברכה ,אלי אהרון

חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות מרץ  - 2020מאי 2020
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד
פברואר  ,2020אשר ישווקו בחודשים מרץ  - 2020מאי  .2020הנתונים
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.

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

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.

מבזק ירקות
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המדד הסיטוני של חודש פברואר  2020עמד על שיעור של 191%
משנת הבסיס (ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה ,כי מדד מחירי
הירקות הסיטוני עלה בחודש פברואר  2020בשיעור של  1%לעומת
חודש ינואר .2020
מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש פברואר  2020על שיעור של
 166%משנת הבסיס .מדד מחירי הירקות לצרכן נשאר בחודש פברואר
 2020ללא שינוי לעומת חודש ינואר .2020

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים פברואר  - 2019פברואר ( 2020ש"ח לק"ג)
שם ירק
ארטישוק
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל בית אלפא
בצל ירוק
בצל ריברסייד
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
איכות מעולה
גזר בשקים
דלורית
דלעת
זוקיני ירוק
חסה  8יחידות
חציל בלאדי
חציל חממה
כרוב אדום
כרוב לבן
כרובית
לוף
לפת איכות מעולה
מלון גליה מעולה
מלון כתום
מלפפון חממה
סלק
עגבניות באשכולות
עגבניות חממה
עגבניות יבוא
עגבניות צ’רי אשכולות
איכות מעולה
עגבניות צ'רי תמר
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
צנון
קולרבי
קישואים איכות מעולה
שום
שומר
שעועית ירוקה
תות שדה
תירס באריזה קמעונית
תפוא״ד אדום באריזה
קמעונית
תפוא״ד אדום באריזה
קמעונית איכות מעולה
תפוא״ד אדום בשקים
תפוא״ד באריזה קמעונית
לבן איכות מעולה
תפוא״ד לבן בשקים

פברואר  19פברואר  % 20שינוי
29%
16.75
12.95
-12%
8.00
9.13
-45%
3.80
6.85
-38%
3.15
5.06
18%
9.71
8.24
3.65
-24%
9.50
12.50
-18%
3.69
4.50
5.10

4.73

-7%

4.10
8.30
8.55
7.25
32.50
7.42
6.48
3.76
2.60
5.38
10.55
5.00
7.58
8.65
5.61
4.20
5.46
4.99
4.25

2.69
3.75
4.18
8.15
24.50
5.69
4.77
4.00
2.80
4.48
8.00

-34%
-55%
-51%
12%
-25%
-23%
-26%
7%
8%
-17%
-24%

6.96
6.20
5.27
4.92
5.27
5.18
4.25

-8%
-28%
-6%
17%
-4%
4%
0%

9.56

10.38

9%

10.88
6.79
8.55
6.28
7.50
6.98
4.50
4.28
5.30
18.00
4.23
14.40
30.00
8.50

11.23
7.37
6.75
8.06
7.75
8.08
4.00
6.13
5.49
22.00
6.50
17.20
14.45
8.88

3%
9%
-21%
28%
3%
16%
-11%
43%
4%
22%
54%
19%
-52%
4%

4.25
3.60

4.65

29%

3.10

3.80

23%

3.35

3.60

7%

3.00

3.10

3%
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השוואת מחירי ירקות סיטוניים חודשים בחודשים ינואר  - 2020פברואר ( 2020ש"ח לק"ג)
שם ירק
אבטיח
ארטישוק
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל בית אלפא
בצל ירוק
בצל ריברסייד
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
איכות מעולה
גזר בשקים
דלורית
דלעת
זוקיני ירוק
חסה  8יחידות
חציל בלאדי
חציל חממה
חצילים
כרוב אדום
כרוב לבן
כרובית
לוף
מלון גליה מעולה
מלון כתום
מלפפון חממה
סלק
עגבניות באשכולות
עגבניות חממה
עגבניות יבוא
עגבניות צ’רי אשכולות
איכות מעולה
עגבניות צ'רי תמר
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
צנון
קולרבי
קישואים איכות מעולה
שום
שומר
שעועית ירוקה
תות שדה
תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה
קמעונית איכות מעולה
תפוא"ד לבן באריזה
קמעונית איכות מעולה
תפוא״ד אדום בשקים
תפוא״ד באריזה קמעונית
לבן איכות מעולה
תפוא״ד לבן בשקים
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ינואר 20

פברואר 20
4.50
16.75
8.00
3.80
3.15
9.71
3.65
9.50
3.69

-10%
-3%
0%
9%
18%
3%
-19%
-2%

4.80

4.73

-2%

2.77
4.21
5.89
7.36
23.23
5.22
4.51
2.75
4.00
3.48
4.27
7.55
5.82
5.75
6.19
4.25
5.45
5.01
4.25

2.69
3.75
4.18
8.15
24.50
5.69
4.77

-3%
-11%
-29%
11%
5%
9%
6%

4.00
2.80
4.48
8.00
6.96
6.20
5.27
4.92
5.27
5.18
4.25

0%
-20%
5%
6%
20%
8%
-15%
16%
-3%
3%
0%

9.20

10.38

13%

11.02
5.96
5.75
7.14
6.70
6.61
4.36
5.57
6.97
22.00
6.00
15.09
34.59
7.50

11.23
7.37
6.75
8.06
7.75
8.08
4.00
6.13
5.49
22.00
6.50
17.20
14.45
8.88

2%
24%
17%
13%
16%
22%
-8%
10%
-21%
0%
8%
14%
-58%
18%

4.01

4.25

6%

4.34

4.65

7%

3.62

3.80

5%

3.60

3.60

0%

3.10

3.10

0%

18.63
8.27
3.80
2.89
8.25
3.54
11.77
3.77
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 %שינוי

פירוט התחזית:
בצל
הספקת בצל בחודשים דצמבר -
מרץ היא מזן בית אלפא/וולקנה,
ממנו קיים בלאי של כ7,000-
טונות.
הספקת בצל בחודשים פברואר
 אפריל היא מזן בית אורי נעיצה +אורי זריעה ,ממנו קיים מלאי
של כ 21,200-טונות.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות.
צפויה הספקה סדירה של בצל.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.
חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש
פברואר הינו  2,150דונם ש"פ/
חיפוי ו 2,050-דונם חממות,
המיועדים לשיווק בחודשים מרץ
 מאי.הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.
כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים
דצמבר  -פברואר הינו כ6,040-
דונם ,המיועדים לשיווק בחודשים
מרץ  -מאי.
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
דצמבר – פברואר הינו כ5,400-
דונם בבתי צמיחה ,המיועדים
לשיווק בחודשים מרץ  -מאי.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית
לשאר גידולי הירקות ,היצע
המלפפון משתנה בזמן קצר .לכן
קיימות תנודות במחירי המלפפון
מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש
פברואר הינו כ 12,780 -דונם
בתי צמיחה ,המיועדים לשיווק
בחודשים מרץ  -מאי.
הצפי הוא
לרמת מחירים
מאוזנת עד
גבוהה.
פלפל
סך-כל השתילות עד חודש
פברואר הינו כ 22,200-דונם
בתי צמיחה ,המיועדים לשיווק
בשוק המקומי וליצוא
בחודשים מרץ  -מאי.
הצפי הוא לרמת
מחירים מאוזנת.
שום
מלאי השדה הינו כ700-
טונות (המלאי מיועד עד סוף
אפריל .)2020
סך-כל הנעיצות הינו  8,200דונם
לעונת . 2019/20
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש
פברואר הינו כ 12,000-דונם ש"פ,
המיועדים לשיווק בשוק המקומי
בחודשים מרץ  -מאי.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה
עד מאוזנת

מן השטח

ס

יור של מזכירות
ארגון מגדלי ירקות
בערבה
אלי אהרון
בתאריך  12.2.20התקיים ,כמדי
שנה ,סיור חקלאי בן יומיים ,של
מזכירות ארגון מגדלי ירקות ביום
הפתוח ובתערוכה החקלאית

מבזק ירקות
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בחוות יאיר בערבה וכן בשטחי
הגידול ביישובי הערבה הדרומית
ובמו"פ הדרומי.
היום הראשון של הסיור הוקדש
כולו ליום הפתוח ולתערוכה,
שכללה הצגת עבודות המחקר
המתבצעות במו"פ ,בעיקר
בתחום הפלפל ובגידולים
חדשים ,וכן בתערוכה הגדולה,
בה הוצגה במשך יומיים
החדשנות בתחום התשומות
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החקלאיות :שתלנות ,זרעים,
חומרי דישון וציוד השקיה וכן
בתחום המיכון החקלאי לסוגיו.
אין ספק כי הייתה זו תערוכה
מרשימה.
למחרת היום ביקרנו במשק
קיבוץ אילות ,בשטחי גידול
השום ובמטעי התמרים ,שחלקם
עוברים תהליך של שנטוע
והחלפת זנים (בעיקר בגידולים
הוותיקים).

בהמשך נחשפנו במו"פ ערבה
דרומית לניסויים המתבצעים
בנוגע להשפעת המליחות במטעי
התמרים וכן בהצגת הליזיומטר
הענק.
את יום הסיור סיימנו בביקור
בחממה הידרופונית לגידולי
עלים :חסה ותבלינים שונים,
בקיבוץ יוטבתה.
תודתנו נתונה לדרול ג'ילט,
שליווה מקצועית את הסיור.

"כינוס הקורונה":
כינוס החירום :היערכות
החקלאות למשבר
הקורונה
אלי אהרון
בתאריך  11.3.20התקיים בכפר
המכביה כינוס חירום בנושא:
היערכות החקלאות למשבר
הקורונה.
יוזם הכנס הוא שי חג'ג' ,ראש
המועצה האזורית מרחבים ויו"ר
מרכז המועצות האזוריות.
הכנס נערך בהשתתפות שר
החקלאות ,ח"כ צחי הנגבי,
ח"כ אלון שוסטר ,ח"כ רם בן ברק
וכן ראשי מועצות אזוריות וכלל
המנהיגות החקלאית ,הכוללת את
התאחדות חקלאי ישראל ,תנועות
ההתיישבות ,מועצות הייצור ,ארגוני
מגדלים ועוד.
פתח את הכנס היו"ר שי חג'ג',
שדיבר על חשיבותה של
החקלאות הישראלית ביום יום
ובעיקר בעתות משבר.
שר החקלאות ,ח"כ צחי הנגבי,
הודה לשי חג'ג' על היוזמה לקיום
השיח ,לקראת ההתמודדות
עם המשבר ,וציין את היעדים
החיוניים והגורליים למדינת
ישראל ובעיקר בשעות אלה:
•ביטחון תזונתי
•המשך הייצור החקלאי
•שמירה על משלח ידו של
החקלאי
•הבטחת בריאות הציבור

עוד ציין השר ,כי המשבר מוכיח
את התיאוריה של "משק כנפי
הפרפר" ,בו אירוע בקצה
העולם משפיע על העולם כולו.
"מטרתי" ,ציין השר" ,היא לשמוע
מהנציגות החקלאית על הבעיות
והבקשות לממשלה ,במטרה
לתת להן מענה מידי לטובת
המערכה בתחום החקלאי".
בשלב זה סקר שי חג'ג' והציג
נתונים ,בשקיפות יתרה ,בנוגע
לתפוקות החקלאיות של המשק
החקלאי והיערכותו לתקופה
הקרובה .אך תחילה ציין שי את
חשיבותה של היכולת שלנו לייצר
את המזון הטרי למדינת ישראל
בעצמנו ,ללא תלות בכל גורם
חיצוני .עוד הוסיף את העובדה
שלקראת חג הפסח ישהו בארץ
עוד כמיליון תושבים ,שלא ישהו
בחו"ל כבשנים רגילות.
להלן הנתונים כפי ששי חג'ג'
הציגם:
•בענף הביצים  -קיימת
צריכה יומית של כמיליון
ביצים ,ולקראת החג תוספת
של  .20%בענף זה מתוכנן
יבוא נוסף של כ 65-מיליון
ביצים ולא צפוי מחסור
בתקופה הקרובה .החקלאות
הישראלית מסוגלת לייצר את
כל הכמות הנדרשת.
•בענף העופות  -הצריכה
החודשית היא  44-40אלף
טונות ,ובחג  50 -אלף טונות.
לא צפוי מחסור.
•בענף הבקר  -אין כל בעיה

לספק את כל התצרוכת
השנתית.
•בענף הדגים  -הצריכה היא
 4,000-3,500טונות דגים טריים
לקראת הפסח 36% .בלבד
מייצור מקומי והיתר מיבוא.
לאור זאת צפויה עליית
מחירים משמעותית בגלל
מחסור לאחר הפסח.
•בענף הפירות והירקות  -צפוי
מחסור רק בפרי הדר ,וזאת
בגלל העדר ידיים עובדות

לקטיף.
•בענף החלב  -הרפתות
מייצרות את כל התצרוכת.
לסיכום:
•החקלאים הישראלים
מסוגלים לספק את מלוא
התצרוכת ואין צורך ביבוא.
•לא צפוי מחסור בחג הפסח
ובחג העצמאות.
•חייבים לקבוע מדיניות ,בה
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מדינת ישראל מתנתקת
מהיבוא.
אנו מקווים כי בעקבות המשבר
תהיה צמיחה חקלאית.
מר ערן שביט ,מתאם משרד
החקלאות בכל הקשור לאירוע
הקורונה ,הציג את מפת התפוצה
של הקורונה בעולם וציין כי:
•בהחלטת רוה"מ המל"ל
מרכז את כל האירוע ,וזאת
באחריות מקצועית של
משרד הבריאות ,המתווה את

מבזק ירקות
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התנהלות המשק.
•ההתנהלות היא בהתאם
לתרחיש העוסק בנושא
"התפרצות שפעת העופות".
•מתקיימות הערכות מצב
יומיות.
קיים פורום מקצועי בנושא
בעיות משקיות פרטניות ,למניעת
התפרצות המגיפה.
דעה אישית:
אני מקווה כי אכן החקלאות
הישראלית תצא מהמשבר
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מחוזקת וכי מקבלי ההחלטות
למדו את הלקח הפשוט,
שחשוב מאוד לשמור על
החקלאות הישראלית ,כספקית
המזון הטרי היחידה לתושבי
ישראל וללא תלות בגורמים
חיצוניים ,בעיקר לא ממדינות

שאינן חשודות כאוהדות מדינת
ישראל ,כמו טורקיה וירדן.
יבוא שלא לצורך פוגע בצורה
אנושה בחקלאי הישראלי
ובסופו של דבר פוגע ביכולת
ההספקה העצמאית של המזון
לאוכלוסייה.

חדשות מים

ע

דכון תעריפי המים
לחקלאות ולבית,
ינואר 2020

הסעיף
בתקנות
1.1.7

עדכון תעריפי המים
לחקלאות  -ינואר 2020
בחודש ינואר חל שינוי בתעריפי
המים על-ידי עדכון חצי שנתי
של סל המדדים ,המבוצע על-ידי
רשות המים.
להלן פירוט התעריפים שנקבעו
לינואר  ,2020המשקפים ,מעבר
לעלות המים החדשה של צרכני
מקורות ,גם את דמי המים
שישלמו למפיקים הפרטיים
 שפירים על-פי הגדרתם,המצויים באזורים בני חלופה
וללא חלופה ומים מליחים.
.1
.1

.2

.3

.4

כללי
התעריפים המובאים כאן
הם של ינואר  ,2020ערך
המים בינואר וביולי 2019
וערך המים ביולי ( 2017כי אז
נקבעו לראשונה התעריפים
שבמסגרת תיקון חוק המים).
כאמור ,מעבר לשינויים
הריאליים בתעריפי המים,
רשות המים מעדכנת את
התעריף מדי חצי שנה על-פי
סל מדדים המורכב מהמדד
הכללי ,מדד שכר עבודה
ומדד החשמל.
סל המדדים ,כפי שפורסם
על-ידי רשות המים ,הצביע
על התייקרות חצי שנתית של
 1.3%ביולי .2017
עדכון סל המדדים מאז יולי
 2017ועד ינואר ( 2020כולל)
מופיע בטבלה שלמעלה.

 .2תעריף לחקלאות של מים
שפירים
· עד סוף חודש יוני - 2019
תעריף המים השפירים היה
זהה לכל צרכני מקורות.
החל מחודש יולי  -התעריף

1.2.1

1.3.1

1.3.2

1.6

סוג המים
מים שפירים
לאזורים בעלי חלופת שפירים
לאזורים נעדרי חלופת שפירים
כמות נחרגת עד 10%
כמות נחרגת מעל 10%
מים לאדמות כבול
מי שפד"ן
כמות נחרגת עד 10%
כמות נחרגת מעל 10%
קולחים ללא מגבלות השקיה
כמות נחרגת עד 8%
כמות נחרגת מעל 8%
קולחים עם מגבלות השקיה
כמות נחרגת עד 8%
כמות נחרגת מעל 8%
מים מליחים לחקלאות  -בסיס
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין  1.9ל2.65 -
(דצימוס)
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין  2.65ל3.4-
(דצימוס)
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין  3.4ל4.1-
(דצימוס)

יולי
2017
1.98

ינואר
2019
2.007

יולי
2019

1.023

1.035

1.508

1.394

1.858
1.580
3.321
6.071
0.866
1.348
3.321
6.071
1.196
1.495
1.794
1.029
1.286
1.543
1.385

1.357

1.255

1.247

1.267

1.171

1.163

1.146

1.059

1.053

0.850
1.104

3.3
5.708
0.861
1.250

1.175

1.189

1.858
1.580
3.343
5.846
0.872
1.266
3.343
5.846
1.204

ינואר
2020

המשך בעמוד הבא
פוצל והוא נהפך לגבוה יותר
לצרכנים באזורים שהוגדרו
על-ידי רשות המים כאזורים
בני חלופת מים נחותים -
במקום  1.81שקל/למ"ק.
לאחר עדכון המדדים המחיר
עלה ל 1.858 -שקל /מ"ק.
לצרכנים באזורים ,בהם הוגדר
כי אין חלופה של מים נחותים,
התעריף היה  1.58שקל/מ"ק.
· נושא הגדרת התעריפים על
בסיס אזורי שרוי במחלוקת
גדולה מצד החקלאים .יחד
עם זאת ,ללא הכרעה לטובת
החקלאים על-ידי בג"צ,
ההפעלה מתבצעת על-פי
הגדרת רשות המים.
 .3מי שפד"ן
השינוי הגדול חל בייקור של מי
השפד"ן .הייקור החל ביולי 2019
וכלל מתווה לייקור עד שנת
 .2021זהו שינוי גדול לחקלאות
הדרום.
רשמה :אילנה דרור
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עדכון תעריפי המים לבית -
ינואר 2020
להלן ריכוז השינויים:
.1תעריף מקורות:
בהנחה של צריכת הכמות
המוכרת וזו שמעליה ביחס
של  ,)%( 50:50חלה עלייה של
 3.8%בתעריף מקורות לצריכה
הביתית כדלהלן:

.2פירוט תעריפי המים אשר
בתוקף מ 1-בינואר :2020
מחיר המים הביתיים המסופקים
על-ידי הספקים המקומיים כולל
את רכיב המים בלבד  -ללא עלות
הביוב (הנקבעת בכל מועצה
אזורית בנפרד) .מחיר זה נקבע
על-ידי רשות המים ,על-ידי כך
שהיא מניחה רכיב ביוב ממוצע

השינוי
הסעיף תעריף מקורות ינואר יולי ינואר ינואר 20
בתקנות
 2020 2019 2019לעומת
יולי 19
 3.1.1.1לכמות מוכרת  30.6% 0.956 0.732 0.594ללא מע"מ
 3.1.1.2מעל
הכמות  3.8% 6.071 5.846 5.708ללא מע"מ
המוכרת
ממוצע  3.8% 3.514 3.289 3.151 50:50ללא מע"מ
גינון ציבורי  6.1% 4.786 4.512 4.449ללא מע"מ
3.1.1.3
תעריף לצרכן לרכיב
מים בלבד
לכמות מוכרת  7.0% 3.787 3.538 3.340כולל מע"מ
מעל
הכמות  2.6% 9.863 9.613 9.415כולל מע"מ
המוכרת
גינון ציבורי  8.1% 7.634 7.065 7.216כולל מע"מ

מבזק ירקות
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לכלל המועצות האזוריות בגובה
לחוק המים ,חלה באופן קבוע
 3.54ש"ח/מ"ק מים (הנחה זו תקפה עליית מחיר גבוהה יותר לכמות
בחישובים הנלווים לפחות שנתיים)
המוכרת ,דבר שמביא לייקור
וכן את המרווח שיישאר ליישובי
משמעותי יותר למשפחות
הספר בהנחת פחת גבייה של .1.5%
מרובות במספר הנפשות.
יש לציין שמאז החלת תיקון 27
מכאן מתקבלים השינויים הבאים:
שיעור
שינוי
ינואר יולי
תקנה
ינואר יולי 19
2020
2019
2019
לעומת
ינואר 20
המחיר לצרכן מים  -כולל
מע"מ
7.0% 3.787 3.538 3.340
לכמות מוכרת
א3.1.3.2
רכיב מים ללא מע"מ
5.6% 3.237 3.024 2.854
לכמות מוכרת
תעריף מקורות – ללא מע"מ
30.6% 0.956 0.732 0.594
לכמות מוכרת
3.1.1.1
3.8% 6.071 5.846 5.708
מעל הכמות המוכרת
ב3.1.3.2
6.8% 3.51 3.29 3.15
ממוצע 50:50
יתרה לספק המים – ללא
מע"מ
-0.5% 2.281 2.292 2.26
לכמות מוכרת
רשמה :אילנה דרור

תכירו

ש

למה אילני ,מדריך
השטח המצטיין
הוותיק ,פורש מעבודתו

חגית שגב אילת

המדריך הוותיק שלמה אילני,
מתלמי אליהו ,פרש לאחר 3
עשורים ברוכים ועשירים של
הדרכה בגידול ירקות.
שלמה אילני ,יליד מרוקו ,עלה
לארץ בגיל  11עם הוריו וכל
המשפחה .למד בבית הספר
הדתי "כפר חסידים" ,שירת בחיל
השריון ,ולאחר השירות השלים
לימודי אגרונומיה בפקולטה
לחקלאות והתגורר ברחובות.
תמיד רצה לגור במושב ,ובהמשך
עבר עם רעייתו נילי ,אחות
במקצועה ,למושב תלמי אליהו,
שבזמנו היה מושב שיתופי ובשנת
 1974הפך למושב עובדים .לזוג
משפחה לתפארת.
שלמה החל את דרכו כחקלאי
במושב ,הקים משק ירקות ,פרחים
ומטעים ,יחד עם שותף .כשעלה
הצורך בהקמת מערך תגבור
הדרכה לירקות ליצוא ,באמצעות
חברת "אגרקסקו" ושירות
ההדרכה במשרד החקלאות,
צורף למערך ההדרכה .קראו לזה
"מדריך גושי" ,והוא מונה למדריך
אזורי גושי ,נגיש לחקלאים ,באזור
אשכול .הצורך בהדרכת חקלאים
עלה בעיקר בנושא עגבניות.
הכוונה הייתה להגיע למשקים
פיזית ,לא רק טלפונית ,ולהדריך
אותם משלב הכנת הקרקע ועד
שיווק התוצרת ,אשר עמדה

בתקנים בינלאומיים .כשהחל
להדריך ,צמצם את פעילות
המשק האישי לגידול ירקות בלבד,
ועם הזמן התמסר כולו לעבודה
כמדריך במסגרת מועצת הירקות,
ובהמשך במועצת הצמחים .עסק
בתפקיד זה במשך  30שנה.
כמדריך נתן גיבוי מקצועי
בעגבניות ,בפלפל ,בחצילים,
במלפפונים ובכל שאר הירקות,
בעיקר במבנים ,במיוחד עם
צמצום השטחים הפתוחים
והמעבר למבנים ,בעקבות וירוס
עש הטבק.

אהבת השטח
אילני מספר שנהנה להיות איש
שדה ,להיפגש עם החקלאים,
להסביר בנושאי הגידול,
ההדברה ,מזיקים ונגעים ,השקיה
ודישון ,ועד נושא הקטיף.
"בתקופה בה התחלנו את
עבודתנו כמדריכים גושיים",
אומר אילני" ,היו מיזמים כיצד
לגדל נכון ,איך להשקות ,הוכנסו
טנסיומטרים ,והוטמעו טכנולוגיות
בגידול ,כשכל הידע שרכשנו
הצטבר מימים פתוחים של
משרד החקלאות ,מהשתתפות
בקורסים שונים ומהתמקצעות
כמדריך לגידול ירקות .תמיד
ליוויתי את המדריכים ממשרד
החקלאות בגידולים השונים בהם
התמקצעו".
למעשה ,היה אילני המדריך
הגושי היחיד במועצה האזורית
אשכול ,כאשר במשך שנתיים
מתוך התקופה שימש כמדריך
בשדות נגב.

מיזמים שונים
לאורך השנים היה מעורב ,מלבד
העבודה השוטפת ,בפרויקטים
שונים של הטמעה וריסוס ,יחד
עם המדריכים הארציים ,ובכל
נושא ההשקיה והדישון.
אילני מזכיר מיזם מיוחד עבורו,
מיזם ה"קלוויבקטר" המשותף
למועצת הצמחים ולפרופ'

שטיינברג ממרכז וולקני ,לפני
כ 9-שנים .לדבריו" ,החיידק גרם
לעגבנייה להתמוטט והתפשט
באזור אשכול .תחילה פעלנו
כלפיו כמחלת הסגר ,כאשר כל
חממה שהייתה נגועה הושמדה.
אולם החיידק התפשט לכל
הארץ ,והוחלט על אמצעי מניעה
להתפשטותו ,גם במשתלות
וגם במשקים חקלאיים שטרם
הופיע בהם .הוצאנו אז הוראות
מחייבות ,ההוראות הוטמעו ,וזה
מה שהציל חלק מהמשקים".

פרידה מרצון
"הגעתי לגיל בו מיציתי את
עצמי ,רוב המשקים הקטנים

באזור נסגרו ,נותרו רק משקים
גדולים ,שמכינים תוכניות עבודה
עצמאיות ,וזה מייתר את הצורך
בהדרכה צמודה במשק ,כי
כל משק לוקח לעצמו פקח
מזיקים או אגרונום .אני מכיר
את החקלאים באופן אישי ,ונוצר
ביניהם לביני קשר חברי מעבר
למקצועי .כמובן ששיתפתי
פעולה עם המו"פ האזורי,
שממנו שאבנו את הידע היישומי
המקצועי באזור".
שלמה אילני מאחל לעצמו
בריאות ,זמן פנוי כדי להתמסר
יותר למשפחה ,לטייל וליהנות.
"אני עדיין בקשר עם חקלאים
בהתנדבות ,חקלאים מתייעצים

המשך בעמוד הבא
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איתי ,פעם מדריך תמיד
מדריך."...
אנחנו כמובן מצטרפים

מבזק ירקות
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לאיחולים לבריאות איתנה,
להרבה זמן איכות עם המשפחה
ולחוויות טובות ומרתקות
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לשלמה ולבני ביתו ,עד .120
כולנו מודים לשלמה אילני
על תרומתו האדירה .בדרכו

המיוחדת והצנועה ,תמיד שמח
לסייע בכל בעיה בענווה ובמאור
פנים .יישר כוחך.

(המשך בעמוד הבא)

דברים שנאמרו על-ידי אלי אהרון בטקס הפרידה ממדריך הירקות ,שלמה אילני
הקשר שלי עם שלמה הוא כבר
מעל  25שנים כמדריך חקלאי,
שתמיד השתמשתי בשירותיו,
אבל הקשר הזה הלך והתהדק
לכיוונים אחרים .עוד בשנת
 ,1998כשקיבלתי על עצמי
את ניהול הוועדה החקלאית
באשכול.
זה לא סוד שבתקופה ההיא,
באופן בלתי פורמלי ,שלמה היה
חלק בלתי נפרד מהוועדה והיה
שותף לכל הפעילויות שלה,
לא רק בתחומים המקצועיים
אלא גם בתחומים הארגוניים
והניהוליים.
בוודאי ,אני לא צריך לספר
מה הייתה רמת הפעילות של

הוועדה החקלאית באשכול
באותה תקופה ,ולא אגזים אם
אומר שהייתה פאר הוועדות
בארץ.
כמעט שלא הייתה פעילות
ששלמה לא היה מעורב בה,
אם זה בארגון סיורים חקלאיים
בארץ ובחו"ל ,אם זה בארגון
כנסים מקצועיים בוועדה ,אם
זה בשותפות מלאה במחקרים
שהתקיימו במו"פ ,שבסופו של
דבר תוצאותיהם הועברו על-ידיו
לשטח ולחקלאים.
אני ,למשל ,לא הייתי מחליט על
גידול מסוים לפני התייעצות אתו
בעניין הזנים ,וכך בכל הגידולים,
ואני יודע שהשפעתו המקצועית

חצתה את כל החקלאים
באשכול.
חייבים לציין כי יחד עם שלמה
פעלו באשכול במהלך השנים
לא מעט מדריכי שה"מ :דויד
סילברמן ,גיא רשף ,יואל מסיקה,
נטע מור ועוד רבים וטובים ,ואת
כולם הכניס שלמה לעניינים.
שלמה סייע לחקלאים באשכול
בתחומים שונים ,כולל בנושאים
של תיעוד נזקים ,כאשר נדרשנו
לחוות דעת מקצועית ,וגם בנושא
הקשור להקצאות של עובדים
זרים.
בקיצור ,ידו ניכרה בכול ,וכמעט
לא היה נושא חקלאי ששלמה לא
נגע בו.

כל זאת בדרכו ,כאיש נעים
הליכות ,צנוע ועניו ,שעשה את
תפקידו בשקט ,ללא התלהמות
וללא התבלטות יתר .שלמה
כידוע הוא לא איש של דיבורים,
אלא איש של מעשים.
לסיכום ,אני מאחל לשלמה,
שעשה רבות בשנים לטובת הכלל,
שיידע עכשיו לעשות גם למען
עצמו ולמען אשתו ,נילי ,שתמכה
בו לאורך כל הדרך ,שייהנה
מהחיים ומהנכדים ושיצליח בכל
פעילות בה יחליט לעסוק.
מה שנשאר הוא רק להגיד תודה
גדולה לשלמה על תרומתו
לחקלאות באשכול ובחקלאות
בכלל .עלה והצלח.
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ב שדה ההדרכה
הדרכה חקלאית בצל הקורונה
שמשון עומר ,מנהל אגף הירקות ,שה"מ
ומדריכי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות
חקלאים יקרים,
גם בעת הזאת ,בה מדריכי שה״מ נאלצים לעבוד במתכונת
מצומצמת על-פי החלטת האוצר והחלטת הנהלת המשרד ,מדריכי
שה"מ זמינים לשירות החקלאים בכל הארץ!
בימים לא פשוטים אלה ,אתם חקלאי ישראל מגויסים להמשיך
ולקיים את המשק החקלאי ,במטרה לספק ,כמו תמיד ,מזון טרי
ובריא לרווחתו ולבריאותו של כלל הציבור בארץ.
בהתאם לתקנות לשעת חירום ,שנכנסו לתוקף ב ,20.3.20-כלל ענפי
החקלאות מוגדרים כענפים חיוניים ,ללא צורך באישורים פרטניים
מטעם משרד החקלאות .כלומר ,ניתן להסתפק בהצהרה בלבד
באשר לאופי הפעילות במשק ,על-מנת להמשיך בעבודה כנדרש.
במסגרת העבודה במשקים במצב חירום ,חשוב להקפיד להתנהל
ברוח ההנחיות של משרד הבריאות ,שבמהותן נועדו לשמור על
הבטיחות והבריאות של כולם בעת הזאת .למרות שבמצב שנוצר,
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ההדרכה פועלת במתכונת מצומצמת ,חשוב לנו שתדעו שמדריכי
שה"מ ,מכל ענפי החקלאות ,עומדים לצידכם ,גאים בהתנהלות
המקצועית והאחראית שלכם ומבטיחים להמשיך ולתת לכם
מענה וגב מקצועי רציף ויציב בכל הארץ ,ככל שיידרש ובמסגרת
המתאימה.
נכון לעכשיו פועלים בשטח  4מדריכי ירקות.
למרות זאת ,אל תהססו לפנות אלינו בכל בעיה או שאלה
שעולה בשטח .אנו מצדנו ,למרות שמרביתנו בבית ונמנע מאתנו
להגיע אליכם ,נמשיך לשמור על קשר ,נכתוב המלצות לעונה ודפונים
רלוונטיים ,שאותם נדאג להעביר אליכם בכל האמצעים האפשריים,
גם באמצעות עיתון "מבזק ירקות" ואתר הארגון ,וננסה לסייע בכל
אמצעי אפשרי כדי להתמודד עם אתגרים לא קלים בזמנים קשים.
מצורפת טבלה עם פריסת ההדרכה המעודכנת של מדריכי הירקות.
חזקו ואמצו!

פריסת ההדרכה המעודכנת של מדריכי הירקות ,באגף לירקות ,שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לירקות
השם
שמשון עומר
שלי גנץ
בת שבע בדוח
הילה לוסקי מלכה

התפקיד
מנהל האגף
מנהלת תחום ירקות חסויים
רכזת הדרכה
מנהלת הלשכה

מיקום
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן

פריסת הדרכה של מדריכי אגף ירקות במחוזות
גליל-גולן

עמקים

מרכז

השפלה וההר

נגב

מחוז

אבטיח
מלון קישואים
דלעות

שמשון עומר
נביל עומרי

שמשון עומר
נביל עומרי
סאמר עומרי

שמשון עומר
אלי מרגלית

תפו"א
גזר בטטה
בצל
שום

שחר פינקוביץ

שחר פינקוביץ

אלי מרגלית
* שאול גרף

אלי מרגלית
נביל עומרי

גידולי עלים

נביל עומרי
סאמר עומרי

אלי מרגלית
נביל עומרי
סאמר עומרי
נביל עומרי
סאמר עומרי

שחר פינקוביץ
אלי מרגלית
אלי מרגלית

שמשון עומר
נביל עומרי
מולי זקס
מוחמד
אבו טועמה
שחר פינקוביץ

שמשון עומר
שלי גנץ
עדי סויסה
ליאור אברהם
* אילוז סימון
שחר פינקוביץ
אלי מרגלית
עדי סויסה
* אילוז סימון
נביל עומרי
ליאור אברהם
* אילוז סימון
דוד סילברמן
ליאור אברהם
גואל חדד
שלי גנץ
ליאור אברהם
עדי סויסה
* יורם צביאלי
דויד סילברמן
ליאור אברהם
עדי סויסה
* יורם צביאלי
שלי גנץ
שחר פינקוביץ
יגאל מירון
שלי גנץ
עדי סויסה
ליאור אברהם
מוחמד
אבו טועמה
ליאור אברהם
שלי גנץ
ליאור אברהם
עדי סויסה
* יורם צביאלי
שחר פינקוביץ

הגידול

נביל עומרי

נביל עומרי
אלי מרגלית

תבלינים

דוד סילברמן

דוד סילברמן

דוד סילברמן

דוד סילברמן

חציל

גואל חדד

גואל חדד
דויד סילברמן
* אורי אדלר

גואל חדד
מוחמד
אבו טועמה

גואל חדד
מולי זקס
מוחמד אבו טועמה

פלפל

דויד סילברמן

דויד סילברמן
גואל חדד

דויד סילברמן
יגאל מירון
מוחמד
אבו טועמה

דויד סילברמן
מולי זקס
מוחמד
אבו טועמה

מלפפונים

יגאל מירון

יגאל מירון
נביל עומרי
סאמר עומרי

יגאל מירון
מוחמד
אבו טועמה

יגאל מירון
מוחמד אבו טועמה
מולי זקס

תות שדה

מוחמד
אבו טועמה

מוחמד
אבו טועמה

מוחמד
אבו טועמה

מוחמד
אבו טועמה

עגבניות

שלי גנץ
מוחמד
אבו טועמה

שלי גנץ
גואל חדד
דוד סילברמן
* אורי אדלר

שלי גנץ
יגאל מירון
מוחמד
אבו טועמה

שלי גנץ
מוחמד
אבו טועמה
מולי זקס

* שאול גרף
* שאול גרף
גידולי תעשייה
נביל עומרי
סאמר עומרי
סאמר עומרי
* תגבור הדרכה :אורי אדלר  -אורגני ,יורם צביאלי  -ערבה ,שאול גרף  -תעשייה ,אילוז סימון  -ירקות ,יצחק אסקירה  -טכנולוגיה של בתי צמיחה
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ז

בובי תסיסה
בתות שדה

נטע מור ,מוחמד אבו טועמה -
שה"מ ,משרד החקלאות
ליאת גדרון-הינמן  -השירותים
להגנת הצומח ולביקורת ,משרד
החקלאות

רקע
משפחת התסיסניתיים
( )Drosophilidaeמונה כ4,000-
מינים ,שמהם מצויים בישראל
כ 35-מינים .זבובים אלה לרוב
אינם מתפתחים בפירות בריאים,
אלא רק בפירות שנפגעו מגורם
ראשוני  -גורם ביוטי ,כמו מזיק
או מחלה ,או גורם א-ביוטי ,כמו
פגיעה מכנית ,ולכן לא נחשבו
מזיקים .אחד הגידולים שנפגע
מזבובי תסיסה בארץ הוא
הענבים ,אך גם בו הפגיעה היא,

ככל הנראה ,משנית  -כתוצאה
מפיצוצים בפרי ,הנגרמים
מפגיעת קימחון או מעודפי מים.
בחורף  2010התלוננו מגדלי
תות שדה וקניינים בארץ על
ריקבון ו"נזילה" של תות שדה
לאחר הקטיף .כמו-כן ,נצפו
בשדה אוכלוסיות גבוהות של
זבובים .עיקר הנגיעות נצפתה
בזן "אורלי" ,אך נראתה גם בזנים
אחרים .התופעה חוזרת מאז
 2010מדי שנה ופוקדת זנים
שונים של תות שדה.
בקרב אוכלוסיות זבובים ,שנאספו
משדות תות שדה והובאו להגדרה
בשירותים להגנת הצומח
ולביקורת ,נמצאו בעבר שלושה
סוגים ממשפחת זבובי התסיסה,
ואחד מהם זוהה כשייך לסוג
תסיסנית ( .)Drosophilaמביצים
שהוטלו בפירות תות שדה,
שנאספו מחלקות מסחריות

פגועות ,הגיחו בוגרים מהמין
תסיסנית המחקר (Drosophila

 - )melanogasterמין נפוץ מאוד
ונחקר ביותר בתחום הגנטיקה.
לאחרונה התגלה בארץ מין
חדש ממשפחת התסיסניתיים:
 ,Drosophila suzukiiובעברית:
תסיסנית נקודת כנף .גילויה של
תסיסנית זו האיר את המחקר
באור חדש .המזיק התגלה
לראשונה בפירות יער באזור
גוש עציון והוגדר על-ידי ליאת
גדרון-הינמן מהשירותים להגנת
הצומח .בהמשך נמצא הזבוב גם
בחלקות אסנה ,בשעל שברמת
הגולן ,וכן ביישוב מטע ,הסמוך
לבית שמש .לאחרונה זוהתה
התסיסנית גם בחלקות פטל
ואסנה באזור השרון ,שהוא האזור
העיקרי לגידול תות שדה בארץ.
תסיסנית נקודת כנף פלשה
והתבססה בארה"ב ובאירופה

משנת  .2008מין זה מהווה מזיק
ראשוני קשה לפירות ,ובעיקר
לאלה שציפתם רכה ,כמו פטל,
אסנה ,דובדבנים ותות שדה.

ביולוגיה ומחזור החיים
של זבובי התסיסה
גודלם של בוגרי שני מיני זבובי
התסיסה הוא כ 4-2-מ"מ; צבעם
חום-צהוב ועיניהם אדומות
וזוהרות .חיי הבוגר אורכים
כחודש .ההבדלים המורפולוגיים
בין שני המינים ניכרים רק
בבוגרים .לזכר של תסיסנית
נקודת כנף ,סימן אופייני :כנף
שקופה עם כתם שחור בשוליים
הקדמיים והמרוחקים של הכנף,
הניתן לאבחון גם בזכוכית
מגדלת.
לנקבה של תסיסנית המחקר

צילומים :איתן רכט  -השירותים להגנת הצומח

צילומים :איתן רכט  -השירותים להגנת הצומח
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איבר הטלה מעט משונן ,שאינו
מסוגל לחדור לפרי בריא בעל
ציפה עבה ,אך עלול להסב
נזק לפרי עם ציפה דקה מאוד,
דוגמת תות שדה .לנקבה של
תסיסנית נקודת כנף איבר
הטלה קשיח ומשונן ,המשמש
כמסור לפציעה ראשונית של
פרי ,גם כאשר ציפת הפרי עבה
יותר.
נקבות שני מיני זבובי התסיסה
מטילות כמה מאות ביצים,
כ 20-10-ביצים ליום .אורך
הביצה כ 0.5-מ"מ .בתסיסנית
המחקר הביצים מוטלות
לרוב בתוך שקעים או סדקים
בפירות בשלים .נקבת תסיסנית
נקודת כנף תפצע גם פרי
בשל ,שציפתו מושלמת ,ותטיל
שם ביצים .הסימן האופייני
לביצים של זבובים ממשפחת
התסיסניתיים הוא פתיליות
ארוכות היוצאות מהביצה
ומסייעות בנשימה .לשני המינים
שתי פתיליות ,היוצאות מקצה
הביצה .מהביצים בוקעות
הרימות (שלוש דרגות),
הנוברות בתוך הפירות .לא ניתן
להבדיל בין שני המינים על-פי
הביצים או על-פי הרימות.
לקראת סוף ההתפתחות,
הרימות יוצאות מהפרי כדי
להתגלם .לרוב תיעשה
ההתגלמות על גבי הפרי ,אך
במקרים אחדים היא עשויה
להיעשות גם על הקרקע.
לאחר כמה ימים ,בהתאם
לטמפרטורת הסביבה ,מגיחים
הבוגרים מן הגלמים.
מחזור החיים מביצה עד בוגר
של תסיסנית המחקר נמשך מעל
 50יום ב 12-מ"צ; לעומת זאת,
תסיסנית נקודת כנף מותאמת
יותר לטמפרטורות ממוזגות,
וב 15-מ"צ מחזור חייה נמשך
 25-21ימים .בטמפרטורות
גבוהות של כ 25-מ"צ נע מחזור
החיים בין  10-8ימים בשני
המינים.

אפיון הנזק בתות שדה

מניעה והדברה

בתות שדה יש באופן טבעי
סדקים על הפרי ,הנגרמים
כתוצאה מגורמים שונים .מרבית
הביצים ,שנמצאו על פירות
תות שדה ,אשר נאספו בעבר
מחלקות שונות ,התגלו בתוך
סדקים או בפצעים על גבי
הפרי ,אך גם בשקעים בפרי
באזור ה"זרעים" .בבדיקת
פירות ,שערכנו בעבר בשירותים
להגנת הצומח ולביקורת ,נמצא
כי פירות סדוקים ,הנושאים
ביצים של תסיסנית המחקר,
נרקבו ,ורקמתם התמוטטה עד
כדי "נזילת" הפרי .בהסתכלות
על אזור הריקבון נמצאו רימות
פעילות וחיות .לעומת זאת,
פירות סדוקים ,שלא היו בהם
ביצים ,לא נרקבו .נראה כי
ה"פצע" בפרי מנדף חומרי ריח
המושכים את הזבובים להטלה,
והרימות הן הגורמות לריקבון
הפרי .כאשר הונחו ביצים על
פירות ללא סדקים במעבדה,
נרקב חלק מהפירות ונמצאו
בתוכם רימות הזבוב .כל הפירות
שנרקבו כתוצאה מפגיעת
הזבוב ,כוסו גם בפטריית
הריזופוס .בדיקה ראשונית זו
העלתה את האפשרות שזבובי
תסיסה ,שנחשבו תמיד מזיקים
משניים בתות שדה ,עלולים
בתנאים מסוימים להוות מזיקים
ראשוניים .תמונה זו עלולה
להתעצם עם הופעתה של
תסיסנית נקודת כנף בארץ,
המוכרת בעולם כמזיק ראשוני
בפרי בשל.

זבובי תסיסה ,כשמם כן הם,
נמשכים לתסיסה ,ולכן עיקר
המלחמה בזבובים אלה היא
במניעת התנאים להתבססותם
בחלקות ובסביבתן.
להלן אמצעים אגרוטכניים
וכימיים למניעה או להפחתה
של אוכלוסיות זבובי תסיסה
ונזקם בתות שדה:
•מומלץ לנטר בשלב ראשון
את הזבוב והנזק בפירות
בזנים השונים .ייתכן שזנים
בעלי מתיקות או ארומה
מיוחדת עדיפים עליו.
מלכודות הניטור המסחריות,
המוכרות כיום לניטור זבוב זה,
הן מלכודות שהנוזל שבתוכן
מורכב משילוב של יין וחומץ
תפוחים או שמרים וסוכר עם
נוזל .חשוב לציין שהניטור
באמצעותם הוא למרחק של
מטרים אחדים .הניטור היעיל
ביותר ,אך דורש השקעה
מרובה ,הוא ניטור פירות,
כלומר גידול של הרימות
וזיהוי הבוגרים .בעתיד ייבחן
השימוש במלכודות ללכידה
המונית של הזבובים.
•יש לנהל את משטר ההשקיה
ברגישות יתרה ,למניעת עודפי
מים העלולים ליצור סדקים
בפרי לקראת הבשלתו.
•יש לשפר את מוצקות הפרי
על-ידי דישון אשלגני וסידני
מתאים ,בהסתמך על בדיקות
קרקע ומים (האשלגן והסידן
משפרים את מוצקות הפרי,

ביצי זבובי תסיסה שהוטלו בסדק הפרי

ובכך מפחיתים את הסיכוי
להיווצרות סדקים) .כמו-כן,
יש להימנע משימוש במווסתי
צמיחה (הורמונים) ,העלולים
לגרום להתרככות הפרי
ולמשיכת הזבוב להטלה עליו.
חשוב לדעת ,כי השימוש
בהורמונים בתות שדה אינו
מורשה ואינו מומלץ.
•יש לכוון את הקטיף לשלבי
הבשלה מוקדמים יותר ,כדי
להפחית את משיכת הזבוב
לפירות הבשלים .דבר זה
חשוב ביותר לאור נוכחותה
של תסיסנית נקודת כנף,
התוקפת פירות בשלים
באופן ראשוני ,גם ללא
סדקים בפרי .קטיף בשלב
מוקדם של ההבשלה יפחית
את הסיכוי שהזבוב יפגע
בפרי.
•יש להימנע מהשארת פירות
שהבשילו או שנרקבו בחלקה
ובשבילים .יש לאסוף את
הפירות לדליים ולקבור אותם,
כדי שלא ישמשו מוקדי
משיכה והטלה לזבובים .גם
הפירות הפגועים ,הנאספים
במהלך המיון והאריזה ,יפונו
וייטמנו בקרקע .מומלץ
לרסס ,בתכשירים לקטילת
הזבוב ,ערמות של פירות
חשופים המיועדים להשמדה,
עד לקבירתן.
•בתות שדה ,הגדל בתוך
מבנים ,תמנע סגירתם ברשת
 30מש את חדירת הזבובים
למבנה.
•הדברה  -התכשירים,
המורשים לשימוש בתות שדה
ואשר עשויים לקטול בוגרים
של זבובי תסיסה ,הם טרייסר
אולטרה ,איפון ורופאסט,
המתאימים לשימוש עד 3
ימים מהקטיף.
כל ההמלצות הכלולות בפרסום
זה הן בגדר עצה מקצועית
בלבד.

המשך בעמוד הבא
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שתלות תות-שדה –
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מוחמד יוסף אבו טועמה,
ממ"ר תות שדה
נטע מור ,ממ"ר הגנת הצומח

כללי
מדי שנה ,בחודשים פברואר-
אפריל ,מכינים את הקרקע
למשתלות השדה המשקיות:
קובעים את היקף שטח
המשתלה ואת גודל השטח
המניב המתוכנן לעונה הקרובה,
בהתאם למגבלות המים ולכוח
העבודה.

חומר ריבוי
חובה להשתמש בשתילי אם
מהמשתלות המורשות בלבד,
כדי להיות בטוחים שאיכותם
עומדת בתקנות משרד
החקלאות מבחינת אמינות הזן
והניקיון ממחלות ומנגיפים.

בחירת השטח והכנת
הקרקע
מומלץ לבחור חלקה שהקרקע
שבה תהיה מנוקזת ,חולית,
עמוקה ,נקייה מעשבים ,פורייה
ורחוקה משטחים מניבים ,מחשש
להעברת מזיקים ומחלות .עדיף
לבחור בחלקה שלא גידלו בה
תות-שדה בשנים האחרונות.
מתחילים בהכנת הקרקע
בביצוע חריש עמוק ( 60-40ס"מ)
במשתת או במחרשה מתהפכת
בתחילת האביב ,לאחר מכן
מפרקים את הרגבים ומיישרים
את הקרקע .בהמשך יבוצעו
עיבודים קלים באמצעות קלטור,
להשמדת עשבים שנבטו במהלך
החורף והאביב ,עד ביצוע החיטוי
במהלך חודש אפריל .פעולה
זו חיונית להפחתת אוכלוסיית
זרעי העשבים בקרקע .יש לדאוג
לניקיון החלקות השכנות וגבולות
החלקה מעשבים ,כדי למנוע

מבזק ירקות
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מעבר זרעים נוספים באמצעות
הרוח (כגון קייצת ועשבים אחרים
ממשפחת המורכבים).

זיבול ודישון יסוד
מומלץ לבצע בדיקת קרקע,
לפני הוספת זבלים או דשנים
כימיים ביסוד ,ולקבוע את
כמותם על סמך הממצאים ותוך
היוועצות במדריכי שירות שדה,
כדי לשלוט ברמת היסודות
בקרקע .הרמה המיטבית הרצויה
של היסודות היא  30ח"מ זרחן
ו 60-ח"מ אשלגן .כאשר לא
מבצעים בדיקות ,מפזרים 150
ק"ג סופר פוספט ו 20-ק"ג
אשלגן כלורי לדונם .מצניעים
אותם לעומק של  15-10ס"מ
בתיחוח .הזרחן חשוב מאוד
לבניית מערכת שורשים בריאה
ומפותחת של שתילי האם
והבנות .דישון יחסי עם ההשקיה
במהלך תקופת המשתלה
מבטל את הצורך במתן דשן
יסוד אשלגני ,בתנאי שיבוצע
מעקב רציף בבדיקות קרקע
אחת לחודש .אחת לשנתיים,
לפני החיטוי בחודשים נובמבר
ודצמבר ,מוסיפים זבל אורגני
רקוב בצורת קומפוסט ,במנה
של  6-5מ"ק/דונם.

חיטוי קרקע
מגדלים ,שברשותם מתיל
ברומיד ,יחטאו מתחת ליריעה
חוסמת ,במינון של לפחות  30ק"ג
לדונם .מינון נמוך מזה אינו יעיל
בהדברת חלק מפגעי הקרקע,
כמו מקרופומינה .התכשירים
המורשים לחיטוי בתות שדה
הם אדוכם סופר ,להדברת
מחלות שוכנות קרקע ,וקונדור/
אגרוצלון ופלדין ,להדברת
נמטודות עפצים .בחלקות ,בהן
ישנה נגיעות בנמטודות עפצים,
מומלץ לחטא בקונדור/אגרוצלון
או בפלדין ,תוך הקפדה על
הוראות היישום .חובה לחכות 5
ימים לפחות בין חיטוי בקונדור/

מרץ-אפריל 2020

אגרוצלון לבין חיטוי באדוכם
סופר .נכון להיום רוב הקרקעות
אינן מאולחות בנמטודות ,ולרוב
מספיק חיטוי באדוכם סופר.
העיתוי הטוב ביותר לביצוע
החיטוי הוא כשלושה עד ארבעה
שבועות לפני השתילה .חיטוי
סמוך מדי לשתילה יסכן את
צמחי האם ועלול לגרום נזק
קשה ,בשל שאריות התכשיר
בקרקע .מומלץ לחפות את
הקרקע מוקדם ככל האפשר
לפני החיטוי ,כדי להעלות את
הטמפרטורה (יישום התכשיר
מורשה בטמפרטורת קרקע של
מעל  15מ"צ) .המנה המומלצת
לחיטוי היא  70ליטר לדונם ביישום
בטפטוף מתחת לפלסטיק
שקוף אנטידריפ ,על חלקה
מוכנה לשתילה ,במנת מים של
 30-20קוב לדונם .המרווח בין
שלוחות הטפטוף והטפטפות לא
יעלה על  50ס"מ .לפני החיטוי
חשוב להקפיד על כך שהקרקע
תהיה מפוררת ,נקייה משאריות
צמחים ומחלקי פלסטיק ויבשה
ככל האפשר .לאחר החיטוי אין
להיכנס לשטח עם כלי עיבוד.
יש להיוועץ במדריכים ובאנשי
החברות לקבלת פרטים נוספים
לגבי יישום התכשירים .השיטה
המקובלת על-ידי רוב המגדלים,
של חיטוי המשתלה באמצעות
קבלן במתאם סודיום (אדוכס
סופר ודומיו) בהזרקה תוך כדי
חיפוי קרקע ,פחות מומלצת
על-ידי ההדרכה והמחקר,
כיוון שאין בשיטה זו חימום של

הקרקע לפני יישום התכשיר,
לשיפור תוצאות החיטוי .אך עיתוי
הכנת הקרקע למשתלות ,בעונה
זו של השנה ,לא תמיד מאפשר
את החימום הנחוץ.

שתילה ומרווחים
שותלים את צמחי האם במהלך
השבועיים הראשונים של מאי,
בהתאם לזן .במהלך השתילה
מסמנים את חלקי המשתלה
שהוקצו לכל זן באמצעות שילוט
מתאים ,ובהמשך  -באמצעות
בניית מחיצות בגובה  40-30ס"מ
מיריעות פלסטיק על שלד של
חישוקי ברזל ,למניעת מעבר
שלוחות מזן לזן .המחיצות אינן
צריכות להיות גבוהות מדי ,כדי
שלא יפריעו להמטרה .בין שני
זנים סמוכים מותירים שורה
ריקה ,שבה תוקם המחיצה
לאחר השתילה .מקימים
מחיצת פלסטיק בגובה 70-60
ס"מ כגבול מסביב למשתלה
ומשאירים כניסה אחת ,שבה
יוצב כלי המכיל חומר חיטוי
לטבילת רגליים וכלי עבודה.
קביעת מרווחי השתילה תיעשה
בהתאם לזן ,לפוריות הקרקע
ולמועד שתילת האימהות ,כאשר
בזנים עתירי שלוחות ובנות (זנים
בכירים) ובקרקע פורייה  -שותלים
את האימהות במרווחים גדולים.
לעומת זאת ,זנים אפילים דלי בנות
ושלוחות שותלים במרווחים קטנים
יותר ,כמפורט בטבלה שלהלן.
שותלים שתילים בריאים בעלי
מערכת שורשים מפותחת

טבלה מס'  :1המועדים והמרווחים בשתילת שתילי אם והכמות
לדונם משתלה לפי זנים
מרחק בס"מ
מועד
צמחי
שתילת
אם
בין
הזן
בין
הצמחים לדונם שתילי
השורות בשורה משתלה האם
תמר ( ,)328הדס (,)543
מלאך ,גילי ,אורלי 5-1 250-200 220-200 220-200 ,6048 ,במאי
איה ,פלס
רותמי ,ברק (,)946
מאור ,6040 ,רוקי 5-1 220-170 250-220 250-220 ,242 ,במאי
( 1451דניאל)
פסטיבל ,יעל ( 15-7 250-200 220-200 220-200 229 ,)329במאי

שלא השחירה .חובה להרטיב
את הגוש לפני השתילה .חשוב
להקפיד על כיסוי הגוש בקרקע,
למניעת התייבשותו ,וכך למנוע
תמותה ופיגור בהתפתחות.
שותלים ליד הטפטפות ,כדי
לדייק במרווחי השתילה.

דישון במהלך גידול
המשתלה
ביישום הדשנים ,ובעיקר החנקן,
נדרשים רגישות וידע למענה
מדויק על צורכי השתילים,
למניעת צמיחה מופרזת
וכיסוי שטח המשתלה מוקדם
מדי .צפיפות גבוהה עלולה
לגרום להתפתחות שתילים
דקים ,ארוכים ובעלי מערכת
שורשים דלה ,כך שסיכוייהם
של השתילים להיקלט לאחר
השתילה יהיו מועטים ,וייווצרו
תנאים המעודדים הדבקה
והתפשטות מחלת אנתרקנוז.
ככלל ,מומלץ להשתמש בדשנים
שמתאימים ליישום במערכת
הטפטוף וההמטרה .בחירת
הדשנים תיעשה על סמך בדיקות
קרקע תקופתיות .ניתן להשתמש

בדשנים נוזליים ,כמו שפר/שפיר
עם יסודות קורט (כגון )7:3:7
או בדשנים מוצקים מורכבים,
כמו  .23:7:23ניתן להשתמש
בדשנים לא מורכבים על סמך
בדיקות קרקע ,כמו אמון חנקתי
נוזלי ( ,)21%אמון גופרתי ,אשלגן
חנקתי ,חד-אמון זרחתי ( )MAPאו
חד-אשלגן זרחתי (.)MKP
פיזור ידני ,גם באמצעות "מנוסים",
עלול לגרום צריבות ותמותת
שתילים ,במיוחד אם כמות
המים הניתנת לאחר הפיזור אינה
מספקת.

השקיית המשתלה
להשקיית המשתלה ,מומלץ
להשתמש בשלוחות טפטוף
צפופות ,הפרוסות במקביל
לשורות צמחי האם שמכסות
את כל שטח המשתלה (40-30
ס"מ בין השלוחות ,ו 25-ס"מ בין
הטפטפות בשלוחה או טפטוף
רציף) .במקרה ששתילת צמחי
האם אינה מתבצעת על ערוגות
מוגבהות ,יש לשקול שימוש
בטפטוף חד-פעמי .בשל הקושי
בהוצאת הטפטפות מהשטח

טבלה מס'  :2תכנית דישון יחסי במי ההשקיה במהלך גידול המשתלה
ריכוז היסודות במי
ההשקיה בח"מ
שלב בגידול תאריכים תקופה מערכת (ג'/מ"ק)
בימים ההשקיה
המשתלה
חנקן זרחן אשלגן
()K20) )P2O5) )N
א.
50-40
בטפטוף 30 50-40
שתילה10 10.5-1.5 -
קליטה
ב.
60-50
בטפטוף 30 60-50
התבססות 20 30.5-11.5
האימהות
ג .פיתוח
בהמטרה*
שלוחות
60-50
ובטפטוף 30 60-50
60
1.8-1.6
עד כיסוי
המשתלה
ד .גמילה
60-50
בהמטרה 30 **0
 50-40 20.9-1.8ובטפטוף
והקשיה
* לקראת תום ההשקיה ( 10-5דקות אחרונות) ,יש להשקות במים שאינם
מכילים דשן ,למניעת צריבות בעלים.
** בתקופת ההקשיה יש לשקול מתן דשן חנקני בכמות מצומצמת (בראשית
אוגוסט) ,לפי התפתחות השתילים .ניתן להשתמש בדשן כמו חד-אשלגן זרחתי
או אשלגן חנקתי.
*** לתיקון מחסור בברזל ,יש להשתמש בכילטי ברזל בדרך כלל במנה של
 500-250גרם לדונם או לרווח השקיות ,אם מחסור הברזל נובע מעודפי מים
בקרקע .יסודות קורט אחרים יינתנו בהתאם לצורך ולאחר היוועצות במדריך.
**** לוח הדישון הוא המלצה כללית .יש לבצע בדיקות קרקע בתדירות של
לפחות אחת לחודש ,כדי להתאים את תכנית הדישון למציאות בשטח.

במהלך עקירת השתילים ,יש
לטמון אותן באופן שטחי בעומק
של כ 5-3-ס"מ .אין צורך לחבר
את כל השלוחות בתחילת
המשתלה ,אלא ניתן לבצע חיבור
הדרגתי בהתאם להתקדמות
הכיסוי הצמחי .במהלך העונה,
עם כל חיבור של שלוחה נוספת,
מומלץ לתת מנת מים בהמטרה,
כדי לדחוק את המלחים משולי
האזור שהושקה בטפטוף.
שימוש בטפטוף מעלה את
יעילות ההשקיה והדישון ,מפחית
את הסיכוי להתפתחותן של
מחלות עלים (רמולריה ,מרסוניה
ואנתרקנוז) וכנראה חוסך במים.
בכל מקרה ,שמירה על לחות
אוויר ועל רטיבות פני הקרקע,
בהתאם להתפתחות השלוחות
ולהשתרשות הבנות  -מבטיחה
את הצלחת המשתלה .מומלץ
להשקות את המשתלה בהמטרה
בשעות הבוקר המוקדמות,
למעט בימי שרב ,שבהם יש
להשקות בצהריים השקיה
נוספת לשם צינון .בהמטרה
תהיה ההשקיה המרכזית בבוקר
בלבד ,ואין לחלק את מנת
ההשקיה היומית לשתיים (מנת
המים להשקיה בהמטרה לא
תהיה פחותה מ 6-מ"ק/דונם).
בחירת ציוד ההשקיה ,קביעת
ההצבות בהתאם לתנאי השטח

ורשת ההשקיה חשובות ביותר
להבטחת כיסוי אחיד בכל
השטח ,ללא נגירה ובזבוז.
לשם כך ,בוחרים בממטירים
עדינים בעלי ספיקה של
 200-160ליטר לשעה .יש
להקפיד על לחץ מים שיותאם
לדרישת היצרן ,ויש להציב
את הזקיפים במאונך לקרקע.
מומלץ להציב ממטירי גזרה (180
מעלות) בעלי  50%ספיקה בשולי
המשתלה ,כדי לחסוך במים.
בתקופות א' ו-ב' (ראו טבלה
מס'  )3משקים בטפטוף (שלוחה
לשורה; יש לוודא טפטפת לכל
צמח אם) ונעזרים במקביל
בהמטרה טכנית אחת בשעות
הצהריים למשך  20-15דקות,
לצינון בימי שרב .בהמשך עונת
הגידול ,בשלבים ג' ו-ד' ,מומלץ
להשאיר את שלוחות הטפטוף
בשטח ולהשקות את האימהות
באמצעותן (השקיה באמצעות
המטרה בלבד דורשת מנות
מים גדולות יחסית ,כדי להגיע
לבית השורשים של צמחי האם).
משטר השקיה שאינו מספק את
צורכי צמח האם עלול ליצור
עקות המלחה ופגיעה בשורשים
(השחרת שורשים וצריבות קצוות
והאדמה של העלים) ,שלעתים
חושדים בטעות כי נגרמו
מריזוקטוניה או מפגעים אחרים.

טבלה מס'  :3משטר ההשקיה במשתלה
בהמטרה*
בטפטוף
שלב בגידול
תקופה מרווח כמות מרווח כמות שעת
המשתלה
בימים מ"ק/ד' בימים מ"ק/ד' השקיה
 10ימים
א .שתילה -
12:00
כל יום 2-1
 10.5-1.5כל יום 3-2
קליטה
התבססות
ב.
ימי
ימים
20
12:00
שרב 2-1
5-3
5-2 30.5-11.5
האימהות
ג .פיתוח
60
06:00
כל יום 9-7
6-4
ימים 3-2
עד
שלוחות
המשתלה 1.8-1.6
כיסוי
ד .גמילה
והקשיה

50-40
4-2
ימים
20.9-1.8

15-10

5-2

20-10

06:00

משטר זה מותאם לאזור השרון .יש להתאים את משטר ההשקיה לאזורים
חמים ויבשים ,שהקרקע בהם היא חול דיונה.
* המלצות ההשקיה הן כלליות ,ויש להתאימן לתנאי האזור (אקלים ,קרקע
וזן) .יש לבקר את משטר ההשקיה באמצעות בדיקות קרקע תקופתיות.

המשך בעמוד הבא
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משתלה עם מערכת השקיה בטפטוף

הכנסת מערכת טפטוף לכל
השטח (ראו לעיל) מיועדת
בעיקר לתקופת הגמילה
וההקשיה (שלב ד' בטבלה )3
מהסיבות שצוינו לעיל .בתקופה
זו המלצות ההשקיה הן בהתאם
למערכת ההשקיה הפעילה
בשטח (טפטוף או המטרה).
במקרה שמשקים באמצעות
מערכת הטפטוף בלבד ,ניתן
לשקול השקיית המטרה אחת
ל 10-ימים עד שבועיים ,לשם
שטיפת מלחים.

טיפול במשתלה
מסירים תפרחות ופירות שהופיעו
על צמחי האם ,להבטחת
התפתחות שלוחות ובנות תקינה.
כעשרים יום לאחר השתילה,
מקלטרים ומיישרים את פני
השטח במתחחת יד (אגריה)
ובמגרפות יד לעקירת עשבים,
לשבירת הקרום ולמניעת שקעים
שיפריעו להשתרשות .חוזרים
על פעולה זו ככל שיידרש ולפני
כיסוי השטח בשלוחות .מתחילים
בכיוון השלוחות משהגיעו לאורך
 50-40ס"מ ,לכל הכיוונים ,להשגת
כיסוי אחיד בשטח .מייצבים את
השלוחות בהטמנת הפרק הראשון
באדמה .לאחר שלב זה משתדלים
שלא להיכנס לשטח המשתלה,
אלא לעקירת עשבים ידנית או
לטיפולי הדברה ,כדי למנוע הידוק
של הקרקע או נזק לשלוחות,
העלולים להיגרם מדריכה .נעיצת
בנות במקומות ריקים תופסק
חודש מתאריך העקירה.

מבזק ירקות
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הגנת הצומח
סניטציה במשתלה היא אמצעי
יעיל מאוד למניעת העברה
והתפשטות של מחלות ומזיקים,
ולכן חשוב לנקוט בצעדים
מונעים לפני בחירת האמצעי
הכימי.
העובדים ,גם בשדה המניב,
יחלו קודם בעבודתם במשתלה,
ולאחר מכן בשדה המניב .יש
לטבול רגליים וכלי עבודה בחומר
חיטוי לפני הכניסה למשתלה,
מחשש לנשיאת גורמי מחלה.
יש לעקור ולהרחיק צמחי אם
ושלוחות החשודים כנגועים
במחלות שונות ,כגון אנתרקנוז או
מקרופומינה.
למניעת אנתרקנוז מומלץ
לטבול את שתילי האם
בשלמותם לפני שתילתם (בטרם
הוצאתם מהתבנית) בתמיסת
אוקטב בריכוז ( 0.1%גרם אחד
לליטר מים) למשך  2דקות.
קימחון  -מחלה קשה בגידול
תות-שדה בעונת האביב
והסתיו .שתילים נקיים
מהמחלה יקטינו את סיכויי
התפרצותה בשדה המניב
מאוחר יותר .למניעת מחלה
זו ,הפוגעת בעלים ובפירות,
יש לרסס במשתלה .מטפלים
בתדירות של אחת לשבוע
בתכשירים המומלצים .למניעת
המחלה ניתן להשתמש באופן
קבוע בתכשירי גופרית.
בשימוש בתכשירי גופרית
אין סכנה להתפתחות
עמידות למחלה .אם מופיעה
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המחלה ,מומלץ לשלב תכשיר
מקבוצה כימית אחרת.
למניעת התפתחות עמידות,
יש להשתמש בתכשירים
מקבוצות כימיות שונות לסירוגין
(אלטרנציה) .יש לזכור ,כי
השימוש בחלק מהתכשירים
מותר רק במשתלות ,ויש
להפסיק את הטיפול בהם עם
השתילה בחלקות המסחריות.
התכשירים המותרים לשימוש
במשתלה ,במיון לפי קבוצות
כימיות .1 :אביר;  .2סטרובי,
פלינט;  .3אנויל ,אופיר ,2000
דומארק;  .4פולאר;  .5תכשירי
גופרית (הליוגפרית ,גופרותר,
סולפורון ,סולפולי ,תיוביט) וכו'.
כנגד כתמי עלים מטפלים
באנטרקול או בדקוניל.
להדברת כנימות עלה וציקדות
(וקטור לפיטופלסמה  -גרין
פטל) ,ניתן להשתמש בתכשירים
כמו איפון ,אקטרה ,קונפידור
ודומיו.
להדברת פרודניה וזחלי עשים
אחרים מטפלים עם גילוי
הנגיעות בשטח בתכשירים
שונים ,כמו מץ' ,אטברון,
פרוקליים ,דנים ,קורגן ועוד.
להדברת אקרית אדומה מצויה
מטפלים עם גילוי מוקדי נגיעות
ראשונים בתכשירי אבמקטין
(ורטימק ודומיו) ,פלורמייט או
באמצעות פיזור אקריות טורפות.
למניעת נזקי תריפס הקיקיון
בצימוח הצעיר ,מסוף אוגוסט עד
העקירה ,ניתן לטפל בטרייסר
אולטרה ,או בתכ' אבמקטין
(ורטימק ודומיו).
למניעת נזקי חיפושית המלדרה
(חומיני) מטפלים בתכשירים
מקבוצת הפירתרואידים ,כגון
סימבוש וטלסטאר .קורגן,
המורשה בתות שדה להדברת
זחלי עשים ,נמצא יעיל בהדברת
דרני מלדרה .על אופן הטיפול
במזיק זה ,יש להיוועץ במדריכים.
עונת משתלות מוצלחת!

כ

נימת עש הטבק -
Bemisia tabaci

נטע מור  -ממ״ר
הגנת הצומח
בירקות
יעקב גוטליב  -ממ״ר
הגנת הצומח בפרחים
כנימת עש הטבק (כע״ט) מהווה
את אחד המזיקים הקשים ביותר
לחקלאות באזורים הטרופיים
והסובטרופיים בעולם .כנימה זו,
המשתייכת למשפחת כנימות
העש ,תוקפת מגוון נרחב של
גידולים ,כגון׃ ירקות ,גידולי שדה,
עצי פרי ,פרחים וצמחי נוי שונים.
הנזק שגורמת הכנימה מתבטא
בכמה אופנים׃ נזק ישיר ,הנגרם
לצמח ממציצה מסיבית של
מוטמעים והפרשת רעלנים,
היוצרים בצמח עיוותים ,כתמים,
הכספה ,עיכוב בהתפתחות וניוון
מוקדם של העלים; התפתחות
פטריות ״פייחת״ שחורות על
הפרשות הכנימה (טל דבש),
הפוגעות בתהליך הפוטוסינתזה
של הצמח ומלכלכות (לדוגמה
בכותנה); נזק עקיף נגרם מכך
שכנימת עש הטבק משמשת
כווקטור (נשא) של מחלות נגיפיות,
במיוחד במשפחת הסולניים
והדלועיים; במשפחת הסולניים,
למשל ,ידוע ומוכר נגיף צהבון
האמיר של העגבנייה ,שמלבד
עגבנייה תוקף גם את השעועית
והליזיאנטוס; ובמשפחת הדלועיים
הופיעו בשנים האחרונות כמה
נגיפים ,אשר הסבו ,במשולב או
בנפרד ,נזקים קשים ,בעיקר
לגידול האבטיחים בארץ .בוגרי
כנימת עש הטבק משמשים גם
כנשאים וכמפיצים של אקרית
העיוותים ,המזיקה מאוד לגידולים
כמו פלפל וגרברה .כמו-כן,
הכנימה מהווה מזיק הסגר בכל
שוקי היצוא של הפרחים והירקות
מישראל ,ויש דרישה מחמירה
לחומר צמחי הנקי לחלוטין ממזיק

פייחת בעלה חלבלוב

וירוס צהבון האמיר בעגבניות

נזק ישיר של כנימת עש הטבק בפלפל  -פייחת ופגיעה בצבע הפרי
(נשאר בהיר) ותסמיני הכספה בקישוא (מימין)

זה .בנוסף ,ניזוקים במיוחד גידולים
ספציפיים ,כמו הכספה בדלועיים,
פגיעה בצבע הפרי בפלפל
והלבנת עלים בחלבלוב הדור.

ובסתיו .אורכו של הבוגר כ1-
מ״מ ,ומוטת כנפיו מגיעה עד 3
מ״מ .צבע הגוף צהוב ,אך הגוף
והכנפיים מכוסים שכבה דקה
של חלקיקי שעווה ,והללו מקנים
לו צבע לבן (מכאן שמו באנגלית׃
 .)Whiteflyמשך חיי הבוגר׃ 22-10
יום.
ביצה  -הביצים מוטלות בצדם
התחתון של העלים כבודדות או
בצברים .לעתים הן מסודרות
בקשת או במעגל .לביצה זיר

נקבה מטילה ביצים

"גולם״ כנימת עש הטבק

ביצים ,זחלים וגלמים של כע"ט

בוגרי כע"ט (ללא הגדלה)

מחזור חיים
בוגר  -בדרך כלל מופיעים
הבוגרים בשדה הפתוח בתחילת
הקיץ (חודש מאי) .בבתי
הצמיחה הם עלולים לשהות
מרבית חודשי השנה ,אך מגיעים
לאוכלוסיות שיא בסוף הקיץ

צורת חורי הגיחה היא בצורת האות  ;Tבזחלים מוטפלים החור הוא עגול.

קצר ,התקוע בתוך העלה
ומשמש לעיגון ולקליטת נוזלים מן
הרקמה הצמחית .הנקבה מטילה
עשרות עד מאות ביצים ,בהתאם
לטמפרטורה ולצמח הפונדקאי
(בקיץ מתחילה הנקבה להטיל
 6-1ימים מהגיחה).
זחל  -הזחלן (הזחל הראשון)
בוקע כעבור  9-5ימים מההטלה,
הוא נע על פני העלה ,מוצא
עורק זעיר ,מחדיר את איברי
הפה לרקמת השיפה וניזון
ממוהל הצמח .בהמשך מתנוונות
רגליו ,והוא נשאר במקומו עד
לדרגת הבוגר .הזחלים בדרגות
 2ו 3-בעלי גוף אליפטי צהבהב
שקוף ,ובדרגה הרביעית,
המכונה "גולם" ,ניתן להבחין
גם בזוג עיניים אדומות .לאחר
ההתנשלות וגיחת הבוגר נותר
פתח בצורת האות  Tבעור
הגולם .ההתפתחות מהביצה ועד
לגיחת הבוגר בטמפרטורה של
 25מ״צ אורכת כשלושה שבועות.

גזעים ועמידות
בעולם מקובלת הגדרת
אוכלוסיות הכנימה כאסופת תת-
מינים .כיום ידועים עשרות רבות
של תת-מינים (גזעים) ,הנבדלים
ביניהם בכמה מדדים ,כמו׃
תחום פונדקאים ,פוריות רבה,
עמידות לטמפרטורות ויעילות
רבה יותר בהעברת וירוסים.
בארץ מוכרים שני תת-מינים של
הכנימה B :ו ,Q-הזהים במראם
החיצוני ,אך שונים בתכונותיהם;
לגזע  ,Bלמשל ,רגישות גבוהה
יותר לחום השורר בבתי רשת 50
מש או בחממות בקיץ ורגישות
לתכשירי הדברה .בנוסף ,גזע
 Bהוא בעל יכולת גבוהה יותר
בהעברת וירוסים ,והוא נפוץ
יותר בשדה פתוח .לעומת
זאת ,לגזע  Qעמידות גבוהה
לחום ועמידות למרבית תכשירי
ההדברה הקוטלים את כנימת
ה ,B-אך הוא אינו מעביר וירוסים
ונפוץ יותר בבתי צמיחה .טיפולי

ההדברה גורמים לסלקציה
של האוכלוסייה לגזע  ,Qאך
בתנאים ״טבעיים״ יש לגזע B
חיוניות גבוהה יותר .אין אפשרות
להבחין באופן חזותי בין הגזעים
השונים ,אלא באמצעות בדיקה
מולקולרית הנעשית במעבדתו
של פרופ' מוראד גאנם ממינהל
המחקר החקלאי בבית דגן.
ככלל ,ניתן לומר ,כי אוכלוסיות
הכנימה ,הנחשפות לתכשירי
הדברה לאורך זמן ,מפתחות
אליהם עמידות ההולכת וגדלה,
עד כדי ביטול יעילות לחלוטין.

מניעה והדברה
הדברה קולטוראלית (ממשק
הגידול) בבתי צמיחה
 סגירת המבנה ברשת צפופה 50מש והתקנת דלתות כניסה
כפולות עם פרוזדור כניסה;
 חיפוי הגידול ברשת "אגריל"(אם ממשק הגידול מאפשר
זאת);
 התקנת מאוורר ,הפונה כלפיהדלת החיצונית ומופעל עם
פתיחתה;
 תליית יריעות צהובות מרוחותבדבק (או שימוש בדבק צהוב
"אמריליו") ללכידה המונית של
בוגרי הכנימה;
 הדברת עשבי בר בתוך המבנהובסביבתו;
 ניטור שבועי בחלקה כדילקבוע אם יש צורך במתן טיפולי
הדברה;
 בגמר הגידול אין להשאיר אתהצמחים למשך זמן ממושך
ללא טיפול ,מחשש להמשך
התפתחות המזיק עליהם
והפיכתם למקור הפצה של
המזיק לגידולים החדשים
השכנים;
 העדפת שתילה חדשה על פניגיזום נוסף (בעיקר בפרחים);
 שימוש בזנים עמידים אוסבילים לנגיפים ,כמו למשל,
בעגבניות.
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מבנה בעל דלת כפולה למניעת
חדירתו של המזיק

המכיל ביצי סרטנים (ארטמיה),
עד להופעת המזיקים בחלקה.
כמות אקרית הסבירסקי בחבילה
עשויה לנוע בין  300-50פרטים
למ"ר ,לפי הגידולים השונים.
האקרית הטורפת
Amblyseius swirskii

לכידה של בוגרי הכנימה
ביריעות דבק צהובות

הדברה כימית
שימוש ברשת "אגריל"' למניעת
כניסה של כנימות עש

הדברה ביולוגית
האקרית הטורפת Amblyseius
( swirskiiלהלן אקרית

הסבירסקי) יעילה מאוד
בהדברת ביצים וזחלנים של
כנימת עש הטבק ,אך ניזונה גם
מדרגות צעירות של תריפסים,
אקריות קורים ואקרית עיוותים.
האקרית נמצאת בישראל על
צמחים ממשפחות בוטניות רבות
ונפוצה בפרדסים ,אשר שימשו
בעבר כמקור לגידולה המסחרי.
האקרית נמצאת בשימוש מסחרי
כנגד כנימת עש הטבק ומזיקים
אחרים ,בעיקר בפלפל ובחציל,
וכיום נבחנת גם בגידולים נוספים,
כמו מלפפונים .לאחרונה בוחנת
חברת ביו-בי את פיזורה החל
משלב המשתלה ,לשם מניעה
ולא כתגובה ,כפי שהיה נהוג
עד כה ,בתוספת מזון חליפי
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השימוש בתכשירים השונים
מותנה ברישוי לכל גידול וגידול,
וכן בהקפדה על התאריך האחרון
לריסוס בטרם קטיף בגידולים
אכילים .באופן כללי ,למניעת
התפתחות עמידות לתכשירי
הדברה ופחיתה ביעילות
התכשירים ,מומלץ לרסס
לסירוגין בתכשירים מקבוצת
פעילות שונה .קבוצות הפעילות
מופיעות בטבלה במספרים,
במיון לפי Insecticide( IRAC
- Resistance Action Committee
ארגון עולמי למיון קוטלי מזיקים
לפי אופן פעילות או חומר פעיל).

רשימת התכשירים להדברת כנימת עש הטבק ותכונותיהם
קבוצת
פעילות ביצים זחלים בוגרים הערות
שם גנרי
התכשיר
X
X
A12
פגסוס ודומיו Diafenthiuron
אוברון/
X
X
23
Spiromesifen
אובליסק
23
Spirotetramat
מובנטו
Thiocyclam
X
14
אויסקט
Hydrogen Oxalate
X
X
4A
Dinotefuran
איפון
X
X
4A
Thiamethoxam
אקטרה
מוספילן
X
X
4A
Acetamiprid
ודומיו
קונפידור
X
X
4A
Imidacloprid
ודומיו
X
X
4A
Thiacloprid
קליפסו
אקסירל/
*ליישום
X
28
Cyantraniliprole
ורימרק*
בהגמעה
X
16
Buprofezin
אפלורד
X
C7
Pyriproxfen
גלמים
טייגר ודומיו
X
1B
MALATHION
מלתיון
X
3A
סימבוש ודומיו Cypermethrin
Lambada
X
3A
קרטה
cyhalothrin
X
3A
Fenpropathrin
סמש
X
3A
Deltamethrin
דסיס
X
3A
Esfenvalerate
מוסטנג
A3
Bifenthrin
טלסטאר
X
A3
Cyfluthrin
באיטרואיד
Acetamiprid
+
X
X
4A + 3A
אצטאסטר
Bifenthrin
Imidacloprid+
4A + 3A gamma-cyhalothrin
טוטם
Bifenthrin+
A+153
רימון פאסט
Novaluron
Acetamiprid
4A+6
+Emamectin
אברוטופ
benzoate

מטרונום
פריים
נימפר
מייטימור
זהר LQ 215

המידע נערך על-פי דפון
שנכתב בעבר על-ידי סנדו
צוריאל ז"ל והישאם יונס.
כל ההמלצות הכלולות בפרסום
זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד
הוצל"א שה"מ * המח' להמחשה
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זהר 50 PT
נימיקס ,45
עזגן
ביווריה
נו פלי
אקו טק
נימבי

X

X

X

X

X

X

ח .סינתטי מבוסס
על כף אווז

X

PYRETHRINS
+ NEEM OIL +
PLANT OIL
Melaleuca
alternifolia +
Natural Pyretrhrin
FATTY ACID
POTASSIUM
SALT
POTASSIUM
FATTY ACID

גם
באורגני
גם
באורגני

 AZADIRACHTINלא ידוע

X

Beauveria bassiana
Strain GHA
Paecilomyces
fumosoroseus

X

תכשיר סיליקוני

פסט 33

שמן נים
מיצוי שמנים
צמחיים

תמר טק

שמנים צמחיים

אם פה דה

POTASSIUM
SALT of FATTY
ACIDs

גם
באורגני
גם
באורגני
גם
באורגני
גם
באורגני
גם
באורגני
גם
באורגני
גם
באורגני
גם
באורגני

מ

נהרן החממות -
"זבוב המנהרות"

LIRIOMYZA TRIFOLI

יעקב גוטליב  -ממ״ר הגנת
הצומח בפרחים
נטע מור  -ממ״ר הגנת הצומח
בירקות
מנהרן החממות הוא מזיק
ידוע ,שמוצאו ממזרח ארה״ב,
צפון אמריקה הלטינית והאיים
הקריביים .בשנת  1978הגיע
המזיק לארץ דרך הולנד
באמצעות שתילי גרברה נגועים,
ומאז מסב נזק למגוון נרחב
של גידולים .סוגי מנהרנים
נוספים המצויים בארץ הם
מנהרן העורקים Liriomyza -
 ,huidobrensisשהתפרץ בעבר והזיק
קשות לגידולי ירקות ,אך כיום
אוכלוסייתו הצטמצמה מאוד
באופן לא מוסבר; והמין.L. sativae :
כיום ישנה חשיבות כלכלית רק
למנהרן החממות.

הדקירה שחלקם משמשים
להזנת הבוגרים (עקיצות הזנה)
ובחלקם מוטלות הביצים.
הרימה וממדיה
לרימה הצהבהבה והמוארכת
( 2x0.2מ״מ) ארבעה שלבי
התפתחות ,כשהשלב הרביעי
הוא שלב הטרום-גולם ,שבו
הרימה אינה ניזונה .צבע הרימה
של מנהרן העורקים בהיר יותר.
הרימות נוברות מנהרות
מעוקלות בכל שטח העלה,
ובתום ההתפתחות עוזבות
את העלים הנגועים ,נושרות
לקרקע ומתגלמות בה (ולעתים
מתגלמות על פני העלה).
צבע הגולם הצעיר זהוב ,ועם
התפתחותו הוא משנה גוון לחום
כהה.
רימה של מנהרן החממות

מחזור חיים
למזיק מחזור חיים קצר:
בטמפרטורה של  25מ״צ משך
מחזור חיי הזבוב כ 19-ימים ,ואילו
בטמפרטורה הנמוכה מ 4-מ״צ
ובטמפרטורה הגבוהה מ 40-מ״צ
 המזיק אינו מתפתח ,ודרגותמסוימות אף נקטלות (מנהרן
העורקים פעיל גם בטמפרטורות
נמוכות יחסית) .בטמפרטורה
של  25מ״צ הביצה בוקעת תוך 3
ימים .להתפתחות הרימה דרושים
 4ימים ,כ 9-ימים נוספים -
להתפתחות הגולם ויומיים נוספים
להתפתחות הבוגר.

גיחה של גולם מהמנהרה

גלמים (חביונות) של מנהרן
החממות

תיאור המזיק
הביצה
גודלה של הביצה  1מ״מ ,ורוחבה
כ 0.2-מ״מ .צבעה לבנבן שקוף
והיא מוטלת בתוך האפידרמיס.
הביצה אינה נראית לעין אך ניתן
לראות על גבי העלים את סימני

 1.9-1.25מ״מ ,ראש צהוב ועיניים
אדומות ,המוקפות בהילה
צהובה ,שמבדילה אותו מהמינים
האחרים הקיימים בארץ.
מנהרן החממות  -בוגר

מנהרן העורקים  -בוגר

כפונדקאים של הזבוב ,הנמנים
עם משפחות בוטניות שונות.
הפונדקאים בירקות הם :גזר,
סלק ,בצל ,חסה ,מלון ,עגבנייה,
מלפפון ,חציל ,קישוא ,פלפל
ואפונה; בפרחים :חרצית ,גרברה,
סולידאגו ,אסטר ,ליזיאנטוס,
פלוקס ,גיבסנית וצמחי בית
שונים; הפונדקאים בצמחי
התבלין :בזיל ,אורגנו ,מיורם,
מנטה ,מליסה ,מרווה ,רוזמרין,
עירית ,חומעה ,צתרה ,חרדל,
מיזונה ,סלק ,רוקט ,רוקולה,
תרד ,כוסברה ,פטרוזיליה,
צ׳רוויל ,שמיר ולואיזה .גם חלק
מעשבי הבר ,כחלמית וקייצת,
הנפוצים בשטחים המעובדים,
משמשים כפונדקאים לזבוב.

הנזק
לזבוב רגליים צהובות ,שני
כתמים צהובים מתחת
לכנפיים ,גחון וגב אפורים.
ההזדווגות מתרחשת יממה
לאחר הגיחה .הזבובים מגיחים
בשעות הבוקר ונראים במשך
היום על העלים והפרחים .על
העלים מבחינים בדקירות רבות
כנקודות נקרוטיות קטנות .חלק
מהדקירות משמש להטלה ,חלק
להזנה ,וחלק הן דקירות "אימון".
התופעה אופיינית למין ומשמשת
כאמצעי לניטור ולזיהוי .משך חיי
הנקבה הוא  18-13ימים .הנקבה
מטילה  39-35ביצים ליום (על-פי
מעקב בכרפס) ,ומספר הביצים
שמטילה נקבה אחת הוא
 400-200ביצים בסך-הכול.
הבוגרים ניזונים ממוהל הצמח
הניגר על העלים ,כתוצאה
מדקירות ההזנה .הזכר חי בין
יומיים לשלושה ימים.

מרבית הנזק שמסב המנהרן
נגרם על-ידי הרימות הניזונות
מתאי הפרנכימה שבין שכבות
בוגרים ועקיצות בעלה של
גיפסנית (צילום :סנדו צוריאל)

מנהרות בעלה של גרברה
ומנהרות בעלה של עגבנייה

הפונדקאים
הבוגר
זבוב קטן ,שגודלו כ 2.4-2-מ״מ,
עם מוטת כנפיים באורך

מנהרן החממות הופיע בהתחלה
בחרצית ובכרפס ,אך יש לו קשת
רחבה של פונדקאים .בפלורידה
נרשמו יותר מ 55-מיני צמחים

המשך בעמוד הבא

41

האפידרמיס ויוצרות מנהרות
אופייניות .יש לציין כי בגידולים
מסוימים ,כמו גזר ,עגבנייה
וגרברה ,מתפתחת תחלואה
משמעותית הנגרמת כתוצאה
מפטריית החלפת ,המתפתחת
במקומות שבהם פעלה רימת
המנהרן .אף על פי שבדרך
כלל הנזק הישיר ,הנגרם לצמח
מפעולות אלו ,הוא מועט,
השפעתו על איכות המוצר
גדולה .מלבד נזקי המנהרות,
דקירות ההזנה וההטלה על עלי
פרחים או תבלינים ,המיועדים
ליצוא ,עלולים לפסול לשיווק
את המוצר כולו .הנזק בתבלינים
ובפרחים ,הנשלחים ליצוא,
עלול להיות משמעותי ביותר,
כיוון שדרישת האיכות היא
"אפס נגיעות" .נזקו של הזבוב
משמעותי מאוד ,מאחר שבמוצר
המשווק אין כמעט קבלה של
נגיעות ,ולכן יש להקפיד על ניקיון
מקסימלי ועל "אפס מנהרות"
כמעט.

הדברה
הדברה קולטוראלית (ממשק
הגידול)
כיוון שעשבים רעים רבים מהווים
פונדקאים למזיק זה ,יש להקפיד
על ניקיון השטח מעשבי בר
בתוך המבנה ובסביבתו החיצונית
(סניטציה) .אם מצניעים את
שאריות הגידול והעשבים בתום
הגידול ,יש להצניע אותם עמוק
בקרקע באמצעות חריש לעומק
 40ס"מ .פעולה זו מקשה על
הבוגרים להגיח מהעומק .גידול
בבתי רשת  50-30מש מונעת
חדירה של חרקים .בנוסף ,יש
לשמור על כניסות מסודרות
כפולות ולהקפיד על תיקון
קרעים בגג ובדפנות המבנה ,כדי
להפחית את הסיכויים של הזבוב
לחדור לתוך המבנים .כמו-כן,
חשוב לבצע חיטוי קרקע לפני
השתילה ולטפל בחומר הריבוי.
יש לבדוק אם החלקות השכנות
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אינן נגועות ,ואם אפשר  -לשתול
בתקופה קרה יותר .יש להעדיף
השקיה בטפטוף על פני השקיה
בהמטרה ולהיעזר ביריעות דבק
צהובות או בדבק צהוב "אמריליו"
לניטור וללכידה של בוגרים.
לכידה של בוגרי הזבוב ביריעות
דבק צהובות

חממה המכוסה ברשת נגד
חרקים

הדברה ביולוגית

גלמים של הצרעה הטפילית
 D. isaeaבתוך המנהרה

הצרעה הטפילית Diglyphus

 ,isaeaהמשווקת בארץ על-ידי
תעשיות ביו-בי משדה אליהו,
יעילה מאוד ומסוגלת לצמצם
עד מאוד את אוכלוסיית הזבוב.
בגידולי יצוא ,כמו פרחים
ותבלינים ,שבהם נדרש ניקיון
מוחלט של המוצר ,קשה מאוד
לבסס את ההדברה על אויב
טבעי ,יעיל ככל שיהיה.
הדברה כימית
הדברה זו תבוצע בהתאם
להמלצות ,והתכשירים שייבחרו
יהיו מבין קוטלי החרקים
המורשים לשימוש בתבלינים,
בירקות ובפרחים .חשוב לבצע
תחלופה של תכשירים בעלי
מנגנון פעולה שונה .בירקות
ובתבלינים מומלץ לבחור את
בעלי השארית הנמוכה ביניהם,
ובכל מקרה חובה להקפיד
על מרווח הימים הנדרש לפני
קטיף על-פי הרשום בתווית
התכשיר.

בוגר של הצרעה הטפילית
Diglyphus isaea

רשימת תכשירים להדברת מנהרנים
קבוצת
פעילות

התכשיר

שם גנרי

ורטימק ודומיו
מילבנוק
טרייסר אולטרה
ספרטה סופר
אויסקט

Abamectin
Milbemectin
Spinosad
Spinetoram
Thiocyclam

6
6
5
5
14

קורגן

Chlorantraniliprole

28

Chlorantraniliprole+
Lambda Cyhalothrin
Chlorantraniliprole+
Thiamethoxam

רימות
X
X
X
X

3A +28
4A +28

X

אקסירל/ורימרק*

Cyantraniliprole

28

X

טריגרד ודומיו

Cyromazine

17

X

דוריבו

X
X
X

X
X

אמפליגו

בוגרים הערות
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מורשה גם באורגני

אינו מורשה
להדברת מנהרנים
אינו מורשה
להדברת מנהרנים
*בהגמעה.
אינו מורשה
להדברת מנהרנים
בהגמעה

ד

בורים במקשה -
הנחיות להאבקת
אבטיח ומלון
אהד אפיק ,שלומי זרחין  -תחום
דבורים
נטע מור  -ממ"ר הגנת הצומח
בירקות
תמר אלון  -מדריכת הגנת הצומח
שמשון עומר  -מנהל אגף ירקות
דבורת הדבש היא המאביק
העיקרי בשטחי הדלועיים בארץ,
ופעילות הדבורים בהם היא
חיונית לקבלת יבול מרבי .על
החקלאי לדאוג לפעילות מיטבית
של הדבורים במהלך תקופת
הפריחה כולה ולמנוע נזקים
לכוורות כתוצאה מריסוסים
הניתנים בשדה.
להלן כמה דגשים בנושא:
א .מועד הכנסת הכוורות -
מומלץ להכניס את הכוורות
לשטח כשבוע לאחר תחילת
הפריחה הזכרית ,עם תחילת
הפריחה הנקבית .ניתן לפצל את
הכנסת הכוורות לשני סבבים,
בהפרש של כשבוע ביניהם.
ב .צפיפות הכוורות  -הצפיפות
המומלצת בשטח פתוח היא
כוורת לכל  4-3דונמים ,ובעונה
המוקדמת  -אפילו כוורת לשני
דונמים .הצפיפות משתנה
בהתאם לתנאים בשטח ולפריחה
המתחרה מסביב השדה.
בחלקות של אבטיח מללי
מספיקה צפיפות כוורות נמוכה
יותר  -כוורת לכל  20-10דונם,
ואילו במבנים סגורים נחוצה
צפיפות גבוהה יותר  -כוורת אחת
לדונם או שניים.
ג .מיקום הכוורות  -רצוי לתכנן
מראש את מיקום הכוורות (מספר
כוורות ואתרים) ,על בסיס מפה
סכמתית של החלקה ,ולמסור
אותה לדבוראי לפני העברת
הכוורות אליה .יש לבחור במקום
שלא יפריע לפעילות השוטפת
בשדה ויאפשר לדבוראי גישה נוחה
לכוורות ,כדי שיוכל לטפל בהן.

דבורה על פרח אבטיח
צילום :גידי פיזנטי

במידת האפשר ,רצוי להציב את
הכוורות מול כיוון הרוח האופיינית
בשדה .מומלץ לדאוג למקור מים
קרוב וזמין לדבורים .כדאי לפזר
את הכוורות בשטח ,כך שהמרחק
מכל נקודה בשדה לכוורת הקרובה
לא יעלה על  200מטר.
ד .טיב הכוורות  -יש לוודא
שהכוורות המוצבות בחלקות
למטרות האבקה עומדות
בסטנדרטים של מועצת הדבש
וכי הן תקינות ובריאות ומכילות
אוכלוסיית דבורים גדולה דייה .ניתן
לפנות למועצת הדבש (טל':
 )03-5621515לקבלת עזרה בפיקוח
(בתשלום) על איכות הכוורות.
ה .ריסוסים בתכשירי הדברה,
ללא קשר למידת רעילותם:
•בשום פנים ואופן אין לרסס
חומרי הדברה ישירות על
הכוורות!
•רצוי לרסס כאשר כיוון הרוח
הוא מהכוורות לתוך השדה.
•יש לרסס בשעות הערב
והלילה ,כאשר אין פעילות
של דבורים בשטח .ברוב מיני
הדלועיים הפריחה מסתיימת
בשעות הצהריים ופעילות
הדבורים בשדה מתמעטת,
כך שריסוס בשעות אחר
הצהריים יקטין את מידת
הנזק לכוורות.
•יש להשתמש בתכשירים בעלי
רעילות נמוכה לדבורים.
•תכשירים בעלי רעילות
גבוהה ורמת שאריות נמוכה
(מתפרקים מהר בשטח) ניתן
לרסס בשעות הלילה.
•יש ליידע את הדבוראי
לפני ביצוע ריסוסים בשדה
ולאפשר לו לפנות את
הכוורות מהשטח ,אם מדובר

בריסוס בתכשיר העלול
להסב נזק קשה לכוורות.
•יש להימנע מיצירת שלוליות
מים עם שאריות חומרי הדברה
בעת מילוי וניקוי המרסס .בימים
חמים הדבורים אוספות מים,
וקיים חשש להרעלת הכוורת
מאיסוף מים עם חומרי הדברה.
ו .הגמעה :יישום תכשירי
אימידכלופריד (למשל קונפידור)
בהגמעה עלול לגרום לדחייה
של דבורים מהפרחים ולפגיעה
בהאבקה .יש לבצע את ההגמעה
לפחות שבועיים לפני מועד
הפריחה ,ורצוי אף מוקדם יותר.
להלן רשימת התכשירים
המורשים לשימוש בדלועיים,
שרעילותם לדבורים גבוהה
ואף גבוהה מאוד .יש להימנע
ככל האפשר מלהשתמש בהם
לאחר הכנסת הדבורים לחלקה.
במקרה שקיים צורך הכרחי
בשימוש בתכשירים הללו,
יש להיוועץ ראשית במדריכים.
 .1תכשירים מקבוצת
הפירתרואידים :טלסטאר ודומיו,
אמפליגו (מכיל קרטה) ,דסיס,
סמש ,מוסטנג ,אצטאסטר (מכיל
טלסטאר) ,טיטאן ודומיו וסימבוש
ודומיו.
 .2תכשירים מקבוצת
הניאוניקוטינואידים :אקטרה,
קונפידור (בריסוס ובהגמעה),
איפון.
•במידת הצורך ,ניתן
להשתמש במוספילן
(שרעילותו בינונית),
ובביסקייה ובקלימרה
(שרעילותם נמוכה) ,השייכים
לאותה הקבוצה.
 .3תכשירים מקבוצת
הקרבמטים :לאנט ודומיו.
 .4תכשירים מקבוצת הזרחנים
האורגניים :מלתיון.
 .5תכשירים מקבוצת
הדיאמידים :אקסירל.
•התכשיר ורימרק ,המכיל את
אותו חומר פעיל וניתן בהגמעה
 -ייתכן שיגרום לדחיית דבורים

מהפרחים ולפגיעה בהאבקה,
בדומה לקונפידור.
 .6פגסוס (רעילות בינונית-
גבוהה).
 .7אוונט.
להלן רשימת התכשירים
המורשים לשימוש בדלועיים,
שרעילותם לדבורים גבוהה ואף
גבוהה מאוד ,אך ניתן להשתמש
בהם בריסוסי לילה:
 .1תכשירי אבמקטין  -ורטימק
ודומיו.
 .2טרייסר אולטרה וספרטה
סופר.

גידולי תעשייה
מרץ 2020
שאול גרף

עגבניות לתעשייה
 .1מרססים רק בתכשירי
ההדברה הרשומים בצבע
השחור ,בנספח של הגנת הצומח
לחוזה העגבניות לתעשייה.
אלו התכשירים המותרים
בארץ ,באירופה ובארה"ב.
במידה שמתמודדים עם מזיק,
שתכשירים המותרים רק בארץ
מרוססים להדברתו ,רצוי לבקש
אישור כתוב מנציג המפעל.
 .2חובה להקפיד על ימי
ההמתנה הרשומים.
 .3השימוש במוניטור לפני
השתילה עלול לגרום לעיכוב
בהתפתחות מערכת השורשים.
רצוי לדשן בזרחן ולהשקות עד
שהשורשים יתאוששו.
 .4מגדלי תפוחי האדמה נוהגים
לרסס תכשירי מניעה למחלת
הכימשון מהצצה מלאה של
הגידול .בעגבניות לתעשייה אין
עדיין המלצה גורפת בנושא ,אולם:
א .רצוי לרסס תכשירי מניעה
לפני גשם.
ב .במידה שבחלקות בסביבה
נמצא כימשון ,מומלץ לרסס כאילו
הכימשון נמצא בחלקה בתכשירים
קורטיביים (מדבירים).

המשך בעמוד הבא

43

אפריל 2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
תחום הגנת הצומח

הדברת פגעים באבטיח
ערכו :תמר אלון  -מדריכת הגנת הצומח ,גד"ש ,ירקות בבתי צמיחה ,שוק ותעשייה
סבטלנה דוברינין  -מדריכת הגנת הצומח ,ירקות ,גד"ש ,תמרים
נטע מור  -ממ"ר הגנת הצומח בירקות
מצורפת בזה רשימת תכשירי
הדברה לשימוש באבטיח לשוק
מקומי .המידע נלקח ממאגר
הנתונים של ה"שרותים להגנת
הצומח ולביקורת",
.http;//www.hadbara.moag.gov.il
הכתוב ברשימה זו אינו משמש
תחליף לרשום בתווית התכשיר,
לכן לפני כל שימוש בתכשיר

כלשהו חובה לוודא את המינון,
ימי ההמתנה ושאר הפרטים
שבתווית.
ככלל ,על מנת למנוע
התפתחות עמידות לתכשירי
הדברה ופחיתה ביעילות
התכשירים ,מומלץ לרסס
לסירוגין בתכשירים מקבוצת
פעילות שונה .קבוצות

הפעילות מופיעות בטבלה

השוק ,במשקים הפועלים
בממשק הדברה משולבת
( )IPMיעשה שימוש בתכשירים
בהתאם להשפעתם על האקרית
הטורפת Phytoseiulus persimilis
לפי המקרא המופיע מטה.
התכשירים נבדקו על-ידי חברת
"ביו-בי מערכות ביולוגיות" ,שדה
אליהו.

במספרים ,במיון לפי IRAC
וInsecticide/Fungicide ( FRAC -

- Resistance Action Committee
ארגונים עולמיים למיון קוטלי
מזיקים ומחלות לפי אופן
פעילות או חומר פעיל).
בנוסף ,מעבר למגבלות השימוש
בתכשירים בהתאם לדרישות

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

A

שימוש מוגבל בהדברה הביולוגית המשולבת ( )IPMלאחר היוועצות במדריך השדה

B

אסור לשימוש במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת ()IPM

C

שם התכשיר

שם הפגע
מחלות שוכנות
קרקע

ריכוז/
IPM
מינון לדונם

אדיגן סופר
ביונם

נמטודות
יוצרות עפצים

 55ליטר
A

טלון II

Meloidogyne sp

אקרית טורפת  -פרסימיליס 30,000-20,000 A
פרטים
A
 75סמ"ק
בוטרקס  /אקרימייט
אפולו
אקרית אדומה
מצויה
Tetranychus
cinabarinus

מבזק ירקות

ביולוגי11 ,

לפני השתילה ובמהלך הגידול
אבטיח בשדה גלוי ללא חיפוי
קרקע
 21יום לפני שתילה
מומלץ להתייעץ עם המדריך

חיטוי קרקע
קדם שתילה

DICHLOROPROPENE 1,3

0

Phytoseiulus persimilis

מועילים

7

FENBUTATIN OXIDE

12B

4

CLOFENTEZINE

10A

לדרגות צעירות

ספיידר

C

 25סמ"ק

7

ETOXAZOLE

10B

לדרגות צעירות;
אינו רעיל לדבורים

אוברון

C

 60סמ"ק

21

SPIROMESIFEN

23

7

DIAFENTHIURON

12A

לדרגות צעירות; גם לכנימת עש
הטבק
רעל קיבה ורעל מגע
רעיל לדבורים
קוטל גם כנימת עש טבק וגם
אקרית עיוותים

פגסוס  / 250פניקס 250

44

 40סמ"ק

METAM SODIUM
BACILLUS FIRMUS

 4ק"ג
 20-15ל'/ד'

A

ימים לקטיף
לשוק מקומי
חיטוי קרקע
קדם-שתילה

שם גנרי

קבוצה/
אופן פעילות

הערות

 150-100 Cסמ"ק
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שם הפגע

ימים לקטיף
לשוק מקומי
7
3

FENPYROXIMATE

3

FENAZAQUIN

 30סמ"ק

30

PYRIMIDIFEN

 50-30סמ"ק

7

ABAMECTIN

6

מילבנוק

C

 100סמ"ק

3

MILBEMECTIN

6

פלורמייט  /פרדיסו /
פלוטו  /דורמייט

A

 50סמ"ק

3

BIFENAZATE

20D

דיפנדר

A

 100גרם

3

CYFLUMETOFEN

25A

אקסמייט

A

 150סמ"ק

7

ACEQUINOCYL

20B

ספיימייט

A

 50סמ"ק

3

BIFENAZATE + ETOXAZOL

10B+20D

טימור c

C

0.5%

3

Melaleuca alternifolia + Sophora sp.
+ Natural Pyretrhrin

פירתרואיד3A ,

EOS

A

נימטול
שמן סיטול

A

1%

3
3
3

PETROLEUM OIL

ורטימק  /רומקטין  /אגרירון C

 60סמ"ק

7

ABAMECTIN

ספרטה סופר

B

 60סמ"ק

7

SPINETORAM

טריגארד  /טרופר/
טופגארד

A

 25גרם

3

CYROMAZINE

קונפידור  /סייפן /
קונפידנס  /קוהינור /
קודקוד

C

 40סמ"ק

30

IMIDACLOPRID

C

מוספילן לריסוס  /מפיסטו
אקטרה
טיפיקי
A
דינמו

 20סמ"ק
 20סמ"ק
 15גרם
 30סמ"ק

7
7
7
14

ACETAMIPRID

מלתיון

C

 200סמ"ק

3

MALATHION

צ'ס

A

 30גרם

3

PYMETROZINE

9B

זהר LQ215

A

0.4%

0

FATTY ACID
POTASSIUM SALT

סבון

גם לכנימות עש טבק

3
3

METHOMYL

קרבמט1A ,

רעיל לדבורים

3

Melaleuca alternifolia + Sophora sp.
+ Natural Pyretrhrin

פירתרואיד3A ,

שם התכשיר
מסאי
מטאור
מגיסטר

ריכוז/
IPM
מינון לדונם
C
 75גרם
 100 Aסמ"ק
 100-75 Cסמ"ק
B

מייטקלין
ורטימק  /רומקטין /
אקרימקטין  /ורטיגו /
ורקוטל  /אגרירון  /ביומקטין
C
 /בקטין  /אינוורט /
אקטינמור  /ורמוט

אקרית אדומה
מצויה
Tetranychus
cinabarinus

A

 /ביומקטין  /ורטיגו

C

כנימות עלה
הדלועיים
Aphis gossypii

לאנט 20
לאנט 90
טימור c

 350-200 Cסמ"ק
 75-50גרם
C

0.5%

שם גנרי

קבוצה/
אופן פעילות

הערות

TEBUFENPYRAD
21A

ניתן לשלב עם נימגרד 1%
בשטח גלוי
אבטיח מללי בלבד!
התכשירים נחלשו מאוד;
יש לשלב שמן או תכשיר נוסף
ידביר גם מנהרנים ותריפסים
רעילות נמוכה לדבורים;
מומלץ בשילוב שמן  EOSאו
אולטרה פיין
כל הדרגות;
במינון המומלץ אינו רעיל לדבורים
ניתן לשלב שמן EOS

כל הדרגות וביצים

MINERAL OIL
NEEM OIL

THIAMETHOXAM
FLONICAMID

שמן

מומלץ בשילוב תכשירים נוספים

ניתן לשלב עם  BB5בריכוז 0.15%
6
או אולטרא פיין או וירותר בריכוז
 0.5%ידביר גם מנהרנים ותריפסים
בתוספת וירותר ;1%
מקור חיידקי 5 ,יקטול גם זחלי פרודניה צעירים
יקטול גם תריפס
17
בשטח גלוי בלבד; רעילות גבוהה
לדבורים
בהגמעה בשליש השני של
ההשקיה;
נאוניקוטינואיד,
לא יותר משני טיפולים בעונה
4A
בריסוס .רעילות גבוהה לדבורים
התכשיר סיסטמי וטרנסלמינרי
29
ריסוס אחד בעונה
 ,1Bזרחן אורגני מדביר גם רכנף חיוור (פשפשי
צמחים) ,רעיל לדבורים

המשך בעמוד הבא
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ימים לקטיף
לשוק מקומי

שם גנרי

קבוצה/
אופן פעילות

הערות

2

FATTY ACID POTASSIUM
SALT

סבון

גם לכנימות עלה

דסיס

 100-50 Aסמ"ק

14

DELTAMETHRIN

פריתרואיד,

סמש

 200-150 Aסמ"ק

7

FENPROPATHRIN

פגסוס  / 50פניקס 250

 150-100 Cסמ"ק

שם התכשיר

שם הפגע

זהר LQ 215

כנימת עש
הטבק

Bemisia tabaci

A

0.4%

3A

לבוגרים בלבד .רעילות גבוהה
לדבורים

7

DIAFENTHIURON

12A

אוויסקט

C

 100-70גרם

14

THIOCYCLAM HYDROGEN
OXALATE

14

רעיל לדבורים .מדביר גם אקריות
לבוגרים .עלול לצרוב .הטיפול
בשטח גלוי .ידביר גם מנהרנים

אצטאסטר

C

 250סמ"ק

7

ACETAMIPRID+
BIFENTHRIN

4A + 3A

רעיל לדבורים

אקטרה

C

 60סמ"ק
 20סמ"ק

7

THIAMETHOXAM

 75גרם

3

DINOTEFURAN

מוספילן לריסוס  /מפיסטו C /

 30סמ"ק

7

ACETAMIPRID

קונפידור/סייפן/
קוהינור/קונפידנס

C

 100סמ"ק

30

IMIDACLOPRID

ביסקיה

A

 80סמ"ק

3

THIACLOPRID

אוברון

C

 60סמ"ק

21

SPIROMESIFEN

מובנטו 100

B

 50סמ"ק

3

SPIROTETRAMAT

אקסירל

A

 75-50סמ"ק

3

CYANTRANILIPROLE

מטרונום פריים/רקויאם
פריים
לאנט 20

A

 500סמ"ק

3

EXTRACT OF
CHENOPODIUM

איפון

A

מוסקיטון

לאנט 90
זחלי פרודניה

Spodoptera littoralis

זחלי הליוטיס
Helicoverpa
armigera

זחלי לפיגמה
Spodoptera
exiguna

מבזק ירקות

ריכוז/
IPM
מינון לדונם

46

 350-200 Cסמ"ק
C

 75-50גרם

3

METHOMYL

3
DELTAMETHRIN

דסיס

 100-50 Aסמ"ק

סמש

 200-150 Aסמ"ק

7

FENPROPATHRIN

אטברון

 100-75 Aסמ"ק

15

CHLORFLUAZURON

דסיס

 100-50 Aסמ"ק

14

DELTAMETHRIN

 100סמ"ק

15

CHLORFLUAZURON

 30סמ"ק

7

INDOXACARB

אטברון
אוואנט

A
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נאוניקוטינואיד,
A4

14

A

בהגמעה
בריסוס
רעילות גבוהה לדבורים
מדביר גם כנימות עלה ,לא מומלץ
יותר מטיפול אחד
רעילות גבוהה לדבורים
מדביר גם כנימות עלה
בשטח גלוי בלבד; רעילות גבוהה
לדבורים
הגמעה במהלך שליש שני של
השקיה
לא יותר משני טיפולים לעונה
מדביר גם כנימות עלה

23

28

לדרגות צעירות;
גם לאקרית אדומה מצויה
לדרגות צעירות; ראו תווית.
רק לפני שימוש באקריות טורפות!
אין ליישם יותר מפעמים בעונה,
רעיל לדבורים

תמצית צמחים לא לעבור  ,1%תכשיר לא אורגני
קרבמט1A ,

רעיל לדבורים;
יקטול גם זחלי הליוטיס ,פלוסיה,
ציקדות וכנימות עלה

רעיל לדבורים
פריתרואיד 3A ,גם זחלי הליוטיס ,פלוסיה ,כע"ט
רעיל לדבורים
זן  ;313יקטול גם זחלי פלוסיה
ולפיגמה
מג"ח15 ,
תיתכן פגיעה בוולדות של דבורים!
יקטול גם זחלי פרודניה ,פלוסיה,
פריתרואיד3A ,
כע"ט
רעיל לדבורים
יקטול גם זחלי פרודניה ,פלוסיה
מג"ח 15 ,תיתכן פגיעה בוולדות של דבורים!
מוגבל לשני ריסוסים עוקבים;
22A
יקטול גם זחלי הליוטיס ,פלוסיה
רעיל לדבורים

שם הפגע

ימים לקטיף
לשוק מקומי

שם גנרי

דסיס

 100-50 Aסמ"ק

14

DELTAMETHRIN

אטברון

 100-75 Aסמ"ק

15

CHLORFLUAZURON

שונית  /מוליט

A

 30סמ"ק

14

TEFLUBENZURON

מלתיון

C

 200סמ"ק

3

MALATHION

דסיס

 100-50 Aסמ"ק

14

DELTAMETHRIN

אביר  /ענבר

 40-30 AAסמ"ק

10

QUINOXYFEN

סיסטאן  / 24ראלי
אופיר  / 2000אורון  /עומר
באיפידן
שביט
דומארק
דומארק קומבי
פולאר
בליס
סיגנום  /סטנגה

 40סמ"ק
 70-35סמ"ק

3
3

MYCLOBUTANIL
PENCONAZOLE

 50סמ"ק

3

TRIADIMENOL

A

A

 40סמ"ק
 300סמ"ק
 25גרם
 50גרם
 50גרם

7
7
3
14
3

TETRACONAZOLE

קוליס

A

 50גרם

3

דיסקברי

A

 75גרם

3

שם התכשיר

ריכוז/
IPM
מינון לדונם

זחלי פלוסיה
Plusia sp

תריפס הטבק
Thrips tabaci

תריפס

Thrips spp

קימחון

Oidium spp

A
A
A
A
A
A
A

קבוצה/
אופן פעילות

יקטול גם תריפס ,זחלי פרודניה,
פריתרואיד3A ,
הליוטיס ,כע"ט
רעיל לדבורים
יקטול גם זחלי פרודניה ,לפיגמה
תיתכן פגיעה בוולדות של דבורים!
מג"ח15 ,
תיתכן פגיעה בוולדות של דבורים!
רעיל לדבורים .יקטול גם כנימת
זרחן אורגני1B ,
עלה הדלועיים
ורכנף חיוור (פשפשי פרחים)
יקטול גם זחלי פרודניה ,הליוטיס
פירתרואיד3A ,
וכע"ט
רעיל לדבורים
זני קרימסון ו ;313-נבדק בזנים
E1
מלרי וסידלס 1262

G1

 , G1 TETRACONAZOL+SULFURרב אתרי
POLYOXIN AL
PYRACLOSTROBIN+
BOSCALID
KRESOXIM-METHYL+
BOSCALID
TRIFLOYROBIN+
BOSCALID

H4
C2+C3

סטרובי

A

 20גרם

3

KRESOXIM-METHYL

קומודור

A

 100גרם

15

AZOXYSTROBIN+
CHLOROTHALONIL

C3

נץ
ויוואנדו
קאסורי

A
A

 20סמ"ק
 30סמ"ק
 30סמ"ק

3
3
7

CYFLUFENAMID

לא ידוע

PYRIOFENONE

טליוס

A

 40-30סמ"ק

7

PROQUINAZID

נתיבו  / 75אופק

A

 25גרם
 30סמ"ק

7

אמרלד אנרג'י

A

 60סמ"ק

7

וינטו

A

 100סמ"ק

7

לונה אקספריאנס

A

 40סמ"ק

7

METRAFENONE

E1

TEBUCONAZOLE+
TRIFLOXYSTROBIN
TETRACONAZOLE+
AZOXYSTROBIN
TEBUCONAZOLE+
BUPIRIMATE
TEBUCONAZOLE+
FLUOPYRAM

G1+C3

A2 + G1
C2 + G1

סידלי-טופ

A

 75סמ"ק

14

DIFENOCONAZOLE+
CYFLUFENAMID

קרטן סטאר

A

 50סמ"ק

8

MEPTYLDINOCAP

C5

שריף סופר

 250-200 Aסמ"ק

14

MEPTYLDINOCAP+
MYCLOBUTANIL

G1+C5

7

PENTHIOPYRAD

C2

שידו

A

מומלץ לשלב שביט בכל טיפול

B6

+G1מנגנון לא
ידוע

 100סמ"ק

מכילים ריכוזים שונים של אותם
חומרים פעילים

C3 + C2

C3

A

הערות

המשך בעמוד הבא
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שם הפגע

קימחון

Oidium spp

המשך

שם התכשיר

ריכוז/
IPM
מינון לדונם

נימגארד ,נימטול

A

JMS

A

EOS

A

דימול
סולפוזול  /סולפולי /
גפריתר /
מיקרוטיול  /תיוביט
קומולוס

A

NEEM OIL
MINERAL OIL

A

 200-100גרם

A

 200גרם

3

גפרטיב 80
גפרביק 70
סופה
סיגנום

A

0.75%
 4-3ק"ג
 150גרם

3
3
3

A

 50גרם

3

בליס

A

 40גרם

14

פרימיום

A

 75גרם

15

BOSCALID +
AZOXYSTROBIN

בוגירון  /סקור  /סקיפר

A

 75סמ"ק

14

DIFENOCONAZOLE

חלפת

B
A

Alternaria sp

מבזק ירקות

1%

ימים לקטיף
לשוק מקומי
3
3
3
7

שם גנרי

48
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קבוצה/
אופן פעילות

הערות

לא ידוע

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

3
SULFUR

BOSCALID +
PYRACLOSTROBIN

גופרית,
רב אתרי

C2+C3

G1

תכשירי גופרית עלולים לגרום
לצריבות ואסורים לשימוש במזג
אוויר חם

מכילים ריכוזים שונים של אותם
חומרים פעילים

בחינת תכשירים לטיפול
בקימחון בגזר
עין חרוד איחוד2018 ,

יואל רובין ,מדריך לגידול ירקות  -מרכז חקלאי העמק ,שחר פינקוביץ ,מדריך לגידול ירקות  -שה"מ

מחלת הקימחון בגזר היא אחת הבעיות
המרכזיות המעסיקות את מגדלי הגזר .ניסוי זה
בחן תכשירים שונים ממספר מנגנוני פעולה.

מבוא
מחלת הקימחון בגזר נגרמת על-ידי הפטרייה Erysiphe heracli

ומהווה אחת מההתמודדויות המרכזיות של מגדלי הגזר
בישראל .הפטרייה מתפתחת על צדם העליון של העלים
ומתבטאת ביתר שאת בעלים ובצמחים מבוגרים ו/או בתנאי
עקה .בתחילה משווה המחלה לעלים (טרף ופטוטרות) מראה
לבן-אפור ,ועם התפתחותה ,עלולים העלים להתייבש ולהפוך
שבירים .מעבר להפחתת היבול הנצבר בשדה ,ייבוש העלווה
עלול להביא לקשיי אסיף ולפחת שדה גבוה.
מטרת הניסוי היתה לבחון תכשירים כנגד מחלת הקימחון בגזר.

חומרים ושיטות
הניסוי כלל חלקת גזר מהזן ניירובי בגד"ש הרי מגידו ,מזריעת
נובמבר .2018
הקרקע כבדה ,וההשקיה בהמטרה.
נבחנו תשעה חומרים (פירוט בטבלה  )1בשמונה מועדי היישום:
 .7.5 ,25.4 ,11.4 ,28.3 ,18.3 ,6.3 ,21.2 ,13.2הטיפול הראשון
טבלה מס'  :1פירוט הטיפולים בניסוי
המינון
שם התכשיר שם גנרי ,כמות חומר פעיל
המשווקת (סמ"ק/
ותוארית
גרם
לדונם)
SULFURS 700 gr/l SC
אדמה מכתשים 200
הליוגופרית
COPPER
HYDROXIDE
53.8%
WG
200
גדות אגרו
קוצייד 2000
קופרפורס
בראבו
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COPPER HYDROXIDE 400
gr/l SC WG
CHLOROTHALONIL
720 gr/l SC

MZC 28
PYRIOFENONE 300 gr/l SC
קאסורי
DIFENOCONAZOLE 200 gr/l
TEA TREE OIL
רגב
EC 400 gr/l
AZOXYSTROBIN 250 gr/l
מיקסבום
FLUTRIAFOL SC 125 gr/l
FLOUPYRAM 250 gr/l
TRIFLOXYSTROBIN
לונה סנסיישן
250 g/l SC

ביויום

150

לוכסמבורג

175

כצט
לוכסמבורג

100
30

תרסיס
-אגירכם

50

תרסיס
-אגירכם

50

לידור

40

( )13.2התחיל לפני הופעת סימפטומים בחלקה .הריסוס בוצע
בעזרת מרסס גב מוטורי עם מוט ריסוס המכיל שש פומיות
חומות .נפח תרסיס  30ליטר/דונם .קדם לטיפולים הנ"ל ניתן
טיפול במילור ( )Mancozeb + Metalaxylכנגד כתמי בית שאן.
בוצעו שלוש הערכות בתאריכים  ,14.5 ,6.5 ,24.4בהן ניתנו
הערכה אחוזית לרמת כיסוי קימחון וציון כללי לחזרה .ערב
האסיף המשקי ,נשקל יבול מ 3-מטרים בצמד המרכזי בערוגה.
הגזרים קונבו ,נוקו מבוץ ונשקלו.

תוצאות
טבלה מס'  :2אחוז כיסוי בקימחון הגזר בשלושה מועדי
הערכה
אחוז כיסוי
אחוז כיסוי
אחוז כיסוי
התכשיר
14.5
6.5
24.4
15.625 C
10
B
1.25
B
הליוגופרית
18.75 C
13.75
B
1.25
B
קוצייד
23.75 BC
18.75
B
2.5
B
קופרפורס
14.375 C
7.5
B
2.5
B
בראבו
B
B
B
B
B
A

MZC28

1.25
0
1.25
5
0
20

B
B
B
B
B
A

17.5
1.25
2.5
11.25
2.5
61.25

B
C
C
BC
C
A

43.75
5
5
25
2.5
78.75

קאסורי
רגב
מיקסבום
לונה סנסיישן
היקש
*טיפולים באותה עמודה בעלי אותיות זהות אינם נבדלים
סטטיסטית ברמה של  p<0.05על-פי מבחן student-t
טבלה מס'  :3הערכת נוף בארבעה מועדים
התכשיר

ציון 24.4

הליוגופרית B
B
קוצייד
קופרפורס B
B
בראבו
B
MZC28
B
קאסורי
B
רגב
B
מיקסבום

0.25
0.25
0.5
0.5
0.25
0.5
0
0.5

ציון 6.5

ציון 16.5
ציון ( 14.5יום אסיף)

BCD 1.25 BC
BCD 1.375 BC
BC 1.625 B
CDE 0.75 BC
B
1.75 B
DE 0.25 C
E
1.5 BC
BC 1.25 BC

1.875
1.875
2.25
1.25
2.625
0.875
0.625
2

CDE
CDE
CD
DEF
B
EF
F
BC

2.75
2.5
2.875
2.125
3.875
2
1.5
3.25

לונה
סנסיישן
5
A 4.25 A
3.25 A
1.75 A
היקש
 - 1רמת אילוח אפסית;  - 5רמת אילוח גבוהה.
*טיפולים באותה עמודה בעלי אותיות זהות אינם נבדלים
סטטיסטית ברמה של  p<0.05על-פי מבחן student-t
B

0

0.5 BC

E

0.5

2.125 DEF

איור מספר  :1משקל יבול

* טיפולים המסומנים ב )*(-נבדלים סטטיסטית מההיקש
ברמה של  p<0.05על-פי מבחן  .student-tהיבול הנמדד
הוא לשלושה מטרים ערוגה ,צמד שורות מרכזיות,
משקל נטו כולל.

דיון ומסקנות
מטרת הניסוי הייתה לבחון מספר תכשירים כנגד מחלת
הקימחון בגזר ,כאשר חלק מהתכשירים מוגדרים מניעתיים
ו"רכים" יותר (בעיקר מבחינת שאריות בתוצרת) וממספר
מנגנוני פעולה שונים.
יש לציין ,שתחילתה של הנגיעות בחלקה הייתה מאוחרת
יחסית לחלקות אחרות באזור העמקים .העלווה ביום האסיף
הייתה מספיק חזקה לאסיף מכני ,גם בטיפולים המאולחים
ברמה גבוהה .לכן ,על אף שבמקרים רבים נגרמת הפחתה
ביבול הנאסף כתוצאה מהתייבשות העלווה ו"שבירתה"
במהלך האסיף  -מדד זה לא שוקלל.
מניתוח אחוז העלווה המכוסה במחלה ,ניתן ללמוד שכל
התכשירים פעלו ביעילות ,ולמעט התכשיר  ,MZC28לא נבדלו
ביניהם סטטיסטית (טבלה  .)2כל הטיפולים נבדלו מההיקש.
נראה כי כבר מההערכה השנייה ,כחמישים יום מתחילת הטיפולים

ועד להערכת הנוף ביום האסיף ,בלטו לטובה התכשירים קאסורי,
רגב ולונה סאנסיישן .על אף שלא נמצאו הבדלים סטטיסטיים
בין הטיפולים ,ניתן להתרשם כי קיימים הבדלים בין קבוצת
התכשירים הלא סיסטמיים (נחושת ,גופרית ,כלורותאלוניל)
לבין אלו המכילים חומרים סיסטמים (קבוצות סטרובילורנים,
טריאזולים ,קאסורי ולונה) ,לטובת החומרים הסיסטמיים.
יש לציין כי בניסוי זה רואים את יתרונו של הבראבו
(כלורוטאלוניל) ,תכשיר מניעתי ותיק ויעיל ,הידוע גם ביעילותו
במניעת חלפת .מניתוח תוצאות היבול עולה ,כי לונה סנסיישן
וקאסורי היו הטיפולים בעלי היבול הגבוה ביותר ,אם כי נבדלו
סטטיסטית רק מטיפולי הליוגופרית וההיקש.
התכשיר  MZC28אמנם נבדל מהביקורת ,אך לא נמצא יעיל דיו
כנגד קימחון הגזר.
רגב נמצא יעיל במניעת קימחון הגזר .כרשום למעלה ,מכיל תערובת
של שמן עץ התה עם דיפנוקונזול (סקור) .בהמשך יש לבחון האם
קיים יתרון בתערובת ,יחסית לריסוס בדיפנוקונזול בלבד.
מיקסבום ,תערובת של שני תכשירים הנחשבים סיסטמיים
(קבוצות סטרובילורנים ,טריאזולים) ,היה בינוני בביצועיו בניסוי
ולא בלט יתר על המידה.
היבול בחלקות בהן נעשה שימוש בתכשירים המכילים טריאזולים
(רגב ,מיקסבום) היה נמוך (לא באופן מובהק) באופן שאינו
תואם את ביצועיהם בהפחתת הנגיעות בקימחון .משום שקיימת
הגבלה על השארית המותרת של חומרים בתוצרת ,יש לשקול
את השימוש בחומרים סיסטמיים ולשלבם כחלק ממעקובת
הריסוסים ביחד עם החומרים הפרוטקטנטיים שאינם סיסטמיים.
לא נראו סימני פיטוטוקסיות באף אחד מהטיפולים השונים,
לאורך כל הניסוי.

תודות
לגד"ש הרי מגידו ,על החלקה ושיתוף הפעולה ,על אף שלא היה
פשוט בשל ריסוסי האוויר שהיו בחלקה; לאלחנן אריאל מגזר
בגלבוע ,על שיתוף הפעולה; ללואי ראשיד וצוות הקטיף; לשולחן
הגזר ולענף הירקות במועצת הצמחים ,על מימון הניסוי.

שדה וירק
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השפעת כנת אבטיח בר
על יבול פרי אבטיח מורכב ואיכותו
לאחר הקטיף
אלי פליק ,שרון אלקלעי-טוביה ,מירב זערור-פרסמן ,סיגל פופובסקי-שריד ,דני צ'לופוביץ'  -המחלקה לחקר
תוצרת חקלאית ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
רוני כהן ,יעקב תדמור ,מנחם אדלשטיין ,יוסי בורגר ,הרי פריס  -היחידה לדלועיים ,נווה יער ,מינהל המחקר
החקלאי
מני בן חור  -המכון לקרקע ,מים ואיכות סביבה ,מינהל המחקר החקלאי
אברהם גמליאל ,מרינה בניחיס  -המחלקה להנדסת מערכות גידול ,ייצור וסביבה ,מינהל המחקר החקלאי,
מרכז וולקני
יפתח גלעדי  -מו"פ עמק המעיינות ,חוות עדן ,בית שאן
שמשון עומר ,שמעון אילוז  -השירותים להדרכה ולמקצוע ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בארץ ובעולם נבחנת האפשרות להשתמש
בכנות אבטיח בר בגידול אבטיחים .מחקר
זה בחן את איכות הפרי של האבטיח שנקטף
מצמחים שהורכבו על כנות אבטיח בשני
אזורי גידול ,בהשוואה לפרי שנקטף מצמחים
שהורכבו על כנת דלעת .מתוצאות המחקר
ניתן ללמוד על הפוטנציאל הגלום בשימוש
בכנות אבטיח וכיצד כנות אלו השפיעו באופן
חיובי על יבול האבטיח המורכב ועל איכות
הפרי לאחר הקטיף.

תקציר

מבוא
צמח האבטיח ( )Citrullus lanatusגדל באזורים שונים ברחבי
העולם ,ופירותיו חביבים על הצרכנים כאחד ממאפייני
הקיץ .בעקבות החקלאות האינטנסיבית והאיסור להשתמש
במתיל ברומיד לחיטוי הקרקע ,גדל השימוש בצמחי אבטיח
המורכבים על כנות דלעת ,כפתרון לא כימי להתמודדות עם
פגעי קרקע .הרכבת אבטיחים על כנות דלעת אכן מהווה
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רוב האבטיחים הגדלים בישראל מורכבים על כנות דלעת.
כנות אלו מקנות פתרון לא כימי להתמודדות עם פגעי קרקע,
אך לעיתים גורמות לפגיעה באיכות הפרי .בארץ ובעולם
נבחנת האפשרות להשתמש בכנות אבטיח בר .נראה שכנות
אלו יקנו עמידות פחותה לחלק מהמחלות ועמידות טובה יותר
לנמטודות מאשר כנות הדלעת .בנוסף ,הרכבת האבטיח על
כנת דלעת נחשבת להרכבה בין-מינית ,אך על-פי חוקי התורה,
הרכבה שכזאת נקראת "כלאיים" ואסורה לגידול .לפתרון
בעיית האיכות והבעיה ההלכתית ,המטרידה את הציבור הדתי,
נעשים בישראל מאמצים למצוא ולטפח כנות אבטיח ,בעיקר
מאבטיח-ציטרון (],)citron watermelon [Citrullus amarus Schrad.
כאשר הרכבות אלו נחשבות להרכבה תוך-מינית.

מטרת המחקר הייתה לבחון את איכות הפרי של האבטיח
שנקטף מצמחים שהורכבו על כנות אבטיח בשני אזורי גידול,
בהשוואה לפרי שנקטף מצמחים שהורכבו על כנת דלעת.
במחקר זה הושוו היבול הכללי ,היבול המסחרי (פרי >  4.5ק"ג)
ומספר מדדי איכות של פירות אבטיח ,לאחר  4ימים ב21-
מעלות צלסיוס (מ"צ) ,שנקטפו מצמחים שהורכבו על ארבע
כנות אבטיח ,בהשוואה לכנת דלעת "שמשון" וצמח לא מורכב.
מחקר זה הראה לראשונה את הפוטנציאל הגלום בשימוש
בכנות אבטיח וכיצד כנות אלו השפיעו באופן חיובי על יבול
האבטיח המורכב ועל איכות הפרי לאחר הקטיף ,בעיקר כנת
האבטיח  .PI482318לכן ,קיים צורך דחוף להמשיך ולטפח כנות
אבטיח ,על-מנת לשפר את היבולים ואת איכות הפרי .בנוסף,
מחקר זה גם הציג את חשיבות אזור הגידול להגדלת היבול
ולשיפור איכות הפרי הקטוף ,ולא רק את חשיבות השילוב בין
הכנה והרוכב אשר מרכיבים את השתיל .לכן ,לא מן הנמנע
כי בעתיד הקרוב יהיה שילוב כנה/רוכב מותאם לאזור הגידול
("חקלאות-מותאמת-אישית") ,כדי להגדיל את היבול ולשפר
את איכותו החיצונית ,הפנימית והסנסורית של פרי האבטיח.

פתרון ומקנה עמידות בלתי ספציפית למספר מחלות קרקע,
אך לעיתים היא משפיעה לרעה על היבול ובעיקר על איכות
הפרי הקטוף (.)Fallik and Ilic, 2014
מבין הדלועיים ,אבטיח הוא העמיד ביותר לנמטודות עפצים.
במחקרים ,שנעשו בישראל ובדרום קרולינה בארה"ב ,נמצאו
כנות של אבטיח בר כפתרון יעיל להתמודדות עם נמטודות
(.)Cohen et al. 2015, Thies et al. 2010
בנוסף ,בישראל קיימת בעיה ייחודית לחלק קטן של
האוכלוסייה .הרכבת האבטיח על כנת דלעת נחשבת להרכבה
בין-מינית ,ועל-פי חוקי התורה ,הרכבה שכזאת נקראת
ת-חּק ַֹתי ִּת ְׁשמֹרּו...
"כלאיים" ואסורה לגידול (ויקרא י"טֶ :19 ,א ֻ
ֹלא-תזְ ַרע ִּכ ְל ָאיִ ם .)..כדי להתמודד עם בעיות איכות,
ִ
ָׂש ְדָך
עם בעיה של נמטודות ולמציאת פתרון לבעיה ההלכתית,
נעשים בישראל מאמצים למצוא ולטפח כנות אבטיח ,בעיקר
מאבטיח-ציטרון ()]citron watermelon [Citrullus amarus Schrad.
( ,)Paris, 2015, Edelstein et al. 2014כאשר הרכבות אלו נחשבות
להרכבה תוך-מינית.
מטרת המחקר הייתה לבחון את פוטנציאל השימוש בכנות
אבטיח על היבול ועל איכות הפרי שנקטף מצמחים מורכבים,
בשני אזורי גידול ,בהשוואה לפרי שנקטף מצמחים שהורכבו
על כנת דלעת.

שיטות וחומרים
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השפעת כנות האבטיח על יבול הפרי
בעבודה זו נבחנו  4כנות אבטיח ,שיוצבו בעזרת הכלאות על-ידי
צוות הדלועיים בנווה יער - 318( PI482318 , :זימבבה ;)C. amarus -
 - 819( PI532819סין  - 114( PI542114 ;)C. lanatus -בוטצואנה -
 - 161( PI549161 ;)C. amarusצ'אד ( )C. colocynthis -פריס ,מידע אישי)
(טבלה  .)1הפרט הראשון ברשימה נבחר במיוחד בגלל עמידותו
למספר מחלות קרקע .לשני הקווים האחרים גבעול עבה ,תכונה
האמורה להקל על תהליך ההרכבה .על כנות אלו הורכב אבטיח
מסחרי ( 1262גדות-אגרו ,גבעת ברנר) בארבע חזרות (ארבע
חלקות) ,כאשר אבטיח  1262לא מורכב שימש כביקורת ,ואבטיח
שהורכב על כנת דלעת "שמשון" (הזרע ,ישראל) שימש כביקורת
נוספת.
שילובים אלה נשתלו בחוות עדן ,בעמק המעיינות ,סמוך לבית
שאן ,בחלקה מאולחת בפטרייה  ,Macrophomina phaseolinaובנווה
יער ,בקרקע חופשית ממחלות קרקע .בניסוי שנערך בחוות
עדן הייתה כל חזרה באורך של  10מטרים ,במרווחי שתילה של
 1מטר בין צמח לצמח ,בסך-הכול  10צמחים לחזרה (כ20-
מ"ר/חלקה) .בניסוי שנערך בנווה יער הייתה כל חזרה באורך
של  14מטר עם  7צמחים לחזרה ,במרווחי שתילה של  2מטרים
(כ 25-מ"ר/חלקה) .בכל חלקה נשתלו  2צמחי אבטיח מפרה
מהזן  .OXהפירות נקטפו בהתאם למדדי הקטיף המקובלים,
היבול הכללי נשקל לכל חלקה והפירות מוינו לגודל (משקל),
כאשר פרי ששקל מעל  4.5ק"ג נחשב לפרי מכיר .התוצאות
מוצגות ב 1-ק"ג 20/מ"ר.
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טבלה מס'  :1החומר הגנטי בניסויי חוות עדן ובניסוי
בנווה יער
שם מקוצר במאמר
שם מלא PI
318
482318
161
549161
819
582819
114
542114
שימש
1262
אבטיח מסחרי
1262
כרוכב
שמשון
כנת דלעת
השפעת כנות ורוכבים על איכות הפרי לאחר הקטיף
שמונה פירות אחידים בגודלם/צורתם נבחרו מ 12-פירות
שנקטפו מכל שילוב של כנה/רוכב ,ואיכותם של שמונה פירות
אחידים בגודל ,בצורה ובצבע נבדקה על-ידי מדדי האיכות
הבאים בתום  4ימים ב 21-מ"צ:
כלל מוצקים מומסים (כמ"מ) (סוכר) – על-ידי סחיטה
של חתיכת ציפה ממרכז (לב) הפרי על גבי רפרקטומטר.
התוצאות מובאות באחוזים.
מצב הציפה (מרקם) – על-פי סולם של  1עד  ,3כאשר
=1ציפה רכה וקמחית; =2ציפה מוצקה למחצה; =3ציפה
פציחה (קריספית).
טעם – על-פי סולם של  1עד  ,3כאשר =1טעם רע ,חמצמץ
וטעם לוואי; =2טעם סביר; =3טעם טוב .פרי עם ציון הגדול מ2-
נחשב כטעים.
מרכיבים תזונתיים  -נלקחו דוגמאות במשקל של כ 2-גר'
ממרכז הפרי של  6עד  8פירות ,שנבדקו במבחני האיכות
ובמבחנים הסנסוריים .הדוגמאות הטריות הועברו למבחנות 15
מ"ל ,נטחנו ,עברו הומוגניזציה והוקפאו בחנקן נוזלי .המבחנות
נשמרו במקפיא בטמפרטורה של  -80מ"צ ,עד הבדיקה
המעבדתית.
תכולת ליקופן  0.5 -גר' של רקמת אבטיח הועבר למבחנת
זכוכית ,אליה הוספו  8מ"ל תמיסת מיצוי הקסאן:אצטון:אתאנול
ביחס של  50:25:25ב 4-שלבים .הדוגמאות נבדקו
בספקטרופוטומטר באורך גל של  ,503nmוהתוצאות
שהתקבלו בוטאו ביחידות של  µg/gחומר טרי .תכולת ויטמין
 - Cנבדקה בעזרת קיט Hanna( HI3850 Ascorbic Acid Test Kit
 ,)Instruments, Smithfield, RI, USAוהתוצאות בוטאו בתכולת
ויטמין  Cב 1-מ"ג 100/ג' רקמה טרייה .בדיקת נוגדי חמצון
( - )AOXנמדדו בעזרת שיטה קולורימטרית בעזרת החומר
 .ABTSהריאקציה נקראה באורך גל של  734nmלאחר  15דקות
הדגרה .תכולת הפעילות נוגדת החמצון נקבעה כTrolox-
 ,)TE( equivalentוהתוצאות בוטאו כTE antioxidant capacity-
( )TEACלמשקל הרקמה ב.TEAC (mM TE/mg)-
סטטיסטיקה
התוצאות נותחו במבחן חד או דו-כיווני ברמת מובהקות של
 ,5%בעזרת תוכנת .)SAS Institute Inc., Cary, NC, USA( JMP11
תוצאות איכות הפרי נלקחו משמונה פירות אחידים בגודלם
ובצורתם ,בכל טיפול.

תוצאות
פירות האבטיח נקטפו ארבעה חודשים לאחר השתילה.
בניסוי בבית שאן לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים
ביבול הכללי שנקטף ,למרות שבכנת  318ובכנת  114נמדדו
היבולים הגבוהים ביותר ,ובצמחים לא מורכבים נמצא היבול
הנמוך ביותר .אולם ,באזור זה ,היה יבול הפרי בכל הצמחים
המורכבים גבוה מיבול הפרי בצמחי הביקורת הלא מורכבים
(איור .)1

איור מס'  :2השפעת ההרכבות ,בהשוואה לצמח לא
מורכב ,על יבול פרי מסחרי (>  4.5ק"ג) בנווה יער ובבית
שאן לחלקת ניסוי .כל אזור גידול נותח בנפרד ,והאותיות
השונות מראות הבדלים מובהקים ברמה של  5%בכל
אזור גידול.

איור מס'  :1השפעת ההרכבות ,בהשוואה לצמח לא
מורכב ,על היבול הכללי בנווה יער ובבית שאן לחלקת
ניסוי .כל אזור גידול נותח בנפרד ,והאותיות השונות
מראות הבדלים מובהקים ברמה של  5%בכל אזור גידול.

בניסוי בנווה יער נמדד יבול גבוה באופן מובהק בכנת ,114
בהשוואה לצמח ביקורת לא מורכב ולצמח שהורכב על כנת
 .318פרט לכנת  ,318הגדילו כל הכנות האחרות את יבול הפרי,
בהשוואה לצמחי הביקורת (איור .)1
יבול הפירות ,שנקטף בגודל מסחרי (>  4.5ק"ג) מכנת  ,318היה
גבוה באופן מובהק מפירות שנקטפו מצמחי הביקורת ומפירות

שנקטפו מצמח שהורכב על כנת שמשון (איור  .)2גם כנות
 114ו 161-בלטו לטובה ביבולי הפירות המסחריים ,בהשוואה
ליבול צמחי הביקורת ,אך תוצאות אלו לא היו מובהקות
מצמחי הביקורת (איור  .)2לעומת זאת ,לא נמצאו הבדלים
ביבול הפירות המסחריים שנקטפו בכל הטיפולים בנווה יער.
פרט לכנת  ,318הגבירו כל הכנות האחרות את יבול הפירות
המסחרי ,בהשוואה לצמחי ביקורת לא מורכבים (איור .)2
הצמחים המורכבים גודלו בשני אזורים :נווה יער וחוות עדן.
עיקר ההבדלים באיכות הפרי נמצא בפירות שנקטפו מחוות
עדן שבבית שאן ,כאשר בנווה יער ,מדדי האיכות בפירות
שנקטפו כמעט שלא הושפעו מההרכבה או מצמח לא מורכב
(טבלה  .)2אולם ,איכותם של הפירות שנקטפו בנווה יער הייתה
טובה יותר בתום  4ימים ב 21-מ"צ ,בהשוואה לאיכות הפירות
שנקטפו מבית שאן .באופן כללי ,מדדי האיכות של הפירות
שנקטפו מצמחים מורכבים על כנות האבטיח היו טובים יותר
בהשוואה לפירות שנקטפו מצמחים שהורכבו על כנת הדלעת

שדה וירק

טבלה מס'  :2השפעת כנות אבטיח (כ.א )114( PI542114 ,)819( PI532819 ,)161( PI549161 ,)318( PI482318 ).וכנת דלעת
(כ.ד ).שמשון ,שהורכבו על זן  ,1262על איכות פרי האבטיח לאחר  4ימים ב 21-מ"צ שגודלו בנווה יער ובחוות עדן שבבית
שאן .ממוצע לשמונה פירות לטיפול.
כמ"מ
ליקופן
טעם
מרקם
ויטמין C
()µg/g FW
()3-1
()3-1
()mg/100 g FW
כנה/רוכב
()%
נווה יער בית שאן נווה יער בית שאן נווה יער בית שאן נווה יער בית שאן נווה יער בית שאן
10.0
13.2
40
59
1.8
2.0
1.9
2.1
10.8
11.6
אבא
אא
אא
אא
בא
אב
בא
אא
גא
לא מורכב  1262 -אבא*
12.1
14.2
38
63
2.0
2.2
2.1
2.0
11.7
12.9
כ.א1262 - 318.
אא
אא
אבא
אא
אבא
אא
אבא
אא
אבב
אא
10.0
14.5
40
57
2.1
2.1
2.1
2.2
11.4
12.6
כ.א1262 - 161.
אבב
אא
אב
אא
אבא
אא
אבא
אא
בגב
אבא
9.5
13.6
34
59
2.2
2.3
2.2
2.1
12.1
12.9
כ.א1262 - 819.
בב
אא
בב
אא
אא
אא
אבא
אא
אא
אא
10.0
13.9
40
66
2.1
2.2
2.2
2.1
11.4
12.5
כ.א1262 - 114.
אבב
אא
אב
אא
אבא
אא
אבא
אא
בגב
אבא
10.3
12.8
34
58
1.7
2.0
2.5
2.3
11.5
11.3
כ.ד .שמשון -
אבב
אא
בב
אא
בב
אא
אא
אא
אבא
בב
1262
*אותיות גדולות ושונות המלוות כל מספר מייצגות הבדלים מובהקים בין טיפולי ההרכבה השונים בתוך אזור הגידול ,ואותיות
קטנות ושונות המלוות כל מספר מייצגות הבדלים מובהקים בין שני אזורי הגידול ברמה של .5%
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"שמשון" .אחוז הסוכר (כמ"מ) הגבוה ביותר נמצא בפירות
שנקטפו מכנת  318ומכנת  819בנווה יער ( ,)12.9%כאשר אחוז
הסוכר הנמוך ביותר נמדד בפירות שנקטפו מכנת "שמשון".
בבית שאן נמדד אחוז הסוכר הגבוה ביותר בפירות שנקטפו
מכנת  ,819כאשר אחוז הסוכר הנמוך ביותר נמדד בפירות
שנקטפו מצמח לא מורכב .לא נמצאו הבדלים מובהקים
במדדי מרקם ,טעם ,ליקופן וויטמין  Cבפירות שנקטפו מנווה
יער ,כאשר כן נמצאו הבדלים מובהקים בפירות שנקטפו
מצמחים שהורכבו על כנות האבטיח השונות בחוות עדן
(טבלה .)2
טבלה מס'  :3השוואה בין אזורי גידול ביחס למספר מדדי
איכות לאחר  4ימים ב 21-מ"צ; מדדי האיכות של כל
הטיפולים המורכבים קובצו יחדיו לכל אזור ונותחו בניתוח
 Anovaחד כיווני (כ.א - .כנת אבטיח).
כמ"מ מרקם טעם ליקופן 1נוגדי ויטמין
טיפול
3
חמצוןC 2
()3-1( )3-1( )%
1262כ.א 12.7 /.א  2.2א  2.2א  61.3א  3.7א  9.7אנווה יער
1262כ.א/.בית שאן  11.6ב  2.1א  2.0ב  37.9ב  2.0ב  10.4א

1ליקופן 2 ;µg/g fresh weight -נוגדי חמצון ;mmol TE/mg -
3ויטמין mg/100g fresh weight - C

אזור הגידול השפיע באופן מובהק על אחוז הסוכר ,הטעם,
תכולת הליקופן ונוגדי החמצון (טבלה  .)3אחוז הסוכר ,שנמצא
בפירות שנקטפו בנווה יער ,היה גבוה משמעותית מאחוז
הסוכר בפירות שנקטפו בבית שאן .גם טעמם ,תכולת הליקופן
ונוגדי החמצון של הפירות שנקטפו בנווה יער היו משמעותית
טובים יותר ,בהשוואה לפירות שנקטפו בבית שאן .לא נמצאו
הבדלים בין שני אזורי הגידול בכל הקשור לתכולת ויטמין C
(טבלה .)3

יותאם שילוב כנה/רוכב לאזור הגידול ("חקלאות-מותאמת-
אישית") ,על-מנת להגדיל את היבול ולשפר את איכותו
החיצונית ,הפנימית והסנסורית של פרי האבטיח .אין להתעלם
כמובן מההבדל בין כנות דלעת לבין כנות אבטיח ,ככלי
להימנעות מנזקי מחלות קרקע .הטיפוח חייב לקחת בחשבון
את הפגעים הספציפיים בכל אזור ולהתאים כנה לצרכים
הייחודיים באזור ובעונת הגידול.

תודות
תוצאות אלה הינן חלק של מיזם האבטיחים ,שמומן על-ידי
המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר  -תכנית
מספר .430-0598-16/17/18
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המניע העיקרי להרכבה של שתילי ירקות הוא מניעת נזקי
מחלות קרקע בשיטות לא כימיות ושיפור תגובת הגידול לעקות
אביוטיות ,כדי להגדיל את היבול ולשפר את איכות הפרי לאחר
הקטיף ( .)Kyriacou and Soteriou, 2012ידוע כי גורמים רבים,
כמו זנים ,מזג-אוויר ,טיפולים לפני קטיף וטיפולים לאחר
קטיף ,משפיעים על איכות הפרי לאחר האחסנה והשיווק
( .)Fallik, 2008אולם ,שילוב של כנה ורוכב וההתאמה ביניהם
( ,)Qin et al, 2014כמו גם שיטות גידול ועונות גידול ,יכולים
להשפיע באופן חיובי או שלילי על איכות הפרי הקטוף (Alan
.)et al., 2018
הרכבת אבטיח על כנת דלעת מהווה כיום את השילוב המוצלח
ביותר כדי לחמוק ממחלות קרקע ולהגדיל את היבולים
בקרקעות מאולחות ,אולם ,לא כל שילוב של כנת דלעת ורוכב
מוצלח ,עקב חוסר התאמה בין הכנה ובין הרוכב (Gautier et
 .)al., 2019מחקר זה הראה לראשונה את הפוטנציאל הגלום
בשימוש בכנות אבטיח וכיצד כנות אלו השפיעו באופן חיובי על
יבול האבטיח המורכב ועל איכות הפרי לאחר הקטיף ,בעיקר
כנת האבטיח  .PI482318לכן ,קיים צורך להמשיך ולטפח כנות
אבטיח ,על-מנת לשפר את היבולים ואת איכות הפרי .בנוסף,
מחקר זה גם הצביע על חשיבות אזור הגידול להגדלת היבול
ולשיפור איכות הפרי הקטוף ,ולא רק על הכנה או הרוכב אשר
מרכיבים את השתיל .לכן ,לא מן הנמנע כי בעתיד הקרוב
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ניסוי זנים של מלון סתיו
בגידול תחת רשת  50מש
תחנת יאיר2019 ,

יורם צביאלי ,מילי זנבר ,מוטי אושרוביץ ,אבי אושרוביץ ,יניב בן פלאי ,סבטלנה גוגיו -
מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
עדי סויסה ,שמשון עומר  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הניסוי נערך בתחנת יאיר וכלל  7זני מלון
מטיפוסים שונים ,בגידול במנהרה עבירה.
המנהרה הייתה מכוסה במשך  75ימי תקופת
הגידול ברשת  50מש ,להגנה מפני מזיקים
והעברת וירוסים .כיסוי הרשת נותר סגור
למשך כל תקופת הגידול ,למעט כניסה
ויציאה של עובדים מבעד לכניסת רשת
כפולה .גידול זני מלון בשיטה זו במהלך
עונה שלמה נמצא אפשרי ,ללא פגיעה ביבול
ובאיכות הפרי.
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מלון סתיו הינו גידול מסורתי וותיק בסל הגידול בערבה .בשנים
האחרונות אנו חווים עלייה מתמדת באוכלוסייה של כנימת עש
הטבק (כע"ט) ,ומדי עונה נצפים בערבה נזקים משמעותיים
ליבול ולמרכיבי איכות הפרי ,במיוחד ירידה באחוז הסוכר,
כתוצאה מווירוסים שמועברים על-ידי המזיק .הניסוי נערך
בתחנת יאיר בעונת הסתיו  2019/20וכלל  7זני מלון מטיפוסים
שונים ,בגידול במנהרה עבירה מכוסה רשת  50מש.
עם תחילת הפריחה הוכנסה כוורת של דבורי דבש למבנה.
כיסוי הרשת נותר סגור למשך כל תקופת הגידול ,למעט כניסה
ויציאה של עובדים מבעד לכניסת רשת כפולה .במהלך כל 75
ימי הגידול לא נוטרו מזיקים במבנה ולא נצפתה כל נגיעות
בווירוסים .פעילות הדבורים הייתה תקינה ,והיבול שנקטף
מעיד על האבקה טובה ,על אף הכיסוי ברשת .גידול הצמחים
תחת הרשת הצריך תשומת לב למשטר ההשקיה והדישון,
למניעת צימוח מופרז.
הקטיף החל ב 18.9.19-בגיל  50ימים משתילה ונמשך במשך
 25ימים עד .13.10.19
הפרי הקטוף מוין במרכז האיכות בתחנת יאיר למדדים
המקובלים בשיווק פרי לשוק המקומי .דגימות פרי סוג א'
הושהו למשך  4ימים בתנאים המדמים שיווק לשוק המקומי,

בטמפרטורה של  20מ"צ ,ונבדקו שוב לקביעת איכות הפרי.
הזן ( 3542ג'סטין ,אוריג'ן) בלט ביבול גבוה באופן מובהק מרוב
זני הניסוי ,עם  5.7ו 4.9-ק"ג למ"ר יבול כללי וסוג א' ,בהתאמה.
תוצאת יבול זו דומה ליבולים המתקבלים בגידול מסחרי
באזור .הזנים ( 3641 ,3542א.ב זרעים) ו( 632-אוריג'ן) בלטו
בשיעור גבוה של פרי גדול מסוג א' .הזן  632בלט בשיעור גבוה
של פרי בכיר.
בבדיקות הפרי לאחר השהיה למשך  4ימים נמצאו בזנים ,3542
גלורי (אוריג'ן) ו 3641-שיעור נמוך מאוד של פגמים ושיעור
גבוה של פרי מוצק .הזנים גלורי 6213 ,וגלקסי בלטו ברמת
 TSSגבוהה בפרי.
לסיכום ,גידול זני מלון תחת רשת  50מש במהלך עונה שלמה
נמצא אפשרי ,ללא פגיעה ביבול ובאיכות הפרי .מומלץ
לחקלאים מגדלי המלון הסתווי להתנסות בשיטת גידול זו
ולהגדיל בהדרגה את השטח המוגן על-ידי רשת  50מש,
למניעת נזקי וירוסים.

מבוא
מלון סתיו הינו גידול מסורתי וותיק בסל הגידול בערבה .בשנים
האחרונות אנו חווים עלייה מתמדת באוכלוסיית כע"ט ,ומדי
עונה נצפים בערבה נזקים משמעותיים ליבול ולאיכות המלון
מווירוסים שמועברים על-ידי כע"ט.
על-מנת להגן על הגידול הסתווי מכע"ט ,מומלץ לשתול תחת
יריעות אגריל או תחת רשת  50מש .עם הופעת פרחי נקבה,
מסירים את החיפוי ומכניסים דבורים לשטח ,ומאותו שלב
הגידול מתבצע בשטח פתוח ,חשוף לסכנת הווירוס ,תוך מתן
טיפולים בקוטלי חרקים ,לא תמיד בהצלחה מלאה.
כיסוי הגידול ברשת למשך כל עונת הגידול יוצר מיקרו אקלים,
המאיץ את צימוח הדלועים ומקשה על השליטה בצמח ועל
פעילות הדבורים להפריה .בעבודות ,שנערכו בערבה בעונות
סתיו קודמות ,נבדק שימוש ברשת  50מש בגידול מלון ואבטיח,
והושגו תוצאות טובות (סויסה וחוב' 2019א2019 ,ב) .הניסוי
המדווח הועמד במטרה לבסס את הידע והניסיון בגידול תחת
הרשת.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בתחנת יאיר וכלל  7זני מלון מטיפוסים שונים
משלוש חברות זרעים (טבלה  .)1שתילי מלון נשתלו ()31.7.19
במנהרה עבירה מכוסה רשת  50מש .הניסוי נערך ב 4-חזרות
באקראיות גמורה .גודל חלקה  4מטרים ורוחבה שתי ערוגות,
בשטח  12מ"ר.
עם תחילת הפריחה ,הוכנסה כוורת דבורי דבש למבנה .כיסוי
הרשת נותר סגור למשך כל תקופת הגידול ,למעט כניסה
ויציאה של עובדים מבעד לכניסת רשת כפולה .במהלך כל
 75ימי הגידול לא נוטרו מזיקים במבנה ולא נצפתה כל נגיעות
בווירוסים .גידול הצמחים תחת הרשת הצריך תשומת לב
למשטר ההשקיה והדישון ,למניעת צימוח מופרז.
הקטיף החל ב 18.9.19-בגיל  50ימים משתילה ונמשך  25ימים
עד ( 13.10.19תמונה .)1
הפרי הקטוף מוין במרכז האיכות בתחנת יאיר למדדים
המקובלים בשיווק פרי לשוק המקומי .דגימות פרי סוג א'
הושהו בתנאים המדמים שיווק לשוק המקומי למשך  4ימים
בטמפרטורה של  20מ"צ ונבדקו שוב לקביעת איכות הפרי.
תמונה מס'  :1מראה כללי של שטח הניסוי בעת הקטיף
השלישי ()26.9.19
צילום :יורם צביאלי

תוצאות ודיון

טיפוס ומראה

זן

חברה

3641

א.ב .זרעים גליה עגול

6213

א.ב .זרעים גליה עגול

 61907הזרע

גליה
כתום

גלקסי הזרע

גליה

632

אוריג'ן

אננס

3542
ג'סטין

אוריג'ן

סולאר
כתום

גלורי

אוריג'ן

סולאר

 TSSנבדקה לאחר השהיה (איור  )4ונמצאה גבוהה בזנים גלורי,
 6213וגלקסי ,ללא הבדל מובהק בין הזנים.
לסיכום ,גידול מלון סתווי תחת רשת  50מש ,לאורך כל
העונה ,נמצא אפשרי ללא פגיעה ביבול ובאיכות הפרי .מומלץ
לחקלאים מגדלי המלון הסתווי להתנסות בשיטת גידול זו
ולהגדיל בהדרגה את השטח המוגן על-ידי רשת למניעת
וירוסים.

שדה וירק

הזן ( 3542ג'סטין ,אוריג'ן) בלט ביבול גבוה באופן מובהק מרוב
זני הניסוי ,עם  5.7ו 4.9-ק"ג למ"ר יבול כללי וסוג א' ,בהתאמה
(טבלה .)2
הזנים ( 3641 ,3542א.ב.זרעים) ו( 632-אוריג'ן) בלטו בשיעור
גבוה של פרי גדול מסוג א' (איור .)1
הזן  632בלט בשיעור גבוה של פרי בכיר (איור .)2
פגמי הפרי תועדו על שולחן המיון ביום הקטיף (טבלה .)3
הפגם הנפוץ היה רישות חלקי ,כאשר בזנים גלורי (אוריג'ן)
וגלקסי (הזרע) היה פגם זה בשיעור נמוך יחסית ( 2.1ו2.4-
אחוזים ,בהתאמה) ,ואילו בזנים  632ו 6213-היה שיעור הפגם
כ 11-אחוזים .הזן  61907סבל משיעור גבוה ( 22אחוז) של פרי
סדוק .בבדיקות הפרי לאחר השהיה ,למשך  4ימים ,נמצא
(טבלה  )4בזנים  ,3542גלורי ו 3641-שיעור נמוך מאוד של
פגמים ושיעור גבוה של פרי מוצק (איור  .)3רמת הסוכר בפרי

טבלה מס'  :1זני הניסוי
צילום :יורם צביאלי
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טבלה מס'  :2מרכיבי היבול
ק״ג למ״ר
הזן
סוג א׳
כללי
632
3542
3641
6213
61907
Galaxy
Glory

3.9 abc
4.9 a
4.6 ab
2.4 d
2.8 cd
2.9 cd
3.7 bc

4.8 ab
5.7 a
4.9 ab
3.3 c
4.2 bc
3.2 c
4.1 bc

תודות

%
סוג א׳

לחברות א.ב .זרעים ,הזרע ואוריג'ן ,על שיתוף הפעולה
ותמיכתן בניסוי;
לאגף הירקות במועצת הצמחים ,על התמיכה בניסוי;
לשי מגן ממושב חירות ,על הספקת הכוורת לניסוי;
לאורי לויטה ,על עזרתו;
לקק"ל ,על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

83
86
95
71
68
89
91

אותיות שונות מסמנות מובהקות במבחן טוקי קרמר α=0.05

מקורות

טבלה מס'  :3פגמים בפרי ,מיון ביום הקטיף
אחוזים
הזן ריקבון ריקבון ריקבון חריגי ג׳ינג׳ים התמוטטות
עוקץ פיטם צבע
פנימית

סויסה ע' ,צביאלי י' ,זנבר מ' ,אושרוביץ מ' ,אושרוביץ א',
גוגיו ס' ,אופנבך ר' ,בוקיש א' ,פרקר ד' ,צעירי ק' ,בן פלאי י',
עומר ש' ( )2019ניסוי הקדמי לבחינת גידול אבטיח סתיו תחת
 50מש ,תחנת יאיר  .2018מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

1±1 3542
2±2 Glory
8±3 Galaxy
8±2 6213
8±2 61907
14±6 632
3±2 3641

0
1±1
0
0
8±6
1±1
2±2

0
1±1
1±1
1±1
0
1±1
0

4±4
1±1
13±8
2±1
10±1
0
2±2

20±10
9±3
8±1
36±5
58±4
15±3
51±7

0
0
0
0
58±7
3±3
0

Http://agri.arava.co.il

סויסה ע' ,צביאלי י' ,זנבר מ' ,אופנבך ר' ,בוקיש א' ,קדוש ד',
וקרט ד' ,עומר ש' ( )2019ניסוי זני מלון סתיו תחת רשת  50מש,
תחנת זהר  .2018מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
Http://agri.arava.co.il

איור מס'  :1התפלגות משקל הפרי סוג א'

איור מס'  :3המרכיבים של מוצקות הפרי לאחר השהיה

איור מס'  :2יבול סוג א' מצטבר

איור מס'  :4רמת הסוכר  TSSבפרי; ממוצע הבדיקות ב4-
קטיפים

לא נמצא הבדל בין הזנים במבחן טוקי קרמר α=0.05

טבלה מס'  :4פגמים בפרי לאחר השהיה
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632
3542
3641
6213
61907
Galaxy
Glory

ק״ג למ״ר
פסול
0.8±0.2
0.8±0.3
0.2±0.1
0.1±0.1
1.3±0.1
0.4±0.1
0.4±0.1

אחוזים מיבול כללי
סה״כ
פסול
17.4
13.8
5.0
28.9
31.8
10.9
9.5

רישות
חלקי
10.7
8.6
3.6
10.9
2.9
2.4
2.1

ריקבון
עוקץ
0
0
0
0.5
1.2
0
0.5

החמות

ריקבון

סדוק

0
0
0
0
1.1
0.4
0

1.2
0
0
0
2.9
2.9
0

1.7
1.8
1.3
22.0
2.9
3.3

סדקי
פיטם
0
0
0
0
0.2
0
0

קטן מ500-
גרם
0
0.2
0.3
6.8
0.2
1.7
2.4

אחר
3.8
3.2
1.1
9.4
1.4
0.7
1.1

השפעת תוספת תאורה ומיקוריזה
על גידול טרגון בכיכר סדום
עונה שנייה ,תחנת זוהר2018/19 ,

מעין פלוס קטרון ,דודי קדוש ,שלומי ואקרט  -מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
דויד סילברמן  -שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עבודה זו בחנה את השפעתה של התאורה
הפוטופריודית על הצימוח ועל יבול הטרגון,
ובנוסף נבחנו טיפולי ג'יברלין וגם הוספת
מיקוריזה בהגמעה 3 ,שבועות לאחר
השתילה ובמהלך עונת הגידול.

תקציר
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טרגון (לענה דרקונית )Artemisia dracunulus ,הוא צמח עשבוני
רב-שנתי ,המשמש כעשב תיבול .גידול טרגון לתבלין בערבה,
בחודשי החורף ,נעשה בבית גידול כמו חממה או מנהרה
עבירה .בחלק מהשטחים מוסיפים שעות תאורה ,כדי לזרז
את הצימוח ,ובחלק מהם נעשה הגידול בתנאים של יום טבעי.
כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ 30-ס"מ ,קוצרים את היבול.
בין הקצירים ניתן טיפול בג'יברלין  GA3בריכוז  50ח"מ .בקיץ,
משך הזמן החולף מקציר לקציר הוא כ 30-יום ,ובחורף  -כפול
מכך ,כ 60-יום.
מטרת עבודה זו היא לבחון את השפעתה של התאורה
הפוטופריודית על הצימוח ועל יבול הטרגון .בעונה זו ,בנוסף
לבחינת תוספת תאורה וטיפולי ג'יברלין ,נבחנה גם השפעתה
של הוספת מיקוריזה בהגמעה 3 ,שבועות לאחר השתילה
ובמהלך עונת הגידול ,בטיפולים שניתנו אחת לחודש.
בניתוח התוצאות ,עד תחילת חודש מרץ נראה יתרון ברור
ומובהק לתוספות של תאורה ,מיקוריזה וג'יברלין .במבחן
סטטיסטי שנערך ,נמצא כי קיים יתרון מובהק לתוספת
התאורה עד תחילת חודש מרץ ,בעוד שבשאר הטיפולים
ההבדל אינו מובהק .יתרון זה הולך ומצטמצם עד סוף הקצירים
בסוף חודש אפריל ,כאשר אז אין הבדל מובהק בין הטיפולים
השונים .בבדיקות שנערכו ,נמצאה מיקוריזה גם בשורשיהם
של צמחים מחלקות שונות במנהרה ,ולא רק בערוגות

שהוגמעו .לאור תוצאות בדיקות אלה ,יש לחזור ולבחון את
תוספת המיקוריזה כטיפול מיטיב במהלך הגידול.
תוספת תאורה בחודשי החורף תורמת להקדמה משמעותית
במועד תחילת הקטיף ולריכוז יבול הטרגון עד חודש מרץ,
תקופה משמעותית למגדלי התבלינים בכיכר.

מבוא
טרגון (לענה דרקונית )Artemisia dracunulus ,הוא צמח עשבוני
רב-שנתי המשמש כעשב תיבול .מוצאו מחצי הכדור הצפוני -
אירופה ,חלקים מאסיה (גם הודו) ,אמריקה הצפונית ומקסיקו.
טעמו של הטרגון מזכיר אניס .לעיסת גבעולי טרגון מאלחשת,
ולכן הוא משמש גם כתרופה לכאבי שיניים .הצרפתים
משתמשים בתבלין זה לתיבול עופות ,דגים ותבשילי ביצים.
אף שגידלו מיני תבלינים טריים רבים בכיכר סדום במהלך
 30השנים האחרונות ,הגידול היחיד כמעט שנותר כיום הוא
הבזיל .יש חשיבות רבה להגדלת "סל הגידולים" באזור ,ואחד
הגידולים ,אשר לו פוטנציאל גבוה לכך ,הוא הטרגון.
בחודשי החורף ,מרבית הגידולים בכיכר סדום נעשים
במנהרות עבירות ,וכך גם הטרגון .בחלק מהשטחים מוספת
תאורה ,במטרה להאיץ את הצימוח ,ובחלקם נעשה הגידול
בתנאי יום טבעי .כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ 30-ס"מ,
קוצרים את היבול .בין קציר לקציר ניתן טיפול בג'יברלין GA3
בריכוז  50ח"מ .בקיץ פרק הזמן החולף בין קציר לקציר הוא
כ 30-יום ,ובחורף  -כפול מכך.
בעבודות קודמות (צוברי וחוב'  )2001נמצא כי יש יתרון
לתוספת התאורה לעומת טיפול בג'יברלין בלבד .עד כה,
בכל המחקרים שנעשו בעבר ואף בגידול בשטחים מסחריים,
ניתנה תוספת תאורה באמצעות נורות ליבון .בניסויים ,שנערכו
בפרחי טרכליום ובחרציות ,נמצא כי השימוש בנורות פלורסנט
או בנורות לד הינו יעיל כמו השימוש בנורות ליבון .לפיכך,

רצוי לבדוק לעומק את יעילות התאורה גם בגידול טרגון (סוג
המנורה ,עוצמתה ,מרחקי ההצבה ,כמות שעות ההפעלה,
אופן ההפעלה  -לסירוגין או ברציפות וכו').
מטרות עבודה זו הן לבחון את השפעת תוספת התאורה
הפוטופריודית על צימוח הטרגון ולבדוק את השפעת טיפולי
הג'יברלין על יבול הטרגון ועל איכותו.
בשנה החולפת ,בנוסף לבדיקת תוספת תאורה לשיפור היבול,
נבדקה גם השפעת איכות המים על הגידול .התוצאות העידו
על ההשפעה השלילית שהייתה למים המליחים על הגידול
בסופו .בעבודות ,שנעשו בגידולים אחרים באזור הערבה
ובאזורים אחרים ,נמצא כי המיקוריזה עשויה לשפר את קליטת
השתילים ואת גידולם .לפיכך ,לאור קשיי הקליטה בתנאי חום
בתחילת הגידול ובהמשכו ,הוחלט לבחון את ההשפעה של
תוספת המיקוריזה בשילוב תוספת תאורה במהלך הגידול.

איור מס'  :1הטיפולים השונים שנעשו במנהרה העבירה

שיטות וחומרים
הניסוי בוצע בתחנת הניסיונות זוהר ,מו"פ ערבה תיכונה
וצפונית תמר .צמחי טרגון נשתלו ( )26.9.18בעומד של 30
שתילים למטר ערוגה ( 2שלוחות טפטוף עם טפטפות כל
 20ס"מ 3 ,שתילים לטפטפת) במנהרה עבירה ,תחת רשת
מזיקים  50מש ורשת צל .ב 29.10.18-הוסרה רשת הצל,
ובתאריך  8.11.18נפרסה יריעת פלסטיק על המנהרה .ההארה
החלה בתאריך  ,8.11.18והיא הופעלה מדי יום מהשעה 22:00
עד  1:00עד לתאריך  .22.3.18הנורות ששימשו לניסוי הן נורות
לד  W12באור לבן חם (איור .)1
במהלך הגידול ניתן טיפול ג'יברלין שבוע לאחר כל קציר.
שלושה שבועות לאחר השתילה החלו בהגמעת מיקוריזה
(מיקו אפ) בשתי הערוגות המזרחיות ,בתדירות של אחת
לחודש ובכמות של  300גרם לדונם.
כל טיפול נקצר כאשר הצמחים הגיעו לגובה המתאים לקציר.
עד לתאריך  11.5.18בוצעו  6קצירים בחלקות שהוארו ,לעומת
 5קצירים בחלקות שנותרו ללא תוספת הארה .נשקל כל
היבול (כל החומר הירוק) שנקצר מהחלקה ,ובנפרד נשקל
היבול הראוי לשיווק.

תוצאות
עד תחילת חודש מרץ היה יבול החלקות שהוארו גבוה מהיבול
בחלקות ללא תוספת תאורה (טבלה  .)1בכל טיפולי התאורה
נקטפו יבולים גבוהים יותר עד אמצע חודש מרץ ,אך החל

מאמצע חודש זה נסגר הפער בין הטיפולים השונים .מתן
ג'יברלין לאחר הקטיפים ,על סמך נתוני עונה זו ,עשוי להוות
תחליף לתאורה .הטיפול ,שבו נקטף היבול הגבוה ביותר ,הוא
הטיפול שבו שולבו ג'יברלין ,תאורה ומיקוריזה .מהתוצאות
שהתקבלו בתום העונה עולה ,כי אין הבדלים מובהקים בין
הטיפולים השונים.
הקציר הראשון נערך באותו מועד בחלקות המוארות ובחלקות
ללא תוספת תאורה (איור  .)2החל מהקציר השני נראתה
הקדמה בחלקות שבהן הייתה תוספת התאורה ,ופער זה
נשמר עד אמצע חודש מרץ; החל ממועד זה כבר נקטף יבול

טבלה מס'  :1היבול שנקטף מהטיפולים השונים עד תחילת חודש מרץ ועד סוף אפריל

יבול למטר ערוגה
עד סוף העונה

3.04

3.79

2.94

2.45

2.25

2.00

a

ab

bc

bc

bc

c

4.43

5.46

4.54

4.60

4.29

4.03

a

a

a

a

a

a

שדה וירק

יבול למטר ערוגה
עד 4.3.18

תאורה

תאורה +
מיקוריזה

תאורה
ללא ג'יברלין

ללא תאורה

ללא תאורה +
מיקוריזה

ללא תאורה
וללא ג'יברלין

65

איור מס'  :2יבול מצטבר בטיפולים השונים

דומה מהחלקות שהיו עם תוספת תאורה וללא תוספת תאורה.
הטיפול שממנו נקטף היבול הרב ביותר כל עונת הגידול הינו זה
של מתן תוספת תאורה ,מיקוריזה וג'יברלין.

סיכום
בעונה זו ,בניגוד לעונה הקודמת ,נשתל הטרגון תחת רשת 50
מש ורשת צל (בעונה הקודמת נשתל הטרגון תחת רשת צל
בלבד) .מי ההשקיה בעונה זו היו מי קו בלבד ,בשל התוצאות
שהתקבלו בעונה שעברה .בעונה זו ,בנוסף לבחינת תוספת
תאורה וטיפולי ג'יברלין על הגידול ,בדקנו גם הוספת מיקוריזה
בהגמעה  3שבועות לאחר השתילה ובמהלך עונת הגידול,
בטיפולים שניתנו אחת לחודש.
בניתוח התוצאות עד תחילת חודש מרץ נראה יתרון ברור
ומובהק לתוספת תאורה ,מיקוריזה וג'יברלין .במבחן סטטיסטי
שנערך נמצא כי קיים יתרון מובהק לתוספת התאורה עד
תחילת חודש מרץ ,בעוד שבשאר הטיפולים ההבדל אינו
מובהק .יתרון זה הולך ומצטמצם עד סוף הקצירים בסוף חודש
אפריל ,כאשר אז אין הבדל מובהק בין הטיפולים השונים.
בבדיקות ,שנערכו בשורשיהם של צמחים מחלקות שונות
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במנהרה ,נמצאה גם בהם מיקוריזה ,ולא רק בערוגות
שהוגמעו .לאור תוצאות בדיקות אלה ,יש לחזור ולבחון את
תוספת המיקוריזה כטיפול מיטיב במהלך הגידול.
ברור כי תוספת תאורה בחודשי החורף תורמת להקדמה
משמעותית במועד תחילת הקטיף ולריכוז יבול הטרגון עד
חודש מרץ ,תקופה משמעותית למגדלי התבלינים בכיכר.
הפער שנוצר בין החלקות באמצע החורף הצטמצם לגמרי
כבר בקטיפי אמצע חודש מרץ .טיפולי התאורה קיצרו את
פרק הזמן בין קציר לקציר.

תודות
תודתנו להנהלת ענף הירקות במועצת הצמחים על
השתתפותם במימון הניסוי;
תודה לקק"ל על התמיכה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

מקורות
צוברי ג' ,קדמן זהבי א' ,כרמי ש' ,מזור י'  .2001השפעת תוספת
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