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שלום ולא להתראות
הקשיב למצוקות החקלאים, ובמקביל הגה רעיונות הזויים ומבישים, 

כמו החכרת מיליון דונם בנגב לסינים, העברת מרכז וולקני לצפון 
הארץ, הצעה להפרטת 50 אחוז ממוצרי הידע של מרכז וולקני 

למדינה זרה, רפורמה בניהול יערות המדינה, רעיון המעבר לתמיכות 
ישירות לחקלאים ועוד.

במקביל נעשה ניסיון תמידי לפגוע במועצות הייצור החקלאיות, 
הגופים הכמעט יחידים שנותנים גיבוי לחקלאים ומנוהלים על-ידיהם 

ובכספם, ובזאת השקיע אנרגיה רבה.
כמו-כן, לא נעשה דבר כדי להגביר ולתמוך במשקים החקלאיים 

באמצעות השקעות, הוזלת עלויות הגידול, וגם לא בהקמת שוק סיטוני 
מודרני ואיכותי שחיוני למדינה, שהיה נותן מענה לשני מיליוני טונות 

ירקות ופירות, צעד שנקבר בקדנציה הזאת.
אפשר עוד להרחיב ולכתוב על יחסו המתנשא לחקלאים ולנציגיהם, 

וגם כלפי העובדים שלו במשרד החקלאות, אבל בפשיטת הרגל 
המוסרית של מערכות פוליטיות, כאשר מגיע למשרד החקלאות 

אדם עם אג'נדה כלכלית חד כיוונית וללא הבנת התחום החקלאי, מה 
הפלא שזאת התוצאה.

נקווה לימים טובים, לשר ומנכ"ל שאוהבים את הארץ הזאת ואת 
חקלאיה, ובא לציון ולחקלאות גואל.

מאיר יפרח

על הפרק

תחליפים לתכשיר ההדברה   52
"רובראל" להארכת אחסון 

וחיי מדף בגזר
נדב ניצן, עמי לנדאו,   

שחר פינקוביץ  

תכולת מתכות כבדות בפרי   59
הפלפל בהשפעת זיבול 

בקומפוסטים שונים
פנחס פיין, אנה בריוזקין,   

אפרים ציפלביץ', זיוה גלעד,   
אחיעם מאיר, דוד סילברמן, 

אורי אדלר

זה שנים רבות שאני פעיל במגזר החקלאי וליוויתי לא מעט מנכ"לים 
במשרד החקלאות. היו מינויים גרועים לא פחות, אבל המנכ"ל הנוכחי, 

שהודיע על פרישתו בימים אלה, עבר את כולם. תחת הסיסמה של 
התמודדות ביוקר המחיה, השתלטה אידיאולוגיה של שוק עולמי פתוח 

וכפר גלובלי, והונהג בכל הזדמנות יבוא פרוע וחסר רחמים כלפי 
החקלאים המייצרים בשוק המקומי, במוצרים שיש בהם די והותר 

לכלל האוכלוסייה ובמחירים סבירים, חקלאים שרבים מהם מיישבים 
את גבולות הארץ ואחראים לביטחון המזון, כפי שנוכחנו בעידן זה של 
מגפת הקורונה. אבל כל זה לא בדיוק עניין אותו. מבחינתו החקלאים 

בכיינים, וכך כתב בימים האחרונים לראש המועצה הלאומית לכלכלה: 
"ואני מציע שוב עתה, כי נציגי החקלאים והממשלה יפעלו במשותף 

להצגת חקלאי ישראל כהווייתם, כחקלאים מצליחים, יזמים, יצירתיים 
ויצואנים, שאינם כלל ועיקר פושטי יד ורגל, כפי שמוצגים על-ידי 

משרדי יחסי הציבור של חלק מארגוני החקלאים". כלומר, הוא סובר 
שמצבם של החקלאים כיום מעולם לא היה טוב יותר...

המנכ"ל היוצא לא המציא את הגלגל, ומה שלא מגדלים בארץ אין 
בעיה לייבא, אבל היבוא חסר האחריות שהנהיג הועיל רק לכמה 

יבואנים, שהתעשרו על חשבון החקלאים, ולא הוזיל לצרכנים באגורה.
בכל תקופת כהונתו לא הרבה להגיע ליישובים החקלאיים, לא באמת 

52 2439

מבחן זני אבטיח מורכב, מידי   39
ורגיל בבית רשת בקיץ

בשור, 2019  
ליאור אברהם, שמשון עומר,   

חנה אלון 

מבחן זנים ואגרוטכניקה של   46
דלעת ערמונים בבית רשת 

50 מש
מו"פ דרום, 2018  

ליאור אברהם, שמשון עומר,   
חנה אלון, חננאל בן כליפה, 

כרמית זיו, אלי פליק, 
פביולה יודולביץ, איובמי אדקו,   

רפי רגב, אלעד רימון
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סלט ירקות
לאלון שוסטר ידידנו, שר 

החקלאות החדש, ברכות!!!!
עבודה רבה וחשובה מחכה לך, 

לאחר תקופה ארוכה של שממה 
ואובדן דרך, תוך ייבוש המשרד 

בפעילויותיו השונות.
ענף הירקות זקוק לשינויים 

גדולים, כולל תקציבים 
במנהלת ההשקעות, הקמת 

שוק סיטוני חדש, צמצום פערי 
המחירים, הוזלת המים ושמירה 

על מועצות הייצור, המחקר 
וההדרכה.

תקופת השירות תמיד קצרה 
מדי והמלאכה מרובה, אך כולנו 
סמוכים ובטוחים לעת הזאת כי 
אתה האיש הנכון במקום הנכון.

נסייע להצלחתך שהיא גם 
הצלחתנו.

קס חילופי שרים ט
במשרד החקלאות

ביום שני, 18.5.20, התקיים 
במשרד החקלאות טקס חילופי 

שרים בין ח"כ צחי הנגבי, השר 
היוצא, וח"כ אלון שוסטר, השר 

הנכנס. מטעמי זהירות, עקב נגיף 
הקורונה, התקיים הטקס ללא 

קהל והועבר בשידור חי בעמוד 
הפייסבוק של משרד החקלאות. 

השר היוצא, צחי הנגבי, אמר כי 
״אני נפרד ממשרד החקלאות 

לאחר תקופה קצרה אך 
מאתגרת. מגפת הקורונה חייבה 

אותנו להתארגנות מהירה, 

כדי להגיב ביעילות למשברים 
חריגים: מחסור בידיים עובדות, 

אגירה חסרת תקדים של ביצים, 
הפעלת עובדים מהבית, סגירת 

שווקים, סכנת כליה ליבול 
ההדרים ועוד".

השר הנכנס, אלון שוסטר, אמר 
כי "אני נכנס בשערי המקום הזה 

בענווה גדולה. עם כל ניסיוני 
בשירות הציבור, אני מתכוון 

ללמוד בטרם אחליט. 
אני בא מהכפר. בבית אבי, 

בקיבוץ שלי, חייתי חקלאות. 
חלבתי עיזים במשק הילדים, 

חשתי את רטט המנוע של 
הטרקטור כשנסעתי בשדות 

הקיבוץ, הכנתי תערובת לפרות 
ולתרנגולות, תיחחתי תפוחי 

אדמה, השקיתי את שדות 
החיטה והכותנה, ניערתי שקדים, 

אספתי אבטיחים וקטפתי 
תפוזים.

החקלאות בישראל כיום איננה 
אותה החקלאות כבעבר. כיום 

היא מתועשת, מתקדמת, 
מודרנית. עושה שימוש 

בטכנולוגיות החדישות ביותר 
שהמוח האנושי הצליח לדמיין 

ולקיים. אך מהות התפקיד, 
שאליו אני נכנס היום, הינה בניווט 
של הגשמת חזון עמוס ובקיימותו 

לדורות.  
אתגרים רבים ניצבים לפתחנו, 
ובשילוב הידיים הנכון, בעבודה 
מאומצת ומשותפת, נוכל להם. 

נשכיל לייצר מזון טעים, בריא 

ובמחיר הגון, נשכיל לייצר מזון 
מבלי להרוס את הסביבה, נשכיל 

לשפר את רווחת בעלי החיים, 
בבית ובמשק, נשכיל לשמור 

על מרחבים פורחים ופתוחים, 
לשמחת לב תושבי מדינת 

ישראל, נשכיל לקיים התיישבות 
כפרית איתנה בגבולות הארץ, 

בצפון, בדרום ובמרכז".

שיא המדינה פוגש את נ
החקלאות הישראלית 
בשני סיורים: בעמק חפר 

ובעוטף עזה

סיור הנשיא בעוטף עזה
נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין 

ביקר ביום רביעי, 13 במאי, את 
חקלאי עוטף עזה. הנשיא פתח 
את ביקורו במפגש בקיבוץ עין 

השלושה עם חקלאי האזור, 
המתמודדים עם המציאות שיצר 

נגיף הקורונה, המשיך לביקור 
במפעל של חברת הינומן, בו 

מגדלים את צמח המנקאי 
בקיבוץ בארי, ובטרם עזב פתח 
את עונת קציר החיטה בשדות 

של קיבוץ סעד.
הנשיא פתח את ביקורו בשדות 

התירס והחמניות הסמוכים 
לקיבוץ עין השלושה ושמע על 

התוצרת החקלאית בעוטף ועל 
הקשיים בתקופה האחרונה. 

אל הנשיא התלוו ראש המועצה 
האזורית אשכול, גדי ירקוני, 

והחקלאים: דן ויצמן ממושב 
עין הבשור, ליאור קטרי ממושב 

אוהד, גליל נחום ממושב 
מבטחים, יוחנן קופלר מקיבוץ עין 

השלושה, ידידיה הוכמן ממושב 
בני נצרים, אורנה אינזטיין מקיבוץ 
מגן ושמואל בלברמן מקיבוץ ניר 

יצחק.
הנשיא שמע כי באזור העוטף, 

אותו מכנה הנשיא ״עוטף 
ישראל״, מגדלים את כל סל 

הירקות הישראלי: מלפפונים, 
קישואים, חצילים, חסה, צמחי 
תבלין, כרוב, אבטיחים, מלונים 
אננס, תות שדה, אבוקדו ועוד.

בשיחתו עם החקלאים אמר 
הנשיא: ״הקורונה האירה את 

עינינו לדברים שהיו בזמנו ברורים 
מאליהם ואנחנו פשוט שכחנו. 

למשל החשיבות של יסודות 
המדינה הזאת, שאחד מהם הוא 

החקלאות. לאמירה 'קנו כחול-
לבן' הייתה משמעות וידענו שנוכל 

תמיד לקיים את עצמנו בצורה 
הטובה ביותר, ועל כך הייתה 

גאוותנו. לאורך הדרך כוחות שוק 
ונושאים כלכליים הובילו את 

הדרך, אבל הימים האלה מזכירים 
לנו את העיקר. עצמאות ישראל 

היא הדבר החשוב ביותר, ובלי 
החקלאות אין עצמאות בישראל. 

דווקא מפה אני קורא לאזרחי 
ישראל ומבקש, פשוט קנו כחול-
לבן, קנו תוצרת ישראל. קנו את 

התוצרת החקלאית הנפלאה 
שנמצאת כאן״.

מ
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המשך בעמוד הבא

בהמשך ביקר הנשיא בחברת 
האגרו-פוד טק "הינומן" 

בחממות קיבוץ בארי, שם 
הוצג בפניו ה"מנקאי" - ירק 

עלים זעיר שהוכרז ״כעתיד של 
המזון״ אחרי 8 שנים של פיתוח 

והשקעות בינלאומיות. גידול 
ה"מנקאי" מתבצע בבריכות 

חממות הגדולות מסוגן בעולם, 
באמצעות מערכות גידול 

מנוטרות, המנוהלות על-ידי 
חיישנים, מערכת ממוחשבת 
ונוסחת דישון סודית. מדובר 

במודל חקלאות מזן חדש: ללא 
צורך באדמה, שימוש בכמויות 

מינימליות של מים ותאורה וללא 
מגע יד אדם. 

בסיום ביקורו בעוטף עזה, פתח 
הנשיא את עונת קציר החיטה 

בשדות של קיבוץ סעד, כשהוא 
מלווה במנהל גידולי השדה, חיים 

לנדסמן, ובמגדל החיטה, יהודה 
ניר. יהודה נהג את הקומביין 

בעוד הנשיא מלווה אותו בקבינה, 
והשניים פתחו יחד את קציר 
החיטים של העונה, בתקווה 

לעונה של שפע וביטחון. 

סיור בעמק חפר
"אם לא נחזיר את הברק לעיני 
החקלאים לא יקום דור המשך, 

זה יהיה סופה של עשייה 
ישראלית מפוארת. כל שנה 

נושרים עוד ועוד מגדלים והגיל 
הממוצע של חקלאי ישראלי 

הוא 63 על-פי נתוני משרד 

החקלאות,״ כך סיפרו בצער 
לנשיא בני משפחת סעדה, 

מגדלי פרחים ממושב מאור. 
הדברים נאמרו בסיור שערך 

נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין, 
לרגל חג השבועות, ביום רביעי, 

27 במאי, ביישובי עמק חפר. 
אל הנשיא התלוו שר החקלאות, 
אלון שוסטר, מזכ"ל התאחדות 

חקלאי ישראל, אבו וילן, ראש 
המועצה האזורית מנשה, אילן 

שדה, וראשת המועצה האזורית 
עמק חפר, ד"ר גלית שאול.

הנשיא הקשיב לדברי החקלאים 
ואמר: "החקלאות חרוטה על 

לוח ליבי, אני עושה כל שביכולתי 
להגיש עזרה ולהעלות אותה על 

נס. אני מבטיח לכם שאמשיך 
ואעשה זאת עד תום כהונתי 

וגם אחריה, והנה אני כאן היום 
עם שר החקלאות ובשבוע 

שעבר הייתי בשדות עוטף עזה, 
עוטף ישראל, כדי לתרום את 

חלקי הקטן בהארת החשיבות 
שבחקלאות עצמאית למדינה. 

עצמאות ישראל, ביטחונה 
ושגשוגה הם האחיזה בקרקע, 

והחקלאות היא הראשונה שבהם. 
אנחנו צריכים להבין שחקלאות 

ישראלית היא צורך חיוני לקיומנו 
בארץ. ולאזרחי ישראל אני אומר 
שוב ושוב, קנו תוצרת הארץ. זה 
מה שמחזיק את המדינה חזקה 

ועצמאית״.
הנשיא הדגיש: "אני יודע 

שהמשבר הכלכלי שנלווה 

למגפת הקורונה פגע בחקלאים 
ובחקלאיות רבים, שהכנסתם 

נפגעה. מדינת ישראל לא 
תשאיר את החקלאים מאחור. 

אתם גאוותנו, ואנחנו זקוקים 
לכם. עבודת האדמה שומרת 

על אדמותינו. שומרת עלינו. גם 
אנחנו נשמור עליכם".

מדברי שר החקלאות, אלון 
שוסטר: "אני מבקש להביע 

את תודתי, הערכתי והוקרתי 
לנשיא המדינה, שביטא היום 

בעצם ביקורו סולידריות עמוקה 
עם המתיישבים והעוסקים 

בחקלאות. הנשיא מבין היטב את 
חשיבות החקלאות הישראלית 

ואת ההיבטים הלאומיים, 
העמוקים, של שיבת העם לארצו, 

את חשיבות הייצור באמצעים 
עצמיים ככל האפשר ואת 

הפריסה וההתיישבות לאורך 
הגבולות. הנשיא קרא לי להיעזר 

בו בכל אימת שאידרש לכך, 
וכמובן שאעשה זאת. אתגרי 

החקלאות הישראלית הם רבים, 
אך עם שותפים כמו נשיא 

המדינה, בהחלט נוכל להם".
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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 2020 סכום שנתי של 25,000 ש"ח, 

לחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים לתואר שני או שלישי, העוסקים 
בתחום המחקר היישומי בגידולי הירקות, הן במבנים מוגנים והן בשדה 

הפתוח )כולל ירקות לתעשייה(.

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 2 דקות להציג את עצמו ואת 
עיקרי עבודתו.

זוכים שלא יהיו נוכחים בטקס, בלא תיאום מראש עם המארגנים, תישלל 
זכאותם לקבלת המלגה.

הזוכים במלגה יידרשו להעביר לארגון את תקצירי המחקרים שבוצעו, 
לצורך פרסומם בביטאון הארגון.

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

Email: pirhia@vegetable.co.il
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זקי מזג האוויר נ
לחקלאים ברבעון 

הראשון של השנה: 
למעלה מ-100 מיליון ש"ח
מסיכום נתוני הרבעון הראשון של 

שנת 2020, שנערך בקנט, הקרן 
לביטוח נזקי טבע בחקלאות, 

עולה כי הקרן תפצה את 
החקלאים בהיקף של למעלה 

מ-100 מיליון ש"ח כתוצאה 
מנזקים שאירעו לגידולים השונים 

בחודשים ינואר-מרץ 2020. 
רק בחודש מרץ, מאז התפרץ 
נגיף הקורונה בישראל והנזקים 
הכבדים שנגרמו כתוצאה ממנו 
לחקלאים המקומיים, גרמו נזקי 

מזג-האוויר השונים לנזקים 
של למעלה מ-50 מיליון ש"ח 

לחקלאים.
יצוין כי מדובר באומדן ראשוני 

בלבד, כאשר היקף הנזקים 
הסופי ייוודע רק בחודשים 

הבאים.
על-פי נתוני קנט, למרות 

ההיבטים החיוביים של החורף 
הגשום, התרחשו במהלך הרבעון 

הראשון של השנה מספר 
אירועים אקלימיים משמעותיים, 

שגרמו לפגיעות קשות ולאלפי 
דיווחי נזקים לגידולים השונים: 

בשבוע הראשון של ינואר 
ירדו כמויות גדולות מאוד של 

משקעים, חלקם במטחים 
כבדים של גשמים, מצפון הארץ 

ועד לצפון מערב הנגב. בצפון 
הארץ ובמישור החוף הדרומי 
ירדו למעלה מ-100 מ"מ של 

משקעים, שגרמו להצפות וסחף 
ולפגיעה בענפי פלחה, פירות, 

בננות ומדגה, ובכלל זה קריסת 
חממות ומבני גידול. בהמשך 
החודש התרחבו המשקעים 

הכבדים גם לדרום הארץ ולוו 
במטחי ברד במקומות שונים. 

מטחי הברד והמשקעים הרבים 
גרמו לנזקים משמעותיים, בין 

השאר בהדרים ובירקות השונים. 
גם במהלך חודש מרץ אירעו 

מספר אירועי סערה, שלוו 
בעיקר ברוחות עזות ובמשבי רוח 

חזקים, שגרמו לנזקים כבדים 
לגידולי ירקות, פירות, פלחה, 

אבוקדו וצמחי נוי.  
בחלוקה לענפים השונים עולה 
כי את מירב הנזק ספגו גידולי 
הירקות. מסיכום נתוני הרבעון 

הראשון שנערך בקנט, עולה כי 
הקרן תפצה את מגדלי הירקות 

ביותר מ-36 מיליון ש"ח, את 
מגדלי הפלחה ביותר מ-18 מיליון 
ש"ח ואת מגדלי הפירות והבננות 

בכ-9 מיליוני ש"ח כ"א. נזקים 
משמעותיים נגרמו ברבעון הראשון 

גם לבתי צמיחה )למעלה מ-12 
מיליון ש"ח( לענף הלול )למעלה 

מ-5 מיליוני ש"ח(, להדרים, לצמחי 
נוי ולגידול האבוקדו.

לדברי שמוליק תורג'מן, מנכ"ל 
קנט, גם בימים אלה של 

התפרצות וירוס הקורונה, בקנט 
ממשיכים בפעילות השוטפת 

במטרה לספק את הצרכים 
השוטפים של החקלאים, 

להעריך ולפצות את החקלאים 
על הנזקים שקרו להם בתקופה 

האחרונה ולהמשיך ולבטח 
את הגידולים השונים. בנוסף 

לפעילות זו, שנמשכת כל העת, 
קנט נרתמה לסייע לחקלאים 

גם בנזקי הקורונה. מעריכי 
הנזקים של קנט מבצעים תיעוד 

של הנזקים שנגרמו כתוצאה 
מהקורונה בענפים השונים, גם 

למגדלים שאינם מבוטחים. 
הנתונים שנאספים ותיעוד 

היקף הנזק מועברים לגורמים 
הרלוונטיים להמשך טיפול".

זקי גל החום הכבד נ
שהחל ב-17.5.20

משעות הבוקר )17.5.20( 
התקבלו בקנט, הקרן לביטוח 
נזקי טבע בחקלאות, עשרות 
הודעות על נזקי מזג-האוויר 
ועומס החום הכבד לגידולים 

השונים. הנזקים שהתקבלו עד 
אז הם מכל אזורי הארץ, ובכלל 

זה דרום רמת הגולן והגליל 
העליון, מרכז הארץ, בעיקר 

אזור עמק חפר, וכן ממשקים 
חקלאיים בנגב הדרומי.

מבדיקה ראשונית שנערכה 
בקנט עולה, כי מרבית הנזקים 
לענפי המטעים והירקות הינם 

בגין פגיעות חום הפוגעות 
בפריחה ובחנטה של הפירות 

והירקות, פגיעה הגורמת לירידה 
משמעותית בהיקף היבולים 
העתידיים. בין השאר מדובר 
על פגיעה בגידולי עגבניות, 

פלפלים, הדרים, אבוקדו 
ואבטיחים. פגיעה משמעותית 
נוספת, בעקבות החום הכבד, 

היא מכות שמש, הגורמות 
לצריבות של הפרי על העצים, 

צריבות הפוסלות את הפרי 
לשיווק בהמשך. בענפי הפלחה, 
ובכלל זה גידולי החיטה, החשש 

הוא לשריפות כתוצאה מגל 
החום ומהרוחות הצפויות.

לדברי שמוליק תורג'מן, מנכ"ל 
קנט, הרי בנוגע לגל חום זה, 
בהערכה רק מהיום הראשון, 

מדובר בנזקים שיכולים להגיע 
לעשרות מיליוני ש"ח, אולם 

עדיין מוקדם לקבוע את היקף 
הנזקים הסופי. "הפעם מדובר 

בגל חום של כשבוע, כאשר 
בנוסף לטמפרטורות הגבוהות 

הנמדדות במשך היום, גם 
בשעות הלילה צפוי חום חריג. 

מבחינת החקלאות מדובר 
בשילוב בעייתי ואנו צופים כי 

היקף הנזקים הסופי יהיה גבוה 
מאוד".

יעד הוא עדכון ה
מהותי לתיקון 116

מרכז המועצות האזוריות 
ותנועת המושבים מברכים 
על הנכונות לעדכון החוק, 

זאת לאחר פגישות משותפות 
רבות עם שר המשפטים ועו״ד 
ארז קמיניץ, המשנה ליועמ״ש 
לממשלה, אולם מדובר בצעד 

ראשון בלבד.

לדברי מזכ״ל תנועת המושבים, 
עו״ד עמית יפרח: ״הסעיף הוא 

צעד ראשון, אך לא מספיק. יחד 
עם מרכז המועצות האזוריות, 
נפעל לקיום המתווה שהצענו 

יחד לתיקון החוק, הנותן מענה 
לבעלי הנחלות שנמצאים במצוקה 

אמיתית והינו מחויב המציאות. 
כעת נמתין שהחוק יובא לוועדת 

הפנים, לעדכון בנוסח שהצגנו, 
כלומר הקפאה ל-5 שנים ואפשרות 

הסדרה ללא הקנסות והאכיפה 
האגרסיבית, ואנו נהיה עם יד על 
הדופק עד אשר נגיע ליעד שלנו, 
שהינו עדכון מהותי  לאלתר של 

תיקון 116״.  

לדברי יו״ר מרכז המועצות האזוריות, 

שי חג׳ג׳: ״כפי שאמרנו לאורך כל 

הדרך, יש להבחין בין בנייה לא חוקית 

לבין שימוש חורג. ברוב המקרים 

במרחב הכפרי מדובר בשימוש חורג 

ולא בבנייה לא חוקית. במקומות 

בהם יש אופק תכנוני - יש לפעול 

לקידום הסדרה. המועצות האזוריות 

הן חלק מהפתרון להסדרה, כפי 

שאנו מבקשים לאפשר. בהמשך 

נדאג להרחיב את הפל״ח )פעילות 

לא חקלאית(, לעידוד תעסוקה 

בתחומים נוספים. אנחנו נוודא שכך 

יהיה״.

כאמור, מרכז המועצות האזוריות 

והתנועות המיישבות הגישו את 

המתווה הבא: 

הארגונים תומכים בהסדרת 

השימושים ללא היתר בחלקות 

המגורים במושבים. לצורך זה 

נדרש קיום של הליכי הסדרה 

ואכיפה מידתיים ושלביים:

הקפאת האכיפה של היחידה   .1

הארצית על חלקת המגורים 

וחלקה א' החקלאית במושב, כולל 

שימושים נלווים, לחמש שנים 

לפחות.

בשנים אלו האכיפה על   .2

חלקה א' תיעשה על-ידי הוועדות 

המקומיות ובשני מסלולים, הסרה 

או הסדרה, הכול על-פי האופק 

התכנוני הקיים בתוכניות באותה 
מועצה אזורית.
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נדרשת מידתיות ושלביות   .3
באכיפה, אשר תעודד את 

הכניסה להסדרת השימושים, 
וכל זאת ללא הקנסות הכבדים 

והאכיפה האגרסיבית אלא 
בהבנות מול המגזרים, בהתאם 

לאופיו של כל מגזר. 
במהלך חמש השנים הללו נדון   .4

עם רשויות המדינה על תכנית 
אסטרטגית לשינוי ולהסדרה של 

השימושים במושבים ולמציאת 
שימושים נוספים מידתיים 

בחלקות המגורים במושבים, 
במבנים החקלאיים שאינם 

בשימוש ויכולים להוות פרנסה 
חליפית לחברי המושבים.

את המתווה גיבש צוות מצומצם 
של מרכז המועצות, שמייצג את 

כלל ראשי המועצות והתנועות 
המיישבות: עו״ד עמית יפרח, 
רותם ידלין - גזר; אושרת גני 

גונן - דרום השרון; ניב ויזל - מטה 

יהודה; אלי ברכה - חוף השרון; 
אילן שדה, מנשה ומילכה כרמל, 

ראש תחום תכנון וקרקעות 
במרכז המועצות.

רס ישראל פ
לפרופ' דני זמיר 

מהאוניברסיטה העברית 
בתחום חקר החקלאות 

וחקר מדעי הסביבה
פרופ' דני זמיר מהפקולטה 

לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש 
רוברט ה' סמית, באוניברסיטה 
העברית, זכה ביום העצמאות 
האחרון בפרס ישראל בתחום 

חקר החקלאות וחקר מדעי 
הסביבה. 

בנימוקיה ציינה וועדת הפרס 
כי "פרס ישראל בתחום חקר 

החקלאות, חקר מדעי הסביבה 
לשנת תש"פ מוענק לפרופ' דני 

זמיר על טיפוח והשבחה של 
זני עגבניות וגידולים אחרים. 

פרופ' זמיר פיתח אוכלוסייה של 
עגבניות תרבותיות שמכילות 

קטעי DNA ממיני בר של 
עגבנייה, המקנים עמידות לעקות 

כמו יובש ומלח ועמידות כנגד 
מחלות צמחים. פרופ' זמיר 

הינו חוקר מוביל בתחום, בעל 
הכרה בינלאומית ושיתופי פעולה 

בינלאומיים. הוא תרם ותורם 
רבות לחקלאות ישראל והעולם".

פרופ' דני זמיר הוא פרופסור 
אמריטוס לגנטיקה באוניברסיטה 

העברית בירושלים, במכון 
סמית למדעי הצמח והגנטיקה 

בחקלאות, הפקולטה למדעי 
החקלאות, המזון ואיכות הסביבה 

ברחובות. הוא מתגורר בגדרה. 
נשוי ואב לחמישה ילדים. 

תחומי מחקרו של פרופ' זמיר 
עוסקים בהשבחת צמחים 

ובפיתוח כלים חדשניים לעזרת 
הטיפוח הגנטי, תוך שימוש 

בעיקר בעגבנייה כצמח מודל, 
הן למחקרים בסיסיים והן 

לטיפוח זנים משופרים. הכלים 
החדשניים האלה כללו שימוש 

בסמנים ביוכימיים ומולקולאריים 
למיפוי גנטי, יצירת סדרה של 

קווי עגבנייה ייחודיים )קווי 
אינטרוגרסיה(, שמהווים כלי 

חשוב למחקר גנטי ויישומי 
בצמחים, ופיענוח של הבסיס 
הגנטי והמולקולרי של תכונות 

כמותיות ושל אינטראקציות 
גנטיות מורכבות, כמו און-כלאיים 

)הטרוזיס( ואפיסטאזיס. פרופ' 
זמיר הקים בפקולטה לחקלאות 

מערך טיפוח של זני ורד וזני 
ליזיאנטוס, המתבססים על 

גישות גנטיות וגנומיות חדשניות.

המשך בעמוד הבא
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שיחה עם אורן קורין - יו"ר הוועדה החקלאית ערבה תיכונה
באוקטובר 2018 הודיע מלך ירדן כי לא יחדש את הסכם החכירה 

עם ישראל באזור מובלעת צופר, נספח ב' בהסכם השלום של 
מובלעות צופר ונהריים, והכריז על תאריך הפינוי: 29.10.2019.

היות שתאריך זה נפל על אמצע העונה החקלאית, פעל במרץ רב 
ראש המועצה, ד"ר אייל בלום, במו"מ משותף עם מנכ"ל משרד ראש 

הממשלה, לדחיית הפינוי עד לתום העונה 30.4.2020. ממשלת ירדן 
נתנה אור ירוק לדחייה זו, שאפשרה לחקלאי צופר לשתול פלפל 
ולהמשיך את גידול הפרחים במקום, כעונה החקלאית האחרונה 

במובלעת.
בכל משך התקופה מאז הודעת מלך ירדן, פעלה המועצה האזורית 

במרץ מול משרדי הממשלה, האוצר והחקלאות, לייצר מתווה 
לשטחים חקלאיים חלופיים עבור כ-35 משפחות מצופר, שזו פרנסתן 

היחידה, היות שבערבה אין חלופת פרנסה אחרת.
המתווה שנדרש על-ידי המועצה האזורית מורכב מארבעה סעיפים 

עיקריים:
תקציב להכשרת שטחים חקלאיים; . 1
תקציב להקמת מבנים של בתי צמיחה; . 2
פיצוי על הפסד עונה חקלאית; . 3
טיוב הקרקע - קיבלנו קרקע שעלויות הטיוב שלה אסטרונומיות . 4

והוחזרה קרקע מדושנת.
בפועל, הושג עד כה, ובתלאות רבות, תקציב להכשרת הקרקע 

החלופית, ובמועצה פועלים כדי להשיג את שלושת הסעיפים 
האחרים. עם הקמת הממשלה אפשר יהיה לטפל בסעיפים הנוספים 

הנדרשים.

שיחה עם ארז גיבורי - חקלאי ממושב צופר
ארז החזיר 100 דונם פלפל, שגידל במובלעת הירדנית במשך כ-11 

שנים.
ארז, יליד בית אלעזרי, נולד לאבא חקלאי. הכיר בשירות הצבאי את 

אשתו, בת צופר. עברו לעבוד במשק של אביה בצופר. ארז עבד 
בחברות דשן בערבה, ובהמשך ניהל באזור בית אריזה.

כאשר נישאו הם קיבלו משק, אולם כיוון שלא היו שטחים מוכשרים 
לעיבוד בצד הישראלי, קיבלו את אדמותיהם  בצד הירדני, שם הקימו 
בתי רשת וגידלו פלפל בלוקי. התחילו ב-30 דונם ובהמשך גדלו ל-50 

דונם, עד שהגיעו לכ-100 דונם.
במשך כל 11 שנות הגידול במובלעת ניהל ארז יחסים מעולים עם 

הצבא הירדני שאבטח את המובלעת, עד שיום בהיר אחד, אחד 
החברים שלח בקבוצת הווטסאפ כתבה מ-ynet  על החזרת המובלעת 

לירדנים. משם החל שיח מול הממשלה בשלושה קווים מקבילים: 
משרד החקלאות - לגבי נוהל סיוע לחקלאים, שיהיה מינימום נזק ותוך 

הכשרת קרקע חלופית; משרד החוץ - במאמצים לחדש את אישור 
ההסכם לגבי המובלעת לעוד 25 שנה, מה שלא נשא פרי; ומנכ"ל 

משרד ראש הממשלה - שהוביל את הנושא הזה. ארז  מסר את לוחות 
הזמנים ואת ההשלכות לכל תאריך שתילה ופינוי עם סיום העונה 

החקלאית.
שאלנו את ארז, מה תחושתו על אובדן שטחי הגידול ומה וההשלכות 

של החזרת שטחי אדמה שבהן גידל במשך תקופה ארוכה.
ארז השיב ש"מדובר בחלקות שכל הזמן השקענו בהן, זה היה למעשה 
מעין בית שני. עם הזמן אתה מתמחה בקרקע, ברמת החלקות, מכיר 

פינוי מובלעת צופר: תום תקופה והחזרת שטחים חקלאיים לירדנים ...
סיפור עם מוסר פלפל

חגית שגב אילת
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את המזיקים, יודע היכן וכמה להשקות, וזה מה שעושה את ההבדל. 
הרווח הקטן בחקלאות מגיע מהקטנות האלה של חיסכון ותזמון נכון, 

וללמוד חלקות חדשות ייקח שנים".
ארז מקווה לקבל את הקרקע החלופית באוקטובר 2020, ואז 

להתחיל להכשיר אותה, להקים את בתי הרשת, להכין את הקרקע, 
לדשן ולזבל. משמעות הדבר היא שהעונה הבאה הינה עונה אבודה. 

לדבריו, "התחושה האישית היא עצב גדול. עבור הירדנים מדובר 
בדונמים נוספים, אבל מבחינתנו זהו עולם ומלואו. לא פשוט להתחיל 

מההתחלה, אבל אין ברירה".
מסתמן שגם בחלקות החדשות יישתל פלפל, וזו הזדמנות, אומר ארז, 
לעשות שיעורי בית ואולי לעשות שינוי. חשוב לראות את טיב הקרקע 

שנקבל ולחשב אומדן סיכויים וסיכונים.
מאחלים לארז ולכל משפחות החקלאים בצופר שפונו, 

שימצאו את המנוחה והנחלה הנכונות במהרה ויחזרו 
להתפרנס בכבוד מחקלאות שנים רבות וטובות, 

בבריאות מלאה ובהצלחה.
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סיכומי ביניים ממשבר הקורונה

קורונה הקרינה ה
לטובה על החקלאות

מאיר יפרח

לא הכול היה רע במשבר 
הקורונה. לתחומים רבים במגזר 

העסקי, ששותקו במהלך 
המשבר, היה נזק קשה מאוד 

ולעתים בלתי הפיך, אבל לעומת 
זאת, לחקלאות הייתה עדנה. 
אחד המגזרים היחידים שהיה 

פתאום לחיוני. הרי ברור לכולם 
כי צריך לספק לאוכלוסייה 

מזון: ביצים, חלב, בשר, ירקות, 
פירות, דגים ועוד, וזאת כל 

השנה, ובמיוחד בתקופת מגיפה 
כלל עולמית. מה שלא העריכו 

במשרדי האוצר והחקלאות, בא 
נגיף קטן, עצר את העולם והעלה 

לכותרות את ביטחון המזון. 
לפתע היבוא מטורקיה של ירקות 

ופירות השניא את היבואנים, 
שעשו תקופה ממושכת קופה על 

חשבון הצרכן והחקלאי. ובראש 
חוצות, ראו כולם איך מי שהוביל 

והצית את פתיל היבוא עשה 
טעות גדולה בחשיבה ונהג ברוע 

אל מול חקלאי הארץ הזאת. 
אני מקווה שהלקח יילמד  וכי 

המסר החשוב, שיש לשמור על 
החקלאים המקומיים בשבע 

עיניים, יובן גם בהמשך.

עילות הארגון פ
בתקופת הקורונה 

והשפעתה על מגדלי 
הירקות

אלי אהרון

קשיים ופתרונות: במהלך 
תקופת הקורונה הוכרה 

החקלאות הישראלית כ"מפעל 
חיוני" ועל כן הוחרגה לגמרי 

מכללי הסגר שנקבעו במדינת 
ישראל. אף על פי כן, לחלק 

מהמגדלים היה זה אסון, שגרם 
לנזקים כלכליים כבדים. הדבר 

בא לידי ביטוי בעיקר בגידולים 
מוטי יצוא, שלא הייתה להם 

חלופה אחרת בשוק המקומי. 
מדובר בעיקר במגדלי הפרחים 

והירקות ובמגדלי התבלינים 
ליצוא.

סגירת השווקים הפתוחים 
בערים השונות ברחבי הארץ 

וכן אולמות השמחות, מסעדות 
וגורמים מוסדיים שונים, השביתה 

גם את החקלאים שפעלו מולם 
באופן ישיר ובאמצעות השוק 

הסיטוני. המדובר בסדר גודל של 
כ-30% מכלל השיווקים בארץ, 

שלא נמצא להם מענה בתחילת 
הדרך.

במצב עניינים זה פנינו לרשתות, 
ובעיקר לאנשי הרכש של משרד 

הביטחון, בבקשה להגביר את 
כמות התוצרת שהם רוכשים. 

ואכן, בהמשך, נמצא פתרון 
שיווקי לחלק לא מבוטל של 

התוצרת שנמנע שיווקה.
סגירת השווקים הפתוחים: נכון 

לכתיבת שורות אלה נפתחו 
השווקים הפתוחים במתכונת 

מצומצמת, אך לא לפני שנאלצנו, 
יחד עם ועד סוחרי השווקים 

הפתוחים, לצאת להפגנה 
בירושלים בדרישה להחזיר אותם 

לפעילות.
לעומת זאת, עדיין הייתה תוצרת 
שלא נמצא לה קונה, כמו: גידולי 
עלים, תבלינים, תות וגזר, אותם 

נאלצו החקלאים להשמיד.
תיעוד הנזקים: מהר מאוד 

ובעצה אחת עם קנט, התארגנו 
לתיעוד נזקים אלו, בתקווה 

שבהמשך נוכל לדרוש פיצוי 
מהמדינה.

את רשימת הנזקים שתועדו, 
כולל אלו שביצעו זאת 

באמצעות שמאות פרטית, 
נעביר להתאחדות חקלאי 

ישראל, יחד עם נזקים מענפים 
אחרים, ובאמצעותם ינוהל מו"מ 

לפיצוי. הערכתנו היא שבסופו 
של דבר, ובמידה שיינתן פיצוי, 
ייקבע הנזק באמצעות הוכחת 

"הפרשי מחזורים" מול שנים 
קודמות. אבל הדרך עוד ארוכה, 

ותחילה יש להיאבק על עצם 
ההחלטה של המדינה לפצות את 

החקלאים.
פעילות הארגון וההתאחדות 

בימי הקורונה: במסגרת 
"התאחדות חקלאי ישראל", 

בה כולנו חברים, הופעל "חמ'ל 
קורונה" בו ישבו נציגים מכל 

הארגונים פעמיים בשבוע, כדי 
לדון בבעיות הנוצרות מעת לעת, 

מתוך רצון לתת לבעיות אלו 
מענה מידי. ישיבות אלה התנהלו 

 .ZOOM-כמובן באמצעות ה
במקביל פתח ארגון מגדלי ירקות 

קבוצת ווטסאפ המשותפת לכל 
חברי המזכירות, נציגי היישובים 

השונים בארץ וכן גורמים נוספים, 
במטרה להעביר הודעות דחופות 

ולהציף בעיות הדורשות מענה 
מידי.

ישיבות תיאום דו שבועיות 
התקיימו בקביעות, בהשתתפות 

הצוות המצומצם של הארגון: 
אלי, אורן ומאיר.

במהלך הסגר הפקנו בארגון 
מגדלי ירקות תוכנית עבודה 
מוצעת ליציאה מהסגר ומתן 
מענה הולם לחקלאים לטווח 

הקרוב והמיידי וכן לטווח הארוך.
היערכות לעתיד: יש להזכיר 

לכולנו שלבעיית הקורונה לא ניתן 
עדיין מענה, ועל כן יש להמשיך 

לשמור על בריאותנו וכן על תכנון 
כלכלי נכון של הגידולים, מתוך 

תקווה שגם תקופה זו תעבור 
במהרה.

דבר טוב וחשוב נוסף הביאה לנו 
הקורונה, והיא בהקמת ממשלת 

האחדות/חירום, שבמסגרתה 
מונה ח"כ אלון שוסטר לשר 

החקלאות.
סוף סוף ניתן לקוות שלחקלאות 

הישראלית תהיה כתובת 
האוהדת את החקלאים 
והחקלאות הישראלית.

זה לא סוד שלכל המנהיגות 
החקלאית בארץ יש ציפיות 

גדולות מהשר, לשיקום 
החקלאות ולהשבת כבודה 

שנפגע בעשור האחרון. הודענו 
לשר כי כולנו נעמוד לצידו ונסייע 

לו להצליח בתפקידו החדש 
והמאתגר.

עובדים: בנוגע לעובדים הזרים, 
כרגע אין שינוי. העובדים הקיימים 

נשארים במשקים, ועובדים 
חדשים לא נכנסים.

כרגע מסתמנת הכנסת עובדים 
ארצה במתכונת של מקבצים 
)קפסולות( והכנסתם תחילה 

לבידוד של 14 יום בבתי מלון על 
חשבון החקלאים, ולאחר מכן 

העברתם למשקים. התאחדות 
חקלאי ישראל תפעל מול 

מקבלי ההחלטות, כדי ששהותם 
בבידוד תתבצע במקומות זולים 
וכן תדרוש מהמדינה להשתתף 

במימון פעולה זו.
אשר לעובדים הפלסטיניים, 
קיימת עתירה לבג"צ של קו 

לעובד ואחרים, בדרישה למתן 
דיור הולם וביטוח בריאות שיכסה 
גם את הקורונה. בתשובת היועץ 
המשפטי של ההתאחדות, עו"ד 
יגאל דנינו, נטען כי על המדינה 

לשאת בהוצאות הנובעות 
מביצוע דרישות אלו. החקלאים 

מצידם נדרשו להגיש רשימות של 
עובדי שטחים, בעלי היתר, כדי 

שיוחזרו לעבודה באותם משקים.
פינוי המובלעת של חקלאי 

צופר: ליבנו עם חקלאי צופר, 
אשר נאלצו להשיב לירדן את 
המובלעת ונשארו, נכון לרגע 
זה, ללא פרנסה. כולנו תקווה 
שממשלת ישראל, שזה עתה 

הוקמה, תיתן להם מענה מידי, 
כך שיוכלו להמשיך את הגידולים 

החקלאיים בשטחים חלופיים.

הדרך עוד ארוכה עד להחזרת 
החקלאות הישראלית והצבתה 

על "דרך המלך", ואנחנו מקווים 
כי יחד עם המנהיגות החדשה 

במשרד החקלאות החדש 
נצליח לעשות זאת.
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נף הירקות בימי ע
הקורונה

נונה ארליך, מנהל ענף ירקות, 
מועצת הצמחים

כמו מרבית ענפי המשק, 
השפעת משבר הקורונה לא 

פסחה על ענף הירקות. למרות 
שהציבור המשיך לצרוך ירקות 

במהלך תקופת הסגר, נתקלו 
מגדלי הירקות בקשיים רבים, 
הן בשיווק התוצרת והן במשך 

הגידול והקטיף. לחלק ממגדלי 
הירקות גרם המשבר להפסקת 

הגידול ולחיסול שטחי הגידול.
עובדים: עובדים מהרש"פ, למרות 
ההיתר שניתן להם, החליטו לחזור 

לבתיהם ולא להישאר בעבודה 
בישראל. לחלק מהמגדלים נגרם 
חוסר בעובדים תאילנדיים, עקב 

הפסקת הטיסות.
נזקים: בהערכה ראשונית של 

אומדן הנזקים, מדובר בכ-50-20 
אלף טונות שלא שווקו. ערך הנזק 

המשוער הינו כ-200 מיליוני ש"ח.
משבר הקורונה חל בתקופה בה 

מרבית גידולי החורף נמצאים 
בשיא עונתם, בייחוד בתקופת חג 

הפסח, אליו נערכים המגדלים כדי 
לספק את הביקושים המוגברים, 

תוך הכוונת הגידול לעונה זו 
והרחבה של שטחי הגידול.

מגדלים רבים מתלבטים בימים 
אילו האם להמשיך ולשתול 

כרגיל או להמתין עד להתבהרות 
השווקים. 

תות שדה: מגדלי התותים היו 
הראשונים שנפגעו. השנה גידלו 
כ-4,500 דונמים של תות, אולם 
איחור בהבשלה גרם להגדלת 

היבול בחודשים פברואר ומרץ, 
ועם הטלת הסגר בחג הפורים 

החלו להיווצר עודפי תוצרת. 
הטלת הסגר בחודש מרץ 

וסגירת השווקים הפתוחים כבר 
לא אפשרה את המשך הגידול. 

מרבית שטחי הגידול ננטשו 

עקב חוסר היכולת לקטוף, בשל 
מחסור בעובדים, ועקב סגירת 

השווקים וחוסר היכולת של 
הרשתות לקלוט תות בתפזורת, 

אשר בתקופה זו של העונה מהווה 
חלק גדול מהשיווק.

סגירת מסעדות, בתי מלון והשוק 
המוסדי: החל מאמצע חודש 

מרץ, עם סגירת המסעדות, בתי 
המלון והשוק המוסדי הנוסף, נוצרו 
עודפי ירקות בהיקפים של מאות 
טונות מדי שבוע, תוצרת שהייתה 

מיועדת לשיווק במגזר שבו 
קיימות דרישות מחמירות יותר של 

כשרות. חלק מעודפי התוצרת 
שיועדה לשוק המוסדי הופנתה 

לשווקים הרגילים וגרמה לקריסה 
של השווקים, ובייחוד בירקות 
עלים, בחסה ובעליים אחרים. 

מגדלי החסה וירקות העלים נאלצו 
לנטוש מאות דונמים של תוצרת, 
עקב חוסר יכולת לשווקם אפילו 

במחירי הפסד.
סגירת השווקים הפתוחים: 

הבעיה העיקרית בשיווק הירקות 
והפירות, בנוסף לסגירת השוק 

המוסדי, היה סגירת השווקים 
הפתוחים. מתברר כיום 

שהשווקים הפתוחים, יחד עם 
שוקי האיכרים, עדיין מהווים גורם 
חשוב במסחר הירקות, וסגירתם 

עצרה לחלוטין את היכולת של 
מגדלים לשווק ירקות. מגדלים, 
שכל תוצרתם מיועדת לשווקים 

אלו, נאלצו להשמיד את התוצרת.
ערוץ השיווק הישיר ללקוח: 

מגדלים רבים, בייחוד מגדלים 
בהיקפים קטנים ובינוניים, החלו 

לשווק את תוצרתם בשיווק ישיר 
לציבור הלקוחות, אשר בשמחה 
החל לסייע לאותם מגדלים, הן 

בהיענות לקריאת המגדלים למכור 
תוצרת ישירות והן בסיוע לוגיסטי 

לקבוצות רכישה וריכוז תוצרת, 
לצורך שיווקה ישירות לבתים.      

תבלינים: מגדלי התבלינים, הן 
לשוק המקומי והן ליצוא, נפגעו 

קשות מהמשבר. יצוא התבלינים, 
שרובו מיוצא באוויר, נעצר 

לחלוטין בחודשים מרץ-אפריל. 
בדרך כלל מייצאים בתקופה זו 
כמות של קרוב ל-1,800 טונות 
תבלינים טריים. השנה לא היה 

יצוא כלל והתוצרת אף לא נמכרה 
בשוק המקומי, עקב עצירה 

מוחלטת של ענף המסעדנות 
ובתי המלון, שהינם צרכנים גדולים 

של תבלינים טריים. גם מפעלי 
האריזה של הירקות העליים 

הקטינו את הייצור עקב הקטנת 
ביקושים.

יצוא: יצוא הירקות הימי לא פסק 
במשך כל התקופה, וביצוא תפוחי 
אדמה אף חל גידול עקב מחסור 
בתפוחי אדמה במערב אירופה, 
שפדה מחירים טובים. מעניינת 

העובדה שחלק מגורמי המסחר 
ניסו לסכל את הצלחת המגדלים 
לייצא ואף קראו לאסור את יצוא 
התוצרת, מאחר שנאלצו לשלם 
קצת יותר ליצרנים עבור תפוחי 

אדמה שבדרך כלל נמכרים 
במחירים נמוכים מאוד בתקופת 

היצוא. 
יצוא הפלפל "הצליח" לחמוק 

מנזקי התקופה, מאחר שהמשבר 
ברוסיה, שמהווה את השוק 

העיקרי ליצוא פלפל, חל בסוף 
העונה. הנזק העיקרי היה בירידת 

נוספת בערך הרובל, שגרמה 
לירידה בפדיון בסוף העונה.
מגדלי הגזר הם הנפגעים 

העיקריים בענף הירקות, מאחר 
ששיא עונת היצוא הינו בחודשים 
מרץ-יוני. בביקוש לגזר חל קיטון 

בכל היעדים )ארה"ב, רוסיה 
ומערב אירופה(. מגדלי הגזר 

נאלצו להשמיד כ-2,000 דונם, 
מאחר שלא נמצאו שווקים 

לתוצרתם. להערכתנו, עד סוף 
המשבר, שעדיין נמשך בשוקי 
היצוא, יושמדו כ-25-20 אלף 

טונות גזר.
גידולי תעשייה: בגידולי הירקות 

לתעשייה, למרות המגבלות 
של העסקת עובדים במפעלים 

ובחברות הקטיף, המשיכו לעבוד 
כסדרם. בתקופה זו מעבדים 

מפעלי הירקות אפונה, שעועית, 
גזר וברוקולי. עודפי פלפל, שהיו 

מיועדים ליצוא, הופנו לעיבוד 
תעשייתי.

מחירים: מדד מחירי הירקות 
לצרכן ירד בחודש מרץ בכ-2% 
לעומת חודש פברואר, לעומת 

עלייה של כ-4% בחודש אפריל. 
למרות שבחודש אפריל לא היה 

חוסר גדול במרבית מיני הירקות, 
דווקא עלו רוב מחירי הירקות 

)למעט כרוב, שמחירו לצרכן ירד 
בכ-4%(. בירקות גזר ומלפפון, 

בהם נרשמו עודפים גדולים 
במהלך חודש אפריל, נרשמה 

עלייה במחירים )מחיר הגזר עלה 
באפריל ב-8% ומלפפון בכ-3%(. 

בשוק תחרותי מצופה היה כי 
היווצרות עודפים תביא לירידת 

מחיר משמעותית, בייחוד בהיקפי 
העודפים הגדולים של אלפי 

טונות בשני הגידולים גזר ומלפפון, 
אולם סגירת השווקים הפתוחים 
וירידה בפעילות הירקניות גרמה 

למצב של חוסר תחרות ואפשרה 
לרשתות ככל הנראה לנצל את 
כוחן על חשבון גבו של הציבור 
ולגבות מחיר גבוה על הירקות. 

רשתות השיווק: בממוצע חודשי 
נמכרת כמות של 42 אלף טונות 

ברשתות. בחודש מרץ 2020 
נמכרה כמות שיא של 52 אלף 

טונות ירקות )גידול של 30% 
לעומת מרץ אשתקד וגידול של 

30% לעומת חודש פברואר 2020(. 
בחודש אפריל נמכרה ברשתות 
השיווק כמות של 48 אלף טונות 

לעומת 43 אלף טונות בחודש 
מרץ 2019, גידול של כ-10%.

הפדיון ממכירת הירקות הגיע אף 
הוא לשיא בחודש מרץ, בו פדו 

הרשתות 339 מיליוני ש"ח )ממוצע 
חודשי ב-2019 היה 275 מיליון 

ש"ח(.
מחירי הירקות ברשתות השיווק 

ירדו בחודש מרץ בכ-2% לעומת 
חודש פברואר 2020, אך זינקו 
ב-8% בחודש אפריל לעומת 

חודש מרץ.

סיכומי ביניים ממשבר הקורונה



מאי-יוני 162020מבזק ירקות

חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות יוני 2020 - אוגוסט 2020

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד מאי 
2020, אשר ישווקו בחודשים יוני 2020 - אוגוסט 2020. הנתונים הבאים 

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

נתונים אלה מעובדים במועצת הצמחים-ענף הירקות לדו"ח מרכז 
ומפורט, שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

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

לתשומת לבכם:

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

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

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

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

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

המדד הסיטוני של חודש אפריל 2020 עומד על שיעור של 195% 
משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני עלה בחודש אפריל 2020 בשיעור של 3% לעומת 
חודש מרץ 2020. 

מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש אפריל 2020 עומד על שיעור של 
170% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש אפריל 

2020 בשיעור של 4% לעומת חודש מרץ 2020.
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המשך בעמוד הבא

% שינוימאי 20מאי 19שם ירק
7.155.04-29%אבטיח ארמיס

5.255.00-5%ארטישוק
10.7110.43-3%בטטות איכות מעולה

7.504.50-40%בצל אדום
2.632.641%בצל בית אלפא

8.2510.5027%בצל ירוק
12.5010.50-16%ברוקולי באריזה קמעונית

4.502.76-39%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

5.104.50-12%איכות מעולה

4.102.21-46%גזר בשקים
8.935.00-44%דלורית
9.866.21-37%דלעת

7.686.63-14%זוקיני ירוק
27.0021.07-22%חסה 8 יחידות

7.757.55-3%חציל בלאדי
5.686.7218%חציל חממה

7.29חצילים
2.203.0036%כרוב אדום

1.832.4534%כרוב לבן
5.686.036%כרובית

9.007.52-16%לוף
4.07לפת איכות מעולה

4.966.1825%מלון גליה מעולה
5.556.7221%מלון כתום

4.734.26-10%מלפפון חממה
3.034.0333%סלק

7.056.85-3%עגבניות באשכולות
6.466.28-3%עגבניות חממה

4.25עגבניות יבוא
עגבניות צ’רי אשכולות 

10.257.61-26%איכות מעולה

11.759.96-15%עגבניות צ'רי תמר
10.119.64-5%פלפל אדום איכות מעולה

8.687.49-14%פלפל בהיר
7.546.75-10%פלפל חריף
10.149.32-8%פלפל כתום

10.149.06-11%פלפל צהוב איכות מעולה
5.215.00-4%צנון

4.895.4612%קולרבי
4.354.504%קישואים איכות מעולה

18.0022.0022%שום
4.115.0824%שומר

12.7912.830%שעועית ירוקה
10.009.00-10%תות שדה

9.009.000%תירס באריזה קמעונית
תפוא״ד אדום באריזה 

3.604.2518%קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
3.805.3541%קמעונית איכות מעולה

3.304.0021%תפוא״ד אדום בשקים
תפוא״ד באריזה קמעונית 

3.604.6028%לבן איכות מעולה

3.103.100%תפוא״ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים מאי 2019 - מאי 2020 )ש"ח לק"ג( 
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עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש מרץ 

כ-12,780 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים יוני - 

אוגוסט.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש מרץ 

כ-22,200 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

וליצוא בחודשים יוני - 
אוגוסט.

הצפי הוא לרמת 
מחירים גבוהה.  

שום
מלאי השדה הוא כ-4,500 

טונות )המלאי מיועד עד סוף 
אפריל 2021(.

סך-כל הנעיצות 8,200 דונם 
לעונת 2020/21.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

אבטיח
סך-כל שתילות האבטיח עד 

חודש מאי הוא כ-17,600 דונם 
ש"פ, המיועדים לשיווק בשוק 

המקומי בחודשים יוני - אוגוסט.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

פירוט התחזית:
בצל 

הספקת בצל בחודשים מאי - 
יולי היא מזן מכלוא, ממנו קיים 

מלאי של כ-30,400 טונות.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.
צפויה הספקה סדירה של 

בצל. הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 

מאי הינו 3,095 דונם ש"פ/
חיפוי ו-530 דונם בתי צמיחה, 

המיועדים לשיווק בחודשים יוני - 
אוגוסט.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד גבוהה.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 
מרץ - מאי הוא כ-5,960 דונם, 

המיועדים לשיווק בחודשים  יוני 
- אוגוסט.

הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת-גבוהה. 

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 

מרץ - מאי הוא כ-6,700 דונם 
בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים יוני - אוגוסט.
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-

מאוזנת.

% שינוימאי 20אפריל 20שם ירק

5.545.04-9%אבטיח
5.245.00-4%ארטישוק

9.1810.4314%בטטות איכות מעולה
4.134.509%בצל אדום

3.492.64-24%בצל בית אלפא
10.5010.500%בצל ירוק

10.5010.500%ברוקולי באריזה קמעונית
2.602.766%גזר באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
4.504.500%איכות מעולה

2.002.2110%גזר בשקים
5.005.000%דלורית
6.746.21-8%דלעת

7.936.63-16%זוקיני ירוק
20.5021.073%חסה 8 יחידות

6.997.558%חציל בלאדי
6.036.7211%חציל חממה

3.143.00-4%כרוב אדום
2.682.45-8%כרוב לבן

6.476.03-7%כרובית
8.387.52-10%לוף

5.966.184%מלון גליה מעולה
6.276.727%מלון כתום

4.124.264%מלפפון חממה
5.094.03-21%סלק

6.036.8514%עגבניות באשכולות
5.726.2810%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
6.777.6112%איכות מעולה

9.789.962%עגבניות צ'רי תמר
6.599.6446%פלפל אדום איכות מעולה

8.047.49-7%פלפל בהיר
10.546.75-36%פלפל חריף
6.909.3235%פלפל כתום

6.519.0639%פלפל צהוב איכות מעולה
5.005.000%צנון

5.165.466%קולרבי
5.254.50-14%קישואים איכות מעולה

22.0022.000%שום
4.995.082%שומר

13.5012.83-5%שעועית ירוקה
9.009.000%תות שדה

11.419.00-21%תירס באריזה קמעונית
תפוא"ד אדום באריזה 
4.254.250%קמעונית איכות מעולה

תפוא"ד לבן באריזה 
5.355.350%קמעונית איכות מעולה

4.004.000%תפוא״ד אדום בשקים
תפוא״ד באריזה קמעונית 

4.604.600%לבן איכות מעולה

3.103.100%תפוא״ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים חודשים בחודשים אפריל 2020 - מאי 2020 )ש"ח לק"ג(
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מן השטח
עילות להגדלת פ

שיתוף הפעולה עם 
הרשתות ולהקטנת היבוא 

בעגבניות

אלי אהרון, אורן ברנע - ארגון 
מגדלי ירקות

יבוא ירקות לרשתות השיווק 
הוא סוגייה כואבת. לעיתים 

ניתן למצוא לכך הצדקה בגלל 
מחסור אמיתי, ולעיתים לא. כך 
או כך, עצם היבוא גורר תגובות 
שליליות ולעיתים קיצוניות, וכך 

מעלה את המתח בין החקלאים 
לבין הרשתות.

בתקופה האחרונה בחרנו בקו 
הפוך, בקו חיובי, ופעלנו לחיזוק 

הקשרים בין רשתות השיווק לבין 
מגדלים.  אירחנו בסיור מושקע 

בדרום את הנהלת שופרסל. הם 
נפגשו עם השטח, עם הבעיות, 

הקשיבו ישירות בשטח למה 
שמציק לחקלאים, וגם אנחנו 

שמענו אותם.
בנוסף, נפגשנו עם רמי לוי 

והצוות שלו, תוך שאנו מתמקדים 

בבעיה העיקרית מבחינתנו 
)והתברר שגם מבחינתם( – 

"היבוא המוגבר לרשת" או מה 
שהם קוראים "המחסור ברשת 

בעגבניות".
הרשת מגיעה בשנים האחרונות 

להסכמים ארוכי טווח במחיר 
סגור שנתי במספר גדול של 

ירקות, ונוצר "שקט תעשייתי" 
שמתאים לשני הצדדים. זה 

לא המצב בעגבניות!! בניגוד 
לרשתות אחרות, רשת רמי לוי 
רוכשת חלק גדול מהעגבניות 

באופן מזדמן. בכל בעיה שעולה 
בגידול ויוצרת מחסור, הם 

הראשונים להיפגע ונדרשים 
לייבא. לעיתים היבוא מתבצע 

כשיש במקביל עודפים אצל 
מספר מגדלים. יד ימין לא יודעת 

מיד שמאל.
החלטנו להקים צוות פעולה 

מצומצם שישב וינסה לפתור את 
הבעיות.

מבחינתנו היו חשובים שני דברים 
עיקריים:

לייצר מנגנון שעוצר את  א. 
היבוא כשיש עגבניות זמינות 

בישראל.

לעבוד בתנאי מסחר הוגנים  ב. 
ובמחירי השוק.

במהלך הדיונים עלה הרצון של 
הרשת לשנות את המצב הקיים 

ולהגיע גם בעגבניות לחוזי עבודה 
ארוכי טווח עם מגדלים אמינים. 

מדובר במגדלים שימשיכו לשווק 
לרשת גם כשהמחיר יעלה 

וישמרו על איכות יציבה וטובה.
מהצד שלנו עלתה הדרישה 

שהרשת תתמיד בתנאי ההסכם 
גם מהצד שלה. שלא "תנחית" 

מבצעים, שלא תעלה את 
הפחתים כשאין הצדקה ושלא 

תקטין את הביקוש כשהמחירים 
יורדים.
סוכם:

הרשת מעוניינת לסגור   .1
עסקאות שנתיות בעגבניות, 
והיא תפנה ישירות למגדלים.

המחיר השנתי והגדרת איכות   .2
המוצר ושאר תנאי הסחר 

ייקבעו ישירות בין הצדדים, 
וזאת ללא כל מעורבות של 

הארגון.
הדרך ארוכה, עשינו צעדים 

ראשונים, ונקווה להצלחת 
המהלך.

שמי סיור במרחב ר
זיקים, 25.5.20

אלי אהרון

ביום 25.5.20 יצאתי לסיור 
במרחב זיקים, שבו קרקעות 

חקלאיות שניתנו לחקלאים 
שפונו מגוש קטיף, וכיום הינם 

תושבי באר גנים.

משק זהבי
הביקור החל בצ'ילי זהבי 

בבעלות עזריאל זהבי )תושב 
בדולח לשעבר( ובניהול משותף 

של בניו: עמית, אלעד ואביחי.

משק זהבי
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המשק מתמחה בגידול, אריזה 
ושיווק של מגוון ירקות ייחודיים, 

בעיקר לשוק המקומי, כמו: צ'ילי, 
מלפפון בייבי, צ'רי לסוגיו, בלנרו, 

פפאיה, חצילים קטנים, פלרמו 
ועוד. בסך-הכול כ-100 דונם.

משק זהבי משווק תוצרתו 
למכולות, לסופרים קטנים, 
לבסטות ולחנויות בחלוקה 

עצמאית באמצעות משאיות. 
התוצרת כוללת כ-40 מוצרים, 
כאשר רק 25% מהם מגדלים 

במשק, ואת שאר המוצרים 
מגדלים עבורם חקלאים שונים.

בנוסף לכך המשק משווק 
לשופרסל באמצעות "ענבי טלי". 
אלעד, שהינו בכור הבנים, עוסק 

בגידול עצמו, עמית במכירות, 
ואביחי בפעילות הכללית כולל 

גידול ומכירות.
משפחת זהבי שותפה גם 

בחברת "יעדים" מכונות וציוד 
חקלאי הפועלת בכל הארץ, 

מספקת עיבודים, תכנון מזרעים 
וביצוע עבודות חקלאיות, בעיקר 

למשקי קיבוצים ולחקלאים 
גדולים. בעתיד הלא רחוק 

מתכוונת משפחת זהבי להגיע 
ללקוח הסופי במסגרת שיווק 

ישיר לבית הלקוח.

משק בן חמו
התחנה הבאה בה ביקרתי הינה 

משק בן חמו אברהם, הצמוד 
למשק צ'ילי זהבי.

משק בן חמו מגדל ומייצר 
מגוון רחב של תבלינים ירוקים 

וגידולי עלים מיוחדים, שהובאו 
מהמזרח הרחוק, כולל: ארוגולה 

סינית, חסה סינית, סלק עלים, 
בצל ירוק, קייל מסולסל, בזיל 

תאילנדי, דייקון, בקצ'וי, קייל 
תאילנדי, פטרוזיליה, תרד 

תורכי, עירית שומית, כרוב סגול, 
טטסצ'וי ועוד.

במשק מקפידים על איכות 
הגידול והמוצר וכן על הפחתה 

משמעותית בשימוש בחומרי 
הדברה.

המשק כולל כ-50 דונם חממות 
ו-20 דונם שטח פתוח. את עיקר 

תוצרתו משווק אברהם ל-3 
נקודות מרכזיות בת"א.

שני בניו של אברהם פעילים 
במשק, כאשר הבן אייל הינו 
שותף, והבן אופיר מנהל את 

המשק.
לאחרונה, בעקבות משבר 

הקורונה, החל המשק לפעול 
בשיווק ישיר עד לבית הצרכן 

הסופי, ויש בהחלט כוונה לפתח 
ולהרחיב  שיטת שיווק זו.

משק מיכאלי
התחנה האחרונה הוקדשה 

למשק דודו מיכאלי. זהו משק 
אורגני, המתמחה בשיווק ישיר 

לבית הלקוח.
למשק מגוון רחב של מוצרים 

איכותיים, כולל: פירות, ירקות, 
תבלינים וגידולי עלים. בין מוצריו: 

שזיפים, תמר, סברס, מישמש, 

המשך בעמוד הבא

משק בן חמו

משק מיכאלי
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אבטיח, מלון, לימון, תות שדה, 
פפאיה, כרישה, בקצ'וי, קייל, 

סלרי ראש, נבטים שונים, 
כרובית, בזיל, מרווחה, ברוקולי, 

עלי סלק, תרד רוקולה, עלי 
בייבי, בצל ירוק, חסה לסוגיה, 

נענע, שמיר, כוסברה, פטרוזיליה 
ועוד מוצרים מגוונים.

במשק מכינים סלי מוצרים 
המתפרסמים באתר האינטרנט, 
שמשווקים כאמור ישירות לבית 

הלקוח. משווקים גם לוועדי 
עובדים של חברות שונות, 

הרוכשים ממנו את התוצרת 
עבור עובדיהם.

יש לציין כי במהלך חודש 
פברואר השנה נפרץ מאגר 

מקורות הסמוך למשק, וזרם מים 
אדיר הציף את 250 הדונמים, 

שחלקם בתי צמיחה, וגרם להרס 
הגידולים.

כיום פועל המשק במרץ רב 
לשקם את הגידולים ולהחזיר את 

עצמו לפעילות, במטרה לעמוד 
בהתחייבויותיו.

בנוסף יש לציין כי באו לעזרת 
המשק ענף ירקות במועצת 

הצמחים, קנט וחברת מקורות.
אנחנו, כמובן, מאחלים לו 

הצלחה וחזרה מהירה לפעילות 
מלאה.

מים פתוחים בחלקות י
הזנים של תפוחי 

האדמה בעידן הקורונה: 
אביב 2020

אורן ברנע

מדי שנה אנו מקיימים את 
הימים הפתוחים בתחילת חודש 

מאי. לאירוע מגיעים המגדלים 
מישראל וקרוב ל-30 נציגים של 

חברות הזרעים מחו"ל. השנה 
נחתה עלינו הקורונה, ולא היה 

ברור אם ניתן או נכון לקיים את 
האירוע. לבסוף:

קיבלנו החלטה לקיים את  א. 

האירוע באופן מלא, לייעד 
אותו למגדלים ולנציגי 
החברות בישראל, תוך 

הקפדה על שמירת מרחק 
ושאר כללי ההפרדה.

הנציגים מחו"ל, שלא יכלו  ב. 
להגיע )הצורך בבידוד 

ומגבלת הטיסות(, יקבלו את 
המידע בדרך אחרת. החלטנו 
לשפוך את כל המידע לאתר 

אינטרנט זמני שנקים, ובו יוצגו 
בתמונות החלקות והיבול של 

כל זן ושל כל חברה.
האירוע  נדד בין 4 אתרים: חלקה 

של תפוחי אדמה אביב בחול 
ליד עין הבשור, חלקה אורגנית 

ליד ברור חיל וחלקה של תפוחי 
אדמה אביב באדמת לס בסעד. 

בנוסף הוצגו הזנים שנאספו 
בגידול החורפי בחלקות: חול, לס 
ואורגני, בלול )המפעל( של אשר 

גולן, שהוא מבנה רחב ומסודר. 
היבול שם הוצג בארגזים.

לניסיון הזנים בישראל מקום 
חשוב עבורנו, המגדלים. כאן 
אנו פוגשים את הפוטנציאל 
של השנים הבאות. תפקידנו 

לזהות את הפוטנציאל ולקדם 
אותו. הניסוי גם חשוב לחברות 

הזרעים האירופיות. מבחינתן 
זהו הניסוי שקובע מה מתאים 

לגדל באזורים חמים: מזרח 
תיכון, אפריקה, המזרח הרחוק, 

וההתעניינות סביב הניסוי רבה.
לימים הפתוחים הגיעו כ-70 

מגדלים ואנשים מהתחום. היה 
מה לראות, היה על מה לדבר. 
נראה שהענף לא דורך במקום 

וזנים חדשים וטובים ייכנסו 

וישפרו את הביצועים שלנו 
בעתיד.

החלקה האורגנית משכה תשומת 
לב רבה. בחלקה זו מנסים לא 

רק זנים המיועדים לשוק האורגני, 
אלא בודקים גם את העמידות 

הטבעית של הזנים לכימשון, 
לחלפת ולמחלות נוספות. 

הרגולציה האירופית לחומרי 
הדברה, שהולכת ומחריפה, 
דוחפת את חברות הזרעים 
להעמיד זנים עמידים יותר, 

זנים שניתן יהיה להקטין בהם 
את כמות הריסוסים ואת רמת 

הרעלים.
התקפה אלימה במיוחד של 
כימשון "מחקה" השנה את 

העלווה של כמה זנים בחלקה. 
לעומתם התגלו זנים עם עמידות 

טבעית גבוהה ומפתיעה.
המפגש החברתי מקצועי הישיר 
עם אנשי החברות היה חסר לנו, 
ולפי מה שהם כותבים גם להם. 

אנחנו נוהגים לקחת אותם יום 
לאחר מכן לטיול בארץ: חלקו 

בעניין מקצועי, חלקו בשביל 

הנפש וכדי שיספגו קצת ציונות. 
עם השנים נוצר חיבור טוב בינינו 

לבין הקבוצה. כולנו ממתינים 
לשנה הבאה.

עם סיום היום הפתוח הסתערנו 
על הקמת האתר באינטרנט, 

ותוך מספר ימים הוא עלה 
לאוויר. האתר מאובטח ומראה 

בכל חלקה את כל הזנים, 
בצילום טוב של התפודים ושל 

העלווה. נשאיר אותו פתוח 
כחודש לטובת החברות בחו"ל 

וגם כשירות למגדלים מישראל, 
ולאחר מכן נוריד אותו.

עם עליית האתר לאוויר התחילו 
לזרום ברכות ומכתבי תודה. 

נראה שהמאמץ היה שווה.

זאת ההזדמנות להודות לאשר 
גולן, שמגדל את כל הזנים 
ומחזיק סביבו את המפעל 
החשוב הזה. בנוסף תודות 

ללבקו, ללולו יקותיאל ולשחר 
פינקוביץ, שטרחו סביב הפקת 
האירוע, וכן לשמעון דקל ששם 

אותנו על מפת האינטרנט.
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וחמד אחמד בוחבוח מ
מקלנסווה

מגדל תות שדה באהבה

חגית שגב אילת

מוחמד הוא בן למשפחת 
חקלאים מקלנסווה, אשר 

מגדלים תות שדה במשך שנים 
רבות. אביו החל את דרכו 

כחקלאי במשק של 3 דונמים, 
שהם שווי ערך למשק של  100 
דונמים כיום. למוחמד 5 אחים. 

כל המשפחה עבדה בתות שדה, 
ובזמנו לא העסיקו עובדים 

חיצוניים. אחיו למדו והתפתחו 
במקצועות שונים, וגם הוא 

עצמו למד הנדסת חשמל. אולם 
הוא ממשיך להתגורר בקלנסווה 

וממשיך את דרכם את הוריו 
במשק, נשוי ואב לחמישה.

עונת התות השנה 
גם כאשר למד מקצוע ועבד 

מחוץ למשק כחשמלאי, תמיד 
עניינה אותו האדמה והיה מעורב 

במשק. כיום כשהמשק הלך 
וגדל בעידודו, הוא מגדל 2 זנים 

עיקריים של תות, שמובילים את 
השוק, רוקי ו242. 

הזנים הללו הוכיחו את עצמם 
בשלוש השנים האחרונות, אך 

דווקא השנה השתבש הגידול בגלל 
תהפוכות במזג-האוויר. הזנים הללו 

אוהבים תנאי קור, ובזכותם נותנים 
יבול טוב, בעוד שתנאי חום גורמים 
להקטנת היבול. בנובמבר האחרון 
שרר חמסין כחודש ימים, ובמקום 

שהשתיל ייתן פרי, הוא נתן שלוחות 
והתנהג כאילו הוא במשתלה. רק 

בדצמבר האחרון התחיל מזג-
האוויר להתקרר, ורק אז החלו 

הפריחה והגדילה של התות. 
מתחילת התהליך ועד לתות 

אדום עוברים 55-40 ימים, ועצירת 
ההתפתחות גרמה להפסקה עד 

אמצע ינואר, ובכך הפסידו את 
מרבית העונה.

דונם מהזנים 242 ורוקי מניב 
ממוצע של 50-30 קרטונים, 

כ-200-150 ק"ג לדונם בשבוע, 
כ-800 ק"ג לדונם בחודש, ובגלל 
מזג-האוויר בסוף 2019 הניבו רק 

כ-50 ק"ג לדונם בחודש. פער 
זה גרם להפסדים משמעותיים. 

"מבירורים שערכתי ומשיחות 
שקיימתי עם מגדלי תות אחרים", 

אומר מוחמד, "לא היה כדבר 
הזה בהיסטוריה של התות".

מה דורש תות איכותי
תות טוב מתחיל משתיל טוב. 

למוחמד משתלה של שתילי אם. 
הוא עוקר חלקה ועליה שותל 

מחדש.
לתות יש הרבה בעיות קרקע, 
כמו נמטודות שמשפיעות על 

השורש, פוזריום, וחשוב להקפיד 
על חיטוי, במיוחד כיוון שלא ניתן 

תכירו

להשתמש במתיל ברומיד. 
כמובן שתות איכותי דורש כמויות 
של מים. בשבוע הראשון משקים 

ללא הפסקה, ואחרי 10 ימים 
מתחילים בהקטנת כמויות המים, 
עד לקליטה טובה של השתילים. 

שתיל מוצלח הוא שתיל 
שמתבסס טוב באדמה, וחשוב 

לא לחסוך גם בדישון.
 עונת התות מתפרסת משתילות 
בספטמבר ועד סוף מאי. בשאר 

החודשים מוחמד עובד במשתלה 
שלו. במשך השנים עובד גם 

בתות לתעשייה, עוקר תותים 
בסוף אפריל וממשיך לשווק עד 

סוף יוני. אחר כך מתחילים בניקוי 
ובחיטוי השטחים והמשתלה.

כל המשפחה מעורבת באריזה, 
ובמשק מועסקים עובדים 

תאילנדיים ופלסטיניים.
בגלל כובד האדמה בצד המערבי 

של קלנסווה, האדמה החולית 
מתאימה לגידול תות, וכך ביישוב 
קלנסווה יש כ-75 מגדלים, אשר 
מספקים כשליש מצריכת התות 

בישראל.

גם קשיים לא חסרים
יש קשיים רבים בענף בנושא 

המים השפירים. מדובר בכמות 
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של מעל 1,700 קוב לדונם. 
בנוסף קיימת מגבלה של שטחי 

הגידול , וכך הענף הולך ונהיה 
יותר ויותר קשה עם בעיות שטח, 

מים, פועלים, שמכבידים על 
החקלאים לטווח הארוך. "עדיין", 
אומר מוחמד, "הבעיה העיקרית 

הייתה ועודנה מים".

תותים הם כמו ילדים
מוחמד אומר ש"חשוב לטפל 

בשתילי התות באהבה. מה 
שאתה נותן לשתיל, הוא מחזיר 
לך. תות הוא שתיל חורפי, הוא 

אוהב אווירת קור וגשם. תות 
הוא בדם שלי, אני אוהב לעבוד 
בתותים ומגדל אותם כמו שאני 

מגדל את הילדים שלי", הוא 
מוסיף ומחייך.

אנו מאחלים למוחמד ולכל בני 
משפחת בוחבוח המשך הצלחה, 

שהעונה הבאה תהיה קלה 
ופורייה יותר מהקודמת ושיזכו 
לפרנסה בשפע בהמשך הדרך.
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בשדה ההדרכה
ידולי תעשייהג

מאי 2020

שאול גרף

עגבניות לתעשייה

הגנת הצומח
חורף אמיתי היה בארצנו, עם 
גשמים וטמפרטורות נמוכות. 
הרטיבות גרמה להתפרצות 

של מחלות, כמו כימשון וניקוד 
בקטרי, שמחייבות המשך 

טיפולים עד השגת שליטה. 
בחלקות, שרוססו בתכשירי 

מניעה של הפטרייה לפני 
הנגיעות, המצב טוב יותר. עלווה 

בריאה עד סוף הגידול חשובה 
לקבלת איכות ראויה. 

משתמשים רק בתכשירים 
המותרים לשימוש ומקפידים על 

ימי ההמתנה.

עלקת
לפני תחילת הקטיף, את כלי 

הקטיף שמגיעים מומלץ לרסס 
בתכשירים להדברת זרעי 

העלקת, כמו "בקטרון" של 
חברת "גן מור".

לצערי, לא השכלנו עד כה לטפל 
בגונדולות במפעלים, ולכן מומלץ 

להרחיק את מקום הריכוז של 
הגונדולות משטחים חקלאיים 

ולהציבם בשטחים לא מעובדים. 
השנה התרחב השימוש בכלור 
להתמודדות עם העלקת, לפי 

השיטה שפיתח יורם כהן מאפיק, 
אשר בגולן. אנחנו מבצעים 

שני ניסויים לבדיקת השיטה. 
בהצלחה.

אפונה
הרטיבות בחורף גרמה 

להתפרצות של מחלות, כמו 
אסקוכיטה וכשותית. השנה 

הייתה במספר חלקות נגיעות 
בעלקת חרוקה, ובשנה הבאה 
ננסה ללמוד דרכים להדברתה.

שעועית
אסור להגיע לקטיף עם עשבים 

אלרגניים או קוצניים, כמו "קוטב 
מצוי". קיימים קוטלי עשבים 

המורשים בשעועית להדברת 
עשבים אלו, אולם הם מוגבלים 

ויעילים רק בשלבים הצעירים של 
העשבים.

מלצות לחיטוי קרקע ה
ולהדברת פגעי 

קרקע בגידולי ירקות 
ופרחים בבקעת הירדן

תמר אלון, דוד סילברמן, שמשון 
עומר - שה"מ, משרד החקלאות

 אורי אדלר - מועצת הצמחים 
אפרים ציפלביץ', זיוה גלעד, 

מאיר אחיעם - מו"פ בקעת 
הירדן

גידולי ירקות ופרחים בבקעת 
הירדן הם לרוב גידולים 

אינטנסיביים - מונו-קולטורה, 
כלומר גידול מסוים אחד בשטח 

ספציפי בשנים עוקבות, ללא 
מחזור זרעים מוסדר. מצב זה 
מגביר את הסיכון להתפתחות 

מואצת של פגעי קרקע 
)מחלות, מזיקים, נמטודות 

ועשבים( האופייניים לגידול. 
לפיכך, מומלץ להתחיל בגידול 
חדש רק לאחר חיטוי הקרקע, 
המהווה פתרון למגוון הפגעים.

חיטוי שאינו כימי )חיטוי 
סולרי(

חיטוי סולרי מתאים לגידולי 

ירקות, תבלינים ופרחים חד-
שנתיים. הוא מבוצע באמצעות 
חיפוי קרקע ביריעת פוליאתילן 

שקופה למשך חודש ימים 
לפחות בתקופה החמה, שבה 

הקרינה גבוהה. היריעה נפרסת 
על הקרקע לאחר פינוי השטח 

משאריות של הגידול הקודם, 
השלמת העיבודים ופיזור 

הקומפוסט לקראת הגידול הבא. 
חיטוי זה יעיל ביותר בתקופה 

המתחילה באמצע חודש 
יוני ומסתיימת בסוף אוגוסט, 
בשטחים שאינם מכוסים בגג 

ברשת צל או ברשת נגד חרקים. 
שימו לב, פעולת החיפוי, 

הנעשית מבלי להסיר את רשת 
הגג, מיועדת לחימום קרקע 
בלבד. חימום הקרקע תורם 
מאוד להדברה יעילה יותר, 

אך אין בפעולה זו משום חיטוי 
קרקע כלל! 

שימוש ביריעות פוליאתילן, 
המכילות תוסף "אנטידריפ" או 

"אנטי-פוג", אשר מונע הצטברות 
טיפות או אדי מים עליהן, משפר 

את יעילות החיטוי ומקצר את 
הזמן הנדרש לו בשבועיים, 

בהיותו תורם להעלאת 
טמפרטורת הקרקע שמתחת 
ליריעה בכ-5-4 מ"צ, בהשוואה 

לפוליאתילן רגיל. 
במהלך החיטוי יש לשמור כל 

העת על ניקיון החיפוי ועל 
תקינותו. כמו-כן, יש להקפיד על 
לחות קרקע ברמת קיבול שדה 

באמצעות השקיות שבועיות 
במים, בכמות של כ-1 מ"ק לד' 

ליום. 

החיטוי הסולרי מדביר קשיונה, 
פיתיום, נמטודות חופשיות )אך 

לא נמטודות עפצים( ועשבים 
חד-שנתיים. חיטוי סולרי, 

המתבצע לפי כל הכללים, מהווה 
תחליף לחיטוי כימי בחלקות 

גידול חדשות או בחלקות 
שבוצע בהן מחזור גידולים תקין 

וללא שיבושים בעונות הגידול 
הקודמות. 

חיטוי כימי 
1. מתאם סודיום - אדוכם סופר 

)תרסיס(, מתמור )אפעל(, 
אדירם 510 )חברת אגרולב( 
ואדיגן סופר )אגן( - לקטילת 
עשבים ופגעי קרקע שאינם 

נמטודות יוצרות עפצים 
כאשר אין די זמן לביצוע חיטוי 
סולרי או כאשר מתבצע חיטוי 

קרקע בשטח "מכוסה" )מתחת 
לרשת או ליריעת פוליאתילן 

ישנה(, מיישמים חיטוי כימי באחד 
מהתכשירים המופיעים בכותרת 

שלעיל, במינון המלא המומלץ 
בתווית. התכשיר יוזרם דרך 

מערכת הטפטוף מתחת לחיפוי 
הקרקע בפוליאתילן, בתקופת 

הקיץ בלבד )התכשירים אינם 
יעילים בטמפרטורות הנמוכות 

בחורף ואף עלולים לפגוע 
בגידול(. 

יישום התכשיר במערכת 
הטפטוף בקרקע שאינה מחופה 

- אינו מומלץ ואינו מממש את 
פוטנציאל החיטוי. תכשירים 

אלה עוברים תהליכים מהירים 
של פירוק בקרקע, וחלק מהם 

אף מתנדף לאטמוספירה. 
מניסיוננו בבקעה עולה כי יישום 

תכשירי מתאם סודיום בטפטוף, 
כאשר הקרקע לא הייתה 

מחופה, לא מנע שיבוש קשה של 
החלקות בעשבים. 

להשגת חיטוי יעיל, יש לפרוש 
לפחות שתי שלוחות טפטוף 
לערוגה. בחיטוי יחידת שטח 

)חיפוי כל הגמלון ביריעה אחת( 

המשך בעמוד הבא
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מומלץ להוסיף שלוחות טפטוף 
גם בשבילים ובשולי המבנה.

התכשירים שצוינו לעיל מדבירים 
פגעי קרקע, כמו פיתיום, 

קישיוניה, פוזריום, פוזריום 
קראון-רוט, מונוספוראסקוס, 

דוררת, עשבים, נמטודות 
חופשיות, אך לא את נמטודת 

העפצים.
מינון: אדיגן סופר, מתמור, 

אדוכם, אדירם - 40 סמ"ק למ"ר 
)40 ל'/ד'(. שימו לב: טיפול 

באדיגן סופר במינון מופחת של 
25 ל'/ד' מומלץ כאשר הנגיעות 

היא בפיתיום בלבד! להדברת 
כל יתר הפגעים והעשבים, יש 
להשתמש במינון של 40 ל'/ד'. 

בכל מקרה, הטיפול יינתן 
על-פי המומלץ בתווית התכשיר, 

בהתאם לגידולים ולפגעים 
השונים.

2. שילוב חיטוי סולרי )המתבצע 
כמתואר לעיל( בתכשיר הדברה 

לחיטוי
כאשר החלקות משובשות 

בעשבים או כאשר מגדלים רק 
גידול אחד ללא מחזור גידולים, 

במשך כמה שנים, ניתן לשלב 
חיטוי סולרי עם תכשיר כימי. 

הזרמת התכשיר תיעשה 
כ-14-10 ימים לאחר תחילת 

החיטוי הסולרי )פרישת 
הפוליאתילן והרטבת 
הקרקע(. בתקופה זו 

מתחממת הקרקע וגורמת 
לעלייה ברגישות הפתוגנים 

המצויים בה. לעתים ניתן 
להשתמש בשילוב זה במינון 
מופחת של התכשיר הכימי, 

אך יש להיוועץ במדריכים 
ובחברות לגבי המינונים 

המומלצים. 

3. חיטוי כימי בתכשירי מתאם 
סודיום )אדיגן ודומיו( + פורדור 

36 )פורמלין(
התכשירים הללו נוסו בהצלחה 

בניסויים ובמשקי מודל להדברת 
מחלת ההתמוטטות במלונים, 

הנגרמת על-ידי הפטרייה 
מונוספוראסקוס, וכן בהדברת 
חיידקים ופגעי קרקע נוספים 
בגידול מלון סתווי )לא נבדק 

באביב( ובעגבניות. שילוב זה אינו 
מהווה פתרון לבעיית נמטודות 

העפצים.
מינון: 30 ל'/ד' אדיגן סופר + 200 

ל'/ד' פורדור 36 )תוספת של 
חיטוי סולרי רצויה ומומלצת, אך 
אינה הכרחית(. חיטוי בפורדור 

ייעשה רק על-ידי קבלן מורשה.

הדברת נמטודת העפצים
בסיכום ארבע שנות מחקר 

בבקעת הירדן, הוכח כי יישום 
והקפדה על כל כללי העבודה 

בתכשירים המומלצים, כולל סדר 
הפעולות הנכון, יאפשרו הדברה 

טובה של הנמטודה ומימוש 
פוטנציאל הגידול. 

בשנים האחרונות נבדקים 
זנים עמידים )לא סבילים( 

להתמודדות עם נמטודת 
העפצים!

א. יישום תכשירים לפני הגידול 
 1,3 Dichloropropene 1. תכשירי

- קונדור )תרסיס(, אגרוצלון 
)אפעל( - כנגד נמטודות שונות, 

כולל נמטודות עפצים 
מינון: ברמת אילוח גבוהה - יש 

לפרוש שתי שלוחות טפטוף על 
הערוגה ולהזרים את התכשיר 

לאורך ההשקיה תחת חיפוי 
פוליאתילן בכמות של 20 

סמ"ק/מ"ר )20 ל'/ד'(. ברמת 
אילוח קלה עד בינונית - אפשר 
להפחית את המינון ל-15 ליטר 

לדונם. כמות המים לדחיקת 
התכשיר חשובה ביותר להשגת 
תוצאות הדברה יעילות; כמות 

זו צריכה להיות גדולה מ-30 

קוב/ד', כדי להרטיב היטב את 
עומק בית השורשים. 

שימו לב: אם יש צורך בביצוע 
חיטוי משולב של מתאם סודיום 

ואחד מהתכשירים לקטילת 
נמטודת העפצים )קונדור/

אגרוצלון(, מומלץ ליישם קודם 
ובנפרד את אחד מתכשירי 

מתאם סודיום )אדיגן ודומיו(, ורק 
לאחר מרווח של לפחות 5 ימים 
- ליישם את התכשיר לקטילת 

הנמטודות, כיוון שביישום בו-זמני 
תיווצר בקרקע תרכובת רעילה 

וייגרם נזק לצמחים.
 Dimethyl disulphid 2. תכשיר

)DMDS( - פלדין )רימי( - תכשיר 
בעל טווח פעולה רחב המיועד 

להדברת עשבים, פטריות 
קרקע ונמטודות יוצרות עפצים. 

השימוש בתכשיר מאפשר 
הימנעות משימוש בתכשירי 

מתאם סודיום )אדיגן ודומיו(, מה 
שמקנה חיסכון כספי מסוים. יש 
לפרוש שתי שלוחות טפטוף על 

הערוגה ולהזרים את התכשיר 
לאורך ההשקיה תחת חיפוי 
פוליאתילן במינון של 60-40 

ליטר/ד', בהתאם לרמת הנגיעות 
בנמטודות בשטח. יישום התכשיר 
 )VIF( מחייב חיפוי ביריעה אטומה

למשך שבוע לפחות; השתילה 
תיעשה רק כעבור שבוע לפחות 

מיום הסרת החיפוי. 
בניסוי לבחינה של הדברת 

הנמטודה יוצרת העפצים בפלפל 
בבקעה, מצאנו כי במינון של 40 
ליטר/ד' ובחיפוי ביריעה אטומה 
רגילה, התקבלה קטילה הדומה 

לרמת הקטילה שהתקבלה 
בשימוש בתכשיר קונדור. רמת 

הנגיעות בנמטודת העפצים בשטח 
הניסוי הייתה בינונית ומעלה. 

3. תכשיר Fluensulfone - נימיץ 
)אדמה - מכתשים( - כללי: קוטל 

נמטודות מקבוצה כימית חדשה 
 ,sulfones fluoroalkeynyl Heterocyclic

להדברת נמטודות יוצרות עפצים 
בירקות. מומלץ לטפל בנימיץ 
לאחר טיפול באחד מתכשירי 
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מתאם סודיום )אדיגן ודומיו(. 
התכשיר מדביר נמטודות פעילות 

בלבד, לכן כאשר הנמטודות 
בתרדמה או כשהן אינן פעילות 
וכשטמפרטורת הקרקע נמוכה 
מ-15 מ"צ,  ייפגע משך פעילות 
התכשיר, אך נמטודות שנחשפו 
לתכשיר יודברו. התכשיר מיועד 

לשימוש בקרקעות קלות ובינוניות 
בלבד, ואסור לשימוש בקרקעות 

שתכולת החומר האורגני בהן 
מעל 4% ובקרקעות בינוניות-

כבדות וכבדות. התכשיר ייושם 
במינון מומלץ של 800 סמ"ק/ד' 
דרך מערכת הטפטוף ולפחות 

שבוע לפני השתילה )אופן היישום 
המיטבי מפורט בתווית התכשיר(. 

בניסוי לבחינה של הדברת 
נמטודה יוצרת עפצים בפלפל 

בבקעה, מצאנו שבקרקעות 
הבקעה, ההדברה שהתקבלה 

באמצעות חיטוי בתכשיר נימיץ 
דמתה להדברה שהתקבלה 

משימוש בתכשירים האחרים 
שנבחנו: אגרוצלון/קונדור 

ופלאדין.

ב. יישום תכשירים )נמטוצידים( 
סמוך לשתילה או במהלך 

הגידול 
אם מתגלה נגיעות בנמטודת 
העפצים בשטחים שבהם לא 

בוצע חיטוי קרקע לפני השתילה 
או כעבור תקופה מסוימת מחיטוי 

הקרקע - יש לשלב נמטוצידים 
בהתאם לטבלה המצורפת ולפי 
הרשום בתווית של כל תכשיר.  

חברה ונציגאופן פעולהימי המתנהמינון לדונםשם התכשיר
נמטוקס

תפזולקוטל נמטודות2503 סמ"ק)80 ג'/ל' אבמקטין(
ישי - 052-6010-448

טרוויגו
)20 ג'/ל' אבמקטין + 400 

ג'/ל' כילאט ברזל(
כצטקוטל נמטודות6003 סמ"ק

חוזי - 054-7712-206

ויוה
)240 ג/ל' אוקסמיל(

תרסיסקוטל נמטודות0.521 ל'
אביעד - 054-6244-564

ויידט
)100 ג'/ל' אוקסמיל(

מרחב אגרוקוטל נמטודות121 ל'
עופר - 052-4741-292

ביונם
הדברה של נמטודות 4 ק"ג5% חיידק בצילוס פירמוס

בעזרת החיידק
לוכסמבורג

אבידע - 052-3127-817
SL ביו-גארד

ביו-יוםקוטל נמטודות4003 סמ"ק999 ג'/ל' מיצוי שום
שריד - 058-6080-251

נמקיל
20.8 ג'/ל' מיצוי צמחים 

ממשפחת השיפתניים
10003 סמ"ק

משפיע על המערכת העצבית 
של הנמטודה ועל חיוניותה 
ומסב נזקים לאנזימים של 

מעטפת הביצים

אדמה מכתשים
מתן - 052-6056-311

המשך בעמוד הבא

שילוב נמטוצידים בשטחים בהם לא בוצע חיטוי קרקע לפני השתילה או כעבור תקופה מהחיטוי
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סניטציה באמצעות 
תכשירים כימיים בסוף עונת 

הגידול
1. טיפול בתכשיר מתאם 

סודיום בסוף העונה )סניטציה( 
עשוי לתרום להפחתה של 

כמות המדבק של פגעי קרקע 
)פוזריום, מונוספורסקוס, 
נמטודות חופשיות ועוד(. 

להקמלת הנוף יש ליישם את 
התכשיר במינון של כ-12 

ליטר/ד' ב-10 קוב מים/ד'. 
התכשיר יינתן בסיום הקטיפים 

ולפני ייבוש הגידול. חשוב 
שהעלים ומערכת בית השורשים 

יהיו עדיין פעילים, כיוון שכך 
גורמי הפגעים נמצאים במצב 
פעיל בתוך השורש ובסביבתו 

הקרובה. 
טיפול זה עשוי גם להקל על 

הפעולה של פינוי החומר הצמחי 

מהשטחים, משום שהוא קוטל 
את הצמח ומחליש את אחיזתו 

בקרקע.

2. טיפול בתכשיר קונדור/
אגרוצלון בסוף העונה עשוי 
לסייע בהפחתה של כמות 

המדבק של נמטודת העפצים 
המאכלסת את השורשים 

הנגועים. המינון המומלץ הוא 
10 ל'/ד'. גם פעולה זו יש 

לבצע בסיום הקטיפים ולפני 
ייבוש הגידול, והיא עשויה 

לסייע בפינוי החומר הצמחי 
מהשטחים. 

שתי הפעולות שהוזכרו אינן 
מיועדות לחיטוי קרקע אלא 

לסניטציה בלבד! אין להפחית 
את המינון של הטיפולים הללו 
מהמינון המומלץ לחיטוי בכל 

אחד מהתכשירים. 

חל איסור להזרים תכשירי 
הדברה דרך מערכת ההשקיה 

אלא רק במערכות שנועדו 
לכך, הכוללות ניתוק אוויר, או 
במערכת אל-חזור מתאימה. 
בכל מקרה, יש לוודא נוכחות 

עובד בזמן הזרמת החומר.

חיטוי כלים לעיבוד קרקע, 
כלי עבודה, מערכת טפטוף 

ועמודי הדליה 
כל פגעי הקרקע עשויים לעבור 
מחלקה לחלקה ומעונה לעונה. 
עובדים וכלים חקלאיים נושאים 

שאריות קרקע המאולחות בזרעי 
עשבים, גופי קיימא של פטריות, 

נמטודות עפצים, כנימות קמחיות 
ועוד, מעבירים אותם מאזור 

לאזור וגורמים לזיהום נרחב של 
השטחים. כושר התנועה העצמי 

של הפגעים מוגבל, והפצתם 

המהירה מתרחשת בעיקר 
על-ידי העובדים והכלים. לכן 

חשוב ביותר לשטוף באופן 
יסודי את הכלים במים, ולאחר 
מכן מומלץ להשתמש באחת 

מתמיסות החיטוי: 
1. 2% תכשיר פורמלין 40%;

2. תמיסה המכילה 1% תת-כלור 
פעיל )סודיום היפוכלוריט(.

עמודי הדליה אפשר להרטיב, 
לכסות בפוליאתילן ולהשאיר 

תחת השמש לחיטוי סולרי. 

הערות כלליות
1. תיחוח החומר הצמחי לקרקע 
בסוף העונה מתבצע עתה אצל 

כמה מגדלים, אך עדיין אין בידינו 
די מידע על משמעות הדבר 

ועל ההשלכות של פעולה זו על 
הגידול בעתיד. בשלב זה ודאי, 

שבחלקות הנגועות בפגעים 
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המשך בעמוד הבא

שונים, כמו נמטודות, כנימות 
קמחיות ועשבים, מומלץ להוציא 

את שאריות הגידול ולא לתחח 
אותן לקרקע. 

2. שיטת אי-עיבוד בגידולים 
שונים הינה שיטה שבה מגדלים 
ללא עיבודי קרקע מכניים אלא 
רק מפנים את החומר הצמחי. 

בשיטה זו גובר הסיכון להופעת 
פגעים שמקורם בקרקע, 

כמו עשבים, מחלות ומזיקים, 
ולבעיית "עייפות" הקרקע, 

שאינה נובעת דווקא מבעיות 
פתוגניות "מזוהות". לפיכך, גם 
בקרקע חסרת היסטוריה של 
נוכחות פגעים מסוגים שונים, 

בגידול אינטנסיבי, שאינו משלב 
מחזור גידולים, תופעת "עייפות" 

הקרקע משמעותית מאוד, 
ומומלץ לבצע חיטוי קרקע.
3. יש להזכיר כי גם בגידול 

בתעלות קומפוסט )כמו גידול 
במצעים מנותקים( דרוש חיטוי.  
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד, ועל מקבל 
העצה לנהוג מנהג זהירות.

יש לקרוא את ההנחיות 
המפורטות על גבי תווית 

התכשיר לפני ביצוע כל פעולת 
יישום!

מלצות לחיטוי קרקע ה
בערבה

סבטלנה דוברינין, מדריכת 
הגנת הצומח, שה"מ

1. בכל החלקות חשוב מאד 
לסלק את החומר הצמחי בתום 

הגידול, כולל השורשים, ולא 
לתחח שאריות צמחים אל תוך 
הקרקע. רצוי מאד לקטול את 

השורשים לפני העקירה בתכשיר 
מתמור )במינון 12 ל' לדונם(. 

חשיבות הסילוק מתעצמת 
בחלקות משובשות בעשבייה או 
נגועות בפתוגנים, כגון: נמטודות 

עפצים, מחלות ויראליות, כגון 
CGMMV במלון ובאבטיח; 

TBRFV בעגבנייה; מחלות 

ריקבון הכתר של העגבנייה; 
נוספוראסקוס במלון. השארת 

חומר צמחי, הנגוע בפגעים 
אלה, מייצרת מוקד אילוח לעונה 
הבאה ומקטינה את יעילותו של 

חיטוי הקרקע.
2. חיטוי סולרי, ללא שילוב 

חומרי חיטוי נוספים, הוא יעיל 
מאוד להדברה של מרבית 

הגורמים הפתוגניים בקרקע 
וחלקם הגדול של העשבים 

הרעים, בתנאי שמבוצע במשך 
ארבעה שבועות לפחות 

בחודשים החמים, שבהם הקרינה 
גבוהה, כלומר בין אמצע חודש 

יוני לבין סוף אוגוסט. בחיטוי 
מומלץ להשתמש לחיפוי הקרקע 

ביריעת פלסטיק נקייה ושקופה. 
כמו-כן, ניתן להשתמש ביריעת 

פלסטיק "אנטי דריפ".
החיטוי הסולרי מתאים לגידולים: 
פלפל, בצל ופרחים חד-שנתיים 

בשטח פתוח. באמצעות 
החיטוי הסולרי ניתן להדביר 

את הפגעים: קשיונה, פיתיום 
ועשבים חד-שנתיים. חשוב! 

פרישת פלסטיק תחת רשת אינה 
מאפשרת חיטוי סולרי מיטבי. 

רצוי לבצע חיטוי ללא רשת.
3. חיטוי סולרי בשילוב תכשירים 

כימיים יפעל על מגוון נרחב 
יותר של פגעים. כך לדוגמה, 

ניתן באמצעות החיטוי המשולב 
להדביר גם את ריקבון הכתר 



מאי-יוני 322020מבזק ירקות

בעגבניות, גורמי התמוטטות 
במלונים, נמטודות עפצים 

)Meloidogyne( ונמטודות הכתמים 
.)Pratylenchus(

השימוש בחומרי החיטוי, 
המוזכרים להלן, ייעשה אך ורק 

בחודשי הקיץ, בשל שאריות 
ורעילות לגידול הבא.

4. הדברת מחוללי מחלות 
פטרייתיים: מתאם סודיום 

)אדיגן סופר, מתמור, אדוכם 
סופר, אדירם( - השימוש 
בתכשיר מומלץ בתקופת 

הקיץ בלבד, משום שכאשר 
ניתן בטמפרטורות הנמוכות 

השוררות בעונת החורף, הוא 
אינו יעיל ועלול להיות שאריתי 

ולפגוע בגידול. בטמפרטורת 
אוויר גבוהה )מעל 32-30 

מ"צ(, תכשירי מתאם סודיום 
מתנדפים תוך זמן קצר, לכן 

חשוב ליישם את התכשיר 
בטפטוף תחת חיפוי יריעת 
פוליאתילן. התכשיר מדביר 

פגעי קרקע, כמו פיתיום, 
קשיונה גדולה, פוזריום הנבילה, 
פוזריום ריקבון הכתר בעגבנייה, 

מונוספוראסקוס, דוררת 
ועשבים, אך לא נמטודות 

מזיקות.
המינון ייקבע בהתאם לתווית 

התכשיר הנבחר. רצוי לשלב את 
התכשיר בחיטוי סולרי למשך 

4 שבועות )מאמצע יוני עד 
סוף אוגוסט(. הזרמת התכשיר 

תיעשה כ-14-10 יום לאחר 
תחילת החיטוי הסולרי )מתחת 

ליריעת הפלסטיק(.  חשוב לפזר 
את שלוחות הטפטוף במרווחים 

שלא יעלו על 40 ס"מ. 
5. הדברת נמטודות מזיקות 
בגידולים חקלאים בערבה 
- נמטודת עפצים ונמטודת 
הכתמים )פרטילנכוס(. לפי 

המחקרים הנעשים בארץ 
ובערבה, הדברה יעילה הושגה 
בטיפול משולב שכולל קטילת 

השורשים בתום הקטיף האחרון 
באמצעות קונדור או אגרוצלון 

במינון 10-8 ל' לדונם, ולאחר 
מכן חיטוי סולרי וכימי באחד 

התכשירים שמיועדים לקטילת 
נמטודות. להלן התכשירים 

שמורשים להדברת נמטודות:
א. 1,3 - די כלורופרופן )קונדור 

או אגרוצלון במערכת הטפטוף, 
טלון ואגרוטל בשיטת הזרקה 

בסיכות( - חשוב לקבל הדרכה 
מהחברה המשווקת בדבר אופן 

השימוש בחומר. התכשיר מדביר 
נמטודות יוצרות עפצים ונמטודות 
כתמים. להדברת פגעים נוספים, 

כמו קשיונה גדולה, פוזריום 
הנבילה, פוזריום ריקבון הכתר, 

מונוספוראסקוס, דוררת ועשבים 
- מומלץ להשתמש במתאם 
סודיום כשבוע לאחר החיטוי 

ב-1,3- די כלורופרופן. 
ב. פלדין - התכשיר מדביר 

נמטודות יוצרות עפצים, נמטודות 
כתמים, עשבייה חד-שנתית 

ופטריות קרקע ומיושם 
על-ידי חברת "רימי כימיקלים" 

או בהדרכתה. 
יישום תכשירי הדברה בחיטויי 

הקרקע יתבצע בהתאם לתווית 
התכשיר ובגידולים המופיעים 

בה.
6. מומלץ לחטא את כל הכלים 

לעיבוד קרקע, כלי עבודה 
למיניהם, צינורות טפטוף 

ועמודי הדליה. לאחר רחיצה 
יסודית במים, מומלץ להשתמש 

בתמיסת החיטוי המכילה 
1% נתרן תת-כלורי )סודיום 

היפוכלוריט(. את עמודי ההדליה 
ניתן להרטיב, לכסות בפוליאתילן 

ולהשאיר תחת השמש לחיטוי 
סולרי. 

האמור לעיל הינו בגדר עצה 
מקצועית בלבד ואינו מהווה 

חוות דעת מומחה לצורך 
הצגה כראיה בהליך משפטי. 
על מקבל העצה לנהוג מנהג 

זהירות ושימוש או הסתמכות 
על המידע המופיע לעיל הינו 
 באחריות מקבל העצה בלבד.

אין להעתיק, להפיץ או 
להשתמש במסמך זה או 

בחלקים ממנו לצורך הליך 
משפטי כלשהו, ללא אישור 

מראש ובכתב של החתום.

מלצות לגידול פלפל ה
סתווי בערבה 

ובכיכר סדום
יוני, 2020

יורם צביאלי, שבתאי כהן - מו"פ 
ערבה תיכונה וצפונית תמר

עדי סויסה, דוד סילברמן, 
יצחק אסקירה - שה"מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר
צבי ונר - ועדה חקלאית ערבה 

תיכונה

לפניכם מידע והמלצות לגידול 
פלפל בערבה בנושאים: בתי 
הגידול וסוגי הכיסויים, עומד 

השתילה, שיטות ההדליה, טיפול 
בצמח ושימוש ברשתות צל. 

בחירת סוג המבנה
באזור זה ניתן לגדל בבתי רשת 

המתאימים לכיסוי באמצעות 

רשתות, מנהרות עבירות )1, 1.5 
או 2 צול( או במבנה בית צמיחה 

גבוה, הניתן לכיסוי ברשתות או 
ביריעות פוליאתילן. למבנה גבוה 
)מכל סוג( יתרון בשיפור האוורור 

ובמניעת עודפי חום. מבנה בית 
רשת אינו מומלץ לאזור כיכר 

סדום. 

בחירת מועד השתילה
בבחירת מועד השתילה יש 
להתחשב בגורמים הבאים: 

מיקום גיאוגרפי על ציר הערבה 
)בפארן ובצופר קריר יחסית 

בלילות בכ-4 מ"צ יחסית 
לחצבה(, זן )יכולת חנטה בחום, 

בכיר/אפיל(, תכנון העבודה 
במשק ותכנון עונת השיווק. 

בשתילה המאוחרת מהמועדים 
שלהלן יש סיכון רב לפגיעה 

ביבול כתוצאה ממזג-האוויר. 

כיוון שורות הגידול
כיוון השורות המומלץ הוא 

צפון-דרום, משום שכך מושגת 
חדירה מיטבית של קרינה. 

פלפל, השתול בכיוון שורות אחר, 
יהיה מועד למכות שמש בצד 

הפונה דרומה. 

שתילה בשורות עמודים 
או מתחת למרזב

מומלץ שלא לשתול בשורות 
העמודים, משום שלא ניתן 

לעבד את האזור באופן מיטבי 
ובשל עלייה בצריכת המים 

של השטח. בשל כמות המים 
היומית המוגבלת העומדת 

לרשות המשק )5 קוב לדונם(, 
תגרור שתילה בשורות העמודים 

מועדי השתילה המומלצים בפלפל בערבה ובכיכר סדום לפי אזורי הגידול השונים

הערותמועדי שתילהמושב

15.8-20.7פארן, צופר, יהל

שתילות מוקדמות בבתי רשת ובתי צמיחה
שתילה מאוחרת במנהרות עבירות בלבד

עין יהב
1-15.8
1-15.9

חצבה - עידן
5-20.8
1-15.9

מנהרות ובתי צמיחה20.9-15.8כיכר סדום



33

הפחתה של כ-10%-15% בכמות 
המים למ"ר ועלולה להביא את 
מנת ההשקיה לסף קריטי נמוך 

מבחינת דרישות הגידול. יתר על 
כן, מתחת למרזבים רב הסיכוי 

להתפתחות גורמי מחלות עלים, 
עקב טפטוף מי עיבוי או גלישת 

מי גשם מהמרזב.

הצבת השורות ועומד 
השתילה

לאחר יותר מעשור של מחקר 
בתחנות המו"פ ואצל מגדלים 

בערבה ובחבל הבשור, שבמהלכו 
נבחנו אפשרויות שונות של 

מרווחי שתילה, מספר שתילים 
למ"ר ושיטות גידול, ניתן לומר 

כי למרות ההבדלים הרבים 
בתכונות זני הפלפל, במרבית 

הניסויים לא השפיעו שינויים 
בעומד על היבול, על האיכות או 
על גודל הפרי בין הזנים השונים. 
גידול בשורה בודדת או בצמד:  
לאחר מספר עונות ניסוי בערבה 

ניתן לומר כי היבול בשורה בודדת 
בעומד 2,800 צמחים לדונם 

לא פחת מגידול בצמד )3,300 
צמחים לדונם(. לא נתקבלה 

תשובה חד-משמעית על 
השפעת השיטה על איכות הפרי, 

והנושא עדיין בבדיקה. הבחירה 
תלויה בנוחות המגדל מבחינת 

ניהול העבודה בטיפול בצמחים, 
ריסוסים וקטיפים. בשתילה 

בשורה בודדת יש לבחור בזן 
בעל עוצמת צימוח חזקה.

מומלץ לשתול בצמד שורות 
לערוגה ברוחב 1.60 מטר, 

והמרחק בין השתילים בשורה: 
40 ס"מ. ניתן להרחיב או לצופף 

את המרחק בין השלוחות 
בערוגה משתילה בשורה 

אחת ועד 40 ס"מ, לפי נוחות 
העבודה ומבנה הערוגה )תעלת 

גידול(. לשתילה במרחק קטן 
בין השלוחות יש יתרון בייעול 

הדחת המלחים מבית השורשים. 
הרחקת השורות זו מזו בערוגה 
תתרום לצמצום הנזק ממחלת 

העובש האפור )בוטריטיס( 
ולחדירה משופרת של הקרינה 

לתוך הנוף.

כיסוי המבנה
ניתן לגדל תחת כיסוי יריעת 

פלסטיק )בעובי 0.15-0.10 מ"מ 
עם תוסף IR ו-40% פיזור אור(, 
רשתות צל )30%-40%, ארוגות, 

סרוגות או ֶלנו( או רשתות 
חרקים )17, 25 או 50 מש(. 

בבחירת הכיסוי יש להתחשב 
ביעד השיווק. אישור יצוא 

לארה"ב מצריך עמידה בדרישות 
מפורטות לגבי כיסוי המבנה 

ואטימתו.
לגידול תחת רשתות למיניהן 
יש יתרון באוורור, בהימנעות 
מעודפי חום ובשיפור חנטה 
בתחילת העונה, אך ההגנה 

על הצמחים מוגבלת. לגידול 
תחת יריעות פלסטיק יש יתרון 

המתבטא בהגנה טובה יותר 
על הצמחים מפגעי מזג-

האוויר )אבק, חול, ברד, גשם, 
טמפרטורה נמוכה וגבוהה(. 

בבית צמיחה ניתן להתחיל את 
עונת הגידול תחת רשת 25 מש 

)מאווררת(, ובהמשך העונה 
להחליפה ביריעת פוליאתילן. 

כיסוי הפלסטיק תורם להעלאת 
הטמפרטורה ולשמירה על 

לחות יחסית גבוהה יותר במבנה. 
מניסיון מצטבר בערבה, בשילוב 

זה מתקבלת תוספת יבול קטנה, 
אך רמת ההגנה על הגידול גבוהה 
יותר ובאה לביטוי בעיקר בעונות 

חורף קרות וגשומות ובאירועי 
אקלים קיצוני. 

לפירוט נוסף בנושא ניתן להיעזר 
בדפון שה"מ "שיקולים בבחירת 

חומרי כיסוי מתאימים לגידולי  
ירקות".

שימוש ברשתות צל נוספות 
בתחילת הגידול

מומלץ להפחית קרינה במבנה 
מיום השתילה באמצעות 

השימוש ברשת צל נוספת 

)30%-40%( לקבלת בסך-הכול 
כ-60% צל. ניתן לפרוס את רשת 

הצל מעל המבנה או מתחת 
לכיסוי הקבוע, בהתאם למבנה 

ולנוחות החקלאי. יש להימנע 
מהצללת יתר מחד, ומקרינה 
עודפת מאידך. שני המקרים 

הללו אינם רצויים לתחילת 
הגידול, כיוון שהצללת יתר 

עלולה לעודד צימוח ולדחות 
חנטה, וקרינה עודפת עלולה  

לגרום לעודף חנטה ולעצור את 
הצימוח.

הרשת הנוספת מומלצת 
לתקופה של כ-40-35 יום 

מהשתילה, אך יש לזכור כי 
לזנים שונים בחלקות שונות )סוגי 

מבנים וסוגי קרקע, אופן הצבת 
השורות( תגובה שונה להצללה 

ולקיצור או להארכה של משכה. 
במקרה של ספק רצוי להיוועץ 

במדריכים או באנשי חברות 
הזרעים. 

שטיפת גגות
שטיפת יריעת הפוליאתילן או 

הרשת טרם החיטוי התרמי 
תשפר את חדירת הקרינה 

ותייעל את פעולת החיטוי תחת 
הכיסוי. שטיפה שנייה חיונית 
בהמשך העונה לאחר הסרת 

רשת הצל, לעידוד החנטה 
ולהעלאת פוטנציאל היבול.  

שטיפות נוספות, בהמשך, רצויות 
לעידוד המשך החנטה.

הדליה
הדליה ספרדית: מדלים את 

הצמחים באמצעות חוטים )חוט 
900( המתוחים היטב אופקית 

לאורך הערוגה משני צדי שורות 
הגידול. יש לתמוך בחוטים 

האופקיים באמצעות עמודים 
)קורדונים מעץ או ברזלי זווית( 

התקועים בקרקע במרחקים של 
3-2 מטרים זה מזה או באמצעות 
חוטים אנכיים המחוברים למבנה. 

חיבור החוטים האופקיים ייעשה 
בקשירות או באביזר ייעודי. 

הדליה הולנדית )טיפוסי פלרמו/
רמירו(: בשיטה זו הצמח 

מעוצב ל-3-2 ענפים המלופפים 
ונתמכים על-ידי חוטים אנכיים 
בלבד אשר מחוברים למבנה, 

בדומה להדליית עגבניות חממה. 
הדליה הולנדית מצריכה יותר ימי 

עבודה יחסית לשיטות הדליה 
אחרות. 

הסרת חנטים ועיצוב הצמח 
ככלל, יש להסיר חנטים 

בקומות 0 )הסתעפות ראשונה 
מעל הגבעול הראשי(, 1 ו-2  
בהתאם לאופי הצמיחה של 
הזנים השונים. בזנים גבוהים 

וחזקים ניתן להסיר פחות. 
הסרת החנטים הראשונים 

חיונית לשם בניית צמח 
חזק דיו המסוגל לשאת 
פרי רב לאורך זמן. ללא 

הסרת החנטים הראשונים 
עלול להיווצר עומס פרי, 

המתחרה בשורשים ובעלווה 
על המוטמעים, ובעקבותיו 

תיעצר התפתחות הצמח. עם 
זאת, הסרת חנטים מכוונת 

מעבר למומלץ, בזנים בעלי 
צימוח חזק, תביא לידי צמיחה 

עודפת. יש לשים לב לכך 
שבמועדי השתילה המוקדמים, 

במיוחד תחת הצללה, נוטים 
הפרחים הראשונים לנשור ללא 

התערבות. בתנאי הערבה, 
ככל שמתאחר מועד השתילה, 

כך יגיע הצמח בגיל צעיר, 
וכשהוא קטן יחסית, לתחומי 
טמפרטורה המתאימים יותר 
לחנטה )20-17 מ"צ בלילה(, 

ולכן עולה חשיבות הסרת 
החנטים הראשונים בזמן. 
אפשרויות לעיצוב הצמח: 

גיזום הענפים הצדדיים הפונים 
לפנים הצמח )"כתר"(, הסרת 

ענף שלישי וגידול הצמח על 
שני ענפים. הצורך בעיצוב 

הצמח והסרת החנטים תלוי בזן 
ובתנאים הייחודיים לכל חלקה. 

המשך בעמוד הבא
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בכל מקרה, מומלץ להיוועץ 
במדריכים באזור או באנשי 

חברות הזרעים.

ספירת חנטים
במהלך תקופת החנטה, לאחר 

הסרת החנטים הראשונית, 
מומלץ לבצע ספירות חנטים 
בקטעים מסומנים ובצמחים 
קבועים. גודלם של החנטים 

שייספרו יהיה מגודל זית 
ומעלה. יש לסמן 4 חלקות 
ב-10 דונמים. בכל חלקה 6 

צמחים קבועים, שלושה צמחים 
מכל צד של הערוגה. יחושבו 

מספר החנטים הממוצע לכל 
חלקה וקצב צבירת החנטים. 
קצב צבירת החנטים אופייני 

לזן )מרכז-מפזר( ותלוי בתנאי 
הגידול ובגורמי הסביבה, במיוחד 
טמפרטורת הלילה. לדוגמה, בזן 

7158 באזור פארן, שחם פחות 

באופן יחסי, יתקבל בדרך כלל 
קצב חנטה של כחנט אחד ליום, 

לעומת חנט אחד ל-4-3 ימים 
בחצבה. צמח תקין מהזן 7158 
הגדל בפארן מסוגל להעמיס 
על עצמו ברצף כ-10 חנטים 

במהלך ימים אחדים. בחצבה 
יידרש באותו מועד בסתיו זמן 
ארוך יותר לקבלת אותה רמת 

חנטה בשל הבדלי הטמפרטורה. 
ספירה ורישום מסודר של 

מספר החנטים וחישוב הממוצע 
לצמח יספקו מידע על קצב 

החנטה בחלקה ויסייעו בקבלת 
החלטות בנושא דישון )הגברתו 

או הפסקתו( ודילול חנטים 
עודפים.

הסרת חנטים מעוותים
מעבר להסרה מוחלטת של 

הפרחים או החנטים בקומות 
התחתונות, מומלץ להסיר חנטים 

ופירות מעוותים מהצמח כל 
עונת הגידול. לפעולת הסרה 
זו תהיה השפעה גדולה יותר 

ככל שגיל החנט המעוות יהיה 
צעיר יותר, ובתקופה שבה עדיין 
אפשרית החנטה מבחינת תנאי 

האקלים והופעת הפריחה.

שימוש בדבורים לשיפור 
החנטה

מומלץ להשתמש בדבורי דבש 
או בומבוס לשיפור החנטה, או 

לחילופין, לנער את הצמחים 
בתקופת הפריחה באמצעות 
מרסס מפוח. הדבורים יוכנסו 
למבנה שבו צמחים מפותחים 

היטב ולאחר שהוסרו בו רשתות 
הצל הפנימיות, כדי למנוע 

הילכדות של הדבורים בין שכבות 
הרשת.

בתקופה שבה תנאי טמפרטורה 
טובים לחנטה, מוטב לוותר 

על השימוש בדבורים כדי 
למנוע חנטה בעודף ו"תקיעת" 

הצמחים. בתכנון מצבת כוח 
האדם, יש לקחת בחשבון כי 

הכנסת דבורים תחייב בהמשך 
הקצאת עובדים לדילול פירות 

עודפים. המלצות מפורטות  
ניתן למצוא בדפון "המלצות 

לשימוש בדבורים לשיפור 
החנטה בפלפל בערבה" 

)יפורסם בנפרד(.

כיסוי רשת מאוחר )נובמבר( 
מסיבות טכניות )שטח 

"תקוע"(
בחלקות, שבהן החנטה רבה 

ורמת המוליכות החשמלית 
בתמיסת הקרקע עולה במידה 
חריגה, ניתן לכסות את השטח 
ברשת 30%-40% צל לתקופה 
קצרה )שבוע(, כדי לשפר את 

יעילות השטיפה. השארת הרשת 
לתקופה ארוכה עלולה לפגוע 

בפוטנציאל היבול.

החזרת רשת הצל 
ביציאה מהחורף

לקבלת החלטה בדבר החזרת 
רשת צל, יש לשקול את מצב 

השדה מבחינה צמחית ולבחון 
כיסוי עלוותי של הפרי העליון. 
בשטחים, שבהם כיוון השורות 

שונה מצפון-דרום, בשטחים 
הגדלים כשורה בודדת בערוגה 
ובשטחים שבהם הפרי העליון 

חשוף מסיבות שונות )כמו נזקי 
מחלות ומזיקים( - רצוי להקדים 
בפריסת הרשת. לאור העובדה 
שהחזרת רשת צל תפחית את 
הקרינה ועלולה לגרום לדחיית 
חנטה נוספת, לפחיתה בגודל 
הפרי ואף לפגיעה ביבול, על 

החקלאי לשקול היטב את 
העיתוי הנכון של החזרת רשת 

הצל לאותו שטח ספציפי.

בכל שאלה ניתן להיוועץ בצוות 
המדריכים. 

בהצלחה!

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

זהירות.
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מבחן זני אבטיח מורכב, מידי ורגיל 
בבית רשת בקיץ

בשור, 2019

ליאור אברהם, שמשון עומר )שה"מ, משרד החקלאות(, חנה אלון )מו"פ דרום(

בניסוי זה בחנו את היבול והאיכות של זני 
אבטיח גדול ואבטיח מידי, בגידול מוגן 

מווירוסים בבית רשת 50 מש, בשתילת קיץ 
ובקטיף סתיו.

תקציר
לשוק  אבטיחים  טונות   150,000 שנה  מדי  מגדלים  בישראל 
המקומי, על פני כ-23,000 דונם. הישראלי הממוצע צורך כ-20 
ק"ג אבטיח, אך מגמה זו נמצאת בירידה, בעיקר בשל פגיעה 
מורכבים  בישראל  הגדלים  הפרי. מרבית האבטיחים  באיכות 
על כנות דלעת, המקנות עמידות לפגעי קרקע שונים. בעיות 
ביחסי הגומלין בין כנה לרוכב )אי-התאם( והדבקה בווירוסים 
לפגיעה  גורמים  הטבק(  עש  וכנימת  עלה  כנימות  )מועברי 
מחריפה  בווירוסים  ההדבקה  שכיחות  הפרי.  ובאיכות  ביבול 
שמועד  וככל  האקלים  שינוי  רקע  על  האחרונות  בשנים 
ההדרכה  מערבת  את  הביאו  אלו  גורמים  מתאחר.  השתילה 
לגידול  לעבור  הנגב  ובצפון  בערבה  מגדלים  לעודד  והמו״פ 
במבנים סגורים ברשת 50 מש. עם זאת, ישנם פערי ידע בכל 

הקשור לשיטת הגידול בתנאים מוגנים בקיץ. 
במטרה לצמצם את פערי הידע ולאפשר הספקה של אבטיח 
זני אבטיח  גדולה בשלהי העונה, בחנו  ובכמות  באיכות טובה 

גדול ואבטיח מידי בגידול בבית רשת 50 מש בשתילת יולי.
יבול  )אוריג'ין(, מבחינת  הזן להויה  זני אבטיח מידי בלט  מבין 
גבוה, גודל פרי אחיד ואיכות טובה. מבין זני אבטיח גדול בלטו 
הזנים טלקה )הזרע( ופסיניישן )זרעים גדרה(, מבחינת כמות 
בסוף  פגעו  קורים  אקריות  נזקי  טובה.  ואיכות  גבוהה  יבול 

הגידול באיכות הפרי בקטיף השני והאחרון.   

מבוא
בישראל מגדלים מדי שנה 150 אלף טונות אבטיחים למאכל, 
על פני כ-23 אלף דונם המיועדים לשוק המקומי, מרביתם ללא 
זרעים. הישראלי הממוצע צורך כ-20 ק"ג אבטיח, אך מגמה זו 
נמצאת בירידה מתמדת. מרבית האבטיחים הגדלים בישראל 
מורכבים על כנות דלעת המקנות עמידות רחבת טווח למחלות 
בצריכת  חדה  ירידה  חלה  האחרונות  בשנים  קרקע.  ולפגעי 
ירודה.  פרי  מאיכות  בעיקר  להערכתנו  הנובעת  אבטיחים, 

הפגיעה באיכות הפרי נגרמת בחלקה מיחסי הגומלין בין הכנה 
משמעותית  בעיה  קיימת  בנוסף,  אי-התאם(.  )בעיות  לרוכב 
וכנימת  עלה  כנימות  )מועברי  בווירוסים  להדבקה  הקשורה 
עש הטבק(, הגורמים בסופו של דבר לפגיעה ביבול ובאיכות 
בשנים  מחריפה  בווירוסים  ההדבקה  שכיחות  הקטוף.  הפרי 
הקיץ  בחודשי  במיוחד  האקלים,  שינויי  רקע  על  האחרונות 
יותר. בשנים שבהן שרר חורף  וככל שמועד השתילה מאוחר 
שאיפשר  משקעים(,  מיעוט  או  טמפרטורות  )מבחינת  מתון 
התבססות של כנימת עש הטבק )כע"ט( באוכלוסיות גבוהות, 
גדולים  בהיקפים  ופגעה  מוקדם  בווירוסים  ההדבקה  הופיעה 

גם בשתילות המוקדמות של האביב. 
באבטיח  בווירוסים  מוקדמת  הדבקה  התרחשה   2018 בשנת 
והעונה  דונמים,  באלפי  התבטא  הנזק  פתוח,  בשטח  שגודל 
בגידול  ירודה.  פרי  ובאיכות  גבוהים  שוק  במחירי  התאפיינה 
עש  כנימת  עם  בהתמודדות  רב  קושי  יש  מאוחרות  בשתילות 
 ,SLCV ,SqVYV ,CVYV :הטבק, המעבירה וירוסים לאבטיח )כמו
כמה  של  שונים  בשילובים  להופיע  עלולים  אשר   ,)WmCSV

וירוסים בו-זמנית, דבר המעצים את עוצמת הנזק הנגרם לפרי 
ולצמצום  כימית לטיפול בכנימה  יעילותה של הדברה  ולצמח. 
יעילות  גם  וכך  מאוד,  נמוכה  היא  הנ"ל  הווירוסים  של  העברה 
ובחממות  מש   50 רשת  בבתי  שימוש  הביולוגית.  ההדברה 
מכוסות פלסטיק עם רשת 50 מש בצדי המבנה מהווה פתרון 
מועברי  בווירוסים  הדבקה  של  פיסית  למניעה  ביותר  יעיל 

שטח הניסוי בשלב מילוי הפרי ולקראת קטיף 1
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כנימות וכע"ט, כמו שהוכח בגידול עגבנייה, שרובו ככולו בבתי 
צמיחה אלו. מדי שנה חל גידול בשטחי אבטיח מיני ומידי, זנים 
שתופסים נפח שוק משמעותי בשוק האבטיח בישראל, במיוחד 
בסוף העונה, משלהי הקיץ עד חגי תשרי. רגישותו הגדולה של 
האבטיח לווירוסים, כפי שצוינה, גורמת למספר הולך וגדל של 
 50 גידול במבנים סגורים ברשת  מגדלים בצפון הנגב להעדיף 
פני  על  בספטמבר-אוקטובר(  להנבה  יוני-יולי  )שתילות  מש 
עלייה  הבשור  באזור  הייתה   2019 בקיץ  פתוח.  בשטח  גידול 
דונם. במקביל, בתקופה  הגידול בבתי רשת לכ-1,000  בשטחי 
זו קיימים גם בערבה מעל 1,000 דונם נוספים של גידול בשטח 
פתוח ובבתי רשת. עם זאת, ישנם פערי ידע משמעותיים בכל 
הקשור לשיטת הגידול בתנאים מוגנים בתקופת הקיץ. הגידול 
בתנאים מוגנים משפיע על גורמים אחדים, כגון: ירידה בעוצמת 
בעומסי  הכבדה  הפתוח(,  מהשטח  פחות   45%-35%( הקרינה 
יכולים להשפיע  אלו  גורמים  והפחתה בהתאדות המים.  החום 
על שינוי מאזן הצמח לטובת גידול וגטטיבי )עלוותי( על חשבון 
ייצור פרי - רפרודוקטיבי, לפגוע באיכות הפרי )בעיקר בצבירת 
הסוכרים( וכן לפגום בכמות החנטה ובאיכותה. להבנת הגורמים 

הללו נדרשים לימוד מעמיק יותר של גידול האבטיח והתאמת 
הממשק לשם קבלת יבול ואיכות פרי מיטביים.

מטרות הניסוי
העונה,  בסוף  איכותי  אבטיח  של  הספקה  הבטחת  כללי: 
בתקופה שבין אוגוסט-אוקטובר, על-ידי קידום הידע הנדרש 

לשיפור גידול אבטיח קיצי באזור הבשור.
גבוהים,  ואיכותם  שיבולם  זנים  בחינת  המחקר:  שאלת 
המתאימים לתנאי הגידול בבית רשת 50 מש בתקופת הקיץ. 

שיטות וחומרים
דרום(,  )מו"פ  בחוות הבשור  50 מש  בבית רשת  נערך  הניסוי 

בקרקע חולית מקומית )87% חול, 7% סילט, 6% חרסית(.
תאריך שתילה: 7.7.19.

קטיף ראשון: 18.9.19 - 73 יום משתילה.
קטיף שני: 25.9.19 - 80 יום משתילה.

וכולם הורכבו  זני סידלס )ללא זרעים(,  זנים: כל הזנים הינם 
.TZ על כנת דלעת

הפריה: זן מפרה OX )אוריג'ין( נשתל בין צמח 3 ל-4 בשורה. 
האבקה נעשתה באמצעות דבורי דבש. 

מרכזי  בין  מ'   2 לדונם,  צמחים   350 והצבה:  צמחים  עומד 
ערוגות, שורה בודדת, 1.4 מ' בין צמחים בשורה.

צמחים   4 חזרות,   4 זן  לכל  באקראי,  בלוקים  סטטיסטיקה: 
לחזרה.

מדידות
נמדדו משך הזמן לקטיף, כמות היבול, משקל ממוצע לפרי, 
 5( בקטיף  הפרי  איכות  לצמח,  הממוצע  האבטיחים  מספר 
קליפה,  הם: צבע  האיכות שנבחנו  טיפול(. מדדי  פירות מכל 
עובי קליפה, הופעת זרעים, צבע ציפה, חלילות, נוכחות סיב 
סנסורי  ומבחן  וליבה  צד   ,)TSS% )כמ"מ,  סוכר  תכולת  לבן, 
בעזרת  המים  מתח  נתוני  נאספו  כמו-כן,  מרקם(.  )טעם, 

טנסיומטרים בשני עומקים. 

תוצאות

טבלה מס' 2: מהלך הגידול )% כיסוי, משטר השקיה ודישון( לפי ימים משתילה ושלב פיזיולוגי  

ימים 
כיסוי צמחי שלב פיזיולוגימשתילה

)%(

מנת 
השקיה 

)קוב/דונם(

תדירות 
ריכוז N סוג דשןהשקיה

ppm/ח"מ

מינון דשן 
)ליטר/

קוב(
666500.7כל יום152התבססות וצימוח10-0
4737600.8 ימים204פריחה זכרית במפרה14
4737600.8 ימים304צימוח נמרץ17
5-4737600.8 ימים405תחילת פריחה זכרית21
4737600.8 ימים555תחילת פריחה נקבית29
7044538801.3פריחה זכרית ונקבית בכל השטח - חנטה35
8543538801.3חנטה ומילוי פרי37
538851.4כל יום904חנטה ומילוי פרי )להויה גודל 10 ס"מ(42
538851.4כל יום1005-4מילוי פרי )להויה גודל 20 ס"מ(51
538600.8כל יום1004לקראת קטיף63
538600.8כל יום1004קטיף 731
538600.8כל יום904קטיף 802

טבלה מס' 1: רשימת הזנים בניסוי

גודל שם החברהשם הזן
מופע הפרי*הפרי

אובלי, טיפוס קרימזוןגדולזרעים גדרהפסיניישן1
אובלי, טיפוס קרימזוןגדולאוריג'יןטלקה2
עגול, טיפוס טייגרגדולזרעים גדרהקשמירה3

מעט אובלי, טיפוס גדולהזרע451019
קרימזון

עגול, טיפוס טייגרמידיהזרעטיגריס5

מעט אובלי, טיפוס מידיהזרעטרוולר6
קרימזון

עגול, טיפוס קרימזוןמידיאוריג'יןלהויה7

* טיפוס קרימזון - אבטיח ירוק בהיר עם פסים כהים עבים
* טיפוס טייגר - אבטיח ירוק בהיר עם פסים כהים דקים
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איור מס' 2: מנת השקיה יומית ואינטרוול ההשקיה במהלך הגידול, לפי ימים משתילה ושלב פיזיולוגי

איור מס' 3: מתח מים בקרקע כפי שנמדד בטנסיומטרים )בשני עומקים( בזן להויה במהלך הגידול

איור מס' 1: אחוז הכיסוי הצמחי במהלך הגידול, לפי ימים משתילה ושלב פיזיולוגי
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איור מס' 4: התפלגות משקלי הפירות )שכיחות ב-%( בזני אבטיח גדול  

איור מס' 5: התפלגות משקלי הפירות )שכיחות ב-%( בזני אבטיח מידי  

איור מס' 6: מספר פירות ממוצע לצמח בכל זן



ק
יר

 ו
ה
ד
ש

43

טבלה מס' 3: משקל פירות ממוצע לצמח )ק"ג( בכל זן

ממוצעקטיף 2קטיף 1שם הזן
מובהקות 
)למשקל 
הממוצע(

7.956.547.25Aקשמירה

7.445.786.61ABפסיניישן

7.505.886.69ABטלקה

510196.826.036.43AB

6.204.975.59BCטרוולר

5.564.555.06CDלהויה

4.853.824.34Dטיגריס

טבלה מס' 5: איכות הפרי בקטיף הראשון - 18.9.19

עובי דופןשם הזן
)מ"מ(

צבע
)5-1(

חלילות
)3-1(

סיב לבן
)3-1(

נוכחות 
זרעים
)3-1(

מוצקות 
בלחיצה

)3-1(

TSS דופן
)%(

אמצע  
TSS
)%(

טעם
)5-1(

מרקם
)5-1(

5101919.93.611.41.12.98.310.84.23.4
11.93.811.81.138.69.83.73.7טיגריס
17.43.51.31.51.42.68.810.84.13.8טלקה

18.03.51.31.61.62.88.09.53.22.3טרוולר
17.53.911.51.238.311.64.33.7להויה

15.14.11.11.31.439.211.44.24.4פסיניישן
11.63.71.21.11.22.99.411.543.4קשמירה

טבלה מס' 6: איכות הפרי בקטיף השני - 25.9.19

עובי דופןשם הזן
)מ"מ(

צבע
)5-1(

חלילות
)3-1(

סיב לבן
)3-1(

נוכחות 
זרעים
)3-1(

מוצקות 
בלחיצה

)3-1(

TSS דופן
)%(

אמצע  
TSS
)%(

טעם
)5-1(

מרקם
)5-1(

5101915.331.11.81.138.38.52.83
12.03.711.51.237.58.73.23.6טיגריס
20.33.511.61.338.59.33.43.1טלקה

12.83.51.81.31.437.58.432.6טרוולר
14.53.375121.12.98.110.03.53.4להויה

13.53.511.41.42.98.79.83.53.4פסיניישן
10.23.81.61.41.22.89.710.343.1קשמירה

דיון ומסקנות
יבול  )אוריג'ין( מבחינת  הזן להויה  זני אבטיח מידי, בלט  מבין 
גבוה, גודל פרי אחיד ואיכות פרי טובה. מבין זני אבטיח גדול 
גדרה( מבחינת  )זרעים  ופסיניישן  )הזרע(  בלטו הזנים טלקה 

יבול גבוה ואיכות פרי טובה. 
הגורם המרכזי  היווה  להויה  בזן  מספר הפירות הגבוה לצמח 
טיגריס,  )להויה,  המידי  בזני  ככלל,  בזן.  הגבוה  היבול  בקבלת 
יותר  אחידה  )ב-%(  הפרי  גודל  התפלגות  הייתה  טרוולר( 
)פסיניישן,  הגדולים  בזנים  הגדלים  להתפלגות  בהשוואה 

טלקה, קשמירה, 51019(.   
ממחקר תלת-שנתי בנושא מיזם אבטיחים מורכבים, בדגש על 
שיפור איכות הפרי באמצעות אופטימיזציה של ממשק הגידול 
ולימוד היבטים מטבולומיים, עולה בבירור כי מרקם הפרי ורמת 
הסוכר בציפה במרכז הם הגורמים החשובים ביותר בקביעת 
טעמו של פרי האבטיח. אבטיח טעים נחשב לאבטיח בו רמת 
הסוכר במרכז היא לפחות 11%, והמרקם שלו 2 עד 2.4. לפיכך, 
בניסוי זה השאיפה הייתה לקטוף את האבטיח באופן סלקטיבי 
עם רמות סוכר ומרקם, כפי שצוין לעיל )Fallik et al., 2016(. עם 
זאת, בשל נגיעות גבוהה באקריות לקראת סוף הגידול, נאלצנו 
ימים, לקטוף את כל הפרי  להקדים את הקטיף השני בכמה 

מימין - פרי בשל שנקטף בתזמון נכון; משמאל - פרי 
שנקטף טרם זמנו

מצטבר  ויבול משווק  קטיף  בכל  יבול משווק   :4 מס'  טבלה 
)טונה לדונם(

יבול קטיף 2קטיף 1שם הזן
מצטבר

מובהקות
)ליבול 
מצטבר(

3.965.359.31Aלהויה

4.453.978.42ABטלקה

4.253.027.27ABפסיניישן

510194.462.326.78AB

3.292.926.21Bקשמירה

3.033.146.17Bטיגריס

3.522.145.67Bטרוולר
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המהוות גורם מגביל בקבלת גל שני ושלישי של קטיף בסיום 
ההשקיה  ממשק  של  מבוקר  בניהול  צורך  יש  בנוסף,  הגידול. 
ההשקיה  ממשק  הצמח.  נתון  שבו  הפיזיולוגי  השלב  על-פי 
ובקבלת  הצימוח  בעוצמת  לשליטה  העיקרי  הכלי  מהווה 
איזון נכון בין כמות העלווה לבין כמות הפרי. בנושא זה נראה 
שישנם הבדלים בין הזנים השונים, אולם לרוב נדרש ריסון של 
הצימוח בתנאי גידול אלו. בקרקע חולית השליטה במנת המים 
שתואר  כפי  טנסיומטרים,  באמצעות  ההשקיה  ובאינטרוול 
בתוצאות הניסוי, אפשרית בהחלט, אך מצריכה לימוד והבנה 

נוספים. 

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

תודות
לענף ירקות-מועצת הצמחים, על מימון הניסוי;

לצוות מו"פ דרום, על ביצוע הניסוי.
 

הנותר, שהגיע לגודל המתאים לשיווק, ולאחר מכן לסיים את 
הייתה הסיבה לפגיעה באיכות הפרי בכל  זו  כי  נראה  הניסוי. 
הזנים בקטיף השני, הן מבחינה חיצונית ויזואלית והן מבחינת 

הצבע, רמות הסוכר, הטעם והמרקם.
במבחן זה נבחנו כל הזנים כשהם מורכבים על כנת TZ, כאשר 
מעבודות קודמות ידוע כי היבול ואיכות הפרי הושפעו משילובי 
ועונת  אזור  גם  כמו  שונים,  בזנים  שונה  באופן  והרוכב  הכנה 
ולבחון  יש להמשיך  )Fallik et al., 2019(. בהתאם לכך,  הגידול 
בתנאי גידול של בית רשת 50 מש, בשתילת קיץ, שילובי כנה 
ורוכב לזנים המובילים, כדי לשפר ולמקסם את היבול והאיכות 

של זנים אלו.  
רשת  בבית  לגידול  המעבר  ה"מבוא",  בסעיף  שנכתב  כפי 
כנימות  על-ידי  המועברים  וירוסים  מפני  טובה  הגנה  מאפשר 
שבאזור  המסחריים  בשטחים  הגידול  גם  יעיד  זה  ועל  עש, 
הבשור, אשר נשמרו ברובם נקיים מווירוסים; אולם, מעבר זה 
גם מחייב תשומת לב רבה לטיפול באקריות מתחילת הגידול, 

הזנים בניסוי

תמונות של הזנים בניסוי
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מבחן זנים ואגרוטכניקה של דלעת 
ערמונים בבית רשת 50 מש

מו"פ דרום, 2018

צוות המחקר: ליאור אברהם, שמשון עומר )שה"מ(; חנה אלון )מו"פ דרום(; חננאל בן כליפה 
)אוריג'ין זרעים(; כרמית זיו, אלי פליק, פביולה יודולביץ, איובמי אדקו )המחלקה לחקר תוצרת 

חקלאית, מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני(; רפי רגב, אלעד רימון )המכון להנדסה חקלאית, 
מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני(.

דלעת ערמונים הינה מוצר נישה בעל טעם 
ייחודי, איכות גבוהה וחיי מדף ארוכים, אשר 
ניתן לגדלו שרוע או בהדליה במשך חודשים 
אחדים. בעבודה זו, בהמשך לעבודה משנה 

קודמת )2017(, נבחנו זנים של דלעת 
ערמונים בשיטות גידול שונות בשתילה 

סתווית בבית רשת 50 מש, ונלמדה השפעת 
טיפולים לאחר הקטיף על חיי המדף ואחסון 

ארוך טווח של הדלעת, כדי לכוון לשיווק 
בחודשי האביב.

רקע 
באזור הבשור כ-10,000 דונם של בתי רשת 50 מש, המשמשים 
בעיקר לגידול עגבניות החל מחודש מרץ ועד ההנבה בחודשי 

הקיץ והסתיו. 
איכות  ייחודי,  טעם  בעל  נישה  מוצר  הינה  ערמונים  דלעת 
בהדליה  או  שרוע  לגדלו  ניתן  אשר  ארוכים,  מדף  וחיי  גבוהה 
זו  בדלעת  מחסור  יש  החורף  לאחר  אחדים.  חודשים  במשך 

בשוק, ומחירה לרוב גבוה.
בהדליה  ערמונים  דלעת  זני  לראשונה  בחנו  שעברה  בשנה 
וחוב'  50 מש )אברהם  הולנדית, בשתילה סתווית בבית רשת 
כנימת  מפני  ההגנה  היה  בכך  שהושג  האדיר  היתרון   .)2018
עש הטבק, המעבירה וירוסים ונפוצה במיוחד בתקופה זו, עד 
כדי היותה גורם מגביל לגידול בשטח הפתוח. למרות הגידול 
בבית רשת, עם ירידת הטמפרטורות בדצמבר, נחלש הצימוח  
בניגוד למה שקורה בגידול קישוא מודלה,  והופסקה החנטה, 

המניב ברצף עד לחודשי האביב.
בשיטות  ערמונים  דלעת  של  זנים  בחינת  העבודה:  מטרת 
נוסף  לגידול  אפשרות  שיהוו  סתווית,  בשתילה  שונות  גידול 
ובחינה של השפעת  וירוסים,  מפני  המגן  50 מש,  רשת  בבית 
ועל אחסון ארוך טווח,  הטיפולים לאחר הקטיף על חיי מדף 

כדי לכוון לשיווק הדלעת בחודשי האביב. 

שיטות וחומרים
תאריך שתילה: 17.9.18.

מהלך הגידול: הגידול נעשה בבית רשת 50 מש בקרקע חולית, 
כשלושה  החלה  הפריחה  דרום.  במו"פ  הניסיונות  בתחנת 
גלים  ב-3  החנטה  החלה  מכן  ולאחר  מהשתילה,  שבועות 
בוצעו  קטיפים  שלושה  ונובמבר.  אוקטובר  החודשים  במהלך 
החל מאמצע דצמבר עד אמצע פברואר. עקב טמפרטורות 

נמוכות, נחלש הצימוח, הצמחים הצהיבו והפכו כלורוטיים.
דבורי  כוורת  למבנה  הוכנסה  הנקבית  הפריחה  תחילת  עם 
בומבוס. בגידול בהדליה הולנדית, נעשה קיטום ענפי צד לאחר 

שני עלים ראשונים.
השורות;  בין  מ'   2 בודדת;  בשורה  שתילה  השתילה:  עומד 

שתילה כל 40 ס"מ בתוך השורה; 1,250 צמחים לדונם. 
הטיפולים:

מס' 
טיפול

שם 
הטיפול*

שם 
הזן**

שרוע/
מודלה

הפריה

דבורי בומבוסשרוע 17001700 ש'1

מודלה 17001700 מ'2
דבורי בומבוסהולנדית

מודלה 17001700 מ' + ה'3
הולנדית

דבורי בומבוס + 
תגבור בהורמון

דבורי בומבוסשרוע20052005 ש'4

מודלה 20052005 מ'5
דבורי בומבוסהולנדית

מודלה 20542054 מ'6
דבורי בומבוסהולנדית

* ש' = שרוע, מ' = מודלה, מ' + ה' = מודלה עם הורמון

**הזנים של חברת אוריג'ין זרעים.

חזרות: 4 חלקות לכל טיפול; 12 מטר רץ לחלקה, בכל חלקה 
30 צמחים; בסך-הכול: 120 צמחים לטיפול.

מדידות: הפרי הקטוף נשקל, נמדד מבחינת גודל וצורה ונבחן 
במדדי איכות, כמו סוכרים וקרוטנואידים. 

מדגם פירות משני הקטיפים הראשונים )דצמבר וינואר( הועבר 
טיפולים  לצורך  חקלאית,  להנדסה  ולמכון  לאחסון  למחלקה 

לאחר קטיף.
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ומוצקות  החלטה על מועד הקטיף נעשתה לפי צבע הציפה 
הגרעינים בחיתוך הפרי.

ימים  ל-5  אחת  הנקביים  הפרחים  על  ריסוס  הורמון:  יישום 
באגריטון במינון 0.1%, החל מתאריך 15.10.19.

טיפולים לאחר קטיף: לאחר הקטיף הועברו הפירות למחלקה 
לחקר תוצרת חקלאית במרכז וולקני. הפירות נשטפו במי ברז, 
יובשו ואוחסנו ב-15 מ"צ וב-95% לחות למשך 3 חודשים, לפי 
וחוב'  )צ'לופוביץ  קודמות  בעבודות  מיטביים  שנמצאו  נתונים 
מבחינת  הפרי  נבדק  האחסון  במהלך   .)2018 וחוב'  זיו   ;2017
איבוד  של  פרמטרים  נבדקו  האחסון  בתום  בריקבון.  נגיעות 
הפחת  שיעור  את  לצמצם  במטרה  וטעם.  מוצקות  משקל, 
לפני  לפרי  שניתנו  קיטור  טיפולי  נבחנו  ריקבון,  גורמי  עקב 

האחסון, כפי שיפורט בהמשך.

תוצאות
בניסוי זה נבחנו שלושה זני דלעת ערמונים: 1700, 2005 ו-2054. 
קטנים  פירות  בעל  הוא  השלושה,  מבין  הוותיק   ,1700 הזן 
2005, שפירותיו גדולים  400 גר' לפרי(, יחסית לזן  )כ-350 עד 
בינוניים  פירות  בעל   ,2054  - החדש  הזן  לפרי(.  גר'   700-500(
הגנטי השונה של  לפרי(. מלבד הרקע  גר'   500-400( בגודלם 
הזנים, גודל הפרי הושפע מאופן הגידול )מודלה לעומת שרוע( 
וממועד הקטיף. ככל שהעונה התקדמה, כך קטן גודל הפירות.
אשר  קטיפים,  שלושה  בוצעו   2018/19 הגידול  עונת  במהלך 
דלעת  של  המצטבר  היבול  הפירות.  ובגודל  בכמות  נבדלו 
תרומת  כאשר  ו-2054,   2005 בזנים  יותר  גבוה  היה  הערמונים 
ל-10%   8% בין  ונעה  קטנה  יחסית  הייתה  ליבול  השלישי  הגל 
בגידול המודלה, לעומת 30% בגידול השרוע. בזן הגדול - 2005 
שנבע  המצטבר,  ביבול  מובהק  יתרון  המודלה  בגידול  היה 
מעלייה קטנה במספר הפירות לצמח, בשילוב עלייה מובהקת 

בגודל הפרי שנקטף מהטיפול המודלה.
שונות  הפרי.  באיכות  גם  הבדלים  נמצאו  ביבול,  השוני  מלבד 
הפירות  של  המומסים  המוצקים  בתכולת  נמצאה  רבה 
הבדלים  נצפו  לא  הראשון  בקטיף  השונים.  מהטיפולים 
שכנראה  השרוע,   1700 לזן  פרט  הטיפולים,  בין  משמעותיים 
הבשיל מוקדם מכל שאר הטיפולים. לעומתו, ניתן לראות שזן 
2005 מעוכב בצבירת הסוכר. זן זה מגביר את צבירת הסוכר 
בקטיף השני בגידול מודלה בלבד, ואילו הגידול השרוע נשאר 
בעל רמת סוכר יחסית נמוכה, דבר שהשפיע על קבלתו על-
יותר  מוקדם  מבשיל   2054 זן  כי  נמצא  כמו-כן,  הצרכנים.  ידי 

ביחס לזנים האחרים. 
חודשים   3 אוחסנו למשך  הראשונים  הפירות משני הקטיפים 
ב-15 מ"צ וב-95% לחות. בתום האחסון נבדקו מוצקות הפרי, 
השרוע  מהגידול  הפירות  הפרי.  ריקבון  ושיעור  משקל  איבוד 
המודלה.  הגידול  מפירות  אחסונם  בכושר  משמעותית  נבדלו 
יותר  ואיבדו  היו פחות מוצקים בתום האחסון  פירות שרועים 
ממשקלם, דבר הפוגם באיכות הפרי. הפירות מהגידול השרוע 
מהגידול  פירות  לעומת  יותר  רבים  פיזיים  פגמים  בעלי  היו 
בשיעור  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  זאת,  עם  המודלה. 

הפירות הרקובים בין הטיפולים.
שיעור ריקבון הפרי במהלך האחסון ב-15 מ"צ היה גבוה והגיע 
ל-35% בממוצע בזנים השונים, וכדי לצמצמו, נבדקה אפשרות 

למתן טיפולי קיטור בפרי הקטוף לפני האחסון. הפירות נשטפו 
במי ברז ולאחר מכן טופלו באדי קיטור למשך 10 או 20 שניות 
על כל הפרי )תוך כדי גלגולו(. טיפול הקיטור הקטין את שיעור 
הריקבון של הפרי ב-50%, אולם גרם להשחרת הקליפה. עם 
 10( ימים בקירור   100 זאת, אחסון הפרי )מכל הזנים( למשך 
מ"צ( ובלחות יחסית נמוכה )Rh 70%( צמצם משמעותית את 

הפחת עקב ריקבון, מבלי לפגוע באיכות הפרי.

טבלה מס' 1: סיכום נתוני הקטיף

שם הטיפול

יבול 
מצטבר 
)טונה 
לדונם(

מס' פירות 
ממוצע 
לצמח

משקל פרי 
ממוצע 

)גר'(

20053.40A4.9AB502A מודלה

20542.86A5.2A410B מודלה

17002.16B5.0AB348D מודלה

20051.97B4.0AB392BC שרוע

17001.85B4.2AB346D מודלה + הורמון

17001.60B3.6B362CD שרוע

מבחן  פי  על  סטטיסטית,  מובהק  הבדל  מציינות  שונות  אותיות 

.Tukey שונות

טבלה מס' 2: יבול לקטיף )טונה לדונם(

10.12.201815.01.201920.02.2019שם הטיפול

20052.10A1.03AB0.27AB מודלה

20541.25B1.33A0.28AB מודלה

17000.87C0.74B0.25B מודלה + הורמון

17000.83C0.95AB0.38AB מודלה

20050.45D1.02AB0.50AB שרוע

17000.32D0.71B0.57A שרוע

מבחן  פי  על  סטטיסטית,  מובהק  הבדל  מציינות  שונות  אותיות 

.Tukey שונות

טבלה מס' 3: מספר פירות ממוצע לצמח בקטיף
10.12.201815.01.201920.02.2019שם הטיפול
20052.6A1.7AB0.6B מודלה

20542.1AB2.4A0.7B מודלה

17001.7B1.7AB0.8AB מודלה + הורמון

17001.7B2.1AB1.2AB מודלה

20050.8C1.8AB1.4AB שרוע

17000.7C1.2B1.7A שרוע

מבחן  פי  על  סטטיסטית,  מובהק  הבדל  מציינות  שונות  אותיות 

.Tukey שונות

טבלה מס' 4: משקל פרי ממוצע לקטיף )גר'( 
10.12.201815.01.201920.02.2019שם הטיפול
2005654A503A349A מודלה

2054496B437B296A מודלה

2005445BC453AB279A שרוע

1700426C351C260A מודלה + הורמון

1700412C365C269A מודלה

1700339D469AB277A שרוע

מבחן  פי  על  סטטיסטית,  מובהק  הבדל  מציינות  שונות  אותיות 
.Tukey שונות
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איור מס' 1: משקל פרי ממוצע לקטיף )גר'(

איור מס' 2: איבוד משקל במהלך שלושה חודשי אחסון ב-15 מ"צ 95% לחות

.Tukey אותיות שונות מציינות הבדל מובהק סטטיסטית, על-פי מבחן שונות

איור מס' 3: שיעור הריקבון בפרי או שיעור הפחת בתום שלושה חודשי אחסון ב-15 מ"צ 95% לחות
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 )TSS( ממוצע  מומסים  מוצקים  כלל  תכולת   :5 מס'  טבלה 
לפרי לקטיף )%(, ביום הקטיף 

10.12.201815.01.2019שם הטיפול
20059.9B18.4AB מודלה

205414.1AB16.4AB מודלה

200511.3AB9.9C שרוע

170012.5AB20.3A מודלה + הורמון

170012.9AB19.5A מודלה

170017.1A13.6BC שרוע

מבחן  על-פי  סטטיסטית,  מובהק  הבדל  מציינות  שונות  אותיות 

.Tukey שונות

איור 4 מציג נתונים של ארבעה ניסויים שונים, שבוצעו במהלך 
בכל  קטיפים  משני  פירות  נבדקו  כאשר  גידול,  עונות  שתי 
מ-0.05.  הקטנה  לשגיאה  בהסתברות  מובהק  הבדל   עונה. 
בתמונה העליונה: מתקן אדי הקיטור; בתמונה התחתונה: פרי 

שטופל בקיטור בתום האחסון.

סיכום
 50 רשת  בבית  נישה  כגידול  לשמש  יכולה  הערמונים  דלעת 
וההנבה.  הגידול  משך  בכל  וירוסים  ללא  נשמר  הגידול  מש. 
יותר, לשם קטיף  הניסיון "למשוך" את הצמחים לגידול ארוך 
לא  מודלה,  לקישוא  בדומה  האביב,  בחודשי  גם  ברצף  פרי 

איור מס' 4: שיעור הריקבון בפרי בתום שלושה חודשי אחסון ב-15 מ"צ 95% לחות, לאחר הטיפול בקיטור

איור מס' 5: שיעור הריקבון בפרי בתום שלושה חודשי אחסון, בתנאי טמפרטורה ולחות שונים
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עלה יפה בשל היחלשות הצימוח והפסקת החנטה עם ירידת 
הטמפרטורה בחודש דצמבר; תוצאה זו חוזרת על עצמה גם 
פרי  לקבל  ניתן  כי  נראה  זאת,  עם  הניסוי.  של  השנייה  בשנה 
מעידות  האחסון  ניסוי  של  והתוצאות  החורף,  במהלך  איכותי 
על כך שיש פוטנציאל טוב לאחסנת פרי במשך 3-2 חודשים 
נמוכה  יחסית  ובלחות  בקירור, בטמפרטורות של 15-10 מ"צ 

)עד Rh 70%(, לקבלת פרי בשל.
גודל  מבחינת  מובהקת  בצורה  מזה  זה  נבדלו  הזנים  שלושת 
הפרי. מבין הזנים שנבדקו בניסוי, לזן 2005 פרי גדול, בהשוואה 
לזן הביקורת 1700. הזן 2054 התאפיין בגודל פרי בינוני. נמצאו 
הבדלים מובהקים גם ביבול, בין הזן 1700 לזנים 2005 ו-2054. 
יש לציין כי הזנים נבדלים זה מזה גם במועד הבשלת הפירות. 
בהבשלה  מקדימים  ו-2054   1700 הקטנים  שהזנים  בעוד 

)בכירים(, הזן 2005 יחסית מאחר בהבשלה )זן אפיל(. 
חנטה  )גל  האחרון  הקטיף   ,)2017( שעברה  לשנה  בדומה 
שלישי( התאפיין בירידה בגודל הפרי, בכמות הפרי ואף בצורת 
הפרי, שהתחדדה )כשל סביבון( בשל הטמפרטורות הנמוכות. 
לזן 2005 יתרון ברור בטיפול המודלה על פני הטיפול השרוע, 
הפירות.  ולכמות  המצטבר  ליבול  הפרי,  לגודל  הקשור  בכל 
בזן 1700 )זן הביקורת( לא נמצא יתרון ביבול בטיפול המודלה 
הורמון.  תגבור  ללא  המודלה  לטיפול  בהשוואה  ההורמון  עם 
לצמח  הפירות  ובכמות  הפרי  בגודל  יתרון  נמצא  לא  כמו-כן, 
בין הטיפולים השונים של הזן 1700 )מודלה, מודלה + הורמון, 
המודלה  מהגידול  לפירות  יתרון  נמצא  הזנים  בכל  שרוע(. 
בתום  הפרי  ואיכות  אחסונם  כושר  מבחינת  השרוע,  פני  על 
האחסון, אם כי יש לציין ששיעור ריקבון הפרי באחסון לא היה 

שונה באופן מובהק בין שני אופני הגידול.
בהתאם לכך, מומלץ להמשיך לבדוק את הזנים השונים ואת 
 50 שיטת הגידול המודלה לעומת הגידול השרוע בבית רשת 
מש בעונה מוקדמת יותר )שתילת יולי(, כדי לאפשר מיקסום 
בהורמון  השימוש  את  ולבחון  להמשיך  יש  כמו-כן,  היבול.  של 
את  לבחון  ניתן  לחילופין,  דבורים.  בעזרת  מההפריה  בנפרד 

הגידול בתנאי חממה מכוסה פלסטיק בשתילה סתווית. 
בשלים  פירות  לשיווק  חיונית  הנכון  הקטיף  מועד  קביעת 
ובאיכות גבוהה, כפי שמצופה מפרי פרימיום. במהלך הבשלת 
הפרי חלים שני תהליכים במקביל: פירוק העמילן לסוכר מסיס 
וצבירת קרוטנואידים. יש לציין, כי למרות הניסיון בביצוע קטיף 
סלקטיבי, לפי הופעת הכתם בפירות השרועים או לפי מיקום 

)גלי חנטה( בפירות המודלים, קיימת שונות  הפרי על הצמח 
גבוהה בתכולת הסוכר והקרוטנואידים בין פירות מאותו קטיף, 
דבר המקשה על קביעת מועד הקטיף לשיווק פרי איכותי. בכל 
הקרוטנואידים  צבירת  בין  ישיר  קשר  קיים  והטיפולים  הזנים 
צובר סוכר   2054 אולם בעוד שזן  לבין עלייה בסוכר המסיס, 
בכמות גדולה, רמת הקרוטנואידים בפרי נמוכה יחסית לזנים 
האחרים. לעומת זאת, רמת הסוכר בזן 2005, אשר גדל שרוע, 
היא נמוכה באופן משמעותי מפירות מודלים של אותו זן בעלי 
אין מתאם  כי  עולה  דומה של קרוטנואידים. מכאן  רמה 

חד-משמעי בין צבע הציפה של הפרי לבין רמת הסוכר שבו. 
רמת  בין  ישיר  קשר  יש  כי  נמצא  שביצענו,  טעימה  בבדיקות 
כי  עולה  מכאן  הטועמים.  על-ידי  הפרי  העדפת  לבין  הסוכר 
מועד  את  קובעים  כאשר  הגידול  ובאופן  בזן  להתחשב  יש 
מהימן  מדד  כי  לציין,  יש  בלבד.  הציפה  צבע  על-פי  השיווק 
רמת  הוא  הבשלות  מידת  או  השיווק  מועד  לקביעת  יותר 
לקביעה  יותר  קשה  זה  מדד  אולם  בציפה,  המסיס  הסוכר 
לקביעת  אמצעי  מפתחים  אנו  אלו  בימים  החקלאי.  על-ידי 

 Near( רמת הסוכר בפרי, המבוסס על קרינה אינפרה אדומה
ויאפשר לקבוע  יותקן על מערכי המיון  Infra-Red(. מכשיר זה 

את רמת הסוכר בצורה פרטנית לכל פרי, כדי לאפשר שיווק 
מדויק יותר, להגברת שביעות רצונם של הצרכנים.

תודה
עזרתם  על  הצמחים,  במועצת  הירקות  ענף  להנהלת  תודה 

במימון הניסוי.

ספרות מצוטטת
אברהם, ל', עומר, ש', אלון, ח', בן כליפה, ח', זיו, כ', פליק, א' 
וחובריו )2018( מבחן זני דלעת ערמונים בהדליה בבית רשת 

50 מש בתקופת הסתיו. שדה וירק 320: 40-38.

זיו, כ', פליק, א', זערור, מ', אלקלעי-טוביה, ש', צ'לופוביץ, ד', 
השפעת  בחינת  ערמונים:  דלעות   )2018( וחובריו  ל'  אברהם, 
טווח,  ארוך  אחסון  ועל  מדף  חיי  על  קטיף  לאחר  הטיפולים 

מתוך מבחן זנים בגידול בהדליה. שדה וירק 320: 46-42.

ו', פליק, א' )2017(  צ'לופוביץ, ד', אלקלעי-טוביה, ש', זערור, 
דרכים לשמירת האיכות של דלעת ערמונים לתקופה ממושכת 

לאחר הקטיף. שדה וירק 787: 35-33.

דבורי בומבוס מתייבשות על פרח נקבי לאחר הגשםגידול שרוע וגידול מודלה
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תחליפים לתכשיר ההדברה 
"רובראל" להארכת אחסון 

וחיי מדף בגזר
 נדב ניצן, עמי לנדאו - המחלקה לפיטופתולוגיה, מרכז מחקר והדרכה חקלאית, מו"פ עמק המעיינות

שחר פינקוביץ - ממ"ר גזר, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות

גזר באחסון ארוך טווח רגיש לגורמי רקב 
שונים, ובעיקר לריקבון מהפטרייה קשיונה 

גדולה. למניעת הריקבון מטופל הגזר 
בתכשיר רובראל, שהשימוש בו צפוי להיפסק 

בתחילת שנת 2021. למציאת תחליפים 
בוצע מבדק לתכשירים המצויים כיום בשוק 

ונבחנה יעילותם לצורך רישוי. הסריקה 
בוצעה בשני ניסויים מקבילים: ניסוי מזורז 

בתנאי סביבה וניסוי אחסון בקירור. הניסויים 
בוצעו בבית האריזה של "גזר שלוחות" 

בקיבוץ שלוחות. התוצאות מראות כי קיימים 
כמה תכשירים בעלי פוטנציאל להוות 

תחליפים, שניתן לשלבם בתנאי התפעול 
הנוכחיים לאחר רישוי מתאים.

תקציר
ובעיקר  שונים,  רקב  לגורמי  רגיש  טווח  ארוך  באחסון  גזר 
גדולה  קשיונה  הפיטופתוגנית  מהפטרייה  הנגרם  לריקבון 
)Sclerotinia sclerotiorum(. למניעת התפתחות הריקבון והידרדרות 
בתכשיר  האשרושים  מטופלים  המאוחסן,  הגזר  של  איכותו 
 0.1% של  במינון   )Iprodion פעיל,  )חומר  רובראל®  ההדברה 
להיפסק  צפוי  רובראל  בתכשיר  השימוש  הטבילה.  מי  בנפח 
בתחילת שנת 2021. לאור זאת, בחודש דצמבר 2019 יצא קול 
קורא מהשירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות לחברות 
תחליפים  לאתר  במטרה  מרוכז  מבדק  לביצוע  ההדברה, 
של  האריזה  בבית  מבדק  החל   2020 בינואר  חירום.  לרישוי 
"גזר שלוחות" בקיבוץ שלוחות. המבדק הורכב משני ניסויים, 
הראשון היה ניסוי מזורז בתנאי סביבה, שמטרתו הייתה: 
לאתר  )ב(  יעילים;  תכשירים  על  מהירה  תמונה  לקבל  )א( 
וחיי המדף.  יעילים בתנאי שבירת שרשרת הקירור  תכשירים 
הניסוי השני היה ניסוי בקירור, בטמפרטורת האחסון המקובלת, 
היעילים תחת תנאי אחסון  הייתה לאתר תכשירים  שמטרתו 
ארוך טווח. המבדק בחן שישה-עשר תכשירים, כולל ביקורת 

מים וביקורת רובראל® 0.1%, להשוואת יעילות. בשני הניסויים 
גדולה,  קשיונה  במדבק  יזום  באופן  הגזרים  אריזות  אולחו 
בתבדיד  במעבדה  מראש  שאולחו  גזרים  מקטעי  שהורכב 
במינונים   STK2  ,2% במינון  האוולר®  התכשירים  לגזר.  פתוגני 
דקו-סאן  והשילוב   ,0.1% במינון  סקולר®  ו-0.45%,   0.3  ,0.15
במינון  0.024% עם סקולר® במינון 0.2% הראו פעילות מפחיתת 
האחסון.  ובניסוי  המזורז  בניסוי  לרובראל®  ערך  שוות  ריקבון 
התכשירים נס® במינון 1 ו-2%, טופז® במינון 0.2% ו-אורגנוציד® 
במינון 1% הראו פעילות מפחיתה ריקבון ושוות ערך לרובראל® 
בניסוי האחסון בלבד. תוצאות המבדק מעידות על הימצאותם 

של תכשירים פוטנציאליים כתחליפים לרובראל®. 

מבוא
הזמן  ובשאר  ליוני  נובמבר  החודשים  בין  בישראל  נאסף  גזר 
)יולי-אוקטובר( מסופק לשוק מאחסון בקירור. ההערכה היא 
כי מדי שנה משווקים מקירור כ-25 אלף טונות תוצרת, המהווים 
עם  המיון,  בתהליך  השנתית.  המקומית  מהתצרוכת  כ-30% 
להסרת  שטיפה  הגזר  עובר  האריזה,  לבית  התוצרת  הגיע 
שאריות אדמה, שיוף חיצוני )פוליש( וטבילה בבריכות חיטוי עם 
כלור בטמפרטורת מים של כ-4 מעלות צלסיוס )מ"צ(. למרות 
תהליך הניקוי והחיטוי הקפדני, שורדים גורמי ריקבון שמקצרים 
5 חודשים(.  את חיי המדף של הגזר באחסון ארוך טווח )עד 
לכן, בסיום התהליך ולפני האריזה, נטבל הגזר המיועד לאחסון 
 )Rovral®, a.i. Iprodion( ארוך טווח בתכשיר ההדברה רובראל 
קשיונה  הפטרייה  התפתחות  למניעת   ,0.1% של  תקן  במינון 
העיקרי  הריקבון  גורם  שהינה   ,)Sclerotinia sclerotiorum( גדולה 

במהלך אחסונו.
חומרים  אריזה  ובתי  חוקרים  על-ידי  נבדקו  השנים  במהלך 
את  לצמצם  בניסיון  כימיות,  שאינן  פרקטיקות  וכן  שונים 
אחסון  יכולת  על  שמירה  תוך  הדברה,  בתכשירי  השימוש 
שונה  דרך  נמצאה  לא  הרבים,  הניסיונות  למרות  טווח.  ארוך 
מהקיימת, שהיא בעלת יעילות הדברה טובה מזו של הרובראל. 
לאור הצפי להפסקת שימוש ברובראל עד תחילת שנת 2021, 
בוצע מבדק לתכשירים המצויים כיום בשוק ונבחנה יעילותם 
כתחליפים לרובראל לצורך רישוי בזק. הסריקה בוצעה בשני 
אחסון  וניסוי  סביבה  בתנאי  מזורז  ניסוי   - מקבילים  ניסויים 
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שלוחות"  "גזר  של  האריזה  בבית  בוצעו  הניסויים  בקירור. 
בקיבוץ שלוחות. דוח זה הינו דוח סופי למבדק הנדון ומסכם 

את מהלך הביצוע של ניסויי הסריקה ותוצאותיהם.

חומרים ושיטות

כללי
המבדק לאיתור תחליפי רובראל בוצע בבית האריזה של "גזר 
שלוחות" בקיבוץ שלוחות. שני ניסויים הוצאו לפועל במקביל: 
ההדברה  בתכשירי  המטופלים  הגזרים  בו  אחסון,  ניסוי  )א( 
 2-1( המקובלת  האחסון  בטמפרטורת  קירור  בחדר  אוחסנו 
בחלל  המטופלים  הגזרים  אוחסנו  בו  מזורז,  ניסוי  )ב(  מ"צ(; 
התפעול בטמפרטורת הסביבה )16-14 מ"צ(. כלל החומרים, 
כולל הביקורות, קודדו באופן אקראי למניעת הטיה )bias( של 
ניסוי   .19.1.2020 בתאריך  החלו  הניסויים  שני  הניטור.  תוצאות 
הזירוז הסתיים בתאריך 6.2.2020, לאחר 18 ימי הדגרה, וניסוי 

האחסון הסתיים בתאריך 17.3.2020, לאחר 58 ימי הדגרה.

תכשירים נבדקים וטיפולים
1. שני הניסויים  רשימת התכשירים שנבחנו מסוכמת בטבלה 
וביקורות.  29 טיפולים, שכללו תכשירים במינונים שונים  בחנו 
הביקורות בניסוי היו: )א( ביקורת מים, שכללה גזרים שהוצאו 
ישירות מקו התפעול )בריכות הקירור עם כלור בריכוז ממוצע 
היה  שאכן  לאשרר  הייתה  זו  ביקורת  מטרת   .)ppm  100 של 
המדבק פעיל וכי תהליך הריקבון נגרם מנוכחות קשיונה גדולה; 
המסחרי  המינון  שהינו   ,0.1% של  במינון  רובראל  ביקורת  )ב( 
התקני. ביקורת זו שימשה להשוואת יעילותם של התכשירים 

הנבדקים.

הכנת המדבק
פטרי  מצלחת  רועננה   )Sclerotinia sclerotiorum( גדולה  קשיונה 
לגזר  כאלימה  ואושררה  אנטיביוטיקה(  ללא   PDA 1% )מצע 
במעבדה. לאחר מכן נשמרה התרבית פעילה על גבי דיסקיות 
 .1 באיור  מסוכם  המדבק  הכנת  תהליך  השימוש.  עד  גזר, 
גידול  למצע  הגזר  מדיסקיות  הועברה  הפטרייה  בקצרה, 

מינון נבדקחומר פעילחברה מספקתשם החומרמס"ד

יעילות ב
 ניסוי 
מזורז

ניסוי 
אחסון

--Bacilus subtilis2%לוכסמבורגסרנייד®1
2)LF116( ®לוכסמבורגקנג'הIsofetamid0.2%+-
-+Fluazinam0.2%לוכסמבורגאוהיו®3
4)LF117( ®לוכסמבורגהאוולרPseudomonas chlororaphis2%++
+-Calcium polysulfide1%אגרימורנס®5
+-Calcium polysulfide2%אגרימורנס®6
--Bacilus subtilis2%אגרימורסרן®7
--Bacilus subtilis1%אגרימורסרן®8
-+Fludioxonil0.025%אדמהסקולר®9
-+Fludioxonil0.05%אדמהסקולר®10
++Fludioxonil0.1%אדמהסקולר®11
--Thiophanate methyl0.025%אדמהטופז®12
--Thiophanate methyl0.05%אדמהטופז®13
--Thiophanate methyl0.1%אדמהטופז®14
+-Thiophanate methyl0.2%אדמהטופז®15
--Pseudomonas syringae0.4%ביו-יוםביו-סייב®16
--Chlorine dioxide0.0003%ביו-יוםדיו-כלור®17
18STK2®סטוקטוןFludioxonil + Tea Tree Oil0.15%++
19STK2®סטוקטוןFludioxonil + Tea Tree Oil0.30%++
20STK2®סטוקטוןFludioxonil + Tea Tree Oil0.45%++
-+TBZ0.10%אדמהטקטו®21
-+SDHI0.10%אגןסרקאדיס 223®22
-+Peroxy acetic acid + TBZ0.024% + 0.1%סייפאקדקו-סאן + טקטו®23
-+Peroxy acetic acid + Fludioxonil0.024% + 0.2%סייפאקדקו-סאן + סקולר®24
+-Oregano Oil1%ביו-לייףאורגנוציד®25
--Metschniokowia fructicola0.3%לידורשמר®26

-+Iprodione0.2%באייררובראל®27
ביקורת מסחריתIprodione0.1%באייררובראל®28
ביקורת מים-מי חיטוי – 200-100 יח"מ כלורמים29

א טיפול רובראל מסחרי להשוואה = רובראל במינון 0.1%. ב יעילות: )+( = יעילות דומה; )-( = יעילות פחותה מרובראל 0.1%. 

טיפולים המסומנים בכתב עבה מתייחסים לתכשירים שהראו פעילות דומה לטיפול המסחרי בשני הניסויים.

טבלה מס' 1: רשימת התכשירים הנבדקים ויעילותם בהשוואה לטיפול הרובראל המסחרי א.
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לפני  ימים  עשרה  בחושך.  מ"צ  ב-24  ימים   7 למשך  והודגרה 
שלוחות",  ב"גזר  האריזה  מבית  גזרים  נאספו  הניסוי  תחילת 
פלסטיק  בשקיות  והועברו  המקורר,  החיטוי  מאמבט  ישירות 
המעיינות,  עמק  במו"פ  לפיטופתולוגיה  למעבדה  סגורות 
נחתכו  והגזרים  נקטם,  )הכתר(  הגזרים  ראש  עדן.  בחוות 
יחידה  כל  במרכז  ס"מ.   7-5 של  באורך  למקטעים  לרוחבם 
נקדחה בארית בעזרת חולץ פקקים, שמולאה באגר מאוכלס 
בתפטיר הפטרייה. הגזרים המאולחים נארזו בשקיות פלסטיק 
הגזרים  מקטעי  בחושך.  מ"צ  ב-24  ימים   10 למשך  והודגרו 

הנגועים שימשו כיחידות מדבק בניסויים )איור 1(.

תהליך הניסוי
השטיפה  מקו  נאספו  הגזרים   .2 באיור  מודגם  הניסוי  תהליך 
ולפני   )ppm  200-100 בריכוז  )כלור  הקירור  מבריכות  ישירות 
הטיפול ברובראל. הגזרים נטבלו בתכשירים הנבדקים למשך 
שתי  בוצעו  ו-24   23 בטיפולים  רציף.  נענוע  עם  שניות,   30
טבילות – טבילה ראשונה בחומצה פראצטית למשך 20 שניות 
ולאחר מכן טבילה בפונגציד )טבלה 1(. לאחר הטבילה נארזו 
שמונה גזרים באריזות הפוליאתילן המסחריות המיועדות ל-5 
ק"ג גזר. לפני סגירת האריזה הוספה יחידת מדבק אחת לכל 
שקית )איור 1 ג(. הניסויים אורגנו על-גבי משטחים. ניסוי הזירוז 
הועבר  האחסון  וניסוי  סביבה,  בתנאי  התפעול  בחלל  הוצב 

לחדר קירור מסחרי.

מבנה הניסוי, ניטור וכימות המחלה
חד-גורמי  ובמבנה  מלא  אקראי  במערך  אורגנו  הניסויים  שני 
)Randomized Complete Design with One-Way structure(. הגורם 

כל  מינון(.   - הדברה  )תכשיר  הטיפול  היה  הנבדק  הנומינאלי 
ניטור  גזרים.   8 חזרה  ובכל  )אריזות(  חזרות   10 הכיל  טיפול 
הניסויים בוצע באופן שוטף החל מתשע ימים לאחר תחילת 
הניסוי. בכל דיגום כומתה חומרת הריקבון בכל החזרות בעזרת 
אומדן סודר )ordinal scale(, שביטא את כמות שטח הגזר הנגוע 
בכל חזרה/אריזה, להלן: 0 = ללא ריקבון; 0.1 = עד 1% שטח 
נגוע; 0.5 = עד 5% שטח נגוע; 1 = 5% עד 10% שטח נגוע; 2 = 10% 
עד 25% שטח נגוע עם נוכחות נוזלי רקב בשקית; 3 = 25% עד 
50% שטח נגוע עם נוכחות נוזלי רקב בשקית; 4 = 50% עד 75% 
שטח נגוע עם נוכחות נוזלי רקב בשקית; 5 = 75% עד 100% שטח 

נגוע עם נוכחות נוזלי רקב בשקית.

ניתוח סטטיסטי
עקומת  תחת  השטח  לחישוב  שימשו  המחלה  חומרת  ציוני 

התפתחות הריקבון בהתאם לנוסחה:
 AUDPC = ∑((Yi + Yi+1)/2)*(ti+1 – ti)

כאשר: Yi ו-Yi+1 הינם ערכי חומרת הריקבון בתאריכי הניטור 
ti ו-ti+1, בהתאמה. 

האפידמיה  בזמן  חלוקתו  על-ידי  השטח  נורמל  מכן  לאחר 
sAUDPC = )AUDPC/Δt(*100 :והכפלתו ב-100, להלן

 One-Way( ניתוח שונות חד-גורמי .)Campbell & Madden, 1990(
ANOVA( בוצע באופן א-פרמטרי לפי מבחן Kruskal-Wallis, כיוון 

סודר.  אומדן  מציוני  חושבו  שהתפתח  הריקבון  כמות   שערכי 
ערכי השטח המנורמל )sAUDPC( דורגו, ומבחן ANOVA בוצע 
על-בסיס הערכים המדורגים )Shah & Madden, 2004(. ממוצעי 
 Dunnett's multiple comparison במבחן  הופרדו  הדירוגים 
procedure עם רובראל 0.1% כביקורת להשוואה. כלל הפעולות 

איור מס' 1: )א( תרשים זרימה המציג את תהליך הכנת המדבק לניסוי; )ב( יחידות מדבק מיד לאחר 
הכנתם; )ג( יחידות מדבק משופעלות לפני שימוש לאילוח בניסויים

)ג()ב(
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איור מס' 2: )א( תרשים זרימה המציג את תהליך הצבת הניסוי; )ב( טבילת גזרים בפונגצידים; )ג( אריזת 
הגזרים ואילוחם.

)ג()ב(

בוצעו בתוכנת SAS Institute, Inc.) JMP Pro 14( ברמת מובהקות 
.)α = 0.05( 5% של

תוצאות
הניסוי המזורז בתנאי הסביבה החל ב-19.1.20 והסתיים לאחר 
 14 בין  נעה  הניסוי  במהלך  הטמפרטורה  ב-6.2.20.  ימים   18
מהירה  הייתה  אלו  בתנאים  הריקבון  התפתחות  מ"צ.  ל-16 
תחילת  לאחר  ימים   9 שבוצע  הראשון,  בדיגום  כאשר  מאוד, 
הניסוי בתאריך 28.1.2020, נמדדה כמות ריקבון שנעה בין 5% 
בטיפולים היעילים ל-50% בטיפולים היעילים פחות ובביקורת 
טיפולים   14 זיהה  שהתפתחה  הריקבון  כמות  חישוב  המים. 
)P>0.05( לזו של טיפול הרובראל  יעילות הדברה דומה  בעלי 

המסחרי )איור 3(.
ניסוי האחסון בחדר הקירור המסחרי )2-1 מ"צ( החל ב-19.1.20 
הריקבון  התפתחות  אחסון.  ימי   58 לאחר  ב-17.3.20  והופסק 
ואפשרה  המזורז  לניסוי  בהשוואה  איטית  הייתה  אלו  בתנאים 

והתפתחותם  הריקבון  תסמיני  אחר  ברורה  בצורה  לעקוב 
מיחידת המדבק )איור 4 א ו-ב(. התסמינים הראשונים התבטאו 
בנגעי ריקבון נקודתיים ושקועים על גבי גוף האשרושים, שנעו 
בין 1%-5% משטח האשרוש. בשלבים מאוחרים יותר התפשט 
הריקבון לכל אורך האשרושים הנגועים, כך שהרקמה החיצונית 
היה  ניתן  יותר  מתקדמים  ריקבון  בשלבי  לעיסתית.  הפכה 
בצבע  חיידקית  שכבה  נוכחות  הרקמה,  בהתפרקות  להבחין 
חישוב  ג(.   4 )איור  השקית  בתחתית  נוזלים  והצטברות  קרמי 
 10 זיהה  כמות הריקבון, שהתפתחה לאורך תקופת האחסון, 
טיפול  של  לזו   )P>0.05( דומה  הדברה  יעילות  בעלי  טיפולים 

הרובראל בביקורת המסחרית )איור 5(.
 )P≥0.05( דומה  יעילות  בעלי  תכשירים   4 מציינות  התוצאות 
לזו של הרובראל בשני הניסויים, להלן: סקולאר® במינון 0.1%, 
האוולר® במינון STK2 ,2% במינונים 0.15, 0.3 ו-0.45%, והשילוב 
)טבלה  בהתאמה  ו-0.2%   0.024% במינון  סקולר®   / דקו-סאן 
1(. לתכשירים אלו מתווספים התכשירים נס® במינון 1% ו-2%, 
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יעילות  שהדגימו   ,0.2% במינון  וטופז®   1% במינון  אורגנוציד® 

בשני  בניסוי האחסון בקירור בלבד.  הרובראל  לזו של  דומה 

בהדברת  שיעילותם  תכשירים  אותרו  לא  במבדק  הניסויים 

 )P≤0.05( יותר באופן סטטיסטי מובהק  הריקבון הייתה טובה 

מטיפול הרובראל המסחרי )מינון 0.1%(.

מרבית התכשירים הביולוגיים שנבחנו במבדק זה לא הדגימו 

קשיונה  הפטרייה  על-ידי  המזורזת  ריקבון  מונעת  פעילות 

התכשירים  יעילות  את  בחן  זה  שמבדק  לציין  הכרחי  גדולה. 

שלוחות",  ב"גזר  המבוצעים  המסחריים  התפעול  תנאי  תחת 

תמיסת  המכילים  חיטוי  אמבטי  בנוכחות  וקירור  חיטוי  קרי: 

כלור במינון גבוה )200-100 יח"מ(. תכשירים ביולוגיים מבוססי 

חיידקים נוטים לרגישות לנוכחות שאריות כלור על גבי הגזר. 

מומלץ  ביעילותם.  לפגיעה  גרמו  אלו  ששאריות  אפשרי  לכן, 

נוכחות  ללא  הביולוגיים  יעילות התכשירים  את  לבחון  בעתיד 

כלור.

סיכום
המבדק הנוכחי הוצא לפועל בהמשך לקול קורא של השירותים 
להגנת הצומח. המבדק בחן תכשירי הדברה, שחלקם מצויים 
כיום בארגז הכלים המסחרי, ליעילות מניעתית של התפתחות 
 Sclerotinia( ריקבון בגזר באחסון המזורז על-ידי קשיונה גדולה 
תנאי  שני  שונים תחת  במינונים  נבחנו  sclerotiorum(. התכשירים 

של  תנאים  שייצג  הסביבה,  בטמפרטורת  מזורז  )א(  אחסון: 
שבירת שרשרת הקירור וחיי מדף; )ב( ארוך טווח, שייצג אחסון 
שקיימים  מראות  זה  מבדק  תוצאות  מסחריים.  קירור  בתנאי 
כמה תכשירים בעלי פוטנציאל כתחליפים לרובראל, לצמצום 
בתנאי  לשלבם  שניתן  גדולה,  קשיונה  על-ידי  המזורז  ריקבון 
התפעול הנוכחיים לאחר רישוי מתאים. חשוב לציין, שמבדק 
ראשוני  תחליפים  ולאיתור  לסריקה  היתכנות  מבדק  היה  זה 
20.5.20 החל ניסוי חצי-מסחרי בבית האריזה  בלבד. בתאריך 
"גזר בגלבוע" ובו נבחנים כמה תכשירים נבחרים שזוהו בניסוי 

איור מס' 3: כמות הריקבון שהתפתחה בניסוי המזורז בהשוואה לטיפול הרובראל המסחרי )0.1%, קו חוצה(. טיפולים 
המסומנים בכוכבית זוהו כבעלי יעילות הדברתית דומה )P>0.05( לטיפול הרובראל המסחרי לאחר 58 ימי אחסון. 

העמודות מציינות ממוצע ± רווח בר-סמך 95%.

איור מס' 4: )א( יחידת מדבק עם קשיונה גדולה פעילה באריזת גזר )חץ בצהוב(; )ב( התפשטות תפטיר הפטרייה בתוך 
השקית - ניתן להבחין בהתפתחות התפטיר מיחידת המדבק; )ג( השוואת שקית ביקורת מים מאולחת )ימין( לשקית 

ביקורת מים שלא אולחה )שמאל(. ניתן להבחין בנוכחות חיידקית על פני שטח השקית.

)ג()ב( )א(
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איור מס' 5: כמות הריקבון שהתפתחה בניסוי המזורז בהשוואה לטיפול הרובראל המסחרי )0.1%, קו חוצה(. טיפולים 
המסומנים בכוכבית זוהו כבעלי יעילות הדברתית דומה )P>0.05( לטיפול הרובראל המסחרי לאחר 58 ימי אחסון. 

העמודות מציינות ממוצע ± רווח בר-סמך 95%.

תכיל  החצי-מסחרי  בניסוי  התכשירים  בחינת  זה.  היתכנות 
מבדקי שאריתיות, וכן צפוי להתבצע פאנל לבדיקת השפעה 

אורגנולפטית )טעם וריח( על התוצרת לאורך שלבי האחסון.

תודות
מבדק זה יצא לפועל בעזרתו המסורה של צוות "גזר שלוחות" 
לעזרה  שדאגו  עמר,  ויוסי  ורקר  יהודה  )מנכ"ל(,  יעיש  יוסי   -

רבה, להספקת גזר טרי ולאחסון הניסויים;

בהכנת  נקש,  ויעקב  כץ  דניאל   - מו"פ עמק המעיינות  לצוות 
החומרים להצבת הניסויים ובעזרה בניטורם;

לציון דקו וגיטה ניסים, על העזרה הלוגיסטית;

תודה מיוחדת לד"ר אלי שלווין, שחלק אתנו את ניסיונו הרב, 

ועצותיו עזרו בתכנון הניסוי ובמיקודו;

לבחינה  לנציגי החברות המסחריות, שסיפקו את התכשירים 
ולקחו חלק בניטור הניסויים;

ולצוות השירותים להגנת הצומח, בעזרה המקצועית בתיאום 
הניסויים ובליווים.

ספרות מקצועית
1. Campbell, C.L., and Madden, L.V. 1990. Introduction to Plant 

Disease Epidemiology. Ed. Wiley & Sons.

2. Shah, D.A. and Madden, L.V. 2004. Nonparametric Analysis of 

Ordinal Data in Designed Factorial Experiments. Phytopathology 

94: 33-43.
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תכולת מתכות כבדות בפרי 
הפלפל בהשפעת זיבול 

בקומפוסטים שונים
פנחס פיין, אנה בריוזקין - מינהל המחקר החקלאי

אפרים ציפלביץ', זיוה גלעד, אחיעם מאיר - מו"פ בקעת הירדן
דוד סילברמן - שה"מ

אורי אדלר - מועצת הצמחים

במחקר זה נבחנה השפעת קומפוסטים של 
בוצה ושל זבל בקר על תכולת היסודות בפרי 
הפלפל, בדגש על יסודות רעילים, שתכולתם 

בצמחי מאכל מנוטרת על-ידי משרד 
הבריאות.  הקומפוסטים עורבבו בכל נפח 
הקרקע בערוגה או שהונחו בתעלות הזנה 

פתוחות לקרקע. נמצא כי הקומפוסטים, בכל 
צורת יישום, לא הגדילו את ריכוזי היסודות 
הרעילים בציפת הפרי ובזרעים בהשוואה 

לגידול המסחרי, אולם הייתה להם השפעה 
מובהקת על ריכוזי חלק מיסודות הקורט 

והיסודות האחרים. נציין כי המחקר בוצע כבר 
ב-2012, אולם העיכוב בפרסומו אינו פוגם 

בחדשנותו גם לזמננו ולא בחשיבותו.

תקציר
זבל  ושל  בוצה  של  קומפוסטים  השפעת  נבחנה  זה  במחקר 
יסודות  ל-40 מ"ק/ד'( על תכולת  יישום השווה  )בעומס  בקר 
בפרי הפלפל. הקומפוסטים עורבבו בכל נפח הקרקע בערוגה 
או שהונחו בתעלות הזנה פתוחות לקרקע. היישום היה לקראת 
עונת הדיגום )אוג'-ספט' 2011( או לקראת העונה שקדמה לה 
)אוג'-ספט' 2010(. ריכוזי יסודות בציפת הפרי ובזרעים נבדקו 
בפירות מקטיפים שבין ראשית ינואר לבין אמצע אפריל 2012. 
הבריאות,  משרד  על-ידי  בניטור  המחויבים  היסודות  נבדקו 
וארסן. כספית פטורה מבדיקה, מאחר  עופרת, קדמיום  והם 
עופרת  ריכוזי  אפסיים.  הינם  )ובצמחים(  בזבלים  שריכוזיה 
בכל  הכימות  לסף  מתחת  היו  הפלפל  ובזרעי  בציפה  וארסן 
הטיפולים, וריכוזי קדמיום היו נמוכים מהריכוז המרבי המותר. 
בזרעים  הקדמיום  ריכוזי  את  הפחיתו  אף  הקומפוסטים 
עוד  נבדקו  בנוסף,  קומפוסט.  ללא  בהיקש  ריכוזו  לכמחצית 
כ-20 יסודות אחרים. בממוצע לכל המדגמים, מכל הטיפולים 
שונה  מרביתם  של  הריכוז  היה  כולה,  הגידול  עונת  ובמהלך 

בזרעים  יותר  גבוה  חציים  הציפה,  לבין  הזרעים  בין  במובהק 
בקרקע  הבוצה  קומפוסט  ערבוב  בציפה.  יותר  גבוה  וחציים 
תכולת  על  השפיעו  לא  והתיישנותו  הזנה  בתעלת  יישומו  או 
היסודות בפרי, והתיישנות הקומפוסט אף הפחיתה את הריכוז 

בזרעים של חמישה יסודות קורט. 
של  בקומפוסטים  להשתמש  ניתן  כי  היא  הברורה  המסקנה 
יישום  בעומסי  גם  במחקר(  שנבדקו  )כאלה  בקר  וזבל  בוצה 
של  מקליטה  חשש  כל  ללא  הזנה,  לתעלות  וכמדיום  כבדים 
קורט  יסודות  בקליטת  סדירות  מאי  או  בפרי  רעילים  יסודות 

ויסודות אחרים.

מבוא
המרכזי  הירקות  גידול  הוא  ליצוא  איכות  מזני  פלפל  גידול 
כ-4,500  היה   2012/13 בעונת  היקף השטחים  הירדן.  בבקעת 
דונם. רצון החקלאים להרחיב את שטחי הגידול נתקל בבעיה 
של מחסור בקרקעות ראויות. בבקעת הירדן קיימות קרקעות 
פלפל.  גידול  על  המקשות  ומליחות,  בורון  גיר,  עתירות 
כמו-כן בחלק מהקרקעות ישנה בעיה של שכבתיות, שנובעת 
מכך שהקרקע נוצרה בחלקה מהתפתחות של קרקע מקומית 
ובחלקה היא תולדה של סחף מההר הגבוה.  )חוואר הלשון(, 
בקרקעות השכבתיות צפויה להיות בעיה בגידול פלפל שסובל 
זה  כך,  עקב  ניקוז.  מחוסר  כתוצאה  מים  עודפי  של  מבעיות 
שרגישים  גידולים  לגדל  הירדן  בבקעת  מקובל  רבות  שנים 
 .)2013 וחוב',  )ציפלביץ'  מנותקים  במצעים  קרקע  לבעיות 
עלויות  ואת  התשתית  עלות  את  מייקר  מנותק  במצע  גידול 

הגידול )יותר מים ודשן(. 
זה כ-15 שנה מונהגת גישה המעדיפה גידול בערוגות קבועות 
במינימום עיבודי קרקע בין העונות, במגוון שיטות אגרוטכניות, 
וחוב',  גידול בתעלות הזנה לצורותיהן השונות )ציפלביץ'  כמו 
2012; 2015(. טכניקת גידול זו או גידול בערוגות קבועות, ללא 
השטחים  בהרחבת  לעזור  יכולים  העונות,  בין  קרקע  עיבודי 
ולהוזיל את עלויות הגידול. עם זאת, יש חשש כי חלק ממצעי 
הגידול בתעלות הזנה, כגון קומפוסט בוצה וקומפוסט אשפת 
אורגניים  ולמיקרו-מזהמים  כבדות  למתכות  מקור  יהיו  ערים, 
בפרי )Basta et al., 2005(. גידול בתעלות מצעים עלול גם לפגוע 
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בכושר האחסנה של הפרי, גם אם איכותו יכולה להיות טובה 
מיד לאחר הקטיף. נושא זה נבדק במקביל על-ידי פליק וחוב' 

.)2013(
של  השפעתן  את  לבחון  הייתה  המחקר  של  זה  חלק  מטרת 
ואחרים  רעילים  יסודות  תכולת  על  השונות  הגידול  שיטות 
עומס  ואחרים,  רעילים  יסודות  זמינות  בחלקי הפרי, מבחינת 
10 בערך מהמקובל  היישום במצעים, כ-40 מ"ק/ד', גבוה פי 
בשדות מסחריים )ומהמותר - 1.5 ט' חומר יבש/ד' או 50 ק"ג 
ישירות  2004(. מאחר שהגידול משתרש  הגה"ס,  צרוף/ד';   N
עקב  היסודות  זמינות  של  השיכוך  אפשרות  נמנעת  בזבל, 
בזמינותם  מעלייה  חשש  ויש  הקרקע,  לחלקיקי  קשירתם 
בגידול  אפשרית  לפגיעה  עד  אף  הצמח,  בחלקי  ובקליטתם 
לדוג'  וזרחן,  )כולל חנקן  חיוניים  יסודות  יתר של  זמינות  עקב 

 .)Silber et al., 2002

הגידול  נתמקד בבחינת  השפעתן של שיטות  הנוכחי  בדיווח 
הפרי.  בחלקי  ואחרים  רעילים  יסודות  תכולת  על  השונות 
קומפוסט בוצה הנו זול ועשוי להתאים לזיבול גידולים שונים, 
וההנחה היא שה-GlobalGAP עשוי להתיר בעתיד את השימוש 

בו לגידולים למאכל אדם המשווקים באירופה.

חומרים ושיטות

מערך הטיפולים
הגידול שנבחן היה פלפל. חלק הארי של הניסוי בוצע בתחנת 
צבי-מו"פ בקעת הירדן )טבלה 1(. טיפולים 3 ו-4 נבחנו בבתי 
רשת של מגדלים מסחריים. לא היו להם טיפולי היקש צמודים, 
הוא  בקרקע,  ולא  הזנה  בתעלת  היה  שהגידול  מאחר  אולם 
נבחן סטטיסטית עם יתר הטיפולים. חלק מהטיפולים בניסוי 
נמשך שנתיים )בעונות 2010/11 ו-2011/12(, וחלקם רק בעונה 
בפירות.  היסודות  נבדקה תכולת  בה  השנייה, שהייתה העונה 
לעיל,  לעונות  רק  מתייחסים  יישומו  ומועד  קומפוסט  מתן 

והעיבוד )תיחוח הקרקע במשתת לעומק 60-40 ס"מ( מתייחס 
לקיץ שבין עונות אלו. יסודות נבדקו בדרך כלל הן בציפה והן 
בזרעים, אך מחמת תקלה הם נבדקו רק בזרעים בטיפולים 
הבוצה  וקומפ'  אליהו"  שדה  מ"קומפוסט  היה  הקז"ב  ו-4.   3
לפני  ב-2011  נדגמו  הקומפוסטים  בטובלן.  אור"  מ"קומפוסט 
השתילה. הקומפוסטים הטריים נדגמו מהערמות לפני יישומם, 
הקודמת,  מהשנה  ההזנה,  בתעלות  היו  שכבר  והקומפוסטים 

נדגמו מתוך התעלות. 

הקרקע ותעלות הקומפוסט
והיא  גירית,  סיינית-חרסיתית  הייתה  הניסוי  בחלקות  הקרקע 
נוצרה מסחף חרסיתי ו/או רנדזיני מעורב בסחף חווארי מקומי. 
תכונות הקרקע מוצגות בטבלה 2, והן מאפיינות את הקרקע 
ב-2 אתרי הניסוי. ממדי תעלות הקומפוסט היו 40 ס"מ רוחב 

ו-20 ס"מ עומק.

ס"מ(   20-0 )שכבה  הקרקע  מדדי  ממוצע   :2 מס'  טבלה 
בחלקות הדיגום

"תחנת צבי" יחידות מדד
39 מא"ק/100ג' קק"ח
18 % )w/w( חול
47 % )w/w( סילט
35 % )w/w( חרסית

סיין חרסיתי סילטי מרקם
62 % )w/w( SP

60 % )w/w( גיר כללי

יסודות בזבלים ובקרקע 
 .3 בטבלה  מוצגת  ובקרקע  בזבלים  שונים  יסודות  תכולת 
מתכות  של  מרביים  לריכוזים  המחייב  בתקן  עמדו  הזבלים 
מנוטרות בבוצות שפכים, המיועדות ליישום חקלאי )חוק המים, 
2004(. בקומפוסטי הבוצה שיושמו ב-2010 וב-2011 היו תכולות 

טבלה מס' 1: הטיפולים במחקר 

סוג מיקוםמס' טיפול
קומפוסט

עומס 
)מ"ק/ד'(

יישום 
בעונה

אופן 
היישום

עיבודים בין 
איבר כרבהעונות

נבדק*

מו"פ 1( קרקע
צ / זפלפלללא----הבקעה

מו"פ 2( מסחרי: 5 מ"ק/ד'/שנה ב-3 שנים
צ / זעגבנייהעיבודבקרקעמ-52008בקרהבקעה

3( קז"ב, 40 מ"ק/ד', תעלה, שנה 
פלפל -בתעלה402011/12בקרמסחריראשונה

זאורגני

4( ק' בוצה, 40 מ"ק/ד', תעלה, שנה 
קרקע -בתעלה402011/12בוצהמסחריראשונה

זבתולה

5( ק' בוצה, 40 מ"ק/ד', תעלה, שנה 
שנייה

מו"פ 
צ / זפלפל-בתעלה402010/11בוצההבקעה

6( ק' בוצה, 40 מ"ק/ד' ערוגה, שנה 
שנייה, ללא עיבוד בין העונות

מו"פ 
צ / זפלפלללאבקרקע402010/11בוצההבקעה

7( ק' בוצה, 40 מ"ק/ד' ערוגה, שנה 
שנייה, עם עיבוד בין העונות

מו"פ 
צ / זפלפלעיבודבקרקע402010/11בוצההבקעה

*צ - ציפה, ז' - זרעים

חלקה ותיקה, קיבלה 5 מ"ק/ד' קומפוסט זבל בקר )קז"ב( פעם ב-3-2 שנים, לא לפני עונות 2010/11 ו-2011/12, ללא עיבוד בין העונות   .1
)תחנת צבי - כרב פלפל(; 

"הטיפול המשקי": קומפוסט זבל בקר )קז"ב(, 5 מ"ק/ד', מוצנע בקרקע מדי שנה בשלוש השנים שקדמו לניסוי )תחנת צבי - כרב   .2
עגבנייה( ובשנתיים של הניסוי עצמו, עם עיבוד בין העונות כמקובל; 

קז"ב, 40 מ"ק/ד', בתעלת הזנה שהוכנה לקראת עונת 2011/12 )גידול מסחרי, כרב פלפל(;   .3
קומפוסט בוצה, 40 מ"ק/ד', בתעלת הזנה שהוכנה לקראת עונת 2011/12 )גידול מסחרי בקרקע בתולה(;  .4

קומפוסט בוצה, 40 מ"ק/ד', בתעלת הזנה שהוכנה לקראת עונת 2010/11 )תחנת צבי - כרב פלפל(;   .5
קומפוסט בוצה, 40 מ"ק/ד', הצנעה בכל נפח הקרקע לקראת עונת 2010/11, ללא עיבוד בין העונות )תחנת צבי - כרב פלפל(;   .6

קומפוסט בוצה, 40 מ"ק/ד', הצנעה בכל נפח הקרקע לקראת עונת 2010/11, עם עיבוד בין העונות )תחנת צבי - כרב פלפל(  .7
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גבוהות יחסית של חנקן וזרחן, ושל כסף, קדמיום, נחושת ואבץ; 
גבוהה  הייתה  ומליחותו  ונתרן,  אשלגן  יותר  יחסית  היו  בקז"ב 
בקרקע  אפסיים.  היו  הזבלים  בכל  הכספית  ריכוזי  יחסית. 
וונדיום בהשוואה  בורון, ליתיום  יחסית של  גבוהים  ריכוזים  היו 
לקומפוסטים וכן של ברזל, מנגן, סידן מגניון וגפרית. לעומתם, 
היו בה ריכוזים נמוכים יחסית של נחושת ועופרת, ובמיוחד של 
אבץ. בכל מקרה חשוב לציין, כי הריכוז הכללי של יסוד כלשהו 
אינו בהכרח הגורם הקובע את זמינותו הפוטנציאלית לצמח, 
יותר ריכוזו בתמיסת הקרקע. ריכוזים אלה לא  אלא יהיה זה 

נמדדו.

ממשק הגידול
היה  הירדן  בקעת  צבי-מו"פ  בתחנת  הפלפל  גידול 
בחמ-רשת, והעונה הרלוונטית לבדיקת המתכות בפירות הייתה 
2012/2011. הזן בכל הטיפולים היה קנון 7158 )זרעים גדרה(, 
מועד השתילה - אמצע אוגוסט, והגידול נמשך כ-9 חודשים. 
המבנה כוסה ברשת חרקים 50 מש וברשת שחורה 40% צל. 
אוקטובר  ובסוף   ,2011 ספטמבר  באמצע  הוסרה  הצל  רשת 

 2012 בראשית פברואר  בפוליאתילן.  הוחלפה רשת החרקים 
כוסו המבנים שוב ברשת שחורה 40% צל עד סוף העונה. מנת 
הושקו  החלקות  כל  מ"ק/ד'.  כ-800  הייתה  השנתית  המים 
בכ-100 מ"ק/ד' במהלך השבועיים לפני השתילה, כדי לשטוף 
את הקרקע )או הקומפוסט בתעלה( ממלחים. בתחילת הגידול 
ניתנו השקיות לפי הצורך, כדי להגיע לקליטה ולהתבססות של 
לפי  ניתנה ההשקיה  לאחר השתילה  החל מחודש  השתילים. 
מקדם של 70% מהתאדות מגיגית. בתחילת הניסוי הושקו כל 
הטיפולים ללא דשן. בנובמבר הראו בדיקות קרקע ועלים כי 
רמות החנקן והאשלגן היו נמוכות מהרצוי, והוחל בדישון אחיד 

בדשן 8-0-8 לפי 100 מ"ג N/ל' עד לסיום. 

בקרת מצב הצמחים ומדידות יבול 
אורך חלקות הניסוי היה 10 מ' ב-4 חזרות, ואורך חלקת דיגום 
הפירות  כל  צמחים(.  שורות   2( ערוגה  מ'   3 היה  בתוכן  הפרי 
בחלקות הדיגום נקטפו במהלך עונת הגידול, ובסך-הכול בוצעו 
14 קטיפים. הפירות נשקלו, ומכל קטיף שני נלקח מדגם מייצג 
בכל  פרי  מדגמי   40-30 היו  בסך-הכול  מהחזרות.  אחת  מכל 

טבלה מס' 3: הרכב הזבלים והקרקע )ריכוזים בחומר היבש(

מרכיב נבדק יחידות  קומפוסט
בוצה 2011

 קומפוסט
בוצה 2012

 קומפוסט
זבל בקר קרקע

ערך מרבי
לבוצות 1 לפלפל 2

OC % 19 20 17
Total N mg/kg 21,700 21,400 15,000

C/N יחס 11.4 10.7 8.8
NH4-N mg/kg 3,290 445
Total P " 24,500 17,500 10,050 1,280

P-PO4(Olsen) " 570 2,235
POlsen/PT יחס 0.03 0.22
Total K mg/kg 2,530 4,100 17,950 8,560

K(Olsen, 3 h) " 1,500 2,170
K(Olsen)/TK יחס 0.37 0.12
pH (at 1:5) 6.6 7.7 8.1
EC (at 1:5) dS/m 7.1 15.6 6.74

Cl mg/kg 3,020 3,475
Ag " 5.1 5.0 0.3
As " 2.5 2 4 >5 5-16
B " 53 60 36 89
Ba " 410 340 100 105
Ca " 96,600 90,600 122,250 350,165
Cd " 2.0 1.6 0.46 2.3 20 0.8
Co " 8.2 6 5 13
Cr " 132 145 52 71 400
Cu " 395 340 96 29 600
Fe " 15,870 10,570 8,800 23,700
Li " 8.3 7 6 61
Hg " nd nd nd3 >1 5 0.15
Mg " 11,500 10,500 11,000 22,250
Mn " 360 260 290 1,730
Mo " 3.1 4 2 3.4
Na " 760 1,650 5,700 6,000
Ni " 67 54 32 47 90
Pb " 67 44 10 13.5 200 0.8
S " 6,330 7,200 6,750 8,050
Sr " 440 296 296 287
Ti " 190 87 165 806
V " 30 23 22 67
Zn " 1,775 1,300 310 74 2,500

1תקנות המים )הגה"ס, 2004(; 2תקנות משרד הבריאות -שרות מזון ארצי )2016(. ביסודות להם ניתן ערך רק לפרי הלח, הערך המרבי חושב 

לפי תכולת מוצקים של כ-6% בציפת הפרי. לארסן ציינו שני ערכים, הערך הנמוך הנו לפי הרשום בתקן ל"פירות וירקות מיובשים כולל 
פטריות, צמחי מאכל וצמחי תבלין", והערך הגבוה חושב לפי הרשום בתקן ל"פירות וירקות - כולל פטריות,  צמחי מאכל וצמחי תבלין" 

לחים )1 מ"ג/ק"ג חומר לח( ובהתחשב בתכולת המוצקים בציפת פרי הפלפל; 3לא נמדד.
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צבי  בתחנת  שנדגמו  הפירות  מדגם.  בכל  פירות   6-4 טיפול, 
פורקו לזרעים ולציפת הפרי, ואלה נבדקו בנפרד. מדגמי צמח 
יובשו בתנור )60 מ"צ במשך כשבוע(, נטחנו, ומדגם במשקל 
0.5 ג' עוכל במלואו בחומצה חנקתית מרוכזת רותחת, נמהל 

 .ICP-AES לנפח, ובנוזל בוצעה סריקת מתכות באמצעות

ניתוח סטטיסטי
נעשה באמצעות תוכנת jmp. התייחסנו לחלקות בטיפולים 7-1 
כאל חלקות באקראי, כשההיקש לכולם היה טיפולים 1 )קרקע 
ללא קומפוסט( ו-2 )טיפול מסחרי ב-5 מ"ק/ד'/שנה קומפ' זבל 
בקר(, הגם שחלק מהטיפולים )3 ו-4( בוצע בבתי רשת מסחריות. 
רב-תחומי  ובמבחן   ANOVA-ב נבדקה  סטטיסטית  מובהקות 
Tukey-Kramer HSD ברמה של α>0.05. בכל המדדים שנבדקו, 

אשר מוצגים בטבלאות ובאיורים, העדר כל אות ליד הממוצע 
בין הממוצעים של  כי ההבדל  או הופעה של אותה אות מציין 
הטיפולים לא היה מובהק סטטיסטית. הריכוז הממוצע של יסוד 
 4 ובמועד בדיקה כלשהם חושב על-פי התוצאות של  בטיפול 
החזרות בטיפול )בכל חזרה נבדקו 6-4 פירות(. הריכוז הממוצע 
על-פי  חושב  בדיקה כלשהו,  במועד  בכל הטיפולים,  יסוד  של 
הממוצע  והריכוז  זה,  במועד  שהיו  החזרות  כל  של  התוצאות 
של יסוד בטיפול בכל מועדי הדיגום חושב על-פי התוצאות של 
זה. הריכוז הממוצע  הגידול בטיפול  כל החזרות שהיו במהלך 
של יסוד בכל הטיפולים יחד, בכל מועדי הדיגום, חושב על-פי 

התוצאות של כל החזרות שהיו במהלך המחקר. 

תוצאות
הריכוזים הממוצעים של היסודות בכל אחד משני איברי הפרי, 

עבור כל מועדי הדיגום בטיפולים 7-1, מוצגים בטבלה 4.

ריכוזי יסודות רעילים בפרי הפלפל 
כאמור, הפלפל גודל על קומפ' בוצה ועל קז"ב, בעומסי יישום 
בין 5 )העומס המסחרי( ל-40 מ"ק/ד' )טבלה 1(. העומס הגבוה 
בערוגה.  הקרקע  נפח  בכל  בערבוב  או  הזנה  בתעלת  ניתן 
ריכוזי עופרת וארסן בציפת הפרי ובזרעים, בכל הטיפולים, היו 
מתחת לסף הגילוי של שיטת הבדיקה )0.5 ו-0.3 מ"ג/ק"ג ח"י, 
בהתאמה( )טבלה 4(. בטיפולים 7-1 היו ריכוזי קדמיום גבוהים 
תקן(  וטעות  ממוצע  ח"י;  מ"ג/ק"ג   0.18±0.02( בזרעים  יותר 

מאשר בציפת הפרי )0.12±0.02 מ"ג/ק"ג(. 

ריכוזי יסודות חיוניים ואחרים בפרי הפלפל 
מגניון,  )זרחן,  מהם   8 ריכוז  שנבדקו,  האחרים  היסודות  מבין 
)במובהק(  יותר  גבוה  היה  וקובלט(  נחושת  מנגן,  אבץ,  גפרית, 
סידן,  )אשלגן,  מהיסודות   10 וריכוז  בציפה,  מאשר  בזרעים 
ליתיום  כרום,  סטרונציום,  אלומיניום,  נתרן,  ניקל,  מוליבדן, 
וטיטניום( היה גבוה יותר במובהק בציפה מאשר בזרעים )טבלה 
4(. ריכוזי בורון, ברזל, בריום וונדיום היו דומים בשני איברי הפרי.

השפעת סוג הזבל על תכולת היסודות בפרי 
 2 )טיפולים  הבקר  זבל  קומפ'  טיפולי  של  ההשפעה  נבחנה 

המסחרי  ובגידול  צבי"  ב"תחנת  מהניסויים  המדגמים  בכל  ובזרעים  הפלפל  פרי  בציפת  יסודות  תכולת   :4 מס'  טבלה 
בקומפוסטים1. 

Element 
(mg/kg d.w.)

זרעים ציפת הפרי Prob > F DL2 QL2 ערך מרבי 
Avgמותר4 SEM Avg SEM

Ag BDL3 0.06
Al 6 b 1 59 a 9 <0.0001
As BDL 0.28 0.84 5-16
B 30 4 33 5
Ba 1.1 0.1 1 0.1
Ca 760 b 90 1,550 a 220 <0.0001
Cd 0.18 a 0.02 0.12 b 0.02 <0.01 0.8
Co 0.47 a 0.05 0.35 b 0.05 <0.06
Cr 0.31 b 0.04 0.54 a 0.08 <0.001
Cu 22 a 3 13 b 2 <0.0001
Fe 76 9 72 10
K 12,500 b 1,500 43,400 a 6,100 <0.0001
Li 0.14 b 0.02 0.49 a 0.07 <0.0001
Mg 5,200 a 600 2,600 b 360 <0.0001
Mn 39 a 5 22 b 3 <0.0001
Mo 0.57 b 0.07 0.89 a 0.12 <0.0001
Na 75 b 9 190 a 30 <0.0001
Ni 1.1 b 0.1 1.9 a 0.3 <0.0001
P 10,800 a 1,255 4,900 b 689 <0.0001

Pb BDL 0.06 1.4 0.8
S 4,115 a 478 3,162 b 443 <0.0001
Se BDL
Si - -
Sr 5 b 1 6 a 1 <0.01
Ti 0.13 b 0.02 0.39 a 0.05 <0.01
V 0.07 0.01 0.06 0.01
Zn 55 a 6 32 b 4 <0.0001

1בניסוי ב"תחנת צבי" נבדק ריכוז היסודות ב-6 מועדי דיגום במהלך 2012. בניסוי בתומר נבדקה רק ציפת הפרי ב-8 מועדי דיגום במהלך 

- סף   QL - מתחת לסף הגילוי,   BDL DL2 - סף הגילוי,  4 חזרות בכל טיפול, ובכל חזרה נבדקו 6-4 פלפלים.  העונה. ב-2 האתרים היו 
הכימות; 4ראו הערה 2 טבלה 3.
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ו-3( בהשוואה לאלה של טיפולי קומפ' הבוצה )7-4( ובהשוואה 
להיקש ללא כל תוספת )טיפול 1(. בטיפולי קומפוסט הבוצה 
מארבעת  בשלושה  הפרי  בציפת  היסודות  ריכוזי  נבדקו 
הטיפולים, ובזרעים הם נבדקו ב-4 הטיפולים, כולם בעומס 40 
מ"ק/ד'. בטיפולי הקז"ב, הנתונים בציפה הם רק מטיפול 2 )5 
מ"ק/ד'/שנה כל שנה(, מאחר שעקב תקלה, הציפה בפירות 

מטיפול 3 )40 מ"ק קז"ב/ד' בתעלת הזנה( לא נבדקה. 
ובזרעים  בציפה  יסודות   8-7 ריכוזי  כי  לראות  ניתן   5 בטבלה 
לבין  לפחות  אחד  קומפוסט  טיפול  בין  מובהק  באופן  נבדלו 
ההיקש ללא זבל. שני הקומפוסטים הגדילו את ריכוזי הזרחן 
הבוצה,  בקומפ'  רק  בציפה  )אבץ  ובזרעים  בציפה  והאבץ 
ובזרעים - על גבול המובהקות(, והגדילו את ריכוזי המוליבדן 
וליתיום  ובריום בזרעים  והמגניון בזרעים. בהיקש, ריכוזי בורון 
בזרעים ובציפה היו גבוהים במובהק בהשוואה לאחד מטיפולי 
הקדמיום  ריכוז  על  השפיעו  לא  הזבלים  לשניהם.  או  הזבל 
בציפת הפרי, אולם ריכוזיו בזרעים היו נמוכים באופן מובהק 
בהשוואה  מ"ג/ק"ג(  )כ-0.15  והבוצה  הבקר  זבל  בטיפולי 

לטיפול ההיקש ללא זבל )0.36 מ"ג/ק"ג(. 

השפעה טיפולי קומפוסט הבוצה על תכולת היסודות 
בחלקי הפרי

השונים  הטיפולים  השפיעו  כיצד  פרטני  באופן  נבחן  להלן 
ריכוזי  על  מ"ק/ד'(   40 בעומס  )כולם  הבוצה  בקומפוסט 
היסודות בציפה ובזרעים )טבלה 6(. ראשית, מוצגת ההשפעה 
כולו  בין העונות כאשר הקומפוסט הוצנע  של עיבוד הקרקע 
בשכבת הקרקע העליונה בערוגה. זו נבחנה בטיפולים 6 )ללא 
 ,2010/11 עונת  לקראת  שהועמדו  עיבוד(,  )עם  ו-7  עיבוד( 
שקדמה לעונת הדיגום. עיבוד הקרקע בין העונות הגדיל באופן 
6 יסודות )אבץ,  מובהק סטטיסטית את הריכוזים בציפה של 
אלומיניום, גפרית, ליתיום, מוליבדן וניקל( והקטין באופן מובהק 
סטטיסטית את הריכוזים בזרעים של 2 יסודות )ליתיום ונתרן( 

)טבלה 6-א'(. 
קומפוסט הבוצה יושם בתעלות הזנה לקראת עונת 2010/11 
ליתיום,  ריכוזי   .)4 )טיפול   2011/12 עונת  ולקראת   )5 )טיפול 
מנגן, נחושת, ניקל וקובלט בזרעי הפירות בטיפול 4 היו גבוהים 
לא   ,4 בטיפול  תקלה  עקב  6-ב'(.  )טבלה   5 בטיפול  מאשר 

נבדקו ריכוזי היסודות בציפת הפרי.
הזנה  בתעלת  הקומפוסט  יישום  בין  הינה  נוספת  השוואה 
)טיפול  יישומו בערבוב מלא בקרקע בערוגה  לבין   )5 )טיפול 
6(. היישום היה ב-2010, בעונה שקדמה לעונת דיגום הפירות, 
וללא עיבודי הקרקע בין העונות. ניתן לראות )טבלה 6-ג'(, כי 
היו  בערוגה,  הקרקע  עם  שעורבב  הבוצה  קומפ'  על  בגידול 
יותר  גבוהים  בזרעים  והסטרונציום  הבריום  הנחושת,  ריכוזי 
מאשר בגידול על בוצה בתעלת ההזנה. לעומת זאת, בציפת 

הפרי היו ריכוזי כל היסודות דומים ב-2 הטיפולים.

דיון
שימוש  על  יותר  רחב  ממחקר  חלק  היה  הנוכחי  המחקר 
בקומפוסטים כאמצעי להפחתת עיבודי קרקע בבתי צמיחה 
 .)2012 )ציפלביץ',  לקרקע  חלופי  כמצע  בו  ושימוש  לפלפל 
האם  לבחון  הייתה  המחקר  של  זה  בחלק  העיקרית  המטרה 
יישום קומפוסט בוצת שפכים בעומסים גבוהים )40 מ"ק/ד'( 
למטרה זאת יגרום לצבירת יתר של יסודות רעילים )עופרת, 
גם  נבדקה  במחקר  בפרי.  אחרים  ויסודות  ארסן(  קדמיום, 
בערבוב  היה  הזבלים  יישום  בקר.  זבל  קומפוסט  השפעת 

טבלה מס' 5: השפעת סוג הזבל על ריכוז היסודות בציפת 
והיקש  בוצה  קומפ'  קז"ב,  בטיפולי  ובזרעים  הפלפל  פרי 
ללא תוספת. ממוצע של כל המדגמים מהניסויים ב"תחנת 
צבי" ובגידול המסחרי. מוצגים רק יסודות בהם נמצא הבדל 
מובהק בין הטיפולים. דירוג הטיפולים נעשה במבחן תחום 

 .Tukey-Kramer HSD מרובה

יסוד ללא 
תוספת

קומפ' 
בוצה קז"ב Prob > F

ציפת הפרי
Co 0.45 a 0.23 b 0.49 a <0.0001

Li 1.30 a 1.00 b 0.73 c <0.0001

Mo 0.6 b 1.0 a 1.0 a <0.05

Na 139 b 217 a 185 ab <0.05

P 3,902 b 5,498 a 4,917 a <0.001

Sr 7 ab 5 b 9 a <0.001

Zn 26 b 38 a 27 b <0.001

זרעים
B 38 a 27 b 32 ab <0.01

Ba 1.84 a 0.85 b 1.19 b <0.0001

Cd 0.36 a 0.14 b 0.16 b <0.0001

Li 1.19 a 1.01 ab 0.86 b <0.01

Mg 4,793 b 5,303 a 5,277 a <0.01

Mo 0.22 c 0.55 b 0.83 a <0.0001

P 9,538 b 11,204 a 10,793 a <0.0001

Zn 50 b 57 a 52 b <0.05

על  הבוצה  קומפוסט  טיפולי  של  השפעות   :6 מס'  טבלה 
תכולת יסודות בפרי הפלפל

Element 
(mg/kg)

זרעים ציפת הפרי

)א( השפעת עיבוד בין העונות: 
ללא )#6(, עם )#7(

#6 #7 Prob > F #6 #7 Prob > F

Al 98a 32b <0.01

Li 0.11b 0.88a <0.05 0.44a 0.27b <0.05

Mo 1.2a 0.8b <0.05

Na 62b 88a <0.05

Ni 2.6a 1.3b <0.05

S 3,370a 2,740b <0.05

Zn 1.21a 0.83b <0.05

)ב( השפעת משך השהייה של קומפ' הבוצה בערוגה: עונה 
ראשונה )#4( לעומת עונה שנייה )#5(

#4 #5 Prob > F

Co 1.6a 0.2b <0.001

Cu 232a 17b <0.01

Li 0.20a 0.11b <0.001

Mn 53a 38b <0.001

Ni 23a 17b <0.01

)ג( השפעת צורת היישום של קומפ' הבוצה: 
תעלה )5#( לעומת ערוגה )6#(

#5 #6 Prob > F

Ba 0.7b 1.2a <0.01

Cu 19b 22a <0.05

Sr 2.6b 5.0a <0.01
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בקרקע בערוגה או כמילוי של תעלות הזנה. תעלות הזנה מהוות 
תחליף לקרקע, באזורים של קרקע זיבורית, והן מייתרות את 
הצורך בעיבוד הקרקע בין העונות. הייחוד של תעלות ההזנה 
הצמחים  שורשי  שרוב  בכך  הוא  הקליטה  יעילות  מבחינת 
נמצאים בקומפוסט עצמו )ציפלביץ', 2012(, ומקובל להניח כי 
יסודות רעילים,  והזמינות של מרבית היסודות, כולל  התכולה 
הזנה ואחרים, תהיה גבוהה מאשר בקרקע עצמה ואף תגדל 
 .)McBride, 1995( האורגני  החומר  התפרקות  עקב  הזמן,  עם 
לעומת זאת, ערבוב של קומפוסט הבוצה עם קרקע )בקרקע 
החרסיתית של הבקעה יותר מאשר בקרקעות החול בערבה( 
והקטנה משמעותית  ושקיעתן  מאפשר ספיחה של המתכות 
של זמינותן לצמח. טיפולי ההיקש כללו גידול בקרקע עצמה 

והשפעה של הימנעות מעיבוד הקרקע בין עונות גידול. 
הטיפולים העיקריים במחקר הנוכחי היו: )א( סוג הקומפוסט 
)ג(  או בתעלה(;  )בקרקע  יישומו  אופן  )ב(  קז"ב(;  או  )בוצה 
או משנה  )טרי  הבוצה בתעלה  קומפוסט  משך השהייה של 
קודמת(; ד( עיבוד בין העונות עם קומפוסט מוצנע בקרקע. 
של  ההשפעה  את  בחנו  המחקר  של  זה  בחלק  כאמור, 
ההשפעות  הפרי.  בחלקי  יסודות  תכולת  על  רק  הטיפולים 
וציפלביץ'   )2013( וחוב'  נדונו על-ידי פליק  בהיבטים אחרים 
וחוב' )2012; 2013; 2015(. הואיל ומגוון הטיפולים כולו לא ניתן 
מהטיפולים  חלק  בוצע  עצמה,  צבי"  ב"תחנת  לבדיקה  היה 
קז"ב  מ"ק/ד'   40(  3 טיפול  היו:  אלה  מסחריים.  בשטחים 
בתעלות הזנה(, טיפול 4 )40 מ"ק/ד' קומפוסט בוצה בתעלות 
תוצאות  בין  בהשוואה  קושי  להוות  עלול  הפיצול  הזנה(. 
הטיפולים. עם זאת, בגידול בתעלות הזנה, השורשים  מצויים 
הפלפל  בנוסף,   .)2012 וחוב',  )ציפלביץ'  עצמו  בקומפוסט 
בכל הניסויים היה מאותו זן, וממשק הגידול היה דומה. לפיכך, 
שבוצעו  טיפולים  של  התוצאות  את  להשוות  ניתן  כי  הנחנו 

בתעלות הזנה גם בין אתרי ניסוי שונים. 
נבדקה  היסודות  ותכולת  כולה,  העונה  במהלך  נדגמו  פירות 
עונתית  השתנות  הייתה  ובזרעים.  הפרי  בציפת  בנפרד 
הם  כאן  שהוצגו  הנתונים  אולם  היסודות,  במרבית  בריכוזים 
הממוצעים של כל החזרות מכל הדיגומים במהלך העונה בכל 
מקור  היוו  לא  הזבלים  חד-משמעי,  באופן  מהטיפולים.  אחד 
מלכתחילה,  מבדיקה  פטורה  אף  וכספית  הרעילים,  ליסודות 
מאחר שריכוזיה בזבלים )ובצמחים( הינם אפסיים. ריכוזי ארסן 
נמוך  ועופרת היו תמיד מתחת לסף הגילוי )שהינו כשלעצמו 
ריכוזי  בפלפל(.  המותר  המרבי  מהריכוז  גודל  סדרי  בכ-2-1 
הקז"ב  ועל  הבוצה  קומפ'  על  בגידול  הפרי  בחלקי  קדמיום 
)ממוצעים לכל החזרות בטיפולים ב"תחנת צבי"( היו דומים או 
אף נמוכים מהריכוזים בגידול בממשק המסחרי )5 מ"ק קומפ' 
זבל בקר בקרקע כל שנה( או בהשוואה לגידול על קרקע ללא 
4(. הריכוז בציפת הפרי )0.12 מ"ג/ק"ג היה  זבל כלל )טבלה 
דומה בכל הטיפולים ונמוך משמעותית מהערך המרבי המותר 
)0.8 מ"ג/ק"ג ח"י(. לעומת זאת, הריכוז בזרעים של  בפלפל 
ממחצית  פחות  היה  מ"ג/ק"ג(   0.14( הבוצה  קומפ'  טיפולי 
מ"ג/ק"ג;   0.36( זיבול  ללא  בקרקע  ההיקש  בטיפול  הריכוז 
באופן  הראה  לפיכך, המחקר   .)5 מובהק סטטיסטית; טבלה 
ברור וחד-משמעי כי אין כל סיכון של קליטת יסודות רעילים 
גם  וזרעים( בגידול על קומפוסט בוצה,  )ציפה  בפרי הפלפל 

בגידול ישיר בקומפוסט הנקי בתעלות הזנה. 
)ויסודות  וקדמיום  עופרת  שכן  מפתיעה,  אינה  התוצאה 
קטיוניים אחרים( יוצרים משקעים קשי-תמס מאד עם זרחות 
תכולתם  אם  שגם  כך  בזבלים,  בשפע  המצויים  וסולפידים 
הכללית יכולה להיות גבוהה, מסיסותם וזמינותם לצמח תהיה 

 Basta et al.,( של המדיום הנו בסיסי pH-נמוכה מאד בעיקר כשה
Lindsay, 2001; Hass et al., 2011 ;2005(. המסיסות של ארסן ושל 

יסודות אוקסיאניוניים אחרים )כגון בורון, מוליבדן, כרום, סלן, 
קובלט( עולה עם העלייה ב-pH, אולם אלה נספחים בחוזקה 
 Lombi( לפני שטח של אוקסידים של ברזל, מנגן ואלומיניום
et al., 2002; Brinton and O’Connor, 2000( המצויים אף הם 

בקומפוסטים, בבוצות ובקרקע )טבלה 4(, וכן לחומר האורגני 
המוצק והמומס )Yermiyahu et al., 2001; Kot et al., 2012(. ישנן גם 
השפעות ייחודיות על הקליטה, כמו עיכוב קליטת קדמיום על-
ידי אבץ, עיכוב ספציפי של קליטת ארסן בשורשי הצמח על-
ידי זרחה, עיכוב קליטת ליתיום על-ידי אשלגן ועיכוב קליטת 
מוליבדן על-ידי גופרה. כל אלה מתרחשים בגלל הדמיון הכימי 
היון  של  בריכוז  הגדול  העודף  בגלל  בזוגות,  המרכיבים  בין 
הבלתי  ליון  ספציפית  קליטה  מנגנוני  העדר  ובגלל  הדומיננטי 

חיוני מבין השניים.
בדומה לממצאים שלנו, .Ozores-Hampton et al )2005( לא מצאו 
בציפת  ניקל(  עופרת,  נחושת,  )קדמיום,  יסודות  בריכוזי  שינוי 
אורגניים  תוספים  חולית שקיבלה  בקרקע  שגודל  פלפל  פרי 
בוצה  יישום  של  שנים   4 )מהן  רצופות  שנים   9 במהלך  שונים 
בריכוזיהם  עלייה  שהייתה  למרות  זאת  ט'/ד'(,   5-4 בעומסי 
ירידה  מצאו   )2010(  Baldantoni et al. מזאת,  יתרה  בקרקע. 
בצל  של  וגטטיביים  ובחלקים  עגבנייה  בפרי  קדמיום  בריכוזי 
ושומר, שגדלו בחלקות שקיבלו קומפוסט אשפת ערים במשך 
9-7 שנים בהשוואה להיקש ללא זיבול. בנוסף, הייתה ירידה גם 
בריכוזי אבץ, מנגן, ברזל ונחושת. במקרה אחד, ריכוז הקדמיום 
7 שנים היה גבוה פי  בפרי העגבנייה בטיפול ללא דשן לאחר 
האירופית  הקהילה  תקנות  על-פי  המותר  המרבי  מהריכוז   9
לירידה  העיקריות  הסיבות   .)EU Regulations no. 488/2014(
בהשפעת  הצמח  בחלקי  קטיוניות  מתכות  בריכוזי  דווקא 
זיבול מתמשך, בהשוואה להיקש ללא זיבול, היא: )א( תכולה 
נמוכה יחסית של היסודות הללו בזבלים; )ב( השפעת מרכיבי 
באמצעות  היסודות  זמינות  על   )pH-ו חרסית  )כגון  הקרקע 
ספיחה ושקיעה; )ג( השפעת הזבל עצמו כגורם המשכך את 
זמינות המתכות הללו בקרקע, הן באותם מנגנונים דלעיל והן 
עקב  וצפיפותם  הסופחים  האתרים  מספר  של  הגדלה  עקב 
 .)Basta et al., 2005; Brown et al., 1998( האורגני  החומר  פירוק 
בספרות,  הוא  גם  המקובל  אחר,  מנגנון  נוגד  האחרון  המנגנון 
ולהעלאת  מתכות  של  לשחרור  יגרום  הקומפוסט  פירוק  כי 
לא  האחרון  למנגנון  כי  נראה   .)McBride, 1995( לצמח  זמינותן 
הייתה השפעה במערכת הנבדקת, אם בכלל יש לכך משמעות 
כך   .)Basta et al., 2005( במתכות  יחסית  דלים  שהנם  בזבלים 
לדוגמה, הס )2002( בחן את זמינות המתכות הכבדות מבוצת 
חיפה במהלך 3 שנות הדגרה ב-7 קרקעות והראה כי למרות 
שתכולת החומר האורגני בקרקעות ובבוצה עצמה ירדה בכ-
הללו  המתכות  של  לצמח  הפוטנציאלית  הזמינות   ,50%-30%
ההזנה  בתעלת  הבוצה  קומפ'  יישום  גם  כך  ופחתה.  הלכה 
5( התבטא בהקטנת הריכוז בזרעים של  במשך שנה )טיפול 
5 יסודות קורט בהשוואה לגידול על קומפ' בוצה טרי )טיפול 
הזמינות  להעיד על הקטנת  אולי  יכול  6-ב'(. הדבר  4; טבלה 
יותר של  יסודות אלה בבוצה, למרות ההתפרקות הרבה  של 
המרכיב האורגני. בדומה, ניתן היה להניח כי יישום 40 מ"ק/ד' 
קומפ' בוצה בתעלת הזנה יגדיל קליטת יסודות בחלקי הפרי 
היישום  לאופן  בפועל,  בקרקע.  הקומפוסט  ליישום  בהשוואה 
של הקומפוסט הייתה השפעה מזערית, ויישום בתעלה הגדיל 

את הריכוז בזרעים של 3 יסודות בלבד )טבלה 6-ג'(.
בממוצע לכל הדיגומים, ריכוז תשעה מהיסודות שנבדקו היה 
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אשלגן,  סידן,  )כולל  בזרעים  מאשר  הפרי  בציפת  יותר  גבוה 
גבוה  היה  אחרים  שמונה  ריכוז  וניקל(,  כרום  נתרן,  מוליבדן, 
יותר בזרעים )נחושת, מגניון, מנגן, זרחן, גפרית, אבץ, קדמיום 
וקובלט(, וריכוז שלושה יסודות היה דומה ב-2 האיברים )בורון, 
ברזל וונדיום( )טבלה 4(. היישום הכבד של קומפ' הבוצה ו/או 
הקז"ב השפיע באופן מובהק סטטיסטית על הריכוזים בחלקי 
זבל.  ללא  ההיקש  לטיפול  בהשוואה  יסודות   10 של  הפרי 
הקובלט  הליתיום,  בריכוזי  לירידה  גרמו  הזבלים  גיסא,  מחד 
והסטרונציום בציפה, ולירידה בריכוזי הליתיום, הבורון והבריום 
גיסא, הם  5(; מאידך  )טבלה  גם הקדמיום( בזרעים  )וכאמור 
גרמו לעלייה בריכוזי הזרחן, המגניון, האבץ והמוליבדן בזרעים. 
העלייה בריכוזים בפרי של יסודות חיוניים צפויה בגלל העלייה 
בזמינותם במצע הגידול, אולם פחות צפויה, לכאורה, הייתה 
הירידה בריכוזי יסודות כגון בורון וליתיום. הירידה בריכוז הבורון 
בטיפולי הזבל האורגני, בהשוואה לגידול בקרקע, יכולה להיות 
במצעי  מאשר  גבוה  היה  בקרקע  שריכוזו  בכך  גם  מוסברת 
לעיל.  שהוזכרו  למנגנונים  בנוסף  וזאת   ,)3 )טבלה  הגידול 
רב  בעודף  הנמצא  אשלגן,  על-ידי  מעוכבת  ליתיום  קליטת 
בקומפוסטים, מה שיכול להסביר את הירידה בריכוזיו בפירות 

בטיפולי הזיבול. 
שתילה  מצע  יוצר  הגידול  עונות  בין  הקרקע  עיבוד  לבסוף, 
אחיד ונוח ומשפר את יעילות ההדברה של מחלות ומזיקים 
הייתה  המחקר  של  המשניות  המטרות  אחת  קרקע.  שוכני 
בוצה  קומפוסט  של  מ"ק/ד'(   40( כבד  יישום  האם  לבחון 
העיבוד,  את  מייתר  בערוגה  הקרקע  נפח  בכל  בערבוב 
ובמסגרת הנוכחית נבדקה ההשפעה רק  על תכולת מתכות 
בפרי. הטיפולים שנבדקו הם אלה בהם קומפ' הבוצה יושם 
7( או נמנע )טיפול  2011, והעיבוד היה )טיפול  לקראת עונת 
6( לפני עונת דיגום הפרי )2012(. העיבוד הקטין את הריכוז 
הממוצע בציפה של 6 יסודות והגדיל את הריכוז בזרעים של 

2 יסודות )טבלה 6-א'(. 

סיכום
נבדקה השפעת קומפוסט בוצה בעומס יישום כבד )40 מ"ק/ד'( 
או בתעלות הזנה על הריכוז של  מעורבב עם הקרקע בערוגה 
הפלפל  פרי  בציפת  ואחרים(  חיוניים  )רעילים,  יסודות  מגוון 
ובזרעיו. כמו-כן נבדקה ההשפעה של קומפ' זבל בקר )בעומס 
בזרעים  וארסן  עופרת  כספית,  ריכוזי  הזנה(.  בתעלות  דומה 
הטיפולים,  בכל  המדידה  לסף  מתחת  היו  הפלפל  פרי  ובציפת 
בזרעים  הקדמיום  ריכוזי  את  הפחיתו  אף  הקומפוסטים  ושני 
בהשוואה להיקש ללא קומפוסט. המסקנה היא שניתן להשתמש 
וזבל בקר )כמו אלה שנבדקו במחקר(  בקומפוסטים של בוצה 

בגידול פלפל, ללא כל חשש מקליטה של יסודות רעילים בפרי.
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