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העיתון המקצועי של ענף הירקות

על הפרק

חוק הסדרים לא מוסרי ולא חוקתי

לא ניתן להבין ,איך בימים אלה ,בהם הכלכלה מתרסקת ,בהם
מדברים בארץ ובעולם על סוף עידן הקפיטליזם ,מוצאת הממשלה
זמן להוציא חוק הסדרים חדש אנטי חברתי ,חוק שאפשר לראות
כמותו רק במשטרים אפלים.
בפרק החקלאי של חוק ההסדרים החדש המוצע ,נעשה בשקט
בשקט ניסיון לפגוע קשות בחקלאים ,במקרה זה במגדלי הירקות
והפירות ,אך יותר מכך הוא עלול לפגוע בכלל הציבור בישראל,
בביטחון הגבולות ,בפריפריה ,בביטחון המזון ,כל מה שהחקלאות
והחקלאים בישראל מספקים יום יום ושעה שעה למדינת ישראל .כל
זה נעשה דווקא בתקופה ,בה אין ספק לגבי החיוניות של הספקת מזון
שוטפת ועצמאית ,בעולם בו מדינות עלולות להיסגר ,אם בזמני מגפה
כמו כיום ואם מסיבות ביטחוניות ואחרות .סימן שאלה גדול קיים כיום
לגבי ההגדרה של העולם כ"כפר גלובלי אחד גדול".
לא נתפס איך בכל מדינות העולם המערבי עושים הכול כדי לשמר
את החקלאות ,לעשות כל מאמץ כדי שתישמר ותתפתח ,ואילו כאן
בישראל ,שקמה על בסיס החקלאות ,דורסים אותה בכל הזדמנות.
ההמצאה החדשה שמוצגת בחוק ההסדרים היא הסרת מכסי מגן
מיבוא תוצרת מתחרה והמרתם במושג חדש והזוי" ,תמיכות ישירות
לחקלאים" .עבור מה? כדי להעשיר מספר קטן של יבואנים מקומיים

ולרסק קשות מספר גדול של חקלאים .בכל מקרה ,חוק כזה צריך
לעבור בדרך הלגיטימית של הצעת חוק ,דיונים ושמיעת כל הצדדים
הנוגעים בדבר.
התוצאה החמורה ברורה לכולנו .פגיעה אנושה בגידולי הפירות
והירקות תחילה ,בעיקר במגדלי התפוחים והאגסים ,במגדלי תפוחי
האדמה ,הגזר והבצל ,כולל פגיעה אנושה בתעשייה בכלל ובקיבוצים
בפרט .כבר ראינו בשנים האחרונות את הנזקים והפגיעה הקשה
במגדלי העגבניות ,כתוצאה מהסרת מכסים .מגדלים לא מעטים נטשו
את עיסוקם ולא יכולים לחשב מסלול מחדש ,ומי יבוא לשבת שם
במקומם?
לכן צריך להוציא את חוק ההסדרים מסדר היום ,ועוד יותר את
הנושאים החקלאיים המופיעים בו ,כולל צעדים הזויים שנועדו להכשיר
את התרת היבוא ,כמו העברת סמכויות בתחום חקלאי מובהק ,כמו
השירותים להגנת הצומח ,ממשרד החקלאות למשרד האוצר .חוק
כזה משקף כפי הנראה את הקשר הון-שלטון ,כוח ושררה ,ולא את
טובת המדינה והציבור .הושחתנו מכל הבחינות .לאן הגענו .איפה
החמלה ,הדאגה לזולת ,הגישה העניינית לטובת הכלכלה ,הביטחון
וביטחון המזון .עד מתי רשעים יעלוזו.
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סלט ירקות
חבריי מגדלי הירקות,
זו תקופה קשה לכלל אזרחי המדינה ,וכולנו תקווה שנצא ממנה
בשלום ובמהירות .במקביל ,אנחנו ,החקלאים ,מתמודדים עכשיו גם
עם "מלחמה" קשה על המשך קיום החקלאות ,במיוחד בענפי הירקות
והפירות.
כפי שבוודאי שמעתם ,משרד האוצר העלה הצעה לביטול "מכסים"
על יבוא פירות וירקות ,ביטול שיומר במקביל ב"תמיכות ישירות
לחקלאים" ,וכל זה נולד תוך מספר ימים ובמסגרת "חוק ההסדרים",
חוק שהכנסת מאשרת אותו בחקיקת בזק ,ללא כל דיון!
רק לפני ימים אחדים נפרדנו לשלום ממנכ"ל משרד החקלאות,
שחימם את הגזרה ברעיונות דומים להפליא ולשמחתנו נכשל
ביישומם.
אנחנו בטוחים ששר האוצר ,ישראל כ"ץ ,בן מושב המכיר היטב את
החקלאים ,לא ייתן יד לצעד כה הזוי ,ועוד במיוחד בזמנים כאלה,
בעידן הקורונה ,בו מתגלה יותר מתמיד חשיבות ביטחון המזון למדינת
ישראל ,חשיבות החקלאות לבריאות הציבור ,לאחזקת הגבולות,
לשמירת השטחים הירוקים ולהספקה של תוצרת ירקות ופירות טרייה
כל השנה ובמחירים סבירים.
אנחנו בטוחים ששר האוצר לא ייתן יד להגדלת ההכנסות של קבוצת
יבואנים ,שלא רואים דבר מול עיניהם מלבד רווח מזדמן ,וכל זאת מול
ציבור אוהד החקלאים ,שברורות לו יותר מתמיד חשיבותם ושמירתם.
אין בעולם תקדים ,בו מדינה ביטלה מכסים "בן לילה"! יתר על כן,
החקלאות בעולם המפותח נתמכת בדרכים רבות ומגוונות פי כמה
מאיתנו ,הרבה מעבר לתמיכות בחקלאות ישראל ,וזאת מתוך הכרה

ט

קס חילופי מנכ"לים
במשרד החקלאות

בטקס מצומצם ,שהתקיים
ביום שלישי ,7.7.20 ,במשרד
החקלאות ,נערך טקס לציון
חילופי מנכ"לים במשרד .שר
החקלאות ,אלון שוסטר בירך
את המנכ"ל היוצא ואת המנכ"ל
הנכנס.
המנכ"ל הנכנס ,ד"ר נחום
איצקוביץ ,אמר בטקס“ :כבוד
השר ,אני רוצה להודות לך
שבחרת בי .זו זכות גדולה ,למען
החקלאות והחקלאים .אתה
תנהיג את המשרד ואנחנו איתך.
בשבילי להגיע למשרד החקלאות
זה כמעט סגירת מעגל .אני
מושבניק ,בעברי עם רפת וכיום
עם מטעים .אני חי מגיל שנתיים
במושב ,יונק את האדמה ומחובר
אליה .מבחינתי התפקיד החשוב
הזה הוא חלום  -להגיע למקום

מבזק ירקות
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בו אפשר להשפיע באמת על
החקלאות בישראל .חקלאות
אינה רק פרנסה או גידול ירקות
ופירות ,החקלאות היא ערך של
שמירת הקרקע וביטחון המזון.
בשגרה ,וביתר שאת בעתות
משבר וחירום ,חייבים לשמור על
חקלאות כערך עליון".
הטקס התקיים ללא קהל והועבר
בשידור חי בעמוד הפייסבוק
של משרד החקלאות.

ה

וועדה לביקורת
המדינה בכנסת דנה
בדוח מבקר המדינה בנושא
התחרות בשוק הפירות
והירקות וכישלון הקמת
שוק סיטוני בישראל
יו"ר הוועדה ,ח"כ עפר שלח:
"במשך  20שנה לא נעשה דבר
כדי להפחית את יוקר הפירות
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בחשיבותה של החקלאות בייצור מזון .התמיכות בחקלאי ישראל הן
מהנמוכות בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-והאיחוד האירופי.
כל החקלאים כמובן בעד תמיכות לחקלאות ,שמתקשה זה שנים
רבות להרים ראש מעבר לכיסוי הוצאות הייצור ,ללא שוק סיטוני
מודרני שיאזן את פערי התיווך ,אבל כמובן אנו מתנגדים לקשור זאת
בהפחתת מכסים ,שעלולה לסתום את הגולל על ענפי חקלאות
שלמים בישראל .נראה את כל הוגי הרעיון עומדים מול ציבור
הצרכנים ,כאשר אין בנמצא להשגה אפילו חלק משפע מוצרי הפירות
והירקות שעומדים לרשותם בכל עונות השנה ,או מה יאמר אותו ציבור
כאשר המחירים יעלו במקום שיפחתו.
הציבור לא טיפש .נפנוף בדגלי "פער התיווך" או "יוקר המחיה" כבר
נחשף במערומיו בכתבות רבות בתקשורת ,כפער מלאכותי בעיקר
של חלק מרשתות השיווק ,ואנחנו מצרים על כך מאוד ,כי החקלאים
והמשווקים צריכים לצעוד יד ביד כדי להבטיח ביטחון מזון ובמחירים
סבירים ,ולא ניתן שהאשמות חסרות שחר יוטלו על ציבור שלם וחרוץ
של חקלאי ישראל.
עם היוודע תוכנית זו של משרד האוצר ,הוקם צוות של ההנהגה
החקלאית ,התאחדות חקלאי ישראל ,התאחדות האיכרים ומועצת
הצמחים ,שמנהל מגעים עם משרד החקלאות ,בראשותו של שר
החקלאות ,אלון שוסטר ,ומנכ"ל המשרד ,נחום איצקוביץ ,שמבינים את
משמעותו של צעד כזה ואת הצורך בהגנה על החקלאים.
מאיר יפרח

והירקות בישראל .כשהמצב
הכלכלי רע מאוד ,זה הזמן
לחזור ולטפל ביתר שאת ביוקר
המחיה .המצב הכלכלי של
כל הציבור הישראלי הוא רע
מאוד ,והתחזית הכלכליות לא
אופטימית בכלל .סוגיית יוקר
המחיה ,שהייתה לאור תשומת
הלב בשנים האחרונות ,לא
נעלמת בגלל שסוגיות האבטלה
בכותרות ,אלא ההיפך .עסקתי
בסוגייה הרבה בעבר וניסחתי את
חוק הריכוזיות ,כשחוקק ב.2014-
אנחנו נמצאים בכמה בעיות
מבניות ,הגורמות לכך שהחקלאי
לא מקבל מספיק כסף והצרכן
משלם יותר מדי".
יובל חיו ,מנהל חטיבה במשרד
מבקר המדינה ,הציג את עיקרי
הדו"ח" :הממשלה החליטה
בשנת  2012ליישם את המלצות
ועדת קדמי בתחום הפירות
והירקות ,שכללו החלטות לקדם

שוקי מזון מקומיים ,להקים שוק
סיטוני חדש בגוש דן ולהקים צוות
לבחינת פערי התיווך .בפועל ,רק
ב 2017-החלו במשרד החקלאות
עם נוהל הקמת שוקי איכרים.
לגבי השוק הסיטוני  17 -שנה
וכלום לא נעשה  -טרם הוקם
שוק סיטוני חדש".
אבשלום וילן ,מזכ"ל התאחדות
חקלאי ישראל" :משרד החקלאות
לא יצא מגדרו אף פעם להקים
שוק סיטוני חדש .עם טיפה רצון
טוב היה יכול להשיג מזמן  200דונם
בארצנו לצורך זה .זוהי אזלת יד.
כולנו בתחושה שחקלאי מקבל
הכי מעט .הכלי היחיד שאפשר
להתמודד אתו זה שוק מסחרי
חזק .בשוקי איכרים החקלאי
מקבל יותר .השוק זה אינטרס
כלכלי של המדינה ,לעשות בזה
סדר ,ולצערנו ממסמסים את
הסדר ,כי אין פה סדרי עדיפויות
נכונים.

במספרים שאנחנו מכירים,
ברשתות השיווק יש רווחיות
בפירות וירקות יותר מכל דבר
אחר .חלק מהמחירים מופקעים
ממש .יש ירידה בשנים האחרונות
בצריכה של פירות וירקות לנפש,
והיא מדאיגה גם כלכלית וגם
בריאותית.
צריכים אולי לבחון וגם ליישם את
החוק הצרפתי ,שקובע לכתוב
ליד כל פרי וירק כמה מגיע
לחקלאי  -זהו מנגנון שבא למנוע
את החמדנות של הקמעונאים.
אנחנו בבעיה גדולה ביצוא .הוא
ירד מאוד משמעותית .היינו
ביותר מ 6-מיליארדים וירדנו
בתפוקה של  1.5מיליארד ,וזאת
בנוסף לנזק של  100מיליון ש"ח
בשוק היצוא רק בגלל הקורונה".
יו"ר הוועדה ,ח"כ עפר שלח ,סיכם
את הדיון" :נכחנו עתה בקיצור

תולדות  20השנים האחרונות -
חלק מנציגי הממשלה אומרים
שאין בעיה והמחירים של פירות
וירקות סבירים ,ואחרים ההיפך.
כשאנחנו מסתכלים בהיבט
תוצאתי ,אנחנו ביוקר מחיה.
ההחלטה על השוק הסיטוני לא
קודמה  19שנה  -מדינת ישראל
יודעת לבצע ולפנות שטחים ,וגם
לשוק הסיטוני היא צריכה לאתר
מקום .המלחמה על יוקר המחיה
חשובה ביותר".

ה

סכם בין שר החוץ
לבין שגרירת תאילנד
בישראל  -להסדרת
עובדים תוך מניעת
עמלות תיווך
שר החוץ ,גבי אשכנזי ,חתם
ביום  13.7.20על הסכם עם

ממשלת תאילנד ,המסדיר
הבאתם של  25אלף עובדי
חקלאות מתאילנד לישראל,
תוך שהוא מונע עמלות תיווך
ופגיעה בזכויותיהם .ההסכם
נחתם מול שגרירת תאילנד
בישראל ובהשתתפות שר
החקלאות ,אלון שוסטר.
נמסר כי ההסכם הוא תוצאה
של עבודת צוותים ,ממשרד
החוץ ,ממשרד החקלאות
ומרשות האוכלוסין ,שפעלו
בחודשים האחרונים כדי
להגיע לתוצאה זו ,שתשרת
את צורכי החקלאים בישראל
ואת האינטרסים של ישראל
ותאילנד כאחד .ההסכם יבטיח
כי העובדים מתאילנד יגיעו
לישראל באופן חוקי ושקוף
וללא תשלום דמי תיווך בלתי
חוקיים.

שר החוץ ,גבי אשכנזי ,אמר כי
"זהו הסכם חשוב וחיוני לאלפי
החקלאים בישראל .ההסכם
מבטיח את קיום ענף החקלאות
מצד אחד ואת זכויות הפועלים
התאילנדיים המועסקים
בחקלאות בארץ ,מצד שני.
שר החקלאות ,אלון שוסטר,
אמר כי "כוח אדם מקצועי ומיומן
הוא אחד המפתחות להצלחת
החקלאות הישראלית .במשך
העשורים האחרונים תורמים
כאן עובדי החקלאות מתאילנד
תרומה משמעותית ,ולראיה -
רצונם של חקלאי ישראל להגדיל
את מכסות העובדים .אני מברך
על השותפות בין המדינות מקווה
שנרחיב אותה לתחומים נוספים
בעתיד".
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מ

נכ"ל משרד
החקלאות פנה
לממונה על התקציבים
באוצר כדי להגדיל את
מספר העובדים הזרים
בחקלאות
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ד"ר נחום איצקוביץ',
פנה במכתב לממונה על
התקציבים באוצר ,שאול מרידור,
בבקשה לקדם הצעת החלטה
להגדלת מספר העובדים הזרים

בחקלאות .מטרת ההצעה היא
להגדיל את מספר העובדים
הזרים ב ,4,000-כך שהמכסה
תעמוד על  29,200עובדים זרים
בסך-הכול ,אשר יתרמו לענף
ויוכלו לסייע לחקלאים לממש
את מלוא הפוטנציאל שבייצור
המקומי ,בהעדר כוח אדם מקומי
שמוכן לעבוד בענף.
מבדיקה ,שנערכה במשרד
החקלאות ,עלה כי בעקבות
התפתחות החקלאות בשנים
האחרונות ,בין היתר בשל
המעבר לחקלאות אינטנסיבית,

קול קורא להגשת המלצות לתלמידי
תואר שני או שלישי

מקרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר ,יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל
ארגון מגדלי ירקות שם לו למטרה להוקיר את זכרם של
יוסטה בלייר ,יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל,
שלושה מעמודי התווך של ענף הירקות בישראל ,באמצעות עידוד
המחקר היישומי בגידולי הירקות בישראל.
למטרה זו מקצה הארגון בשנת  2020סכום שנתי של  25,000ש"ח,
לחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים לתואר שני או שלישי ,העוסקים
בתחום המחקר היישומי בגידולי הירקות ,הן במבנים מוגנים והן בשדה
הפתוח (כולל ירקות לתעשייה).
מועמדות ומועמדים למלגה יגישו את המסמכים הבאים:
· מכתב פנייה הכולל :שם התלמיד ,מס' תעודת הזהות ,כתובת,
מספר טלפון ,שנת לימודים לתואר ,חוג לימודים ,נושא עבודת הגמר/
דוקטורט ,שם המנחה ותכנית עבודת גמר/דוקטורט מאושרת על-ידי
המוסד האקדמי;
· קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים ותקציר נושא עבודת הגמר/
דוקטורט;
· גיליון ציונים עדכני לתואר ראשון ושני (אם קיים);
· המלצות המנחים.
זכאי להגיש בקשה כל מי שלא קיבל מלגה בעבר מקרן זו.
חלוקת המלגות לזוכים תתקיים במסגרת ישיבה של מועצת ארגון מגדלי
ירקות ,במחצית הראשונה של ספטמבר .2020
בטקס חלוקת המלגות יינתנו לכל זוכה  2דקות להציג את עצמו ואת
עיקרי עבודתו.
זוכים שלא יהיו נוכחים בטקס ,בלא תיאום מראש עם המארגנים ,תישלל
זכאותם לקבלת המלגה.
הזוכים במלגה יידרשו להעביר לארגון את תקצירי המחקרים שבוצעו,
לצורך פרסומם בביטאון הארגון.
הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת המלגות יש להגיש עד ליום
 ,20.8.20אל :ארגון מגדלי ירקות ,פקס,03-5403200 :
Email: pirhia@vegetable.co.il
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גדל הביקוש לעובדים זרים
בחקלאות לכ 47,000-עובדים
זרים .כיום מספר ההיתרים
לעובדים זרים בחקלאות עומד
על  25,200אשרות בלבד.
מחסור זה בידיים עובדות מביא
לאובדן של תוצרת חקלאית
בשל מחסור בידיים עובדות.
עוד נמסר ממשרד החקלאות,
כי ניסיון העבר בישראל
מלמד שהגדלת היקף הייצור
הגדילה את הביקוש לעובדים
ישראליים ,המועסקים כגורמי
ייצור משלימים בחקלאות,
ולעובדים אשר מספקים
שירותים לחקלאות ,כדוגמת:
נהגים ,מפעילי ציוד ,משווקים
וכדומה ,וכן הגדילה את
הביקוש לתשומות חקלאיות
ולשירותים חקלאיים אחרים.
עם הגדלת המכסה ,ירוויח
הצרכן בזכות הגדלת הכמות
המיוצרת של תוצרת חקלאית
טרייה ,אשר תביא לירידת
מחירים.
בעקבות לקחי הקורונה
התחדדה החשיבות של
הספקת מזון טרי מקומי
לציבור והקניית ביטחון מזון
לציבור הישראלי .החקלאים,
שלאורך כל התקופה עבדו
מסביב לשעון כדי לספק
תוצרת טרייה לציבור ,בעוד
השווקים ה"קונבנציונליים"
היו סגורים ,הביאו את המזון
הטרי שהם מייצרים עד פתח
הדלת גם בימי הסגר וחידדו
את חשיבות ההמשך הרציף
של עבודה חקלאית לייצור מזון
טרי מקומי.
כמו-כן נמסר ,כי העסקת
עובדים זרים בחקלאות
היא מדיניות רווחת בעולם,
כיוון שתעסוקתם מאופיינת
בעבודה פיזית קשה בדרך
כלל ,ובישראל בפרט ,תחת
תנאי חום ולחות .ההתנגדות
להעסקת העובדים הזרים
בחקלאות נובעת מהחשש

שהם תופסים מקומות עבודה
של עובדים ישראליים ,בוודאי
בתקופה הנוכחית ,אך המציאות
מלמדת כי מהגרי העבודה אינם
תופסים מקומות עבודה של
עובדים מקומיים ,אלא מועסקים
בעבודות שמקומיים אינם רוצים
או אינם יכולים לעבוד בהן .למותר
לציין ,כי אם יבחרו ישראלים
לעבוד בחקלאות ,הענף יקלוט
אותם בשמחה .זאת ועוד ,מבדיקה
שנערכה במשרד עלה ,כי המצב
הזמני בו נמצא המשק הישראלי
בעקבות משבר הקורונה לא
השפיע על שיעור המועסקים
בחקלאות מקרב מבקשי העבודה,
כיוון שמדובר בעבודה מאומצת
ובמצב זמני.

ק

נט שילמה למגדלי
הירקות כ 70-מיליון
ש"ח עבור נזקי מזג-האוויר
ומחלות בעונת 2019/20
בשנים האחרונות אנו עדים לכך
שמזג-האוויר הופך לקיצוני יותר,
לבלתי צפוי ומאופיין באירועים
נקודתיים ועוצמתיים מאוד,
המסיבים לחקלאות נזקים כבדים
בזמן קצר .דוגמאות עדכניות
לכך אירעו בחודשים האחרונים,
כמו אירועי הסערה במהלך ינואר
וכן נזקי החום במהלך חודש
מאי .מבדיקת קנט עולה ,כי
היקף הפיצויים ששילמה קנט
למגדלי הירקות בעונה האחרונה
( )2019/20היה הגבוה ביותר
בשנים האחרונות ועמד על
כ 70-מיליון ש"ח .יצוין ,כי מרבית
הפיצויים שולמו למגדלי הירקות
שהצטרפו לביטוח המורחב,
שתנאיו מאפשרים פיצוי גבוה יותר
בעת נזק.
מנתוני קנט ,שנאספו לקראת
חידוש ביטוחי הירקות לעונת
 ,2020/21עולה כי הנזק המרכזי
למגדלי הירקות בשנה החולפת
נבע מאירועי סערה (כ 18-מיליוני
ש"ח) ,ממחלות ומזיקים (כ15-

שדה תפוחי אדמה שנפגע כתוצאה מסערה של חול ורוחות באזור
חבל מעון ,דצמבר  2019קרדיט :קנט

מיליוני ש"ח) ומנזקי חום (כ11-
מיליוני ש"ח) .נזקים משמעותיים
נוספים נגרמו בשנה החולפת
כתוצאה מגשמים עזים,
מאירועים אקלימיים ומברד.
מבחינת סוגי הגידולים ,את
הנזק הגדול ביותר ספגו תפוחי
האדמה (סתיו ואביב) ,עגבניות
ובצל .נזקים משמעותיים נגרמו

גם לגידולי האבטיח והמלפפון.
כמדי שנה ,מועצת הצמחים
 ענף הירקות ,רכשה גםהשנה ביטוח נזקי טבע בסיסי
וביטוח אסונות טבע בסיסי
לכל מגדלי הירקות ,אשר
רשומים במועצה כחוק ,ובימים
אלו החלה ההרשמה לביטוח
המורחב ,המתבצע ישירות

בקנט .במסגרת חידוש הביטוח
עודכנו ,בין השאר ,זנים ,מועדי
שתילה ,משך ימי הביטוח וסכומי
הביטוח בגידולים השונים .בנוסף,
ההשתתפות העצמית בביטוח
נזקי טבע מורחב נמוכה יותר
מאשר בביטוח הבסיסי ,וכן
יודגש כי המועצה משתתפת
בדמי הביטוח של המגדלים
המבוטחים.
גם בארגון מגדלי ירקות ממליצים
למגדלים לרכוש ביטוח נזקי
טבע מורחב וביטוח אסונות
טבע מורחב ,המעניקים כיסוי
ביטוחי גבוה יותר ומצמצמים את
הפגיעה הכלכלית בעת נזק.
יש לציין ,כי הביטוח לגידולי
הירקות אינו כולל ביטוח בתי
צמיחה ובתי רשת ,הנרכש
ישירות בקנט כהשלמה לביטוחי
הגידולים.
מסתבר כי מזג האוויר הקיצוני,

הסערות ,הברד והרוחות העזות,
אותם חוו המגדלים בשנה
החולפת ,פגעו קשות גם בבתי
הצמיחה ,בתי הרשת ,החממות
והמנהרות .הנזק במקרה זה הוא
כפול .מצד אחד ,במקרים רבים
מזג-האוויר הקיצוני ,שבשנים
האחרונות הופך להיות "סטנדרטי",
גרם נזקים כבדים לבתי הצמיחה
עצמם ,שחלקם קרסו והושמדו
לחלוטין ,ומצד שני ,גרם לפגיעה
חמורה לגידולים בבתי הצמיחה,
שנחשפו לקור ,לגשמים עזים
ולמכות ברד.
מנתוני קנט עולה ,כי בשנה
החולפת בלבד פיצתה הקרן את
בעלי בתי הצמיחה המבוטחים
ביותר מ 5-מיליוני ש"ח
ובכ 14-מיליוני ש"ח בחמש השנים
האחרונות .בקנט צופים שגם
בשנים הבאות יגדלו הנזקים
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שייגרמו לבתי הצמיחה .בהקשר
זה ראוי לציין ,כי בתי צמיחה רבים
לא היו מבוטחים ,כך שהנזקים
הכלכליים למגדלים נאמדים
בסכומים גבוהים בהרבה.
לאור זאת ,ועל מנת לאפשר
לכלל המגדלים לרכוש את
הביטוח ,שעלותו נמוכה יחסית,
קנט מציעה ביטוח בתי צמיחה
בתנאים משופרים למצטרפים

חדשים לביטוח זה ונותנת להם
הנחה משמעותית בדמי הביטוח:
בבתי צמיחה מסוג חממות תינתן
הנחה בגובה של  ,30%בבתי
רשת גבוהים תינתן הנחה בגובה
של  20%ועבור מנהרות עבירות
תינתן הנחה בגובה של .10%
הטבה זו הינה למצטרפים
חדשים לביטוח בתי צמיחה,
וזאת עד לתאריך .30.09.2020

בצל מיובא מול בצל ישראלי
לאחרונה סיירתי וצילמתי בצל
מיובא באחת מרשתות השיווק
ובמקביל בצל שגדל אצל
חקלאי ישראלי.
הדברים מדברים בעד עצמם.
שימו לי לאיכות הירודה של
הבצל המיובא ,בצל שעבר את

בצל מיובא ברשת שיווק

מבזק ירקות
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ביקורת הגנת הצומח ונראה
כתוצרת בלתי ראויה למאכל.
במקביל ,שימו לב לבצל
האיכותי תוצרת הארץ .חבל,
אפשר לרכוש כיום בארץ את
כל הכמות הנדרשת לציבור
הצרכנים וברמה איכותית.
מאיר יפרח
בצל ישראלי של מגדל מחבל תענך
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לזכרו של אחיעם בן יעקב ז"ל
24.5.20-26.12.31

אחיעם בן יעקב הלך לעולמו ,עוד
אחד מדור המייסדים ,שנעלמים זה
אחר זה מעל במת חיינו .אחיעם
הוא מוותיקי הענף וממניחי היסודות
לענף שלנו כיום .גולת הכותרת של
פועלו הייתה ניהול מועצת הירקות בין
השנים.1977-1968 ,
להלן קטעים מדברי הפרידה בעת
סיום תפקידו כמנכ"ל המועצה,
שפורסמו בידיעון של ארגון מגדלי
ירקות דאז ( אוקטובר :)1977
"לזכותו של אחיעם אפשר לומר,
שהייתה לו ראייה כוללת על
תפקידיה של המועצה .כחקלאי הכיר וידע את הבעיות הלוחצות על
המגדל .גישתו הבסיסית הייתה ונשארה ,שהמגדלים יכולים בכוחות
עצמם לכלכל את מעשיהם ,ללא התערבות יתירה של מוסדות
השלטון .העדיף מתן עזרה מהממשלה לירה מול לירה .אחיעם לא
פחד מבעיות בייצור ,אדרבא ,הוא שש לתת להם פתרונות .הוא העדיף
לעסוק בבעיות של עודף ייצור מאשר בבעיות של חוסר ייצור.
אחת הבעיות שהיו לו לזרא הייתה בעיית היבוא המשלים ,וזה פגע
בגאוותו כחקלאי .בתקופת כהונתו גדל מאוד הייצור לשוק המקומי,
התקדמה מאוד בניית בתי הקירור לאיסום תפוחי אדמה וגזר בנפח
של  30,000טונות באזורי שער הנגב ,חבל מעון ובני שמעון ,וכמו כן
נבנו מערכי מיון חדישים לתפוחי אדמה ,גזר ובצל בעזרתה הרבה
של המועצה .ביוזמתו של אחיעם הוקמה במועצה קרן לעידוד הייצור,
שמטרתה הייתה לעודד חקלאים להשקיע בציוד ובשכלול תהליכים
שונים.
לסיכום אפשר לומר ,שתקופת עבודתו של אחיעם הייתה אחת
התקופות הטובות של מועצת הירקות .ידע לנווט את פעילותה של
המועצה ברוח טובה וחברית ,לשמור על יחסים הוגנים עם העובדים
ועם נציגיהם".
כאחד שליווה את פעילותו כנציג ירקני הנגב ,אני יכול להעיד שדברי
הפרידה אפילו ממעיטים מתרומתו האמיתית להתפתחות הענף
באותה תקופה .אחיעם היה טעון אנרגיות בלתי נדלות ,רעיונות
מקוריים .הוא היה איש של חברות טובה ואמיתית ,ששמרנו עליה
למעלה מ 50-שנה ,וכך עם חברים רבים אחרים שהיו לו.
אבל המועצה הייתה פרק קצר יחסית במסכת חייו העשירה
והמרתקת ,השזורה בפעילות מגוונת בארץ ובחו"ל.
אחיעם נולד ב 1931-בכפר סבא .ב 1936-עברה המשפחה לבאר
טוביה .ב 1946-למד חקלאות בפרדס חנה ,התגייס לפלמ"ח (בן )16.5
והשתתף בקרבות תש"ח .ב 1951-נישא לבח"ל טלי מכפר ביל״ו.
ב 1952-נסעו לקליפורניה ללימודי חקלאות ,שם פגש את סם המבורג
וחזר לארץ כדי לזרוע כותנה בניר-עם ובחוות הניסיונות בבית שאן.
ב 1953-רכש רפת בבאר טוביה ,וב 1956-השתתף במבצע קדש.
ב 1957-יצא להדריך בשירות שדה וב 1964-מכר את הרפת (מחלת

הפה והטלפיים) והתחיל בגידול עגבניות .ב 1966-נכנס לארגון מגדלי
ירקות וב 1967-התמנה למזכיר הארגון כנציג המושבים .ב1968-
התמנה למנהל מועצת הירקות .ב 1977-סיים את תפקידו וחזר
למשק במושב .ב 1979-נסע לברזיל ,הקים שם חברת שיווק ליצוא
ופעל שם עד  .1982ב 1983-הביא יועץ חקלאי את בשורת הטפטוף
(עם עוד  3שותפים) לגידול הכותנה באריזונה ,ארה"ב .יחד עם
 3שותפים הקים חווה לגידול כותנה ,והם לימדו את האמריקאים
שהשקו את הכותנה בתלמים ,כיצד אפשר להשקות בטפטוף ולחסוך
מים ,עבודה ולשפר יבולים.
בשנות ה 50-החל לגדל בצלצלים יחד עם אחיו אהוד ,והם התמחו
בגידול והפכו להיות ספקים עיקריים של הגידול .תחילה שיווקו דרך
בן שחר למשקי עמק הירדן ,וכשבערבה החלו לגדל בצל ,הם הפכו
לספקים העיקריים (יוטבתה הייתה הקניין העיקרי שלהם) והתמידו
בגידול עד  .2003מעט מאוחר יותר התחילו במציאת פתרונות לטיפול
בבוצה של מכוני טיהור והכניסו אותה כמוצר נוסף לטיוב השדות.
בין לבין יעץ לחברות שונות בשיווק ,בפיתוח מוצרי פירות וירקות
ובקשירת קשרים בשוקי חו"ל .לא נח ולא שקט עד שלפני שנה
בריאותו אילצה אותו להוריד מהלך .מאז שחזר לארץ והתיישב קבע,
הוא התמיד בשחייה בבריכה והתמכר לאהבתו למוסיקה .התמיד
בביקור בקונצרטים של הפילהרמונית ובהאזנה בבית בזמנו הפנוי,
כאשר הנסיעות וההליכה הלכו ונעשו קשים יותר.
כזה היה אחיעם .איש אשכולות ,מלא סקרנות ,יוזמות ונוכחות ,איש
של חברים.
על אחד כמוהו אומרים "מלח הארץ" ,זוכרים ולא משתכחין.
יהי זכרו ברוך.
יענקלה כהן
נחל עוז ,יולי 2020
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בוצת "משוב" ותרומתה לחקלאות
הישראלית :ראיון עם חיים אלוש ,מנכ"ל ובעלים

אלי אהרון
קבוצת "משוב" מלווה
את החקלאות הישראלית
ומפרגנת לה במשך 33
שנים ,מאז  .1987הקבוצה
פועלת בתחומים שונים:
הפקת ירחון חקלאי "משוב
חקלאות" ,קיום כנסים
ותערוכות חקלאיות ,ועידת
ישראל לחקלאות ,ומה
שחשוב מכול ,קבוצת
"משוב" מהווה פלטפורמה
חשובה להצפת הנושאים
החקלאיים והצבתם על סדר
היום הלאומי.
בין היתר הקבוצה עושה זאת באמצעות קבוצות חברתיות ,המיועדות
לחקלאים ולנציגיהם ברמה הארצית.
מאחורי כל זה עומד אדם אחד ,חיים אלוש ,המייסד ,המנכ"ל והבעלים
של "קבוצת משוב" ,שיחד עם אשתו פנינה ועובדיו המסורים נושאים
על גבם את המעמסה הכבדה והלא פשוטה.
לאור כל האמור ,החלטתי לפגוש את חיים לשיחה ,זו תוצאתה:
חיים ,ספר נא לקוראים מהי תעודת הזהות של "קבוצת משוב" מיום
הקמתה ומהן פעילויותיה?
"קבוצת משוב" מוגדרת כמדיה וכלכלה ירוקה ,שבחזון שלה
התייחסות לאיכות סביבה ,לאנרגיה מתחדשת ,למיחזור ועוד ,כאשר
החלק המרכזי בעיסוק שלה הוא החקלאות.
תפיסת החזון מתייחסת לגוף המבצע פעולות רבות בתחומים שונים
וכולל :עיתונות ,ועידות ,כנסים ותערוכות.
ההיסטוריה של "משוב" החלה בספטמבר  1987כירחון ,כאשר
החלטתי לצאת לדרך עצמאית וזאת לאחר סגירת המקומונים של
"מעריב" ,העיתון בו עבדתי באזור הדרום.
התחלתי את צעדיי העצמאיים בהקמת מקומון ביישוב אופקים.
בהמשך יצרתי את העיתון "משוב" ,שבראשיתו שירת את הנגב
ושהפך מהר מאוד לירחון ארצי ,על-פי דרישה של קהל המפרסמים.
מתי התחלת בקיום תערוכות חקלאיות?
בשנת  ,1991לאחר שנחשפתי לתערוכת "אגריטך" ,שהתקיימה בגני
התערוכה אחת ל 4-שנים ,החלטתי לקיים תערוכה חקלאית בקצב
של אחת לשנה .התערוכה הראשונה התקיימה בקיבוץ גלאון ולאחריה
בקיבוצים נוספים .משנת  1998תערוכות "משוב" מתקיימות ,מדי שנה,
בגני התערוכה בת"א ,במטרה לתת שירות ותנאים אידיאליים למציגים
ולמבקרים.
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יש לציין ,כי האלמנט החשוב ביותר בתערוכות הוא המפגשים
המתקיימים בין החקלאים ,בינם לבין עצמם ,ובינם לבין כלל ספקי
התשומות .יש קשר ישיר בין תערוכות חקלאיות ענקיות ויפות לבין איך
שהציבור והחקלאים רואים את החקלאות ,וככל שהתערוכה גדולה
ויפה יותר ,כך החקלאות נתפשת חזקה ואיתנה יותר ,ולהיפך.
ומתי נולדה ועידת ישראל?
הרעיון של "ועידת ישראל לחקלאות" עלה במוחי לאחר שביקרתי
ב"ועידת ישראל לעסקים" של "גלובס" וכעסתי על כך שבמסגרת
הדיונים לא הכלילה ועידה זו את תחום החקלאות .לכן החלטתי לקיים
ועידה מיוחדת לחקלאות בלבד.
הוועידה הראשונה התקיימה בכפר בלום ,והשנייה ,בתמיכת
שמוליק ריפמן ז"ל ,בקיבוץ רביבים שברמת הנגב .כיום ,זה כ 6-שנים,
הוועידות מתקיימות בירושלים ,בתמיכה של גופים רבים ,וביניהם
הרשות לפיתוח ירושלים .כמסורת הוועידות ,הוועידה ה 11-תתקיים
השנה בחודש דצמבר.
כמה עובדים בקבוצה ומהו הבסיס הכלכלי לפעילות?
בקבוצה כ 10-עובדים ,והבסיס הוא :העיתון = מנויים  +פרסום,
התערוכות = מציגים וחסויות של גופים חקלאיים וחברות שונות,
ועידה = משתתפים ועיריית ירושלים.

היכן פגעה הקורונה בפעילות הקבוצה? איך תתמודדו עם תרחישים
של מגבלות אפשריות שיוטלו על אירועים?
הקורונה גרמה לנו להפסד כספי של מאות אלפי שקלים ,שהושקעו
בפרסום ,בעבודה של חודשים בתערוכת אגרו-משוב ,שהייתה אמורה
להתקיים ביוני האחרון ונדחתה לספטמבר.
אשר לתרחישים השונים ,אני איש של אמונה ,המוכן להשקיע בדברים
שאני מאמין בהם .אני מאמין שעד חודש ספטמבר נוכל לקיים
תערוכה ,כמעט ללא מגבלות .לדעתי ציבור החקלאים והחברות
המציגות "רעבים" למפגשים ביניהם ,שנמנעו במהלך הקורונה.
מבחינת המציגים ,יש לנו את אלו הקבועים ,שגם נותנים לנו הרגשה
טובה שהם איתנו.
בנוגע לוועידת ישראל לחקלאות ,על אף הצמידות לתערוכה
שתתקיים בספטמבר ,נקיים כבכל שנה את הוועידה במועד המסורתי
בחודש דצמבר.
חיים ,ספר לנו על היחס שלך לחקלאות הישראלית?
תמיכתי בחקלאות הינה טוטלית .אחת הבעיות מבחינתי קשורה
לתקוותי שישראלים יועסקו בחקלאות ,ללא צורך בעובדים זרים.
לדעתי אין לכך מספיק מודעות ,וניתן לייצר דינמיקה של
עבודה בחקלאות כבר אחרי השירות הצבאי .יש לזכור כי
החקלאות כיום פועלת בסביבת היי-טק ויש בה מקום
להשתלבות צעירים.
היכן לדעתך כשלה המדיניות החקלאית בשנים האחרונות וכיצד
ניתן לתקן אותה?
לצערי ,למשרד החקלאות לא הייתה מדיניות כלל ולא אסטרטגיה.
לא היה רצף ניהולי ולא היה תכנון לטווח ארוך .הכול התנהל
ב"שלוף" ובעיסוק בכיבוי שריפות ,שגם אותן לא הצליחו לכבות.
עיקר פעילות המשרד עסקה בצורך לרצות את הציבור הרחב
ולתת מענה ליוקר המחיה ,תוך גרימת נזק כבד לחקלאים .היבוא
הוא דוגמה טובה לכך ,שמצד אחד לא פותרים את בעיית יוקר
המחיה ומצד שני גורמים נזק לחקלאים .פתיחת היבוא יצרה
מונופול ל 4-יבואנים מתחרים בלבד ,תוך פגיעה בתחרות ויצירת
מצב בו חקלאים מסרבים לגדל ,בתקופת החגים בעיקר ,בגלל
החשש מהיבוא.
לסיכום ,מה אתה מאחל שיקרה לחקלאי ישראל בקדנציה זו?
תחילה ברצוני לציין את העובדה שתקופת הקורונה הדגישה את
חשיבות הביטחון בהספקת המזון לאזרחי ישראל בשגרה ובשעת
חירום ,ואת זה צריך לשמר .לאור זאת אני מאחל לחקלאים ,שמודעות
מקבלי ההחלטות לעניין זה תיתן ,בסופו של דבר ,מענה לכל יתר
הבעיות.
לשר החדש אני מאחל שיצליח לקבוע אסטרטגיה נכונה ,שמטרתה
לשקם ולפתח את החקלאות .כמובן ,אני מאחל פרנסה טובה לכל
חקלאי ישראל.
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משולחן המזכירות

י

שיבת מזכירות ארגון
מגדלי ירקות22.6.20 ,
בהשתתפות שר
החקלאות ,אלון שוסטר
פגישת הכרות עם שר
החקלאות
בפתח הישיבה עדכן מאיר
יפרח את חברי המזכירות בנוגע
לפגישה שהתקיימה ,טרם ישיבת
המזכירות ,עם שר החקלאות,
אלון שוסטר ,בהשתתפות
המנהיגות החקלאית .הפגישה
עסקה בעיקר בבחינת
האפשרות לפתוח את השוק
הישראלי ליבוא בתמורה
לתמיכה ישירה לחקלאים.
מאיר ציין כי במסגרת הישיבה
הועברו מסרים לשר ,ובעיקרם
הדרישה כי תועבר תוכנית בנוגע
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לפרטי התמיכה הישירה ,כיצד
יתבצע הדבר ,באלו תחומים,
כיצד הדבר יעוגן בחקיקה ועוד.
עד שיימסרו פרטים ,לא תוכל
להימסר התייחסות רצינית של
המנהיגות החקלאית .דברי מאיר,
"על מייצרי התוכנית להוכיח כי
הינה מקדמת את החקלאות ולא
הורסת אותה".
עם בואו של השר ,הציג מאיר
את חברי המזכירות ,את המבנה
והתפקידים.
מאיר ציין כי ברורה לכולם
העובדה שהממסד אינו מפרגן
לנציגות כלשהי של חקלאים,
כיוון שהם חוסמים ביצוע תוכניות
הגורמות נזק לחקלאות.
בנושא היבוא ,מאיר הזהיר מפני
יבוא מוצרים קפואים לתעשייה,
דבר שיחסל את החקלאות
לתעשייה באזור הצפון.
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חברי המזכירות הביעו מורת
רוחם מכך שהמנכ"ל הקודם
עדיין יושב במשרדו ומתווה
מדיניות שלא הצליח ליישם
בקדנציה שלו שהסתיימה.
שר החקלאות ,אלון שוסטר,
פתח ואמר כי הוא מוכן לעבוד
איתנו בצורה מסודרת" :ברצוננו
להיות מחוברים אליכם".
השר רואה בארגון גוף חיובי,
מחויב המציאות ,וטוען כי זוהי
התארגנות שצריך לעודד אותה,
וכי באופן כללי צריך לעודד
התארגנויות ושיתופי פעולה
בתחום החקלאי.
בתחום המקצועי ,דיבר השר
על הצורך בשיפור מתמיד
של האגרוטכניקה ,כדי שנוכל
להמשיך ולהיות בין המדינות
המתקדמות בחקלאות.
לדבריו" ,לחקלאות יש ערך
אמנותי ,צובעים את הארץ,
מייצרים ערך כלכלי ,מגוונים
את פניה של הארץ ושומרים
על גבולותיה" והוסיף כי
"כממשלה ,אנחנו צריכים
להימנע מטייקוניזציה".
ועוד אמר כי "לצד העיסוק
בחקלאות ,יש לאפשר ולתת
לגיטימציה לעיסוקים לא
חקלאיים ,המסייעים לפרנסה,
ובמקביל יש לעודד את הפיתוח
הדמוגרפי".
במעמד המזכירות חתם השר
על מסמך התוספת של  71מיליון
מ"ק מים לחקלאות.
חברי המזכירות איחלו לשר
הצלחה והבטיחו לסייע.

דיווחים שוטפים
אורן ברנע:
 .1בגידולי התעשייה הסתיימה
עונת האפונה ומתחילים
בתירס ובעגבניות.
בשנה האחרונה נחתמו בין
המגדלים לבין המפעלים
הסכמים ל 3-שנים,
המאפשרים שקט ונותנים
יציבות לענף.
 .2בנוגע לקנט ,אנו בשלבי
סגירה סופיים של החוזה
לעונת  ,20/21שיופק בראשון
ליולי .במסגרת ועדת קנט
במועצת הצמחים ,ריכזנו ,אלי
אהרון ואני ,את טענות/בקשות
המגדלים ,ואנו דנים בהן עם
הנהלת קנט.
 .3גידול תפוחי אדמה ליצוא
עמד בפני סכנה ,כיוון
שבאירופה נוצר מהקורונה
עודף של  2.6מיליוני טונות
של תפוחי אדמה לתעשייה.
בסופו של דבר ,העדיפו
הצרכנים את התוצרת
הישראלית והצלחנו לסיים את
עונת היצוא בצורה סבירה.
 .4לענף הגזר לא היה את המזל
הזה ,כיוון שלא הייתה דרישה
לגזר הגדול יותר בשוק
המוסדי בארה"ב ,ברוסיה
ובישראל .יותר מ 1,500-דונם
הושמדו ,והושמדה בנוסף
סחורה שהוכנסה לקירור.
הנזק הכספי כבד.
 .5מדי שנה אנו שולחים 8
מפקחים לחו"ל לבדיקת זרעי

תפוחי אדמה באירופה טרם
הבאתם ארצה .בתקופת
הקורונה יש כידוע בעיה של
טיסות ובידוד ,אך הצלחנו
להתגבר על הבעיה ואלתרנו
נתיב לביצוע משימה זו.
 .6יבוא השום בגדילה מבחינה
כמותית :ב 2010-היה יבוא
של  2,700טונות ,וב 2017-גדל
היבוא לכמעט  6,000טונות.
חלק מהבעיה תלוי בנו ,שכן
עדיין לא הצלחנו להתגבר
על בעיות האיכות באמצעות
חומר ריבוי נקי או בעזרת זנים
חדשים מתאימים .יחד עם
שולחן השום אנחנו מטפלים
בשתי הבעיות.
אלי אהרון:
 .1השפעת הקורונה על מגדלי
הירקות :חלק מהגידולים
כמעט שלא נפגע וחלק אחר
נפגע קשות ,בעיקר הגידולים
מוטי היצוא ,כמו :תבלינים,
גזר ,פלפל .בנוסף להם נפגעו
גם גידולי העלים ותבלינים
לשוק המקומי.
 .2ביצענו תיעוד נזקים במהלך
סגרי הקורונה באמצעות רכזי
המועצה ובתיאום מלא עם
הקנט.
תיעוד זה כלל הפיכת שטחים,
שלא הצליחו לשווק את
תוצרתם ,לאור סגירת השווקים
הפתוחים ,אולמות ,מסעדות
וחלק מהמוסדיים .אנו מקווים
שנצליח לשכנע את המדינה
לפצות את החקלאים.
 .3עובדים זרים :תוקף הוויזות
הוארך עד  .30.7.20כרגע אין
הטסת עובדים מתאילנד,
אך רשות האוכלוסין הכינה
מתווה לקליטתם באמצעות
הבאתם בקבוצות ,שיכונם
בבתי מלון לבידוד במשך 14
יום על חשבון החקלאים ,כולל
תשלום שכר מלא עבור 14
הימים בהם שהו בבידוד.
מבחינתנו אנו מאשרים

את המתווה אך מתנגדים
לתשלום.
 .4הוכנה רשימת בקשות לשר
החדש ,הכוללת :פיצויי קורונה,
עצירת היבוא ,קידום היצוא,
הקמת שוק סיטוני ,סימון
תוצרת ,ביטול אגרות ,פנסיה וצו
הרחבה לעובדים זרים ,פישוט
קליטת עובדי שטחים על-ידי
החזרת הטיפול למועצת
הצמחים וביטול הצורך
בהפקת תלושים על-ידי שירות
התעסוקה ,הוזלת מחיר המים,
הגדלת השתתפות המדינה
בקנט וכן הכרה בחשיבותה של
מועצת הצמחים.
 .5סיימנו את הדיונים המקדימים
עם קנט לעונת הגידול 21/20
והצלחנו לשפר את החוזה
בתחומים שונים בצורה
משמעותית.
רשם :אלי אהרון

הישראלית .יש לעשות זאת,
אמר איציק ,באמצעות הסברה
מעמיקה של הדברים למקבלי
ההחלטות .עוד הוסיף כי" ,יש
לצערנו מחשבה בקרב מקבלי
ההחלטות ,שאם יפגעו בפרוטות
אותם מקבלים החקלאים ,הם
יצליחו לפתור את בעיות 'יוקר
המחייה' .דוגמה טובה לכך היא
הניסיון של היועצים הכלכליים
להוזיל את מחיר החלב ב 20-אג'
על חשבון החקלאים .ברור כי
פעולה זו הייתה מחסלת מצד
אחד את החקלאים ומצד שני
לא הייתה מוזילה דבר לצרכן".
איציק הציע למנכ"ל לעמוד מול
המערכת הזו בנחישות ,אחרת
כל מאבק נדון לכישלון .לדבריו,
קיימים כיום אנשים המעוניינים
לקדם את החקלאים במדינות
אחרות ,מהן מייבאים ללא
חשבון תוצרת טרייה ,תוך פגיעה
בחקלאות הישראלית.
עוד הציע וקנין למנכ"ל" ,אל
תאמין כאשר מספרים לך כי
יעבירו לחקלאים תמיכות ישירות,
כי זה לא יקרה".
איציק וקנין מסיים באמירה:
"מדינה שלא תשמור על
האדמות והחקלאות שלה ,אין לה
זכות קיום".

בתאריך  15.2.20התקיימה ישיבה
משותפת של מזכירות ארגון
מגדלי ירקות עם מנכ"ל משרד
החקלאות ,נחום איצקוביץ.

דברי צבי אלון

י

שיבת מזכירות ארגון
מגדלי ירקות 15.7.20 -
עם נחום איצקוביץ,
המנכ"ל החדש של משרד
החקלאות ,ועם ח"כ
לשעבר איציק וקנין

פרידה מח"כ לשעבר,
איציק וקנין
ישיבה זו נוצלה גם לפרידה מח"כ
לשעבר איציק וקנין ,שעשה רבות
למען החקלאות הישראלית.
בפתח הדברים הציג מאיר יפרח
את פועלו רב השנים של איציק
וקנין בתחום החקלאי והודה לו
על פעילותו.
בדבריו למשתתפים ,אמר איציק
וקנין כי יש להקפיד ולטרפד
כל ניסיון לפגוע בחקלאות

מנכ"ל מועצת הצמחים מעלה
על נס את פעילותו של איציק
וקנין למען החקלאות הישראלית
וקובע כי על עובדי ציבור,
כאיציק וקנין ,אומר הכתוב ,כי "ה'
נותן את שכרם".
בהמשך הישיבה הוקרן סרטון
על חשיבותה של החקלאות
הישראלית וחשיבותם של מועצת
הצמחים וארגון מגדלי ירקות
בסיוע לחקלאי הבודד בשטח.

מאיר יפרח  -חזון הארגון
בשלב זה עלה מאיר יפרח והציג
בפני המנכ"ל את חזון הארגון,
כמייצג של כלל מגדלי הירקות

בישראל ,וכן את הנושאים
הנדרשים ליישום ,כולל :בעיית
היבוא של תוצרת טרייה ,אי קיומו
של שוק סיטוני מוסדר ,עובדים
זרים ופלסטינים ,הצורך בשמירה
על מועצות הייצור וארגוני
המגדלים ,מחירי המים ,בעיית
היצוא ,סימון תוצרת בדוכנים,
מנהלת ההשקעות בהקשר של
סיוע לחקלאים צעירים ,הצורך
בהעלאת השתתפות המדינה
בביטוחי קנט ,הדרכה ומחקר,
תרבות ופסולת חקלאית ועוד.

דברי נחום איצקוביץ
מנכ"ל משרד החקלאות הציג
את ה"אני מאמין" שלו בנושאי
חקלאות שונים.
תחילה ,גם המנכ"ל העלה על
נס את פעילותו הברוכה ורבת
השנים של איציק וקנין למען
החקלאות הישראלית והודה לו
על כך.
נחום ציין כי החקלאות
והחקלאים בישראל כיום אינם
נמצאים במצב רוח טוב ,וזה
לא בגלל המוצרים אותם הם
מייצרים ,אלא בגלל היחס
של מקבלי ההחלטות ,וציין כי
"אחת המשימות שלנו כיום
היא החזרת הגאווה לחקלאי
ישראל".
בהמשך דבריו ציין המנכ"ל את
עמדתו בנושאים שונים ,כמו
למשל ,ההכרח בסימון ארץ
מקור של תוצרת חקלאית ,כדי
לאפשר לצרכן הישראלי להחליט
איזה תוצרת לרכוש.
אשר למועצות הייצור ,אמר
כי הוויכוח בנושא אינו על
השולחן שלהם ,ואין להם כל
כוונה לפגוע בגופים המסייעים
לחקלאים .בהתייחסות למחירי
המים ,קבל המנכ"ל כנגד הייצוג
המזערי למשרד החקלאות
ברשות המים .כמו-כן ציין
את דרישת משרד החקלאות
לתוספת של  300מיליון ש"ח
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להשקעות ולסיוע לצעירים
המעוניינים להיכנס לחקלאות,
להעמקת המחקר וההדרכה
החקלאית ועוד.
יש לציין כי דברי המנכ"ל
בנושאים אותם ציין עומדים
בשלב זה בקו אחד עם דרישות
החקלאים ,וכולנו מאחלים לו
הצלחה רבה בתפקידו.
רשם :אלי אהרון

מבזק ירקות
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות אוגוסט  - 2020אוקטובר 2020
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד יולי
 ,2020אשר ישווקו בחודשים אוגוסט  - 2020אוקטובר  .2020הנתונים
הבאים נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה ,מתוך הסקירה היומית
של מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף
הירקות.
נתונים אלה מעובדים במועצת הצמחים-ענף הירקות לדו"ח מרכז
ומפורט ,שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות
בשנים ( 2020-2006מדד באחוזים בסיס = ממוצע )2005

אברהם ארליך (נונה) ,מנהל ענף ירקות
אלי דנינו ,מנהל מידע ,ענף הירקות
לתשומת לבכם:
הנתונים המופיעים בתחזית זו מבוססים על מידע שנמסר או
שנאסף על-ידי המועצה ובגלל מורכבות העניין ,ישנה אפשרות
שמידע זה אינו שלם .כמו-כן ,תחזית זו מושפעת מתנאים ומנתונים
שונים שעלולים להשתנות ולשנות נתונים ו/או את האמור בתחזית
זו .מדובר בתנאים ,כגון :מזג-אוויר ,מחלות ,גלי הנבה ,אזורי גידול,
עונות גידול וכו' .לאור זאת ,יש לקחת את הנתונים והאמור בתחזית
זו בזהירות ובערבון מוגבל .אין בתחזית זו כדי להטיל על מועצת
הצמחים  -ענף הירקות או מי מעובדיה ו/או שלוחיה כל אחריות
בקשר לאמור ו/או לאמיתות האמור בתחזית זו ,ואין לפרשה
כהתחייבות לקיומו של נתון כלשהו בעתיד.

המדד הסיטוני של חודש יוני  2020עומד על שיעור של  184%משנת
הבסיס (ממוצע  .)2005מנתוני ענף הירקות עולה ,כי מדד מחירי
הירקות הסיטוני ירד בחודש יוני  2020בשיעור של  9%לעומת חודש
מאי .2020
מדד מחירי הירקות לצרכן בחודש יוני  2020עומד על שיעור של 159%
משנת הבסיס .מדד מחירי הירקות לצרכן ירד בחודש יוני  2020בשיעור
של  5%לעומת חודש מאי .2020
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השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים יולי  - 2019יולי ( 2020ש"ח לק"ג)
שם ירק
אבטיח
בטטות איכות מעולה
בצל אדום
בצל בית אלפא
בצל ירוק
בצל ריברסייד
ברוקולי באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית
איכות מעולה
גזר בשקים
דלורית
דלעת
זוקיני ירוק
חסה  8יחידות
חציל בלאדי
חציל חממה
חצילים
כרוב אדום
כרוב לבן
כרובית
לוף
לפת איכות מעולה
מלון גליה מעולה
מלון כתום
מלפפון חממה
סלק
עגבניות באשכולות
עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות
איכות מעולה
עגבניות צ'רי תמר
פלפל אדום איכות מעולה
פלפל בהיר
פלפל חריף
פלפל כתום
פלפל צהוב איכות מעולה
צנון
קולרבי
קישואים איכות מעולה
שום
שומר
שעועית ירוקה
תירס באריזה קמעונית
תפוא״ד אדום באריזה
קמעונית
תפוא״ד אדום באריזה
קמעונית איכות מעולה
תפוא״ד אדום בשקים
תפוא״ד באריזה קמעונית
לבן איכות מעולה
תפוא״ד לבן בשקים

מבזק ירקות
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יולי 19
1.44
12.74
3.49
1.83
8.25
2.20
11.80
4.28

יולי 20
1.92
10.76
4.48
2.73
10.50
3.13
13.50
3.05

 %שינוי
33%
-16%
28%
49%
27%
42%
14%
-29%

4.80

4.50

-6%

3.77
3.61
4.11
6.71
28.78
6.34

2.51
3.92
5.00
6.86
23.50
6.41
4.43

-33%
9%
22%
2%
-18%
1%

4.82
2.59
2.37
9.07
8.35
3.50
3.48
3.88
4.17
3.29
3.68
3.49

2.93
2.68
7.72
9.03
4.00
4.06
4.33
4.29
3.17
5.19
5.03

13%
13%
-15%
8%
14%
17%
11%
3%
-4%
41%
44%

5.79

6.83

18%

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

8.64
7.66
6.62
5.64
9.64
9.49
5.50
5.62
5.43
22.00
7.25
9.50
7.26

63%
0%
30%
-8%
-20%
5%
10%
-15%
2%
22%
16%
-24%
19%

3.60

4.25

18%

3.80

5.35

41%

3.30

4.00

21%

3.60

4.60

28%

3.10

3.10

0%

יולי-אוגוסט 2020

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

יוני 20
2.64
11.25
4.55
2.50
10.50

יולי 20
1.92
10.76
4.48
2.73
10.50
3.13
13.50
3.05

7%
5%

4.50

4.50

0%

2.40
4.64
5.32
5.75
24.91
7.67
5.00
2.91
2.95
7.07
7.00
4.00
4.27
4.43
3.99
3.20
4.84
4.57

2.51
3.82
5.00
6.86
23.50
6.41
4.43
2.93
2.68
7.72
9.03
4.00
4.06
4.33
4.29
3.17
5.19
5.03

5%
-15%
-6%
19%
-6%
-16%
-12%
1%
-9%
9%
29%
0%
-5%
-2%
7%
-1%
7%
10%

6.39

6.83

7%

8.39
7.58
7.18
7.20
9.60
8.65
5.41
6.25
4.16
22.00
6.64
11.05
9.00

8.64
7.66
6.62
5.64
9.64
9.49
5.50
5.62
5.43
22.00
7.25
9.50
7.26

3%
1%
-8%
-22%
0%
10%
2%
-10%
31%
0%
9%
-14%
-19%

4.25

4.25

0%

5.35

5.35

0%

4.00

4.00

0%

4.60

4.60

0%

3.10

3.10

0%

12.59
2.90

 %שינוי
-27%
-4%
-2%
9%
0%

פירוט התחזית:
בצל
הספקת בצל עד אמצע אוגוסט
היא מזן מכלוא ,ממנו קיים
מלאי של כ 5,000-טונות ,ובנוסף
הספקת בצל בחודשים יולי –
דצמבר מזן ריוורסייד ,ממנו קיים
מלאי של כ 50,000-טונות.
הצריכה הממוצעת בחודש הינה
 9,000טונות.
צפויה הספקה סדירה של
בצל .הצפי הוא לרמת מחירים
מאוזנת.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש יולי
כ 12,220-דונם בתי צמיחה
וכ 550-דונם שטח פתוח,
המיועדים לשיווק בחודשים
אוגוסט  -אוקטובר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת
עד גבוהה.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש יולי
הינו  3,925דונם ש"פ/חיפוי ו300-
דונם בתי צמיחה ,המיועדים
לשיווק בחודשים אוגוסט -
אוקטובר.
הצפי הוא
לרמת
מחירים
מאוזנת עד גבוהה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש
יולי כ 5,700-דונם בתי צמיחה,
המיועדים לשיווק
בשוק המקומי
בחודשים אוגוסט -
אוקטובר.
הצפי הוא לרמת
מחירים גבוהה -
מאוזנת.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים
מאי  -יולי הינו כ 5,870-דונם,
המיועדים לשיווק בחודשים
אוגוסט  -ספטמבר.
הצפי הוא לרמת מחירים
מאוזנת.

שום
מלאי השדה הוא כ 4,000-טונות
(המלאי מיועד עד סוף אפריל
.)2021
סך-כל הנעיצות  8,200דונם
לעונת .2020/21
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

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
מאי  -יולי הינו כ 7,530-דונם
בבתי צמיחה ,המיועדים לשיווק
בחודשים אוגוסט  -אוקטובר.
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.

אבטיח
סך-כל שתילות האבטיח עד
חודש יולי כ 8,500-דונם ש"פ,
המיועדים לשיווק בשוק המקומי
בחודשים אוגוסט  -ספטמבר.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.
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מן השטח

ב

יקור במשק קובי
שטיין בבית יהושע

אלי אהרון

מושב בית יהושע ממוקם
מזרחית לנתניה ושייך למועצה
האזורית חוף השרון .המושב
הוקם בשנת  1938כקיבוץ,
וכעבור  10שנים הפך למושב
עובדים .במושב כ 900-תושבים
העוסקים ,כמעט כולם,
במקצועות חופשיים ,ורק מעטים
עוסקים בחקלאות.
במסגרת סיור שערכתי באזור,
הגעתי למשקו האורגני של קובי
שטיין במושב בית יהושע.
קובי הינו אחד הבודדים במושב
שעדיין מפעיל משק חקלאי,
בשותפות עם אחותו דנה.
בעברו עסק קובי בהיי-טק
כמהנדס חשמל ואלקטרוניקה,
וכשנמאס לו החליט לעסוק
בתחום החקלאות במגוון גידולים
אורגניים ,בעיקר תבלינים ושלל
גידולי עלים.
קובי ודנה מנהלים גידולים בסדר
גודל של כ 70-דונם ,בחממות
ובשטחים פתוחים ,מייצרים
סלים לשיווק ישיר לבית הלקוח
וכן להזמנות נוספות ,ובנוסף
במשקם חנות מכר למוצרים
אורגניים לציבור הרחב.
קובי מייחס חשיבות רבה
להספקה רציפה של מגוון
מוצרים טריים ,ולכן חלק

מבזק ירקות
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ממוצריו נקנה על ידיו מגורמים
חיצונים וחלק גדל אצל חקלאים
שונים אחרים ,להם הוא מבטיח
רכישה שבועית קבועה .הוא
מציין כי אחת הבעיות המרכזיות
של הגידול האורגני קשורה
להיקף הקטן של מגדלים
אורגניים כיום ,שאינו מאפשר
את הגידול וההתפתחות של
הצריכה בענף זה .בעיה נוספת,
מציין קובי ,היא העובדה שמחיר
התוצרת מוכתב בסופו של דבר
על-ידי דואופול של  3-2משווקים,
הקובעים מחירים גבוהים ובכך
אינם מאפשרים את הגדלת
הצריכה באמצעות מחירים
סבירים .בעניין זה ,טוען קובי ,יש
הרבה מה לעשות.

ש

וק האיכרים
באשכול

חגית שגב אילת
שוק האיכרים באשכול הוקם
בשנת  2018במימון וביוזמת
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משרד החקלאות ,אשר השקיע
סכום של כ 640-אלף ש"ח,
ובמקביל השקיעה גם המועצה
האזורית במיזם השוק ( 240אלף
ש"ח) .כיום ,במתכונת הנוכחית,
השוק פועל בימים שלישי עד
שישי; בימים שלישי עד חמישי
בשעות  19:00-09:00וביום ששי
בשעות .14:00-09:00
לפני כחודשיים עבר ניהול השוק
לידיהם של אלירן אלקיים ואלי
ווקרט .הקונספט הינו קנייה
ישירה מחקלאים ומכירה לתושבי
האזור.
בשוק ניתן למצוא את מיטב

התוצרת החקלאית הטרייה,
פירות ,ירקות ,ירק לסוגיו,
ולאחרונה החלו במכירת סלטים
מוכנים ,כולל חמוצים.
הכוונה הינה להוסיף בעתיד
הקרוב גם מכירות של שמן זית
מקומי ,דבש ,פרחים ,גבינות
של קיבוץ בארי ועוד .המגמה
היא מכירה במקום אחד של כל
התוצרת המקומית באזור.
השוק ססגוני ויפה ,התוצרת
באיכות גבוהה ,וכולם מוזמנים
להיכנס וליהנות .מתבצעים גם
משלוחים לכל תושבי האזור,
שכיום התרחבו לאזורי הספקה

נוספים בארץ ,כמו מודיעין
והסביבה ,יבנה ,נס ציונה ,עומר,
מיתר ולהבים.
במקרה של התארגנות להזמנות
מרוכזות ,ניתן לבצע משלוחים
גם ליישובים באזורים רחוקים
יותר .להזמנות ולשאלות אפשר
לפנות אל אלירן אלקיים,
.055-6655019

ס

יור נציגי התאחדות
חקלאי ישראל
בבקעת הירדן 21.7.20 -
אלי אהרון
בתאריך  21.7.20התקיים
בבקעת הירדן סיור של חברים
בהתאחדות חקלאי ישראל.
במרכז הסיור עמד נושא המים
המושבים המגיעים מהעיר
ירושלים אל מאגרים בבקעה,
הנותנים מענה לגידול המרכזי
(כ - )70%-תמרים.
נקודת המפגש הראשונה הייתה
במושב נעמ"ה ,שם קיבלה את
פנינו אנה מלר ,אשר הציגה
בפנינו נתונים הנוגעים למושב.
בהמשך ביקרנו ב 3-נקודות

בהובלה ובהדרכה של מנהל
אגודת המים ,המהנדס דב
קוזניצוב ,שהציג את חשיבותה
של אגודת המים ,שבלעדיה לא
יכולה הייתה הבקעה לפתח
 30,000דונם תמרים ,הידועים
כצרכני מים גדולים.
במסגרת הסיור ביקרנו במאגר
נעמ"ה ,הקולט את מי השפכים
של ירושלים ,במאגר תרצה,
הבנוי בעיקר על מי שיטפונות ,וכן
בבוסטר המים בצפון הבקעה,
האמור להעביר לבקעה מים
מליחים מעמק המעיינות.
במהלך הסיור ובסיומו עלה נושא
יחס המדינה לאגודות המים

החקלאיות ,כולל אגודת המים
של בקעת הירדן ,והרצון לבטלן.
בהזדמנות זו ניתן לציין את
יעילותה הרבה של אגודת המים
בבקעת הירדן ואת חשיבותה
לחקלאי האזור .על אף כל זאת,
מתברר כי המועצה האזורית
אינה מפרגנת לאגודת המים
(בלשון המעטה) ,והחקלאים
עצמם אדישים למצב.

ס

יור של הצוות
לפתרונות
טכנולוגיים בשיווק
אלי אהרון
בתאריך  21.7.20התקיים סיור של
הצוות לפתרונות טכנולוגיים בשיווק,
שהוקם בהתאחדות חקלאי ישראל
ביוזמת דודו קוכמן  -מנכ"ל האיחוד
החקלאי ,במטרה לנסות ולקדם
את נושא שיווק התוצרת החקלאית
הטרייה ותוך מתן מענה לאפשרויות
נוספות בעניין.
במסגרת הדיונים הועלו
אפשרויות נוספות לשיווק,
שעיקרן דיגיטליות ,ואז עלתה
האפשרות לבקר ב"טנדר
מרקט" שברמת יוחנן ,שהינו
אחד הזכיינים של משרד
החקלאות בנושא זירת מסחר
דיגיטלית ,הכוללת בתוכה מתן
שירותי העברות כספים ושירותים

לוגיסטיים של העברת תוצרת
מהחקלאים לרוכשי התוצרת.
פתחנו את יום הסיור ב"מילואות"
 המפעלים האזוריים של משקיהגליל המערבי .חזונם הוא שימור
והעצמה של הנכסים החקלאיים
של  26היישובים השותפים
בארגון זה ,תוך פיתוח פעילויות
קיימות וחדשות לשגשוג כלכלי,
שיחזק את החוסן הכלכלי
והחברתי של חבריו.
עיקר פעילותו של ארגון זה
בשיווק תוצרת חקלאית ,ברכישת
תשומות ובמתן הלוואות והשקעות
בפרויקטים בתחומים שונים.
המפגש ב"מילואות" התקיים
בחסות המנכ"ל ,און ברזילי,
ובליווי דנה.
מנקודה זו נסענו לרמת יוחנן,
לפגישה עם גל ודוד עזרא
מ"טנדר מרקט" ,המשווקים
תוצרת חקלאית ליעדים שונים,
וכאמור הם מהזכיינים של משרד
החקלאות בהקמת פלטפורמה
של זירת מסחר דיגיטלית  -בה
יהיו חברים היצרנים מצד אחד
והקניינים מהצד האחר.
יש לציין כי במסגרת זו יתאפשר
לחקלאים לקבוע בעצמם את
מחיר התוצרת ,תוך כדי שיוכלו
להשתמש ביכולות הלוגיסטיות
של "טנדר מרקט" לשינוע
התוצרת מהיצרן לקניין וכן
לקבלת התשלום.
כולנו מאחלים להם הצלחה.
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תכירו

ק

ו התירס
ב"בננות החוף"

מפגש עם עופר לרנר ,מנהל
בית האריזה לתירס בבית אורן
חגית שגב אילת
"בננות החוף" הוא אגש"ח של
חמישה קיבוצים :בית אורן,
החותרים ,עין כרמל ,משמר
העמק ושדות ים ,העוסקים
בגידול ,אריזה ושיווק של מגוון רב
של פירות וירקות ,וביניהם תירס.
קו אריזת התירס קיים ב"בננות
החוף" מ ,2012-ואורזים בו 11
חודשים בשנה ,בשני קווים
מקבילים :אחד מיועד לכל אלה
שמגדלים עבור בית האריזה,
והאחר כולל את כל גידולי
הנישה ,התירס הלבן והסופר
סוויט המתוק ,ש"בננות החוף"

מבזק ירקות
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מגדלת בעצמה .לפי עונת הגידול
נבחר המקום המתאים לגידול,
מקיבוץ אילות בחודש מרץ ועד
לאזור בית שאן בפברואר .בבית
האריזה מועסקים כ 60-עובדים,
בעיקר עובדות ,מכל כפרי
האזור.
עופר לרנר החל לנהל את בית
האריזה לתירס החל מ.2012-
קודם לכן ,במשך כ 23-שנה ,עבד
בבית אריזה אחר ,שקרוב למקום
מגוריו.
עופר שולט ומטפל בכל שרשרת
הגידול ,האריזה והשיווק .נמצא
בקשר שוטף עם המגדלים,
יחד עם חברת "הדסים" ,אשר
מלווה אותם בהיבט החקלאי
והמקצועי .עופר מכין איתם
תוכנית שנתית של זריעות ,קטיף
ושיווק שנתיים ,ובמקביל אחראי
לפעילות בבית האריזה ולמכירת
התוצרת בשוק ,לקנייני הרשתות,
לסיטונאים ולמשווקים.
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עופר מספר שהתירס נקטף
בשעות הלילה המאוחרות כדי
שהטמפרטורה תהיה קרה,
התירס מגיע לבית האריזה
לפנות בוקר ,נפרק ונכנס לקירור.
האריזה מתבצעת לפי ההזמנות
לסוגיהן השונים ,רגיל ,מתוק ,לבן.
צריכת ה"סופר סוויט" הולכת
ועולה .הלבן הינו זן חדש ומוצלח,
שרגיש מאוד למכות ובעל חיי
מדף קצרים במיוחד ,אבל הוא
טעים מאוד ,ויש לו ביקוש.
ב"בננות החוף" עובדים עם כולם,
רשתות השיווק השונות ,שווקים
סיטוניים ושווקים פתוחים.
שומרים על שרשרת קירור,
והתוצרת יוצאת מבית האריזה
יום יום במכוניות קירור אל יעדי
השיווק.
תירס ,מציין עופר ,הינו מוצר
רגיש מאוד לחום ולקור ,וזה
גורם לבעיות הפריה .למשל,
בגל החום האחרון נפגע התירס,

חסרו לו בשל כך גרעינים
בקלחים ,והדבר פגע בשיווקו.
בבית האריזה משתדלים לא
לחתוך את התירס בגרעינים,
כדי למנוע את השחרתו .הוא
גם נחתך ידנית ,כדי שלא ישחיר
מהר.
הזן המוביל ביותר בתירס הינו
"אוויטה" ,שהוא טעים במיוחד
ובעל ארומה טובה יותר מהתירס
שמשווק לתעשייה .מדובר בזן
שניתן לגדל כמעט כל השנה,
כאשר האביב הינו עתיר יבול.
העונות הבעייתיות הן הסתיו
והחורף ,בשל פגעי מזג-האוויר.
בבית האריזה משתדלים לנטוע
זנים שלא רובצים מרוחות
החורף,
הזן הלבן הוכנס על-ידי חברת
זרעים ,כאשר חקלאי מצופית
היה החקלאי הראשון שגידל
ומכר את התירס .בתחילת
הדרך מחיריו היו גבוהים ,אולם

כיום מוכרים אותו ב"בננות
החוף" במחיר סביר ,והוא משווק
לרשתות שיווק רבות .קשה יהיה
לגדול בפעילות עם הזן הלבן,
בגלל הרגישות והקשיים בגידול
ובאריזה .מדובר במוצר נישה,
שרגיש לפגיעות ומהווה כחמישה
אחוזים מהיקף הפעילות בשנה
האחרונה.
התירס גדל באזור בית שאן
בחורף ,לאחר מכן במישור החוף,
ואז בגליל העליון וחזרה לבית
שאן .הסופר סוויט הינו זן ותיק
יותר ,שהצריכה שלו עולה באופן
מתמיד .זהו זן שצריך לדעת מתי
לקטוף אותו ,כי אם מאחרים
בקטיף ,חיי המדף יורדים ונפגעת
איכות המוצר.
עופר מציין כי בתקופת הקורונה
עלתה צריכת התירס ,בגלל
השימוש הביתי .לתירס קלחים
אין שימוש בשוק המוסדי.

לשאלתנו ,באילו שיטות
משתמשים בבית האריזה כדי
להשביח את התירס ,עופר
משיב כי "בבית האריזה עובדים
בחיתוך ידני ולא בדיסקים כמו
בבתי אריזה אחרים ,משתדלים
לקטוף את התירס צעיר ככל
האפשר ,ועל-ידי זה מאריכים
את חיי המדף וגורמים לארומה
טובה יותר .הפריסה השיווקית
הינה גדולה יותר בזכות
הפעילות הרחבה של ׳בננות
החוף׳ ,מגיעים לכל רשת ולכל
שוק בכל עיר ,מקפידים על כל
פרט בתהליך מרגע הזריעה
ועד ההגעה ליעד השיווק.
אנו עומדים לפני הגדלת בית
האריזה ומתכננים לבנות קו
אריזה נוסף לתירס ,כדי שנוכל
לעמוד בביקוש .כמו-כן אנחנו
מבצעים מבחני זנים של התירס
בעיקר עם חברות הזרעים

ו׳הדסים׳ ,כדי לשפר את איכות
התירס בשווקים".
עופר איש רציני וידידותי ,מדבר
בגובה העיניים ובעל שליטה
מלאה בכל הנושאים הנוגעים
לתירס.
אנו מאחלים לעופר שבית

האריזה בניהולו יתפתח ויגדיל
את היקף הפעילות שלו מדי
שנה ,כדי שהציבור יוכל להמשיך
ליהנות מהתירס האיכותי שהם
משווקים.

בהצלחה.
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ב שדה ההדרכה

ג

ידול חציל בבתי
צמיחה בערבה בחורף
ליצוא ולשוק המקומי
עדי סויסה ,סבטלנה דוברינין,
יואל חדד  -שה"מ ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
יורם צביאלי ,מילי זנבר,
שמעון פיבוניה ,שבתאי כהן -
מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
יצחק אסקירה  -יועץ שה"מ

מבוא
בארץ מגדלים חצילים כל השנה.
בחורף עיקר הגידול מתמקד
בערבה ובבקעת הירדן ,בקיץ
ובסתיו  -באזורי החוף הממוזגים
יותר .שיטות הגידול מגוונות -
מגידול בשטח פתוח ,המקובל
בשפלה הפנימית ובבקעת
הירדן ,עד גידול חסוי במנהרות
עבירות או בחממות ,כמקובל

מבזק ירקות
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בערבה ובאזורי החוף .הגידול
בטמפרטורה נמוכה בחורף
מחייב חנטה מאולצת על-ידי
שימוש בהורמונים או גידול זנים
פרתנוקרפיים.

השפעות האקלים
בגידול החסוי
החציל הינו ירק קיצי הדורש
מצד אחד טמפרטורת מינימום
של  14מ"צ בלילה לחנטה
ולהתפתחות הפרי ,אך מצד
שני ,בטמפרטורות יום גבוהות
וברמת קרינה חזקה הפרי סובל
מבעיות צבע ואיכות .צמח
החציל סובל מתנאי אקלים
קיצוניים .חום גבוה גורם לנשירת
פרחים וחנטים ולהופעת פירות
סגולים .לחות גבוהה מעודדת
התפתחות מחלות אוהבות
לחות וקשות הדברה ,במיוחד
עובש אפור (בוטריטיס) וקשיונה
גדולה .מחלת העובש האפור
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מתפתחת בלחות יחסית גבוהה
ובטמפרטורה מתונה ומתחילה
להופיע לראשונה בפרחים
ובחנטים צעירים עם שאריות עלי
הכותרת .אוורור המבנה הינו תנאי
להצלחה בהדברת מחלות קשות
אלה.
רגישות החציל לטמפרטורות
נמוכות מתבטאת בהבהרת
עלים תחתונים עד כדי היווצרות
כתמים נקרוטיים ,האטת
הצימוח ,הפריחה וקצב ההנבה,
הפרעות בחנטה ובהתפתחות
הפרי ופגיעה באיכות הפרי
המתבטאת בהשחרות פנימיות
ובחטטים על גבי הקליפה.

בחירת החלקה
הצמח רגיש לקרה ולכן אין
לשתול אותו באזור נמוך הידוע
כרגיש לקרה .מומלץ לגדל כך
שכיוון השורות יהיה צפון-דרום,
בגידול בהדליה במגוון מבנים.

החציל גדל היטב במגוון קרקעות
 מכבדות עד חוליות ,אך ישלהקפיד על ניקוז טוב בגידול
בקרקע כבדה .הצמח יחסית
פחות רגיש למליחות.

סוג המבנה והכיסוי
ניתן לגדל במנהרות ״-1״ .2מבנים
אלו מהווים בסיס טוב ליבול גבוה
ואיכותי בתקופת החורף .גידול
בחממות מאפשר את הארכת
העונה לתוך האביב .גידול בבית
רשת  50מש ,למניעת כניסת
מזיקים ,אפשרי גם הוא ,אך יש
לקחת בחשבון כי בעונה עם
טמפרטורות נמוכות לאורך זמן,
תהיה איכות הפרי ירודה.
השתילה במנהרות ובחממה
תתבצע כאשר המבנה ללא
כיסוי (שטח פתוח) .פריסת
הפלסטיק תתבצע לא לפני
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אמצע אוקטובר ,כאשר
הטמפרטורה יורדת .בהמשך
הגידול באביב ,מומלץ לפרוס
רשת צל או להלבין את
הפלסטיק על-ידי סיודו ,על-מנת
להפחית את הקרינה ולהקטין
את הטמפרטורה במבנה .שימוש
ברשת צל יבטיח את אחידות
ההצללה במבנה ,לעומת ההלבנה
בצבע .לכיסוי המבנה מומלץ
להשתמש ביריעות תרמיות ()IR
בעלות תוסף אנטי-פוג (.)AF
תפקידו של תוסף זה הוא למנוע
עיבוי טיפות מים בחלק הפנימי
של גג המבנה ,ובכך למנוע את
הרטבת הצמחים ויצירת מוקדי
מחלות מעודדות לחות ,כמו
בוטריטיס .יש להימנע משימוש
בפלסטיק חוסם  ,UVהעלול
לפגוע בצבע החציל.

הכנת הקרקע
מומלץ לבצע בדיקות קרקע
בסיום העונה ולהוסיף קומפוסט
(לפני חיטוי קרקע) בהתאם
לתוצאות הבדיקה ולפי הצורך.
חידוש סימון הערוגות יבוצע
על-ידי מתלמים ,המותקנים
במרווח המתאים לרוחב הערוגה.
מומלץ לבצע שטיפת קרקע
לאחר הצנעת הקומפוסט
והעיבוד המעמיק במשתת
פראפלאו .השטיפה תתבצע
בטפטוף (ראו הנחיות מפורטות
לשטיפת קרקע בדפון נפרד,
המלצות להכנת הקרקע
לעונת הגידול) .עיבוד מעמיק
בפראפלאו יבוצע בקרקע
יבשה ככל הניתן ,דבר שיבטיח
פתיחה לעומק  60-50ס"מ
ושבירת הרגבים ללא הפיכת
שכבות .אם מצניעים קומפוסט,
מומלץ להוסיף מתלם מרכזי
רחב ,לפתיחת תלם למיקום
הקומפוסט.
יצירת חריץ במרכז הערוגה,
למיקום שלוחת הטפטוף,
תיעשה במעגלה או במתלם
גלגלון לחץ .במקרה שהקרקע

מבזק ירקות

28

לאחר התיחוח תפוחה מדי,
מומלץ להנחיתה במעגלה
חלקה ,שתצויד במרכזה
בבליטה ,אשר תיצור חריץ
למיקום שלוחת הטפטוף במרכז
הערוגה.
לאחר הרכבת מערכת הטפטוף,
חשוב לבדוק את תקינותה לפני
חיפוי הקרקע בפוליאתילן.
פורסים שלוחה אחת לערוגה,
כאשר מרווח הטפטפות יותאם
ככל האפשר למרווח הצמחים
בשורה.

חיפוי וחיטוי הקרקע
יריעת פוליאתילן שקופה
משמשת הן לחיטוי סולרי
(בתוספת חומר חיטוי במידת
הצורך) והן לחיפוי הקרקע
במשך כל עונת הגידול .היריעה
צריכה להתאים לשימוש בעונה
ארוכה (מיוצבת) ועובייה יהיה
גדול מ 0.035-מ"מ .לשיפור
פעולת החיטוי הסולרי ,מומלץ
להשתמש ביריעה המכילה
תוסף אנטי דריפ (.)AD
בגלל רגישות החציל למחלות
קרקע ,מומלץ לבצע חיטוי
קרקע לפני כל גידול .אם ידוע כי
השטח נגוע בפגעי קרקע קשי
הדברה ,מומלץ לשלב חיטוי
סולרי וכימי .כנגד נמטודות,
מחלות ועשבים ,מומלץ חיטוי
בתכשיר פלדין ,ואילו כנגד
עשבים ,מחלות קרקע ,מומלץ
לחטא באחד מתכשירי מתאם
סודיום (אדיגן סופר ,אדוכם
סופר ,אדירם) .חשוב מאוד
לפתוח חורי שתילה גדולים
( 25-20ס"מ קוטר) בחיפוי הקרקע
לפחות שבוע לפני השתילה ,כדי
לאפשר אוורור ונידוף יעיל של
שאריות חומרי החיטוי ,העלולות
לפגוע בקליטת השתילים ולמנוע
עומס חום בזמן השתילה ,שעלול
לעכב את התפתחות הצמחים.
השתילה תבוצע בקרקע לחה,
כאשר גוש השתיל רווי.
עם עליית הטמפרטורה לקראת
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האביב (אפריל) ,מומלץ להסיר
את חיפוי הקרקע על-מנת
להעלות את הלחות במבנה.

זנים
לזן הוותיק קלאסיק (הזרע
סידס) קשיי חנטה בטמפרטורות
נמוכות .לקבלת פרי בזן זה,
עם רדת הטמפרטורה יש
לרסס מווסתי צמיחה .זן זה
בעל פרי עם חיי מדף קצרים
ולא מומלץ ליצוא ,אבל שומר
טוב יחסית על צבעו הכהה
בטמפרטורות גבוהות לעומת
הזנים הפרתנוקרפיים.
הזן הפרתנוקרפי (חסר זרעים)
( 206עדן זרעים) בעל חיי מדף
ארוכים ומומלץ ליצוא .בזן זה אין
צורך בכל טיפול להשריית חנטה
(ריסוס בחומרי צמיחה ,ניעור או
דבורים) ,ובכך ניתן לחסוך ימי
עבודה.
טיפוסי חציל נוספים הקיימים
בשוק :בלאדי ,מפוספס (זברה),
לבן ,אצבעות יפני .לטיפוסים אלו
שוק נישה מצומצם.

עומד צמחים
מספר הענפים הממוצע הרצוי
לדונם הוא כ 3,500-ענפים .ניתן
להשיג זאת במספר דרכים:
א .שתילה כל  40ס"מ והשארת
 2ענפים לצמח; ב .שתילה
כל  50ס"מ והשארת  2או 3
ענפים לצמח; ג .שתילה כל 60
ס"מ והשארת  3ענפים לצמח.
בשתילים מורכבים יש להשאיר
 4-3ענפים לצמח .כאשר מדלים
בשיטת הדליה ספרדית ,יש
לשתול כל  50ס"מ .מומלץ
לשתול שתי שורות צמחים
לערוגה ,תוך שמירה על כמות
הענפים הנ"ל לדונם.

שתילים מורכבים
מניסויי זנים וכן מהתרשמות
בשטחים מסחריים נלמד כי
חצילים מורכבים מניבים תוספת
יבול משמעותית של כ20%-

יחסית לשתילים הרגילים.
הגידול המורכב על כנת עגבנייה
דורש התאמת השקיה ודישון
שונים מהשתיל הרגיל ומחייב
שתילה בפתיחת מים נפרדת,
כך שניתן יהיה לתת מנות מים
ודשן מופחתות (צריכת מים
עונתית של כ 30%-פחות יחסית
לצמח לא מורכב) ,למניעת
עודפי מים והצהבות עלים .ידוע
שחציל אינו רגיש לנגיף הטובמו
 ToBRFVהחדש של העגבנייה,
אך יחד עם זאת לא נערכה
בדיקה האם חציל מורכב על
עגבנייה יכול להידבק בווירוס.
כנת עגבנייה צריכה להיות
עמידה למחלת ריקבון הכתר,
לדוררת ולנמטודות .קיימות כיום
בשוק גם כנות חציל ,שנבחנו
בניסויים וגם הן תרמו לתוספת
יבול של כ .20%-כנות החציל
נבחנו בערבה בהשקיה רגילה,
אך לפי מופע הצמחים והשורש
ייתכן שניתן להוריד גם בכנות
אלה את צריכת המים העונתית,
נושא שעדיין לא הועמד לניסוי
מסודר .מתחשיבי הגידול עולה
כי תוספת היבול בשתיל מורכב
מעלה את הכדאיות הכלכלית
של הגידול.

מועדי שתילה
מומלץ לשתול מאמצע
ספטמבר ועד לאמצע אוקטובר
(בכיכר סדום) .שתילה מוקדמת
גורמת לעומס פרי באיכות
ירודה על הצמח בשלב מוקדם,
ושתילה מאוחרת מזו סובלת
מיבול נמוך יחסית ,עקב כניסה
לחורף של צמח לא מפותח.

הדליה ועיצוב
הדליה הולנדית :מדלים
על חוטים את שני הענפים
הראשונים המתפתחים
מההסתעפות הראשונה .הענף
השלישי יהיה זה שיתפתח
מאחד משני הענפים הראשיים.
ענפים תחתונים ,המתפתחים

בחיקי עלים מתחת להסתעפות
הראשונה ,יזורדו בבסיסם.
מומלץ להסיר עלים מצהיבים
בחלק התחתון של הצמח,
הנראים לעתים בשלב המתקדם
של הגידול .פרחי החציל מופיעים
כתפרחת בעלת  3-1פרחים,
כאשר הפרח הראשי גדול
משמעותית מהאחרים .מהפרח
הגדול מתפתח חציל איכותי
לשיווק ,ומהפרחים המשניים
יתפתחו חצילים מוארכים וצרים,
שאינם בני שיווק .כאשר הצמח
מאוזן ,הפרחים הקטנים ידוללו
באופן טבעי על-ידי הצמח ,אך
ניתן לדלל אותם גם באופן ידני.
מומלץ להסיר את הפרי בקומה
 ,0כיוון שלרוב ייגע בקרקע בזמן
הגדילה ויתעקם ,וגם על-מנת
לאפשר לצמח לגדל מספיק נוף
לפני הוצאת פירות.
הדליה ספרדית :לאחר עיצוב
הצמחים לשלושה ענפים ,בדומה
להדליה הולנדית ,מדלים את
הצמחים באמצעות חוטים
אופקיים הנמתחים לאורך
השורה ונתמכים במספר עמודים
(קורדונים) התקועים בקרקע כל
 3-2מטרים .מומלץ לשתול שתי
שורות שתילים בערוגה ולהדלות
אותן על שתי שורות קורדונים.
נראה כי איכות החציל בהדליה
הולנדית גבוהה ביחס לחציל
בהדליה ספרדית ,אך לא נמצא
הבדל ביבול .כמו-כן ,נראה כי
יש יתרון להדליה הספרדית
בתחשיב הכלכלי של הגידול
מול הדליה הולנדית ,וזאת עקב
חיסכון משמעותי בכוח אדם.

חנטה
בזנים פרתנוקרפיים אין צורך
לרסס בהורמון להשריית חנטה.
בזנים קלאסיק ובלדי יש לרסס
בתכשיר אורסט (בריכוז )0.5%
להשריית חנטה .מרססים ישירות
לפרח ,שעדיין במצב סגור
למחצה .קצב הריסוס יותאם
לקצב הופעת פרחים חדשים:

בתקופות החמות כל  5ימים,
ובתקופות הקרות מדי  8-7ימים.

קטיף
הקטיף ייעשה לפי הצבע
האופייני לזן ובגודל המתאים
לפי דרישת היצואן או השוק
המקומי .הפרי הנדרש ליצוא הוא
במשקל  500-350גרם .את הפרי
יש לקטוף בעזרת מקטפות,
ועל העובדים לחבוש כפפות
על ידיהם בזמן הקטיף ,למניעת
שריטת הפרי .הפרי ייאסף בשדה
לארגזי פלסטיק נקיים ויבשים,
שבתחתיתם פלסטיק בועות
להגנה ממכות מכניות ,כאשר
חשוב להקפיד שלא לשים
יותר משתי שכבות של פרי.
יש להקפיד לסדר את הפירות
כך שהעוקץ של פרי אחד לא
יפגע בפרי אחר .יש לקטוף עם
עוקצים קצרים ככל האפשר.
תדירות הקטיף תלויה במשקל
הפרי המבוקש .על-מנת לשמור
על אחידות ואיכות טובה של
הפרי ,יש לשמור על סדר קבוע
של קטיפים ,כך שהצמח ייקטף
אחת לשבוע (לפחות).

אלפטין ,אמיגו או בולרו ,למניעת
השחרת העוקצים .לאחר
הטבילה יש לייבש את הפרי.
פרי ליצוא יש לארוז בשקיות
אווירה מתואמת של החברות
המצויות בשוק .אם האריזה
נעשית בשתי שכבות ,יש לחצוץ
בין השכבות בנייר עבה  80גרם
(אפשרי גם פלסטיק בועות ,אך
לא אסתטי).
תנאי ההובלה (אחסון)
המומלצים הינם  12מ"צ ו95%-
לחות יחסית .פרי שיאוחסן
בטמפרטורה נמוכה מ12-
מ"צ עלול לפתח נזקי צינה .יש
להקפיד על שרשרת קירור עד
להגעת הפרי ללקוח.

הגנת הצומח
מחלות אוהדות לחות (חלפת,
קשיונה גדולה ובוטריטיס) -
פגעים אלה מופיעים עם ירידת

הטמפרטורות ותחילת הגשמים.
בזנים ,בהם ניתן הורמון לחנטה
עם ירידת הטמפרטורה ועליית
הלחות ,ניתן לשלב בהורמון חומר
נגד בוטריטיס .פעולה זו מטרתה
למנוע התפתחות בוטריטיס
על עלי הכותרת של הפרח,
שנשארים צמודים לחנט.
מחלת קשיונה גדולה תוקפת
את הצמח בדרך כלל בגבעול
וגורמת לנבילתו .מטפלים כאשר
מזהים את הפגע.
התפתחות חלפת בתנאי הגידול
בערבה היא נדירה אך קיימת,
ומטפלים עם זיהוי המחלה.
הטיפול בחומרים המומלצים
המופיעים בחוברת ההמלצות,
לפי כל אחד מהפגעים.
קימחונית  -יכולה לגרום לנזק
קשה ועדיף לטפל למניעה באחד

המשך בעמוד הבא

טיפול לאחר קטיף,
מיון ואריזה
אם נדרשת הובלה של למעלה
משבועיים ,יש לבחון אפשרות
חיטוי מוקדם באחד מתכשירי
הכלור הבאים בריכוז של 150
ח"מ :טהרספט או כלורן.
המיון ייעשה לגודל ולפגמים ,כמו
התעגלות של הפרי .יש להקפיד
על מיון עדין למניעת שריטות פרי
ולא לגרום לפצעי לחץ במהלך
המיון .תשומת לב מיוחדת בעת
המיון נדרשת לאחר אירוע צינה
או קרה (לילה עם טמפ' מתחת
ל 7-מ"צ) :פירות בעלי עוקץ יבש
או שחור אין לשלוח ליצוא.
לפני האריזה אפשר לטבול
את העוקצים באחד מתכשירי
ה NAA-הבאים בריכוז  100ח"מ:
אגריטון ,אלפאנול ,אלפארון,
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מהחומרים המומלצים .ישנן שתי
שיטות טיפול :הגמעה ובהמשך
ריסוס ,ושיטה שנייה המתבססת
רק על טיפולים בריסוס.
להגמעה ניתן להשתמש רק
בתכשירים המורשים להגמעה,
ויש ליישם אותם בהתאם למצוין
בתווית התכשיר .כשבועיים
לאחר הטיפול האחרון בהגמעה,
יש להתחיל בטיפולים בריסוס.
כנימת עש הטבק  -נגיעות
במזיק זה צפויה בכל שלבי
הגידול .הנזק מתבטא בהחלשת
הצימוח עקב הזנת כנימת
עש הטבק .בנוסף ,כתוצאה
מהפרשת "טל דבש" דביק על
הפירות והעלים ,יכולה להתפתח
"פייחת"  -קבוצת פטריות
שמקנות מראה שחור .פרי דביק
ומכוסה טל דבש חייב לעבור
שטיפה יסודית לפני השיווק.
המזיק הוגדר כווקטור לווירוס
נימור חציל מתון (.)EMMV
הופעת הווירוס בערבה אינה
סדירה ,צמחים בודדים נתקפים,
ויש שנים בהן הוא לא נמצא
כלל .מטפלים במזיק באחד
התכשירים המומלצים בחוברת
ההמלצות .יש יתרון לטיפול
לסירוגין בתכשירים כימיים
מקבוצות פעולה שונות ,למניעת
פיתוח עמידות על-ידי המזיק.
כנימות עלה  -המזיק יכול
להופיע בכל שלבי הגידול.
הנזק העיקרי מתבטא בהזנה
על הצמח ,הפרשת "טל דבש"
בדומה לכנימת עש הטבק .עם
הופעת המזיק ,מומלץ לטפל
באחד התכשירים המורשים
לגידול.
אקרית אדומה  -יש להתחיל
בטיפולים עם הופעת המזיק
כשאוכלוסייתו עדיין קטנה.
תדירות הטיפולים תלויה בשיעור
הנגיעות ובסוג תכשיר ההדברה
הנבחר .עם עליית הטמפרטורות,
קצב התפשטות המזיק עולה,
ויש לבצע הקפדה יתרה על
סימון מוקדים וטיפול בהם.

מבזק ירקות
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אקרית החלודה  -מופיעה
בעונות מעבר ,בסתיו ובאביב.
פוגעת באמירי הצימוח וגורמת
לגוון חלוד בצימוח הנפגע,
בדומה לזה של העגבנייה .מומלץ
לבצע טיפול עם הופעת הפגע.
אקרית עיוותים  -אקרית קטנה
מאוד הגורמת לנזקים כבדים
עד כדי עצירת הצימוח ושריטות
בפירות .בממשק הדברה
ביולוגית משולבת ועקב הוצאה
מהשימוש של תכשירי הדברה
דוגמת אבמקטין (ורטימק או
דומיו) ,ישנו חשש גובר להופעת
המזיק .להדברת המזיק ניתן
להשתמש בתכשירים המותרים
בחציל ,אך נועדים לנגעים
אחרים.
אקרית המוזאיקה של החציל -
אקרית צהבהבה זעירה בעלת
 2זוגות רגליים ,הניתנת להבחנה
בזכוכית מגדלת של לפחות פי
 .20הנזק מופיע בעיקר בעלים
הצעירים ובצימוח צעיר ומתבטא
בהופעת כתמים בהירים לא
רגולריים (מוזאיקה) .בנגיעות
גבוהה הצימוח הצעיר נפגע
קשה ועלול להיעצר .הדברה:
תכשירי גופרית עשויים למנוע
את התפרצות המזיק .תכשירים
מורשים בגידול חציל ומומלצים
להדברת האקרית החלודה
בעגבנייה עשויים גם להדביר את
המזיק :ורטימק ודומיו ,דיפנדר,
אוברון ,מייטקלין ,מגיסטר,
מטאור ,פגסוס ודומיו .יש לעיין
בתווית התכשיר לפני השימוש
ולוודא שהוא מורשה לגידול
חציל.
תריפס קליפורני  -שוכן
בפרחים וגורם פגיעה בפירות
על-ידי גירוד קליפת הפרי.
ברמות גבוהות של אוכלוסיית
המזיק ישנה הטלה מסיבית
באזור פיטם הפרי ופגיעה
בהתפתחות הצבע .המזיק
מעביר את וירוס הנבילה של
העגבנייה ( .)TSWVעם הופעתו
יש לטפל בחומרים המומלצים
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והיעילים או לשקול פיזור פשפש
טורף מסוג אוריוס.
תריפס הטבק  -מופיע לעתים
נדירות .פוגע בפרי על-ידי גירוד,
ועקב כך נוצרים פסי גירוד
הדומים לנזק מכאני ,שפוסלים
את הפרי לשיווק .עם הופעת
המזיק מומלץ לבצע טיפולי
הדברה בחומרים המומלצים.
זבוב מנהרות  -פוגע בעלווה.
מומלץ לטפל רק עם הופעת
נגיעות משמעותית.

ס"מ .לחילופין ,ניתן לתחח
רדוד .הוספת קומפוסט תיעשה
בהתאם לכמות החומר האורגני
המצוי בקרקע (רצוי להיעזר
בבדיקות קרקע במעבדה).
חיטוי :ניתן לגדל קישוא ללא
חיטוי קרקע.
טיפולים אפשריים נגד עשבייה:
 .1הנבטת עשבים וריסוס בדו
קטלון לפני פריסה של יריעה
שקופה :מתאים למשתלי
נובמבר-ינואר כאשר מכסים
בפוליאתילן.
 .2חיפוי קרקע צהוב-חום או
כסף-שחור מומלץ במיוחד
בשתילות ספטמבר-אוקטובר.
שני סוגי החיפוי מסייעים
בהפחתת נגיעות בווירוסים
המועברים על-ידי כנימות עש
טבק וכנימות עלה והפחתת
עשבייה.
 .3כאשר מכינים את השטח
לקראת גידול מלון סתיו
כמחזור ראשון בדו-גידול,
יש לפרוס חיפוי פלסטיק
שקוף לחיטוי סולרי בתוספת
אחד התכשירים המומלצים
לחיטוי קרקע למלון (ראו דפון
בנפרד).

מבוא

זריעה/שתילה

גידול קישואים בערבה מקובל
בעונת הסתיו המאוחר ו/או
לקראת האביב .קישוא מתאים
לשילוב כדו-גידול לאחר מלון
סתיו ו/או לפני מלון אביב מאוחר,
בשטח פתוח ,במנהרות עבירות
ובחממות .המגבלות העיקריות
של הגידול הן רגישות רבה
לווירוסים והצורך בכוח אדם רב
בקטיפים תכופים ורצופים.

ניתן לזרוע או לשתול מאמצע
אוגוסט עד פברואר ,תלוי
במועד ההספקה הרצוי.
השתילות המוקדמות חשופות
מאוד להדבקה בווירוסים
המועברים על-ידי כנימות עש
טבק וכנימות עלה ומומלץ על
חיפוי קרקע צהוב או כסוף,
תחת הגנה מכנית של יריעות
אגריל או מבנה עם רשת חרקים
 50מש .יש להכין חורי שתילה
בחיפוי בקוטר  20ס"מ לפחות.
במידה שמתכננים כיסוי באגריל,
יש לנעוץ בערוגות בעוד מועד
קשתות נמוכות ולכסות באגריל
מיד לאחר השתילה/זריעה.
מומלץ לבצע את השתילה
אחר הצהריים ,כאשר תעופת

כל ההמלצות הכלולות בפרסום
זה הן בגדר עצה מקצועית
בלבד ועל מקבל העצה לנקוט
מנהג זהירות.
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מלצות לגידול
קישואים בערבה
ובכיכר סדום 2020/21

יורם צביאלי  -מו"פ ערבה
תיכונה וצפונית תמר
עדי סויסה ,נביל עומרי ,סבטלנה
דוברינין ,שמשון עומר  -שה"מ,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
יצחק אסקירה  -יועץ שה"מ

הכנת השטח
הגידול ייעשה בשורה בודדת
לערוגה .בשטח חדש או
בשטחים עם פוריות קרקע
נמוכה מומלץ לפזר קומפוסט
בתלם במרכז הערוגה ולכסותו
בשכבת אדמה בעובי 5-3

כנימות העש מועטה ביותר.
החל מאמצע נובמבר מומלצת
השתילה תחת חיפויי פוליאתילן
במנהרות נמוכות או במנהרות
עבירות .אין צורך ביריעות
 IRאלא להבטחה מפני קרה
באזורים רגישים.
השתילה/זריעה תיעשה כל 40
בסגול משני צדי שלוחת
ס"מ ֶ
הטפטוף (כ 1,600-צמחים
לדונם).

טיפוסי קישוא וזנים
טיפוס מעיין (:)Cocozelle
זנים בעלי פרי מוארך בצבע
ירוק בהיר .מומלצים לזריעה
עד נובמבר והחל מינואר:
מג'יק ,ג'זירה ,יונתן ,נור
(בעל גוון ירוק זיתי וחיי מדף
טובים).
בעונת הקטיף החמה מופיעים
פירות בצבע ירוק בהיר מאוד
בגלל קצב גידול מהיר ואי צבירת

מועדי גידול ואגרוטכניקה
זריעה

ימים עד
קטיף

אגרוטכניקה

אוגוסט-
ספטמבר

35-30

תחילת גידול עד הכנסת דבורים  -תחת
אגריל או  50מש

אוקטובר

50-45

תחילת גידול עד הכנסת דבורים  -תחת
אגריל או  50מש

נובמבר-
דצמבר

65-60

גידול תחת פוליאתילן במנהרות (נמוכות
או גבוהות)

ינואר

50-45

גידול תחת פוליאתילן במנהרות (נמוכות
או גבוהות)

פיגמנטים מספקת ,ועל כן
מומלץ לבחור זנים בגוון כהה
יותר ,דוגמת קרינה ו-טופזיו (שני
האחרונים סבילים כנגד וירוס
קיפול העלים).
טיפוס קלריטה (ביירותי קצר
 :)Marrow Vegetableזנים בעלי
פרי קצר דמוי אלה ,שהולך
ומתעבה בקצה בצבע ירוק
בהיר ,מומלצים לשתילה/זריעה
בנובמבר ובדצמבר :שורוק,
מונדיאל ,ח'זנה ,אנא ,לין (סביל
כנגד וירוס קיפול העלים).
קישוא עגול :רייבן ,ברייס,
שחר (ירוק בהיר) ,ניצה (ירוק
כהה) .בזנים אלה חשוב מאוד
הקטיף בגודל המתאים ,בהתאם
לדרישת השוק.
טיפוס צוקיני :פרי דמוי צילינדר:
אופק ,55 ,טורינו ,דיינסטי
(ירוקים כהים) ,גולדן גלורי ,גולדי
(צהובים).

זנים חדשים :קיימים טיפוסי פרי
וזנים נוספים בשוק ,אותם ניתן
לנסות בהיקף מצומצם.

הפריה ודבורים
מומלץ להכניס לשטח כוורת
מתחילתה של הופעת פריחה
זכרית .במידה שהשטח מכוסה
אגריל ,יש להסיר את היריעות
לפני הכנסת הדבורים .יש
להקפיד לא לרסס בחומרים
דוחים או רעילים לדבורים במשך
כל תקופת החנטה והקטיף.
בשתילות מוקדמות מאוד (סוף
אוגוסט-תחילת ספטמבר) תיתכן
בחלק מהזנים דחייה בהופעה
של פרחי נקבה עקב טמפרטורה
גבוהה .עקב ירידת הטמפרטורה,
בגידול החורפי צפויה בעיית
חנטה ,מהסיבות הבאות :פחיתה
בפריחה הזכרית עד כדי הפסקה
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וירידה בפעילות הדבורים.
לעיתים נעלמת הפריחה הזכרית
על רקע הגיל הפיסיולוגי ,עם
הזדקנות הצמח וללא קשר
לטמפרטורה .בנוסף ,אוכלוסיית
הדבורים עלולה להיפגע
מפעילות שרקרקים .לפתרון
בעיית החנטה בהעדר פריחה
זכרית ופרתנוקרפיה ,ניתן לרסס
את קודקודי הצמיחה בהורמון
אגריטון (ריכוז  1 ,0.1%סמ"ק/
ליטר) .הטיפול ייעשה במרסס גב
ידני בתדירות של אחת לשלושה-
ארבעה ימים ,בהתאם לקצב
הצימוח ולהופעת פריחה נקבית
חדשה.
בהצלחה!!!
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה
מקצועית בלבד ועל מקבל
העצה לנהוג מנהג זהירות.

ש

יקולים בבחירת
יריעות פוליאתילן
(פלסטיק) לכיסוי בתי
צמיחה לירקות

מעודכן לשנת 2020
יצחק אסקירה  -יועץ משרד
החקלאות בנושא בתי צמיחה
ופלסטיקולטורה
דויד סילברמן ,עדי סויסה,
שמשון עומר ,שלי גנץ,
רוני אמיר  -שירות ההדרכה
והמקצוע (שה"מ)
יורם צביאלי  -מו"פ ערבה
תיכונה וצפונית
מרבית בתי הצמיחה לגידול
ירקות בישראל מכוסים
ביריעות פוליאתילן (פלסטיק).
הפוליאתילן מהווה חומר גלם
בסיסי ,ואליו מתלווים תוספים
שונים ,המקנים ליריעה את
התכונות הרצויות מבחינה
חקלאית והמאפשרים מניפולציה
של קרני השמש ואקלים
החממה .יריעות אלה מוחלפות
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אחת לשנה ,לשנתיים או לשלוש
שנים ,בהתאם לכמה פרמטרים,
כמו סוג היריעה ,הגידול ,המבנה
והתנאים החיצונים ,שאליהם
היריעה נחשפה .השיקולים
המנחים את החקלאי בבחירת
יריעה חדשה הם כלכליים
ומקצועיים.
להלן נסקור את התכונות
העיקריות של היריעות ,ולפיהן
יוכל המגדל לבחור את היריעה
המתאימה לצרכיו.
בגישה הישראלית ,והים-
תיכונית בכלל ,הדוגלת בשימוש
מינימלי באנרגיה חיצונית
(כחימום וצינון) ,יש חשיבות
רבה ליריעת הכיסוי בבתי
צמיחה מבחינת המאזן האנרגטי
בחממה ,מניעת נזקי קרה וצינה,
מכות שמש ,הפחתת השימוש
בחומרי הדברה ,איכות התוצרת
ורמת היבול הכללית.
שימו לב! על יריעות הכיסוי
להיות מותאמות לתקן
הישראלי ליריעות לבתי צמיחה
(ת"י * ,)821ויש לדרוש זאת
מהיצרנים.

התכונות המאפיינות
את היריעות
 .1שקיפות  -האור הוא מרכיב
חיוני בהתפתחותו התקינה
של הצמח .הפחתה בשיעור
מעבר האור דרך חומר
הכיסוי עלולה לפגוע ברמת
היבול ובאיכותו .יש לקחת
בחשבון כי יריעות הנמצאות
על גגות בתי הצמיחה צוברות
אבק ולכלוך רב ומאבדות
משקיפותן במשך הזמן .לשם
הסרת האבק ושיפור מעבר
האור ,יש להקפיד על שטיפת
גגות תכופה במהלך העונה.
בעבודות רבות ,שבהן נבחנה
שטיפה של יריעות במהלך
עונת החורף ,התקבלה תוספת
יבול מובהקת ,בהשוואה
ליריעות שלא נשטפו.

יולי-אוגוסט 2020

רמת שקיפות טובה היא
מעבירות אור של .92%-88%
 .2פיזור אור  -יריעות ,המכילות
תוספי פיזור אור שונים,
מפזרות את האור הנכנס
ברמות שונות (.)70%-20%
· לגידולים שרועים או נמוכים
יש להעדיף יריעות עם פיזור
אור נמוך ורמת שקיפות
גבוהה (קיים קשר ישיר בין שני
הגורמים הללו).
· לגידולים בהדליה יש
להעדיף יריעות עם פיזור
אור גבוה .במחקרים ,שנעשו
בשנים האחרונות בהולנד
בלוחות זכוכית עם פיזור אור
לכיסוי בתי צמיחה לירקות
(עגבניות ,פלפל ,מלפפונים),
התקבלה תוספת מובהקת
ביבול ובאיכות משימוש
בלוחות זכוכית המפזרים
אור ,לעומת היבול שהתקבל
בשימוש בזכוכיות שאינן
מפזרות אור .תוספת של
כ 8%-6%-בגידולים השונים.
 .3עובי היריעה  -עובי היריעה
הנו מרכיב חשוב באורך החיים
שלה וקובע את התכולה
הכוללת של התוספים בה.
ככלל ,לבתי צמיחה מומלץ
להשתמש ביריעות בעובי של
 0.12מ"מ ויותר .מניסיון העבר,
ניתן לקבוע כי יריעות דקות
יותר אינן חזקות דיין ,ובתנאי
מזג אוויר קשים הן יכולות
להיקרע ולחשוף את הגידולים
לפגעי מזג-האוויר .יריעות
בעובי  0.12מ"מ מתאימות
לעונת גידול אחת; יריעות
עבות יותר (למשל 0.15
מ"מ) מתאימות לשתי עונות
גידול; ויריעות עבות אף יותר

מתאימות לשלוש עונות גידול.
למנהרות עבירות מומלץ
להשתמש ביריעות בעובי 0.1
מ"מ לעונה אחת; למנהרות
נמוכות מומלץ עובי שבין
 0.08-0.04מ"מ ,בהתאם לסוג
הגידול ולעונה.
 .4קרינה בתחום אולטרה
סגול ( - )UVלקרינת הUV-
יש השפעה על היריעה ,על
הצמח ,על החרקים ועל יחסי
הגומלין ביניהם.
· ייצוב  -קרינת  UVמאיצה
את תהליכי הבליה של
היריעה ,וללא תוספים
מייצבים מתקצר אורך חייה.
קיימים תוספים מייצבים
שונים ,וריכוזם ביריעה שונה
מיצרן ליצרן ובין היריעות
השונות .אין קשר ישיר בין
עובי היריעה לבין אורך
חייה .רמת הייצוב ביריעה,
איכות הייצוב ,איכות חומרי
הגלם ואיכות הייצור קובעים
בסופו של דבר את אורך חיי
היריעה בתנאי שימוש זהים
(כמו גם צורת גג החממה,
אופן הפריסה ,השימוש ,יישום
כימיקלים במהלך הגידול
ועוד).
· חסימה חלקית בתחום הUV-
 משפיעה על התנהגותמזיקים (חרקים) ומחלות
שונות .מניסויים ,שבוצעו
בחוות הבשור ובאזורים
אחרים בארץ בהיקפים
מסחריים ,עולה כי יריעות עם
תוסף חוסם  UVמפחיתות
חדירת מזיקים ,כגון כנימות
עש ,תריפס קליפורני,
מנהרנים וכנימות עלה.
כמו-כן ,נמצא שהתנהגות

החרקים בתוך המבנה הייתה
שונה ,הם מאבדים את כושר
ההתמצאות בסביבה חסרת
 ,UVורמת הנגיעות בווירוסים
המועברים על-ידי כנימות
עש טבק וכנימות עלה הייתה
נמוכה יותר .לפיכך ,ניתן
להסיק כי השימוש ביריעות
חוסמות ( UVיריעות המכונות
"אנטי וירוס") מפחית באופן
ניכר את הצורך בחומרי
הדברה בבתי צמיחה
בגידולים שנבדקו .בנוסף
לזאת ,נמצא שיריעות אלה
יציבות יותר לאורך זמן ,אך
בשלב זה הן מומלצות לעונת
גידול אחת.
כיום ,כשגוברת הדרישה
להפחתת השימוש בחומרי
הדברה ,מומלץ להשתמש
ביריעות אלה במרבית
הגידולים ,כמו עגבניות,
גידולי עלים ותבלינים

(פירוט ההמלצות לפי גידולים -
בהמשך).
 .5תרמיות ( - )IRתפקידו של
תוסף ה IR-הוא להאט את
קצב בריחת החום בקרינה
חוזרת ארוכת גל ( )IRבשעות
הערב והלילה .יריעות תרמיות
מסייעות לחיסכון ניכר
בעלויות החימום ()25%-20%
בבתי צמיחה מחוממים
ולאגירת החום במהלך
היום בבתי צמיחה שאינם
מחוממים .באירועי הקרה
נצפו הבדלים ברמת הפגיעה
בצמחים ,הנובעים ,כפי
הנראה ,מאיכות יריעת הכיסוי.
מבדיקות אקראיות עולה כי
לחקלאים מוצע מגוון נרחב
של יריעות בעלות תרמיות
שונה ,הנעה בין  50%חסימה
בתחום הקרינה ארוכת הגל
לבין  75%חסימה .ככל שרמת
החסימה בתחום ה IR-גבוהה

יותר ,כך התרמיות גבוהה
יותר .התקן הישראלי ליריעות
תרמיות מחייב חסימה של
 75%לפחות .המרכיב החשוב
ביותר בקביעת התרמיות של
היריעה הוא איכות התוסף
ורמתו ,והוא שונה בין יצרן
ליצרן .בבדיקות סימולציה
בתנאי מעבדה ובהצלבתן עם
תוצאות חקלאיות בשטח ,יש
לאיכות התרמית השפעה
רבה יותר על היריעה מאשר
עוביה .אורך חיי התוסף הינו
כאורך חיי היריעה.
 .6מונע עיבוי ( AD -אנטי-דריפ)
 תפקידם של התוספיםמונעי העיבוי הוא למנוע
התעבות של אדי מים על
היריעה וטפטוף על הצמחים.
יריעות ללא מונעי עיבוי
מאפשרות הצטברות של
טיפות מים על פני היריעה
(מצדה הפנימי) ,מה שמפחית

משמעותית ,בשיעור של
כ ,50%-את חדירת האור,
בהשוואה ליריעה בעלת
תוסף מונע עיבוי .טפטוף על
הצמחים יוצר תנאים נוחים
להתפתחות מחלות נוף,
המגבירות את הצורך בשימוש
בחומרי הדברה .אורך חיי
התוסף מושפע מעובי היריעה,
מריכוז התוסף ,מסוגו ,ממועד
פריסת היריעה ומתנאי
האקלים במבנה .יש להקפיד
על מדדים אלה בעת הרכישה
מהיצרנים ,כדי להבטיח את
השימוש בעונת גידול מלאה
אחת לפחות .פריסת היריעה
תבוצע בדיוק לפי הנחיות
היצרן .יש חשיבות לכיוון
פריסת היריעה ,כך שהתוסף
מונע העיבוי יופנה כלפי פנים
החממה.
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 .7מונע ערפל ( AF -אנטי פוג) -
התכונה המשלימה את מניעת
העיבוי היא מניעת ערפל
במבנה .ערפל במבנה עלול
להגביר התפתחות מחלות
מעודדות לחות ולפגוע במעבר
האור לצמחים .מומלץ לדרוש
מהיצרן לכלול את שני המדדים
הללו (אנטי דריפ ואנטי פוג)
ביריעות ,בשל חשיבותם
הרבה להתמודדות במחלות
ולהפחתת השימוש בחומרי
הדברה.

יריעות לחצאית ולווילון צד
חצאית  -יריעה במעטפת
המבנה הקבורה בחלקה התחתון
באדמה ובחלקה העליון מחוברת
לקורה רוחבית .יריעות חצאית
קשות להחלפה מדי שנה ,ולכן
זה נעשה מדי  5-3שנים .העובי
המינימלי הרצוי לחצאית הוא
 0.2-0.15מ"מ לחצאית .ניתן
להשתמש בחומרים שונים ,כגון
יריעות ארוגות ("פלריג") ,לוחות
קשיחים (פוליקרבונט) או לוחות
גמישים למחצה ("מפל").
וילון  -וילונות הן יריעות במעטפת
המבנה ,המאפשרות אוורור לפי
הצורך .ניתן לפתוח אותן ידנית
או בצורה ממוכנת .כיוון שיריעות
הווילון נפתחות ונסגרות מספר
רב של פעמים במהלך העונה,
יש להשתמש ביריעות עבות של
 0.20-0.18מ"מ ובעלות כושר
עמידה לטווח ארוך.

המלצות יריעות כיסוי
לגידולי ירקות שונים בבתי
צמיחה שונים
פלפל
פלפל לשוק מקומי וליצוא גדל
באזורי הארץ השונים ,במגוון בתי
צמיחה ובבתי רשת .אורך חיי
היריעה בבתי צמיחה לגידול פלפל
מושפע בעיקר מיישום גופרית
באידוי או באופן אחר .הגופרית
מקצרת את חיי היריעה באופן
משמעותי .מומלץ להשתמש

מבזק ירקות
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ביריעות שעוביין  0.12מ"מ לעונת
גידול אחת .רצוי להחליף את
היריעות בתום עונת הגידול
וסמוך ככל האפשר לעונת
הגידול החדשה (כדי לשמור על
שקיפותה) .היריעות המומלצות הן
יריעות תרמיות ( )IRבכל מעטפת
המבנה (גגות ווילונות).
יש להשתמש ביריעות כיסוי
בעלות פיזור אור גבוה ,המקטין
את חשיפת הפרי לקרינה ישירה
ומפחית נזקי מכות שמש.
מומלצות יריעות בעלות רמת
פיזור אור של  ,60%-40%תלוי
באזור הגידול ובמשך עונת
הגידול .לגידול בערבה ניתן
להסתפק ברמת פיזור אור
נמוכה יותר בהשוואה לבקעה,
שבה הגידול נמשך לתוך האביב
המאוחר והקיץ המוקדם.
השקיפות המומלצת ליריעות
לגידול פלפל לא תפחת מ.85%-
שטיפת היריעות בגידול פלפל
תרמה באופן מובהק לרמת
היבול הכללי ולאיכותו .מניעת
אבק על היריעות ,באמצעות
יריעות מונעות אבק או על-ידי
הסרת האבק באופן מכני ,תשפר
את מעבר האור לצמחים.

עגבניות
בדומה להמלצות לגבי גידול
הפלפל ובהתאם לאמור לעיל ,יש
להשתמש ביריעות תרמיות ()IR
בכל מעטפת בית הצמיחה ,למעט
בחצאית ,יריעות תרמיות בעלות
עבירות אור גבוהה ()92%-85%
ורמת פיזור אור נמוכה (,)30%
המכילות תוספים מונעי עיבוי.
מומלץ להשתמש ביריעות בעובי
של  0.12מ"מ לעונת גידול אחת.
רצוי להחליף את היריעות בתום
עונת הגידול וסמוך ככל האפשר
לעונת הגידול החדשה.
מומלץ להשתמש ביריעות
חוסמות  UVלגידול עגבניות.
בניסוי מורכב ,שהתקיים באזור
הבשור ועמק בית שאן ,לבחינת
השפעת יריעות בולעות UV
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על פעילות דבורי בומבוס  -לא
נמצאה כל השפעה שלילית על
פעילות הדבורים או על כמות
היבול הכללי ואיכותו .מומלץ
להיוועץ בעניין מיקום הכוורות
באנשי השירות של החברות
המספקות דבורי בומבוס.

מלפפון
גידול המלפפון שימש בעבר
כצמח בוחן לבחינת יריעות
פלסטיק לבתי צמיחה .תוצאות
הניסויים העידו על תרומה
מובהקת של איכות היריעות
בהשפיען על היבול ואיכותו.
מומלץ להשתמש ביריעות בעובי
מינימלי של  0.12מ"מ ,בעלות
תרמיות גבוהה ככל הניתן (חסימה
של  70%בתחום הקרינה ארוכת
הגל ( ,)IRשקיפות של  85%ומעלה,
פיזור אור בינוני ( )50%וחוסמות
קרינת ( UVראו לעיל).
חשיבות מרובה יש לתוספים
המונעים ערפל וטפטוף (AF
ו/או  )ADלמניעת התפתחות
מחלות מעודדות לחות ולהפחתת
השימוש בחומרי הדברה.

תבלינים ,פרחי מאכל וגידולי
עלים בבתי צמיחה
בשנים האחרונות בוצע מספר רב
של ניסויים לבחינת ההשפעות של
יריעות כיסוי שונות על תבלינים
במבנים ,במגוון אזורי הארץ.
גידולים תחת יריעות בעלות
תרמיות גבוהה הניבו תוצאות
חקלאיות טובות יותר באופן
עקבי בהשוואה ליריעות "פחות"
תרמיות .המרכיבים ההכרחיים
לקבלת תוצאות חקלאיות טובות
ולשימוש מופחת בחומרי הדברה
הם שקיפות גבוהה (;)90%-88%
תרמיות גבוהה; פיזור אור נמוך
( - )15%-10%היות שכל גידולי
העלים הם גידולים שרועים ,אין
תועלת מפיזור אור גבוה; מניעת
עיבוי; חסימה בתחום ה,UV-
המשבשת את פעילות החרקים
(ראו לעיל).

חצילים
בדומה להמלצות לגבי גידול
העגבניות ובהתאם לאמור לעיל,
יש להשתמש ביריעות תרמיות ()IR
בכל מעטפת בית הצמיחה ,למעט
בחצאית  -יריעות תרמיות בעלות
עבירות אור גבוהה ( )92%-85%ורמת
פיזור אור נמוכה ( ,)30%המכילות
תוספים מונעי עיבוי.
בחממה מומלץ להשתמש
ביריעות בעובי של  0.12מ"מ
לעונת גידול אחת .רצוי להחליף
את היריעות בתום עונת הגידול
וסמוך ככל האפשר לעונת הגידול
החדשה .כאשר מגדלים במנהרות
עבירות ,מומלץ להשתמש ביריעות
בעובי  0.10מ"מ.
אין להשתמש ביריעות שבהן יש
חסימה בתחום ה ,UV-העלולה
לפגוע בצבע פרי החציל ,כפי
שנמצא בעבר בכמה תצפיות
וניסויים.

דלועיים במנהרות עבירות
(מלון ,אבטיח ,קישואים)
מומלץ להשתמש ביריעות תרמיות
בעובי  0.10מ"מ .בניסויים רבים
שנעשו בעבר ,נמצא קשר ישיר בין
רמת השקיפות ומידת התרמיות
לבין רמת היבול ,איכותו ובכירותו.
ככל שהתרמיות והשקיפות היו
גבוהות יותר  -כך היבול היה
בכמות גדולה יותר ,באיכות טובה
יותר ובכיר יותר .רמת שקיפות של
 88%ומעלה היא הרמה המומלצת.
לגידול בהדליה יש להעדיף יריעה
בעלת פיזור אור בשיעור של
 ,50%ובגידול שרוע של דלועיים
  .30%-20%חשוב להשתמשביריעות המכילות תוסף למניעת
עיבוי  ADותוסף .AF

מנהרות נמוכות
בעונת החורף מגדלים גידולים
רבים במנהרות נמוכות ,כגון תות
שדה ,קישואים ,מלונים ,אבטיח,
פלפל ועגבניות .הדרישות
מיריעות הפוליאתילן במנהרות
נמוכות דומות בחלקן לאלה של

ה

מלצות השקיה
ודישון לפלפל סתווי
בבתי רשת ובבתי צמיחה
בבקעת הירדן

בתות שדה עובי היריעות הוא
 0.08מ"מ ,ותכונותיהן דומות
ליריעות המתאימות לכיסוי
מבנים :תרמיות גבוהה ,שקיפות
גבוהה ,פיזור אור נמוך ,מניעת
עיבוי ותכונות מכניות משופרות,
משום הצורך התכוף בפתיחה
ובסגירה של מנהרות נמוכות
לאוורור במהלך הגידול.
ליתר הגידולים המצוינים לעיל
היריעות מיועדות לתקופות גידול
קצרות יחסית ,כך שעוביין המומלץ
הוא בין  0.05-0.03מ"מ ,הן בעלות
תכונות תרמיות ,מונעות עיבוי,

מחוררות או בלתי מחוררות.
בגידולים כפלפל בבקעת הירדן,
נהוג להשתמש ביריעות מחוררות
בשטח כולל של  18%-10%משטח
היריעה ,כדי לאפשר הגנה מכנית
על הגידול לאורך זמן ולמנוע
עודפי חום ולחות ,העלולים
להזיק להתפתחותו התקינה של
הצמח ולפגוע בפוטנציאל ההנבה.
מנהרות לטווח קצר (מלונים,
אבטיחים ,קישואים) מכסים
ביריעות "רגילות" (יריעות מיוצבות
 UVללא תוספים מיוחדים,
המפורטים לעיל) ,כיוון שלאחר
זמן קצר פותחים "חלונות" לצורך
אוורור ,כך שהתכונות התרמיות
ומניעת העיבוי מיותרות.

יש לזכור:
 üלהקפיד על קניית יריעה
בעלת תקן ישראלי (מס'
 .)821התקן נכתב ונערך
על-ידי מכון התקנים ,אך
טרם נחתם סופית והופץ
ברשומות.
 üעל היצרן לציין את התכונות
ורמתן ביריעה :שקיפות,
תרמיות ,מניעת עיבוי ועמידה
בפני קרינה (.)UV
 üיש לשמור את מדבקת
הזיהוי של הגליל ופיסת
יריעה בגודל  A4בקלסר
במחסן המגדל למשך כמה
שנים ,לצורך השוואת יריעות,
תלונות וכו'.
 üעובי יריעה מינימלי למנהרות
עבירות הוא  0.10מ"מ; עובי
יריעה מינימלי לחממות הוא
 0.12מ"מ.

 üלהקפיד על אופן הפריסה,
כך שהכיתוב על גבי היריעה
יהיה קריא מבפנים (מתוך
החממה).
 üלפרוס בשעות הקרירות
ולמתוח עם ההתחממות.
 üלצבוע את הקשתות בחומר
לבן אקרילי .ניתן לצבוע את
היריעה מבחוץ בנקודות
המגע עם שלד המבנה ,וזאת
למניעת התפרקותה כתוצאה
מהתחממות יתר של המתכת.
 üלאחסן את הגלילים במקום
קריר.
 üלשמור גלילים רזרביים
במחסן ,למקרה של סופה.
 üלהקפיד על כך שהיריעה
תהיה מתוחה על הגג ולא
רפויה  -רפיון היריעה על הגג
מקצר את חייה באופן קיצוני.

יריעות הכיסוי למנהרות עבירות
ולחממות.

כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד.

דוד סילברמן ,שמשון עומר,
תמר אלון  -שה"מ ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
אפרים צפלביץ ,זיוה גלעד,
אחיעם מאיר  -מו"פ בקעת
הירדן
אורי אדלר  -הארגון לחקלאות
אורגנית

השקיה
אחד הגידולים העיקריים
והחשובים באזור בקעת הירדן
הוא פלפל בלוקי בסתיו (שתילות
אוגוסט-ספטמבר) בבתי רשת
ובבתי צמיחה ("חם-רשת"),
בקרקע מקומית ,במצע מנותק
ובתעלות הזנה ,ותנאי הכרחי
להצלחתו הוא הקפדה יתרה
על ממשק ההשקיה והדישון.
ההמלצות שלהלן מבוססות על
הניסיון המצטבר ועל מחקרים
מתחנת צבי  -מו"פ בקעת
הירדן ,והן מותאמות לתנאי

האזור הייחודיים (מזג-אוויר ,סוג
הקרקע ואיכות המים).
חשוב! בחמש השנים האחרונות
התבצע באזור מחקר מקיף
לבדיקת צריכת המים של
הגידול ,ועל סמך התוצאות
שהתקבלו במחקר זה ,עודכנו
המלצות ההשקיה כלהלן.
מקדמי השקיה  -מעבר
מהתאדות מגיגית להתאדות
מחושבת
לאחרונה עברו במרבית אזורי
הארץ ממדידת ההתאדות
מגיגית למדידת התאדות מתחנה
מטאורולוגית ,הנעשית על-פי
ארבעה מדדים אקלימיים:
טמפרטורה ,לחות אוויר,
קרינה ורוח .שיטה זו נקראת
התאדות מחושבת או התאדות
פוטנציאלית (פנמן-מונטיס).
לאור העובדה שיש הבדלים
בין הערכים המתקבלים
בשתי השיטות ,ייעשה שימוש
במקדמי השקיה שונים בהתאם
לשלב הפיזיולוגי של הגידול או
לתקופה ,כמוצג בטבלאות  1ו2-
שבהמשך.

טבלה מס'  :1המלצות למקדמי השקיה בגידול פלפל סתווי בבית
רשת בבקעת הירדן ,לפי התאדות מגיגית והתאדות מחושבת
(פנמן-מונטיס)
מקדם
מקדם
ההשקיה
ההשקיה בהתאדות
שלב פיזיולוגי או תקופה
בהתאדות מחושבת
מגיגית
(פנמן-
מונטיס)
השקיות
השקיות
בהתאם
קליטה והתבססות (כשבועיים)
בהתאם
לצורך
לצורך
0.5-0.4
0.4-0.3
מהתבססות ועד להסרת רשת הצל
מהסרת רשת צל ועד חנטה של 4-3
0.6-0.5
0.5-0.4
פירות*
רשת
לפריסת
עד
מחנטה של  4-3פירות
1.0
0.75
צל
0.8
0.6
מפריסת רשת הצל ועד סוף הגידול
* בשלב זה חשוב להתייחס למצב הצמחים בשטח :אם הצימוח
חזק  -מומלץ להשקות לפי המקדם הנמוך; אם הצמחים בשלב של
חנטה חזקה  -כדאי להשקות לפי המקדם הגבוה.

המשך בעמוד הבא

35

טבלה מס'  :2המלצות למקדמי השקיה בגידול פלפל סתווי בבית
צמיחה (חם-רשת) בבקעת הירדן ,לפי התאדות מגיגית והתאדות
מחושבת (פנמן-מונטיס)
מקדם
מקדם ההשקיה
ההשקיה
בהתאדות
שלב פיזיולוגי או תקופה
בהתאדות
מחושבת
מגיגית
(פנמן-מונטיס)
השקיות
השקיות
קליטה והתבססות (כשבועיים)
בהתאם לצורך בהתאם לצורך
0.5-0.4
0.4-0.3
מהתבססות ועד להסרת רשת הצל
מהסרת רשת הצל ועד חנטה של
0.6-0.5
0.5-0.4
 4-3פירות*
עד
פירות
4-3
של
מחנטה
0.8
0.65
החלפת רשת החרקים לפלסטיק
מהתקנת הפלסטיק ועד פריסת
1.0
0.75
רשת הצל על הפלסטיק (עד אמצע
פברואר)**
0.8
0.6
מפריסת רשת הצל ועד סוף הגידול
* בשלב זה חשוב להתייחס למצב הצמחים בשטח :אם הצימוח
חזק  -מומלץ להשקות לפי המקדם הנמוך; אם הצמחים בשלב של
חנטה חזקה  -כדאי להשקות לפי המקדם הגבוה.
** בשלבים שבהם החם-רשת מכוסה בפלסטיק ,ההתאדות נמוכה
בכ 10%-מזו שבבית רשת .בפועל ,מומלץ להשקות באופן דומה
בשני סוגי המבנים ,בשל הגשמים החודרים לבית רשת.
תחנות מדידה נמצאות בתחנת הניסיונות צבי ,בביצת ארגמן,
בבקעות ובבית הערבה ,והנתונים מופיעים באתר האינטרנט של
מו"פ בקעת הירדן.www.mop-bika.org.il :
נתונים עדכניים של ההתאדות מגיגית ניתן לקבל בתחנת צבי
בטלפון.02-9941289 :

קביעת מרווחי ההשקיה בקרקע
ובתעלות ההזנה
בקביעת מרווחי ההשקיה יש
להתחשב בסוג הקרקע ובצורך
בדחיקת מלחים .ההמלצות
בטבלה  3מתאימות לקרקעות
בינוניות וכבדות ,המבוססות
על מנת השקיה של  15-12קוב

מבזק ירקות
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לדונם .מנת המים להשקיית
גידול בתעלות הזנה מותנית
בנפח התעלה ובאפיון המצע
(יש להיוועץ במדריכים) .תעלות
ההזנה הקיימות בבקעת הירדן
מכילות מצע קומפוסט ,ולכן
בכתבה זו נתייחס למילוי תעלה
בסוג מצע זה בלבד.

יולי-אוגוסט 2020

טבלה מס'  :3מרווחי ההשקיה
המומלצים לפי חודשים (גידול
בקרקע ובתעלת הזנה)
מרווחי השקיה
החודש
(ימים)
בקרקע בתעלה
 3-1ביום
4-3
אוגוסט
2-1
5-4
ספטמבר
3
7-4
אוקטובר
3
5-4
נובמבר
3
7
דצמבר
3
10-7
ינואר
3
8-5
פברואר
3
4-3
מרץ
3-2
3-2
אפריל
2-1
2-1
מאי-יוני

שימוש בטנסיומטרים
בקרקעות בינוניות
ובקרקעות בינוניות-כבדות
לצורך בקרת ההשקיה מומלץ
להתקין בכל חלקה שני זוגות
(סטים) טנסיומטרים .עומקי
הצבת הטנסיומטרים הם כלהלן:
האחד במרכז בית השורשים
(בדרך כלל בעומק של 20-15
ס"מ) ,והאחר מתחת לבית
השורשים (בדרך כלל 40-30
ס"מ).
מומלץ להציב את הטנסיומטרים
בקרקע מיד לאחר השתילה,
כדי ליצור מגע טוב בין החרס
לבין הקרקע במהלך ההשקיות
הטכניות ,כך שניתן יהיה
להסתמך על נתוני הטנסיומטרים
כבר בסיום שלב הקליטה
וההתבססות של הצמחים .אם
משתמשים בטנסיומטר שאינו
משדר ,כדאי לתעד בכתב את
נתוני הטנסיומטרים ולתארם
בגרף להקלה על הצפייה
בשינויים .יש לבדוק את המדידות
מדי יום בשעה קבועה ,בסביבות
 8:00בבוקר ,כיוון שהערכים
נוטים להשתנות במהלך היום
והלילה.
א .מתח הסף להשקיה
מהתבססות הצמחים ועד
לחנטה של  4-3פירות:

נתוני הטנסיומטרים לאחר
התבססות הצמחים תלויים
במצב הצמח .כשאין בעיות
של חנטה או כשיש בעיות
מליחות  -ערכי הסף להשקיה
יהיו  40-30סנטיבר .כאשר יש
בעיות של חוסר חנטה ,אך
אין בעיה של מליחות בקרקע
 ניתן להעלות את מתחהסף להשקיה עד לערכים
של  70-50סנטיבר בעומק
הרדוד .בשלב זה של הגידול
מרווחי ההשקיה ייקבעו על
פי הטנסיומטרים.
ב .השימוש בטנסיומטרים
לאחר חנטה של  4-3פירות:
בשלב זה של הגידול מומלץ
להיעזר בטבלה  2לקביעת
מרווח ההשקיה הרצוי
ולהשתמש בטנסיומטרים
לצורך קביעת מנת המים.
ערך הסף להשקיה בשלב זה
צריך להיות  40-30סנטיבר
בממוצע לשני העומקים
של הטנסיומטרים; בבוקר
שלמחרת ההשקיה הערכים
אמורים להיות  10-5סנטיבר.
ג .השימוש בטנסיומטרים
באביב :ערך הסף להשקיה
בשלב זה צריך להיות לא יותר
מ 25-20-סנטיבר ,כדי לצמצם
את הסיכוי לשחור פיטם.
חשוב לזכור שגם עודף מים
עלול לפגוע ביבול.
שימוש במשאבי תמיסה
בקרקעות בינוניות-כבדות
לבקרת ההשקיה והדישון
בנוסף לבדיקות הקרקע ,שאותן
מבצעים פעם או פעמיים בעונה,
השימוש במשאבי תמיסה
מאפשר מעקב רציף יותר
אחר המגמות של המוליכות
החשמלית והחנקן.
כדי שהנתונים המתקבלים על-
ידי משאבי התמיסה יהיו מייצגים,
יש צורך בשני משאבים לחלקה
לפחות .המשאב יינעץ בעומק
הפעיל של בית השורשים ,שהוא

איור מס'  :1הצבת טנסיומטרים ומשאבי תמיסה
בגידול פלפל ,כשהמרחק בין השתילים הוא  40ס"מ

בדרך כלל  20-15ס"מ (איור
 .)1מומלץ לדרוך את המשאב
כשמתח המים בקרקע קרוב
לקיבול שדה ( 15-10סנטיבר).
אם לא מצליחים להפיק תמיסה,
ניתן לנסות לעשות זאת סמוך
למועד סיום ההשקיה .בכל
מקרה ,הדריכה של המשאב
תתבצע רק בתום ההשקיה.
מוליכות חשמלית (:)EC
המוליכות החשמלית
המקסימלית המומלצת היא עד
 4-3דציסימנס למטר .כשהרמה
גבוהה מזה ,מומלץ להעלות את
רמת ההשקיה.
):
חנקה (ניטרט NO3 ,הערכים
הרצויים משתנים בהתאם
לשלבי הגידול .בשלב הראשון
של התבססות הצמחים רצוי
שתעמוד לרשות הצמח רמה
טובה של חנקן .מהתבססות
הצמחים ועד לחנטה הרמה
הרצויה נמוכה יותר200-100 :
מ"ג לליטר .בשלב הזה רמה
גבוהה של חנקה מעודדת את
ההתפתחות הווגטטיבית ועלולה
לפגוע בפריחה ובחנטה .לאחר
חנטה של  4-3פירות מומלץ
להעלות את רמת החנקן ולהגיע
לכ 500-250-מ"ג לליטר.
חנקית (ניטריט  :)NO2-החנקית
נחשבת רעל נשימה לשורשים.
בריכוז גבוה שלה עלולה
התפתחות השורשים להיפגע.
הצטברות של ניטריט מתרחשת
במצב של עודפי מים וחוסר
חמצן באזור בית השורשים.
חשוב מאוד למנוע היווצרות של

ניטריט בשלבים הראשונים של
הגידול; וכשרמתו גבוהה ,מומלץ
לרווח בין ההשקיות.
הערה :לא ניתן להתייחס לערכים
המתקבלים במיצוי המשאב
ליסודות הזנה אחרים.
תחנת בקרת השקיה ודישון
כוללת .1 :כלי לאיסוף מי
טפטפת ,כדי לבדוק אם רמת
הדישון בשטח הגיעה לרמה
המתוכננת (תוספת לEC-
כתוצאה מהדישון תינתן לפי
סוג הדשן וריכוזו בתמיסת
ההשקיה);  .2שני טנסיומטרים
בעומקים  15ו 30-ס"מ;  .3משאב
תמיסה בעומק  20ס"מ ליד צמח
שאיננו הצמח שלידו ממוקמים
הטנסיומטרים (איור .)1
המלצות השקיה למצעים
מנותקים
כבסיס להשקיה במצע מנותק
ישמשו מקדמי ההשקיה
שבטבלה  .1את כמויות המים
היומיות יש לחלק למנות של 2.0
קוב לדונם.
דוגמה :ההתאדות הממוצעת
בעשרת האחרונה של נובמבר
היא  4.0מ"מ ליום; מקדם
ההשקיה המומלץ הוא ;0.8-0.7
לכן כמויות המים לדונם ליום הן
 3.2-2.8מ"ק ,ומספר ההשקיות
הנדרשות ליום הוא פעם אחת
עד פעמיים.
בקרת ההשקיה במצעים
מנותקים :ניתן לבקר את
ההשקיה במצע מנותק

באמצעות אחוזי הנקז .המינימום
הרצוי הוא  30%נקז .כאשר הנקז
יורד אל מתחת ל ,30%-מומלץ
להוסיף עוד מנת השקיה .כאשר
אחוז הנקז גבוה מ ,60%-מומלץ
להפחית במנת ההשקיה.
מליחות :מומלץ לבצע
בדיקות של רמת המליחות
( )ECושל הכלור בטפטפת
ובנקז .רמת כלור בנקז של
כ 100-מל"ג לליטר (ח"מ)
מעל הרמה בטפטפת היא
הרמה המקסימלית המותרת.
כשההפרש בין רמת הכלור בנקז
לבין רמתו בטפטפת גדול מ100-
מל"ג לליטר ,מומלץ להוסיף
מנת השקיה להדחת המלחים.
מבחינת המוליכות החשמלית
( ,)ECמותר הפרש בנקז של עד
 20%-10%מהרמה בטפטפת;
וכשההפרש גדול מ ,20%-מומלץ
להוסיף מנת השקיה.

בדיקות קרקע ושטיפת
מלחים
מומלץ לבצע לפחות שתי
בדיקות קרקע במהלך העונה,
כדי ליצור תוכנית דישון מתאימה
וכדי לבדוק אם יש צורך
בשטיפת הקרקע .יש לבצע את
בדיקות הקרקע לפני השתילה
ובחודש פברואר לקראת האביב.
מועד נוסף ,שבו בדיקות הקרקע
עשויות לספק מידע חשוב ,הוא
תחילת נובמבר.
מוליכות חשמלית (:)EC
המוליכות החשמלית ( )ECהיא
מדד לריכוז המלחים המסיסים
בחתך הקרקע .רמת המוליכות
החשמלית הרצויה ביסוד
ובמהלך הגידול לא תעלה על
 2.0דציסימנס למטר .כשהרמה
גבוהה מ 4.0-דציסימנס למטר
לפני העונה ,מומלץ לבצע שטיפה
לצורך הדחת עודפי המלחים.
כמות המים לשטיפה ונוהל
השטיפה תלויים ברמת המליחות
ובהרכב המכני של הקרקע.
רמת מליחות גבוהה במהלך

הגידול (מעל  2.0דציסימנס
למטר) עלולה לנבוע מרמה
גבוהה של יסודות הזנה ומהשקיה
הלוקה בחסר .במקרה שרמת
המליחות הגבוהה נובעת מעודפים
ביסודות ההזנה ,יש להפחית
את רמת הדישון ,ולעתים אף
להפסיקו לגמרי לתקופה מסוימת.
כשהמליחות הגבוהה נובעת
ממחסור בהשקיה ,יש להגדיל את
כמויות המים .כאשר המליחות
גבוהה במיוחד ,מומלץ להשקות
במנת מים גדולה באופן חד-פעמי
גם במהלך הגידול ,כדי להדיח את
המלחים.
בורון :גידול הפלפל רגיש לעודפי
בורון ,ולכן בקרקעות חדשות
ובקרקעות ותיקות מומלץ לבדוק
את רמתו ,במקרה שאינה ידועה.
אם רמת הבורון גבוהה מ1.0 -
מל"ג לליטר (ח"מ) ,מומלץ
להיוועץ במדריכים לגבי דרכי
פעולה אפשריות (מתן קומפוסט,
שטיפות או הימנעות מגידול
באותה חלקה).
נוהלי השקיית חירום בבית רשת
בחורף
בבית רשת בעונת החורף,
כשיורד גשם קל-בינוני
( 20-10מ"מ) ,יש חשש
להמלחה .מומלץ להשקות
השקיה טכנית מידית בכמות של
 10קוב/ד' ,לדחיקת מלחים.
מליחות ושטיפה של מצע
הגידול בתעלות ההזנה
טרם העונה
לפני שבוחרים קומפוסט לצורך
מילויו בתעלה ,יש חשיבות רבה
לבדיקת הרכבו במעבדת שירות
שדה .החומר חייב לעבור תהליך
קומפוסטציה מלא ולהיות מוגדר
כקומפוסט (תכולת ח"א גבוהה:
לפחות  ,40%יחס .)10-15 N/C
מצע חדש :מצע קומפוסט חדש
יכיל עודפי מלחים (בבדיקות
המוליכות החשמלית של
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הקומפוסט ביחס משקלי של
 1:10יהיה טווח המוליכות 10-4
דציסימנס למטר) ,ולכן יש צורך
לשטוף אותו לפני תחילת הגידול.
כמות המים הדרושה לשטיפה
תלויה במוליכות החשמלית
הבסיסית של המצע ,בנפחו
ובמידות של התעלה שאליה הוא
מיועד .באופן כללי ,יש לבצע
את השטיפה בהדרגה ולא במנה
חד-פעמית גדולה ,כדי להבטיח
הרטבה טובה של המצע ,הדוחה
מים מטיבו .הצפה של המצע
במים יכולה לגרום לבעיות של
ניטריט שקשה להיפתר מהם.
מצע ישן :בתחילת עונה חדשה
אין צורך בשטיפות מיוחדות ,אך
יש לדאוג להרטבה מוקפדת של
כל נפח המצע באמצעות מנות
מים קטנות יחסית ,עד לקבלת
ההרטבה הרצויה.

ערכים רצויים של יסודות
הזנה בבדיקות קרקע
והמלצות דישון
חנקן
בקרקעות בינוניות-כבדות רצוי
שרמת החנקן תהיה  30-20מל"ג
לק"ג קרקע .כאשר הרמה נמוכה
יותר ,יש לדשן בחנקן באופן
מסודר גם בתחילת הגידול  -לפי
 100גרם לד' ליום חנקן צרוף
(טבלה  .)4כשהרמה גבוהה
יותר ,במיוחד בעקבות שימוש
בקומפוסט ,ניתן לוותר על
דישון חנקני עד לאחר החנטה.
לאחר חנטה של  4-3פירות,
הרמה הרצויה של החנקן היא
 40-30מל"ג לק"ג .בשלב זה
מומלץ להעלות את רמת החנקן
בהדרגה עד למתן של  300גרם
חנקן צרוף לדונם ליום .כשהרמה
נמוכה מ 40-מל"ג לק"ג קרקע,
מומלץ להעלות את רמת הדישון
החנקני .כשהרמה נמוכה מ30-
מל"ג לק"ג קרקע ,מומלץ
להעלות את רמת הדישון החנקני
גם מעבר ל 300-גרם חנקן צרוף
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לדונם ליום .כשהרמה גבוהה
מ 40-מל"ג לק"ג ,ניתן להפחית
את רמת הדישון החנקני .כיוון
שמי ההשקיה גורמים להדחת
החנקן הניטרטי ,ההפחתה ברמת
הדישון בחנקן תהיה זמנית.
זרחן
לפני השתילה
כשרמת הזרחן ביסוד נמוכה
מ 35-מל"ג לק"ג ,כדאי לבצע
העשרת יסוד בזרחן .העשרה זו
יכולה להתבצע על-ידי מתן דשן
סופר פוספט ( ,)25%לפי  8-6ק"ג
סופר פוספט לכל  1מל"ג לק"ג
שחסר או על-ידי מתן קומפוסט.
קומפוסט :מעלה מאוד את
זמינות הזרחן בתמיסת הקרקע.
חשוב להשתמש בקומפוסט
איכותי ובשל (ראו דפון המיוחד
לנושא הקומפוסט) .מומלץ
ליישם אחת ל 4-3-שנים ,לפי
 6-4קוב/ד' .יש לזכור שיישום
קומפוסט משפיע גם על רמתם
של יסודות ההזנה האחרים.
מיקוריזה :ניתן להעלות את
יכולת הצמח לקלוט את הזרחן
מתמיסת הקרקע באמצעות
העשרת השתילים במיקוריזה.
בניסיונות שנערכו במו"פ בדקנו
מיקוריזה מתוצרת חברת
 ;Groundworkלשימוש במיקוריזה
מתוצרת חברה אחרת נדרשת
בדיקה לפני היישום.
דישון זרחני במהלך הגידול
מניסויים שביצענו בשנים האחרונות
עולה ,כי יש חשיבות רבה
להספקה סדירה של זרחן זמין
בשלבים הראשונים של הקליטה
וההתבססות של הגידול .כשרמת
הזרחן מעל  35מ"ג לק"ג קרקע,
מומלץ לדשן בזרחן באופן סדיר לפי
 50סמ"ק חומצה זרחתית לדונם
ליום (טבלה  .)5כשרמת הזרחן
נמוכה במיוחד ,מומלץ לדשן עד
 100סמ"ק חומצה זרחתית לדונם
ליום לתקופה מוגבלת ,עד לשיפור
הרמה.
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טבלה מס'  :4המלצות לדישון חנקתי ,בהתאם לתוצאות בדיקות
קרקע
רמת החנקן
אמון גופרתי
בקרקע
חנקן צרוף
()21%
שלב הגידול
(מ"ג/ק"ג
(גרם/יום/דונם) (גרם דשן/יום/
קרקע)
דונם)
500
100
נמוכה >20 -
תחילת הגידול
250
50
בינונית 30-20 -
עד חנטה של
 4-3פירות
אין צורך
אין צורך
גבוהה <30 -
2500-2000
500-400
לאחר חנטה של נמוכה >30 -
1500
300
בינונית 40-30 -
 4-3פירות עד
סוף הגידול
1000-500
200-100
גבוהה <40 -
טבלה מס'  :5המלצות לדישון זרחתי ,בהתאם לתוצאות בדיקות
קרקע
דשן ראש -
רמת הזרחן
דשן יסוד -
פוספט חומצה זרחתית
בקרקע
שלב הגידול
סופר
(סמ"ק/יום/
קרקע)
(מ"ג/ק"ג
(ק"ג/דונם)
דונם)
נמוכה  8-6 >35 -ק"ג לכל ח"מ
חסר
לפני השתילה
אין צורך
גבוהה <35 -
100
נמוכה >35 -
לאחר השתילה
50
גבוהה <35 -
טבלה  .6המלצות לדישון אשלגני ,בהתאם לתוצאות בדיקות קרקע
רמת האשלגן
דשן יסוד -
דשן ראש -
בקרקע
שלב הגידול
אשלגן כלורי
אשלגן כלורי
(מא"ק/ל')
(ק"ג/דונם) (גרם/יום/דונם)
100-50
נמוכה >0.5 -
לפני שתילה
אין צורך
גבוהה <0.5 -
700-500
נמוכה >0.5 -
500-300
אחרי שתילה בינונית 1.0-0.5 -
אין צורך
גבוהה <1.0 -
אשלגן
לפני השתילה :כשרמת האשלגן
גבוהה מ 1-מא"ק לליטר ,מומלץ
שלא לדשן באשלגן באותה עונה
או עד שיתקבלו רמות נמוכות
יותר בבדיקות שייערכו בהמשך
העונה .כשהרמה נמוכה מ1-
מא"ק לליטר ,מומלץ לדשן
באשלגן באופן סדיר במהלך
כל העונה (טבלה  .)6כשהרמה
נמוכה מ 0.5-מא"ק לליטר,
מומלץ לדשן באשלגן ביחס של
 1:1.5אשלגן לחנקן .כשרמת
האשלגן בקרקע נמצאת בתחום
של  1.0-0.5מא"ק לליטר ,מומלץ
לדשן ביחס של  1:1אשלגן
לחנקן.

דשן מורכב
דשן מורכב (נוזלי או מוצק)
אפשרי לשימוש במגוון אופנים,
כשהיחס בין היסודות תלוי
ברמה של כל יסוד כפי שנמצאה
בבדיקות הקרקע .במקרה שלא
בוצעו בדיקות קרקע ,מומלץ
להתחיל את העונה בדישון ביחס
 .6:3:9בהמשך ,לאחר כחודש
וחצי ,מומלץ בדרך כלל לדשן
בדשן ביחס .6:0:9
כאשר בוצעו בדיקות קרקע,
מומלץ לדשן לפי היחס הנובע
מתוצאותיהן .בכל מקרה,
תוצאות הניסויים מעידות על
העדפה של דישון בחודש
הראשון בדשן המכיל זרחן.

תמונה  - 1סימני מחסור עקב
נגיעות בנמטודות

תמונה  - 2סימני מחסור בברזל

מפגיעה בקליטת יסודות הקורט
(בעיקר ברזל ומנגן) (תמונות
 3, 2ו ,)4-אך לעתים נראים
הסימנים כמחסור ,כתוצאה
מנוכחות נמטודות (תמונה .)1
בנושא הדברת הנמטודות יש
להיוועץ במדריכי הגנת הצומח.
במקרים אחרים נובע המחסור
מעודפי מים או מ pH-גבוה.
ניתן לתקן את החסר ביסודות
הקורט באמצעות יישום משולב
של כילאטי ברזל ומנגן בכמות
של חצי ק"ג לדונם סקווטריין
(או דומיו) וקורטין מנגן בכמות
של  1.5-1ליטר לדונם בטיפול
חד-פעמי.

יסודות קורט (מיקרו-
אלמנטים) בקרקע

בדיקות עלים

תמונות  3ו - 4-סימני מחסור במנגן

בקרקעות הבקעה קורה לעתים
שיש עודף אשלגן וזרחן ,ואז
היחס בין היסודות משתנה.
כמן-כן ,ניתן להזמין דשן נוזלי
מורכב הכולל מיקרואלמנטים.

לעתים נראים סימני מחסור
בעלים ,כמו הצהבת עלים.
בחלק מהמקרים נובעת התופעה

ניתן להיעזר בבדיקות עלים
כדי לקבל החלטה בדבר רמת
הדישון הנחוצה (טבלה  .)7לגבי
חנקן ,אפשר גם לבצע בדיקת

פטוטרות בשטח באמצעות
ערכות שדה.

הכוונת הדישון החנקני
באמצעות בדיקת פטוטרות
ניתן להשתמש בבדיקת
פטוטרות לצורך הכוונת הדישון
החנקני .חשוב לזכור שבקרקעות
בינוניות-כבדות השינויים פחות
מהירים מהשינויים המתקבלים
בקרקעות חוליות .בתחילת
הגידול רצוי שהערכים יגיעו
לכ 3,000-מ"ג לליטר .אם
הערכים נמוכים ,יש להגביר את
רמת הדישון.
לקראת שלב החנטה ,מומלץ
להפחית את רמת החנקן לתחום
של  2,000-1,000מ"ג לליטר
בפטוטרות .כשהערכים גבוהים
מ 3,000-מ"ג לליטר ,יש להפסיק
את הדישון למשך שבוע-

המשך בעמוד הבא
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שבועיים .לאחר חנטה של 4-3
פירות ,צריכת החנקן של הצמח
עולה ,ובהתאם לכך ,הרמה
המומלצת של החנקן בפטוטרות
צריכה להיות בתחום של
 5,000-3,000מ"ג לליטר.

המלצות דישון למצעים
מנותקים
מצעים מנותקים מינרליים
(טוף ופרלייט) משמשים לעיגון
הצמחים ,אך אינם מספקים
יסודות הזנה ,לכן במהלך העונה
כולה יש לדשן בכל היסודות
הדרושים לצמח ,בהתאם
לצריכה בתקופות השונות של
הגידול .יסודות המקרו החיוניים
להתפתחות הצמחים הם חנקן,
זרחן ,אשלגן ,סידן ,מגנזיום
וגופרית .לרוב ,מי הבקעה
מכילים די סידן ומגנזיום כדי
לספק את צורכי הצמחים ,כך
שהדישון יכול לכלול רק חנקן,
זרחן ,אשלגן ומיקרו-אלמנטים.
היחס המקובל לדישון בפלפל
הוא  - 1:0.5:1.5תחמוצת אשלגן
לתחמוצת זרחן ולחנקן (5-3-8
דשן שפר /1שפיר .)1
א .רגישות לעודפי אמון :הפלפל
רגיש לעודפי אמון .רגישות זו
באה לידי ביטוי בהופעת שחור
פיטם .יש לעקוב אחר רמת הpH-
בנקז  -כאשר הוא יורד אל מתחת
ל ,5.0-יש להפחית את רמת
האמון בתמיסת ההשקיה ,למשל
באמצעות מעבר מדשן שפר/
שפיר  ,1המכיל  32%אמון ,לדשן
מור/אור  ,4-2.5-6המכיל רק 10%
אמון .בתקופת האביב הפלפל
רגיש לעודפי אמון באופן מיוחד,
ולכן מומלץ לעבור בתקופה זו
לדשן המכיל  10%אמון.
ב .יסודות קורט במצע מנותק:
יש לספק יסודות קורט לצמח
באופן סדיר במהלך הגידול
כולו .לרוב משתמשים בדשן
המכיל תרכיז של  3%יסודות
קורט בצורת קורטין ,אך לעתים,
בעיקר בחורף ,יש צורך בהעלאת

מבזק ירקות
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טבלה מס'  :7ריכוז היסודות הרצויים בעלי פלפל
תחום ערכים רצוי בחומר
שיטת הבדיקה
חלקי העלה הנדגם
יסוד
היבש (לאחר חנטה)
N
4%-5%
שרפה רטובה
טרף  -עלה  5מלמעלה
N-NO
3
 5000-3000מ"ג/ליטר
מוהל  -מיצוי ישיר
פטוטרת  -עלה  5מלמעלה*
N-NO
3
 3000-2000מ"ג/ק"ג
מיצוי מימי
פטוטרת  -עלה  5מלמעלה*
P
0.7%-0.3%
שרפה רטובה
טרף  -עלה  5מלמעלה
K
6%-3%
שרפה רטובה
טרף  -עלה  5מלמעלה
K
6%-3%
מיצוי מימי
פטוטרת  -עלה  5מלמעלה
Ca
3.0%-1.5%
שרפה רטובה
טרף  -עלה  5מלמעלה
Mg
0.8%-0.4%
שרפה רטובה
טרף  -עלה  5מלמעלה
S
0.2%-0.1%
שרפה רטובה
טרף  -עלה  5מלמעלה
Na
< 0.3%
שרפה רטובה
טרף  -עלה  5מלמעלה
Cl
< 0.5%
שרפה רטובה
טרף  -עלה  5מלמעלה
Fe
 200-80מ"ג/ק"ג
שרפה יבשה
טרף  -עלה  5מלמעלה
Mn
 100-40מ"ג/ק"ג
שרפה יבשה
טרף  -עלה  5מלמעלה
Zn
 60-30מ"ג/ק"ג
שרפה יבשה
טרף  -עלה  5מלמעלה
Cu
 25-5מ"ג/ק"ג
שרפה יבשה
טרף  -עלה  5מלמעלה
B
 50-20מ"ג/ק"ג
שרפה יבשה
טרף  -עלה  5מלמעלה
Mo
 10-5מ"ג/ק"ג
שרפה יבשה
טרף  -עלה  5מלמעלה
* רמת החנקן הניטרטי בפטוטרות לפני החנטה צריכה להיות נמוכה יותר ,כלומר במיצוי מימי:
 2000-1000מ"ג לק"ג; ובמיצוי ישיר 3000-2000 :ח"מ.
רמת המיקרו-אלמנטים ,ואז
עוברים לדשן המכיל  6%קורטין.
בקרת הדישון במצע מנותק:
רמת יסודות ההזנה ,הpH-
והמליחות בטפטפת צריכה
להיקבע בהתאם לריכוז הדשן
שבו מדשנים .רמת היסודות
בנקז תלויה בקליטת היסודות
על-ידי הצמחים ,בכושר
הספיחה של המצע וברמת
השטיפה .בדיקה השוואתית בין
מי הטפטפת למי הנקז מספקת
מידע חשוב לגבי בקרת הדישון
וההשקיה.
חנקן :רמת החנקן בנקז צריכה
להיות דומה לרמתו בטפטפת.
כשהרמה בנקז נמוכה מאוד,
יש להעלות את ריכוז הדשן.
לעומת זאת ,כאשר החנקן בנקז
מצטבר ,יש להפחית את רמת
הדישון .באופן כללי ,עד לקבלת
 4-3חנטים צריכה רמת הדישון
החנקני להיות נמוכה (כ 60-מ"ג
לליטר בלבד).
זרחן :במצע טוף חדש הזרחן
נספח ,כך שבדיקת רמתו בנקז
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תעיד על רמה נמוכה .לפיכך,
מומלץ להעשיר מצע טוף חדש
לפני השתילה בחומצה זרחתית,
לפי  1ליטר חומצה לכל  10קוב
של מצע .לעתים נדרש תגבור
נוסף בתחילת הגידול .כשרמת
הזרחן בנקז נמוכה ב40%-
מרמתו בטפטפת ,מומלץ
להעשיר את המצע בזרחן
גם במהלך הגידול ,באמצעות
שינוי בסוג הדשן (למשל דשן
שפר/שפיר  6-6-6במקום
שפר/שפיר  .)5-3-8אפשרות
נוספת היא להחמיץ באמצעות
חומצה זרחתית במקום חומצה
גופריתנית.
אשלגן :במצע טוף חדש נספח
גם האשלגן ,ולכן מומלץ לפני
השתילה להעשיר בדשן משולב
המכיל גם אשלגן .במהלך הגידול
מדשנים בדשן המכיל רמה
גבוהה של אשלגן ,ובדרך כלל אין
מחסור ביסוד זה .במקרה שרמת
האשלגן בנקז נמוכה במיוחד ,יש
לשקול העשרה נוספת באשלגן
באמצעות תוספת חנקת אשלגן
או מעבר לדשן בעל רמת אשלגן

גבוהה יותר ,כמו שפר/שפיר
 ,2שבו היחס בין היסודות חנקן
לתחמוצת זרחן ולתחמוצת
אשלגן הוא  ,4-2-8בהתאמה.
בקרת הpH-

ה pH-הרצוי הוא 6.5-5.5
בטפטפת ובנקז .רמת הpH-

במי הנקז תלויה הן בפעילות
השורשים והן בסוג הדשן החנקני.
כאשר ה pH-בנקז נמוך ,מומלץ
להפסיק את ההחמצה .במקרה
שה pH-עדיין נמוך מהמומלץ ,יש
לעבור לדשן המכיל פחות אמון
(למשל מדשן שפר/שפיר 5-3-8
לדשן מור/אור .)4-2.5-6

המלצות דישון לתעלת הזנה
כללי :הקומפוסט מכיל יסודות
הזנה המשתחררים בהדרגה
לתמיסת המצע ,ולכן בתעלות
הזנה בהם המצע הוא קומפוסט,
אין צורך לדשן דישון מלא כפי
שמקובל בגידול במצע מנותק,
כדוגמת טוף או פרלייט.
חנקן :דישון חנקתי מלא עלול
לגרום לעודף גדול של צימוח,

וכתוצאה מכך  -לחוסר חנטה.
מומלץ לדשן בחנקן ברמה של
 50מ"ג לליטר (ח"מ) בשבועיים
הראשונים שלאחר השתילה,
לאחר מכן להפסיק עד לחנטה
של  4-3פירות ,ואז לחזור
ולדשן .מניסיון שהצטבר במו"פ
בעבודה עם סוגי קומפוסט
בתעלות הזנה בנפח של 40
קוב לדונם ,ניתן להסתפק
במנות של  300-200גרם לדונם
ליום בלבד.
זרחן :למרות שרמת הזרחן
במגוון סוגי קומפוסט ,שיכולים
לשמש כמצע בתעלה ,הינה
גבוהה מאוד ,הרי שעל-פי
תוצאות הניסיונות שביצענו
בשנים האחרונות ,ההמלצה
היא לדשן בדשן שכולל זרחן
בחודש הראשון לאחר השתילה,
ורק לאחר כחודש להפסיק את
הדישון הזרחני.
אשלגן :רמת האשלגן הקיימת
בקומפוסט תלויה במקורו,
והיא יכולה לנוע בטווח של
 .3.0%-0.5%גם אם הרמה
הבסיסית בקומפוסט גבוהה,
הוא מתרוקן מהאשלגן באופן
מהיר ,ולכן מומלץ לדשן ביסוד
זה לפי המקובל בגידול במצעים
מנותקים ,כדוגמת טוף או
פרלייט.
יסודות קורט :בגידול במצע
קומפוסט נתקלים במחסורי
ברזל ומנגן בתדירות גבוהה
יחסית ,ולכן מומלץ לשקול
את מתן היסודות הללו
בתחילת הגידול ,לאחר קליטת
הצמחים ,ובהמשך פעם או
פעמיים נוספות :עם ירידת
הטמפרטורות ובשליש האחרון
של החורף .כל מנה תכיל 0.5
ק"ג לדונם ברזל בכלאט ,כמו
סקווסטרן וקורטין ,ומנגן במנה
של  1.5ליטר לדונם.
כל ההמלצות הכלולות בפרסום
זה הן בגדר עצה מקצועית
בלבד.

ה

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

השקיה
על רקע המליחות הגבוהה
ומגבלות המים והרגישות של
גידול הפלפל לעקת מים,
יש חשיבות עליונה להשקיה
מדויקת .צריכת המים של שטח
גידול מושפעת מגורמים רבים:
רמת קרינת השמש ,טמפרטורה,
לחות יחסית ,רוח ,מוליכות
חשמלית בתמיסת הקרקע
ובמי השקיה ,שטח עלים ושלב
פיסיולוגי של הצמחים .בנוסף
לצריכת הצמח (נידוף מים
מהפיוניות בעלי הצמח ,דיות-
טרנספירציה,)Transpiration-
קיים תהליך של התאדות מים
מפני השטח (.)Evaporation
שני התהליכים יחד נקראים
.ET - Evapotranspiration
הגידול בבתי צמיחה מכוסים
ברשתות או ביריעות פלסטיק
יוצר תנאי אקלים שונים מאשר
בחוץ .השפעת גורמי החוץ,
כגון קרינה ,לחות יחסית ורוח,
אינם באים לידי ביטוי בעוצמתם
המלאה ,ולכן יש לאפיין את הקשר
בין ההתאדות היומית החיצונית
(הנמדדת בגיגית או מחושבת לפי
נוסחאות שונות דוגמת פנמן-
מונטיס) לבין צריכת המים על-ידי
הצמח בבית הצמיחה.

מנת ההשקיה
מנת ההשקיה בדף זה בנויה על
הרמה של צריכת המים על-ידי
הצמחים בשטחי מודל ,כפי

שנאספו בעשור האחרון (טבלה
 .)1המלצות ההשקיה להלן
מהוות בסיס לקביעת משטר
השקיה בחלקה ואינם תחליף
לבדיקות רציפות וסדירות.
במחקרים ,שנערכו בשנים
האחרונות בגידול פלפל בערבה,
נמצא כי ברמת המוליכות
החשמלית ( )ECשל מי ההשקיה
בערבה (כ )dS/m 3-יש להשקות
לפחות פי  2מצריכת המים
בפועל של השטח (,)ET x 2
כדי למנוע עלייה משמעותית
במליחות הקרקע ,כפי שנמדד
ומבוטא בערכי המוליכות
החשמלית של תמיסת הקרקע.
לכן ,מנת ההשקיה היומית
המומלצת ב 35-יום הראשונים
גבוהה אפילו פי  3מצריכת המים
הממוצעת בתחילת הגידול,
ומטרתה להדיח מלחים אשר
נשארו מעונת הגידול הקודמת
ולהבטיח הרטבה ופיזור טוב של
חומרי הדישון בקרקע .בתקופת
הגידול עם הצריכה הגבוהה
ביותר (ספטמבר  -אוקטובר)
קיימת בדרך כלל מגבלת מים
יומית (הנחת העבודה היא 5
קוב לדונם) ,ובמצב זה צפויה
בהחלט הצטברות מלחים בבית
השורשים ,מצב המצריך שטיפה.
לקבלת הדחת מלחים יעילה ,יש
לשטוף את הקרקע במנה של 20
קוב לדונם לפחות ולבצע בדיקה
נוספת של תמיסת הקרקע.
אם רמת ה EC-עדיין גבוהה ,יש
לבצע שטיפה נוספת.

בקרת מנת השקיה ומליחות
על-ידי שואבי תמיסה
(משאבים)
ניטור המליחות של תמיסת
הקרקע באמצעות משאבים
הוא גורם מפתח בניהול ממשק
ההשקיה .עלייה ברמת המוליכות
החשמלית בבית השורשים מעידה
על הדחה לא מספקת של מלחים
מבית השורשים .מומלץ לבצע
בדיקת משאבים פעם בשבוע,

ובנוסף לאחר שינוי בהשקיה או
בדישון .דריכת המשאבים צריכה
להתבצע אך ורק כחצי שעה-שעה
לאחר סיום ההשקיה האחרונה
של היום .שאיבת התמיסה צריכה
להתבצע לפני ההשקיה הראשונה
למחרת.

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

מרווחי השקיה
נוהג ההשקיה מושפע מסוג
הקרקע בחלקה מחד ומהצורך
בשמירה על רצף הדחת
מלחים מאידך .לאחר השקיות
הקליטה ,בתקופת הגידול
משתילה עד תחילת הירידה
בערכי  ,ETמומלץ להשקות
מספר פעמים ביום .במגבלה
של מנת מים יומית (הקיימת
כיום) ,כאשר ניכרת עלייה
ברמת המליחות בקרקע ,יש
להגדיל את מנת ההשקיה
לשיפור ההדחה ,על-ידי הקטנת
מספר ההשקיות ליום .עם
ירידת הטמפרטורה והתקצרות
היום יורדים ערכי  .ETבשלב
זה מומלץ לרווח את ההשקיה
(בהתייעצות עם המדריך).

המשך בעמוד הבא
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טבלה מס'  :1מנת השקיה מומלצת בפלפל לאורך ציר זמן הגידול
(שתילת  ,1/8משך גידול כ 270-ימים)
מ"ק/דונם/ליום
ימים
צריכת מים נטו
כמות מים
לתקופה
משתילה
 ETשל הצמח נדרשת להשקיה
5
1.3
35
35-0
6.5
3.3
15
51-36
5.5
2.7
11
62-52
5.0
2.5
11
94-63
3.4
1.7
10
104-95
2.3
1.2
10
114-105
2.3
1.2
10
124-115
1.6
0.8
10
134-125
1.7
0.8
10
144-135
2.2
1.1
10
154-145
2.6
1.3
10
164-155
4.0
2.0
30
194-165
6.0
3.0
30
224-195
8.0
4.0
18
243-225
8.0
5.0
30
272-244
1,233
605
מ"ק מים לעונה
עם התארכות היום ועליית
הטמפרטורה ,יש להגביר שוב
את מספר ההשקיות.
בקרת השקיה באמצעות
טנסיומטרים וחיישני רטיבות  -ניתן
להיעזר במכשירים לדיוק בהשקיה.
עם הכניסה לחורף והירידה בערכי
 ETתעלה עוד יותר תרומת
המכשירים ליעילות בהשקיה.

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

מבזק ירקות
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לדשן ברמה גבוהה יחסית של
זרחן ( )6-6-6עד להתפתחות
מערכת השורשים .בהמשך העונה
ניתן לרדת בריכוז הזרחן בדשן,
בהתאם לבדיקות קרקע .כאשר
הריכוז נמוך מ 35-באולסן ,רצוי
להשלים כדשן יסוד בתחילת
העונה (אפשרי גם כקומפוסט).
אשלגן  -במי ההשקיה בערבה
קיים ריכוז של בין  10ל 20-ח"מ
אשלגן ,המספק באופן חלקי את
דרישות צמח הפלפל .אשלגן,
שמוצאו מהוספת קומפוסט
או דשנים ,נצבר בקרקע בסוגי
קשרים שונים ,חלקו משתחרר
לתמיסת הקרקע .בשטחי
גידול בערבה ,העניים באשלגן,
הובחנו במספר מקרים סימני
מחסור באשלגן ,שהתבטאו
במראה הדומה לצריבות בעלים
ולהתנוונות הצמח .תופעות אלו
לוו בירידה משמעותית ברמות
האשלגן בעלים לכ 20%-מכלל
רמת האשלגן הרצויה .מנגד,
הוספה של אשלגן בריכוזים
גבוהים לא תרמה דבר לעליית
היבול ולשיפור חיי המדף .בשלב
של כ 30-יום לאחר שתילה ,חשוב
לבצע בדיקות קרקע בעומק עד
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 20ס"מ (הדגימה בסמוך לצמח
ולטפטפת) ,כדי לאפיין את
רמת האשלגן בקרקע .בדיקת
המעבדה הנדרשת היא אשלגן
במיצוי מימי או במיצוי קלציום
כלוריד ( .)CaCl2תוצאות אלו יגדירו
את ריכוז הדשן האשלגני הנדרש.
במידה שערך האשלגן בבדיקת
המיצוי ב CaCl2-ירד אל מתחת
ל 50-30-ח"מ ( ,)kg/mgמומלץ
להמשיך לדשן בדשן בו היחס
של תחמוצת אשלגן לחנקן הוא
 1:1כדוגמת הרכב הדשן .7-1-7
במיצוי מימי יש לשמור על ריכוז
אשלגן הגבוה מ 20-מ"ג/ליטר,
בהתאם לסוג הקרקע .במקרים
של חוסר ,ניתן להשלים בתחילת
עונה כדישון יסוד אשלגן כלורי או
קומפוסט.
סידן ,מגנזיום ,גופרית :ריכוזם
של יסודות מקרו אלו במי
הערבה מספק את דרישות צמח
הפלפל ואין צורך בהוספה.
יסודות קורט (מיקרו-
אלמנטים) :ברזל ,אבץ ,מנגן,
אבץ ,נחושת ובורון .כושר
הקליטה של יסודות אלו
על-ידי השורש יורד עם ירידת
הטמפרטורה .החל מסוף חודש
אוקטובר מומלץ לעבור לדשנים
המכילים מיקרו-אלמנטים,
כאשר הברזל בכילאט הזמין
ב pH-הקרקע (לדוגמא
 )EDDHAאו לחילופין לדשן את
יסודות המיקרו במנות נפרדות.
מומלץ לחזור על פעולה זו
פעם בשבוע עד  10ימים ,אם
יש תופעה של סימני מחסור
במיקרו-אלמנטים בצימוח
הצעיר.

בדיקת פטוטרות
שיטה זו מאפשרת ניטור חנקה
בפטוטרות ,המשמשות כ"צנרת"
המוליכה לעלה ומובילה את
חומרי ההזנה כולל החנקן בצורה
של חנקה .שיטה זו מאפשרת
קבלת מצב מידי בצמח,
והתגובה לשינויים בריכוזי חנקן

בקרקע הם כמעט מידיים (תוך
 24שעות) .בדיקת הפטוטרות
הוכנסה לשימוש רחב בעקבות
סדרת ניסויים ,אשר נערכו
במו"פ ערבה לפני כ 7-שנים.
להכנת הבדיקה יש לדגום
 5פטוטרות בצמחי הפלפל
מהעלים הראשונים הפרוסים
למלוא גודלם (עלה רביעי חמישי
מאמיר הצמיחה) .יש למעוך
את פטוטרות העלים באמצעות
כותש שום ולבדוק את המיצוי
הצמחי המתקבל בערכת שדה
()Horiba LAQUA twin NO3
המאפשרת מדידת חנקות בטווח
רחב מאוד .בין זנים שונים יכולים
להיות הבדלים רבים .לגיבוש
דעה על מצב השטח מבחינת
ההזנה ,מוצע לחזור  3פעמים
על הבדיקה .עיקר הלימוד של
בדיקות אלו וההמלצות נעשה בזן
( 7158קנון) ,ולגבי זנים אחרים
מוצע להתייעץ עם המדריכים.
כדאי להתחיל לדגום החל
מגיל חודש בקירוב ,כי עד
אז תוצאות המדידות אינן
יציבות עקב תהליכי גדילה
מאוד נמרצת בצמח .בשלב
של הסרת רשתות צל ותחילת
תהליכי החנטה ,נמדדים
בפטוטרות עלים של צמחים
תקינים בדרך כלל ערכים של
כ 5,000-ח"מ ניטרט .כאשר
מצמצמים בשלב זה את רמת
ההזנה הניתנת במי השקיה
לכ 50-ח"מ חנקן ,על-מנת
לשפר את החנטה ,נוצר מחסור
מכוון בצמח ,אשר עשוי להוריד
את הערכים בפטוטרות
לכ 2,000-ח"מ .לא רצוי לרדת
אל מתחת לערך זה .עם
התקדמות החנטה (ראו הסעיף
הבא) ולאחר החזרה לדישון
ברמת של  100עד  120ח"מ,
יש להניח שגם הרמה הנמדדת
בפטוטרות תעלה לכיוון
כ 5,000-עד  6,000ח"מ חנקה.
יש להחזיק את ערכת הבדיקה
במקום קריר (לא להחזיק

את הציוד ברכב) ,כי ערכי
טמפרטורה גבוהה של המכשיר
עלולים לגרום להשבתתו.
בנוסף ,לאחר כל בדיקה יש
לשטוף את האלקטרודה במים
מזוקקים .מוצע לבצע תהליך
של כיול לעיתים מזומנות ,כדי
להימנע מטעויות .שימו לב,
מניסיון מצטבר ,בשימוש תקין
ורצוף ,אורך חיי האלקטרודה
של המכשיר הינו כשנתיים,
ולאחר תקופה זו רצוי להחליפה
כדי להבטיח דיוק במדידות.

ספירת חנטים ודישון
מומלץ לבצע ספירות חנטים
בקטעים מסומנים ובצמחים
קבועים במשך תקופת החנטה.
לצורך הספירה ייחשב חנט
בגודל זית ומעלה .ספירה ורישום
מסודר של מספר החנטים יספקו
מידע על קצב החנטה בחלקה
ויסייעו בקבלת החלטות בנושא
דישון ודילול חנטים .קצב צבירת
החנטים אופייני לזן (מרכז-
מפזר) ותלוי בתנאי הסביבה
ובמיוחד בטמפרטורת הלילה
(בפארן יתקבל בדרך כלל קצב
חנטה גבוה יותר מחצבה) .כאשר
קצב החנטה עומד על חנט ליום
ומעלה בשלב של כ 6-חנטים,

יש להעלות את רמת החנקן
בתמיסת ההשקיה לכ 150-ח"מ
חנקן צרוף ,עד אשר מקבלים
תגובה ,עלייה במי משאב לכ400-
ח"מ חנקה (ניטרט) .לאחר אבחון
העלייה בחנקה במי המשאב ניתן
לחזור לרמת הזנה של כ100-80-
ח"מ חנקן צרוף במי ההשקיה.
במידה שהחנטים נוצרים בקצב
איטי יחסית של חנט ל 3-עד 4
ימים (בדרך כלל בצפון הערבה),
אין לעלות מעל ל 50-עד  60ח"מ
חנקן צרוף במי טפטפת ,עד
לקבלת לפחות  7-6חנטים ,ואז
ניתן להעלות את הדישון לרמה
של  100ח"מ חנקן צרוף במי
ההשקיה.

המלצות דישון
שטחי גידול הפלפל בערבה
מאופיינים בקשת של שיטות
להכנת הקרקע ,מהוספת
קומפוסט ועיבודים כל שנה
ועד לגידול ללא עיבוד כלל,
אם בקרקע או בתעלות גידול
שונות .המלצות הדישון הניתנות
כאן (טבלה  )2דורשות התאמה
לכל שדה בהתאם למצע
הגידול ולפוריותו .ההמלצות
להלן הן הגדרות בסיס בלבד.
ניהול ממשק הדישון חייב

להתבצע באמצעות בדיקות
קרקע לפחות פעמיים בשנה,
לפני תחילת הגידול וכ 40-יום
לאחר שתילה (אשלגן) ,שימוש
במשאבים ובדיקות פטוטרות.
אם ישנן רמות גבוהות של אשלגן
וזרחן בבדיקות קרקע לאחר
קליטת הצמחים ,ניתן לדשן
בדישון חנקתי בלבד עם אמון
חנקתי נוזלי עם/בלי מיקרו-
אלמנטים לפי התפתחות הצמח.
שימו לב ,דשן ( 7-0-7ללא זרחן)
ניתן ליישם עם מיקרו-אלמנטים
בדרך יעילה וחסכונית יותר,
על-ידי דישון רציף ולא
בהגמעות נקודתיות.

בדיקה וכיוון של מערכת
הדישון
מעקב רציף אחר דיוק ביישום
הדישון זהו הנדבך הראשון
לכל שאר פעולות המעקב
אחר רמות הדישון האחרות
במי משאב ובבדיקת פטוטרות,
אשר מושפעות מפעילות
הצמח ומרמת הדישון אשר אנו
מיישמים במי השקיה .מומלץ
לכוון את מערכת הדישון כדי
למנוע אי דיוקים במתן הדשן
במהלך העונה ,באמצעות

טבלה מס'  :2רמות דישון מומלצות לפי שלבי הגידול (שתילת  ,1/8כ 270-ימי גידול)
ריכוז חנקן ריכוז מטרה ריכוז מטרה
שלבי
ימים
של חנקה  -של חנקה
התפתחות הרכב דשן ( )1מומלץ ליטר דשן
במי
צרוף
 NO3NO3
משתילה
מים
לקוב
צמח
השקיה (ח"מ) במי טפטפת במי משאב
250
200-150
 50עד 70
1-0.75
6-6-6
צימוח
30-0
50-0
150
50
0.75
7-3-7/7-1-7
תחילת חנטה
45-30
 7-1-7או 7-0-7
1.8-1.5
צבירת
10-1.5-5
50-45
 300 400-350עד 400
 120עד 150
()2
חנטים
כ6-
קרקע) 1.25-1
(לפי בדיקת
 7-1-7או 7-0-7
סיום חנטה
125-50
10-1.5-5
קטיף גל ראשון (לפי בדיקת קרקע)
 7-1-7או 7-0-7
 165-125קטיף חורף
בהתאם לבדיקות משאב ופטוטרות
10-1.5-5
גל שני
(לפי בדיקת קרקע)
 7-1-7או 7-0-7
 270-165קטיף אביב
בהתאם לבדיקות משאב ופטוטרות
10-1.5-5
רביעי
גל שלישי
(לפי בדיקת קרקע)
( )1חקלאים המרכיבים בעצמם את הדשן מוזמנים להתייעץ עם המדריכים לקביעת המרכיבים.
( )2בשלב זה נדרש מילוי אינטנסיבי של מלאי החנקן בבית השורשים ובפטוטרות.
1.5-1.25
1-0.9

 100עד 120

300-250

300-250
250
250

בדיקת המוליכות החשמלית
של מי ההשקיה .נדרש מד
מוליכות חשמלית ותמיסת כיול.
לפני תחילת התהליך יש לוודא
תקינות וכיול של מד המוליכות
החשמלית.
א .סימולציה לדישון:
 .1יש למלא בדלי נקי 10
ליטרים מים ללא דשן (מי קו
בשטח הגידול) .את עשרת
הליטרים יש למלא במדויק
באמצעות כד מדידה (ליטרון).
יש לבדוק את המוליכות
החשמלית  ECבאמצעות מד
המוליכות (המכויל) ולרשום
את הערך המתקבל.
 .2יש למדוד במדויק 10
סמ"ק דשן (מרוכז) באמצעות
משורה או מזרק ,להוסיף
לדלי המים (המכיל את
עשרת הליטרים) ולערבב
היטב.
 .3יש למדוד את המוליכות
החשמלית  ECשל המים
בדלי ,המכילים את מי הקו
ועוד  10סמ"ק דשן; הערך
אשר התקבל הוא גבוה
בכמה עשיריות  dS/mממי
המקור ללא דשן .יש לרשום
את הערכים אשר התקבלו
ולחשב את ההפרש עם דשן
לעומת המים ללא דשן .ערך
זה הוא ההפרש אשר אמור
להיות בין מי קו ללא דישון
לבין מי קו אשר הזריקו להם 1
ליטר דשן לקוב מים.
ב .בדיקת ביצוע דישון בחלקת
גידול:
 .4בזמן הפעלת מערכת
ההשקיה והדישון ,ייאספו
דגימות מים לאורך כל
ההשקיה ,הן בטפטפת ללא
דשן בראש השטח (לפני
המדשנת) והן מי טפטפת
המכילים דשן באחת
השלוחות.
 .5עם סיום ההשקיה יש לבדוק
את המוליכות החשמלית EC

המשך בעמוד הבא

43

בשתי הדגימות (סעיף ,)3
לרשום את התוצאות ולחשב
את ההפרש .במידה שההזרקה
היא ליטר דשן לקוב מים
ומערכת הדישון מדויקת ,הרי
שההפרש במוליכות החשמלית
צריך להיות זהה לסימולציה
(סעיף .)3-1
במידה שההפרש בבדיקת
 ECבשטח שונה מזה של
הסימולציה ,סימן שמערכת
הדישון סוטה בפועל למינון
גבוה או נמוך מהנדרש .במצב
זה ניתן לבצע תיקון שדה
(רישום ערך גבוה או נמוך יותר
במחשב ההשקיה) או לפנות
לכיול מקצועי של מערכת
הדישון .יש לבצע את הבדיקות
בתחילת הגידול ,ובהמשך
אחת לשלושה שבועות או
עם כל החלפת סוג דשן או
העלאה או הורדה של כמות
הדשן .כאשר מחליפים
סוג דשן ,יש לבצע את כל
השלבים כולל של הסימולציה,
כדי לקבל את ההפרש
המתאים לכל סוג דשן.

.2

.3

.4

.5
בכל ספק או שאלה מומלץ
להתייעץ עם המדריכים.
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה
מקצועית בלבד ועל מקבל
העצה לנהוג מנהג זהירות.

ה

מלצות הגנת הצומח
בפלפל בתחילת
העונה בערבה ובכיכר
סדום2020/21 ,
סבטלנה דוברינין ,מדריכת
הגנת הצומח
חשוב!
 .1על החקלאי לשים לב
להרשאות ולתנאי השימוש
בחומרי ההדברה ,כפי
שמפורט בתווית התכשיר

.6

(לגבי השיווק לשוק המקומי),
ולרשימה המעודכנת של
תכשירי ההדברה המותרים
לשימוש בארץ היעד (לגבי
יצוא)  -רשימה הנמסרת
לחקלאי על-ידי היצואן
ובאחריותו ואשר מפרטת
גם את ימי ההמתנה לפני
הקטיף .המועד האחרון
לקטיף ,כפי שמצוין בתווית
התכשיר ,מיועד לפרי המשווק
לשוק המקומי בלבד ואינו
בהכרח מתאים גם ליצוא.
יש לטפל לחלופין בתכשירי
הדברה ממשפחות כימיות
שונות ,כדי למנוע פיתוח
עמידות של הפגעים.
חקלאים ,המשתמשים
בדבורים להאבקה (בומבוס
או דבורי דבש) או שנוקטים
בהדברה משולבת באמצעות
אויבים טבעיים ,חייבים לפעול
לפי הוראות ספקי הדבורים
והאויבים הטבעיים.
אין לרסס צמחים צמאים
או צמחים הנמצאים בעקה
בעקבות הסרת רשת הצל.
מומלץ שלא להשאיר תכשיר
במים במרסס למשך כמה
שעות ,אלא אם מצוין אחרת
בתווית התכשיר.
עם קבלת השתילים
מהמשתלה ,כדאי להתחיל
מיד בשתילה .במקרה שלא
ניתן לשתול מיד ,חייבים להגן
על השתילים מפני מזיקים
(כנימת עש הטבק ,אקרית
אדומה ותריפסים) ,הנמצאים
בסביבתם.

את הסיבה ,ובמקביל ,ליצור
קשר עם מדריכי שה"מ (הגנת
הצומח ,ירקות או שירות שדה)
ולהיוועץ בהם בנוגע להמשך
הטיפול בשתילים .בנוסף ,מומלץ
ליידע את פקח המזיקים העובד
עם המגדל .מומלץ לתעד את
האירוע בתמונות ולבצע בדיקות
במעבדה מוסמכת ,בהתאם
לנדרש.
 .2אין לשתול שתילים שנראים
בהם סימני הווירוס ( TSWVכתמי
הנבילה של העגבנייה) .יש לוודא
עם מדריך או פקח שאכן מדובר
בווירוס זה ,ורק לאחר מכן להגיע
להחלטה בנושא .מומלץ לתעד
את האירוע בתמונות ובבדיקות
של מעבדה מוסמכת.

טיפול בשטח שנמצאו בו
שתילים נגועים בווירוס
TSWV

לאחר השתילה
.1

.2

.3

לפני השתילה
 .1מומלץ לבדוק את בריאות
השתילים לפני שתילתם מבחינת
סימנים ויראליים ,הימצאות
מזיקים ,כתמי צריבות וכו'.
אם נראות תופעות אלה או
תופעות אחרות ,המעידות על
אי-תקינות השתילים ,יש ליצור
קשר מידי עם המשתלה ולברר

ועלולה לתקוף את השתילים
הצעירים מיד לאחר השתילה.
מומלץ שלא לטבול את
מגשי השתילים בכל תכשיר
הדברה (דיינון וכדומה) ,כדי
להימנע מתופעות בלתי
רצויות .בשטח שלא עבר
חיטוי קרקע או שיש לו
היסטוריה של המחלה -
מומלץ לבצע טיפול מיד
לאחר השתילה .ניתן להגמיע
תכשיר רידומיל גולד נוזלי או
רודאו במינון  40סמ"ק/ד' ,עם
ההשקיה הראשונה או השנייה
מהשתילה ,בהתאם לתווית.

.4

אם השתילים טופלו במשתלה
סמוך לשליחתם אל המגדל,
אין צורך לרסס שוב את
המגשים טרם שתילה .ימים
אחדים לאחר השתילה או לפי
המלצות פקח מזיקים ,יינתן
טיפול בתכשירי אבמקטין
(ורטימק או דומיו) נגד אקרית
אדומה ,אקרית עיוותים
ותריפסים.
להדברת זחלים של עשי
לילה ,אקרית עיוותים
ותריפסים ,הטיפול המומלץ
הוא בתכשירי אממקטין
בנזואט (פרוקליים או דומיו)
במינון המצוין בתווית התכשיר.
מומלץ להגמיע תכשירי
אימידקלופריד (קונפידור
ודומיו) כעבור  14-10ימים
מהשתילה ,להדברת כנימות
עלה ולמניעת נזקי הווירוסים
שהן מעבירות .תכשירי
אימידקלופריד יינתנו במינון
 50-40סמ"ק לדונם ,בהתאם
לתווית .מינון זה יעיל להדברת
כנימות עלה ,ואין צורך
להשתמש בכמות גדולה יותר.
מחלת המקמקת (פיתיום)
נגרמת על-ידי פטרייה

 .1יש לעקור את הצמחים
הנגועים בווירוס TSWV
ולסלקם מהחלקה .אין
להשאיר צמחים נגועים
בווירוס סמוך לשטחים
חקלאיים.
 .2פעם בשבוע ,בנוסף לפיקוח
מזיקים רגיל ,על המגדל
לבדוק בכל השטח ובכל
השורות אם מצויים צמחים
נגועים ,ובמקרה שכן -
לסלקם.
 .3מומלץ לבצע טיפול להדברת
התריפסים המסוגלים להעביר
את הווירוס הזה.
בהצלחה!
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.
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יולי-אוגוסט 2020

ה

נחיות והמלצות
לטיפול בפרי פלפל
קטוף ליצוא 2020/21
מילי זנבר ,יורם צביאלי ,שמעון
פיבוניה  -מו"פ ערבה תיכונה
וצפונית  -תמר
אלי פליק  -המחלקה לחקר
תוצרת חקלאית ,מרכז וולקני,
מינהל המחקר החקלאי
עדי סויסה ,דוד סילברמן -
שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר
הצלחת הפלפל הישראלי בשוקי
היצוא לאירופה ,לרוסיה ולצפון
אמריקה מותנית בשמירה על
איכות הפרי לאחר הקטיף במשך
 16יום לפחות (ביעדים מסוימים
 26יום!) .בפעולות לשמירת
האיכות ,יש להתחיל כבר בעת
הגידול :טיפול בשדה נגד מחלות
עלווה ונגד מחלות פרי; הקפדה
על ניקיון (סניטציה) בתוך בית
הגידול ובסביבתו; דיוק בהנחיות
לקטיף נכון .ביצוע מוקפד של
הטיפולים לפני ולאחר הקטיף
ושמירה על שרשרת קירור
עד הגעת הפרי ליעדו הסופי -
יבטיחו איכות מעולה וחיי מדף
ארוכים של פירות הפלפל.

קטיף (מכלים ,מקטפה,
הובלה לבית האריזה)
הקטיף ייעשה במקטפות או
במזמרות ,המושחזות אחת
לשבוע לפחות ,או בהתאם
לכמות הפרי הנקטף .המזמרות
חייבות לעבור חיטוי יומי על-ידי
טבילה בכוהל  70%או בכלור ;3%
למותר לציין כי יש לחטא את כלי
הקטיף בתום כל יום עבודה.
יש לקטוף את הפרי באזור רקמת
הניתוק או בגובה הכתפיים
(תמונה  .)1אין לתלוש את הפרי
ואין להשליך אותו לתוך המכל.
אם הוחלט על קטיף ללא עוקץ,
יש לקטום את הפרי ב"עוגת" עלי
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הגביע (אין להשאיר אפילו  5מ"מ
של עוקץ) ,ומומלץ להשתמש
לשם כך במזמרה מעוקלת .פלפל
צ'ילי או פלפל קטן מסוג "סוויט
בייט" יש לקטוף ללא עוקץ.
מומלץ להשתמש בארגזי פלסטיק
מרושתים .ארגזי הקרטון אינם
ניתנים לשטיפה ,ולכן אינם
מומלצים לשימוש בקטיף הפלפל
ליצוא .בטרם כל קטיף יש לנער
היטב את המכל ואת שכבת
הריפוד ,כדי להרחיק גרגירי חול
או לכלוך כלשהו .בזמן הקטיף אין
להניח את מכל הקטיף ישירות
על הקרקע ,אלא על גבי עגלה
או משטח .יש לשטוף ולחטא את
מכלי הקטיף בסיום יום העבודה.
יש להימנע ממילוי יתר של מכלי
הקטיף ,כיוון שהדבר יוצר עומס על
הפירות התחתונים במכלים.

איבוד מים ותרומתו לפגיעה
בחיי המדף
איבוד המים מפרי הפלפל הוא
הגורם הדומיננטי הקובע את
איכותו ,הן מבחינת הופעת ריקבון
ועובשים שונים בפרי והן מבחינת
חיי המדף של הפרי .קיים קשר ישיר
בין רמת איבוד המים של הפלפל
לבין יכולת המכירה שלו; בדרך כלל
פרי שאיבד  4.5%ממשקלו אינו
ראוי למכירה (תלוי בזן) ,והשאיפה
היא למכור פרי שאיבד רק עד
 3%ממשקלו .קצב איבוד המים
בפלפל גבוה במיוחד ב 24-השעות
הראשונות שלאחר הקטיף ועלול
להגיע עד ל 2.5%-ממשקלו ,אם לא
יינקטו פעולות למניעת איבוד המים.
איבוד של  2.5%ממשקל הפלפל
מותיר ליצואן מעט מאוד "מרווח"
באיכות ובחיי מדף.
על-ידי הוספת לחות ממקור
חיצוני ,ניתן להקטין את איבוד
המים מהפלפל ב 24-השעות
הראשונות אפילו לכדי 0.5%
בלבד ,לעומת איבוד מים של
 2.5%העלול להיגרם ,כאמור ,ללא
תוספת לחות .הוספת הלחות
תורמת להארכת חיי המדף ל21-
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תמונה מס'  :1קטימת עוקץ המתאימה והבלתי מתאימה לאחסון

ימים ,לעומת חיי מדף של 14-10
ימים ללא שמירתה.

כיצד מונעים את הפסדי
המים מהפרי?
 üשעת הקטיף  -פרי שנקטף
בבוקר  -תכולת המים שבו
גבוהה מפרי שנקטף בצהריים,
ולכן גם חיי המדף של הפרי
גבוהים יותר.
 üקטיף ב 85%-80%-צבע -
קטיף בצבע מתקדם יותר מוביל
לקטיף של פרי שהזקין על השיח
ולחיי מדף קצרים יותר.
 üהמתנת פרי קטוף בשטח -
ההמתנה להובלה תיעשה
בתוך בית הגידול ולא מחוצה
לו .מומלץ לכסות את הפרי
בשמיכה תרמית משופרת.
הפרי הקטוף יובל לבית האריזה
במהירות האפשרית 3-2 ,שעות
מקסימום מרגע הקטיף .ההובלה
לבית האריזה וההמתנה בבית
האריזה ייעשו תחת השמיכה
התרמית המשופרת.
 üהמתנה בבית האריזה  -עדיף
בלחות של  ;95%-92%גודל הטיפה
יהיה קטן מ 20-מיקרון ,ונפח האוויר
העליון צריך להספיק לספיגת
הטיפות לאוויר לפני הגעתן לפרי.
אם אין לחות ,יש לכסות את
המכלים בשמיכה תרמית.

בית האריזה
יש ליצור הפרדה בתוך בית
האריזה :חלק אחד יהיה האזור
ה"מלוכלך" ,הכולל את אזור
פריקת הפרי ,את מכונות

השטיפה וחלק מהיבשן; החלק
האחר יהיה האזור ה"נקי" ויכלול
את חלקו האחר של היבשן ואת
מערך המיון והאריזה .יש לצנן
את בית האריזה בעזרת מזרנים
לחים או מזגנים .על מערכת
הצינון והקירור לעבוד כל זמן
שמצוי פרי בבית האריזה.
חייבים לנקות את בית האריזה
וסביבתו במהלך העבודה,
ובעיקר בסוף היום .אין להשאיר
פרי פגום בתוך בית האריזה
או לידו .יש לחטא את מערכי
השטיפה ,המיון ושולחנות
האריזה באמצעות ריסוס בכלור
בריכוז  1%או בכל חומר חיטוי
אחר המותר לשימוש בתעשיית
המזון .אפשר לחטא במחולל
קיטור ,בתנאי שאין פגיעה
במערכים .אין להשאיר פרי פגום
בתוך בית האריזה או לידו.

מערכי שטיפה וחיטוי
הפרי עובר שטיפה ראשונית
במי ברז בלחץ של לפחות  4בר
ובכמות מים של כ 200-ליטר
בדקה ,כאשר כשליש מהמים
ממוחזר .מומלץ להשתמש
במערך בפומיות מניפה.
לאחר השטיפה הראשונית עובר
הפרי לתא החיטוי .החיטוי ייעשה
באחד מהחומרים שלהלן :מים
חמים; כלור מסוג טרוכלוסן בריכוז
 150ח"מ; חומצה ציטרית בריכוז
 .0.5%יש להקפיד על הריכוז
המדויק ועל משך שטיפה של 15-12
שניות .יש לבדוק את ריכוז הכלור
מדי חצי שעה ,בעיקר כאשר הפרי

שהגיע מאובק מאוד .לבדיקת
ריכוז הכלור הפעיל ניתן להשתמש
בערכות המתבססות על שינויים
בצבע הסטיקר .יש לדאוג לייבוש
הפרי טרם הכנסתו לארגז הקרטון.
בחיטוי באמצעות מים חמים ישהה
הפרי בטמפרטורה  2±54מ"צ למשך
 15-10שניות ,בלחץ מים של  4בר
ובספיקה של כ 200-ליטר לדקה
(מומלץ להשתמש בפומיות קוניות).
יש לכוון את הפומיות הצדדיות כך
שהמים יגיעו לאזור העוקץ של
הפרי ,כאשר הפומיות העליונות
חייבות לכסות את פני הפרי .אפשר
לשלב את הוספת הכלור בשטיפה
החמה .אם המים הופכים עכורים,
יש לרוקנם ולמלא מחדש את המכל.
בתום יום העבודה חובה לשטוף
במים נקיים את המערך כולו ,כולל
את מכל המים ,הצנרת ,המברשות,
מתקן השפיכה וסרט ההזנה ,ולאחר
מכן לייבשו היטב .מומלץ גם לחטא
את מערכי השטיפה והמיון בסוף יום
עבודה בעזרת חומרי חיטוי המותרים
לשימוש בתעשיית המזון ,ובתנאי
שלא ישאירו ריח.

אריזה בשקיות
ניתן לארוז את הפרי בשקיות
המיועדות לפלפל ,ובכך לאפשר
אווירה מתואמת ,תוך שמירה על
הלחות בסביבת הפרי והפחתה של
איבוד המשקל .השימוש בשקיות
מתאימות מאפשר חיי מדף ארוכים,
במיוחד במשלוח ממושך ,אך יש
להקפיד על אריזה בהתאם להוראות
החברה ,ולרוב יידרש קירור מואץ
לפני האריזה .חשוב לשים לב לכך
שעודף לחות באריזה עלול להוות
מכשול כאשר הפרי הארוז מאולח
ולהגביר את שיעור הריקבון; לכן ,פרי
שנארז בשקיות ,חייב להגיע מחלקה
מפוקחת ומטופלת על-פי המלצות
הגנת הצומח.

טמפרטורה ולחות
באחסנה ובהובלה
טמפרטורת האחסון של הפלפל היא
 7מ"צ ב 95%-לחות ,ולכן יש להכניס

את הפרי למקרר מיד בתום המיון,
האריזה והמשטוח .כדי להבטיח
טמפרטורה נאותה בהובלה ,יש
לקרר את הפרי במשך  12שעות
לפני ההמכלה .בתחילת העונה
(נובמבר-דצמבר) משלוחים רבים
נפסלים כתוצאה מהתפתחות נזקי
צינה ,במיוחד כאשר מדובר במשלוח
ליעדים מרוחקים ,והפתרון לכך
עשוי להיות העלאה של טמפרטורת
ההובלה ל 9-8-מ"צ.
תנאי הובלה במכולות
יש לוודא מראש עם חברת המכולות
כי המכולה מכוונת ל 7-מ"צ ול95%-
לחות יחסית וכי פתח האוורור סגור
(למניעת איבוד מים) .אם המכולה
אינה מכוונת לשמירה על הלחות ,יש
להשאיר פתח אוורור מינימלי שאינו
גדול מ .5%-אם משך ההובלה ארוך,
מומלץ להוסיף  2שרוולים קולטי
אתילן על כונסי האוויר הפנימיים של
המכולה ,לקטילת נבגים ולמניעת
היווצרות עובש ופטריות במהלכה.
יש לדרוש מחברות ההובלה להפעיל
את הקירור במשאית לפחות חצי
שעה לפני הטענת המשטחים .יש
לחטא את המכולה או את משאית
הקירור לפני כל המכלה והטענה
בתוצרת טרייה.
שבירת שרשרת הקירור (גם פרי
שקורר לחצי יום) ,בעיקר בימים
חמים ,גורמת להזעת הפרי,
לעקות המביאות להתכלות
פיסיולוגית ופתולוגית ולנזקים
לאריזות הקרטון .לפיכך ,חל
איסור מוחלט לשבור את
שרשרת הקירור .הפסקת
הקירור תיעשה אך ורק עם
הגעתו של הפרי לשוק.
זכרו! חיי המדף מתחילים עוד
בשדה .אמנם לא ניתן לשפר את
איכות הפרי לאחר הקטיף,
אך ניתן לשמרה.

ת

בלינים :מניעת
תפיסות של מזיקי
הסגר באירופה

הדברת כנימת עש הטבק וזבוב
המנהרות בצמחי תבלין :אורגנו,
מרווה ,מנתה ובזיל
דוד סילברמן  -שה"מ ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
מורד גאנם  -מינהל המחקר
החקלאי
בעקבות ריבוי התפיסות
באירופה של כנימת עש הטבק
(כע"ט) בצמחי תבלין משנת
 ,2016התקבלה התראה בנושא
זה מהאיחוד האירופי .כידוע
לכם ,כע"ט וזבוב המנהרות
הם מזיקי הסגר ,והימצאותם
בתוצרת החקלאית ,אפילו
ברמה נמוכה ,אסורה בתכלית

האיסור .למרות כל הצעדים
שננקטו בשנים האחרונות ,עדיין
נתפסים מזיקים אלה בצמחי
תבלין ,בעיקר בבזיל .עם זאת,
נוכחנו לדעת כי כמות דומה של
תפיסות ,עקב כנימת עש הטבק,
נמצאה גם בצמחי אורגנו ,מרווה
ומנתה .יש לציין כי מרבית צמחי
התבלין ,הנגועים במזיקים אלה,
אותרו בעבר באנגליה ,אך בשנה
האחרונה נלכדו במיוחד בהולנד
ובמדינות אחרות באירופה.
לפיכך ,חובה עלינו להחמיר את
הבדיקות והביקורת בגידולי
התבלינים הנשלחים לאנגליה
ולאירופה ,כפי שנעשה בעבר
רק בגידול הבזיל.

ממשק ההדברה
 .1האמצעי הטוב ביותר למניעת
כע"ט ולהימנעות מהשימוש

המשך בעמוד הבא

בהצלחה!
כל ההמלצות הכלולות בפרסום
זה הן בגדר עצה מקצועית
בלבד.
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הבעייתי בתכשירי ההדברה
הוא גידול במבנה סגור עם
רשת נגד חרקים  50מש
תקינה ,ללא חורים (תמונה
 1שלהלן מציגה דוגמאות
לרשת פגומה ,המאפשרת
התבססות של אוכלוסיות
מזיקים במבנים) ,ועם דלת
כפולה .למותר לציין כי
הסיבה העיקרית לחדירת
כע"ט למבנים היא התרשלות
בסגירת הדלתות.
 .2תכשירי ההדברה הכימיים
המותרים לשימוש הם מעטים

למדי ,ורובם אינם יעילים
בשל פיתוח עמידות כנגדם.
כמו-כן ,דרישתם המחמירה
של הקניינים באירופה,
לצמצום השימוש בתכשירים
כימיים ,עדיין קיימת ,והתוצרת
נבדקת בקפידה להימצאות
שאריות .התכשירים העיקריים
המשמשים להדברת הכנימה
הם קונפידור ודומיו ,מוספילן
ודומיו ,ביסקיה/קליפסו
ודומיו ומובנטו .יש להקפיד
על ימי ההמתנה ועל ההנחיות
המיוחדות המופיעות בתווית.

תמונה מס'  :1חורים ברשת ורשת רפויה ,הגורמים לכניסתם
ולהתבססותם של מזיקים במבנה

תמונה מס'  :2מלכודות דבק שבאמצעותן ניתן לנטר את הופעת
כנימת עש הטבק במבנים

ניתן לשפר את יעילותם של
תכשירי ההדברה באמצעות
השימוש במשטחים.
 .3תכשירי הדברה שאינם
כימיים ,כמו שמנים ,סבונים,
דטרגנטים ותמציות צמחיות:
מטרונום ודומיו ,תותח,
כנימת ,EOS ,תמרטק ,פסט
 ,33מיטימור ,ניימאקס,
 ,215-LQדקוטאב50-PT ,
וטריסר אולטרה  -משמשים
אף הם להדברת כע"ט.
יש להימנע משימוש יתר
בתכשירים אלה ,כיוון שהם
עלולים לגרום לעיכוב הצימוח
ולצריבות.
 .4מלכודות דבק
 יריעות צהובותאו כחולות עם
דבק לוכדות
בוגרי כע"ט.
ניתן לרסס על יריעות ,על
עמודים ובשבילים צבע דביק
הנקרא "אמריליו" ,אשר לוכד
את הכנימות המעופפות.
דוגמה יעילה למלכודות ניטור
הן צלחות מרוחות בדבק
(תמונה .)2
 .5קציר טכני  -אחת הסיבות
לכך שההדברה אינה מניבה
תוצאות היא סבך הגידול
המונע מתכשירי הדברה
להגיע ליעדם .לפיכך ,הקציר
הטכני הכרחי לחדירה
טובה של התכשירים
ולהרחקת הביצים והדרגות
"כך לא בונים חומה!"

הצעירות .הקציר הטכני
מאפשר שימוש בטוח יותר
בתכשירים עם ימי המתנה
ארוכים .בגידול מנתה חשוב
ביותר לכסח ,לאסוף את
החומר הצמחי ולסלקו
מהשטח ,לשם צמצום
אוכלוסיות המזיק.
 .6מעבר לגידול קצר (פחות
קצירים)  -המגמה כיום היא
לגדל בזיל חד-קצירי מזריעה.
לאור ההחמרה בגידול אורגנו,
מרווה ומנתה ,מומלץ לשקול
את אי-שיווקם של הגידולים
הללו משטחים פתוחים ורב-
שנתיים לאירופה ,אלא לייצאם
רק ליעדים שבהם כע"ט אינה
נחשבת מזיק הסגר.
 .7פיקוח בשדה וביקורת בבית
האריזה  -פיקוח קפדני
וביקורת בבית האריזה,
שייעשו על-ידי המגדל בלבד,
יבטיחו שיווק תוצרת נקייה
מכע"ט .הביקורת של היצואן
ושל שירותי הביקורת אינה
מספיקה למניעת לכידות
מזיקים בתוצרת באירופה.
לפיכך ,הסיכוי לצמצם את
כמות התפיסות ולאפשר
המשך יצוא תקין של תבלינים
 תלוי בעיקר בפעולותשינקטו המגדלים.
כל ההמלצות הכלולות בפרסום
זה הן בגדר עצה מקצועית
בלבד.
"כך סוגרים מבנה!"

המשך בעמוד 50

מבזק ירקות
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נחיות לתות שדה:
סוף משתלה ושתילה
בשדה המניב
מוחמד יוסף אבו טועמה -
רפרנט ארצי לתות שדה ,שה"מ

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

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

מבזק ירקות
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בשדה המניב
ערוגות :שותלים על גבי ערוגות
בגובה  30-20ס"מ ,ברוחב נטו
 110ס"מ ושביל ברוחב  55ס"מ.
על כל ערוגה שותלים ארבע
שורות צמחים במרווח של 25
ס"מ בין השורות ו 30-ס"מ בין
הצמחים בשורה .בשיטה זו
נדרשים  9,000צמחים לדונם.
בשיטת הערוגות הצרות,
שמתאימה למנהרות גבוהות
או לחממות ואינה מתאימה
למנהרות נמוכות ,הן במידות של
 80ס"מ ממרכז למרכז ערוגה ,גב
ערוגה נטו  30ס"מ ובצורת טרפז
שבסיסו ברוחב  50ס"מ ושביל
בצורת טרפז הפוך ,שבסיסו 30
ס"מ והצלע העליונה  50ס"מ.
כל ערוגה משמשת לשתילת
שתי שורות ,כאשר המרווח בין
השורות כ 15-ס"מ ו 25-ס"מ בין
הצמחים בתוך השורה .העומד
בשיטה זו מגיע לכ 12-אלף
צמחים לדונם .בשיטה זו יש ריכוז
יבול מוקדם ושיפור מבחינת
האור ואיכות הפרי.
טבילת השתילים :יש לטבול
שתילים לפני שתילתם בתמיסת
אוקטב או מיראז' ,למניעת
אנתרקנוז .ריכוז התמיסה יהיה
( 0.1%גרם/ליטר) .משך הטבילה
 5-1דקות .כל חלקי השתיל
חייבים להתכסות בתמיסה
במהלך הטבילה (טעות לחשוב
שטבילת שורשים בלבד או עלים
בלבד תגן מפני אנתרקנוז).
הטבילה באוקטב/מיראז'
עלולה לעכב את התפתחות
השורשים והניצנים ,ולכן יש
להימנע מטבילה ממושכת או
מטבילה לפני אחסון שתילים
בקירור (במידה שהמגדל
התנסה בטבילה טרום קירור
ולא נתקל בבעיות ,אזי הדבר
לשיקולו) .הטיפול הטוב ביותר
יהיה טבילה מיד לפני השתילה.
כדאי להתייעץ עם מדריכי הגנת
הצומח בנושא זה ולתאם את
מהלכי הטיפול בחומרי הדברה
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עם פקחי ההדברה המשולבת,
בהתאם לרשימת חומרי
ההדברה המותרים לשימוש
ובהנחיות על תווית התכשיר.
כאשר ישנו חשד לנגיעות
במקרופומינה ,ניתן לטבול
שתילים מיד לפני השתילה,
בשלמותם ,למשך  5-1דקות
בתמיסת בווסטין או דלסן ,בריכוז
תמיסה של  2( 0.2%גרם/ליטר).
יש לשתול יותר מזן אחד ולדרג
את מועדי השתילה :כדי לווסת
את הקטיף ולשמור על רציפות
הספקה לשיווק ,מומלץ לדרג
את מועדי השתילה של כל זן
למשך  7-5ימים .כמו-כן ,מומלץ
לכלול  3-2זנים ממגוון הזנים
המוקדמים והאפילים במשק,
במטרה לסגור פערים ולהתגבר
על גליות של אחד הזנים .בשנים
האחרונות ראינו שנגרם מחסור
בפרי לשיווק בינואר ובפברואר,
כאשר הייתה הקדמה בגל
הראשון ,ורובו התרכז במהלך
נובמבר ודצמבר .למועדי שתילה
מוקדמים יכולה להיות השפעה
כזו ,בנוסף להשפעת קור ועננות
במרכז החורף.
אחסון שתילים :מומלץ לשתול
שתילים טריים סמוך מאוד
למועד עקירתם מהמשתלה.
בכך מגדילים את סיכויי
הקליטה בשדה המניב ומונעים
סבל ועקות לשתילים לאחר
הוצאתם מהמשתלה .במידה
שישנו צורך באחסון ,לוויסות
העבודה בשתילה יחסית
לעקירה ,ניתן לשמור שתילים
בקירור למשך מספר מועט
של ימים בטמפרטורה של 8-6
מ"צ .יש לדאוג ללחות מתמדת
של השתילים במהלך הקירור,
למניעת כמישה .טרם שתילתם,
יש להעבירם למקום מוצלל
ומוגן מרוחות ,כדי "להפשירם",
להתאים את חומם לחום
הסביבה בשלבים ,למניעת נזק
לעלים ולשורשים בצורת כמישה
והחמה.

השתילה :מומלץ לשתול בשעות
אחר הצהריים הקרירות ,כדי
לשפר את קליטת השתילים .יש
להקפיד ולשתול לעומק מתאים,
להקפיד שצוואר השורש יהיה
מכוסה ומהודק היטב ,שהניצן
יבלוט מעל הקרקע ,שהשורשים
ישרים ומהודקים בצורה טובה
לקרקע .בסיום השתילה משקים
בהמטרה במנה של  15מ"ק/ד'.
מומלץ לשתול בגידול בקרקע
במבנים ,כאשר גג המבנה ללא
כיסוי פלסטיק .במקרה שרוצים
לשתול כאשר המבנה מכוסה
בפלסטיק (לא רצוי) ,אזי מומלץ
לדחות את מועד השתילה
בשבוע ימים מאוחר מהמועדים
המפורטים למטה לכל זן .דחייה
זו תקפה גם כאשר משתמשים
בשתילי גוש מושרשים ,כיוון
שקליטתם מהירה יותר ולכאורה
מהווה "הקדמה מסוימת".
כאשר משתמשים בשתילי גוש,
ניתן לשתול לתוך חיפוי קרקע
שנפרס מראש בצבע כסף/
חום או כסף/שחור .בכל מקרה,
כדאי להתייעץ עם מדריכי שה"מ
באזור ,לקביעת מועדי השתילה
המתאימים.
השקיה בתקופת השתילה:
במטרה להמעיט בהשקיות
על-ידי מתזים (להקטנת
הסיכוי למחלות נבילה) ולעבור
בהקדם להשקיה בטפטוף (10
ימים לאחר השתילה במקביל
להמטרות לעתים רחוקות יותר),
מומלץ לפרוס את שלוחות
הטפטוף על פני הערוגה או
לטמון אותן במהלך בניית
הערוגה .להלן פירוט תוכנית
ההשקיה בתקופת השתילה,
מחולקת למספר תקופות:
טרום שתילה :להצלחת הקליטה
יש לשתול בקרקע לחה או
רוויה במים ,להקטנה של עקת
השתילה .הרוויית הקרקע של
הערוגה תושג על-ידי מתן מנה
של  25מ"ק/לדונם ,לילה לפני
השתילה.

בגמר השתילה ,ולא יאוחר
משעה לאחר סיומה ,יש להפעיל
משטר ערפול (הפעלות קצרות
של המתזים ,לשמירת חיוניות
העלווה) במשך  15דקות
והפסקה של  15דקות נוספות.
תוכנית זו תימשך עד השקיעה.
בלילה של יום השתילה יש לתת
מנת מים נוספת של  25מ"ק/
דונם ,להידוק הקרקע סביב
השתילים ולשיפור המגע בין
הקרקע ובין השורשים.
 3-1ימים משתילה מפעילים
מחזורי ערפול בתוכנית של
 15דקות והפסקות של 30
דקות ,משעה  9:00בבוקר ועד

ההתקררות לקראת ערב .יש
לקרב בין השקיות אם העלים
מאבדים את זקיפותם.
 7-4ימים משתילה מפעילים
ערפול של  15דקות והפסקות
של  60-45דקות .בתקופה זו
יש לעקוב אחר מצב הטורגור
בעלים (זקיפות) ,וניתן לרווח
בין ההפעלות כאשר העלים
נשארים זקופים .כעבור 7-5
ימים משתילה ניתן לראות
פריצת שורשים מבסיס הכתר
ומהשורשים הראשיים .שורשים
אלו מהווים סימן חיובי להצלחת
השתילים והקליטה .כמו-כן ,זהו
סימן לצורך בשימוש במערכת

הטפטוף להשקיה ולדישון.
 15-7ימים משתילה משקים
בטפטוף במנות של  10-5מ"ק/
דונם מדי יומיים ,ובמקביל
מגדילים את המרווחים בין
הפעלות הערפול לכדי הפעלה
אחת או שתיים ביום ,בכמות
של  5-2מ"ק כל אחת .תוכנית
זו תימשך עד הופעת עלים
חדשים מניצן השתיל והתפתחות
שורשים פעילים באורך 10-5
ס"מ.
 30-15ימים משתילה ,ניתן
לראות התבססות טובה של
השתילים ,ולכן ניתן להתחיל
במשטר השקיה שיביא להעמקת

השורשים על-ידי מתן המטרה
מדי  5-3ימים ,במנות של 15-10
מ"ק/דונם .כל זאת בנוסף
להשקיה בטפטוף בימים שבהם
מבצעים ריסוס בתכשירי הדברה
ולא ממטירים .משקים בטפטוף
כ 15-10-מ"ק/דונם ,כאשר
השקיות אלו ישמשו גם ליישום
הדשנים .סיום השימוש במערכת
ההמטרה יהיה עם התקנת חיפוי
הקרקע ,כחודש לאחר השתילה.

שנה טובה ועונה מוצלחת!
המשך בעמוד הבא

הזנים העיקריים של תות שדה הנפוצים בארץ ותכונותיהם העיקריות:
שם הזן
יסמין
()7110

מועדי
שתילה

תחילת ניבה

תחילת-אמצע
20.9-10.9
נובמבר

צבע פרי

מוצקות טעם
(**)
(*)

רגישות
רגישות
לקימחון לאנתרקנוז
(***)
(***)

הערות

אדום בהיר
מבריק

3

4-3

3-2

3-2

אדום

3

4-3

2

2-1

רותמי

תחילת-אמצע
25.9-10.9
נובמבר

אדום בהיר

4-3

4-3

3-2

2-1

צימוח בינוני ,רגיש לכתמי עלים ,קצה לבן בגל
הראשון ,ירידה בגודל בפברואר והלאה
פרי גדול ,רגיש לשינויי צבע,
מתאים גם לגידול מוגבה
צימוח חזק מאוד ,פרחים זקופים מעל הנוף,
רגיש לכתמי עלים

אורלי
()6005

 25.9-15.9אמצע נובמבר

אדום

4-3

4

3-2

4-3

רגולריות פרי טובה מאוד ,גודל פרי בינוני

מאור

 25.9-15.9אמצע נובמבר

אדום

5

4-3

3-2

1

צמח חזק ,עלים גדולים ,רגיש לכתמי עלים,
פרי בצורת לב רגולרי

דנדי
()6030

25.9-18.9

אמצע-סוף
נובמבר

אדום עז

3

4

2-1

2-1

צמח בינוני ,רגיש לכתמי עלים ,פרי גדול ואחיד

6040

25.9-15.9

סוף נובמבר

אדום

4

4-3

3-2

2-1

תמיר

30.9-15.9

אמצע-סוף
נובמבר

אדום /נטייה
לכתום

4-3

4

4

2-1

דניאל
( )E65

אמצע-סוף
30.9-15.9
נובמבר
סוף נובמבר-
20.9-10.9
תחילת דצמבר
סוף דצמבר-
28.9-25.9
תחילת ינואר

אדום

4

4

2-1

3-2

אדום עז

4.5-4

4

2-1

4-3

אדום עז

4

5-4

3-2

5-4

( 7143שני)  25.9-15.9אמצע נובמבר

6048
מלאך
()156

נוף גדול ועלים בשרניים,
קרוב לאדישות לאורך יום
צמח נקלט בקלות ,מתאים גם לגידול מוגבה,
רגיש לשינויי צבע ,דל שלוחות ,ולכן מומלץ
לצופף את צמחי האם במשתלה
מתאים גם לגידול במבנים מוגנים בקרקע
ובמצע תלוי ,חיי מדף ארוכים
פרי רגולרי מאוד ,נוף גדול ,עלים בשרניים,
יש לחזק את הצמח מיד לאחר הקליטה
פרי מוארך ,טעים ביותר ,נטייה לכתפיים לבנות

צמח גדול ,עלים גדולים מעט מקופלים,
רגיש לכתמי עלים ,פרי גדול יפה,
4-3
3-2
3-2
4-3
אדום
מתן ( 25.9-15.9 )242אמצע נובמבר
לפעמים עם קצה ירוק
צמח גדול ,עלים גדולים מעט מקופלים ,רגיש
רוקי 1
4-3
3-2
3-2
4-3
אדום
 25.9-15.9אמצע נובמבר
()295
לכתמי עלים ,פרי גדול יפה
צמח פתוח וחזק ,עלים גדולים בשרניים וגסים,
תחילת-אמצע
הפרי מעוות בחלק מהעונה ,נראה כי אורך היום
4-3
3-2
4-3
5
אדום
20.9-10.9
פלס
נובמבר
משפיע מעט על הזן
צמח בינוני פתוח ,רגולריות פרי טובה מאוד
4-3
3-2
4
4-3
אדום
 25.9-15.9אמצע נובמבר
איה
* מוצקות = 5 :מוצק מאוד;  = 1רך מאוד ** טעם = 5 :טעים מאוד;  = 1תפל *** רגישות למחלות = 1 :רגישות נמוכה;  = 5רגישות גבוהה
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ידולי ירקות
לתעשייה
יולי 2020

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

שאול גרף

עגבניות לתעשייה
לצערי ,אני רואה קומביינים
שנכנסים לחלקות חדשות עם
הצמחים של החלקה הקודמת,
ללא ניקוי בסיסי .ושוב ,אין
לאפשר כניסת קומביינים לשדה
ללא שטיפה וריסוס בתכשיר
"בקטרון" .האחריות על שמירת
השדה מפני העלקת היא על
המגדל.
חייבים לשמור על חיוניות העלווה
עד סמוך לקטיף החלקה .מומלץ
לרסס בתכשירים למניעת
מחלות עלים ולבדוק אם הדישון
היה מספיק ליבול הצפוי של
החלקה .זיכרו ,טונה עגבנייה
מסלקת מהשדה  2.5ק"ג חנקן,
 0.6ק"ג זרחן 4 ,ק"ג אשלגן .כל
חלקה ויבולה.

שעועית
החמסין של חודש מאי פגע
בחלקות השעועית האביבית.
הטמפרטורה המשפיעה על
יבול השעועית היא טמפרטורת
הלילה .טמפרטורות מעל 20
מ"צ גורמות לפריחה עקרה,
שעלולה להטעות .בשנים
קודמות גרמו בעיות בהספקה
באביב לביקוש מוגדל לשעועית
סתווית ,עם כל הבעייתיות
של גידול שעועית בסתיו:
טמפרטורות הפכפכות ,רוחות
ובעיות הגנת הצומח ,בעיקר
כנימות עש הטבק.

תירס
עלינו לברך כל זן חדש מוצלח
שנכנס לסל הזנים ,אולם עלינו
להקפיד שהזן אכן נבדק במבחני
הזנים ונמצא ראוי מבחינת יבול
ואיכות.

מבזק ירקות
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ידול שום

שום ירוק (ראש שום לח בעל
עלווה ירוקה) נאסף בארץ
בתקופה שבין סוף פברואר
לאמצע אפריל; שום יבש ללא
עלווה נאסף מתחילת מאי.
קבלת החלטה לגבי יעד השיווק
של השום ,עוד לפני הגידול,
תסייע למגדל בקביעת המועד
לשתילה ולגבי משטר ההשקיה
והדישון שבהמשך.

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

הכנת השטח
יש לעבד את הקרקע לעומק
של  40-35ס"מ ולפורר את
הרגבים בעזרת מחליק או
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השקיות טכניות (אך יש לדאוג
לכך שהקרקע לא תהיה רטובה
מדי) .באדמות כבדות ומישוריות,
בעלות כושר חלחול נמוך ,רצוי
להכין גדודיות לגידול בצמדים;
ואילו בשאר הקרקעות בונים
ערוגות ברוחב של  183 ,163או
 193ס"מ  -כל אחד בהתאם לכלי
העיבוד במשקו; בכל ערוגה 6-4
שורות שתילה.

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

חומר ריבוי
חומר הריבוי הרגיל והעיקרי
בעבר היה הזן "שני" (ברזילאי)
 זן ותיק ומוכר .זן נוסף הואהזן "רן" ,אשר לו עלווה רחבה
ובהירה 11-9 ,עלים ו 11-9-שננות.
השננות של הזן "רן" גדולות,
וכך גם הראשים גדולים יותר
ויפים יותר מאלה של הזן "שני".
חומר ריבוי זה רצוי לשתול בין
התאריכים  .10.10-20.9הקדמה
בשתילה עלולה לגרום עיכוב
וחוסר אחידות בהצצה ,עקב
טמפרטורות קרקע גבוהות מדי.
חומר ריבוי חופשי מווירוס,
שמקורו בזן "שני" ,קשה כיום
להשגה מאחר שהספקתו
ממשתלות בערבה צומצמה
מאוד.
לאסיף שום יבש רצוי לשתול
חומר ריבוי בין התאריכים 15-1
באוקטובר ולהפחית במנות
המים והדשן ,כדי להמעיט
בבעיות התבקעות והחמה של
ראשי שום.
לאסיף שום ירוק ניתן להקדים
את השתילה לסוף ספטמבר עד
תחילת אוקטובר.
לפני שתילת חומר ריבוי זה,
חשוב מאוד להיוועץ במדריכים
בדבר המועדים הרצויים וטיפולי
ההשקיה והדישון המתאימים
לכל אזור.

בחירת חומר הריבוי
הצלחת הגידול מותנית בראש
ובראשונה באיכות חומר הריבוי.
חומר הריבוי חייב להיות נקי
מכל גורמי המחלה העוברים
עם השננות .יש להקפיד לקנות
חומר ריבוי אך ורק משדות
שלא סבלו במהלך הגידול
ממחלות וממזיקי קרקע .בשנה
האחרונה נצפתה בשדות רבים
פגיעה משמעותית מנמטודת
הגבעול .Ditylenchus dipsaci -
לפני קניית חומר הריבוי ,יש
לשלוח דגימות ממנו לבדיקה

בשירותים להגנת הצומח
שבמשרד החקלאות או לכל
מעבדה אחרת המוסמכת לתת
תשובה בנדון .רק לאחר קבלת
אישור לבריאות החומר ,כדאי
לרכוש את השום .בכל מקרה,
רצוי להיוועץ במדריכי הגידול
באזורים השונים ולבקש את
המלצתם בנושא.

שטחית יש להגדיל את מספר
ההשקיות ,מה שגורם לבזבוז
כמויות גדולות של מים .העומק
הרצוי הוא  4-3ס"מ ,כאשר
השננה נשתלת בניצב לפני
הקרקע .במשקים השותלים
באמצעות מכונות ,יש להקפיד
על כך שבזמן השתילה תהיה
אחידות בעומק ובפיזור השננות
לאורך השורה.

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

השקיה

טבילת השננות

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

עומק השתילה
יש להקפיד על עומק השתילה
של השננות ,הן אם היא נעשית
במכונה והן אם באופן ידני.
שתילה עמוקה תגרום לאיחור
בהצצה ,לסכנת ריקבון ולחוסר
אחידות בהמשך .בשתילה

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

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

הדברת עשבים
לרשות המגדלים תכשירים,
שבאמצעותם ניתן לשמור על
שדות הנקיים מעשבים ,כך
שלא יהיה צורך בעישובם במשך
כל תקופת הגידול .ניתן לטפל
בתכשירים אלה לאחר השתילה
או במהלך הגידול .לגבי סוג
התכשירים ושילובם  -יש להיוועץ

במדריכים.
הדברת דגניים  -בכל אחד
משלבי הגידול ניתן להשתמש
בתכשירים קוטלי דגניים בלבד,
שלא יגרמו לפגיעה בגידול.
לאחר הריסוס אין צורך בהשקיה
להפעלת החומר.
הדברת רחבי עלים  -התכשירים
שלהלן משמשים להדברת רחבי
עלים ולמניעת נביטתם.
רונסטאר (ודומיו)  500 -סמ"ק
לדונם .התכשיר קוטל מגע ומונע
נביטה .במינונים אלה משתמשים
לאחר השתילה .מצניעים את
התכשיר בעזרת המטרה.
במהלך הגידול ניתן להשתמש
ברונסטאר במינונים המומלצים.
תכשירי אוקסיפלורופן (גול,
גליל ,גליגן)  200-180 -סמ"ק
לדונם לאחר השתילה .ההצנעה
נעשית בהמטרה .באמצעות
טיפול זה ניתן לשמור על ניקיונו
של השדה כל תקופת הגידול.
שילוב של גול וקוורץ קוטל
עשבייה קיימת ומונע נביטה
לזמן ממושך ובאופן מוצלח
הרבה יותר מאשר שימוש בגול
או ברונסטאר בלבד .המינונים
לשילוב התכשיר גול עם התכשיר
קוורץ הם 60 :סמ"ק גול ו25-
סמ"ק קוורץ ,אשר יינתנו בריסוס
לאחר שתילת השום .בהמשך
הגידול ניתן להשתמש במידת
הצורך בגול במינונים המופחתים
המומלצים .השקיית הנבטה
תפעיל את התכשיר ,ואם בשטח
יש נבטי עשבייה  -הם ייקטלו.
סטומפ  550 -סמ"ק לדונם
קדם-הצצה או לאחר ההצצה.
התכשיר מונע נביטה .הצנעתו
תיעשה בכמות של  50-30מ"ק
לדונם.
קוורץ  -קוטל מגע ומונע נביטה
לזמן ממושך .תכשיר שאריתי.
המינון המרבי המומלץ לטיפול
הוא  25סמ"ק לדונם .בהמשך
הגידול ניתן להשתמש בקוורץ,
במידת הצורך ולפי העשבייה

הקיימת בחלקות ,במינונים
המופחתים המומלצים ,כפי
שמופיע בתווית.
לסיכום ,בשימוש מושכל
בתכשירים שהוזכרו ,במינונים
ובמועדים הנכונים ,וכן בשילובים
המתאימים ביניהם  -יתקבלו
תוצאות טובות ,ובמקרים רבים
אף ייחסכו ימי עבודה בעישוב
ידני .אפשרויות השימוש בקוטלי
העשבים הן רבות ומגוונות ,לכן
רצוי להיוועץ במדריכי הירקות
ובמדריכי הגנת הצומח באזורים
השונים ,לגבי בחירת השילובים
המותאמים לעשבייה בשטח.

הדברת פגעים
זבוב הבצל  -מזיק זה פעיל
מחודש נובמבר עד אפריל.
לאחר השתילה מטפלים נגד
זבוב הבצל כל עוד הוא קיים
בשטח ומסב נזקים .מפסיקים
לטפל כאשר עובי הצמחים
כעובי עיפרון .חשוב להיוועץ
במדריכים לגבי אפשרויות
ההדברה.
אקרית השורש  -אקרית השורש
(ריזוגליפוס) חיה בקרקע
ומתקיימת על שורשי דגניים
שונים במהלך החורף .היא
תוקפת צמחים בעקה ,פוגעת
בשורשים וגורמת להתייבשות של
מוקדים גדולים בשדה הפזורים
אקראית .האקרית תוקפת
במשך כל עונת הגידול החורפי.
בניסויים שנערכו בבצל ,נמצא כי
שימוש בתכשיר ויידט ,אשר קיבל
רישוי חירום (ונמצא בתהליך של
קבלת אישור בתווית) ,יכול לתת
מענה למזיק זה.
נמטודות  -עלולות להימצא
בחומר הריבוי או בקרקע .יש
לטפל פעם או פעמיים בתכשיר
נמקור במהלך הגידול :טיפול
ראשון  -בנמקור נוזלי לאחר
הצצה מלאה; טיפול שני -
בנמקור גרגירי כעבור חודש
וחצי מהטיפול הראשון .יש לשים

המשך בעמוד הבא
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לב לכך ,שימי ההמתנה ארוכים
מהרגיל ( 90ימים לאסיף!).
תריפס  -מזיק זה תוקף את
גידול השום החל משלב מוקדם
מאוד של הגידול ועד לסיומו.
פגיעת המזיק בשום צעיר היא
קשה מאוד ומסיבה נזקים
לגידול .הטיפול הראשון יינתן
עם ההצצה ,ובהמשך ייעשה
לפי הצורך .קיימים מחקרים
המעידים על כך שנזקי תריפס
בעלים מסייעים לחדירה של
מחלת הסטמפיליום ומגבירים
אותה.
סטמפיליום  -המחלה פוגעת
בשום לרוב בעונת האביב ,אך
תיתכן פגיעה גם בסתיו ,בעת
המטרת השטחים .מגדלים,
המתחילים בהשקיה בטפטוף
מוקדם יותר ,יצמצמו את פגיעת
המחלה בעונת הסתיו .המחלה
שוככת בחורף ,אך פורצת שוב
באמצע חודש פברואר .בתכנון
לוח ההדברה יש לקחת בחשבון
את הנושא ,ומומלץ להיוועץ
במדריכים.
חילדון  -המחלה מופיעה
כצברים בצבע תפוז על פני
העלים ,במוקדים או על פני
צמחים בודדים בשטח .עם
התעצמות המחלה נפגעים
כל העלים ,הצברים מופיעים
משני צדי העלים ,והשום
מתייבש .תנאי האביב מתאימים
ביותר להתפתחות המחלה,
ויש להמשיך לטפל כנגדה
כל עוד נראים צברים בצבע
תפוז .משום שנזקי המחלה
קשים ,רצוי להתחיל בטיפולי
מניעה בהתאם לאזורים
השונים .עם גילוי הכתמים,
יש לטפל בתכשיר סיסטמי.
אם עוצמת הופעת הכתמים
היא גבוהה ,רצוי לטפל בשני
טיפולים עוקבים בתכשיר
הסיסטמי ,ולאחר מכן לעבור
לטיפולים מונעים .חוזרים על
הטיפולים הסיסטמיים עם
התחדשות המחלה .תכשירים

מבזק ירקות
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מסוימים ,המשמשים להדברת
סטמפיליום ,ידבירו גם חילדון.
בהצלחה!

ג

ידול בצל
מבצלצולים

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

הקדמה
הבצל הסתווי מיוחד מבחינת
עונת גידולו ,משום ששתילת
הבצלצולים והתפתחות
הנוף דורשות יום ארוך ,בעוד
שלצניחה ולהבשלה נדרש יום
קצר .משך זמן חשיפת הצמח
(בהתאם לזן) ,לאורך יום מוגדר
בטמפרטורה השוררת באותה
תקופה ,משפיע על ההתבצלות,
הצניחה וההבשלה .לפיכך ,יש
חשיבות רבה למועד השתילה
המדויק של הבצל הסתווי
באזורי הגידול השונים .איחור
רב במועד השתילה או סתיו קר
מהרגיל עלולים לגרום להמשך
הגידול הווגטטיבי ולהפרגה
לקראת האביב .סתיו חם
מהרגיל או מועד שתילה מוקדם
מדי יגרמו להקדמה משמעותית
בצניחה ובהבשלה וליבול
נמוך .הבצל הסתווי הנשתל
מבצלצולים מבשיל בחודשים
דצמבר-מרץ ומיועד לשיווק
סמוך להבשלתו.

בחירת החלקה
החלקה המיועדת לשתילה
צריכה להיות נקייה בארבע-חמש
השנים האחרונות מכל גידול
ממשפחת השושניים (בצל ,שום,
לוף) .חשוב לבדוק שהחלקה
אינה נגועה בנמטודות חופשיות,
במחלות קרקע ובגומא הפקעים
(סעידה) .בנוסף ,יש לבדוק
באילו קוטלי עשבים השתמשו
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בגידולים הקודמים ,מחשש
לשאריות העלולות להסב נזקים.
עדיף שלא לגדל על כרב של
תפוחי אדמה ,מחשש לספיח,
ועל כרב של דגניים ,מחשש
לריזוגליפוס.

ידוע על חלקה בעייתית במיוחד
(מבחינת עשבייה או מחלה) ,ניתן
להשתמש גם בתכשיר מתאם
סודיום במינון מופחת (חצי מינון),
בנוסף לחיטוי הסולרי .כאשר
משלבים חיטוי סולרי עם חיטוי
כימי ,מומלץ להוסיף את התכשיר
הכימי לקראת סוף תקופת החיטוי
הסולרי; כך ,למשל ,בחיטוי סולרי
שנמשך  5שבועות מומלץ לשלב
חיטוי כימי במתאם סודיום בסוף
השבוע השלישי או אף בשבוע
הרביעי .באופן זה תתקבל הדברה
יעילה וטובה של פתוגנים וזרעי
עשבים ,הנובעת מהחלשת
נבגי קיימא וזרעים כתוצאה
מההתחממות וממיצוי יעילותו של
התכשיר הכימי.

כאשר יש חשש להימצאות
מחלת השורש הוורוד ,מומלץ
לבצע חיטוי סולרי להדברתה
ולהדברת פתוגנים שונים ועשבי
בר .החיטוי יבוצע בחודשים
יולי-אוגוסט ויימשך  5שבועות.
פורסים את יריעת הפוליאתילן
על פני ערוגה לחה ,ואם צריך  -יש
להשקות בהמטרה  20-15מ"ק/
דונם .הנחת שלוחות הטפטוף
על פני הערוגות לפני פריסת
הפוליאתילן תאפשר הוספת
מים במהלך תקופת החיטוי
ותשפר מאוד את יעילות החיטוי
(מומלץ להשקות בלילה ,כדי
שלא לפגוע בהתחממות הקרקע
במהלך היום) .רוחב יריעת
הפלסטיק לחיפוי הוא 1.6-1.5
מ' (ניתן לחפות כמה ערוגות
ביחד ביריעת פלסטיק אחת
רחבה) ,ועובייה  0.03-0.02מ"מ.
הפוליאתילן צריך להכיל חומר
המונע התפרקות בקרינת השמש
 .u.v.aתוסף של "אנטי דריפ"ליריעה עשוי לשפר את יעילות
החיטוי .אפשרות נוספת היא חיטוי
במתאם סודיום (אדיגן ודומיו)
להדברת המחלה וכן להדברת
נמטודות חופשיות ,פתוגנים
שונים ועשבי בר .יתר על כן ,אם

זיבול ודישון

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

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

השקיה
ההשקיה תיעשה בממטרות,
בממטירונים או בטפטוף .בכל

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

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

זנים ומועדי שתילה
20.9-25.8
בית אלפא
1.10-15.9
אורי
5.12-15.11
אורי
8.9-25.8
עדה ()781
12.9-25.8
וולקנה
מטה ארי (אדום) 8.9-25.8

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

קוטר בצלצול
(מ"מ)

מספר
בצלצולים
למטר שורה
רץ

24-16

12

28-24

11-9

32-28

10-8

8-7
36-32
גודל הבצלצול משפיע על
ההתפצלות ועל היבול הסופי.
רצוי להימנע משתילת בצלצולים
שקוטרם קטן מ 16-מ"מ .בזן
בית אלפא הבצלצולים הקטנים
מתפצלים בדרך כלל לשניים,
והגדולים יותר  -לשלושה או
לארבעה בצלים .בזן אורי
הבצלצולים מתפצלים רק
לשניים .את הבצלצולים הקטנים
שותלים ראשונים ,כיוון שמשך
התפתחותם ארוך יותר .בשאר
הזנים ההתפצלות מעטה מאוד.
בזן וולקנה רצוי להגיע לעומד של
 32,000בצלצולים לדונם.
הערה :חשוב להיוועץ לגבי
המועד ועומד הבצלצולים בכל
אזור.

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

להבטחת הצנעה טובה ואחידה
של כל הבצלצולים.

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

זבוב הבצל
ביצי זבוב הבצל מוטלות על
פני השטח סמוך לנבטי הבצל
ובוקעות לאחר יומיים .הזחלים
מתקדמים לכיוון צוואר הבצל,
חודרים אליו ומסבים נזק
המתבטא בהצהבת העלים
ההיקפיים .הזבוב מקים שני
דורות בתנאי הארץ :דור אחד
בסתיו ודור שני בחורף ,בחודשים
ינואר-פברואר .בצל "בית אלפא",
הנשתל בראשית חודש ספטמבר,
חומק מהזבוב ,אך הזן "אורי"
הנשתל לאחריו נפגע ממנו ,ולכן
בשדות אלו חשוב לטפל מיד
עם שתילת הבצלצולים .מספר
הטיפולים ודחיפותם תלויים
בהיסטוריה של האזור .בהגיע
הבצל לעובי עיפרון בדרך כלל אין
משמעות לזבוב ,ופגיעות מאוחרות
כמעט שאינן מסיבות נזק.

תריפסים
התריפסים פעילים מאוד בסתיו,
ועד רדת הגשמים עלולות
האוכלוסיות לגדול מאוד לכדי
עשרות ומאות זחלים ובוגרים
לצמח ,דבר המביא להחוורת

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

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

מחלת הכשותית
המחלה אינה שכיחה בבצל
בסתיו ,אך צפויה להופיע עם
רדת הטמפרטורות .המועד
המוקדם ביותר שבו נצפתה
היה חודש נובמבר .המחלה
שייכת למחלקת פטריות האצה
(פיקומיציטיס) ,האוהדות לחות
גבוהה ומים חופשיים .המחלה
נוטה להתפרץ באזורים שבהם
נפוץ בבוקר טל על פני העלים,
יותר מאשר באזורים יבשים.
מתחילים בטיפולי המניעה

המשך בעמוד הבא
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עם ירידת טמפרטורת היום
אל מתחת ל 20-מ"צ .עם
גילוי המוקד הראשון באזור,
מומלץ לטפל בכל השדות
באחד מהתכשירים הסיסטמיים
הייעודיים של קוטלי כשותית.
לעתים קיים קושי רב באביב
להדביר את המחלה ,ולכן חשוב
ביותר ,כבר בתחילת הטיפולים,
לשלב שני תכשירים בטיפול
אחד וכן לבצע אלטרנציה בין
המשפחות הכימיות השונות,
גם כדי למנוע עמידות ולהשיג
הדברה יעילה .חשוב ביותר
לרסס בטיפות מים זעירות
בשילוב משטחים או מדבקים,
כדי שלא תהיה נגירה רבה,
והטיפות יישארו צמודות
לעלים.

מחלת הסטמפיליום
המחלה שכיחה באביב ,אך
בשנים האחרונות גוברת בסתיו
המאוחר ,לרוב בטמפרטורות
בינוניות ובממטרים פזורים,
ומסיבה נזקים ישירים בבצל.

מבזק ירקות
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המחלה מתחילה ככתם נקרוטי
ההולך וגדל ,ומסביבו נוצרת הילה
סגולה .הכתם עלול להתפשט
לאורך העלה ולגרום לבסוף
להתייבשות הנוף .עם זאת ,יש
לעקוב אחר התפתחות המחלה
ולכוון את הטיפולים בהתאם
לממצאים בשטח .הטיפולים
הניתנים למניעת מחלת
הכשותית מסייעים גם למניעת
מחלת הסטמפיליום.

מחלת הבוטריטיס
בבצל חורפי מבחינים בעיצומם
של הגשמים בקמילת העלים
ההיקפיים .קיימת סברה (שלא
הוכחה עדיין) שהתופעה נגרמת
על-ידי הפטרייה בוטריטיס
סקואמוזה .פטרייה זו נפוצה
בתנאים של שנים גשומות,
שדות צפופים ,שדות מומטרים
ומזג-אוויר לח .לעתים התופעה
המתוארת הינה שילוב של
הפטרייה עם החיידק .Erwinia spp.
כשנערכים להדברת כשותית,
יש לבחור בתכשירים שידבירו הן
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כשותית והן בוטריטיס .באזורים,
שבהם התופעה שכיחה מאוד,
יש לשקול מתן טיפולים מיוחדים
בקוטלי בוטריטיס או לשלבם
בקוטלי כשותית.
בחורף  2005פגעה מחלת
הבוטריטיס ,הידועה בשם
"ריקבון צוואר הבצל" Botrytis -
 ,alliiבשטחים רבים והסבה נזקים
קשים לשדות הבצל .מאז לא
נצפתה המחלה .מחלה זו ניתנת
לזיהוי על-פי ריקבון המכוסה
תפטיר ,שמתפתח באזור
צוואר הבצל .בין גלדי הבצל
באזור הפגיעה מתפתח תפטיר
ומופיעות קשיונות בין הגלדים,
שצבעם הופך חום.

הדברת עשבים
לאחר שתילת הבצלצולים
ולאחר השקיית ההנבטה
הראשונה ,מטפלים בתכשיר
אוקסיפלורפן (גול ודומיו)
בהתאם להמלצות .מרססים
את כל השטח וממטירים
להנבטה ולהצנעת החומר כ30-

מ"ק לדונם .ככל שהבצלצול
גדול יותר ,כך מידת הנזק
הנגרמת לבצל קטנה יותר;
כלומר ,אם שותלים בצלצולים
קטנים ,עלולים להיפגע עלי
הבצל העוברים דרך שכבת
הקרקע המרוססת בגול .הנזק
חולף עם הזמן ,והבצל מפתח
עלים חדשים ומתאושש מהר.
גול (או גליגן ,גלאון ,אוקסיגל,
גליל) הוא תכשיר נדיף ,כך
שכאשר הוא מיושם בקיץ או
באזורים חמים ,הסולבנט שבו
עלול להתנדף ,החומר ייספח
לקרקע ,ומשך פעילותו יהיה
קצר .התכשיר סטומפ משמש
למניעת נביטה .ניתן ליישמו
לפני ההצצה או לאחריה
בכמות של  550סמ"ק לדונם,
והצנעה תיעשה במים בכמות
של  50-30מ"ק לדונם.
בברכת עונה פורייה ומוצלחת!
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה
מקצועית בלבד.

מבחן כנות לעגבניות בגידול הסתווי
מו"פ דרום2020-2019 ,

שלי גנץ ,ליאור אברהם  -שה"מ ,משרד החקלאות
חנה אלון ,שלמה אילני  -מו"פ דרום

עיקר ההשפעה של ההרכבה בעגבניות היא
במחצית השנייה של הגידול ,שמאפשרת
המשכיות וקבלת פרי גדול יותר בהמשך
הגידול .עבודה זו בחנה את נושא אגרוטכניקת
ההרכבה במחזור גידול ארוך יחסית בשתילה
הסתווית ,שנבדקה בעבר ונמצא כי אפשרה
תוספת ביבול ,על רקע חדש של נגיעות
בווירוס הטובמו ( )TBRFVואקלים משתנה.

מבוא
הנגב הינו אזור הגידול המרכזי של עגבניות מאכל ומוצרי
עגבניות נוספים ,בהיקף הנאמד בכ 70%-מהייצור הארצי.
מגדלים לאורך כל ימות השנה ,בחממות ובבתי רשת ,בשתי
עונות עיקריות :אביב-קיץ וסתיו-חורף .בעונת האביב-קיץ
ובראשית הסתיו מגדלים בבתי רשת ,במחזורי גידול קצרים.
בעונת הסתיו-חורף נהוג גידול ארוך יחסית בבתי צמיחה.
וירוס הטובמו ( )TBRFVפוגע הן באיכות הפרי והן באון הצימוח
ומקצר מאוד את עונת הגידול.
בעונה האביב-קיץ (החמה) ,בגידול במחזור קצר ,בדקנו
ומצאנו שאין הצדקה כלכלית לגדל צמח עגבנייה מורכב.
בכוונתנו לבחון את נושא אגרוטכניקת ההרכבה במחזור גידול
ארוך יחסית בשתילה הסתווית ,שנבדקה בעבר ונתנה תוספת
יבול .ידוע שעיקר ההשפעה של ההרכבה הוא במחצית השנייה
של הגידול ,שמאפשרת המשכיות וקבלת פרי גדול יותר
בהמשך הגידול.
רקע גידול שונה בעקבות נוכחותו של וירוס הטובמו ,ולאחרונה
גם וירוס הפפינו  ,Pepmvאקלים הולך ומתחמם וכניסתן של
כנות חדשות ,כל אלה מעלים את הצורך לבחון נושא זה בעונת
הסתיו-חורף.
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מיון :בכל קטיף נספרו ונשקלו הפירות ומוינו לראויים לשיווק
ולבלתי ראויים לשיווק (בררה).
הנתונים עברו מבחן  ,ANOVAלבדיקת השונות בין הזנים.
הניתוח הסטטיסטי לשונות נערך בחבילת תוכנת JUMP 5.0
בשיטת  ,STUDENT Tכאשר אותיות שונות בין הזנים מציינות
הבדל סטטיסטי מובהק ברמת מובהקות של .0.05
רשימת הכנות שנבחנו:
חברה
שם זן/
משווקת
כנה
סינג'נטה
איקרם
RS-5

הזרע

רזיסטאר

הזרע

פורטמינו

אפעל

ארנולד

סינג'נטה

בופור

א.ב .זרעים

דיינפורט א.ב .זרעים
איתן
טופ גאן
()2024

סולי
טופ סידס

עמידות הכנות
V, Fol, ToMV
HR: ToMV, Va, Vd, Fol (race 0,1), For
IR : Ma, Mi, Mj, Pl
HR: Vd, Fol (race1,2), ToMV, For
IR: Mi, Mj, Pyl
ToMV,Ff:a-e,Va,Vd,Fol:02,For,Ma,Mi,Mj,TSWV,P1
Fol, For,Ff,V,M,ToMV,Pl
Pi,Ma, Mj, Va, Fol 0, Fol 1, ToMV,
For, Mi,Vd
Va, Vd, Fol 1, Fol 2, Fol 3,ToMV, For,
Mi ,Ma, Mj
Fol 0-1, Va:0, Vd:0, For, Mj
HR: Vd:0, Va:0, Fol :0-2, ToMV,
For,Pl IR: Mi, Mj, Pyl

הזן איקרם שימש כרוכב ונבדק כביקורת כשאינו מורכב (על
שורשיו) ,לבדיקת השפעתה של ההרכבה על פוטנציאל היבול.
הכנה בופור ,הוותיקה והמוכרת ,שימשה ביקורת לשאר הכנות.
מפתח לאפיון ולזיהוי עמידות וסבילות של זני עגבניות לפגעים:
עמידות לפוזריום גזע  1וגזע Fol )2 ,1( - 2
עמידות לדוררת  -ורטיציליוםVa/Vd/V :
Va - Verticillium albo-atrum
Vd - Verticillium dahliae

עמידות לווירוס מוזאיקה של הטבק - ToMV
סבילות לנמטודות יוצרות עפציםMi/Mj/Ma/N :

שיטות וחומרים

Meloidogyne incognita - Mi

הניסוי נערך בחוות הבשור ,מו"פ דרום ,בבית צמיחה מכוסה
בפוליאתילן .ההפריה נעשתה באמצעות דבורי בומבוס.
מבנה הניסוי :הצבה באקראיות גמורה .הניסוי בארבע חזרות.
גודל חזרה  8מטרים .השתילה בצמד שורות ,המרחק ממרכז
למרכז ערוגה  2.125מ' 2,095 ,ענפים בדונם.
הצמחים מורכבים ,מפוצלים לשני ענפים (הפיצול בשלב
המשתלה) .הצמחים הודלו לשני ענפים.
תאריך שתילה.17.9.2019 :
קטיפים :מדצמבר  2019עד אפריל  .2020סה"כ  5חודשי קטיף.

Meloidogyne javanica - Mj
Meloidogyne arenaria - Ma
עמידות לפוזריום ריקבון הכתר For -
עמידות לעובש עלים קלדוספוריום Ff -
עמידות לווירוס הנבילה של העגבנייה TSWV -
פיטופטורה Pi - Phytophthora infestans -
שורש משועם Pl - Pyrenochaeta lycopersici -
HR - High Resistance
IR - Intermediate Resistance

תוצאות
טבלה מס'  :1סיכום נתוני היבול
זן וכנה
איקרם
איקרם2024/
איקרםRS-5/
איקרם/איתן
איקרם/ארנולד
איקרם/בופור
איקרם/דיינפורט
איקרם/פורטמינו
איקרם/רזיסטאר

יבול כללי
טונה/דונם

מס'
אשכולות

12.7
12.8
15.4
14.6
15.4
15.0
14.6
14.3
15.0

18553
16893
21548
21542
22054
20966
21346
21807
19814

משקל
אשכולות
טונה/דונם
9.3
8.5
11.1
10.7
11.4
11.0
10.7
10.7
10.5

גרם/
אשכול
ממוצע
498
508
530
505
513
524
499
501
535

משווק
טונה/דונם

בודדים
טונה/דונם

וירוס
טונה/דונם

10.9
10.5
12.6
12.6
13.1
13.2
12.6
12.4
12.7

1.6
2.0
1.6
1.9
1.7
2.2
1.9
1.6
2.1

1.6
2.2
2.4
1.7
2.1
1.5
1.8
1.6
2.0

* יבול משווק מתייחס ליבול שנקטף באשכול  +יבול שנקטף כפרי בודד
היבול ,שהתקבל בזן איקרם ,שאינו מורכב ומורכב על כנות שונות ,נמצא דומה .לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים בין הזנים בכל
הפרמטרים שנבחנו.
איור מס'  :1הצטברות היבול הכללי

ניתן לראות את העיכוב של הכנות בקטיף בהשוואה לאיקרם לא מורכב .כמו-כן ,השפעת ההרכבה על היבול מתבטאת בחודשי
הקטיף מרץ-אפריל כמצופה .הכנה איתן אפילה ומשלימה את פער היבול.

התחלת הקטיף בחודש דצמבר לוותה ביבול נמוך יחסית בכנות ,בהשוואה לאיקרם לא מורכב ,וזאת בגלל האפילות של הצמח
המורכב .בחודש מרץ ,עם ההתחממות ,התקבל היבול הגבוה ביותר.
בחודש אפריל נחלש הצמח מהחום ,היה נגוע בווירוס ,וחלה פחיתה ביבול.
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טבלה מס'  : 2יבול משווק חודשי
זן וכנה
איקרם
איקרם2024/
איקרםRS-5/
איקרם/איתן
איקרם/ארנולד
איקרם/בופור
איקרם/דיינפורט
איקרם/פורטמינו
איקרם/רזיסטאר

דצמבר
2.1
1.7
0.7
1.2
1.3
1.5
1.3
1.4
1.7

ינואר
2.5
1.8
2.0
1.8
1.7
2.0
2.5
2.3
1.9

פברואר
2.3
1.7
2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.7
2.3

מרץ
3.2
4.8
5.7
5.5
5.3
4.4
4.7
4.4
5.5

אפריל
1.9
2.8
2.9
3.4
3.5
3.5
2.5
2.5
2.4
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איור מס'  :2הצטברות היבול המשווק (אשכולות ופירות בודדים)

בדומה ליבול הכללי ,גם ביבול המשווק ניתן לראות את העיכוב של הכנות בקטיף בהשוואה לאיקרם לא מורכב .כמו-כן ,השפעת
ההרכבה על היבול מתבטאת בחודשי הקטיף מרץ-אפריל כמצופה .לא נמצא הבדל מובהק ברמת היבול המשווק בכל הטיפולים.
איור מס'  :3התפלגות היבול באחוזים

ניתן לראות שכ 70%-מהיבול שווקו באשכולות .אחוזי הפרי המשווק כבודד והפרי הנגוע בווירוס היו דומים ונעו בין  ,15%-10%ללא
הבדל מובהק ביניהם.
איור מס'  :4התפלגות חודשית של משקל האשכולות בגרם
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האשכול הגדול התקבל בכל הטיפולים בחודשים ינואר ופברואר .בחודשים מרץ-אפריל ניתן לראות את השפעת הכנה על גודל
האשכול .בחודש אפריל התקבלו אשכולות קטנים מאלה של חודש מרץ .באפריל היה הצמח חלש וסבל מנגיעות בווירוס ומחום.

דיון וסיכום
לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמת היבול המשווק בין הכנות
השונות עם הרוכב איקרם ובינן לבין הזן ללא הרכבה .הכנות
הוותיקות ,רזיסטאר ובופור ,הניבו יבול גבוה ודומה ליבול
שהתקבל עם הכנות החדשות וגם שמרו על גודל פרי בחודש
האחרון של הקטיף (אפריל).
יתכן שבתנאי גידול ,תחת נגיעות בווירוס הטובמו ,לא מתממש
הפוטנציאל של אגרוטכניקת ההרכבה על רמת היבול.
שיעורי הנגיעות בווירוס הטובמו במחזורי הסתיו-חורף ()10%
נמוכים יחסית לקיץ (.)40%

בעונות האחרונות אנו עדים להופעת מחלות ופגעי קרקע
חדשים .לכנות בעלות טווח עמידויות רחב יותר יהיה ערך
מוסף.
מגוון כנות יאפשר תחרות בין החברות על מחיר השתיל
המורכב ,ובכך אולי תתאפשר הוזלה של עלות השתיל
המורכב.

תודות
להנהלת ענף ירקות במועצת הצמחים ולחברות הזרעים ,על
העזרה במימון הניסוי.
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הדברת כימשון בעגבניות
תעשייה בגידול קונבנציונאלי
בעמק המעיינות
בעזרת התכשיר "קנון" ובשילוב עם זנים סבילים

נדב ניצן ,יפתח גלעדי ,עמי לנדאו ,שמעון לחיאני ,מחמוד זועבי -
מרכז מחקר ,פיתוח והדרכה חקלאית ,מו"פ עמק המעיינות
שאול גרף  -מו"פ צפון

תוצאות ניסוי זה מקדמות פיתוח ממשק
הדברה אזורי מושכל ,המתבסס על תכשירי
הדברה ידידותיים לסביבה ,בשילוב עם זנים
עמידים ו/או סבילים לכימשון ,הן לגידול
הקונבנציונאלי והן לגידול האורגני.

תקציר
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התכשיר "קנון" ,המשפעל את המערכת החיסונית של הצמח,
נבחן בחוות עדן בניסוי שדה בעונת  2020בשלושה מינונים,
 750 ,500ו 1,000-סמ"ק/דונם ,ובשילוב עם זני העגבנייה H4107
ו ,H1766-שהינם זן רגיש וזן עמיד ,בהתאמה" .קנון" יושם כטיפול
מניעתי כל  10-7ימים ,החל מיומיים לאחר שתילה .תוצאות הניסוי
הראו כי הזן  H1766הינו זן עם רגישות פחותה מאוד למחלה בתנאי
עמק המעיינות ,וחומרת המחלה שהתפתחה בו היתה זניחה .בזן
הרגיש  H4107התפתח כימשון בחומרה בינונית ,שהודבר באופן
מלא ומובהק ( )P<0.0001יחסית לביקורת הלא מטופלת על-ידי
כל מינוני "קנון" שנבחנו ,וזאת בדומה לטיפול המשקי .בבדיקות
מעבדה בעלים מנותקים ,נלמד כי תבדיד הכימשון משטח הניסוי
בחוות עדן היה אלים מאוד ובעל רגישות פחותה למטאלקסיל.
אילוח עלים מנותקים במעבדה עם תבדיד זה ,תחת תנאים
מיטביים להתפתחות המחלה ,חיזק את תוצאות ניסוי השדה
לגבי עמידות הזן  .H1766כמו-כן זיהה אילוח העלים כי העמידות
המושרית על-ידי "קנון" ,במינונים של  750ו 1,000-סמ"ק/דונם,
פעילה עד  9ימים מיישומו בשדה .תוצאות הניסוי מקדמות פיתוח
ממשק הדברה אזורי מושכל ,המתבסס על תכשירי הדברה
ידידותיים לסביבה ,בשילוב עם זנים עמידים ו/או סבילים לכימשון,
הן לגידול הקונבנציונאלי והן לגידול האורגני.

מבוא
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כימשון נגרם על-ידי הפתוגן האאומיצטי .Phytophthora infestans
המחלה מתפתחת בטמפרטורות ממוזגות ובנוכחות לחות
גבוהה ומים חופשיים ,הקיימים במהלך העונה של גידול
העגבניות בשדה .תסמיני המחלה מתבטאים בנגעים על גבי
העלווה ,המתפשטים גם לפטוטרות העלים ולגבעול .סימני

הפתוגן מתבטאים בהנבגה לבנבנה בצידו התחתון של העלה
(איור  .)1בעמק המעיינות המחלה מתפתחת בעונה של גידול
העגבניות ,שנמשכת בין החודשים פברואר ליוני ,במהלכה
תנאי הסביבה מיטביים להתפתחותה .הדברת המחלה
בפרקטיקה המסחרית מבוצעת בממשק הדברה "מניעתי"
ו/או "מרפא" .בממשק המניעתי מיושמים תכשירי ההדברה
בהתאם להנחיות פקחי הגנת הצומח ,המתזמנים את
היישום לפי הצפי למזג-אוויר התומך בהתפתחות המחלה.
בממשק המרפא מיושמים תכשירים עם זיהוי תסמיני מחלה
או סימני הפתוגן .אי הצלחה בהדברת המחלה עלול לגרום
לענף עגבניות התעשייה בעמק המעיינות הפסדים כלכליים
של כ 1-מיליון ש"ח בגידול במשק האורגני ו/או הוצאות
של כ 600-אלף ש"ח ליישום תכשירי הדברה בפרקטיקה
הקונבנציונאלית (ניצן וחובריו.)2019 ,
ניסוי השדה ,שבוצע במו"פ עמק המעיינות בעונת ( 2019ניצן
וחובריו ,)2019 ,בחן את תכשיר ההדברה "קנון" להדברת
כימשון בעגבניות תעשייה תחת ממשק קונבנציונאלי .התכשיר
יושם במינון של  1000סמ"ק/דונם ובמרווחים קבועים של
 10-7ימים והדביר באופן מלא את הכימשון ,בדומה לביקורת
המשקית .לעומת זאת ,צמחי עגבנייה שלא טופלו כלל הראו
חומרת מחלה גבוהה בהרבה באופן מובהק סטטיסטי .בנוסף,
משקל הפרי הבשל בטיפול המשקי ובממשק השמרני עם
"קנון" היה גבוה במובהק ב 17%-ו ,11%-בהתאמה ,ממשקלו
בביקורת הלא מטופלת .אחוזי תוספת היבול בטיפול המשקי
ובטיפול ה"קנון" היו דומים סטטיסטית זה לזה.
ניסוי השדה בעונת  2019היה ניסוי היתכנות ,שתוצאותיו
הדגימו את יעילות "קנון" בהדברת כימשון בעגבניות תעשייה
בממשק מניעתי כתכשיר יחיד ,המבוסס על תיחול ()priming
המערכת החיסונית של הצמח לפני הדבקה בפתוגן.
לאור זאת ,בעונה הנוכחית ( )2020נבחנו שוב יעילות התכשיר
והדירותה בשדה בחוות עדן ,בממשק גידול קונבנציונאלי.
המחקר בחן את ההיפותיזה ש"קנון" ,במינונים פחותים
מ 1,000-סמ"ק/דונם וביישום מניעתי שבועי ,מדביר כימשון
בעגבניות תעשייה בעמק המעיינות בדומה לתכשירים
המשקיים .הניסוי הוצא לפועל עם שני זני עגבנייה,H4107 :

איור מס'  :1כימשון בצמחי עגבנייה בניסוי השדה בחוות עדן בעונת  ,2020בזן הרגיש ( .H4107א) התפתחות נגע
בפטוטרת העלה; (ב) נגע והנבגה בצידו התחתון של העלה; (ג) תמונה קטנה :צילום של מנבגי הפתוגן גורם המחלה
.Phytophthora infestans

ב

א

איור מס'  :2תהליך בוחן ביולוגי לאפיון פעילות שאריתית של "קנון" לאחר יישום בשדה .עלים נדגמו  3ימים לאחר יישום
התכשירים בשדה ,אולחו במעבדה והודגרו בתא גידול בתנאים מיטביים להתפתחות כימשון.

שהינו זן רגיש לכימשון ,ו( H1766-חב' היינץ ,)Heinz ,שהינו זן
סביל למחלה .הזן הסביל נבחן כחלק מקידום ממשק הדברה
אזורי מושכל ,המתבסס על תכשירי הדברה ידידותיים
לסביבה בשילוב עם זנים עמידים/סבילים לכימשון ,במטרה
לתת מענה הדברתי לכימשון ,הן לגידול הקונבנציונאלי והן
לגידול האורגני.

חומרים ושיטות
ניסוי שדה :הניסוי נשתל עם זני העגבנייה ( H4107זן רגיש)
ו( H1766-זן סביל ,חב'  )Heinzב 17-בפברואר  2020ונקטף ב16-
ביוני  .2020הניסוי הוצב במערך של בלוקים שלמים באקראי
( ,)RCBDבמבנה דו-גורמי ( )Two-Way structureובארבע חזרות
לטיפול ,כאשר זני העגבנייה ומינוני ה"קנון" היו המשתנים

קופרו-אנטרקול ()Cupro Antracol

לידור כימיקלים בע"מ

רודאו  MZר.ג)Rodeo MZ w.g.( .
קנון ()Canon 50

חב' תרסיס בע"מ
לוכסמבורג תעשיות בע"מ

/ Copper oxychloride 37%
Propineb-dithiocarbamate 350 g/L
Mancozeb 64% + Mefenoxam 4%
Potassium phosphite 780 g/L

שדה וירק

טבלה מס'  :1רשימת תכשירי ההדברה שיושמו בניסוי השדה בחוות עדן בעונת גידול  2020לבחינת יעילות ממשקי הדברת
כימשון בעגבניות תעשייה
חומר פעיל
מקור  /מייבא
תכשיר
Cymoxanil 50%
סיימון ()Cymon
חב' תרסיס בע"מ
(סינג'נטה)/
בע"מ
תעשיות
לוכסמבורג
Chlorothalonil 720 g/L
ברק  /בראבו ()Barak / Bravo
תפזול תעשיות כימיות בע"מ
Copper Hydroxide 53.8%
מרחב אגרו בע"מ ()kocide llc
קוצייד ()Kocide 2000
Cymoxanil 45%
לוכסמבורג תעשיות בע"מ
ויטן ()Vitene
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טבלה מס'  :2תאריך הטיפול ,תכשיר ההדברה ומינונו ,שנבחנו בניסוי השוואת ממשקים להדברת כימשון בעגבניות תעשייה
בניסוי שדה בחוות עדן בעונת גידול 2020
מס'
ב ,ג
א
קנון
טיפול משקי
ביקורת לא מטופלת
תאריך
ריסוס
X
----19.2.20
1
X
בראבו  200סמ"ק  /ד'  +קוצייד  250ג'  /ד'
--28.2.20
2
X
ויטאן  100סמ"ק  /ד'  +קוצייד  200סמ"ק  /ד'
--8.3.20
3
X
קופרו-אנטרקול  225סמ"ק  /ד'  +בראבו  200סמ"ק/ד'
--15.3.20
4
X
בראבו  200סמ"ק  /ד'
--22.3.20
5
X
פוליו גולד  250סמ"ק  /ד'  +סיימון  100סמ"ק  /ד'
--26.3.20
6
X
----30.3.20
7
X
קופרו-אנטרקול סמ"ק  /ד'
--6.4.20
8
X
רודיאו – מנקוזב  300סמ"ק  /ד'  +סיימון  100סמ"ק  /ד'
--12.4.20
9
X
----19.4.20
10
X
----26.4.20
11
X
רודיאו – מנקוזב  300סמ"ק  /ד'  +סיימון  100סמ"ק  /ד'
--3.5.20
12
X
בראבו  200סמ"ק  /ד'
--24.5.20
13
א טיפול משקי יושם כמניעתי לפי צפי לתנאי מזג-אוויר תומכי התפתחות כימשון או כמרפא בזיהוי נוכחות תסמיני מחלה ו/או
סימני פתוגן לפי הנחיות פקחי הגנת הצומח האזוריים .ב טיפול קנון (מניעתי מוסדר )scheduled ,יושם כמניעה במרווחים של 7
עד  14ימים .ג  = ---לא בוצע ריסוס  = X /בוצע ריסוס; סמ"ק = סנטימטר מעוקב; ד' = דונם; ג' = גרם.

יולי-אוגוסט 2020

הקבועים ( )Main Fixed Effectsלבחינה .כל חלקת ניסוי הורכבה
משלוש ערוגות באורך  5מטרים וברוחב של  1.92מטרים עם
שתי שורות שתילה בכל ערוגה ובעומד של  2,650צמחים
לדונם .הניסוי בחן חמישה טיפולים שיושמו בשני זני העגבנייה,
להלן( :א) ביקורת לא מטופלת; (ב) טיפול קונבנציונאלי (להלן:
טיפול משקי); (ג) "קנון" במינון של  1,000סמ"ק/דונם ביישום
שבועי (להלן :ממשק שמרני); (ד) "קנון" במינון של  750סמ"ק/
דונם בממשק שמרני; (ה) "קנון" במינון של  500סמ"ק/דונם
בממשק שמרני .יישום התכשירים בטיפול המשקי בוצע על-פי
הנחיות פקחי הגנת הצומח האזוריים ובתזמון לצפי של מזג-
אוויר תומך מחלה או בזיהוי נוכחותה בשדות המסחריים באזור
עמק המעיינות .כל התכשירים ,שבוצע בהם שימוש בטיפול
המשקי ,לא הכילו יון פוספיט כחומר פעיל ,במטרה למנוע
עיוות התוצאות בהשוואה לטיפולי ה"קנון".
טבלה  1מסכמת את תכשירי ההדברה בהם בוצע שימוש
במהלך המחקר ,וטבלה  2מסכמת את תאריכי היישום לפי
סוג התכשירים ומינונם .התכשיר "קנון" יושם כל שבעה ימים
עד סוף חודש מאי ,ולאחריו בוצעו היישומים כל  14-10ימים.
התכשירים יושמו בריסוס באמצעות מרסס גב מוטורי עם
מפוח בנפח תרסיס  35-20ליטר/דונם ,ונפח הריסוס עלה
במהלך הניסוי בהתאם לצימוח .במהלך העונה טופלו חלקות
הניסוי גם נגד מזיקים ועשבים ,בהתאם לפרוטוקול המסחרי
לגידול קונבנציונאלי בעמק המעיינות .במהלך חודש מרץ
התפתחו חזית חמה ושרב קיצוני .לאור זאת ,הוסף קו המטרה
לאורך חלקות הניסוי ,והצמחים הומטרו כל יומיים ובסך-הכול
ארבע פעמים למשך  40-30דקות בין השעות 07:00-06:00
בבוקר .החלטה זו נבעה מהחשש שהיובש והחום הקיצוניים
ימנעו התפתחות כימשון ויפגעו במחקר.
נוכחות כימשון נוטרה לאורך תקופת הגידול במרווחים של
 10-7ימים בין התצפיות .כימות חומרת המחלה בוצע באומדן
א-פרמטרי לפי  .)1977( Jamesעקומות התפתחות מחלה נבנו
עם ממוצע חומרת המחלה כ response variable-לאורך תקופת
הניטור (תאריך וזמן משתילה) .כמות המחלה חושבה בעזרת
השטח תחת העקומה בהתאם לנוסחה:
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AUDPC = ∑ [(Yi + Yi+1)/2]*(ti+1 – ti),
כאשר  Yiו Yi+1-הינם ערכי המחלה בזמן  tiו ,ti+1-בהתאמה

(.)Campbell & Madden, 1990

איסוף ותחזוקת תבדידים :עלי עגבנייה נגועים נאספו
מחלקות הניסוי בשדה והועברו למעבדה בשקיות פלסטיק
סגורות .העלים נשטפו במי ברז ,הונחו בתא לח והועברו
להדגרה למשך  5ימים ב 18-מ"צ עם  12שעות תאורה לעידוד
הנבגה .מנבגי הפתוגן נשטפו מהעלים במים מזוקקים קרים (4
מ"צ) ואוחדו לתרחיף מנבגים אחד ,ששימש כמדבק לאורך
תקופת המחקר .המדבק תוחזק על עלי עגבנייה מהזן H4107
ורוענן באופן שוטף כל  10-7ימים במעבדה על-ידי אילוח
העלים עם  50מיקרוליטרים של תרחיף המנבגים והדגרה
בתנאים המצויינים.
אפיון רגישות למטאלקסיל ( M -מפנוקסם) :בדיקת רגישות
של  P. infestansלתכשיר ההדברה בוצעה על גבי עלים
מנותקים מהזן הרגיש  H4107במעבדה ,בדומה לפרוטוקול
הבדיקה שסופק באדיבותו של פרופ' יגאל כהן (אונ'
בר-אילן) .מטאלקסיל טכני ( ,92%חב' תפזול) נמהל לריכוזים
של  10 ,1ו 100-יח"מ ( )ppmורוסס לכיסוי מלא של עלי עגבנייה
איור מס'  :3עקומת התפתחות הכימשון בזנים H4107
(רגיש) ו( H1766-סביל) .כמות המחלה בזן  H1766הייתה
זניחה ( )P<0.0001בהשוואה לזן  H4107הרגיש.

מזן  ,H4107שהוסרו מהצמחים מיד לפני ביצוע הבדיקה .מים
מזוקקים רוססו על עלי הביקורת .העלים המטופלים במינונים
השונים הונחו בתא לח ,אולחו עם  50מיקרוליטרים של תרחיף
המנבגים והודגרו למשך  5ימים ב 18-מ"צ עם  12שעות תאורה.
רגישות התבדיד לתכשיר ההדברה נקבעה לפי נוכחות נגע
נקרוטי והנבגה ,כאשר :נגע והנבגה במינון של  100יח"מ = זן
עמיד ( ;)resistantנגע והנבגה במינון של  10יח"מ = זן עם רגישות
נמוכה ( ;)intermediateנגע והנבגה במינון של  1יח"מ = זן רגיש
( .)susceptibleהבדיקה בוצעה בשלוש חזרות לכל מינון.
מבחן ביולוגי לפעילות "קנון" :הפעילות השאריתית של "קנון",
בתיחול המערכת החיסונית ולאור זאת למניעת התפתחות
כימשון ,נבחנה בעלים מנותקים במעבדה .העלים נאספו
מהשדה ,מהחלקות המטופלות ,שלושה ימים לאחר יישום
"קנון" ,כאשר מכל חלקה נלקחו עלים עליונים משלושה צמחים
ממרכז החלקה .העלים הועברו למעבדה בשקיות פלסטיק

סגורות ,נשטפו במי ברז זורמים והונחו בתא לח .מדבק
הוכן בהתאם לפרוטוקול המתואר מעלה ונמהל לריכוז של
 .104 CFU/mLנפח של  50מקרוליטרים של תרחיף המנבגים
הוספג לדיסקת נייר סינון בקוטר  6מ"מ שהונחה במרכז העלה,
בצידו העליון (אדקסיאלי),כאשר המדבק פונה כלפי הריקמה.
העלים המאולחים הודגרו ב 18-מ"צ עם  12שעות תאורה.
התפתחות הנגעים ונוכחות הנבגה ועוצמתה נמדדו לאחר 4
ו 6-ימים מאילוח ,שהינם  7ו 9-ימים מיישום התכשיר בשדה,
בהתאמה (איור  .)2אורך ( )Lורוחב ( )Wהנגעים נמדדו ,ושטח
הנגעים חושב לפי הנוסחה לשטח דלתון ,להלן.S = (L*W)/2 :
הבדיקה בוצעה בשלוש חזרות לכל טיפול.
מבחן ביולוגי לרגישות הזנים :אפיון רגישות הזנים H4107
ו H1766-בוצע במעבדה במקביל לניסוי השדה .עלים עליונים
משלושה צמחים ,ממרכז החלקות הלא מטופלות בתכשירי
הדברה ,נקטמו והועברו למעבדה בשקיות פלסטיק סגורות.

איור מס' ( :4א) עקומות התפתחות כימשון בזן העגבנייה הרגיש  H4107בטיפולי הניסוי; (ב) כמות המחלה
שהתפתחה בזן הרגיש  H4107בטיפולי הניסוי .הערכים המוצגים בעמודות הינם ממוצע וטעות התקן.
הטבלה הפנימית מסכמת את ערכי כמות המחלה ואת מובהקות ההבדל בין הטיפולים.

שדה וירק
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איור מס'  :5מבדק רגישות תבדיד הפתוגן מחלקות הניסוי .מודגם שהמחלה התפתחה מתבדיד בעל רגישות מופחתת
לתכשיר ההדברה מתאלקסיל ( M -מפנוקסם) .בצילומים ניתן לראות ,כי לאחר  5ימי הדגרה בתנאים מיטביים ,הפתוגן
הנביג על-גבי עלי הביקורת ובמינונים  1ו 10-יח"מ ,אולם לא על גבי העלים שטופלו במינון של  100יח"מ.

אילוח הצמחים ,הדגרתם וכימות המחלה בוצעו כמתואר
בסעיף "מבחן ביולוגי לפעילות קנון" .הבדיקה בוצעה בשלוש
חזרות לכל טיפול.
ניתוחים סטטיסטים :כלל הנתונים נבדקו לנורמאליות בעזרת
מבחן  Wilk-Shapiroולהומוגניות בעזרת מבחן  .Leveneבהעדרם,
מבחני השונות ( )ANOVAבוצעו א-פרמטרית במבחן Kruskal-
 .Wallis for ranksהשוואות מרובות בוצעו בעזרת מבחן Tukey
 .HSDכל הניתוחים הסטטיסטיים בוצעו בתוכנת JMP (JMP 14
 )Pro, SAS Institute Inc.וברמת מובהקות של .5%

תוצאות
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ניסוי שדה :תסמיני כימשון וסימני הפתוגן על-גבי הנוף (איור
 )1נצפו לראשונה  17ימים לאחר שתילה ,בתאריך ,5.3.20
בביקורת הלא מטופלת בלבד של הזן הרגיש  .H4107המחלה
הגיעה לשיא חומרתה בזן זה  78ימים לאחר שתילה ,בתאריך
 .5.5.20התפתחות הכימשון וכמותו בזן הסביל  H1766הייתה
זניחה לאורך העונה ,וחומרתה הייתה נמוכה באופן מובהק
( )P<0.0001מזו שבזן הרגיש (איור  .)3לאורך תקופת הגידול
יושם "קנון"  13פעמים ,והטיפול המשקי יושם  9פעמים
(טבלה  .)2טיפולי "קנון" ומינוניו הדבירו את המחלה בזן הרגיש
 H4107באופן מובהק ( )P = 0.002מהביקורת הלא מטופלת
וללא שוני ( )P>0.05מהטיפול המשקי (איור  .)4בזן הסביל
 H1766לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים או מינוני ה"קנון" לבין
הביקורת הלא מטופלת .כמו-כן ,לא אובחנה אינטראקציה בין
זן העגבנייה לבין מינון ה"קנון" .הקטיף בוצע ב 16.6.20-ללא
הבדלי יבול בין הטיפולים בשני זני העגבנייה .יבול הפרי הבשל
(אדום) בשני הזנים נע בין  12-11ק"ג/מ"ר ,ויבול פרי הבוסר
(ירוק) לא עלה בכמותו על  250ג'/מ"ר.
אפיון רגישות למטאלקסיל :התבדיד ,שנדגם משטח
הניסוי בחוות עדן ,הנביג על גבי עלי הביקורת יומיים לאחר
האילוח ,כלומר ,אלימותו לעגבניות גבוהה .חמישה ימים
לאחר האילוח אובחנה הנבגה בעלי הביקורת (מים) ובעלים
שטופלו במטאלקסיל במינונים של  1ו 10-יח"מ ,אולם לא על
העלים שרוססו במינון של  100יח"מ (איור  .)5כלומר ,התבדיד
גורם הכימשון בשדה הניסוי היה בעל רגישות מופחתת
למטאלקסיל .התבדיד קודד ( )EF2020ומתוחזק במעבדה
לפיטופתולוגיה בחוות עדן.
מבחן ביולוגי לפעילות "קנון" :הבוחן הביולוגי לפעילות שאריתית

של "קנון" בוצע עם תבדיד  EF2020האלים והעמיד חלקית
למטאלקסיל .פעילות מצמצמת כימשון אובחנה  4ו 6-ימים לאחר
אילוח ,שהיו  7ו 9-ימים מיישום התכשיר בשדה (איור  .)6הדברת
המחלה הטובה ביותר זוהתה במינונים  750ו 1,000-סמ"ק/ד' עם
הבדל סטטיסטי מובהק ( )P<0.0001מהביקורת הלא מטופלת.
מבחן ביולוגי לרגישות הזנים :הבוחן הביולוגי בוצע עם
התבדיד  .EF2020תוצאות הבוחן הביולוגי ,שבוצע תחת תנאים
מיטביים להתפתחות הפתוגן (איור  ,)7נמצאות בהדירות
מלאה עם תוצאות ניסוי השדה ומעידות שהזן  H1766מעכב
התפתחות מחלה (נגע והנבגה) באופן מובהק מהזן H4107
( ,)P<0.0001אולם לא מונע אותה לחלוטין .לאור זאת ,ניתן
להגדירו כעמיד חלקית למחלה.

דיון וסיכום
המחקר המוצג בחן את ההיפותיזה שניתן להדביר כימשון
בעגבניות תעשייה בגידול קונבנציונאלי עם תכשיר ההדברה
"קנון" ,המשפעל את המערכת החיסונית של הצמח,
בממשק שמרני כתכשיר יחיד .תוצאות המחקר מאששות
ומחזקות את הממצאים שהודגמו בעונת ( 2019ניצן וחובריו,
 )2019שהתכשיר "קנון" יכול ,תחת ממשק מניעתי שמרני,
להדביר כימשון כתכשיר הדברה יחיד בתנאי עמק המעיינות.
כמו-כן ,הודגם בשדה כי שלושה מינונים שונים של "קנון" (,500
 750ו 1,000-סמ"ק/דונם) יעילים בהדברת כימשון בעגבניות
תעשייה תחת תנאי הגידול בעמק המעיינות ואינם נופלים
ביכולת ההדברה מהטיפולים המשקיים .כלומר ,בממשק עם
טיפולים מניעתיים ,הניתנים לפי לוח זמנים מוסדר ובמרווחים
מוגדרים של  7עד  10ימים ,ניתן בעמק המעיינות להדביר
כימשון בעגבניות תעשייה עם "קנון" במינונים פחותים מ1,000-
סמ"ק/דונם .תוצאות ניסוי השדה חוזקו על-ידי בוחן ביולוגי
מעבדתי ,בו אולחו עלים מנותקים של צמחים שרוססו בשדה
עם תבדיד אלים ועמיד למטאלקסיל (איור  .)6הבוחן הביולוגי
הדגים כי במינוני "קנון" של  750ו 1,000-סמ"ק/דונם קיימת
שאריתיות המאפשרת את המשך שיפעול המערכת החיסונית
עד  9ימים לפחות לאחר יישום .לכן ,אפשרי שניתן לרווח את
תדירות יישומי "קנון" ולצמצם את מספר הריסוסים העונתי.
בנוסף ,מומלץ לבצע מבדק אנליטי לשאריות יון הפוספיט
בצמח ,במטרה לכמת את קצב דעיכת החומר הפעיל יחסית
לקצב הדעיכה של תגובת השיפעול נוגדת המחלה.

איור מס'  :6בוחן ביולוגי לפעילות שאריתית של "קנון"  9ימים לאחר יישום התכשיר בזן
הרגיש  .H4107עלים נאספו בשדה  3ימים לאחר יישום התכשיר ,אולחו עם תבדיד אלים ובעל
רגישות פחותה למטאלקסיל והודגרו במעבדה .התוצאות המוצגות הן( :א) התפתחות נגע
והנבגה בעלים; (ב) הערכים של שטחי הנגעים  ±טעות תקן .מינון ה"קנון" הינו בסמ"ק/דונם.

תודות
לאבידע אילון מחב' לוכסמבורג תעשיות בע"מ ,על ביצוע
הריסוסים ועל העזרה בניטור המחלה;
לפרופ' יגאל כהן וד"ר יריב בן-נעים מאונ' בר-אילן ,על העזרה
המקצועית בביצוע מבדקי רגישות לממטאלקסיל.
עבודת מחקר זו אינה מהווה המלצות למגדלים.

שדה וירק

הניסוי הנוכחי וניסוי ההיתכנות שבוצע בעונת ( 2019ניצן
וחובריו )2019 ,הינם חלק מקידום הפיתוח של ממשק הדברה
אזורי מושכל ,מופחת ריסוסים ,המתבסס על תכשירי הדברה
ידידותיים לסביבה ,בשילוב עם זני עגבנייה עמידים ו/או סבילים
לכימשון .מטרת הקצה היא לספק מענה הוליסטי לנזקי
המחלה ,הן לגידול העגבניות הקונבנציונאלי והן לגידול העגבניות
האורגני .הניסוי הנוכחי השווה את התפתחות הכימשון בשני זני
עגבנייה H4107 ,שהינו זן רגיש ו( H1766-חב'  ,)Heinzשטרם נבחן
באזור ומוגדר על-ידי חברת היינץ כזן סביל .בניסוי השדה השנה
הראה הזן פוטנציאל יבול גבוה ( 11טונות/דונם) ,ללא רגישות
פיטוטוקסית לתכשיר ההדברה "קנון" .תוצאות ניסוי השדה
והבוחן הביולוגי (איור  )7במעבדה חיזקו את ההנחה שהזן H1766

עמיד חלקית לכימשון תחת תנאי עמק המעיינות .חיוני להמשיך
ולבחון את הזן בעונות הבאות תחת שני ממשקי הגידול באזור
(קונבנציונאלי ואורגני) ולאמת אבחנה זו .במידה שהזן עומד
במדדי האיכות ,אפשרי ששילובו בפרקטיקה הקונבנציונאלית
והאורגנית עשוי להוות ערך מוסף כלכלי לאזור.
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איור מס'  :7בוחן ביולוגי להשוואת רגישות זני העגבנייה  H4107ו H1766-לכימשון
במעבדה .עלים נאספו בשדה מחלקות ביקורת ואולחו עם תבדיד אלים ובעל רגישות
פחותה למטאלקסיל .התוצאות מציגות (א) התפתחות נגע והנבגה; (ב) הערכים של שטח
הנגעים הממוצע והערכים של חומרת ההנבגה החציוניים .זן  H1766הראה רגישות פחותה
מזן  H4107באופן מובהק (.)P<0.0001
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גידול זני אבטיח סתווי תחת רשת
 50מש בשיטות הפריה שונות
תחנת זהר2019 ,

עדי סויסה ,עודד פרידמן ,שמשון עומר  -שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
יורם צביאלי ,שלומי וקרט ,דודי קדוש ,מילי זנבר ,שמעון פיבוניה ,קטרינה צעירי ,סבטלנה גוגיו -
מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

בניסוי ,שנערך בעונת הסתיו  ,2019נבדקו
 11זני אבטיח לא מורכבים בשלוש שיטות
הפריה .הניסוי נשתל בתחנת זוהר ב3-
מנהרות מכוסות רשת  50מש .נמצא כי גידול
זני אבטיח תחת רשת  50מש במהלך עונה
שלמה הינו אפשרי בשימוש בשני המאביקים,
דבורי דבש ודבורי בומבוס ,ובחנטה
באמצעות מווסתי צמיחה ,תוך התאמת
משטר ההשקיה והדישון לשמירה על איזון
הצמח.

תקציר
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גידול אבטיח סתווי ללא גרעינים בערבה התיכונה והצפונית
התרחב והגיע בעונת  2019/20לכ 1,100-דונם ,כאשר חקלאים
רבים רואים בגידול זה פוטנציאל כלכלי טוב.
בשנים האחרונות קיימת עלייה באוכלוסיית כנימת עש טבק
(כע"ט) ,הגורמת לנזקים משמעותיים מווירוסים שמועברים
על-ידי כע"ט .להגנה ,בגידול הסתווי בערבה נוהגים המגדלים
לשתול מתחת לרשת אגריל או תחת רשת  50מש ולהסיר את
הכיסוי לצורך האבקה וחנטה .באופן זה נחשפים הצמחים
לסכנת הדבקה בווירוסים ,לפגיעה משמעותית ביבול ובאיכות
הפרי .מרגע הסרת הרשת נדרשים החקלאים ליישם חומרי
הדברה להגנת הגידול .לאור הירידה ביעילות החומרים
הנמצאים כיום בשוק ומתוך רצון לצמצם את השימוש בחומרי
הדברה ,נבחן הגידול תחת רשת  50מש לאורך כל תקופת
הגידול .בניסוי הקדמי ,שנערך בתחנת יאיר (סויסה וחוב'
 ,)2019נמצא כי ניתן לגדל בשיטה זו ,אך יש לבצע התאמות
במשטר ההשקיה והדישון ובבחירת זנים בעלי עוצמת צימוח
חלשה .לאור הקשיים בקבלת חנטה בתנאי הסתיו הקיצוניים,
עלה הצורך בבחינת שיטות שונות להפריה.
בניסוי ,שנערך בעונת הסתיו  ,2019נבדקו  11זני אבטיח לא

מורכבים בשלוש שיטות הפריה .הניסוי נשתל ()26.8.2019
בתחנת זוהר ב 3-מנהרות מכוסות רשת  50מש .בכל אחת
מהמנהרות נעשתה ההפריה בעזרת אחד מהטיפולים :הורמון,
דבורי בומבוס ,דבורי דבש .בכל מנהרה נבחנו  7זנים ב4-
חזרות ו 4-זנים ב 2-חזרות .בסך-הכול בניסוי  11זנים בכל
אחד מטיפולי ההפריה .כיסוי הרשת נותר סגור למשך כל
תקופת הגידול ,ופעילות הדבורים הייתה תקינה .הקטיף החל
בתאריך  29.10.19בגיל  64ימים משתילה ונמשך עד .4.12.19
הפרי הקטוף מוין בתחנת זהר למדדים המקובלים בשיווק פרי
לשוק המקומי.
סוג ההפריה השפיע על רמת היבול המשווק .בהורמון היה יבול
גבוה ,אחריו בהפריה על-ידי דבורי בומבוס ולאחר מכן דבורי
דבש.
הזן ( 2035תרסיס) הניב יבול משווק גבוה בהפריה על-ידי דבורי
דבש והורמון .בטיפול דבורי דבש נראה בכיר ,בעל שיעור גבוה
של פרי גדול ומדדי איכות טובים.
הזן פסיניישן (זרעים גדרה) הצטיין ברמת היבול ובאיכות טובה
בשני טיפולי המאביקים (דבש ובומבוס) .לזן שיעור גבוה של
פרי בגודל מועדף לשיווק (זוגות ושלשות) בכל טיפולי ההפריה.
הזן טלקה (אוריג'ן) הצטיין ביבולו בטיפול ההפריה על-
ידי הורמון ,יחסית לשני טיפולי המאביקים ,וניתן לראות את
הפוטנציאל הגבוה של הזן .אחוז הפירות הגדולים לשיווק
היה גבוה .בתנאי הניסוי היה הזן טלקה בעל עוצמת צימוח
גדולה ונראה אפיל יחסית .הזן מצריך כנראה התייחסות שונה
בהשקיה לריסון הצימוח ובקטיף מאוחר יותר.
הזן ( 51019הזרע) ,שנבדק בניסוי במסגרת תצפית ,הניב
יבול משווק גבוה ואיכותי בהפריה על-ידי דבורי בומבוס וגם
בהפריה על-ידי הורמון ,מתוכו אחוז גבוה מאוד של פרי גדול
בשלושת טיפולי ההפריה.
לסיכום  ,גידול זני אבטיח תחת רשת  50מש במהלך עונה
שלמה נמצא אפשרי בשימוש בשני המאביקים ,דבורי דבש
ודבורי בומבוס ,ובחנטה באמצעות מווסתי צמיחה ,תוך
התאמת משטר ההשקיה והדישון לשמירה על איזון הצמח.
מומלץ לחקלאים ,מגדלי האבטיח הסתווי ,להתנסות בשיטת

גידול זו ולהגדיל בהדרגה את השטח המוגן על-ידי רשת 50
מש ,למניעת נזקי וירוסים.
אנו מציעים לחזור על הניסוי בעונה נוספת ולבחון את הזנים
( 2035תרסיס) ,פסיניישן (זרעים גדרה) ,טלקה (אוריג'ן)
ו( 51019-הזרע) בכל שלוש שיטות ההפריה.

מבוא
שטח הגידול של אבטיח סתווי ללא גרעינים בערבה התיכונה
והצפונית גדל בהתמדה והגיע בעונת  2018/19לכ1,100-
דונם .חקלאים רבים רואים בגידול זה פוטנציאל כלכלי טוב
ביחס לתקופת הגידול הקצרה ,המאפשרת שילוב גידול נוסף
בהמשך .בשנים האחרונות עולה בהתמדה אוכלוסיית כנימת
עש הטבק (כע"ט) .אנו עדים לנזקי וירוסים המועברים על-
ידי כע"ט בשטחי גידול בצפון הארץ ,אזורים בהם לא נהוגה
תקופת חיץ ,וגם בערבה עולה מדי שנה שיעור הנגיעות
בווירוסים באבטיח .להגנה מכע"ט בגידול הסתווי בערבה,
מומלץ לשתול תחת רשת אגריל או תחת רשת  50מש .עם
הופעת פרחי נקבה ,מסירים את החיפוי ומכניסים דבורים
לשטח ,ומאותו שלב הגידול מתבצע בשטח פתוח .צמחים
שיידבקו בווירוסים בתקופה הזו עלולים לא להניב פרי ,ובכך
רמות היבול יורדות משמעותית .מרגע הסרת הרשת ,נדרשים
החקלאים ליישם חומרי הדברה להגנת הגידול .לאור הירידה
ביעילות החומרים הנמצאים כיום בשוק ומתוך רצון לצמצם
את השימוש בחומרי הדברה ,נבחן גידול האבטיח הסתווי תחת
רשת  50מש לאורך כל תקופת הגידול.
בעונת סתיו  2018/19נערך בתחנת יאיר ניסוי הקדמי ,ובו נבחנו
שני זנים (סויסה וחוב'  .)2019כיסוי הגידול ברשת למשך כל
עונת הגידול יוצר מיקרו אקלים המוציא את הצמח מאיזון ,מאיץ
את הצימוח ודוחה את הופעת הפרחים .מצב זה מקשה על
שליטת המגדל בצמח ועל פעילות הדבורים להפריה .נמצא כי
ניתן לגדל בשיטה זו ,אך יש לבצע התאמות במשטר ההשקיה
והדישון (נערך ניסוי מקביל בעונה זו) ,תוך שימוש בזנים בעלי

עוצמת צימוח חלשה .שימוש במווסתי צמיחה להשריית חנטה
נמצא יעיל בתנאי גידול תת אופטימליים במקשה האביבית
(צביאלי וחוב'  ,)2002אך לא נבדק כלל בתנאי האבטיח הסתווי.
לאור הקשיים בקבלת חנטה משמעותית בתנאים אלו ,ראינו
לנכון לבחון שיטות שונות לקבלת חנטה :דבורי דבש ,דבורי
בומבוס ומווסתי צמיחה.

שיטות וחומרים
הניסוי נשתל ( )26.8.2019בתחנת זוהר ב 3-מנהרות (6.4
מטרים) מחופות קרקע ביריעות צהובות-חומות ומכוסות כל
אחת בנפרד ברשת  50מש .בכל אחת מהמנהרות ניתן אחד
מטיפולי ההפריה :מווסת צמיחה (הורמון) ,דבורי בר (בומבוס),
דבורי דבש .בכל מנהרה נבחנו  7זנים לא מורכבים ב 4-חזרות
ו 4-זנים ב 2-חזרות .בסך-הכול נבדקו בניסוי  11זנים ללא
זרעים בכל אחד מטיפולי ההפריה .הזנים נשתלו במרווח 50
ס"מ .בטיפולי ההאבקה בלבד (דבורי הדבש והבר) נשתל הזן
( OXאוריג'ן) כזן מפרה ביחס של ( 1:5טבלה  .)1שטח חלקה
 15מ"ר ובו  10צמחים ,עומד מחושב של  667צמחים לדונם.
כוורות של דבורי דבש (מכוורת שי מגן) ובומבוס (ביו-בי)
הוכנסו לשטח בתאריך  15.9.19ומוקמו במרכזי המנהרות.
טיפולי הפריה במווסת צמיחה (גוליברFORCHLORFENURON ,
 10גרמים בליטר ,תרסיס) ניתנו במרססי יד קטנים ,ישירות
לפרחים הנקביים .הטיפול הראשון ניתן במינון  20סמ"ק
לליטר ,ויתר הטיפולים במינון  5סמ"ק לליטר .מועדי הטיפולים
 16.10.19 ,7.10.19 ,2.10.19 ,25.9.19 ,19.9.19ו.18.10.19-
כיסוי הרשת נשמר סגור למשך כל תקופת הגידול ,למעט
כניסה ויציאה של עובדים מבעד לכניסת רשת כפולה .פעילות
הדבורים הייתה תקינה ,על אף הכיסוי ברשת .טיפולי הגנת
הצומח במנהרות הניסוי ניתנו לפי המלצות שה"מ ובהתאם
לפיקוח המזיקים .על אף ההקפדה על סגירת המנהרות,
נוטרו לקראת סיום הניסוי כע"ט ,כנימות עלה ואקריות וטופלו
בהתאם להמלצות .אנו סבורים כי במהלך פתיחת המנהרות

תמונה מס'  :1ביקור בניסוי ביום הקטיף הראשון ( .)29.10.19סיור במנהרות (מימין) וטעימות פרי (משמאל).
צילום :עדי סויסה
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לקטיפים ניתן להקפיד על מבנה סגור בצורה טובה יותר.
לקראת סיום הניסוי אובחנה בשטח נגיעות מסוימת בווירוס
הגימדון והחיוורון של האבטיח  ,WCSVאך השפעתו על הגידול
והפרי בשלב זה הייתה שולית.
גידול הצמחים תחת הרשת הצריך תשומת לב למשטר
ההשקיה והדישון ,למניעת צימוח מופרז .הקטיף החל (תמונה
 )1בתאריך  29.10.19בגיל  64ימים משתילה ונמשך עד 4.12.19
וכלל בסך-הכול  4קטיפים.
יבול  -הפירות הקטופים נשקלו ומוינו בתחנת זהר לפי
המדדים המקובלים בשיווק פרי לשוק המקומי .להלן הגדרת
הגדלים (ק"ג לפרי) :זוגות  5.5ק"ג ומעלה ,שלשות  5.5-4ק"ג,
רביעיות  4-2.5ק"ג ושישיות  2.5-2ק"ג .פרי שמשקלו קטן מ2-

טבלה מס'  :1זני הניסוי .צילום :יורם צביאלי
חברה
שם הזן
זנים במבחן
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ק"ג פסול לשיווק.
איכות הפרי  -בימי הקטיף נפתחו פירות להערכת האיכות
במדדים הבאים :מוצקות וצבע הציפה ,עובי הקליפה ,חלילות,
נוכחות זרעים TSS ,וטעם .לזנים המצטיינים בטעמם בקטיפים
הראשונים נערך מבחן טעימה נוסף בתחנת יאיר ,בהשתתפות
פאנל של  30טועמים.

תוצאות
מרכיבי היבול
טיפול ההפריה באמצעות הורמון הניב בניסוי את היבול
המשווק הגבוה ביותר ( 6ק"ג למ"ר) יחסית לשני טיפולי

שם הזן

חברה
זנים בתצפית

2035

תרסיס

213

מכתשים

ג'ספר

זרעים גדרה

219

מכתשים

טלקה

אוריג'ן

224

מכתשים

לה הויה

אוריג'ן

51019

הזרע

פסיניישן

זרעים גדרה

קשמירה

זרעים גדרה

רוני

חישתיל

איור מס'  :1השוואת יבול משווק ממוצע של כל הזנים
הנבדקים בכל אחד מטיפולי ההפריה

טבלה מס'  :3שיעור פרי בעל גודל מועדף (אחוז זוגות
ושלשות) מסך-כל היבול המשווק
אחוז זוגות ושלשות מיבול משווק
זן
דבש
בומבוס
הורמון
43 ABC
33 CD
26 C
2035
39 BC
50 BC
51 AB
ג׳ספר
79 AB
79 A
70 A
טלקה
41 BC
31 CD
47 ABC
לה הויה
75 A
69 AB
58 A
פסיניישן
49 ABC
53 BC
46 BC
קשמירה
22 C
20 D
25 C
רוני
6
5
35
213
28
24
11
219
16
0
0
224
43
60
42
51019
ניתוח סטטיסטי נערך בין הזנים ,שהשתתפו ב 4-חזרות לכל
סוג הפריה בנפרד ,בתוכנת  JMPבמבחן  .STUDENTאותיות
שונות מסמנות מובהקות P≤0.05

טבלה מס'  :2יבול משווק בטיפולי ההפריה השונים (ק"ג למ"ר)
דבש
בומבוס
הורמון
יבול (ק״ג למ״ר)
זן
יבול (ק״ג למ״ר)
יבול (ק״ג למ״ר)
אחוז יבול
אחוז יבול
אחוז יבול
משווק
משווק
משווק
משווק
כללי
משווק
כללי
משווק
כללי
92 AB
4.8 A
5.3 A
71 B
3.6 B
5.0 A
91 AB
6.7 AB
7.4 AB
2035
ג׳ספר
89 BC
3.7 AB
4.1 AB
92 A
4.2 AB
4.6 A
90 AB
5.6 BCD 6.3 BC
טלקה
92 AB
1.1 C
1.2 C
93 A
2.3 C
2.5 B
93 A
7.5 A
8.1 A
לה הויה
91 ABC 1.7 C
1.8 C
89 A
4.1 AB
4.6 A
90 AB
6.7 AB
7.5 AB
פסיניישן
96 A
3.7 AB
3.8 AB
91 A
4.9 A
5.4 A
83 B
4.8 CD
5.7 BC
קשמירה
85 C
3.1 B
3.6 B
91 A
4.5 AB
5.0 A
90 AB
4.3 D
4.8 C
רוני
86 BC
2.9 B
3.4 B
87 A
4.0 AB
4.6 A
88 AB
6.2 ABC 7.1 AB
63
2.4
3.8
61
2.6
4.3
65
4.6
7.0
213
45
0.6
1.4
59
1.8
3.0
60
2.6
4.4
219
69
1.5
2.1
80
2.5
3.1
72
3.0
4.2
224
86
3.1
3.6
85
5.3
6.3
96
6.3
6.6
51019
ניתוח סטטיסטי נערך בין הזנים ,שהשתתפו ב 4-חזרות לכל סוג הפריה בנפרד ,בתוכנת  JMPבמבחן  .STUDENTאותיות שונות
מסמנות מובהקות P≤0.05
המאביקים ,בומבוס ודבורי דבש ( 4ו 3-ק"ג למ"ר ,בהתאמה).
טיפולי ההפריה נבדלו ביניהם באופן מובהק (איור .)1
הזנים  ,2035טלקה ,לה הויה ורוני לא נבדלו סטטיסטית והניבו
את היבול המשווק הגבוה ביותר בטיפול ההורמון .מבין זני
התצפית הניב הזן  51019יבול כללי ,משווק ואחוז יבול משווק
גבוה.

בטיפול ההפריה על-ידי דבורי בומבוס הניב הזן פסיניישן יבול
משווק גבוה מבין זני המבחן .מבין הזנים בתצפית ,הניב הזן
 51019יבול כללי ומשווק גבוה.
בהפריה על-ידי דבורי דבש ,התקבל בזנים  ,2035ג'ספר
ופסיניישן יבול כללי ומשווק גבוה.

איור מס' 2א :התפלגות גודל פרי בטיפול ההורמון (ק"ג למ"ר)
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איור מס' 2ב' :התפלגות גודל פרי בזנים נבחרים בהפריות שונות (ק"ג למ"ר) .הזנים המוצגים הינם בעלי יבול משווק גבוה
ביחס לזנים האחרים באותו טיפול הפריה.

בטיפול ההורמון התקבל שיעור גבוה של פרי גדול בזנים ג'ספר,
טלקה ,לה הויה ופסיניישן .בהפריה באמצעות דבורי בומבוס,
התקבל אחוז הפרי הגדול בזנים טלקה ופסיניישן .במנהרת
דבורי הדבש היו אלה הזנים  ,2035טלקה ,פסיניישן וקשמירה.
הזנים טלקה ופסיניישן שמרו על שיעור גבוה של פרי גדול
משווק בכל שלושת טיפולי ההפריה .מבין זני התצפית ,שמר
הזן  51019על אחוז גבוה מאוד של פרי גדול בשלושת טיפולי
ההפריה (טבלה  ,3איורים 2א2 ,ב).
בכירות
בטיפול ההורמון התקבל יבול משווק בכיר גבוה בזנים ,213
טלקה ,קשמירה ורוני ,יחסית לזן הביקורת (מעל  0.9ק"ג
למ"ר) .הזנים  219וג'ספר הניבו יבול נמוך מאוד בקטיף הראשון
(מתחת ל 0.5-ק"ג למ"ר) (איור 3א).
בטיפול הבומבוס הניב הזן קשמירה בקטיף הראשון יבול גבוה
( 1ק"ג למ"ר) ביחס לזן הביקורת פסיניישן ( 0.75ק"ג למ"ר),
לעומת הזנים טלקה 219 ,213 ,ו ,224-אשר הניבו יבול נמוך
בקטיף הראשון (פחות מ 0.2-ק"ג למ"ר) .בטיפול דבורי הדבש
הניבו הזנים קשמירה ,ג'ספר ו 2035-יבול בכיר גבוה ביחס לזן
הביקורת פסיניישן ,ולעומתם הזנים טלקה 219 ,213 ,ו51019-
הניבו יבול נמוך בקטיף הראשון (מתחת ל 0.2-ק"ג למ"ר) (לא
מוצג).
איור מס' 3א :יבול משווק מצטבר בטיפול הפריה בעזרת
מווסת צמיחה (ק"ג למ"ר)

יולי-אוגוסט 2020

76

תרומתו החיובית של ההורמון לחנטה בולטת בזנים טלקה
(איור 3ב) ו( 213-לא מוצג) ,לעומת היבול הנמוך שהניבו זנים
אלו בטיפולי הפריה באמצעות דבורים .טיפול בעזרת הורמון
להפריה הציג במיוחד את הפוטנציאל הגבוה שיש לזן טלקה.
הזן  2035הניב יבול גבוה בקטיף הראשון בטיפול ההורמון (0.9
ק"ג למ"ר) ביחס לטיפול דבורי הדבש והבומבוס ( 0.4ו 0.5-ק"ג
למ"ר בהתאמה).
הזן טלקה הניב בטיפול ההורמון יבול גבוה בקטיף הראשון
( 1ק"ג למ"ר) ביחס לטיפולי דבש ובומבוס ( 0.2ו 0.05-ק"ג
למ"ר בהתאמה).
הזן פסיניישן הניב יבול נמוך בטיפול דבורי הדבש ( 0.3ק"ג
למ"ר) ביחס לטיפול דבורי בומבוס ( 0.7ק"ג למ"ר) והורמון
( 0.9ק"ג למ"ר).
הזן  51019הניב יבול נמוך בטיפול דבורי הדבש ( 0.2ק"ג למ"ר)
ביחס לבומבוס ( 0.7ק"ג למ"ר) והורמון ( 0.6ק"ג למ"ר).
איור מס' 3ב :יבול מצטבר (ק"ג למ"ר) של הזנים ,2035
טלקה ,פסיניישן ו 51019 -בשלושת סוגי ההפריה

איור מס'  :4עוצמת צימוח של הזנים בכל שלושת
המבנים (הערכת צימוח נערכה בתאריך ,22.10.19
 57ימים משתילה .סולם הערכת הצימוח 1 :חלש 5 ,חזק
מאוד).

עוצמת הצימוח
הזנים טלקה ולה הויה היו בעלי צימוח חזק ביחס לשאר הזנים
בניסוי .לעומתם ,הזן קשמירה היה בעל צימוח חלש מאוד
(איור  .)4לא היה הבדל מובהק בין המבנים בצימוח.

ניתוח סטטיסטי נערך בתוכנת  JMPבמבחן .STUDENT
אותיות שונות מסמנות מובהקות P≤0.05

איכות הפרי
הזנים  ,2035ג'ספר ,לה הויה ,קשמירה ,רוני ו( 51019-להלן
קבוצה  )1היו בעלי אחוז הסוכר הגבוה ביותר בפרי ביום
הקטיף .לעומתם ,הזנים טלקה 213 ,ו( 224-להלן קבוצה  )2היו
בעלי אחוז הסוכר הנמוך ביותר בפרי .ייתכן שיש צורך להמתין
מעט יותר ימים עד לקטיף בזנים אלו (איור .)5
הזנים בקבוצה  1בלטו בטעמם הטוב בשלושת סוגי ההפריה
בדגימות ביום הקטיף (איור  .)6זנים אלה השתתפו במבחן
טעימה שנערך ( )19.11.19בתחנת יאיר ,ובו הצטיינו הזנים
ג'ספר ורוני בשלושת מדדי הטעם שנבדקו ,והזן קשמירה
קיבל דירוג גבוה במדדי הטעם והמתיקות אך דירוג יחסית
נמוך במרקם (איור .)7

איור מס'  :5רמת המוצקים המסיסים ( )TSSבפרי ביום הקטיף .הדגימות נלקחו ממרכז הפירות ונבדקו באמצעות
רפרקטומטר יד .לא הייתה השפעה של טיפול ההפריה על רמת הסוכר.

נערך ניתוח סטטיסטי לכל זן בשלושת הטיפולים יחד .הניתוח נערך בתוכנת  JMPבמבחן  .STUDENTעל פי התוצאות
חולקו הזנים לשתי קבוצות של רמות .TSS
איור מס'  :6טעם ביום הקטיף .סולם הערכת הטעם 1 :לא טעים 5 ,טעים מאוד .לא הייתה השפעה של טיפול ההפריה על
רמת הסוכר.

שדה וירק

נערך ניתוח סטטיסטי לכל זן בשלושת הטיפולים יחד .הניתוח נערך בתוכנת  JMPבמבחן  .STUDENTעל-פי התוצאות
חולקו הזנים לשתי קבוצות מבחינת רמת טעם.
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איור מס'  :7סיכום מבחן טעימת זני אבטיח

איור מס'  :8מרקם ביום הקטיף .סולם המרקם - 1 :רך - 5 ,פציח מאוד (קריספי).

ניתוח סטטיסטי נערך בתוכנת  JMPבמבחן  .STUDENTעל-פי תוצאות המבחן חולקו הזנים לשתי קבוצות מבחינת
מרקם.
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המבחן נערך ב 19.11.19-בתחנת יאיר בקרב  30טועמים
אקראיים .הטועמים נדרשו לדרג שלושה מדדי טעם; טעם
כללי ,מתיקות ומרקם .הדירוג בסולם  - 1 :10-1לא טעים ,לא
מתוק ,מרקם קמחי/סיבי;  - 10טעים מאד ,מתוק מאד ,מרקם
פציח.
הזן פסיניישן היה בעל המרקם הפציח (קריספי) ביותר ביום
הקטיף .הזנים מקבוצה  ,1ג'ספר ,לה הויה ,קשמירה ,רוני ו213-
היו גם הם בעלי מרקם טוב (איור  .)7ברוב הזנים לא השפיע
סוג ההפריה על מרקם הפרי .הזן  219בלט ברמת פציחות
נמוכה .נראה כי רמת הפציחות הנמוכה בזן /2035בומבוס ובזן
טלקה/דבש קשורה אולי למועד קטיף מאוחר ולא לתכונת זן,
וב 219-נראה כי מדובר בתכונת זן.
קליפת הפרי הייתה עבה יותר בטיפול ההורמון ביחס לטיפולי
הדבורים (איור  .)9בזנים  ,2035טלקה ,לה הויה ו 1019-היה
דופן הפרי העבה ביותר .הזנים ג'ספר ,קשמירה ו 224-היו בעלי
הדופן הדקה ביותר (איור .)10
באופן מפתיע ,ניתן לראות שהפירות שהופרו בעזרת הורמון

איור מס'  :9השפעת טיפול ההפריה על עובי הדופן בפרי

ניתוח סטטיסטי נערך בתוכנת  JMPבמבחן .STUDENT
אותיות שונות מסמנות מובהקות .P=0.05

איור מס'  :10עובי דופן הפרי (מ"מ)  -נמדד במרכז הפרי

ניתוח סטטיסטי נערך בתוכנת  JMPבמבחן  .STUDENTעל-פי תוצאות המבחן חולקו הזנים לשתי רמות של עובי דופן.

איור מס'  :11השפעת טיפול ההפריה על כמות הזרעים
השחורים בפרי .סולם ההערכה בסולם - 1 :אין זרעים,
- 3הרבה זרעים.

הכילו בתוכם כמות גבוהה של קליפות שחורות של זרעים
(ביציות ריקות) יחסית ל 2-טיפולי הדבורים .בהשוואה בין
הזנים ,כמות הקליפות הייתה דומה (איור .)11
ההפריה בעזרת הורמון העלתה את רמת הסיב הלבן בפירות
ביחס לטיפולי הדבורים (איור .)12
רמת הצבע ,החלילות והמוצקות הייתה דומה בכל טיפולי
ההפריה ובכל הזנים .במבחני הטעם ,הסוכר בפרי והמרקם,
לא היה הבדל מובהק בין טיפולי ההפריה בכל אחד מהזנים.
הזנים האיכותיים ביותר בתנאי הניסוי היו ג'ספר ,לה הויה,
פסיניישן ,קשמירה ,רוני ו .51019-הזן טלקה הוא זן בעל
פוטנציאל יבול גבוה ,אך פריו היה פחות טעים יחסית ,בתנאי
הניסוי.

דיון

ניתוח סטטיסטי נערך בתוכנת  JMPבמבחן
 .STUDENTאותיות שונות מסמנות מובהקות .P=0.05
איור מס'  :12השפעת טיפול ההפריה על רמת הסיב
הלבן בפרי .סולם הערכה  - 1ללא סיבים בכלל,
 - 3הרבה סיבים.

שדה וירק

ניתוח סטטיסטי נערך בתוכנת  JMPבמבחן .STUDENT
אותיות שונות מסמנות הבדל מובהק .P≤0.05

בניסוי זה נבדקו  11זני אבטיח בגידול תחת רשת  50מש
ובשלוש שיטות הפריה.
הזן ( 2035תרסיס) הניב יבול משווק גבוה בהפריה על-ידי
דבורי דבש והורמון .בטיפול דבורי דבש היה אחוז הפירות
הגדולים גבוה והוא היה בכיר .בטיפול הורמון היה בכיר ביחס
לדבורים .עוצמת הצימוח של הזן בינונית .רמת הסוכר בפרי
גבוהה ,הפרי היה טעים במבחן הטעימה ,מרקם הפרי לא היה
פציח מספיק .הזן נראה מתאים לגידול בעונה זו תחת  50מש,
וכדאי להמשיך ולבחון אותו עונה נוספת.
הזן ג'ספר (זרעים גדרה) הניב יבול משווק גבוה בטיפולי
הדבורים ,אך אחוז נמוך של פרי גדול בטיפולים אלו .בטיפול
ההורמון היה היבול המשווק בינוני ,אך עם אחוז גבוה של פרי
גדול .בטיפול דבש היה בכיר .הזן בעל עוצמת צימוח נמוכה.
רמת הסוכר בפרי ,הטעם והמרקם היו טובים .הפרי בעל דופן
דקה.
הזן טלקה (אוריג'ן) הצטיין בטיפול ההפריה על-ידי הורמון
ביחס לטיפולי הדבורים ,וניתן לראות את הפוטנציאל הגבוה
של הזן .אחוז הפירות הגדולים לשיווק היה גבוה .אחוז הסוכר
בפרי היה בינוני .בתנאי הניסוי היה הזן טלקה בעל עוצמת
צימוח גדולה ונראה אפיל .הזן מצריך כנראה התייחסות שונה
בהשקיה ,לריסון הצימוח ולקטיף מאוחר יותר .כדאי לבחון
אותו בעונה הבאה ולבצע קטיף שונה מהקטיף המקובל בניסוי.
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הזן לה הויה (אוריג'ן) בטיפול ההורמון הניב יבול גבוה ופרי
גדול ,ובטיפול דבורי הבומבוס הניב יבול גבוה אך פרי קטן.
הצמחים בעלי צימוח חזק .לזן רמת סוכר גבוהה ומרקם טוב,
אך במבחני הטעימה לא היה טעים.
הזן פסיניישן (זרעים גדרה) הצטיין ברמת היבול בטיפולי
הדבורים .לזן שיעור גבוה של פרי בגודל מועדף לשיווק (זוגות
ושלשות) בכל טיפולי ההפריה .בהפריה על-ידי דבורי דבש
היה היבול בקטיף הראשון נמוך ביחס להפריה על-ידי דבורי
בומבוס והורמון .בעל עוצמת צימוח בינונית .רמת הסוכר בפרי
הייתה בינונית ,אך במבחן טעימה ביום הקטיף היה טעים.
מרקם זן זה ביום הקטיף היה פציח (קריספי) וטוב .נראה כי
הזן מתאים לגידול בעונת הסתיו תחת  50מש בהאבקה על-ידי
דבורים.
הזן קשמירה (זרעים גדרה) הניב יבול משווק גבוה עם פרי
קטן בהפריית בומבוס .בטיפול דבורי דבש היה גודל הפרי
גדול .הזן בכיר ,בעל פרי אחיד ועוצמת הצימוח חלשה מאוד.
רמת הסוכר ,הטעם והמרקם טובה .לזן דופן דקה .נראה כי
בטיפול השקיה ובדישון פרטני לזן ,ניתן לשפר את יבולו.
הזן רוני (חישתיל) הניב יבול גבוה בטיפולי בומבוס והורמון,
אך הפרי שלו קטן .בטיפול ההורמון היה בכיר .עוצמת הצימוח
בינונית .רמת הסוכר ,הטעם והמרקם הייתה טובה .כדאי לבחון
שיווק פרי זה כפרי בגודל מידי עם קליפה כהה.
הזנים  219 ,213ו( 224-מכתשים) ,שנבדקו במסגרת תצפית,
הניבו יבול נמוך ופרי קטן ,ונראה כי אינם מתאימים לגידול
בעונה זו.
הזן ( 51019הזרע) ,שנבדק בתצפית ,הניב יבול משווק גבוה
בהפריה על-ידי דבורי בומבוס וגם בהפריה על-ידי הורמון.
בהפריה על-ידי דבורי דבש היה היבול בקטיף הראשון נמוך
ביחס להפריה על-ידי דבורי בומבוס והורמון .לזן זה אחוז גבוה
מאוד של פרי גדול בשלושת טיפולי ההפריה .בעל עוצמת
צימוח בינונית .הזן היה בעל אחוז סוכר גבוה בפרי והיה טעים
בבדיקה ביום הקטיף ובעל מרקם פציח טוב .נראה בעל
פוטנציאל ומתאים לגידול בעונת הסתיו תחת רשת  50מש.
ברוב הזנים לא נראתה כל השפעה של עוצמת הצימוח
והמבנה על איכות הפרי.
מבנה הניסוי לא מאפשר עריכת ניתוח סטטיסטי דו גורמי,
היכול לבדוק השפעות גומלין ,אך יחד עם זאת ניכרת
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ההשפעה השונה של שיטות ההפריה על הזנים השונים .נראה
כי חנטה באמצעות הורמון מגדילה את עובי הקליפה ומעלה
את שיעור ההופעה של סיבים לבנים בציפה.
לסיכום ,אנו מציעים לחזור על הניסוי בעונה נוספת ולבחון את
הזנים ( 2035תרסיס) ,פסיניישן (זרעים גדרה) ,טלקה (אוריג'ן)
ו( 51019-הזרע).
הערה :אין בסיכום זה המלצה כלשהי על זן וטיפול זה או
אחר.

תודות
לחברות אוריג'ן ,הזרע סידס ,זרעים גדרה ,חישתיל ,מכתשים
ותרסיס ,על שיתוף-הפעולה ותמיכתן בניסוי;
לאגף הירקות במועצת הצמחים על התמיכה בניסוי;
לשי מגן ממושב חירות ולחברת ביו-בי על הספקת הכוורות
לניסוי;
לחקלאים דני מיכאלי ,עמוס מונט ,רוני קפון ,רפי ברין ,אריאל
קיטרון ,משה יער ,יואל בן עיון וראובן וקנין ,על עצותיהם
הטובות;
לאורי לויטה ,לאמנון קורן ולהלל מנור ,על הסיוע בהעמדת
הניסוי;
תודתנו נתונה לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ
ערבה.

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

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

צביאלי י' ,איתיאל א' ,עומר ש' ,מדואל ע' ,גולן ר' ,צברי י' (.)2002
יישום הורמון לחנטה באבטיח סידלס במנהרות עבירות תחנת
זוהר ,כיכר סדום  .2001/2מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
Http://agri.arava.co.il

מיכון לשום  -משלב השתילה
ועד ההובלה לקירור
הראל גרינבלט  -מדריך מיכון וטכנולוגיה; אלי מרגלית  -ממ"ר שושניים;
ופא דיאבת-שחברי  -מדריכת כלכלת הייצור ,שה"מ ,משרד החקלאות;
גיא סלע ,אילן לדל  -גד"ש עין חרוד איחוד

בשנים האחרונות החלו להשתמש בגד"ש
בישראל בכמה קומביינים לשום ,אשר יובאו
מאירופה ועברו התאמה לגידול השום בתנאי
הארץ .כך נוצר מצב שבו שרשרת הגידול של
השום הפכה ממוכנת.
מאמר זה סוקר את שלבי המיכון בגידול
השום ,כפי שנצפו בגד"ש המתקדם בקיבוץ
עין חרוד איחוד.

תקציר
בישראל מגדלים כיום כ 9,400-דונם של שום בשטח פתוח,
המיועד לשוק המקומי ,והיבול הממוצע הוא  1.4טונה שום יבש
לדונם .גידול השום בישראל שומר בשלוש השנים האחרונות
על יציבות מבחינת היקף השטח ,היבול והמחיר.
במרבית אזורי הארץ נעשה שלב השתילה באופן ממוכן
באמצעות מכונות שתילה ,אך שאר השלבים ,כמו אסיף ,קינוב
(הורדת העלים) ,ניקוי ומיון ,מתבצעים ידנית.
בשנים האחרונות החלו להשתמש בגד"ש בישראל בכמה
קומביינים לשום ,אשר יובאו מאירופה ועברו התאמה לגידול
השום בתנאי הארץ .כך נוצר מצב שבו שרשרת הגידול של
השום הפכה ממוכנת.
בגד"ש קיבוץ עין חרוד איחוד ,בהנהלת גיא סלע ,מגדלים
מגוון גידולים בהיקף של  10,000דונם ,מהם שום בהיקף של
 700דונם .הגד"ש מעסיק  13עובדים קבועים ומוכר כגד"ש
מתקדם .במאמר זה נסקור את שלבי המיכון בגידול השום.

מבוא

גידול השום מורכב מכמה שלבים ,כשלכל שלב המכונה
המתאימה לו.
שלב השתילה :כיום גד"ש עין חרוד איחוד משתמש
במכונות שתילה מתוצרת חברת  ERMEהצרפתית (תמונה
 ,)1השותלות  3צמדים בערוגה (תמונה  .)2כאשר יש מכל
בקיבולת של  1.6טונה שננות ,הנשען על זרועות הטרקטור
ולא על גלגלי מכונת השתילה כבעבר ,מתאפשרת שתילה של
השננות בעומק אחיד ,ורצוי לכל אורך הערוגה .בנוסף ,במכונת
השתילה החדשה קיימת מערכת דיסקים ,המאפשרת לשנות

תמונה מס'  :1מכונת השתילה (נעיצת שננות)

תמונה מס'  :2שלושה צמדי שורות בערוגה
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השום ( )Allium sativumהינו פקעת ממשפחת השומיים .כיום
נהוג להשתמש בעיקר ב"ראש השום" לצורכי מאכל ותיבול.
השום מוכר כצמח בעל סגולות רפואיות ,ואף מוזכר במקורות
היהודיים ככזה .בנוסף ליתר מרכיביו ,מכיל השום גם רמה
גבוהה מאוד של אליצין ,חומר הידוע כמועיל לבריאות האדם.
הזנים העיקריים בישראל הינם "שני ו"רן" .חלק מהמגדלים
שומרים את חומר הריבוי לריבוי ולשתילה בהמשך .השום
משווק בתחילת האביב כשום לח עם עלווה ,ובהמשך כשום
יבש.

שלבי המיכון בשום

תמונה מס'  :3מכונת שתילה ישנה עם מכלים קטנים

( ERMEתמונה  ,)4שולפת את השום בעזרת שתי רצועות
האוחזות בעלים בשילוב מחתר באדמה .לאחר השליפה
השום עובר ניעור חזק להורדת רגבי אדמה ,ואז הוא מקונב
(הורדת הגבעול) ומוחזר לערוגה .אותה פעולה מבוצעת
גם בערוגות הסמוכות ,ומהן השום ,עם עליו ,מועבר לערוגה
הראשונה בעזרת מערכת מסועים (תמונה  .)5כך יוצא שמכל
שלוש ערוגות נותר השום להתייבש על ערוגה אחת ,כשהוא
מכוסה בעלים (תמונה  .)6הראשים יישארו על פני הערוגה
לייבוש במשך  10-7ימים .המפעיל ,היושב על המכונה ,שולט
בגובה המחתר בעזרת מנוע ,במסועים ובכיוונם וכן ברצועות.
הספק המכונה הינו  25דונם ליום ,ולהפעלתה דרושים נהג
טרקטור ומפעיל.

תמונה מס'  :5מערכת המסועים

בקלות את הדיסק בהתאם לגודל השננה ,ומערכת המספקת
למפעיל מידע בדבר כמות השננות הנפלטת מכל פולח בכל
רגע נתון.
המכונה החדשה חוסכת התעסקות וזמן לוגיסטי רב ,בהשוואה
למה שנדרש בעבר במכונה הישנה ,לשם מילוי המכלים
הקטנים (תמונה  ,)3ומונעת מגע אדם בשננות העטופות
בתכשיר ההדברה "נמקור" .המכונה נוסעת במהירות ממוצעת
של  4קמ"ש ,מהירות הגבוהה פי שניים ממהירותה של המכונה
בעלת המכלים הקטנים ,הודות לשיפור הטכנולוגי שבמכונה
החדשה ולחיסכון הזמן הדרוש למילוי כל מכל ידנית במכונה
הישנה.
להפעלת המכונה נחוץ טרקטור בעל  180כ"ס עבור כוח
ההרמה בזרועות האחוריות .באמצעותה ניתן לשתול 5-4
דונמים בשעה .המכונה עובדת על לחץ פניאומטי ומאפשרת
דיוק מבחינת כמות השננות למ"ר.

תמונה מס'  :6הערוגה לאחר הנחת העלים על הראשים

שלב השליפה :ראשית ,יש לציין שמכונת שליפה ,הדומה
למכונה שבבעלות עין חרוד איחוד ,נרכשה על-ידי משק
איזנבנד מכפר חסידים בשנת ( 2014התקבל עבורה מענק
ממנהלת ההשקעות במשרד החקלאות) .במכונה שבבעלות
גד"ש עין חרוד איחוד יש כמה שינויים בולטים ,המהווים יתרון
יחסית אליה ,ולכן זכתה למענק דומה .המכונה ,מתוצרת

תמונה מס'  :4מראה כללי של מכונת השליפה

תמונה מס'  :7קומביין פיקאפ וניקוי ראשוני
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תמונה מס'  :8צוות פועלים מנקה את השום

תמונה מס'  :9מסוע הכולל מהפך מכלים אוטומטי
ומסוע מברשות לניקוי

תמונה מס'  :10מערך מיון מכני למיון לפי גודל וחלוקה
למכלים

מצב קיים
עבודה שכירה לשליפה (י"ע לדונם)
עבודה בקינוב ובניקוי (י"ע לדונם)
עבודה של מילוי מכלים (י"ע לדונם)
סה"כ ימי עבודה
עלות עבודה שכירה
עבודת העמסה על משאית (טונה לשעה)
עבודת העמסה על משאית (שעה לדונם)
עבודה שכירה לנהג מלגזה ( ₪לדונם)
עלות עבודת מלגזה ( ₪לדונם)
מלגזה ונהג ( ₪לדונם)
עלות מיון ( ₪לק"ג)
עלות מיון ( ₪לדונם)
משאית  -הובלה לבית אריזה ( ₪לדונם)
סה"כ לדונם במצב קיים
מצב חדש
שליפה
וקינוב
עלות המיכון
320,000
עלות מכונה
7
שנות קיום
59,377
החזר הון שנתי
6,400
אחזקה שוטפת שנתית
250
גודל משק
החזר הון שנתי ואחזקה שוטפת 65,777
החזר הון שנתי
263
ואחזקה שוטפת לדונם
עבודה
הספק עבודה
12.5
(דונם/יום)
שכירה
הספק עבודה
0.08
(י"ע לדונם)
21.60
עלות עבודה שכירה לדונם
טרקטורים
עלות טרקטור ( 150-120כ"ס) 172.8
עלות טרקטור ( 80כ"ס)
עלות עבודת טרקטורים לדונם 172.8
סה"כ עלות לדונם

458

4.5
3.7
3.0
11.2
3,028
25.2
0.05
13.93
8
21.67
0.4
520
92.86
3,662

קומביין
ניקוי סה"כ
אסיף ומיון
398,000
8
66,652
7,960
500
74,612

462,000
10
65,778
9,240
500
75,018

149

150

7.14

1.07

0.14

0.92

562

310 250.71 37.80
302.4
231
533.4
720

חיסכון בסעיפים נוספים
3%
חיסכון פחת
4%
חיסכון בירידה במשקל
חיסכון פחת
20
חיסכון בימי שמירה (ימים)
24,000
חיסכון בעלות שמירה לכל השטח
48
חיסכון בעלות שמירה לדונם
סה"כ חיסכון לדונם

706
 401סה"כ
1,579
390
520
910

3,042

שדה וירק

שלב האיסוף למכלים :לאחר שהראשים התייבשו על פני
האדמה ,הם מועברים למכלים בעזרת קומביין מתוצרת
( SIMONתמונה  ,)7המעלה אותם למסוע ,שעליו ניתן לבצע
ניקוי ראשוני של רגבים גדולים ואבנים בעזרת  4עובדים .לאחר
מכן ,הראשים עוברים דרך מפוח ומסוע קיפוד ,שמפנה את
כל העלים ,ובעזרת מסוע נוסף הראשים מונחים במכלים על
עגלה סמוכה ,תוך הקפדה על מינימום מכות וקפיצות ועל
הנחתם בעדינות במכלים .הספק המכונה הינו  50דונם ליום,
ולהפעלתה נדרשים נהג טרקטור וכמה פועלים עליה ,לפי
הצורך.

בחינה כלכלית  -עלות עבודת פועלים מול עלות מכונה
מערך שליפה וקינוב ,קומביין ואסיף ,ניקוי ומיון  -לשום
ערכו :ופא שחברי ואלי מרגלית ,שה"מ
 500דונם
הנחת גודל משק
 1.3טונה
יבול לדונם
2%
אחוז אחזקה שוטפת מהעלות
7%
ריבית
270
מחיר יום עבודה
270
טרקטור  150כ"ס ( ₪לשעה)
150
טרקטור  80כ"ס ( ₪לשעה)
130
מלגזה ( ₪לשעה)
10,000
מחיר ממוצע לטונה
50
עלות שמירה לכל השטח ( ₪לשעה)
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שלב הניקוי והמיון לגודל :לאחר שהראשים עברו ניקוי ראשוני
בקומביין אסיף ,הם מאוחסנים זמנית בבית אריזה מאוורר,
שבו הם עוברים ניקוי יסודי בעזרת מערכת מברשות ו12-8-
עובדים (תמונה  .)8את המערך מזין מסוע עם מהפך מכלים
אוטומטי ,היכול לשמור  3מכלים ב"מחסנית" ,ובכך לחסוך זמן
למלגזן (תמונה  .)9לאחר הניקוי ,השום עובר דרך מערכת מיון
מכנית ,ובה הוא ממוין לפי גודל (תמונה  .)10הספק העבודה
של מכונה זו הינו  11טונות ליום עבודה ,ולהפעלתה נדרשים 8
עובדים .הספק זה תלוי כמובן ברמת הניקיון של השום המגיע
מהשטח.
שלב השקילה וקבלת תווית :לאחר שהשום מוין ל 4-גדלים
שונים ,הוא מונח על המאזניים לשקילה ומקבל תווית (ברקוד),
שבה מצוינים משקלו ,גודלו ,תאריך וחלקה.
התווית מאפשרת מעקב אחר השום ותהליך גידולו ,וכך ניתן
לשייך בעיות המתעוררות באחסון לצורת הגידול .לאחר
הצמדת התווית ,מועבר השום להמשך קירור או לשיווק.

סיכום
המיכון המוצג במאמר זה מהווה חידוש ופריצת דרך משמעותית
בענף השום ,בכך שהוא חוסך כ 11-ימי עבודה לדונם ,מאפשר
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שליטה טובה יותר בקצב העבודה ,ובכך מעלה את הרווחיות
לחקלאי.
בנוסף ,יש לציין כי המיכון ,שהוזכר לעיל ,עדיין נמצא בבדיקה
ובשיפור מתמידים.
עד כה נעשה שימוש במכונות אלה במשך שלוש עונות ,והוכנסו
בהן שיפורים רבים לפני ההגעה לארץ ובמהלך העבודה עמן.
הבאתן לישראל הניבה תוצאות מוצלחות באופן משמעותי.
הודות להימצאותן של המכונות הללו בארץ ,ניתן כבר כיום
לראות שמשקים נוספים עוברים לגדל שום.

ספרות מקצועית
 .1איתן אביבי מוביל פריצת דרך בגד"ש עין חרוד איחוד,
מבזק ירקות  -שדה וירק מס'  ,310נובמבר .2017
 .2שיטות ממוכנות לשתילת שום ,מיכון והנדסה בחקלאות,
חוברת  ,1פברואר .1995

תודות
לצוות גד"ש עין חרוד איחוד ,בניהולו של גיא סלע ,שלימדו
אותנו רבות בנושא המיכון לשום;
לעדי סלוניקו ,על הגהת המסמך.

כתמי עלים ברוזמרין
נדב ניצן  -המח' לפיטופתולוגיה ,מו"פ עמק המעיינות
גניה אלקינד  -השירותים להגנת הצומח ,בית דגן
דוד סילברמן  -שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות

במהלך חודש יוני  ,2020נצפו בבקעת הירדן
נגעים נקרוטיים עלוותיים בצמחי רוזמרין.
דוגמאות עלווה נגועה הועברו למעבדת השי־
רות של השירותים להגנת הצומח ולמעבדה
לפיטופתולוגיה במו"פ עמק המעיינות ,לצורך
זיהוי .קיים חשד מבוסס שהמחלה המדווחת
כאן הינה פועל יוצא של הדבקה בAlternaria-
.alternata
נגעים נקרוטיים עלוותיים נצפו בצמחי רוזמרין במהלך חודש
יוני  2020בבקעת הירדן .הנגעים היו מפושטים וא-סימטריים,
וצבעם חום כהה (איור  .)1בצידו התחתון של העלה זוהו
גופים ,שבבחינה מיקרוסקופית במיקרוסקופ אור לא אותרו
בהם מבני רבייה עם נבגים מיניים או א-מיניים ,וההנחה היא
שהם קישיונות (איור  2א) .בהדגרת העלים הנגועים בתא לח
( )25oC/100%RHהתפתחה על גבי העלים מהנגעים נביגה

של הפטרייה ( Alternaria alternataאיור  2ב) .המחלה בשדה לא
התפתחה לאפידמיה ונשארה מצומצמת לצמחים הנגועים.
דוגמאות עלווה נגועה הועברו למעבדת השירות של
השירותים להגנת הצומח ולמעבדה לפיטופתולוגיה במו"פ
עמק המעיינות ,לצורך זיהוי .במעבדה ,חוטאו העלים
הנגועים חיצונית ,הועברו למצע גידול ( PDA 1%עם
כלורמפניקול) והודגרו ב 25-מ"צ למשך  7ימים .כמו-כן,
הגופים החשודים כקישיונות נותקו מהעלה ונדגמו גם כן.
שתי המעבדות בודדו תרביות נקיות של הפטרייה Alternaria
 alternataמכל הדוגמאות.
כתמי עלווה ,הנגרמים מנגיעות בפטריות מהסוג אלטרנריה,
מדווחים בספרות בגידולים שונים ( .)2 ,1הפטרייה מוכרת
כגורמת למחלות עלווה בבזיל ,בקנולה ,בתפוח-אדמה,
בעגבנייה ובגידולים נוספים .כמו-כן ,מדווח על יכולתה לייצר
קישיונות (.)2
לאור זאת ,ולמרות שמבחני קוך טרם הושלמו ,קיים חשד
מבוסס שהמחלה המדווחת כאן הינה פועל יוצא של הדבקה
ב.Alternaria alternata-

איור מס'  :1נגעי עלווה ברוזמרין( :א  -ב) תסמינים בחלקו העליון של העלה; (ג) תסמינים בחלקו התחתון של
העלה.
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Alternaria  (א) צידו התחתון של העלה עם גופים החשודים כקישיונות; (ב) הנבגה של הפטרייה:2 'איור מס
. מ"צ25- לאחר הדגרה בתא לח בalternata

ספרות מקצועית
alternata. Phytopathologia Mediterrana 38: 43-46

1. Matic' et al. 2020. Alternaria leaf spot caused by Alternaria
species: an emerging problem on ornamental plants in Italy.
Plant Disease. https://doi.org/10.1094/PDIS-02-20-0399-RE

86

2020 אוגוסט-יולי

2. Selmaoui, K. and Douira, A. 1999. Microsclerotia in Alternaria

