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החקלאות לא עוצרת גם תחת אש
אני מקווה שתקום סוף סוף ממשלה יציבה, שתדע לתת אופק לכל התחומים 
כי אחרת כל  יאשרו תקציב למדינה,  וגם לחקלאות. אני מקווה שסוף סוף 
פעולה היא בניוטרל. נקווה שהשר שימונה על החקלאות ישים בסדר עדיפות 
את הייצור בשוק המקומי,  כי זה מה שנשאר, שיפעל להפסיק את ההפקרות 
של יבוא פרוע מארצות עוינות, שתומכות בטרור נגדנו, ושיקים שוק סיטוני 
חדש. כל אלה יאפשרו הכנסת דור צעיר לחקלאות, השקעות, הוזלת המים, 
הוזלת העסקתם והסרת מכסות של העובדים בחקלאות. לכל זה לא צריך 

תקציבי ענק של מיליארדים, צריך רק אהבת האדם, החקלאי והמדינה.
במשך חמישה עשורים אנחנו נאחזים ביישובי העוטף ועושים, כמו שאומרים, 
חקלאות לתפארת. מספקים לאורך כל השנה שמונים אחוזים מהעגבניות 
ומתפוחי האדמה בישראל, בנוסף לעוד מגוון ירקות, הכול מהעוטף. כל זה 
אנו עושים לצד קשיים שמוערמים עלינו בזה אחר זה ומול יבוא חסר אחריות 
העוטף,  חקלאי  את  גם  וביניהם  ישראל,  חקלאי  כלל  את  לייבש  שמאיים 

שמובילים בגידול כמה ממיני הירקות המאוימים ביותר ביבוא. 
התושבים חיים בעוטף כמו ברולטה רוסית, מקרה טרגי רודף מקרה נוסף, 
זרים, שהם חלק מהותי  והפעם שילמו בחייהם גם שני עובדים תאילנדיים 
מהעבודה החקלאית, שאין לו תחליף; עובדים שבסך-הכול באו ממרחקים 
כדי לפרנס את משפחותיהם. האמת, נס משמים, כי האסון היה יכול להיות 
גדול יותר, ונסים לא קורים כל הזמן, גם לא בקרב המשפחות שחיות ללא 

מיגון ראוי בבתיהם. 
הלוואי שיהיה זה הסבב האחרון, אבל לצערנו אנחנו ריאליים.

בטראומה  מתמיד,  בחשש  החקלאים,  ובהם  בעוטף,  התושבים  חיים  כך 
מתמשכת, אבל מכאן לא נזוז.
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תמיד אנו חוזרים ומזכירים שהחקלאים הם שמחזיקים את אדמות המדינה, 
הארץ.  בקצות  היושבים  לכל  אחר  פרנסה  מקור  אין  וכי  בגבולות,  במיוחד 
דוגמה  היא  הארץ,  גבולות  בשאר  כמו  עזה,  עוטף  חקלאות  אלה,  בימים 
כתיבת  בעת  אכן,  מתמיד.  ביטחוני  איום  תחת  האדמות  לאחיזת  נפלאה 
ימי הלוחמה של "שומר החומות", קיבל העוטף כ-50%  שורות אלה, בשיא 
לעבוד,  לייצר,  המשיכו  החקלאים  זאת,  ולמרות  לארץ,  שנשלחו  מהטילים 
לקטוף ולשווק תוצרת חקלאית לאוכלוסיית ישראל. כך היה גם בימי הקורונה 
וכך סיפקו החקלאים את ביטחון המזון בכל המלחמות והמבצעים שעברה 

ישראל מאז הקמתה. 
החקלאות  נושא  בכל  השנים  כל  במהלך  חלה  מחשבתית  הידרדרות  איזו 
התוצרת  גאוות  כולל  הציוניים,  הערכים  את  הפקירה  המדינה  בישראל. 
החקלאית, תוך הזנחת ביטחון המזון, ומשעבדת את עצמה לטייקונים ולרודפי 
בצע והתעשרות בקלות. כמה חקלאים היו בשנות השבעים והשמונים וכמה 
אף  על  המדינה,  של  יחסה  בגלל  זה  מעיסוק  בורח  הצעיר  הדור  כיום.  יש 
החדשנות שבו והאתגרים הנפלאים שהוא יכול להציב לצעירים. ההשקעות 
הופסקו, את היצוא חיסלו, את היבוא קידמו לערך עליון, ואיש הישר בעיניו 

יעשה. 
המים,  מחירי  את  ולהעלות  הריגה  וידוא  לחקלאות  לעשות  רוצים  עכשיו 
כדי שכך יחסלו גם את מה שנשאר. מאות אלפי דונמים של גידולי תעשייה 
מעובדים בצפון, אבל פשוט כבר לא כדאי לגדל, והשטחים מושכרים לגורמים 
שעועית,  עגבניות,  הכנסתם.  עיקר  שזה  הקיבוצים,  ידי  על  בעיקר  אחרים, 
אפונה ותירס לתעשייה הם גם נותני עבודה למפעלי התעשייה באזורים מוכי 
אבטלה, כמו חצור, נהריה, מגדל העמק ועוד, וגם את המפעלים מחסלים 

ביבוא של ירקות קפואים. 
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סלט ירקות
סמך ההמלצות מ

לעניין תעריפי יעד 
למים למטרת חקלאות: 

תגובת ארגון מגדלי 
ירקות

אורן ברנע, מזכיר ארגון מגדלי 
ירקות, פנה בנושא הנ"ל במכתב 

לגיורא שחם, מנכ"ל הרשות 
הממשלתית למים וביוב, וזה 

תוכן מכתבו:
החקלאות בישראל מוכוונת 

לשוק המקומי וליצוא. 
השוק המקומי אמור לצמוח 

לפחות בקצב הריבוי הטבעי של 
האוכלוסייה )2%(, אך הוא כמעט 
שאינו צומח, כשהסיבה העיקרית 

היא הגידול בכמויות של היבוא: 
40,370 טונות עגבניות, 23,100 

טונות בצל, 11,200 טונות מלפפון, 
9,400 טונות שום, כ-20,000 טונות 

ירקות קפואים בשנת 2020 ועוד.

היצוא החקלאי נמצא מאז 2010 
במשבר מתמשך: בגידולי שדה, 

בהדרים, בפרחים וצמחי נוי 
ובעיקר בענף הגדול - ירקות. 

הענף היחיד שצומח מאז 2010 
הוא המטעים )גידול באבוקדו 
ותמרים, וגם באחרון מתחיל 

להתפתח משבר השנה(.
ענף הירקות, שפדה ביצוא קרוב 

ל-2 מיליארדי ש"ח ב-2010, 
ירד ב-2019 לקצת יותר מ-1 

מיליארד ש"ח. מגמת הירידה 
ביצוא הוחרפה בשלוש השנים 

האחרונות; מ-2018 עד 2020 ירד 
יצוא תפוחי אדמה מ-173,400 
טונות ל-136,700 טונות - 22%, 

הגזר ירד ב-33%, הפלפל ב-36%, 
הסלרי ב-39%, הצנונית ב-24%, 
התבלינים ב-53%, בטטות ירדו 

ב-33% ועוד.
הסיבה למגמת הירידה ביצוא 

המשך בעמוד הבא

בראש השנה הקרוב תחל שנת שמיטה

מגדלים יקרים,

בעוד כ-3 חודשים, בראש השנה תשפ"ב, ב-6.9.2021, תחל שנת 
שמיטה.

כדי להבטיח ככל האפשר את שיווק התוצרת לכל המגזרים, יש 
להיערך ולקבל אישור "היתר מכירה" מהרבנות הראשית.

עלינו להדגיש, כי מי שלא יהיה לו "היתר מכירה", לא יוכל 
לשווק את תוצרתו.

כדי להיערך למסלול "היתר מכירה", על כל מגדל למלא את 
הטופס שנשלח אליו  עם קישוריות לחברת "מילגם", שמונתה 

על-ידי הרבנות הראשית לעמוד מול כל המגדלים.

ניתן להוריד את הטופס גם מאתר ארגון מגדלי ירקות,

www.yerakot.org.il
נא הקפידו למלא ולשלוח את הטופס ליעדו, ולאחר מכן יצרו 

עמכם קשר, לשם קבלת "היתר המכירה". כך נצמצם למינימום 
את ההגבלות החלות על חקלאי ישראל בשנת שמיטה.

מאיר יפרח 
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ולעלייה ביבוא של מוצרים 
חקלאיים היא נקודה משותפת 

אחת - עלות הייצור הגבוהה 
בישראל, יחסית למתחרים. 

עלות הייצור אינה מורכבת רק 
ממים, יש מרכיבים של עבודה, 

אנרגיה, חומרי הדברה ועוד, ויש 
גם השפעה של שערי המטבעות. 

עם זאת, מרכיב עלות המים 
בארץ שלנו, על שפת המדבר, 
הוא משמעותי, ובגידולי היצוא 

המובילים הוא משמעותי מאוד.
הרשות הממשלתית למים וביוב 

היא האחראית על מדיניות 
התעריפים לכל החקלאים 

בישראל. הרשות אינה יכולה 
להתעלם מהסיטואציה אליה 

נקלעה החקלאות בשנים 
האחרונות. אם ברצון הרשות 

למכור עוד מים עם הגידול 
באוכלוסייה ולמחזר את השפכים 

בישראל לשטחים חקלאיים, 
עליה להעמיד תעריפים 

שיאפשרו את המשך היצוא מחד 
ואת ההתמודדות עם היבוא 

הגובר מאידך.
"מסמך ההמלצות" המשותף 

לרשות המים ולמשרד האוצר 
כולל עלייה מדורגת של המים 

השפירים עד 2028 ל-2.57 ושל מי 
השפדן ל-2.17 וכן עלייה נוספת 
בשאר סוגי המים. המסמך הוא 

מהלך "שובר שוויון". הוא נותן 
זריקת עידוד ליבואנים ולבעלי הון 

בודדים, יחסל את היצוא ויחליש 
את החקלאים. 

מסמך ההמלצות יפגע בביטחון 
המזון בישראל.

מסמך ההמלצות ייבש שטחים 
וישנה את הנוף החקלאי הירוק 

אליו הורגלנו בארץ.
מסמך ההמלצות יחליש את 

הפריפריה בכלל ויפגע בענפים 
עליהם מתבסס אזור עוטף עזה 

בפרט.
מסמך ההמלצות ייצר עודפי 

שפכים ללא שימוש, שימצאו את 
דרכם לנחלים ולים.

אנו מציעים לשנות כיוון. מחיר 
המים הביתיים בישראל הוא 

מהנמוכים בעולם, בעוד שמחיר 
המים לחקלאות הוא מהגבוהים 

בעולם. אנו מציעים לחתור 
למחיר ממוצע עולמי בשני 

המגזרים, ביתי וחקלאי, וכך 
לאפשר לנו החקלאים לשרוד 

בתחרות הוגנת.
                                                   

נט מסכמת את ק
נזקי מזג-האוויר 

לחקלאות בחורף האחרון: 
תפצה את החקלאים 
בכ-130 מיליון ש"ח 

נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי 
טבע בחקלאות, שהתפרסמו 

בימים אלה, מדגישים שוב 
את הנזקים הגדולים הנגרמים 
לחקלאים כתוצאה מתופעת 

ההתחממות הגלובאלית. 
מסיכום הנתונים עולה, כי קנט 
תפצה את החקלאים בכ-130 

מיליון ש"ח בעקבות נזקי 
מזג-האוויר בחורף האחרון 

)דצמבר 2020-אפריל 2021( - 
זינוק של כ-30% לעומת החורף 

הקודם, בו פיצתה קנט את 
המגדלים בכ-102 מיליון ש״ח; 

זאת, למרות שלכאורה לא היה 
מדובר בחורף "חורפי" במיוחד. 

מנתוני קנט עולה כי נזקים 
משמעותיים במיוחד נגרמו 

דווקא בגלל מספר אירועי קיצון, 
בעקבות חורף חם יחסית ובשל 

העדר מנות קור, שקריטיות 
להתפתחות הפירות. כתוצאה 

מכך צפויה לחקלאים ירידה 
משמעותית בהיקף התוצרת, 
ירידה שאת היקפה ניתן יהיה 

לאמוד רק בהמשך השנה. אולם, 
כבר כעת צופים בקנט כי ענף 

הפירות יספוג נזקים של עשרות 
מיליוני שקלים. 

מסיכום הנתונים עולה, כי 
במהלך חודשי החורף התקבלו 
בקנט למעלה מ- 4,200 דיווחים 
של חקלאים על נזקים לגידולים 

השונים, מרביתם בשל מספר 
אירועים עוצמתיים. שינויי 

מזג-האוויר הקיצוניים והתכופים 
באו שוב לידי ביטוי בכך שבראשית 

החורף היינו עדים לאירוע גשם 
קיצוני, שבמהלכו ירדו בחלק 
מהמקומות 170 עד 220 מ"מ 

של גשמים, ונשברו בו שיאי גשם 
ליממה אחת ולשתי יממות. 

בעקבות האירוע התקבלו בקנט 
כ-140 הודעות סערה ושיטפון, 

בעיקר בענפי ההדרים והירקות.
לאחר אירועי הגשם 

המשמעותיים, היינו עדים 
לעצירה מוחלטת של גשמים 

לתקופה ארוכה ויוצאת דופן של 
19 יום, ובכלל זה לטמפרטורות 
גבוהות. בקנט מציינים כי אירוע 

כזה הוא יוצא דופן לחודשי 
החורף המרכזיים ועתיד לגרור 

בעקבותיו נזקים משמעותיים, של 
עשרות מיליוני שקלים,  לגידולי 
ירקות ופירות, כתוצאה מפגיעה 

בכמויות היבול הצפוי. מקנט 
נמסר, כי ניתן לראות בימים אלה 

את השלכות הפגיעה בכל צפון 
הארץ, במטעי פירות שלא פרחו 
ואינם מלבלבים. בקנט מדגישים 
כי נזקים אלו מבוטחים במסגרת 

ביטוח אסונות טבע, ומעריכי 
קנט עמלים בימים אלו על בחינה 

ראשונית של המצב במטעים 
הניזוקים.  

במחצית פברואר היינו עדים 
שוב למערכת קיצונית, שגרמה 

לנזקים כבדים בזמן קצר 
ושכללה מזג-אוויר סוער, 

רוחות עזות, ברד ושלג. כמויות 
המשקעים באירוע זה היו גדולות 

והגיעו באזורים רבים 
לכ-140-100 מ"מ. בעקבות 

מערכת זו בלבד התקבלו בקנט 
למעלה מ-900 דיווחי נזקים. 
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הענף המרכזי שנפגע במערכת 
זו היה ענף הירקות ולאחריו 
הפירות, ההדרים והפלחה. 

החום החריג נמשך גם בסיומו 
של החורף, כאשר על-פי נתוני 

קנט, צבירת ימי החום בחודשים 
מרץ ואפריל הייתה 100% ומעלה 

מהממוצע הרב-שנתי, ובחלק 
מהמקומות הגענו ל-140% 

מהצפוי לתקופה.
על-פי נתוני קנט, את עיקר 
הנזקים בחורף ספגו מגדלי 

הפירות, בעיקר בשל העדר יבול. 
מהנתונים עולה, כי קנט צפויה 

לפצות את מגדלי הפירות בכ-60 
מיליון ש"ח, את מגדלי הירקות 

ביותר מ-30 מיליון ש"ח ואת 
מגדלי העופות בכ-6 מיליוני ש"ח. 
נזקים משמעותיים נוספים נגרמו 

למגדלי הבקר, ההדרים, בתי 
הצמיחה והמדגה. בנוסף, קנט 

צפויה לשלם למגדלי הפלחה 
כ-20 מיליון ש"ח, כתוצאה 

ממיעוט גשמים באזורים 
הדרומיים, זאת במסגרת ביטוח 

ההכנסה, שהחל לפעול לפני 
שנים אחדות.

לדברי שמוליק תורג'מן, מנכ"ל 
קנט, החורף האחרון מצטרף 

לתופעות של התגברות מקרי 
קיצון שבזמן קצר גורמים 

לנזקים עצומים, להן אנו עדים 
בשנים האחרונות, כאשר בחורף 

האחרון הצטרף אליהם החום 
היחסי. "למעשה", אומר תורג'מן, 
"לחקלאים כמעט שאין אפשרות 
להתמודד עם נזקי ההתחממות 
הגלובאלית, והסיכון הוא שלאור 
משבר האקלים והיקף הנזקים, 

ללא תמיכה משמעותית 
בפרמיות, לא יוכלו החקלאים 

לספק את כל המזון בצורה 

רציפה. מבחינה משקית ולאומית 
מדובר בפגיעה בעצמאות המזון 
ובחשיבות השמירה על גידולים 

כחול-לבן". לדבריו, "המדינה 
חייבת להיערך להשלכות משבר 
האקלים ואינה יכולה להסתמך, 

בתקופת מחסור על גורמים 
זרים, ובוודאי לא במשבר אקלים, 
בו לא ניתן לדעת מה יהיו הנזקים 

במדינות אחרות".

וקרים פיתחו כלי ח
לחיזוי אוכלוסיות 

מזיקים שעשוי להפחית 
את השימוש בחומרי 

הדברה בחקלאות 
בשנים האחרונות מתחזקת גישה 

חדשה לאופן הטיפול במזיקים, 
במסגרתה החקלאים עושים 

שימוש בכלים שונים כדי לקבל 
מידע לגבי המזיקים האפשריים 

בשדותיהם. בעזרת כלים אלו 
חקלאים יכולים לקבל החלטות 

מבוססות ידע בנוגע לשאלות 
מתי לרסס ובאיזו מידה, וכך 

גם פוחת הנזק הסביבתי באופן 
משמעותי. עם זאת, המודלים 
הקיימים פותחו עבור אזורים 

עם תנאים שונים מישראל, ולכן 
אינם מותאמים לטמפרטורות 

האופייניות לאזורנו, ואין 
באפשרותם לדייק בתנאים של 

גלי חום קיצוניים, למשל. 
בידיעה שהופצה על-ידי 

האוניברסיטה העברית 
בירושלים, נמסר על מחקר 
חדש שפורסם בכתב העת 

 "Ecological Modeling"
ובוצע על-ידי תלמידת 

המוסמך עיינה נטע, בהובלת 

המשך בעמוד הבא
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פרופ' שי מורין מהמחלקה 
לאנטומולוגיה ופרופ' אפרת 

מורין מהמכון למדעי כדור 
הארץ של האוניברסיטה 

העברית, בשיתוף עם ד"ר 
ליאורה שאלתיאל, חוקרת 
במו"פ צפון במכון המחקר 

מיגל. החוקרים בנו מודל לחיזוי 
התפתחות האוכלוסיות של 

אחד החרקים המזיקים ביותר 
בחקלאות העולמית, כנימת 

 .)Bemisia tabaci( עש הטבק
המודל מאפשר לבצע תחזיות 

לגבי קצב גידול האוכלוסייה 
של הכנימה על בסיס נתונים 

מטאורולוגיים מתחזיות 
מזג-אוויר. 

בשלב הראשוני התמקדו 
החוקרים בהתאמת המודל, 

הנבנה על בסיס נתונים מניסויי 
מעבדה בטמפרטורות 

קבועות, לסביבת השדה, 
שבה שונות הטמפרטורה 

היומית גדולה. לאחר בניית 
המודל הראשוני, ביצעו 

החוקרים סדרת ניסויים בתנאי 
שדה בעמק החולה. לצורך כך, 

הם נעזרו במגוון של צמחים 
פונדקאים, הנפוצים בשדות 

העמק בחודשים מרץ-אוקטובר, 
חודשים בהם הכנימה משגשגת 

באקלים הישראלי. הם אספו 
תצפיות לגבי מצב הכנימה 

מפקחיות מזיקים הפועלות 
בעמק החולה והשוו אותן 

לתחזיות של המודל לאורך 
עונת גידול שלמה. 

מהממצאים עולה, שהמודל 
מתאים לחיזוי מדויק של קצב 

ההתפתחות של אוכלוסיות 
החרקים בשדה. חקלאים 

ישראליים יכולים כבר כעת 
להשתמש במידע על-מנת 

לקבל החלטות המאפשרות 
שימוש מושכל ומידתי בקוטלי 

חרקים. אחת הדוגמאות 
הבולטות היא חיזוי הדור 

השלישי של אוכלוסיית 
החרקים, שהתאים לזמן שבו 

הפקחיות ציינו כהתחלה של 
התבססות האוכלוסייה, וחיזוי 
הדור החמישי של אוכלוסיית 

החרקים, שהתרחש באותו 
זמן בו הפקחיות המליצו על 

ריסוסים כנגד הכנימה. מחקר 
זה, כך נמסר, פורץ דרך ומציג 

מודל התורם להתייעלות 
הפעילות החקלאית, כמו גם 

להפחתת הנזק הסביבתי 
בישראל, הנגרם כתוצאה 

משימוש עודף ולא מתוזמן 
)עם פעילות החרקים בשדה( 

בחומרים כימיים.
המשך הפרויקט כולל שילוב 
המודל עם תחזיות מזג-אוויר 

עונתיות המתקבלות בתחילת 
האביב. כיוון שלא ניתן לחזות את 

הטמפרטורה בצורה מדויקת, 
התחזיות משולבות בכלי הנקרא 

"מנוע מזג-אוויר", המייצר סדרות 
רבות של נתוני טמפרטורה 

אפשריים לכל תחזית. משילוב 
של הסדרות הללו עם מודל 

התפתחות האוכלוסיות, מתקבל 
התרחיש העונתי הסביר ביותר 
להתפתחות החרקים המזיקים 

וגם הסיכויים לתרחישים נוספים, 
כולל התפרצויות של המזיק 

במהלך העונה. 
פרופ' שי מורין משתף: "אי 

אפשר להתעלם מהכוח 
הפוטנציאלי שיש לכלי זה 

בהפחתת הנזק הסביבתי הרב 
הנגרם מדי שנה משימוש מופרז 
לעיתים ולא יעיל בקוטלי חרקים 

כימיים. בהמשך הפרויקט 
אנו מתכננים להקים מערכת 

מידע נגישה לחקלאים, בה ניתן 
יהיה לקבל תחזיות לגבי מצב 
האוכלוסייה העתידי על בסיס 

נתונים מתחזיות מטאורולוגיות 
עונתיות. הכלי שפיתחנו במחקר 

יוכל לשמש מקבלי החלטות, 
כמו למשל רשויות ממשלתיות, 

פקחי מזיקים או מגדלים, בתכנון 
עונתי של מחזור גידולים ובניטור 

ובקרה של המזיקים לאורך 
העונה".

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 2021 סכום שנתי 

של 25,000 ש"ח, לחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים לתואר שני 

או שלישי, העוסקים בתחום המחקר היישומי בגידולי הירקות, 

הן במבנים מוגנים והן בשדה הפתוח )כולל ירקות לתעשייה(.

מועמדים 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 מועצת ארגון מגדלי 
ירקות, בתחילת חודש ספטמבר.

בטקס חלוקת המלגות יינתנו לכל זוכה 2 דקות להציג את עצמו 
ואת עיקרי עבודתו.

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

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

הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת המלגות
 יש להגיש עד ליום 20.7.21

אל: ארגון מגדלי ירקות, פקס: 03-5403200,

Email: pirhia@vegetable.co.il

ארגון מגדלי ירקות
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המשך בעמוד הבא

''שוב גוברים בעולם 
קולות הדאגה באשר 

לייצור המזון לאוכלוסייה 
הגדלה''

צבי אלון, מנכ"ל מועצת 
הצמחים

ממחקרים שונים, שפרסם 
לאחרונה  ה"גרדיאן" הבריטי, עולה 

תמונה מדאיגה לגבי כושרה של 
חקלאות העולם למלא תפקידה, 

לספק מזון לאוכלוסייה הגדלה 
והולכת על כדור הארץ. כתב 

 "Nature Climate Change" העת
פרסם ממצא מדהים, המצביע על 
פגיעה בהיקף של 21%!  בתפוקה, 

במהלך 60 השנה האחרונות, רק 
בשל התחממות כדור הארץ! 

המחקר מדגיש שענף החקלאות 
מתייעל בקצב מרשים, אך מנגד, 

אירועי אקלים קיצוניים מסיבים 
לאחור את תוספת התוצר 

החקלאי במדינות רבות.
לכן, ברור כמה דרמטית 
משימתה של החקלאות 

העולמית,  שלפי הערכת ארגון 
המזון והחקלאות של האו"ם 
"F.A.O", יש להגביר ב-70%! 
את ייצור המזון כדי להאכיל 

בעוד פחות מ-30 שנה תשעה 
מיליארדי בני אדם!!!

למותר לציין שבמציאות זו, 
מוטב פשוט שנתחיל גם אנו 

להתייחס יותר ברצינות לחקלאי 

ישראל.   
מגדלי הירקות, הפירות וההדרים 
בישראל מתמודדים ושורדים זה 
עשרות שנים גם בתנאי אקלים 

קשים וחוויות מזג-אוויר קיצוניות. 

כן, גם ענפי בעלי-החיים 
בישראל, שמגיעים להישגים 
מרשימים, מתפקדים בתנאי 

אקלים נחותים.
תפקודם של חקלאינו על שפת 

המדבר, עם מגבלות מים, 
יובש וחום, הניעו אותם, בעזרת  
החוקרים והמדריכים, לפתח זה 

מכבר שיטות גידול יעילות עם 
פריון הולך וגדל.

מערכות השקיה חסכוניות 
ומתקדמות, בתי צמיחה 

מיוחדים, רשתות צל לפירות 
וירקות ומעל הכול ייצור בהיקפי 

ענק עם מים ממוחזרים 
ומטוהרים, מעמידים את חקלאי 

ישראל  בשורה הראשונה של 
חקלאי העולם המתמודדים עם 

אתגרי הטבע. 
ראוי לציין, שלהיקף התוצר 

החקלאי ליחידת מים בישראל 
אין אח ורע בעולם.

לצד זאת, ייצור בננות כמעט 
כל חודשי השנה בזכות רשתות 

צל, משטר השקיה מיוחד 
ואגרוטכניקה מדעית הוא תופעה 

חריגה בעולם.
כמו-כן, בציר ענבי מאכל לאורך 

שמונה חודשים בדרום הארץ 
הוא תולדה של מחקר, מגוון 

זנים, חיפוי פלסטיק והצללה, 
שהוכיחו את עצמם מול תנאי 

האקלים הקשים. מעל כל זאת, 
מרשימים הישגי ענף הירקות 

המגוון, שמצליח לייצר באזורי 
אקלים קשים, בערבה, בעוטף 

עזה, בבית שאן ולכיש, שפע של 
מוצרים כל ימות השנה במחירים 

סבירים לצרכן. כל  בזכות ידע, 
ניסיון והשקעה בטכנולוגיות 

מתקדמות של בתי צמיחה, צינון 

השטחים, התאמת זנים ומתקני 
קירור ואיסום.

שמא  עתה, על רקע סימני 
התייקרות מחודשת של מחירי 

התבואות, ייפול למישהו 
בירושלים האסימון ויבין, ולו רק 

בשם "ביטחון המזון" )שהוא 
מושג מאוד רלבנטי באזורנו 

הגיאופוליטי .... (, שיש להתוות 
מדיניות חקלאית ארוכת טווח 

ולייצב את רווחיות המשקים 
החקלאיים. מה גם שאנו דוגמא 

לייצור מוצרים אנרגטיים 
מהצומח!

חקלאי ישראל מייצרים 
לאוכלוסייה קרוב ל-300 מיליון 

ק"ג תפוחי אדמה ויכולים להגדיל 
עוד את הייצור, כאלטרנטיבה 

ורשת ביטחון ליבוא אורז למשל, 
המתייקר אחת לכמה שנים, 
בעוד מחיר תפוח האדמה, 

למרות התנודות העונתיות, שווה 
לזה שהיה לפני 10 שנים!

אנו מייצרים קרוב ל- 150 מיליון 
ק"ג בננות במחירים סבירים 

וקבועים לצרכן. זהו מקור אנרגיה 
טרי וזמין, כשהאלטרנטיבות 

המיובאות מתייקרות במחזוריות 
מדי מספר שנים!

אנו מייצרים מידי שנה מעל 
30 מיליון ק"ג תמרים עם ערך 
תזונתי ובריאותי ייחודי. רובם 

על מים מלוחים, חלקם ליצוא 
וקרוב ל-20 מיליון ק"ג לשוקי 

ישראל, תוך הרחבה קבועה של 
המטעים.

גם בתקופות  של חום כבד, 
מגדלי הירקות מצליחים 

לייצר מגוון ירקות מרשים, 
כשבמדינות דומות לנו לא 

נותרת עגבנייה אחת על הצמח 

בתנאים אקלים כזה.
אלה מעט  דוגמאות מוחשיות 

לתרומתה של חקלאות ישראל 
בהתמודדות עם גל נוסף, 

הנראה באופק, של מחסורים 
והתייקרויות. 

כל שדרוש הוא יחס רציני 
יותר לחקלאות,  כפי שמקובל 

במדינות העולם.
יש לחוקק "חוק יסוד החקלאות", 

בו תובהר מדיניות ארוכת טווח 
כלפי חקלאי ישראל!. מדיניות 

המאפשרת ודאות ויציבות 
לחקלאי. מדיניות המבינה את 

משמעותם הכלכלית של נטיעת 
מטע, הכשרת קרקע ובניית 

בתי צמיחה על שפת המדבר. 
מדיניות המתייחסת בכובד 

ראש למשימותיו הלאומיות של 
החקלאי הישראלי, בנוסף לייצור 
מזון ושמירה על המרחב הכפרי. 

מדיניות שתגרום לדור הצעיר 
להצטרף לחקלאות, בניגוד 

למצב העגום הנוכחי. מדיניות  
שתאפשר לחקלאים  להעסיק 
פועלים, כדי צורכם, כך שיוכלו 

גם לאסוף ולשווק את פרי עמלם. 
מדיניות שתגביר משמעותית 

את תקציבי המחקר וההדרכה - 
נשמת אפם של הישגי הסקטור 
החקלאי! וכן, מדיניות שתעדיף  

את החקלאות בכל הקשור 
להשקעות בתשתיות למים, 

גורם הייצור הקריטי ותנאי לכל 
התרחבות ייצור המזון בישראל. 
המדיניות החקלאית של ישראל 

צריכה לתת מענה למשימותיו 
אלו של הסקטור החקלאי, כחלק 

מהמשימות הגלובליות שנחשפו 
בפנינו במחקרים האחרונים, ויפה 

שעה אחת קודם!
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יעדים מרכזיים לענף 
הירקות

התייעלות בתחום גורמי   .1
הייצור, ניהול מים קרקע, 

חקלאות מדייקת, טכנולוגיות 
חדשות

פיתוח ממשק גידול ואקלום   .2
זנים ומינים חדשים

קידום ממשק חקלאות   .3
וסביבה

הפחתת השימוש בחומרי  	·
הדברה

צמצום וטיפול בפסולת  	·
חקלאית

נושאי מיקוד אגף הירקות 
2022

איתור זנים איכותיים ומוצרים   ü
חדשים 

הפחתת השימוש בחומרי   ü
הדברה

ייעול הייצור  ü
פיתוח שיטות להארכת חיי   ü

מדף ושמירה על איכות המוצר
איתור ופיתוח פתרונות   ü

להדברת תריפס במיני ירקות 
שונים

חיטוי קרקע יעיל למשתלות   ü
תות שדה

פיתוח אגרוטכניקה   ü
לשימוש בשתילי גוש בתות

פיתוח ממשק הדברה יעיל   ü
למחלת המקרופומינה בתות

פיתוח ממשק יעיל   ü
להתמודדות עם מחלת 

החלפת בברוקולי 
ובכרובית

פיתוח חומר ריבויי נקי   ü
ממחלות בירקות שורש

פיתוח פרוטוקול לגידול אבטיח   ü
בבית רשת חרקים בקיץ

הדברה יעילה של פסילת   ü
הגזר בסוככיים

התמודדות עם התמוטטות   ü
הנוף )הלבנת הקש( בבצל 

קיצי
התמודדות עם נמטודות   ü

בשום
רישויי חומרים בגידולי נישה  ü

בחינת אמצעים להקטנת   ü
עומסי חום ונגיעות בווירוס 

לקבלת רצף הספקה 
בעגבניות

הנהלת מו"פ ענף ירקות 
מועצת הצמחים - ענף ירקות משרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע   

אגף הירקות  

ההודעה מיועדת למוסדות ומכוני מחקר, למו"פים אזוריים, לוועדות חקלאיות

לחוקרים, למדריכים ולחקלאים

קול קורא

מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2022
הנהלת ענף ירקות פונה בזאת לגופים העוסקים במו"פ ובמחקר היישומי להגיש בקשות לתקצוב מחקרים בענף הירקות לשנת 2022.

הדיונים )במסגרת הוועדות המקצועיות של הגידולים השונים שליד הנה"ע ירקות(, לקביעת סדרי עדיפויות ולאישור תוכניות המחקר וניסויי 
שדה לשנת 2022, יתקיימו במהלך החודשים אוקטובר-דצמבר 2021. סך-כל התקציב להצעת מחקר לא יעבור 80 אלף ש"ח לשנה.

את התוכנית יש להגיש כדלהלן:
.hilam@moag.gov.il :כל החוקרים, בין אם הם שייכים למינהל המחקר החקלאי ובין אם לא, יגישו את תוכניותיהם לכתובת דוא"ל

חוקרי מינהל המחקר החקלאי יגישו את תוכניותיהם בליווי דפי השער המופקים דרך הפורטל )מערכת הקלדת דפי השער(. יש להגיש את 
התוכנית ועקרונותיה ערוכה על-פי ההנחיות המופיעות באתר המדען הראשי www.science.moag.gov.il כקובץ וורד.

בהצעות המחקר יש לציין את נושא תוכנית המחקר, תוך הקדשת תשומת לב לתיאור הבעיה, חומרתה, תיאור ההצעה לפתרון הבעיה 
והתקציב הנדרש לביצוע המחקר, כפי שמתואר בדפי השער.

הנהלת מו"פ ירקות תיתן עדיפות למימון מחקרים וניסויי שדה בעלי היתכנות יישומית ותוך מתן מענה לצרכים המקצועיים של מגדלי 
הירקות. 

מועד אחרון להגשת הצעות להנהלת הענף: 12.9.2021. 
ראו בהמשך לקול הקורא את יעדי ענף הירקות ואת הנושאים במיקוד הענף לשנת 2022.

 
אברהם ארליך )נונה( שמשון עומר  שלי גנץ   

מנהל ענף ירקות מנהל אגף בכיר, ענף הצומח  מנהלת תחום ירקות   
מועצת הצמחים שה"מ, משרד החקלאות  שה"מ, משרד החקלאות   
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חדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות מאי 2021 - יולי 2021

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד אפריל 
2021, אשר ישווקו בחודשים מאי 2021 - יולי 2021. הנתונים הבאים 
נאספו מהשטח על-ידי רכזי המועצה, מתוך הסקירה היומית של 

מחירי הירקות בשוק צריפין ומנתוני השיווק שמרוכזים בענף הירקות.
נתונים אלה מעובדים במועצת הצמחים-ענף הירקות לדו"ח מרכז 

ומפורט, שמפורסם בשולחנות המגדלים הרלוונטיים ובאתר המועצה.

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

לתשומת לבכם:

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

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

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

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

תרשים השוואת מדד מחירים חודשי לצרכן למדד מחירים סיטוני של ירקות 
בשנים 2021-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005(

המדד הסיטוני של חודש אפריל 2021 עמד על שיעור של 188% משנת 
הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני עלה בחודש אפריל 2021 בשיעור של 2% לעומת 
חודש מרץ 2021. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש אפריל 2021 על שיעור של 
161% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש אפריל 

2021 בשיעור של 2% לעומת חודש מרץ 2021.

פירוט התחזית:
בצל 

קיימים במלאי כ-48,000 טונות 
מזן מכלוא.

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 
9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד נמוכה.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 
אפריל הינו 2,460 דונם ש"פ/

חיפוי ו-2,360 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים מאי 

- יולי.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 

פברואר - אפריל הינו כ-6,915 
דונם, המיועדים לשיווק בחודשים 

מאי - יולי.
הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת. 

מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת 

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

מוערך ב-2,500-1,900 טונות.
היקף שטחי המלפפון בחודשים 

פברואר - אפריל הינו כ-6,350 
דונם בתי צמיחה, המיועדים 
לשיווק בחודשים מאי - יולי.

היות שמדובר בגידול קצר יחסית 
לשאר גידולי הירקות, היצע 

המלפפון משתנה בזמן קצר, ולכן 
קיימות תנודות במחירי המלפפון 

מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש 
אפריל כ-13,210 דונם בתי 
צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים מאי - יולי.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש 
אפריל כ-11,250 דונם בתי 
צמיחה, המיועדים לשיווק 

בשוק המקומי וליצוא בהמשך 
בחודשים מאי - יולי.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד גבוהה.  

שום
קיים מלאי שדה בהיקף של 

כ-5,000 טונות )המלאי מיועד עד 
סוף אפריל 2021(.

בסך-הכול יש נעיצות בהיקף של 
8,900 דונם לעונת 2020/21.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש 
אפריל הינו כ-17,500 דונם, 

המיועדים לשיווק בשוק המקומי 
בחודשים מאי - יולי.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד נמוכה.  
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% שינויאפריל 21אפריל 20שם ירק
5.546.1311%אבטיח

5.246.0816%ארטישוק
9.188.48-8%בטטות איכות מעולה

4.134.9820%בצל אדום
3.493.24-7%בצל בית אלפא

10.5010.500%בצל ירוק
4.00בצל ריברסייד

10.508.50-19%ברוקולי באריזה קמעונית
2.603.1019%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

4.504.00-11%איכות מעולה

2.002.3015%גזר בשקים
5.005.8317%דלורית
6.746.852%דלעת

7.938.436%זוקיני ירוק
20.5025.5024%חסה 8 יחידות

6.997.9514%חציל בלאדי
6.035.20-14%חציל חממה

3.143.5011%כרוב אדום
2.682.06-23%כרוב לבן

6.475.03-22%כרובית
8.388.400%לוף

5.50לפת איכות מעולה
5.967.2822%מלון גליה מעולה

6.277.0813%מלון כתום
4.125.7339%מלפפון חממה

5.093.94-23%סלק
6.035.23-13%עגבניות באשכולות

5.724.83-16%עגבניות חממה
2.75עגבניות יבוא

עגבניות צ’רי אשכולות 
6.777.4710%איכות מעולה

9.787.68-22%עגבניות צ'רי תמר
6.597.077%פלפל אדום איכות מעולה

8.048.253%פלפל בהיר
10.548.19-22%פלפל חריף
6.907.6010%פלפל כתום

6.517.9021%פלפל צהוב איכות מעולה
5.005.306%צנון

5.164.38-15%קולרבי
5.255.454%קישואים איכות מעולה

22.0022.000%שום
4.994.55-9%שומר

13.5016.5022%שעועית ירוקה
9.0012.0033%תות שדה

11.4111.10-3%תירס באריזה קמעונית
תפוא״ד אדום באריזה 

4.253.65-14%קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
5.355.452%קמעונית איכות מעולה

4.002.90-28%תפוא״ד אדום בשקים
תפוא״ד באריזה קמעונית 

4.604.600%לבן איכות מעולה

3.102.65-15%תפוא״ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים אפריל 2020 - אפריל 2021 )ש"ח לק"ג(

% שינויאפריל 2021מרץ 2021שם ירק
6.056.131%אבטיח

8.006.08-24%ארטישוק
8.008.486%בטטות איכות מעולה

5.004.98-1%בצל אדום
3.803.24-15%בצל בית אלפא

10.5010.500%בצל ירוק
4.004.000%בצל ריברסייד

8.508.500%ברוקולי באריזה קמעונית
2.903.107%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

3.884.003%איכות מעולה

2.142.308%גזר בשקים
7.005.83-17%דלורית
6.486.856%דלעת

6.918.4322%זוקיני ירוק
23.6825.508%חסה 8 יחידות

6.027.9532%חציל בלאדי
4.235.2023%חציל חממה

3.683.50-5%כרוב אדום
1.802.0614%כרוב לבן

5.034.030%כרובית
8.938.40-6%לוף

5.505.500%לפת איכות מעולה
7.477.28-3%מלון גליה מעולה

7.557.08-6%מלון כתום
6.075.73-6%מלפפון חממה

3.643.948%סלק
4.635.2313%עגבניות באשכולות

4.254.8314%עגבניות חממה
2.752.750%עגבניות יבוא

עגבניות צ’רי אשכולות 
8.827.47-15%איכות מעולה

9.927.68-23%עגבניות צ'רי תמר
6.387.0711%פלפל אדום איכות מעולה

8.118.252%פלפל בהיר
5.918.1938%פלפל חריף
6.597.6015%פלפל כתום

5.977.9032%פלפל צהוב איכות מעולה
5.505.30-4%צנון

4.724.38-7%קולרבי
5.355.452%קישואים איכות מעולה

22.0022.000%שום
4.454.552%שומר

14.5016.5017%שעועית ירוקה
13.2312.00-9%תות שדה

13.3611.10-17%תירס באריזה קמעונית
תפוא״ד אדום באריזה 

4.063.65-11%קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
5.455.450%קמעונית איכות מעולה

2.902.950%תפוא״ד אדום בשקים
תפוא״ד באריזה קמעונית 

4.604.600%לבן איכות מעולה

2.722.65-3%תפוא״ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים חודשיים בחודשים מרץ 2021 - אפריל 2021 )ש"ח לק"ג(

המשך בעמוד הבא
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עדה ענפית ירקות ו
במועצת הצמחים: 

 27.4.2021 

הוועדה הענפית ירקות התכנסה 
לראשונה מאז הבחירות 
להנהלת הענף במועצת 

הצמחים

מאיר יפרח 
ניהול משבר בתקופת הקורונה

ענף הירקות התנהל בצורה 
נאותה בזמן משבר הקורונה, 

תוך שמירה על מסגרת הענף. 
בבחירות להנהלת הענף נבחרה 

קבוצה מובחרת של נציגים, בעלי 
ניסיון וידע רב, כך שנמצא את 
הדרך הנכונה לשמירת הענף, 

לצד אילוצים של משרד חקלאות 
ללא תקציבים. 

בשנת הקורונה טיפל הענף בכל 
הנושאים שעל סדר היום, על 
אף הסגרים, ותוך כדי עבודה 
מהבית. שנה קשה עברה על 

כולנו, והוכח כמה חשובה 
החקלאות למדינה. נושא ביטחון 

המזון הוכיח את עצמו, ושוב 
הסתבר שלא ניתן להסתמך 

על יבוא ממדינות זרות בשעות 
קשות, בעיקר מטורקיה.

בתקופה זו התפתח ערוץ מסחר 
חדש של חקלאים, שהתארגנו 
לשיווק ישיר לבתים ולנקודות 

מכירה מרוכזות. ערוץ זה עזר 
לאזן, ולו במעט, את החוסר של 

השווקים הפתוחים בסגר.
יצוא התבלינים ותפוחי האדמה 

ספג פגיעה קשה בתקופת 
הקורונה. ברגע שהשוק הסיטוני 

נפתח וגם השווקים הפתוחים 
חזרו לפעול,  נפתחו ערוצים 

נוספים לשיווק, אבל לא מספיק.
המועצה תיעדה את נזקי 
הקורונה בסכום של כ-30 

מלש"ח, שהוגשו למנכ"ל משרד 
החקלאות ונשלחו למסלול 

המחזורים. במסגרת זו, ניתן היה 
לפצות את מגדלי התבלינים 

ליצוא, שנגרמה להם פגיעה 
אנושה במהלך תקופת הקורונה.

טיפול נקודתי בגידולים השונים:
סלרי - פינוי עודפים: טופלה 

בעיה בקרב מגדלי הסלרי. היות 
שהיצוא לרוסיה קטן משמעותית, 
הפסיקו הרוסים למשוך תוצרת, 

ושולחן מגדלי הסלרי במועצת 
הצמחים ביקש את התערבותה 

וסיועה בפינוי עודפי סלרי בהיקף 
של כ-200 דונם. תמורתם קיבלו 

המגדלים כ-3,500 ש"ח לדונם, 
והכול מכספי המגדלים בשולחן 

ובעצה אחת איתם. חברי השולחן 
התחייבו להחזיר את הסכום 

תוך שנתיים, עם העלאת ההיטל 
לטונה מ-12 ש"ח ל-24 ש"ח, 

תמיכה שסייעה לצלוח את 
המשבר. 

וירוס בעגבניות: אצל שני 
מגדלים נמצאו נזקי וירוס בזרעי 

עגבניות, בזן לא בדוק, בהיקף 
של כ-70 דונם. אנו בעיצומו של 

מו"מ לפצותם.
תות שדה: הייתה בתות 

בסך-הכול עונה טובה. שולחן 
המגדלים בתות הינו חזק ופעיל 

ומתערב במקרה הצורך, כמו 
מחירים מופרזים או הברחות, 

והדבר מסייע לעבור את העונה 
בהצלחה.

הקצאת עובדים פלסטינאים
נושא העובדים הפלסטינאים 
טופל במועצת הצמחים, אך 

משרד החקלאות רצה להחזיר 
את הנושא לטיפולו. לא ברור 
מדוע להעביר למשרד נושא 

שמטופל היטב במועצה ונותן 
שירות מהיר ויעיל למגדלים, ללא 

סרבול וללא בירוקרטיה. כרגע 
הנושא נשאר בטיפול המועצה, 

ואנו מקווים שזה לא ישתנה.

מיזם מלפפונים - מושב אחיטוב
גידול המלפפונים באזור אחיטוב, 

המספק כ-50% מתוצרת 
המלפפונים לשוק המקומי 

בישראל, סובל מפחת ביבול 
של 30%, הנובע מגורמי מחלה 

שונים שנמצאים כנראה בקרקע, 
חלקם לא ידועים וחלקם ידועים, 

כגון וירוסים ופטריות שנשמרים 
בקרקע. מיזם זה יצא לדרך 
כדי לבחון, באמצעות  חיטוי 

קרקע מיטבי בתכשירי חיטוי 
שונים, האם ניתן להפחית את 

מקור האילוח בקרקע של 
גורמים ידועים ושל כאלה שאינם 
ידועים, לצד בחינת שיטות גידול 

במצעים מנותקים שונים. 
תקציב המיזם הינו 500,000 
ש"ח, והוא ממומן בחלקים 

שווים על-ידי מועצת הצמחים 
ומשרד החקלאות. מועצת 

הצמחים נרתמה לעזרת מגדלי 
המלפפונים בסכום זה, בהחלטה 

משותפת עם שולחן המגדלים, 
כדי לשמר ענף מקומי חזק 

ויציב ולהקטין כמויות יבוא, אשר 
הולכות ותופסות תאוצה בשנים 

 האחרונות.

חינוך לחקלאות
כחלק מתקציב ועדת 

פרויקטים, אנו מסייעים בנושא 
חינוך לחקלאות בבתי ספר, 
תוך הקמת חממות וחלקות 

חקלאיות, במסלול של 3 שנים 
תמיכה. 

נתוני הגידול ביבוא 
בענף הירקות

נושא יבוא תוצרת מתחרה הולך 
ומתרחב בשנים האחרונות, תוך 

גרימת נזק עצום לחקלאים 
ולחקלאות. ממצב של יצוא 18 

אלף טונות עגבניות בתקופת 
אגרקסקו, עברנו למצב יבוא 

של 40 אלף טונות עגבניות 
בשנת 2020, שווה ערך לחוסר 
של כ-4,000 דונם עגבניות. יש 
מגדלים שהפסיקו לגדל בשל 
היבוא ועברו למוצרים אחרים, 

כמו אבטיחים, מלונים, קולרבי. 
נוצר מצב בו רק מגדלי עגבניות 
גדולים יכולים לעמוד בתנודות 

היבוא, וכעת השאלה היא איך 
להחזיר את ייצור העגבניות, 

המלפפונים והקישואים ואחרים, 
שנזנחו בחלקם בשל חוסר 

כדאיות, במטרה להקטין את 
כדאיות היבוא במוצרים אלה.

מאיר מציג את נתוני יבוא 
הירקות בשנים 2020-2019 

20192020ירק
38,13640,376עגבנייה

27,89623,145בצל
10,50311,274מלפפון
ירקות 

קפואים
8,3966,254

7,6129,410שום
שעועית 
מיובשת

7,5138,623

5,3936,869קישוא
תפוח 
אדמה

5,3433,073

אפונה 
קפואה

5,2176,950

שעועית 
קפואה

4,3475,142

2,9762,186פלפל
אפונה 

מיובשת
2,2012,947

סה״כ 
)טונה( 
ירקות

128,218129,232

הנתונים: משרד החקלאות 

נושאים לטיפול עם השר הבא
שמירה על מועצות הייצור . 1

- לא נשארו גופים אחרים 
שמטפלים בחקלאים, וחשוב 

לשמור על מועצות ייצור 
חזקות.

עצירת היבוא - חשוב לתת . 2
פתרונות כדי לספק די הצורך 
תוצרת ישראלית ולמנוע יבוא 

בשל חוסרים.
קידום המגזר הערבי - הכנת . 3

תוכנית להגדלת הנפח של 
השוק המקומי, יחד עם 

מתן פתרונות למים וקרקע 
למגדלי המגזר. 

תוכנית דור ההמשך - חשוב . 4
שנבנה יחד עם מינהלת 



19

ההשקעות תוכנית לחיזוק 
ולהשבת דור ההמשך 

למשקים, שכן גיל החקלאים 
הולך ועולה. אם לא נייצר 
המשכיות, ייעלמו משקים 

רבים.
חיזוק מו"פים והדרכה - . 5

חשוב לשמר את המו"פים 
האזוריים כדי לייצר יתרון 

יחסי לישראל על פני מדינות 
אחרות, בזנים חדשים, 

בטכנולוגיות, בשיטות גידול, 
בשיווק ובעוד נושאים רבים 

ואחרים.
צמצום יוקר המחיה ופערי . 6

התיווך - אשר ינבע מהגדלת 
הייצור המקומי של תוצרת 
איכותית במחירים הוגנים 

לחקלאים ולצרכנים.
מגבלת עובדים זרים - . 7

חשוב לבטל את המכסות 
והמגבלות על היקף העובדים 

הזרים. החקלאים משלמים 
עבור כל עובד, אין דאגה 

שיעסיקו מעבר לנדרש, ולכן 
אין להגביל חקלאי בכמות 

העובדים הנדרשת לו.
מחירי המים - מחירי המים . 8

מתחילים לטפס. נקווה 
שהתאחדות חקלאי ישראל 

יחד עם הארגונים יעשו 
פעילות משותפת להסדרת 

תעריפי המים במחירים 
סבירים, כי עליית מחירי המים 

מורידה את רווחיות הענף 
וגורמת לאי כדאיות כלכלית 

לגידולים רבים.
שוק סיטוני - חשוב לאתר . 9

את המקום המתאים לבניית 
שוק סיטוני חדש, על-מנת 
להתמודד עם יוקר המחיה 
ופער התיווך, כדי להעביר 

את המסחר להיצע וביקוש 
בהתאם לכמויות.

אני מרגיש חובה נעימה וזכות 
להודות לצבי אלון, מנכ"ל 

המועצה, שניהל את המועצה 
ביד רמה ובאופן מדהים בכל 

תקופת משבר הקורונה, 
בהקשבה מתמדת, תוך סיוע 

ומציאת פתרונות מיידים לכל 
מצב ולכל בעיה שעלו לאורך כל 

הדרך, יישר כוח גדול. 

צבי אלון
שמח להיות חלק מהגוף החשוב 

של הנהלת ענף הירקות, שהוא 
הענף הגדול ביותר מבין ענפי 

המועצה והוא לב המועצה יחד 
עם ענף הפירות. 

חשוב שחברי הנהלות הענפים 
יהיו בלב העשייה של המועצה 

ושנקרב אותם לפעילות הענפה. 
מחד ישנה מליאה כללית ומאידך 
לכל ענף יש הנהלה משלו, אשר 
מנהלת ומקבלת את ההחלטות 

הנכונות לענף.
חקלאי ישראל מתמודדים עם 

חקלאים מהעולם, ממדינות בהן 
קיים סבסוד מלא לחקלאים, 

ובמדינת ישראל לא מתקצבים 
נושא זה כלל וכלל. אנו 

מתמודדים עם שיעור מכס 
של 1 ש"ח לעגבנייה, שנקבע 
בשנת 1993 וכבר לא מהווה 

הגנה על המגדל הישראלי. מאז 
הוצאות הייצור רק עולות, ויש 

לעומת זאת יבוא זול ממדינות 
מתפתחות.

נושא היבוא מהווה איום על 
חקלאות ישראל בכלל ועל ענף 

הירקות בפרט.
אשר ליצוא, הוא תלוי בהרבה 

משתנים אובייקטיביים, שאינם 
תלויים במגדלים שלנו, כמו 

למשל הגזר האיראני, שמיוצא 
לרוסיה ופוגע במגדלי הגזר 

המשך בעמוד הבא
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הישראליים, ושער חליפין נמוך, 
שמקטין את התמורה למגדל.

ראוי לציין, שבענף הירקות 
משתדלים תמיד להיות קשובים 

ולפתור בעיות שעולות, כמו   
משבר הסלרי, לו הקצינו סכום 

שהניע את השוק חזרה ועזר 
למגדלים לצלוח את העונה 
בשלום, או נושא ביטוח נזקי 
טבע, בו אנו דואגים לשפר 

את הפוליסות ולשנותן לטובת 
המגדלים, כל שנה מחדש, יחד 

עם שמוליק תורג'מן, מנכ"ל 
קנט. חשוב לדעת שנושא הפיצוי 
למגדלים בקנט עומד על סכום 

שנתי עצום של כ-300 מיליון 
ש"ח, דהיינו הביטוח מהווה גורם 

חשוב בתמורה למגדלים.

אורן ברנע
חובת סימון ארץ המקור - חוק 

שהתקדם מאוד בממשלה 
הקודמת ונעצר כעת כמעט 
לחלוטין. הנושא רוחבי לכל 

המפלגות. התחושה היא שחובת 
הסימון תקשה על היבוא, כאשר 

צרכנים יעדיפו על המדף בסופר 
תוצרת מקומית על פני תוצרת 

טורקית, למשל.
אירוע ארבה בערבה הדרומית 

- הרוב מתרכז בערבה הדרומית. 
רוב הארבה הינם בוגרים. הבעיה 

העיקרית בארבה היא נושא 
ההטלה.

שנת שמיטה - מתקרבת שנת 
השמיטה, ואיתה מתחילה 

ההיערכות לשנה זו. 

ירקות לתעשייה - הענף במשבר 
בגלל יבוא מתחרה. התאגדנו עם 

ארגון עובדי הפלחה להסכמים 
של 3 שנים, כאשר כעת מסיימים 

עם האפונה ונגיע לשעועית, 
לעגבניות ולתירס.

תפוחי אדמה - בתפוחי האדמה 
שולחן מגדלים חזק, שהצליח 

בוויסות כמויות. בשנה שעברה 
צומצמו כמויות, כאשר השנה אנו 
בשנת עודף. אם יהיה עודף קטן 

- ננהל אותו, ואם גדול - נחפש 
פתרון אחר.

גזר - ענף עם קשיים רבים 
בשנים האחרונות. השנה 
הענף מאוזן, אולי אפילו 

טיפה חסר.
היצוא עובד יפה, מתוכנן מראש.

יענקל'ה מוסקוביץ
נושא המים - תיקון 27 מגן עלינו 

עד יולי 2022.
הכי נכון יהיה להעביר החלטה 

פוליטית בכנסת להארכת החוק 
עד 2024. מועצת המים אינה 

בעדנו, ולכן רק החלטה בכנסת 
תעזור לנו בהארכת התקנה 

בשנתיים נוספות.

בחירת יו"ר ענף הירקות
מאיר יפרח נבחר פה אחד 

כיו"ר הענף על-ידי חברי 
ההנהלה.

רשמה: חגית שגב אילת
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סיור בקליה
כתב: מאיר יפרח

צוות מצומצם, אלי אהרון, אלי 
דנינו ואני, יצא בחודש מאי 

האחרון לקיבוץ קליה, בצפון ים 
המלח, לביקור אצל מגדלים 

רציניים, מיוחדים, חרוצים, מלח 
הארץ, שני החקלאים חמי לייב 

ושלומי הירשפלד. החקלאות 
בקליה כוללת גידול אבטיחים, 

שום, פלפל חריף ועירית.
שטחי האבטיחים היו בעת 

הביקור בקטיף, ובית האריזה 
התארגן לאריזת אבטיחים מהזן 

גולי ומזנים אחרים. נהנינו לצפות 
במקצוענים, שבאדמת הגיר 

ובמדבר מצמיחים גידולים טובים 
ומקדימים, תוך התמודדות עם 
רשתות השיווק והשוק הסיטוני. 

בביקורנו, בבית האריזה מיינו 
את האבטיחים, הברישו אותם 

והדביקו עליהם את שם המותג 
"גולי", זן קטן, עד 3 ק"ג. ועדת 
הפרויקטים במועצת הצמחים 

סייעה למגדלים במיתוג אבטיח 

זה, אשר מתאים לצריכת 
משפחות קטנות.

הודינו להם על האירוח ועל 
ההסברים וחזרנו מלאי סיפוק 

מכך שחקלאים באזור כזה 
מתמודדים היטב ומספקים 

תוצרת טובה ואיכותית, ונקווה 
שגם במחירים ראויים.

יישר כוח לשלומי ולחמי 
ובהצלחה.

יור מזכירות ארגון ס
מגדלי ירקות 

בגליל העליון

כתב: אלי אהרון

בתאריך 25.5 התקיים סיור 
דו-יומי בגליל העליון, בו השתתפו 

חברי מזכירות ארגון מגדלי 
ירקות.

הסיור החל במפעל "פרי הגליל" 
בחצור הגלילית. קיבל את פנינו 
מנכ"ל המפעל, אושיק אפרים, 
שהוביל את המבקרים בתחנות 

השונות של המפעל. 

מפעל "פרי הגליל" מעבד 
תוצרת חקלאית מסוגים 

שונים ומשווק מוצרים קפואים 
ושימורים למיניהם. כושר הייצור 
של המפעל הוא כ-70,000 טונות 
מוצרים, הכוללים: 30,000 טונות 

תירס, 15,000 טונות תפוחי 
אדמה, 5,000 טונות שעועית, 

3,500 טונות גזר גמדי וכן מוצרים 
נוספים. כל התוצרת החקלאית 

המעובדת הינה מתוצרת 
מקומית. המפעל מעסיק כ-200 

עובדים קבועים ו-300 עובדים 
זמניים, בהתאם לצורך ולקצב 

הגעת התוצרת החקלאית.
בהמשך הגענו למפעל "צ'אם", 

הממוקם צפונית למירון. גם 
מפעל צ'אם מעבד תוצרת 

חקלאית, כאשר 50% מחומר 
הגלם שלו הוא מייבא מסין, 

בגלל חוסר היכולת של המפעל 
להתחרות במחיר של תוצרת 

המיוצאת לחו"ל.
קיבלה את פנינו לנה, מנכ"לית 
המפעל, שהסבירה כי המפעל 
עוסק בעיבוד ובשימור ירקות 

בשלוש טכנולוגיות שונות:
עיבוד עגבניות לרכז ומכירתו   .1

לתעשיות מזון, כגון ייצור 
פיצות, ייצור קטשופ וכו';

ייבוש הרכז והוצאת הנוזלים   .2
וייצור אבקה;

ייבוש בהקפאה והוצאת   .3
הנוזלים בלחץ אטמוספרי, 

המשמר את הערך התזונתי 
של הפרי.

שמו של מפעל צ'אם קשור 
לבעלות הראשונה של משפחה 

קנדית. חברת צ'אם הפכה 

לחברה ציבורית, ומשנת 1992 
היא נסחרת בבורסה בתל-אביב.

התחנה האחרונה בה ביקרנו 
ביום הראשון לסיור הינה חוות 
מתתיהו, שהיא חווה בבעלות 

משרד החקלאות, העוסקת 
בעיקר במחקר בתחום עצי 

הנשירים. החווה ממוקמת על 
גבול הלבנון, סמוך לקיבוץ ברעם, 

הוקמה בראשית שנות ה-60 
על-ידי הסוכנות היהודית ונקראת 

על שם מתתיהו כהנוביץ, שהיה 
מנהל חבל ההר במחלקת 
ההתיישבות של הסוכנות.  

בחווה כיום כ-300 דונם, ומבצעים 
בה מחקרים בתחומים: אקלום 
מיני עצי נשירים, אקלום כנות, 

הפחתת רעלים תוך ממשק 
הדברה ידידותי לסביבה, חיסכון 

במים, שיטות עיצוב העץ ושימוש 
בחומר צמיחה לשיפור איכות 
הפרי. בחווה קיימים הגידולים: 

תפוח, אפרסק, נקטרינה, 
דובדבן, אגס, ענבי מאכל, רימון 

ואפרסמון. כמו-כן מתקיים 
במקום מחקר בגידול פטריות.

מן השטח

סיור בקליה

חוות מתתיהו
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יש 
לציין 

כי 

החווה מתקיימת בתקצוב עצמי, מתוך שיווק 
התוצרת שמגדלים בה.

היום השני נוצל לביקור ב"מצפה איתן" ברמות 
נפתלי, ביקב רמות נפתלי וכן ביקור במנהרת 

החיזבאללה במושב זרעית. ליווה את הסיור ביום 
זה ירון בלחסן, מזכיר ארגון מגדלי הפירות.

מושב רמות נפתלי בגליל העליון שייך למועצה 
האזורית מבואות החרמון ונקרא על-שם הרי נפתלי, 

שם הוא ממוקם. המושב מונה 115 נחלות וכן 134 
מגרשי הרחבות קהילתיות. ירון בלחסן מסביר כי הוא 

דור ראשון לבנים שהתקבלו במושב. כיום במקום 

המשך בעמוד הבא

פרי הגליל

מצפה איתן
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180 משפחות. במושב מתקיימת 
הפרדה בין האגודה החקלאית לבין 

זו הקהילתית. למושב 1,500 דונם 
אגסים וכן כ-1,000 דונם כרמי יין 
בעמק קדש, ובאזור צומת גומא 

קיימים גידולים משותפים נוספים. 
במושב כ-30 חקלאים.

חלק גדול מן השטחים, כולל 
הפרטיים, מטופלים במשותף, 
בעיקר הכרמים. צורת טיפול 

זאת משחררת את החקלאים 
לעיסוקים אחרים. ירון מדגיש 
כי ההתנהלות הכלכלית טובה 

מאוד, וההחלטות מתקבלות על 
בסיס כלכלי בלבד. 

במושב הוקם "מצפה איתן" 
הצופה לעמק החולה, ובו 

אנדרטה להנצחת נופלי היישוב 
במלחמות ישראל. המצפה הוקם 

בעקבות נפילתו של איתן בלחסן, 
אחיו של ירון, בשנת 1999, 

במסגרת פעילות של לוחמי 
סיירת הצנחנים, עליה פיקד 

בפעילותה בלבנון.
בהמשך ביקרנו ב"יקב רמות 
נפתלי", השייך למשק איציק 

כהן, חבר היישוב ולשעבר מזכיר 
ארגון מגדלי הפירות. איציק 

פרש לפני שנתיים לגמלאות 
מתפקידו כמזכיר ארגון מגדלי 

הפירות, ואהבתו ליין הביאה אותו 
להקים יקב על לול התרנגולות. 

היקב מייצר כ-10,000 בקבוקי 
יין משובח לשנה וכן 40,000 

בקבוקים נוספים עבור מגדלי 
ענבים נוספים.

איציק מסביר, כי "עמק קדש", 
בו נמצאים הכרמים, הינו השטח 

הטוב בארץ לגידול ענבים 
אדומים. בשטח זה נטועים 

כ-5,000 דונם כרמים. בנוסף, 
מושב רמות נפתלי שותף 

בתאגיד "יקבי רמת הגולן" ומגדל 
עבור התאגיד 1,000 דונם כרם 

באזור זה.
עוד מציין איציק, כי הפיכת היקב 

לכשר הגדילה משמעותית את 
הדרישה לתוצרתו.

כמות המים הנצרכת באזור זה 
בכרמים הינה כ-100 מ"ק לדונם 

בלבד לשנה, אכן חיסכון אדיר.
בסיום הסיור החקלאי, נסעה 

הקבוצה לביקור באחת 
ממנהרות החיזבאללה, מתוך 
6 המנהרות שנחשפו על-ידי 

צה"ל. במקום קיבל אותנו חייל 
מחיל ההנדסה, שהדריך את 

הביקור. המנהרה המדוברת, 
"מנהרת רמיה דרום", היוצאת 

מכפר רמיה בלבנון, חודרת 
כ-250 מטר לשטח ישראל, 

ואורכה הכולל הינו 1,000 
מטר. מיקומה בסמוך למושב 
זרעית. נגד חיל ההנדסה ציין 

כי החיזבאללה הצליח לקדוח 
בסלע כ-30 ס"מ בלבד ביום, 
ונדרשו לכך בסך-הכול כ-14 

שנות עבודה. בסיומו של עניין, 
צה"ל פוצץ 4 מנהרות וסתם 

בבטון מיוחד את שתי המנהרות 
האחרות.

תודתנו לכל מארגני הסיור 
המוצלח, לפרחיה ולחגית, לירון 

בלחסן, על התכנון והליווי של 
היום השני, ולאיציק כהן, על 

האירוח ביקב רמות נפתלי.

ום פתוח בחלקות הזנים י
של תפוחי האדמה - 

אביב 2021

כתב: אורן ברנע

מדי שנה אנו מקיימים את 
הימים הפתוחים בתחילת חודש 

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

חברות הזרעים מחו"ל. בשנה 
שעברה הייתה חריגה בגלל 

הקורונה, ונציגי החברות מחו"ל 
לא יכלו להגיע. בעיה זאת חזרה 

לצערנו גם השנה, וכך קיימנו 

יקב רמת נפתלי
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את האירוע בפורום מקומי של 
המגדלים, נציגי החברות בישראל 

ואנשים הקשורים לענף.
עם זאת, כדי לשמור על הקשר 

עם חברות הזרעים ולצורך 
העברת מידע, "שפכנו" את 
כל מה שהיה באירוע לאתר 

אינטרנט שהקמנו. באתר מוצגות 
תמונות של כל החלקות, היבולים 

והנתונים של כל זן ושל כל 
חברה. חברות הזרעים מקבלות 

מאיתנו קוד כניסה לאתר, וכך 
צופות מעבר לים במה שקרה 

בארץ הקודש.
הנתונים שהצגנו ומציגים באתר 

בשנתיים האחרונות נשמרים, ויש 
לנו כוונה להמשיך בעניין גם אחרי 

הקורונה. כך אנו יוצרים בעצם 
ארכיון חדש של ניסיונות הזנים, 

ארכיון שיישמר מאובטח בענן.
האירוע  השנה נדד בין 4 אתרים: 

חלקה של תפוחי אדמה אביב 
בחול ליד עין הבשור, חלקה 
אורגנית ליד עלומים, וחלקה 

של תפוחי אדמה אביב באדמת 
לס בסעד. בנוסף הוצגו הזנים 

שנאספו בגידול החורפי, בחלקות 
חול, לס ואורגני, בלול )המפעל( 
של אשר גולן, שהוא מבנה רחב 

ומסודר. היבול שם הוצג בארגזים.
לניסיון הזנים בישראל מקום 
חשוב עבורנו המגדלים. כאן 
אנו פוגשים את הפוטנציאל 
של השנים הבאות. תפקידנו 

לזהות את הפוטנציאל ולקדם 
אותו. הניסוי גם חשוב לחברות 

הזרעים האירופיות. מבחינתן זהו 
הניסוי שקובע מה מתאים לגידול 

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

התעניינות סביב הניסוי. שנתיים 
של קורונה והמרחק הורידו מעט 

את המוטיבציה של החברות, 
ומספר הזנים השנה היה נמוך 

מעט. אני מקווה שהווירוס ייעלם, 
וחלקות הזנים יחזרו להיקף 

שהיה בעבר.
ליום הפתוח הגיעו כ-80 מגדלים 

ועוסקים בתחום. היה מה 
לראות, היה על מה לדבר. נראה 

שהענף לא דורך במקום, וזנים 
חדשים וטובים ייכנסו וישפרו 

את הביצועים שלנו בעתיד. כמה 
מהזנים שהוכיחו את עצמם 

בחלקות הזנים, לפני 8-3 שנים, 
נכנסים בשנים האחרונות לגידול 

מסחרי ומצטרפים לארסנל 
הזנים של המגדלים.

החלקה האורגנית בעלומים 
הייתה ירוקה, וזאת למרות 

שהחלקה האורגנית המסחרית 
סביבה הייתה חצי חומה ושרופה 
ממחלות. נראה שלזנים שגידלנו 
בחלקה יש עמידות טובה יחסית 

לכימשון.  

המפגש החברתי-מקצועי הישיר 
עם אנשי החברות חסר לנו, ולפי 
מה שהם כותבים גם להם. נהגנו 

בעבר לקחת אותם יום לאחר 
מכן לטיול בארץ: חלקו בעניין 
מקצועי, חלקו בשביל הנפש 
וכדי שיספגו קצת ציונות. עם 

השנים נוצר חיבור טוב בינינו לבין 
הקבוצה. כולנו ממתינים לשנה 

הבאה - שנה נטולת קורונה.
זאת ההזדמנות להודות לאשר 

גולן, שמגדל את כל הזנים 

ומחזיק סביבו בשנים האחרונות 
את המפעל החשוב הזה. תודה 
גם לגיל שגב, שהצטרף לאשר 
וגידל את חלקות החול. בנוסף 

תודות ללבקו, לולו יקותיאל 
ושחר פינקוביץ, שטרחו סביב 

הפקת היום הפתוח, וכן לשמעון 
דקל, שהעלה אותנו לענן 

ולאינטרנט.
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תכירו
שק יצחק )איציק( מ

ונחמיה )נמי( אברהם 
בגבעת כ"ח 

חגית שגב אילת

ככה זה התחיל
הוריו של איציק עלו מקוצ'ין 

בשנות ה-50. תחילה התיישבו 
במושב עלמה בצפון, שם, 

מראשית דרכם בארץ, עסקו 
בחקלאות. התקשו להסתגל 

לתנאי מזג-האוויר בצפון, 
חיפשו מקום חלופי, וכך הגיעו 

בשנות ה-60, כ-12 משפחות 
יחד, למושב גבעת כ"ח במרכז, 

והמשיכו לעסוק בחקלאות, 
בגידול ירקות, עדרי צאן ולולים.
איציק אהב תמיד את העיסוק 

בחקלאות, והוא היחיד מבין אחיו 
שנשאב כולו לעסוק בכך ועבד 

בחקלאות במשך כל השנים, לצד 
לימודים ושירות צבאי. בשנות 
השמונים רכש משק בגבעת 

כ"ח, בו גידל ירקות בשטח פתוח 
והחל לגדל עגבניות בחממות 

בכלל ואת הזן "מגי" בפרט, לצד 
מלפפונים בשלל זנים וגדלים.

כיום במושב גבעת כ"ח יש כ-5 
מגדלי ירקות, שכל אחד מהם 

מגדל בהיקף של כ-70 דונם. 
מגדלי המלפפונים בגבעת כ"ח 
נחשבים למותג באיכות מנצחת.

התנהלות המשק
איציק נישא למירי ונולדו להם 4 

ילדים. הבן השני, נמי )נחמיה(, 
הוא הבן הממשיך במשק. מגיל 

צעיר נשאב נמי לחקלאות, 
למד וגם עבד במקביל עם אביו 

במשק, כאשר אחיו האחרים גילו 
פחות עניין. לדברי נמי, "התחלתי 
המשך בעמוד הבא
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לסייע לאבא במשק בכל 
העבודות עוד מילדות ונכנסתי 

לעיסוק זה עוד יותר כאשר אבי 
היה במשבר בריאותי כלשהו, 

ומאז אני שם". כיום נמי אחראי 
על השיווק והלוגיסטיקה ואיציק 
על הגידול. נמי מוסיף, כי "כיום, 
כדי להתפרנס בכבוד מהמשק, 

צריך לגדול, וזה דורש יותר 
אנשים. חקלאי כיום צריך לגדל 

תוצרת אבל גם להיות מנכ"ל, 
פקיד, משווק, נהג משאית וכל 

המעטפת הנדרשת כדי לצמצם 
עלויות. חשוב לייעל את המשק, 

להפסיק שתילות לא רווחיות, 

לעקור תוצרת מחוסר ברירה, 
כי עלויות הקטיף הופכות את 

הגידול ללא כלכלי, בעיקר 
בעגבנייה, שמתחרה כיום באי 

צדק ביבוא פרוע של טריילרים 
מלאים עגבניות, שמציפים את 

השוק. פועלים כל הזמן לצמצם 
נזקים, ובלית ברירה עוקרים 

שטחים". התוצרת משווקת אך 
ורק לשוק המקומי.

במלפפונים יש שתילות כל 
השנה, וזה משתנה בהתאם 

למזג-האוויר. בקיץ קוטפים תוך 
שבועיים מהשתילה ובחורף זה 

מתארך יותר, למרות שהשנה 

היה חורף חם וחריג. הישראלים 
אוהבים מלפפון עם טעם 

קראנצ'י וחיי מדף ארוכים, שיהיה 
קשה ולא מימי. מאז ומתמיד 
נחשב המלפפון של המושב 

למותג איכותי. איציק מציין כי 
"בין מגדלי המלפפונים במושב 

יש שיתוף-פעולה, חלקנו גם 
קרובי משפחה, אנחנו עוזרים זה 

לזה ויש תמיד הדדיות".

הסוד לאיכות מנצחת
שאלנו את איציק, מה הסוד 

לאיכות מנצחת בירקות, והוא 
השיב שזה שילוב של מספר 
גורמים, והחשוב שבהם הוא 

בחירת הזנים, שאינם עתירי יבול 
אלא זנים בעלי איכות טובה יותר. 

לדברי איציק, "אנחנו מעדיפים 
לקטוף פחות אבל באיכות 

גבוהה". לדבריו, אזור גבעת כ"ח 
נחשב קיצוני במזג-האוויר, שילוב 
של לחות גבוהה עם טמפרטורות 

גבוהות, ובחורף חשופים לקרה, 
ויש חשיבות רבה להתמדה 

ולנחישות, ללמידה מניסיון. הם 
גם מקפידים על הקצאת חלקה 

קטנה במשק לניסיונות של 
החברות השונות. 

איציק מציין כי "כיום כולם רוצים 
סחורה פרימיום, גם אם זה אומר 
לשלם מעט יותר עבור התוצרת 
שלנו. למרות האיכות, הרשתות 
הגדולות לא היו הוגנות כלפינו, 

ופעמים רבות הורידו מחירים 
ללא סיבה מוצדקת. כיום, עיקר 

הסחורה שלנו משווק לירקנים 
שכונתיים, בתל אביב, בכפר 

שמריהו, בהרצליה, ברמת השרון 
ובמקומות נוספים. פעם היו 

מחפשים את התוצרת שלנו בשוק 
הסיטוני, וכיום חלק משווק לשוק 

וחלק בשיווק ישיר. יש מחלקים 
שמגיעים, לוקחים את התוצרת 
ומפזרים אותה לנקודות הקצה".

חלומות לעתיד
נמי אמר שהוא מקווה ומתפלל 

שיהיה כלכלי להמשיך את 
הפעילות במשק, ומציין כי "אנחנו 

לא פוחדים מעבודה קשה, יש 
המון סיפוק בעבודה, התוצרת 
גדלה ואתה רואה תוצאות. עם 

זאת, אבל יש רגעים, כמו למשל 
צמצום כמות העובדים, שמונעים 

מאיתנו לחשוב על התפתחות 
וגדילה. בראש ובראשונה חשוב 

שנסתדר עם מה שיש ונקבל 
מחירים כלכליים למאמץ 

המושקע, ואחרי זה נחלום על 
גדילה".

לדברי איציק, הוא אוהב את 
החקלאות, אחרת לא היה שורד 

בה שנים כה רבות. "אני מקווה 
שקברניטי המשק יבינו, שללא 

חקלאות אין מדינה, שחשוב 
לשמור על הקרקעות ואסור לייבא 

ללא צורך, כדי שנוכל לשמור 
על המשקים ולהוריש אותם גם 

לדורות הבאים". הוא מצטער 
ועצוב על כך שלא שומרים על 

החקלאות, ומציין כי תמיד חי 
בתקווה שיהיה טוב בעונה הבאה, 

וככה ממשיך להשקיע. בחיוך 
הוא מוסיף כי "אחד מהמדריכים 
הוותיקים אמר פעם שיש שלוש 

דרכים להפסיד כסף בחיים, 
וחקלאות היא אחת מהן...". 

מאחלים לאיציק ולנמי עבודה 
פורייה, שהמשק יגדל וישגשג 
ושימשיכו במשך שנים רבות 

וטובות בבריאות מלאה, 
בהצלחה ובשפע.
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בשדה ההדרכה
שתלות תות-שדהמ

אפריל-מאי 2021 

מוחמד יוסף אבו טועמה, מדריך 
לגידול ירקות וממ"ר תות שדה
נטע מור, ממ"ר הגנת הצומח 

בירקות

כללי
מדי שנה, בחודשים פברואר-
אפריל, מכינים את הקרקע 

למשתלות השדה המשקיות: 
קובעים את היקף שטח 

המשתלה ואת גודל השטח 
המניב המתוכנן לעונה הקרובה, 
בהתאם למגבלות המים ולכוח 

העבודה. 

חומר ריבוי
חובה להשתמש בשתילי אם 

מהמשתלות המורשות בלבד, 

כדי להיות בטוחים שאיכותם 
עומדת בתקנות משרד 

החקלאות מבחינת אמינות הזן 
והניקיון ממחלות ומווירוסים.

בחירת השטח 
והכנת הקרקע

מומלץ לבחור חלקה שהקרקע 
שבה תהיה מנוקזת, חולית, 

עמוקה, נקייה מעשבים, פורייה 
ורחוקה משטחים מניבים, מחשש 

להעברת מזיקים ומחלות. עדיף 
לבחור בחלקה שלא גידלו בה 

תות-שדה בשנים האחרונות, 
כיוון שגורמי מחלות משתמרים 

בקרקע מספר שנים.
מתחילים בהכנת הקרקע 

בביצוע חריש עמוק )60-40 ס"מ( 
במשתת או במחרשה מתהפכת 

בתחילת האביב, לאחר מכן 
מפרקים את הרגבים ומיישרים 

את הקרקע. בהמשך יבוצעו 

עיבודים קלים באמצעות קלטור, 
להשמדת עשבים שנבטו במהלך 
החורף והאביב, עד ביצוע החיטוי 

במהלך חודש אפריל. פעולה 
זו חיונית להפחתת אוכלוסיית 

זרעי העשבים בקרקע. יש לדאוג 
לניקיון החלקות השכנות וגבולות 

החלקה מעשבים, כדי למנוע 
מעבר זרעים נוספים באמצעות 

הרוח )כגון קייצת ועשבים אחרים 
ממשפחת המורכבים(.

זיבול ודישון יסוד
מומלץ לבצע בדיקת קרקע לפני 

הוספת זבלים או דשנים כימיים 
ביסוד ולקבוע את כמותם על 

סמך הממצאים ותוך היוועצות 
במדריכי שירות שדה, כדי 

לשלוט ברמת היסודות בקרקע. 
הרמה המיטבית הרצויה של 

היסודות היא 30 ח"מ זרחן ו-60 
ח"מ אשלגן. כאשר לא מבצעים 

בדיקות, מפזרים 150 ק"ג סופר 
פוספט ו-20 ק"ג אשלגן כלורי 
לדונם. מצניעים אותם לעומק 

של 15-10 ס"מ בתיחוח. הזרחן 
חשוב מאוד לבניית מערכת 

שורשים בריאה ומפותחת של 
שתילי האם והבנות. דישון יחסי 

עם ההשקיה, במהלך תקופת 
המשתלה, מבטל את הצורך 

במתן דשן יסוד אשלגני, בתנאי 
שיבוצע מעקב רציף בבדיקות 

קרקע אחת לחודש. אחת 
לשנתיים, לפני החיטוי בחודשים 
נובמבר ודצמבר, מוסיפים זבל 
אורגני רקוב בצורת קומפוסט, 

במנה של 6-5 מ"ק/דונם.

חיטוי קרקע
מגדלים, שברשותם מתיל 

ברומיד, יחטאו מתחת ליריעה 
חוסמת, במינון של לפחות 30 

ק"ג לדונם. מינון נמוך מזה אינו 
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יעיל בהדברת חלק מפגעי 
הקרקע, כמו מקרופומינה. 

התכשירים  המורשים לחיטוי 
בתות שדה הם אדוכם סופר 

)תכשיר מתאם סודיום(, 
להדברת מחלות שוכנות 

קרקע, וקונדור/אגרוצלון ופלדין, 
להדברת נמטודות יוצרות 

עפצים. לפני החיטוי חשוב 
להקפיד על כך שהקרקע 

תהיה מפוררת, נקייה משאריות 
צמחים ומחלקי פלסטיק 

ויבשה ככל האפשר. נכון להיום 
רוב הקרקעות אינן מאולחות 

בנמטודות, ולרוב מספיק חיטוי 
באדוכם סופר. בחלקות, בהן 

ישנה נגיעות בנמטודות עפצים, 
מומלץ, בנוסף למתאם סודיום, 

לחטא בקונדור/אגרוצלון או 
פלדין, תוך הקפדה על הוראות 

היישום. חובה לחכות 5 ימים 

לפחות בין חיטוי בקונדור/
אגרוצלון לבין חיטוי באדוכם 

סופר. העיתוי הטוב ביותר 
לביצוע החיטוי הוא כשלושה עד 
ארבעה שבועות לפני השתילה. 
חיטוי סמוך מדי לשתילה יסכן 

את צמחי האם ועלול לגרום נזק 
קשה, בשל שאריות התכשיר 
בקרקע. מומלץ לחפות את 

הקרקע מוקדם ככל האפשר 
לפני החיטוי, כדי להעלות את 

הטמפרטורה )יישום התכשירים 

טבלה מס' 1: המועדים והמרווחים בשתילת שתילי אם וכמות לדונם משתלה לפי זנים

 מועד שתילת
שתילי האם

צמחי אם 
לדונם 
משתלה

מרחק בס"מ
בין הצמחים הזן

בשורה בין השורות

5-1 במאי 250-200 220-200 220-200 תמר )328(, הדס )543(, מלאך, גילי, אורלי, 
6048, איה, פלס

5-1 במאי 220-170 250-220 250-220  רותמי, ברק )946(, מאור, 6040, רוקי, 
מתן )242(, 1451 )דניאל(

15-7 במאי 250-200 220-200 220-200 פסטיבל, יעל )329(, 229      

מומלץ בטמפרטורת קרקע 
של מעל 15 מ"צ(. המנה 

המומלצת לחיטוי היא 70 ליטר 
לדונם ביישום בטפטוף מתחת 
לפלסטיק שקוף אנטידריפ, על 

חלקה מוכנה לשתילה, במנת 
מים של 30-20 קוב לדונם. 

המרווח בין שלוחות הטפטוף 
ובין הטפטפות לא יעלה על 30 
ס"מ. לאחר החיטוי אין להיכנס 

לשטח עם כלי עיבוד. ביישום 
המקובל במשתלות, המתבצע 

על-ידי קבלן, מוזרק תכשיר 
המתאם סודיום לקרקע תוך כדי 
פריסת הפלסטיק, ללא אפשרות 

לחימום הקרקע לפני יישום 
התכשיר. יש להיוועץ במדריכים 

ובאנשי החברות לצורך קבלת 
פרטים נוספים לגבי יישום 

התכשירים.

שתילה ומרווחים
שותלים את צמחי האם במהלך 

השבועיים הראשונים של מאי, 
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בהתאם לזן. במהלך השתילה 
מסמנים את חלקי המשתלה 

שהוקצו לכל זן באמצעות שילוט 
מתאים, ובהמשך - באמצעות 

בניית מחיצות בגובה 40-30 ס"מ 
מיריעות פלסטיק על שלד של 

חישוקי ברזל, למניעת מעבר 
שלוחות מזן לזן. המחיצות אינן 
צריכות להיות גבוהות מדי, כדי 
שלא יפריעו להמטרה. בין שני 

זנים סמוכים מותירים שורה 
ריקה, שבה תוקם המחיצה 

לאחר השתילה. מקימים 
מחיצת פלסטיק בגובה 70-60 
ס"מ כגבול מסביב למשתלה, 

ומשאירים כניסה אחת, שבה יוצב 
כלי המכיל חומר חיטוי לטבילת 

רגליים וכלי עבודה.
קביעת מרווחי השתילה תיעשה 

בהתאם לזן, לפוריות הקרקע 
ולמועד שתילת האמהות, כאשר 

בזנים עתירי שלוחות ובנות 

להקפיד על כיסוי הגוש בקרקע 
למניעת התייבשותו, וכך למנוע 

תמותה ופיגור בהתפתחות. 
שותלים ליד הטפטפות כדי 

לדייק במרווחי השתילה. 

)זנים בכירים( ובקרקע פורייה - 
שותלים את האמהות במרווחים 

גדולים. לעומת זאת, זנים אפילים 
דלי בנות ושלוחות שותלים 

במרווחים קטנים יותר, כמפורט 

בטבלה שלהלן.
שותלים שתילים בריאים בעלי 

מערכת שורשים מפותחת 
שלא השחירה. חובה להרטיב 

את הגוש לפני השתילה. חשוב 

טבלה מס' 2: תכנית דישון יחסי במי ההשקיה במהלך גידול המשתלה

ריכוז היסודות במי ההשקיה 
בח"מ )ג'/מ"ק( מערכת 

ההשקיה
תקופה 
בימים תאריכים שלב בגידול המשתלה

 אשלגן
)K2O(

 זרחן
)P2O5(

 חנקן
)N(

50-40 30 50-40 בטפטוף 10 10.5-1.5 א. שתילה-קליטה 
60-50 30 60-50 בטפטוף 20 30.5-11.5 ב. התבססות האמהות

60-50 30 60-50 בהמטרה*
ובטפטוף 60 1.8-1.6 ג. פיתוח שלוחות עד כיסוי 

המשתלה 

60-50 30 **0 בהמטרה 
ובטפטוף 50-40 20.9-1.8 ד. גמילה והקשיה

* לקראת תום ההשקיה )10-5 דקות אחרונות(, יש להשקות במים שאינם מכילים דשן, למניעת צריבות 
בעלים.

** בתקופת ההקשיה, יש לשקול מתן דשן חנקני בכמות מצומצמת )בראשית אוגוסט( לפי התפתחות 
השתילים. ניתן להשתמש בדשן כמו חד-אשלגן זרחתי או אשלגן חנקתי.

*** לתיקון מחסור בברזל, יש להשתמש בכילטי ברזל, בדרך כלל במנה של 500-250 גרם לדונם, או לרווח 
השקיות, אם מחסור הברזל נובע מעודפי מים בקרקע. יסודות קורט אחרים יינתנו בהתאם לצורך ולאחר 

היוועצות במדריך.
**** לוח הדישון הוא המלצה כללית. יש לבצע בדיקות קרקע בתדירות של לפחות אחת לחודש, כדי  

להתאים את תכנית הדישון למציאות בשטח. 
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המשך בעמוד הבא

דישון במהלך גידול 
המשתלה

ביישום הדשנים, ובעיקר החנקן, 
נדרשים רגישות וידע למענה 

מדויק על צורכי השתילים, 
למניעת צמיחה מופרזת וכיסוי 

שטח המשתלה מוקדם מדי. 
צפיפות גבוהה עלולה לגרום 
להתפתחות שתילים דקים, 

ארוכים ובעלי מערכת שורשים 
דלה, כך שסיכוייהם של השתילים 

להיקלט לאחר השתילה יהיו 
מועטים, וייווצרו תנאים המעודדים 

הדבקה והתפשטות של מחלת 
אנתרקנוז.

ככלל, מומלץ להשתמש בדשנים 
שמתאימים ליישום במערכת 

הטפטוף וההמטרה. בחירת 
הדשנים תיעשה על סמך בדיקות 
קרקע תקופתיות. ניתן להשתמש 
בדשנים נוזליים, כמו שפר/שפיר 

עם יסודות קורט )כגון 7:3:7( 
או בדשנים מוצקים מורכבים 
כמו  23:7:23. ניתן להשתמש 

בדשנים לא מורכבים, על סמך 
בדיקות קרקע, כמו אמון חנקתי 
נוזלי )21%(, אמון גופרתי, אשלגן 

חנקתי, חד-אמון זרחתי )MAP( או 
.)MKP( חד-אשלגן זרחתי

פיזור ידני גם באמצעות "מנוסים" 
עלול לגרום צריבות ותמותת 

שתילים, במיוחד אם כמות 
המים הניתנת לאחר הפיזור אינה 

מספקת. 

השקיית המשתלה
להשקיית המשתלה מומלץ 
להשתמש בשלוחות טפטוף 
צפופות, הפרוסות במקביל 

לשורות צמחי האם שמכסות 
את כל שטח המשתלה )40-30 
ס"מ בין השלוחות ו-25 ס"מ בין 
הטפטפות בשלוחה או טפטוף 
רציף(. במקרה ששתילת צמחי 

האם אינה מתבצעת על ערוגות 
מוגבהות, יש לשקול שימוש 

בטפטוף חד-פעמי. בשל הקושי 
בהוצאת הטפטפות מהשטח 
במהלך עקירת השתילים, יש 

לטמון אותן באופן שטחי בעומק 
של כ-5-3 ס"מ. אין צורך לחבר 

את כל השלוחות בתחילת 
המשתלה, אלא ניתן לבצע חיבור 

הדרגתי בהתאם להתקדמות 
הכיסוי הצמחי. במהלך העונה, 

עם כל חיבור של שלוחה נוספת, 
מומלץ לתת מנת מים בהמטרה 
כדי לדחוק את המלחים משולי 

האזור שהושקה בטפטוף. 
שימוש בטפטוף מעלה את 

יעילות ההשקיה והדישון, מפחית 
את הסיכוי להתפתחותן של 

מחלות עלים )רמולריה, מרסוניה 
ואנתרקנוז( וכנראה חוסך במים.

בכל מקרה, שמירה על לחות 
אוויר ועל רטיבות פני הקרקע, 

בהתאם להתפתחות השלוחות 
ולהשתרשות הבנות - מבטיחה 

טבלה מס' 3: משטר ההשקיה במשתלה

בהמטרה* בטפטוף
תקופה שעתשלב בגידול המשתלה

השקיה
 כמות

מ"ק/ד'
 מרווח
בימים

 כמות
מ"ק/ד'

מרווח 
בימים

12:00 2-1 כל יום 3-2 כל יום 10 ימים
10.5-1.5 א. שתילה - קליטה

12:00 2-1 ימי
שרב 5-3 5-2 20 ימים

30.5-11.5 ב. התבססות האמהות

06:00 9-7 כל יום 6-4 3-2 60 ימים
1.8-1.6

ג. פיתוח שלוחות עד    
כיסוי המשתלה 

06:00 20-10 5-2 15-10 4-2 50-40 ימים
20.9-1.8 ד. גמילה והקשיה

משטר זה מותאם לאזור השרון. יש להתאים את משטר ההשקיה לאזורים חמים ויבשים, שהקרקע בהם 
היא חול דיונה.

* המלצות ההשקיה הן כלליות, ויש  להתאימן לתנאי האזור )אקלים, קרקע וזן(. יש לבקר את משטר 
ההשקיה באמצעות בדיקות קרקע תקופתיות.

את הצלחת המשתלה. מומלץ 
להשקות את המשתלה בהמטרה 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
למעט בימי שרב, שבהם יש 

להשקות בצהריים השקיה 
נוספת לשם צינון. בהמטרה 

תהיה ההשקיה המרכזית בבוקר 
בלבד, ואין לחלק את מנת 

ההשקיה היומית לשתיים )מנת 
המים להשקיה בהמטרה לא 

תהיה פחותה מ-6 מ"ק/דונם(. 
בחירת ציוד ההשקיה, קביעת 

ההצבות בהתאם לתנאי השטח 
ורשת ההשקיה חשובות ביותר 

להבטחת כיסוי אחיד בכל 
השטח, ללא נגירה ובזבוז. 

לשם כך, בוחרים בממטירים 
עדינים בעלי ספיקה של

200-160 ליטר לשעה. יש 

להקפיד על לחץ מים שיותאם 
לדרישת היצרן, ויש להציב 

את הזקיפים במאונך לקרקע. 
מומלץ להציב ממטירי גזרה )180 
מעלות( בעלי 50% ספיקה בשולי 

המשתלה, כדי לחסוך במים. 
בתקופות א' ו-ב' )ראו טבלה 

מס' 3( משקים בטפטוף )שלוחה 
לשורה; יש לוודא טפטפת לכל 

צמח אם( ונעזרים במקביל 
בהמטרה טכנית אחת בשעות 
הצהריים למשך 20-15 דקות, 

לצינון בימי שרב. בהמשך עונת 
הגידול, בשלבים ג' ו-ד', מומלץ 
להשאיר את שלוחות הטפטוף 
בשטח ולהשקות את האמהות 
באמצעותן )השקיה באמצעות 

המטרה בלבד דורשת מנות 
מים גדולות יחסית כדי להגיע 

לבית השורשים של צמחי האם(. 
משטר השקיה שאינו מספק את 

צורכי צמח האם עלול ליצור 
עקות המלחה ופגיעה בשורשים 

)השחרת שורשים וצריבות קצוות 
והאדמה של העלים(, שאינם 

קשורים לפגעי קרקע. 

הכנסת מערכת טפטוף לכל 
השטח )ראו לעיל( מיועדת 

בעיקר לתקופת הגמילה 
וההקשיה )שלב ד' בטבלה 3( 

מהסיבות שצוינו לעיל. בתקופה 
זו המלצות ההשקיה הן בהתאם 
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למערכת  ההשקיה הפעילה 
בשטח )טפטוף או המטרה(. 
במקרה שמשקים באמצעות 
מערכת הטפטוף בלבד, ניתן 

לשקול השקיית המטרה אחת 
ל-10 ימים עד שבועיים, לשם 

שטיפת מלחים.

טיפול במשתלה
מסירים תפרחות ופירות, 
שהופיעו על צמחי האם, 

להבטחת התפתחות שלוחות 
ובנות תקינה. כעשרים יום לאחר 

השתילה מקלטרים ומיישרים 
את פני השטח במתחחת יד 

)אגריה( ובמגרפות יד לעקירת 
עשבים, לשבירת הקרום 

ולמניעת שקעים שיפריעו 
להשתרשות. חוזרים על פעולה 

זו ככל שיידרש ולפני כיסוי 
השטח בשלוחות. מתחילים 

בכיוון השלוחות משהגיעו לאורך 
50-40 ס"מ, לכל הכיוונים, 

להשגת כיסוי אחיד בשטח. 

מייצבים את השלוחות בהטמנת 
הפרק הראשון באדמה. לאחר 

שלב, זה משתדלים שלא 
להיכנס לשטח המשתלה, 

אלא לעקירת עשבים ידנית או 
לטיפולי הדברה, כדי למנוע 

הידוק של הקרקע או נזק 
לשלוחות, העלולים להיגרם 

מדריכה. נעיצת בנות במקומות 
ריקים תופסק חודש מתאריך 

העקירה.

הגנת הצומח
סניטציה במשתלה היא אמצעי 

יעיל מאוד למניעת העברה 
והתפשטות של מחלות ומזיקים, 

ולכן חשוב לנקוט בצעדים 
מונעים לפני בחירת האמצעי 

הכימי.
העובדים, גם בשדה המניב, 

יחלו קודם בעבודתם במשתלה, 
ולאחר מכן בשדה המניב. יש 

לטבול רגליים וכלי עבודה בחומר 
חיטוי לפני הכניסה למשתלה, 

מחשש לנשיאת גורמי מחלה. 
יש לעקור ולהרחיק צמחי אם 

ושלוחות החשודים כנגועים 
במחלות שונות, כגון אנתרקנוז או 

מקרופומינה.
למניעת אנתרקנוז - מומלץ 

לטבול את שתילי האם 
בשלמותם לפני שתילתם )בטרם 

הוצאתם מהתבנית( בתמיסת 
אוקטב בריכוז 0.1% )גרם אחד 

לליטר מים( למשך 2 דקות. 
קימחון - מחלה קשה בגידול 

תות-שדה בעונת האביב והסתיו. 
שתילים נקיים מהמחלה יקטינו 

את סיכויי התפרצותה בשדה 
המניב מאוחר יותר. יש לרסס 

במשתלה למניעת מחלה 
זו, הפוגעת בעלים ובפירות. 
מטפלים בתדירות של אחת 

לשבוע בתכשירים המומלצים. 
למניעת המחלה, ניתן להשתמש 

באופן קבוע בתכשירי גופרית. 
בשימוש בתכשירי גופרית, אין 

סכנה להתפתחות עמידות 

למחלה. אם מופיעה המחלה, 
מומלץ לשלב תכשיר מקבוצה 

כימית אחרת. למניעת התפתחות 
עמידות, יש להשתמש 

בתכשירים מקבוצות כימיות 
שונות לסירוגין )אלטרנציה(. 
יש לזכור, כי השימוש בחלק 

מהתכשירים מותר רק 
במשתלות, ויש להפסיק את 

הטיפול בהם עם השתילה 
בחלקות המסחריות. התכשירים 

המותרים לשימוש במשתלה, 
במיון לפי קבוצות כימיות:

1. אביר; 2. סטרובי, פלינט, רינגו, 
סיגנום, דיסקברי וקוליס

)3 האחרונים בשילוב עם 
Boscalid(; 3. אופיר 2000, 

דומארק, דומארק קומבי 
)בשילוב גופרית(; 4. פולאר; 
5. נמרוד; 6. תכשירי גופרית 

)הליוגפרית, גופרותר, סולפורון, 
סולפולי, תיוביט( וכו'. 

כנגד כתמי עלים, מטפלים 
באנטרקול, בדקוניל/בראבו.
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להדברת כנימות עלה וציקדות 
)וקטור לפיטופלסמה - גרין פטל(, 

ניתן להשתמש בתכשירים כמו 
איפון, אקטרה, קונפידור ודומיו. 

להדברת פרודניה, מטפלים עם 
גילוי הנגיעות בשטח בתכשירים 

שונים, כמו מץ', אטברון, 
פרוקליים, דנים, קורגן ועוד. 
להדברת אקריות אדומות, 

מטפלים עם גילוי מוקדי נגיעות 
ראשונים בתכשירי אבמקטין 
)ורטימק ודומיו( בשילוב שמן 

ותכשירים נוספים או באמצעות 
פיזור אקריות טורפות. יש 

להימנע ככל הניתן משימוש 
במשתלה בקוטלי אקריות, 

שאינם פוגעים בטורפות 
)דיפנדר, אקסמייט ופלורמייט( 

ומשמשים כתמיכה בחלקות 
הפרי בעת פיזור אקריות 

טורפות.
למניעת נזקי תריפס הקיקיון 

בצימוח הצעיר, מסוף אוגוסט עד 
העקירה, ניתן לטפל בטרייסר 

אולטרה או בתכ' אבמקטין 
)ורטימק ודומיו(.

למניעת נזקי חיפושית המלדרה 
)חומיני( מטפלים בתכשירים 
מקבוצת הפירתרואידים, כגון 

טלסטאר. קורגן, המורשה בתות 
שדה להדברת זחלי עשים, נמצא 

יעיל בהדברת דרני מלדרה 
בגידולים אחרים. על אופן 

הטיפול במזיק זה, יש להיוועץ 
במדריכים. 

עונת משתלות מוצלחת!

ידולי  תעשייהג
מאי-יוני 2021

שאול גרף

עגבניות לתעשייה
שטחי הגידול מתפתחים יפה, 

עם עיכוב קל בהבשלת הפירות, 
אולם בעת הכתיבה, נותרו עוד 

כ-3 שבועות עד לתחילת יוני. יש 
לזכור שעלווה בריאה עד סוף 

הגידול חשובה לקבלת איכות 
ראויה. משתמשים רק בתכשירים 
המותרים לשימוש ומקפידים על 

ימי ההמתנה.
עלקת - לפני תחילת הקטיף, 

מומלץ  לרסס את כלי הקטיף 
שמגיעים בתכשירים להדברת 

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

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

להרחיק את מקום הריכוז של 
הגונדולות משטחים חקלאיים 

ולהציבן בשטחים לא מעובדים.

אפונה לתעשייה
נטישה של חלקות היא אירוע 

מתסכל, שברוב המקרים 
משאיר את החקלאי ללא הכנסה 

מחלקתו. המצב חייב להשתנות.

שעועית לתעשייה
אסור להגיע לקטיף עם עשבים 

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

להדברת עשבים אלו, אולם הם 
מוגבלים ויעילים רק בשלבים 

הצעירים של העשבים.

תירס לתעשייה
יש לנקוט זהירות מהמזיק החדש 

"גדודית פולשת", שהנזק שהוא 
גורם לתירס הוא רב, ורצוי 

להדבירו עם הזיהוי. יש להקפיד 
ולזרוע זני תירס שנבדקו במבחני 

הזנים. רצוי לשלב תכשירי 
הדברה המותרים בשילוב.

קרן מלגות ע"ש 
יורם בן-עמי ז"ל

משפחת בן עמי החליטה לכבד 
את זכרו של מקים חברת 

"הדסים", יורם בן-עמי ז"ל, 
בקרן מלגות שתשא את שמו. 

בגלל מגבלות הקורונה לא נערך 
טקס חלוקה. חמישה סטודנטים 
למדעי החקלאות, בתוארים שני 

ושלישי, קיבלו מלגות.
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מבחן זני חסה בשטח פתוח 
בקיץ בבשור, 2020

ליאור אברהם, נביל עומרי  - שה"מ, אסף פרחי - חקלאי

מבחן זנים זה בוצע בעקבות כניסתם 
לשוק של זני חסה חדשים ועל רקע הצורך 

במציאת זנים שיתאימו באיכות וביבול 
לשיווק בתקופת הקיץ.

תקציר
ורומית- רומית   ,)iceberg( עגולה  3 טיפוסי חסה:  נבחנו  בניסוי 

נגיעות  של  היסטוריה  הייתה  לניסוי  שנבחר  לשטח  לבבות. 
סודיום(.   )מתאם  כימי   + סולרי  חיטוי  בוצע  ולכן  בפוזריום, 
השטח היה אחיד וללא בעיות, ולא נצפה פוזריום בחלקה באף 

אחד מהזנים. 

מבוא
הצורך  רקע  ועל  חדשים  חסה  זני  של  לשוק  כניסתם  לאור 
במציאת זנים שיתאימו באיכות וביבול לשיווק בתקופת הקיץ, 
בין  השוואה  נערכה  שבאמצעותו  זנים,  מבחן  לבצע  הוחלט 
הזנים. ניסוי זה ממשיך את בחינת הזנים שנעשתה בקיץ 2019. 

שיטות וחומרים
אסף  של  במשק  ניצן,  שדה  במושב  מתאימה  חלקה  נבחרה 
 60 - וכימי )מתאם סודיום  פרחי. החלקה עברה חיטוי סולרי 

ליטר לדונם( במשך חודש, תחת יריעה שקופה )יוני-יולי(. 
מועד השתילה: 16.7.2020.

מועד הקטיף: 17.8.2020
בסך-הכול חלפו 33 יום מהשתילה ועד לקטיף.

מבנה הניסוי
טיפוסי החסה שהוזכרו.  לפי  בלוקים,  חולק לחמישה  השטח 
שתילה; שורות   4 מ';   1.6 הערוגה:  רוחב  זן.  לכל  חזרות   5
2 שורות  30 ס"מ בין הצמחים בשורה )8,333 צמחים בדונם(. 
ובסך הכול  4 מ',  בין טפטפות. אורך חזרה:  25 ס"מ  טפטוף; 

כ-56 צמחים בחזרה. 

טבלה מס' 1: רשימת הזנים שהשתתפו בניסוי

מס' 
הזן

טיפוס 
הזן

הערותהחברהשם הזן

סרוונטס - רומית1
CERVANTES דור זרעים

דור זרעים אובונה - AUVONAרומית2

רומית 3
לבבות

קווינטוס - 
QUINTUS דור זרעים

קטריונה - רומית4
CATRIONA דור זרעים

נונהמס אולגדהרומית5

רומית 6
לבבות

לבבות קטנים 
הזרע ג'נטיקס)15160(

הזרע ג'נטיקס15232רומית7
הזרע ג'נטיקס15233רומית8
ביקורתהזרע ג'נטיקסאסףרומית9

ביקורתהזרע ג'נטיקסרביברומית10
דור זרעים נמוג'י – NOMUGIעגולה11
דור זרעים אסמרה - ASMARAעגולה12
הזרע ג'נטיקסלילךעגולה13
ביקורתהזרע ג'נטיקסלירזעגולה14
הזרע ג'נטיקס15116עגולה15
הזרע ג'נטיקס15117עגולה16
נונהמס מנפוס )1163(עגולה17

תמונה מס'1: שטח הניסוי לאחר שתילה ב-16.7.20

תמונה מס' 2: שטח הניסוי לקראת הקטיף ב-12.8.20
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טבלה מס' 2: רשימת זני התצפית )2 חזרות(

 מס'
הזן

 טיפוס
הזן

הערותהחברהשם הזן

תצפיתגיא דון4793רומית18
תצפיתגיא דון79עגולה19

תוצאות

1. הערכות מדדי הצימוח והאיכות
חיתוך  הכוללת  הרסנית  )מדידה  ההפרגה  מידת  הערכת 
ראש החסה לאורכו( בוצעה על-ידי מדריכי הגידול והמגדל 
אקראית  שנקטפו  צמחים  ב-10  הקטיף,  לפני  ימים  כ-10 

בכל זן.    
הערכות האיכות בוצעו ביום הקטיף על-ידי מדריכי הגידול 
והמגדל, לפני פעולת הקטיף עצמה, והתוצאות שבטבלאות 
4 ו-5 הן שקלול שלהן בכל זן, בהתייחס לכלל החזרות של 

כל זן. 

טבלה מס' 3: הערכת מידת ההפרגה )5-1( ב-10 צמחים לזן, 
10 ימים לפני הקטיף )13.8.20( 

מספר 
הזן

טיפוסשם הזן

1= סגור; 2 = התחלת 
עלייה של עמוד הפריחה, 

אך ללא הצצה וללא 
בליטה; 3= התחלת בליטה 

של עמוד פריחה;
 4 = התחלת פריצה;

5 = עמוד פריחה פרץ 
% הצמחים בכל מידת 

הפרגה
12345

1CERVANTES4060000רומית
2AUVONA4060000רומית

3QUINTUS רומית
0100000לבבות

4CATRIONA1000000רומית
4060000רומיתאולגדה5

לבבות קטנים 6
)15160(

רומית 
1000000לבבות

0100000רומית715232
0100000רומית815233
0100000רומיתאסף9
8020000רומיתרביב10
11NOMUGI9010000עגולה
12ASMARA6040000עגולה
7030000עגולהלילך13
5050000עגולהלירז14
0100000עגולה1515116
0208000עגולה1615117
0604000עגולהמנפוס )1163(17

בטבלה 3 מוצג אחוז הצמחים עם מידת ההפרגה בכל אחד 
מערכי הסקאלה 5-1.

10 ימים לפני הקטיף הייתה ההפרגה בכל הזנים, פרט לזנים 
15117 ומנפוס, במידה נמוכה.

תמונה מס' 3: הערכת איכות בקטיף חסה

טבלה מס' 4: הערכת איכות חסה עגולה בקטיף 

מס' 
שם הזןזן

סגירת 
קולס

5-1 כאשר 
5=סגור

אחידות
5-1 כאשר 

5=אחיד 

צבע
5-1  כאשר 

5=כהה

הפרגה 
חזותית

5-0  כאשר 
0=לא 
הפריג

עמוד 
תפרחת

5-1 כאשר 
5=בולט

החמות
5-0  כאשר 

0=ללא 
החמות

ציון כללי
 5-1

כאשר 
5=גבוה

הערות

מתפצל לשני ראשים33.530403נמוג'י11
 4430303.5אסמרה12
נגיעות נמוכה בפוזריום4.5430204לילך13
נגיעות נמוכה בפוזריום3.53303.503לירז14
לא מייצר ראש קלאסי151511623.5202.502
לא מייצר ראש קלאסי16151172340302.5
רגיש להפרגה433.523.502מנפוס17
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טבלה מס' 5: הערכת איכות חסה רומית )כולל רומית לבבות( בקטיף

מס' 
שם הזןהזן

גובה
 5-1

כאשר 
5=גבוה

סגירת 
קולס
 5-1

כאשר 
5=סגור

אחידות
 5-1

כאשר 
5=אחיד 

צבע
 5-1

כאשר 
5=כהה

הפרגה 
חזותית

 5-0
כאשר 
0=לא 
הפריג

עמוד 
תפרחת

 5-1
כאשר 
5=בולט

החמות
 5-0

כאשר 
0=ללא 
החמות

התפצלות 
ראש

5-0 כאשר 
0=לא 

מתפצל

ציון כללי
 5-1

כאשר 
5=גבוה

הערות

 4442.502.5004סרוונטס1
 3344.502.503.53אובונה2
ראש מתפצל3.5343.504042קווינטוס3
עמוד תפרחת עבה434302.5042.5קטריונה4
צבע פחות בהיר3.53.543.502.5003.5אולגדה5

לבבות 6
נגיעות נמוכה 3442.502043קטנים

בפוזריום
7152323.5323.502002 
8152334.534202003 
 43.53.5302004אסף9
 43.53.52.502004רביב10

2.1 חסה עגולה

טבלה מס' 5: משקל ראש ממוצע, כללי* - חסה עגולה

משקל ראש ממוצע )גר'(שם הזן
469Aמנפוס

465Aאסמרה

433ABנמוג'י

413ABלילך

413ABלירז

15117385B

15116373B

*כללי = סוג א' + סוג ב' + סוג ג'

טבלה מס' 6: יבול ממוצע סוג א' )טונה/ד'(

יבול ממוצע סוג א' טונה/ד'שם הזן
3.67Aאסמרה

2.90ABלילך

2.26BCנמוג'י

1.96BCמנפוס

1.49CDלירז

151160.47D

151170.25D

טבלה מס' 7: יבול ממוצע סוג ב' )טונה/ד'(

יבול ממוצע סוג ב' טונה/ד'שם הזן
151172.87A

1.66ABלירז

1.35ABמנפוס

151161.26AB

1.05Bנמוג'י

0.51Bלילך

0.12Bאסמרה

טבלה מס' 8: יבול ממוצע סוג ג' )טונה/ד'(

יבול ממוצע סוג ג' טונה/ד'שם הזן
151161.39A

0.59ABמנפוס

0.30Bלירז

0.30Bנמוג'י

151170.08B

0.08Bאסמרה

0.04Bלילך

תמונה מס' 4: הכנה לקטיף

2. יבול חסה 
סמוכים  חסה  ראשי   16 נקטפו  זן  כל  של  מ'(   4( חזרה  מכל 
במטר רץ של הערוגה )במרכז החזרה(. כל ראש חסה נשקל 

וסווג לפי 3 קטגוריות:
סוג א' - ראש חסה יפה, איכות גבוהה לשיווק. בחסה עגולה 

- ראש סגור.
סוג ב' - ראש חסה לא יפה או מתפצל, איכות בינונית לשיווק.

סוג ג' - ראש חסה שפרח או לא נוצר כלל, איכות נמוכה, אינו 
מתאים לשיווק.

איור מס' 1: התפלגות היבול ב-% לפי קטגוריות איכות 
)א-ג(
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2.2  חסה רומית

טבלה מס' 9: משקל ראש ממוצע כללי* - חסה רומית

משקל ראש ממוצע )גר'(שם הזן
459Aרביב

438ABקטריונה

15232430AB

406ABCסרוונטס

399ABCאולגדה

15233394ABC

374BCאסף

363Cאובונה

*כללי = סוג א' + סוג ב' + סוג ג'

טבלה מס' 10: יבול ממוצע סוג א' )טונה/ד'(

יבול ממוצע סוג א' טונה/ד'שם הזן
3.92Aקטריונה

3.70Aרביב

152323.61A

3.60Aאולגדה

3.38Aסרוונטס

152333.37A

3.26Aאסף

3.23Aאובונה

2.3  חסה רומית לבבות

רומית   - א'  סוג  ממוצע  ויבול  ראש  משקל   :11 מס'  טבלה 
לבבות

שם הזן
משקל ראש ממוצע 

)גר'(
יבול ממוצע סוג א' 

)טונה/ד'(
3603.00לבבות קטנים

3412.84קווינטוס

2.4 זנים בתצפית

רומית   - א'  סוג  ממוצע  ויבול  ראש  משקל   :12 מס'  טבלה 
ועגולה

טיפוסשם הזן
משקל ראש 
ממוצע )גר'(

יבול ממוצע סוג א' 
)טונה/ד'(

5044.2רומית4793
3803.2עגולה79

דיון ומסקנות
בינונית  נגיעות  של  היסטוריה  הייתה  לניסוי  שנבחר  בשטח 
אחיד,  היה  הגידול  וכימי.  סולרי  חיטוי  בוצע  ולכן  בפוזריום, 
נצפו סימפטומים משמעותיים של  ולא  מיוחדות,  ללא בעיות 
פוזריום באף אחד מהזנים; זאת, בניגוד למבחן הזנים שנערך 
גבוהה  נגיעות  רמת  הייתה  שבה  בחלקה  שעברה,  בשנה 
במיוחד, והזנים הרגישים נתקפו אז במחלה והתמוטטו לאחר 

כ-10 ימים מהקטיף.  
במבחן זה נבחנו זנים חדשים, לשם הגדלת היצע הזנים בקיץ. 
ו-ג'(,  ב'  א',  )סוג  התוצרת  וסיווג  היבול  נתוני  איסוף  מלבד 
בוצעו הערכות איכות לפני הקטיף בדגש על מדדים חשובים 
לאפיון הזנים בקיץ, כגון: הפרגה, החמה, סגירת קולס ונגיעות 

בפוזריום.    
באחידות,  התאפיינו  הרומית  החסה  זני  מרבית  רומית:  חסה 
בסגירת קולס טובה, ללא החמות וללא הפרגה חזותית. היבול, 

רובו ככולו, מוין כסוג א' ולא נבדל סטטיסטית בין הזנים. משקל 
אך  ואובונה,  הזנים אסף  מזה של  נבדל  רביב  הזן  הראש של 
הזנים:  באיכותם  הצטיינו  הרומית,  זני  מבין  הזנים.  מיתר  לא 
רביב, סרוונטס ואסף - זנים ותיקים ומוכרים, ואליהם הצטרף, 
בהיותו  גם  שהתאפיין  אולגדה,  הזן  הגבוהה,  איכותו  מבחינת 
נמוך יותר ובצבע עלים כהה מעט יותר. בזנים קטריונה ואובונה 
מרגישות  הנובעת  ראשים,  התפצלות  של  תופעה  נראתה 

לתנאים של טמפרטורה גבוהה. 
כולל  לבבות"'  רומית  "חסה  המוצר  לבבות:  רומית  חסה 
עלייה  ניכרת  לאחרונה  שניים.  או  אחד  קולס  לב  באריזתו 
זן  צרכני.  והן מהיבט  שיווקית  הן מבחינה  זה,  למוצר  בביקוש 
ובראש  קומפקטי  בצימוח  להתאפיין  צריך  למוצר  שיתאים 
חסה סגור היטב. נכון להיום, מרבית החסות המשווקות כחסה 
לבבות הן מזני החסה הרומית הרגילים, שמסירים להם עלים 
זנים  שני  נבחנו  זה  במבחן  בלבד.  הלב  את  לשווק  כדי  רבים 

למטרה זו: קווינטוס ולבבות קטנים. 
התופעה  נצפתה  קטנים,  ולבבות  קווינטוס  הללו,  הזנים  בשני 
של התפצלות הראשים, כפי שתוארה לעיל. יש לציין, כי הזן 
קווינטוס היה קרוב להפרגה חזותית עם עמוד תפרחת גבוה, 
וסגירת הראש שלו הייתה פחות טובה משל הזן לבבות קטנים. 
בזן  מזה.  זה  נבדלו  לא  הזנים  ומשקל הראש,  היבול  מבחינת 
של  בפוזריום  נגיעות  עם  צמחים  מעט  נראו  קטנים  לבבות 
החסה לקראת הקטיף, ואיכותו הייתה גבוהה יותר מזו של הזן 
קווינטוס, אך גם היא אינה מספקת. יש להמשיך ולחפש זנים 

שיתאימו למוצר זה. 
גדולים  הבדלים  היו  העגולה  החסה  זני  בין  עגולה:  חסה 
דייה  טובה  הראש  סגירת  הייתה  לא  מהזנים  בחלק  באיכות. 
)15117, 15116, נמוג'י(, והאחידות בשטח הייתה בינונית )לירז, 
תפרחת  עמוד  של  בעיה  הסתמנה  כמו-כן,  מנפוס(.   ,15117
ובזן מנפוס הייתה הפרגה  )נמוג'י, לירז(,  גבוה בחלק מהזנים 
חזותית. הבדלים אלה באיכות החסה גרמו להבדלים גדולים 

בהתפלגות היבול לפי קטגוריות האיכות )א', ב' ו-ג'(.  
לילך  הזנים  באיכותם  לטובה  בלטו  העגולה,  החסה  זני  מבין 
ואסמרה. בזנים אלו נראתה סגירת ראש טובה ואחידות בשטח. 
בזן לילך היה עמוד התפרחת נמוך יותר )רמה 2( מהזן אסמרה 
)רמה 3(, ולכן זוכה בציון איכות גבוה מעט יותר, אך הוא רגיש 
לפוזריום של החסה, ולקראת הקטיף נראו מעט צמחים עם 

סימפטומים ראשוניים של פוזריום )מידת נזק זניחה(. 
מבחינת היבול, שני זנים אלו לא נבדלו זה מזה ביבול סוג א', 
אולם יבולו של הזן אסמרה היה גבוה יותר במובהק מיתר הזנים, 
פרט לזן לילך. גם משקל הראש הממוצע לא נבדל סטטיסטית 
בין זנים אלו. מבחינת התפלגות היבול לפי קטגוריות האיכות 
)א', ב' ו-ג'(, היה אחוז הראשים מסוג א' בזנים אסמרה ולילך 
גבוה בצורה משמעותית מכל יתר הזנים שנבחנו )מעל ל-90% 

באסמרה ומעל ל-80% בלילך(. 
בעלי  היו   )4793  ,79( שנבחנו  התצפית  זני  שני  תצפית:  זני 
איכות ויבול טובים יחסית וכדאי להמשיך ולבחון אותם בניסויים 

ובתצפיות נוספים.  

תודות
למועצת הצמחים, על מימון הניסוי; 

לחברות הזרעים: הזרע ג'נטיקס, דור זרעים, גיא דון ונונהמס, 
על שיתוף הפעולה; 

למשתלת שורשים, על שיתוף הפעולה;
שיתוף  על  העובדים,  ולצוות  פרחי  לאסף  מיוחדת  תודה 

הפעולה המלא בביצוע הניסוי.
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רשימת ספרות
פתוח  בשטח  חסה  זני  מבחן   ,)2019( וחובריו  ל׳  אברהם   .1

בקיץ בבשור, דוח סיכום ניסוי.
ולהתמודדות  למניעה  טיפולים   ,)2019( וחובריו  ל׳  אברהם   .2

עם פוזריום בחסה עגולה )iceberg( בבשור.
טיפולים  השפעת  בחינת   ,)2016( וחובריו  אופוטובסקי   .3

מקדימים על פוזריום הנבילה בחסה, דוח סיכום ניסוי.

תמונה מס' 5: הזן קווינטוס )רומית לבבות(

תמונה מס' 6: הזן סרוונטס )רומית(

תמונה מס' 7: הזן 15233 )רומית( 

תמונה מס' 8: הזן קטריונה )רומית(

תמונה מס' 9: הזן אולגדה )רומית(

תמונה מס' 10: הזן אובונה )רומית(

תמונה מס' 11: הזן לבבות קטנים )רומית לבבות(

תמונה מס' 12: הזן רביב )רומית(

תמונה מס' 13: הזן 15232 )רומית(
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תמונה מס' 15: הזן 15116 )עגולה(תמונה מס' 14: הזן אסף )רומית(

תמונה מס' 17: הזן נמוג'י )עגולה(תמונה מס' 16: הזן לילך )עגולה(

תמונה מס' 19: הזן לירז )עגולה(תמונה מס' 18: הזן מנפוס )עגולה(

תמונה מס' 21: הזן אסמרה )עגולה(תמונה מס' 20: הזן 15117 )עגולה(

תמונה מס' 23: ראש חסה רומית מתפצל )מימין(, ראש תמונה מס' 22: הפרגה בחסה עגולה
חסה רומית באיכות טובה )משמאל(
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מבחן זני קישואים 
בעונת הקיץ

מוקיבלה

נביל עומרי - מדריך לגידול ירקות, שה"מ עמקים
שמשון עומר - שה"מ מרכז

תנאי הגידול של הקישוא קשים במיוחד 
בקיץ. עבודה זו בדקה זנים בעלי פוטנציאל 

גבוה של יבול, איכות וסבילות למחלות בעונה 
זו.

מבוא
כל  מבוקשים  פירותיו  הדלועיים.  למשפחת  שייך  הקישוא 
ימות השנה, ועל כן יש לספק אותו בהתאם. בדרך כלל העונה 
בחורף  הדלועיים.  כל  כמו  האביב,  הינה  לגידולו  האידיאלית 
הארץ  ובכל  פתוח,  בשטח  הירדן  בבקעת  קישואים  מגדלים 

בבתי צמיחה.
בגלל ההתקפה המסיבית  במיוחד  הגידול קשים  תנאי  בקיץ, 
של כנימות עש, שגורמות להלבנה ולאי התפתחות הצמחים, 
 .SLCV העלים   קיפול  וירוס  כמו  וירוסים,  להעברת  בנוסף 
ויבול  איכותי  פרי  ולקבלת  הגידול  חיי  את  להאריך  על-מנת 
סביר, מומלץ מאוד  לכסות את הצמחים )שתילים או נבטים 
או באקריל צף במקרה  מזרעים( ברשת אקריל עם קשתות 
הפריחה,  לשלב  עד  נשאר  הרשת  כיסוי  ישירה.  זריעה  של 

ולאחר מכן מסירים אותו לצורך כניסת דבורים להפריה. 
הכשותית,  מחלת  מתפתחת  ולחות,  טל  ריבוי  של  בימים 
מחלה  העלה,  גבי  על  צהובות  נקודות  בהרבה  המתבטאת 
שבהתקפה קשה עלולה לשרוף את העלה ולהסב נזק לגידול.
מוכרים  שלושה  מתוכם  טיפוסים,  שישה  יש  קישוא  למין 

ודרושים בשוק:
קוקוזיל: פרי ארוך עם התעבות בפיטם, כמו לדוגמא הזן   .1

"מג'יק".
וג'טבל מרו: בלדי - בירותי או אסכנדרני. בירותי - פרי קצר   .2
עם התעבות בפיטם, לדוגמא הזן "שורוק". אסכנדרני - פרי 

ארוך למחצה, כמו ״קרינה״ או ״טופזיו״.
לדוגמא  צהוב,  או  כהה  בצבע  צילינדרי  ארוך  פרי  צוקיני:   .3

"אופק".
ולווירוס  לקימחון  סבילים  זנים  ישנם  השונים  הטיפוסים  בין 
 ,SLCV וכמו-כן גם בעלי סבילות לווירוס קיפול העלים ,ZYMV

כמו הזנים טופזיו וקרינה. 
משפחתיים,  במשקים  בעיקר  בעבר  שהיה  הקישוא,  גידול 
בגלל הצורך בהרבה ידיים עובדות, בעיקר בקטיף, כיום הולך 

גדולים, שהם בקשר כזה או אחר עם  ומתרחב גם למשקים 
רשתות שיווק.

הגידול סובל מעקות חום, ולכן לפעמים החנטה לקויה. ריבוי 
גורם  נגד מזיקים, שהעיקרי ביניהם הוא כנימת עש,  ריסוסים 

לדחיית הדבורים ולפגיעה בחנטה.
לאחרונה יש מגמה של הכנסת הגידול לתוך בתי רשת בקיץ, 
וזבוב  הטבק  עש  כנימת  ובמיוחד  הקיץ,  מזיקי  מפני  להגנה 

הדקוס )זבוב הדלועיים(.
בעיה אחרת שמציקה בקיץ היא גוון הפרי הבהיר יותר עד לבן, 

ולכן אנו מחפשים זנים עם גוון בהיר כהה.
מטרת הניסוי: לחפש אחר זנים בעלי פוטנציאל גבוה של יבול, 

איכות וסבילות למחלות. 

שיטות וחומרים
המקום: כפר מוקיבלה, שטח פתוח, קרקע כבדה ללא חיפוי 

עם כיסוי ברשת אקריל מעל לקשתות. השקיה בטפטוף.
כרב:  תלתן.

תאריך זריעה:  3.7.20.
בלוקים  במתכונת  זנים  עשרה  כלל  הניסוי  הניסוי:  מתכונת 
בין  4 מטרים ערוגה. המרחק  4 חזרות, אורך חזרה  באקראי, 
הצמחים 30 ס"מ בשורה בודדת לערוגה, שרוחבה  1.60 מטר 

)2,060 צמח/ד', 13 צמחים לחזרה(.
תצפית זנים: התצפית כללה ארבעה זנים בשתי חזרות של 4  

מטרים ערוגה, כל 30 ס"מ צמח. 

מדדים ביולוגים
ובתאריך    9.8.20 בתאריך  וצימוח(:  )הכספה  נוף  הערכת   .1
22.8.20 בוצעה הערכה לפי סולם 5-0, כאשר 0 = אין הכספה 
טוב. ומדד  חזק  וצימוח  קשה  הכספה   =  5 חלש,   וצימוח 

.d = צבע בהיר ,D = צבע גבעול: צבע כהה
צורת צימוח: 1 = זחילה קלה ולא מורגשת, 5 = זוחל חזק   

מאוד ופולש לערוגה ליד.
דרגת  פיצול:  3 = מפוצל חזק.  

דרגת הצהבה: 5 = עלים צהובים, 0 = עלים ירוקים.  
הקימחון:  ומחלת   SLCV העלים  קיפול  בווירוס  נגיעות   .2
ספירת צמחים נגועים בווירוס, לכל חלקה, בוצעה בתאריך 

8.8.20 וכל שבוע עד 7.9.20. 



ק
יר

 ו
ה
ד
ש

45

5 פירות  מדדי איכות הפרי: בשיא הקטיף, 20.8.20, נדגמו   .3
מכל חזרה ונבדקו הפרמטרים של אורך, קוטר פרי בס"מ, 
משקל פרי בגרמים וגוון פרי לפי סולם 10-0, כאשר 0 = בהיר, 
חלש עד לבן, 10 = כהה חזק. כמו-כן בוצעו הערכות לצבע 

הגבעול ולצורת הגדילה.
שקילת יבול: נקטפו 18 קטיפים בתדירות של כל יומיים, החל 
נקטפו  לשיווק  הראויים  הפירות   .13.9.20 ועד   9.8.20 מתאריך 

ונשקלו לכל חלקה בנפרד.
חיי מדף: בשיא הקטיף,  20.8.20, נקטפו  5 פירות מכל חזרה 
ונשמרו בתוך סלסלות פלסטיק ללא כיסוי, בתנאי טמפרטורת 

החדר למשך שלושה ימים.
טיפולים במשך העונה: כיסוי כל השורות ברשת אגריל החל 
ומזיקים  מחלות  ריסוס  זכרית.  פריחה  הופעת  ועד  מנביטה 

בוצע לפי הצורך. דישון והשקיה - לפי המקובל באזור.

רשימת הזנים

תצפית זניםמבחן זנים
טיפוסחברהזןטיפוסחברהזן

טופזיוהזרעBU 075בלדיגדרהקתרינה
טופזיואגרודילTP-50בלדיגדרהשורוק
בלדיהזרע623בלדיאפעלאליסיה

טופזיוהזרע845צוקיניאפעל690
צוקיניאפעלקייסר

ארוךאפעלנור
צוקיניגדותטיזיאנו
ארוךגדותברכה
צוקיניאגרודילדרקו

KS 400בלדיאגרודיל

תוצאות

מבחן הזנים

צימוח,  הכספה,  נוף,  מבחינת  הזנים  תכונות   :1 מס'  טבלה 
התפצלות ורגישות למחלות

צבע זחילההכספהצימוחזן
דרגת התפצלותגבעול

הצהבה
6904.00.31.9D0.00.0

3.30.02.3D0.00.0ברכה
3.32.52.3D0.00.1דרקו

3.30.02.3D0.00.1נור
3.80.32.4D0.00.3קייסר

3.80.02.5D0.30.6טיזיאנו
4.50.02.3Dd0.80.7אליסיה
3.80.02.0Dd0.90.9קתרינה

4.30.32.5Dd2.31.4שורוק
KS 4004.30.02.6Dd1.81.5

כל הזנים לא מוכספים, פרט לזן דרקו, ועם צימוח טוב. 
הזנים KS 400 ושורוק מתפצלים ומצהיבים מוקדם יותר משאר 

הזנים.

 SLCV טבלה מס' 2 : רגישות זני קישוא לווירוס קיפול העלים
על סמך אחוז צמחים נגועים

8.818.822.831.87.9זן
003310069טיזיאנו

084210054דרקו
010469471שורוק

KS 40004299469
013278163נור

02136250ברכה
69046175827

0285438קייסר
08233519קתרינה
2617122אליסיה

וקתרינה,  אליסיה  לזנים  פרט  הזנים,  שכל  רואים   2 מטבלה 
רגישים לווירוס בעוצמות שונות.

טבלה מס' 3: התפלגות היבול לפי תקופות הנבה וסך-הכול 
יבול )ק"ג/ד'(; כל תקופה כללה שישה קטיפים )בסך-הכול 

18 קטיפים(. 

סה"כתקופה 3תקופה 2תקופה 1זן

AB1546  A1213  A4115  A  1356טיזיאנו

A1394  AB899  ABC3721  A  1428קייסר

AB1262  AB953 AB3334  AB  1120אליסיה

AB1167  ABC694  BCD2760  BC  900קתרינה

6901077  AB1084  BC461  D2621  BC

AB1093  BC599  CD2550  BC  857שורוק

KS 400908  AB1042  BC585  CD2535  BC

AB1133  BC427 D2452  BC  893ברכה

AB1049  BC482  D2413  C  881נור

B847  C398  D2070  C  825דרקו

* אותיות זהות באותה עמודה מציינות חוסר מובהקות ברמת 
.TUKEY במבחן  P= 0.05 מובהקות

צוקיני(  )טיפוס  וקייסר  טיזיאנו  שהזנים  מתברר   3 מטבלה 
הבדל  ללא  טונה/ד'   3 מעל  של  גבוה  יבול  נתנו  ואליסיה 

סטטיסטי ביניהם. 
בהתפלגות  זהים  די  היו  ונור  ברכה   ,KS ו-400  שורוק  הזנים 

היבול ביניהם.
הזן דרקו נתן יבול נמוך לכל אורך תקופת הקטיף.

הזן טיזיאנו שמר על קצב הנבה אחיד גם בקטיפים המאוחרים. 
יבולם של שאר הזנים ירד בתקופת הקטיף האחרונה )תקופה 

.)3
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טבלה מס 4:  מדדי איכות פרי קישוא

אורך זן
בס"מ

קוטר 
בס"מ

יחס 
אורך/
קוטר

משקל 
ציון גווןגרם/פרי

כללי

14.73.93.81414.09.0נור
18.44.04.62198.08.0טיזיאנו

69015.63.74.21629.08.0
14.74.03.71544.08.0ברכה
16.63.94.31637.07.0קייסר
14.33.54.11557.07.0דרקו

10.94.02.71233.29.5אליסיה
10.64.52.41323.09.0קתרינה
KS 40011.04.82.31563.09.0
10.34.52.31323.08.5שורוק

4 רואים כי בזני צוקיני בלטו הזנים טיזיאנו ו-690 על  מטבלה 
פני הזנים דרקו וקייסר.

בזני קוקוציל לא היה הבדל משמעותי בין הזנים נור וברכה.

ימים  שלושה  במשך  קישואים  של  מדף  חיי   :5 מס'  טבלה 
בטמפרטורת החדר

דרגת חיניותזן
הצהבה

אזור 
ציון כלליהצהבה

909טיזיאנו
909דרקו

690808
8מרכז80.5נור

7כל הפרי72.5שורוק
7מרכז70.5קייסר
7פיטם7.51ברכה

KS 40053.55כל הפרי
4כל הפרי54קתרינה
4כל הפרי64אליסיה

מטבלה 5 רואים שהזנים נור, טיזיאנו, דרקו ו-690 שמרו על חיי 
מדף טובים למשך 3 ימים בתנאי החדר. 
הזנים שורוק, קייסר וברכה היו בינוניים. 

שאר הזנים, KS 400, קתרינה ואליסיה, לא שמרו על חיי מדף 
טובים והצהיבו כולם.

תצפית הזנים

צימוח,  הכספה,  נוף,  מבחינת  הזנים  תכונות   :6 מס'  טבלה 
התפצלות ודרגת הצהבה בעלים

צבע זחילההכספהצימוחזן
דרגת התפצלותגבעול

הצהבה
BU 0754.502.5Dd0.10.3

845402Dd00.5
TP-50442.3Dd00.8

6233.502Dd2.51.3
הזן 623 מתפצל ומצהיב מוקדם יותר משאר הזנים.

  SLCV טבלה מס' 7: רגישות זני קישוא לווירוס קיפול העלים
- אחוז צמחים נגועים 

8.818.822.831.87.9זן
TP-50000124

BU 075427656223
84504468869
6230316910077

.TP-50 כל הזנים רגישים לווירוס קיפול עלים, פרט לזן

טבלה מס' 8: התפלגות היבול לפי תקופות הנבה וסך-הכול 
 18 )בסך-הכול  קטיפים   6 כללה  תקופה  כל  )ק"ג/ד'(;  יבול 

קטיפים(.

סה"כתקופה 3תקופה 2תקופה 1זן
BU 0751337145512043996

TP-50141814728103700
84510597726082439
62367710104822168

אורך  לכל  הנבה  רצף  על  ושמר  גבוה  יבול  נתן    BU-075 הזן 
תקופת הניסוי.

טבלה מס' 9: מדדי איכות פרי קישוא

יחס אורך/קוטראורךזן
ציון גווןמשקלקוטר

כללי
84510.74.72.31473.09.0
62310.74.62.31433.09.0

BU 07513.75.02.72074.09.0
TP-5012.24.22.91283.58.0

ימים  שלושה  במשך  קישואים  של  מדף  חיי   :10 מס'  טבלה 
בטמפרטורת החדר

דרגת חיוניותזן
ציון כלליאזור הצהבההצהבה

BU 0758.50.58מרכז ופיטם
7מרכז62372

TP-50716.5כל הפרי
6כל הפרי84563

הזן BU 075 בלט בחיי מדף טובים.

סיכום
ובעל  לווירוס  סביל  יפה,  אסכנדרני,  פרי  בעל  אליסיה  הזן   .1

יבול גבוה.
הזנים נור וברכה היו די דומים באיכות וביבול.  .2

בזני צוקיני בלט הזן טיזיאנו ביבול ובאיכות.  .3
ובחיי מדף טובים  ביבולו  BU-075 בלט  הזן  זנים:  בתצפית   .4

 .SLCV ואינו סביל לווירוס קיפול עלים

תודות
לחקלאי שלבי האשם מכפר מוקיבלה, שהעמיד את השטח 

לרשותנו ועזר מאוד במהלך הניסוי;
למועצת הצמחים, על מימון הניסוי.
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מעקב אחר הדינמיקה להתפתחות 
עמידות בתריפס הפרחים המערבי 

לתכשירי הדברה
נטע מור, דוד סילברמן - שירות ההדרכה והמקצוע

מוראד גאנם, סבטלנה קונצידלוב, גלינה לבדב - המכון להגנת הצומח, מינהל המחקר החקלאי

תריפס הפרחים המערבי מהווה בעיה בגידולים 
חקלאיים רבים. מלבד השריטות והעיוותים 

שהתריפס גורם לפרי, הוא מהווה וקטור להעברת 
נגיף כתמי הנבילה של העגבנייה )TSWV(, הנחשב 

לבעיה העיקרית בגידול פלפל במרבית אזורי 
הארץ. קיימות שיטות אחדות להתמודדות 

עם התריפס בפלפל, ואחת מהן היא שימוש 
בתכשירים כימיים שונים; אולם, תכשירי הדברה 

רבים איבדו מיעילותם בעקבות התפתחות 
אוכלוסיות עמידות. מחקר זה ביצע ניטור של 

אוכלוסיות תריפס, לקבלת תמונת מצב עדכנית 
של מצב עמידותן באזורי הגידול השונים.

תקציר 
קליפורני  תריפס  גם  המכונה  המערבי,  הפרחים  תריפס 
)Frankliniella occidentalis(, מהווה בעיה בגידולים חקלאיים רבים, 
שהתריפס  והעיוותים  השריטות  מלבד  הפלפל.  גם  וביניהם 
גורם לפרי, הוא מהווה וקטור להעברת נגיף כתמי הנבילה של 
פלפל  בגידול  העיקרית  לבעיה  הנחשב   ,)TSWV( העגבנייה 
במרבית אזורי הארץ. גידולו של צמח, הנגוע בנגיף זה, נפגע 
באופן משמעותי, ופירותיו אינם ראויים לשיווק. פגיעה זו הינה 

בלתי הפיכה. 
קיימות שיטות אחדות להתמודדות עם התריפס בפלפל, ואחת 
מהן היא שימוש בתכשירים כימיים שונים, להדברת אוכלוסיות 
מיעילותם  איבדו  רבים  הדברה  תכשירי  אולם,  התריפס; 
עם  להתמודד  כדי  עמידות.  אוכלוסיות  התפתחות  בעקבות 
בעיית העמידות, נדרש ניטור לאורך זמן, אשר יספק תשובות 
לאופן התפתחות העמידות ולמצבה לגבי כל תכשיר בכל רגע 
באילו  נוספים להחלטה  כלים  יקנה לחקלאים  זה  ניטור  נתון. 
תכשירים  ומאילו  יעילים  שילובים  אילו  להשתמש,  תכשירים 

להימנע, אם נתגלתה עמידות. 
מטרתו של מחקר זה היא לבצע ניטור של אוכלוסיות תריפס, 
לקבלת תמונת מצב עדכנית של מצב עמידותן באזורי הגידול 

השונים. מהתוצאות עולה, כי מצב העמידות בקרב האוכלוסיות 
ומרבית  עגום,  הינו  והבשור,  כרמל  מחוף  בעיקר  שנבדקו, 
ניסויים  נעשו  חלקית.  יעילים  או  עוד  יעילים  אינם  התכשירים 
אוכלוסיות  בהדברת  תכשירים  של  שונים  שילובים  לבדיקת 
שדה, אך נמצא כי לא תמיד הם יעילים, ולעתים יעילותם אף 
הניטור  כי  לציין  יש  בנפרד.  המיושמים  מהתכשירים  פחותה 
השפעת  בלבד.  תריפסים  בוגרי  כולל  זו  בשיטה  לעמידות 
התריפסים  של  הצעירות  הדרגות  על  והשילובים  התכשירים 

נבחנת בניסויי שדה.

מבוא ותיאור הבעיה
להתמודדות  העיקרית  כדרך  כיום  נחשבת  כימית  הדברה 
מפתחים  הם  כאשר  אולם  החקלאיים,  המזיקים  מרבית  עם 
חלקית  שיעילותם  או  עוד  יעילים  אינם  התכשירים  עמידות, 
כלל  אוכלוסיות עמידות של המזיק מתפתחות בדרך  בלבד. 
עקב שימוש יתר בתכשירי ההדברה או בשל יישום בלתי נכון 
העמידים.  הפרטים  לטובת  גנטית  לסלקציה  המביא  שלהם, 
נחשפים  המזיקים  אם  זמן,  לאורך  מתעצמת  זאת  סלקציה 
שוב ושוב לאותם תכשירי הדברה, עד להכחדתם של הפרטים 

הרגישים. 
קיימות שיטות אחדות להתמודדות עם התריפס בפלפל, ואחת 
מהן היא שימוש בתכשירים כימיים שונים, להדברת אוכלוסיות 
מיעילותם  איבדו  רבים  הדברה  תכשירי  אולם,  התריפס; 
עמידות  כאשר  עמידות.  אוכלוסיות  התפתחות  בעקבות 
מסוימת מתבססת באוכלוסיית מזיקים, זהו מצב שאינו הפיך 
במקרים  חלופיים.  הדברה  בפתרונות  צורך  ויש  כלל,  בדרך 
כאלה ניתן להשתמש בתכשיר הדברה הפועל על אתר מטרה 
או  ברוטציה  או  ביחד  בין תכשירים  בגוף המזיק, לשלב  אחר 
ביולוגיות.  או  מכניות  הדברה  בשיטות  להשתמש  לחלופין 
נעשה  השונים  בגידולים  המערבי  הפרחים  בתריפס  הטיפול 
בעיקר בהדברה כימית, אך בעקבות הפחיתה ביעילותם של 
התכשירים, בכמה אזורים בארץ קיים בגידול הפלפל שימוש 
נרחב בהדברה המשולבת ושימוש בפשפש האוריוס בהצלחה 
משמעותית  עמידות  התפתחה  שנגדו  לתכשיר,  דוגמה  רבה. 
פעיל  )חומר  אולטרה  טרייסר  הוא החומר  בשנים האחרונות, 
ספינוסד(, שנחשב בעבר לאחד התכשירים המבטיחים ביותר, 
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בגלל הפקתו ממקור פטרייתי טבעי. טרייסר אולטרה שימש 
להדברתם של מיני תריפסים שונים, אך בארץ דווחה העמידות 
הטבק  תריפס  החשובים:  התריפסים  מיני  שני  בקרב  נגדו 

.)Lebedev et al. 2012( ותריפס הפרחים המערבי
פה  גפי  בעלי  החרקים  עם  נמנה  המערבי  הפרחים  תריפס 
שביניהם  צמחים,  של  רחב  ממגוון  הניזונים  דוקרים-מוצצים, 
נזקים  מסב  זה  מזיק  בארץ,  חשובים.  חקלאיים  גידולים 
שהעיקריים  הארץ,  אזורי  במרבית  הפלפל  לגידול  כבדים 
הפלפל  כרמל.  וחוף  הארץ  מרכז  הנגב,  צפון  הערבה,  בהם: 
נחשב באזורים רבים לגידול החשוב ביותר, שעליו מתבססים 
ישיר  באופן  מתבטא  התריפס  של  הנזק  רבים.  חקלאים 
כתוצאה מגירודים בעלווה ובפרי וכן מהיותו וקטור לנגיף כתמי 
)Tomato spotted wilt virus (TSWV. נגיף  הנבילה של העגבנייה 
זה גורם לנזקים כבדים במיוחד באזורים בהם מגדלים פלפל 
ההדבקה  מקור  מהווה  זה  פלפל  השנה.  כל  לאורך  ברצף 
והפרי  קשה,  נפגעים  בנגיף  נגועים  צמחים  בנגיף.  העיקרי 
שעליהם אינו ראוי לשיווק.  בנוסף, התריפס מהווה מזיק הסגר 
הפירות  של  מוחלט  ניקיון  על  לשמור  ויש  היצוא,  במדינות 

מנוכחות התריפס.
בעבודה זו בחנו את הרגישות של אוכלוסיות תריפס הפרחים 
השונים,  באזורים  העיקריים,  לתכשירים  בפלפל  המערבי 
במטרה לבדוק את מצב העמידות שהתפתחה נגדם ולבדוק 
בתכשירים  שילובם  או  שהם  תכשירים  עדיין  קיימים  האם 
מאוד  חשוב  זה  מידע  התריפס.  להדברת  יעילים  אחרים 

לחקלאים בהתמודדותם עם מזיק מרכזי זה.

שיטות וחומרים
נאספו  המערבי  הפרחים  תריפס  של  בוגרים  אוכלוסיות 
כמצוין  ידני,  שואב  באמצעות  השונים,  הפלפל  גידול  מאזורי 
להלן בטבלה 1, והועברו ישירות לפולי שעועית עד לבדיקתם 
איסוף  על-ידי  למעבדה,  תריפסים  הובאו  בנוסף  במעבדה. 
או  קופסאות  בתוך  הועברו  הפרחים  אותם.  שהכילו  פרחים 
ישירות  מהפרחים  הוצאו  והתריפסים  מתאימות,  נייר  שקיות 

לבדיקת היעילות של תכשירי ההדברה.
בדיקת היעילות של תכשירי ההדברה התבצעה בעזרת שיטת 
תא מונגר )Kontsedalov et al. 1998(, שבה עלי כותנה המטופלים 
סנדוויץ'  מעין  יצירת  על-ידי  נכלאו  הנבדק  החומר  בריכוז 
סביב העלה, כך שהתריפסים הוכנסו ישירות לעלה המטופל 
בריכוז הנבדק, ללא אפשרות בריחה מהתא. לאחר 48 שעות 
וחושבו אחוז  והמתים,  נספרו התריפסים החיים  נפתח,  התא 

התמותה ויעילות ההדברה של כל חומר. 
גילוי נגיף כתמי הנבילה בתריפסים ובעשבים, שנבדקו בעבודה 
זו, נעשה על ידי שימוש ב-RT-PCR עם תחלים ספציפיים לנגיף. 
לאחר הפקת RNA מהתריפסים ומהצמחים בוצעה ריאקציית 
ג'ל אגרוז, אשר צולם  זו הורצו על  ותוצרי ריאקציה   ,RT-PCR

לאחר ההרצה.

תוצאות
על  שונים  ושילובים  הדברה  תכשירי  של  היעילות  תוצאות 
אוכלוסיות הבוגרים, שנאספו מחלקות ומאזורים שונים, מוצגות 
1. הריכוזים של תכשירי ההדברה שנבדקו הם  להלן בטבלה 

טבלה מס' 1: אחוז התמותה של אוכלוסיות שדה של תריפס 
הפרחים המערבי שנחשפו לתכשירים ולשילובים שונים

% תמותהתאריך איסוףמקום איסוף*חומר נבדק
ספרטה סופר + 

EOS8.5.1885.7±9צרופה

8.5.18100צרופהפיראט + ורטימק

8.5.18100צרופהפיראט + טלסטאר

8.5.18100צרופהפיראט + רופאסט

EOS + 8.5.1860.7±9צרופהרופאסט

8.5.1867.8±4צרופהדיקרזול + 1% סוכר

10.6.1866.6±6גילת 1דיקרזול

10.6.1883.3±3גילת 1פיראט

10.6.184±40גילת 1ספרטה סופר

10.6.180גילת 1ורטיגו

10.6.180גילת 1רופאסט

10.6.186.5±7גילת 2דיקרזול

10.6.18100גילת 2פיראט

10.6.183.4±2גילת 2ספרטה סופר

10.6.183.4±1גילת 2ורטיגו

10.6.183.4±2גילת 2רופאסט

10.11.1842±7צרופה 1טרייסר אולטרה

10.11.1874±5צרופה 1פרוקליים

10.11.186±4צרופה 1ורטימק

10.11.1861±4צרופה 1ספרטה סופר

ספרטה סופר + 
EOS + 13.1.1970±17צרופה 2ורטיגו

13.1.1968±16צרופה 2פיראט + ורטימק

13.1.197±7צרופה 2דיקרזול + 1% סוכר

13.1.1922±3צרופה 2ספרטה סופר

13.1.197±7צרופה 2מסורול

13.1.1986±5צרופה 3דיקרזול + 1% סוכר

13.1.1960±15צרופה 3מסורול

פרוקליים + ורטיגו + 
13.1.1965±12צרופה 1%3 נימגארד

13.1.1990±10צרופה 3טרייסר אולטרה

ספרטה סופר + 
EOS3 13.1.1959±32צרופה

ספרטה סופר + 
EOS24.4.19100חוות הבשור

24.4.19100חוות הבשורפיראט + ורטימק

24.4.19100חוות הבשורפיראט + רופאסט

24.4.1974.5±9חוות הבשורדיקרזול 

ספרטה סופר + 
EOS24.4.1958±4חוות הבשור

24.4.19100חוות הבשורפיראט + ורטימק

24.4.1995±6חוות הבשורפיראט + טלסטאר

24.4.19100חוות הבשורפיראט + רופאסט

EOS + 24.4.1950±4חוות הבשוררופאסט

24.4.19100חוות הבשורדיקרזול + 1% סוכר

ספרטה סופר + 
EOS24.4.1980±7חוות הבשור

24.4.19100חוות הבשורפיראט + ורטימק

24.4.1990±9חוות הבשורפיראט + טלסטאר

24.4.19100חוות הבשורפיראט + רופאסט

EOS + 24.4.1940±3חוות הבשוררופאסט

24.4.1935±6חוות הבשורדיקרזול + 1% סוכר

STK32 0.25%24.4.1960±6חוות הבשור
STK31 + EOS24.4.1915±8חוות הבשור

24.4.1920±5חוות הבשורורימארק

או  שונים  מבנים  מציינים  היישובים  שמות  ליד  *המספרים 
מגדלים שונים באותו יישוב.
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הריכוזים המופיעים על התווית של כל תכשיר, לפי הרישוי של 
השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

הנבילה  כתמי  בנגיף  והתריפסים  הצמחים  נגיעות  לאפיון 
מולקולאריות  בשיטות  שימוש  נעשה  העגבנייה,   של 
תריפסים  נאספו  שבהם  מהמקרים,  בכ-30%   .)RT-PCR(
צמחים,  על  המחלה  של  סימפטומים  הראו  שלא  משטחים 
לנשיאת   .)1 )תמונה  המחלה  את  הנושאים  תריפסים  נמצאו 
המחלה בתוך התריפסים אין משמעות לגבי יכולתם להעביר 
להתקיים  חייבים  שלכך  כיוון  צמחים,  ולהדביק  הנגיף  את 
בדרגת  הנגיף  רכישת  הוא  ביניהם  שהחשוב  אחדים,  תנאים 
הזחל הראשון או לכל המאוחר הזחל השני, ולא בדרגת הבוגר. 
בקרבת חממות  בר  עשבי  מיני  ונבדקו מספר  נאספו  בנוסף, 

פלפל, אך הנגיף לא נמצא באף מין מהם.

התריפס,  להדברת  תכשירים  לבחינת  ניסוי  תוצאות  להלן 
של  פלפל  בחלקת  תכשירים,  חברות  עם  בשיתוף  שנערך 
מגדל בצרופה )"צרופה 2" בטבלה שלעיל(, בחודש מאי 2018. 

תוצאות אלה פורסמו בעבר.

טבלה מס' 2: ממוצע תריפסים לפרח ארבעה ימים מהריסוס 
השני, בתאריך 21.5.18

סה"כזחליםבוגריםהטיפול
AB 2.3B 0.1B 2.4פיראט + אינוורט

AB 1.9B 0.1B 2.0פיראט + רופאסט

AB 2.7B 0.4B 3.1מובנטו + רופאסט + נימגארד

B  0.5B 0.1B 0.5דיקרזול + סוכר

AB 2.1B 0.2B 2.3אומי + נימגארד

AB 1.2B 0.0B 1.2אומי + אינוורט + נימגארד

AB 1.3B 0.2B 1.5מובנטו + ספרטה סופר + נימגארד

A 2.8A  3.4A  6.2היקש לא מטופל

ברמת  הבדלים  מציינות  הטור  באותו  שונות  אותיות  הערה: 
מובהקות 0.05.

מהתוצאות המוצגות בטבלאות 2 ו-3, ניתן לראות כי בתכשירים 
ובשילובים השונים שנבחנו, הדברת בוגרי התריפס יעילה פחות 
אינן  התוצאות  ולרוב  )נימפות(,  הצעירות  הדרגות  מהדברת 
מובהקות בהשוואה להיקש הלא מטופל. תוצאות אלו מחזקות 
ומעידות על המצב העגום  את המתקבל בבדיקות המעבדה 
לזכור,  יש  כימית.  בהדברה  התריפסים  עם  ההתמודדות  של 

מצמחים  הנגיף  את  הרוכש  זה  אינו  אמנם  הבוגר  שהשלב 
נגועים, אך הוא האחראי להפצתו בחלקה ובחלקות שכנות.

מסקנות
בעייתי  הוא  המערבי  הפרחים  תריפס  של  העמידות  מצב 
מיוחדת.  לב  לכך תשומת  נדרשת  לכן  לשנה,  ומחמיר משנה 
נצפתה עמידות ברמות שונות כנגד כל התכשירים הנמצאים 
בשימוש, תלוי באזור הגידול ובמגדל, ייתכן כי בשל שיטות יישום 
הדברת  בעבר,  שהוצג  שדה  בניסוי  שגם  לראות  ניתן  שונות. 
יותר  יעילים  שהשילובים  נראה  מספקת.  הייתה  לא  הבוגרים 
מהשימוש בחומר אחד לריסוס, אולם עניין זה מחייב בדיקה 
בתנאי  מכן  ולאחר  מעבדה  בתנאי  בתחילה  יותר,  מעמיקה 
שימוש  על  שיתבסס  הדברה  ממשק  לפתח  צורך  יש  שדה. 
מושכל בתכשירים הקיימים, לפי הממצאים שעלו מעבודה זו, 
תוך בחינת תכשירים נוספים, קיימים וחדשים, נגד תריפס זה 

ונגד תריפס הבצל, הנפוץ גם כן בירקות. 

ספרות מקצועית
Kontsedalov, S., Weintraub, P.G., Horowitz, A.R. and Ishaaya, 

I. 1998. Effects of  insecticides on immature and adult western 

flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) in Israel. J. Econ. Entomol. 

91: 1067-1071.

Lebedev G, Abo-Moch F, Gafni G, Ben-Yakir D, Ghanim M. 

2013. High-level of  resistance to spinosad, emamectin benzoate 

and carbosulfan in populations of  Thrips tabaci collected in Israel. 

Pest Manag Sci. 69(2):274-7.

הדברת תריפס הפרחים המערבי בפלפל בחוף כרמל - מבזק 
ירקות - שדה וירק מס' 318, יולי 2018 , עמ' 42-40.

תודות 
לאנשי חברות הכימיקלים - דביר אליהו, צביקה שכנר, ישראל 

עופר ומנשה לנג; 
לניסוי  שותפים  שהיו  טויטו,  דני  ולמגדל  בוימל  אמנון  לפקח 

בחינת התכשירים במושב צרופה; 
למגדלים אחרים נוספים בצרופה ובגילת, שם נאספו דוגמאות 

התריפסים לבחינת עמידות.

תמונה מס' 1: גילוי נגיף כתמי הנבילה של העגבנייה 
)TSWV( בתריפסים שנאספו בצרופה שבחוף כרמל

טבלה מס' 3: ממוצע תריפסים לפרח שבעה ימים מהריסוס 
השני, בתאריך 24.5.18

סה"כזחליםבוגריםהטיפול
A 4.4B 0.3AB 4.7פיראט + אינוורט

AB 3.8B 0.4AB 4.1פיראט + רופאסט

AB 3.1B 0.4AB 3.5מובנטו + רופאסט + נימגארד

AB 1.6B 0.5B 2.1דיקרזול + סוכר

AB 3.9AB 1.1AB 5.0אומי + נימגארד

AB 2.4B 0.4AB 2.8אומי + אינוורט + נימגארד

B 1.3B 0.1B 1.4מובנטו + ספרטה סופר + נימגארד

AB 3.5A  2.7A  6.2היקש לא מטופל

ברמת  הבדלים  מציינות  הטור  באותו  שונות  אותיות  הערה: 
מובהקות 0.05.
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הדברת חלפת בגזר
אורן בוכשטב )יישובי חבל מעון(, ניתאי פאוסט, אוצי הנדלמן )גד"ש חלוצה(, עמנואל רוטשילד 

)לוקסמבורג(, ארז וולוזני )כ.צ.ט(, מתניה אהרוני )אגן(, צביקה אברהם )לידור(, בן להב )תפזול(, 
ניצן קאופמן )מכתשים(, איתי רבינוביץ )גדות(

תצפיות בשטח מצביעות על כיוונים של 
ירידה ביעילות התכשירים המורשים לחלפת 

ועל עדויות להדברת חלפת על-ידי חומרים 
שאינם מורשים למחלה זו. עבודה זו בדקה 
מגוון רחב של תכשירים, לבדיקת יעילותם 

בהדברת חלפת.

רקע 
מרכזית,  בעיה  היא   )Alternaria dauci( בגזר  החלפת  מחלת 
בעיקר בזריעות מוקדמות )יולי - אוגוסט( ובזריעות מאוחרות. 
ובפגיעה  בנוף  קשה  בפגיעה  להסתיים  יכול  נכון  לא  טיפול 

בכמות היבול ובאיכותו. 
ביעילות  ירידה  של  כיוונים  על  מצביעות  בשטח  תצפיות 
חלפת  להדברת  עדויות  ועל  לחלפת  המורשים  התכשירים 
על-ידי חומרים שאינם מורשים למחלה זו. בנוסף, על רקע של 
הורדת רמות הסף של שאריות חומרי הדברה וכניסת חומרים 
חדשים, עלה הצורך לבצע ניסוי שדה, כדי להגדיר את מידת 

היעילות של הדברת חלפת באמצעות תכשירים שונים.
מטרת הניסוי: בדיקת מגוון רחב של חומרים, לצורך הגדרת 

יעילותם בהדברת חלפת.

שיטות וחומרים
רגיש  זן  נבחר  אוגוסט.  מזרע  מסחרית,  בחלקה  בוצע  הניסוי 

לחלפת )מלודיו(.
נתוני החלקה המסחרית )חלוצה, תמר(: זריעה ב-20.8.2020, 
אסיף ב-12.1.2021, בסך-הכול 145 ימי גידול. הזן בחלקה היה 
נטונה, ובערוגות הניסוי נזרע הזן מלודיו. השקיה עם ממטירונים. 

רידומיל בוצע ב-1.10 בכל החלקה, כולל שטח הניסוי.
תכשירים: נבחרו חומרים קיימים המשמשים לטיפול בחלפת, 
חלפת  בהדברת  פעילות  להם  שיש  שייתכן  קיימים  חומרים 
וחומרים חדשים. הטיפולים בוצעו החל מגיל 40 ימים )4 עלים 
 9 בוצעו  הכול  בסך  ימים.   12-10 של  במרווחים  אמיתיים(, 
יישומים. הריסוס בוצע על-ידי אנשי חברות הכימיקלים, בציוד 
אחיד ככל האפשר )מרסס עם מוט ערוגה, 5-4 דיזות(, בנפח 

)20 ליטר לדונם( ובלחץ אחידים. 
 * הצבה: בלוקים באקראי, 6 חזרות. כל חזרה ברוחב ערוגה 

10 מטרים.
מ-75  החל  בוצע  בחלפת  נוף  אילוח  להגדרת  סקר  בדיקות: 
שבועיים,  של  במרווחים  הגידול,  סיום  ועד  מזריעה  ימים 
ניתאי  בסך-הכול 6 פעמים. הסקר בוצע באופן קבוע על-ידי 

ואורן. בסקר ניתן ציון באחוזים לאחוז הנוף הפגוע מחלפת.
לאחר  ימים   145 ידניות,  דגימות  בוצעו  הגידול:  בסיום  יבול 
נבדקו  חלקה.  בכל  ערוגה,  מטר  מ-1  דוגמה  נלקחה  זריעה. 
משקל כללי של היבול ומדדי מיון בהתאם למדדים המסחריים 

הרגילים. הבדיקה בוצעה בחדר דיגום גזר ביח"מ.
ניתוח סטטיסטי: הנתונים נותחו בג'אמפ, ברמת מובהקות של 

.0.05

טבלה מס' 1: התכשירים שנבדקו בניסוי

חומריםשם גנרי

מינון 
)סמ"ק/
גרם  
לדונם(

הערותחברה

 Fluopyram +
Trifloxystrobin

לונה 
לידור40סנסיישן

 Boscalid +
pyraclostrobinכ.צ.ט40בליס

Difenoconazoleכ.צ.ט75בוגירון

Azoxystrobinמכתשים1000עמיסטאר
יישום 
אחד, 
1/10

מכתשים152540
Chlorothalonilמכתשים175אודיאון

 Tetraconazole +
Azoxystrobin

אמרלד 
אגן60אנרג'י

 AGF 223
אגן30)סרקדיס(

חומר 
פעיל 
חדש 

)מנגנון 
)SDHI

 CYPRODINIL +
FLUDIOXONILאגן60סוויץ

Trifloxystrobinתפזולפאנטום
 Azoxystrobin +

Boscalidתפזול60פרימיום
 Boscalid +

Trifloxystrobinתפזולדיסקברי

Tetraconazole1/11 סוויץלוכסמבורג60דומארק
 + Chlorothalonil
לוכסמבורג300קוסמוסאשלגן זרחתי

משקי
ללא

לאחר 	  אחד.  טיפול  ניתן  לדונם:  סמ"ק   1000 מירדור 
התפרצות חלפת, מתאריך 22.11, ניתנו בטיפול זה ריסוסי 

הטיפול המשקי.
דומארק: לא הדביר חלפת. מ-1.11 ניתנו בטיפול זה ריסוסי 	 

הטיפול המשקי.
טיפול משקי: בליס, בוגירון, אודיאון, סוויץ, באלטרנציה.	 
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טבלה מס' 2: מועדי ריסוס והערכת חלפת 

הערכת חלפתריסוסי חלפת

ימים תאריך
ימים תאריךמזריעה

מזריעה
29.9.202040
12.10.202053
22.10.202063
1.11.2020733.11.202075
12.11.20208417.11.202089
22.11.20209430.11.2020102
2.12.202010414.12.2020116
13.12.202011529.12.2020131
27.12.202012911.1.2021144

תוצאות
הערכת חלפת: בוצעה כל שבועיים. נבדק אחוז הנוף הפגוע 

מחלפת.
החלפת:  הדברת  יעילות  את  לראות  ניתן   2+1 איורים  בנתוני 
החומרים 1525, לונה, פרימיום, דיסקברי, סוויץ סרקדיס ובליס 

הדבירו באופן יעיל. בין החומרים הנ"ל יש הבדלים קלים ביעילות 
ההדברה, אך ללא מובהקות. בליס, דיסקברי ופרימיום מכילים 

Boscalid, ונראה שחומר זה הוא הגורם ליעילות ההדברה.

בחומרים אמרלד אנרג'י, פאנטום, מירדור 1000 נמצאה הדברה 
חלקית של חלפת. אמרלד אנרג'י מכיל Tetraconazole שנבדק 
בניסוי הנוכחי ונמצא כלא יעיל. מירדור 1000 בוצע ביישום אחד 
ימים   75( הראשון  הבדיקה  במועד  הזריעה,  לאחר  ימים   42
לאחר זריעה( נמצאה הדברת חלפת יעילה, וממועד הבדיקה 
השני )89 ימים לאחר זריעה(, הדברת חלפת לא יעילה. נראה 
אולם  הגידול,  בתחילת  משפיע  גדולה  במנה  החומר  שיישום 

השפעת הטיפול חולפת ויש להמשיך בטיפולים רגילים.
חלקית  הדברה  נמצאה  בוגירון,  קוסמוס,  אודיאון,  בחומרים 
הבדל  היה  לא  הבדיקה  מועדי  וברוב  חלפת,  של  ביותר 

סטטיסטי בעוצמת המחלה בהשוואה לביקורת ללא טיפול. 
על  החלפת  טיפולי  השפעת  את  לראות  ניתן   3 איור  בנתוני 
קוסמוס,  בוגירון,  בחומרים  המשווק.  היבול  ועל  הכללי  היבול 
ללא  לביקורת  בהשוואה  הבדל  נמצא  לא  אודיאון,  דומארק, 
השפעה  נמצאה   ,1000 מירדור  פאנטום,  בחומרים  טיפול. 
חלקית על היבול הכללי בלבד, בהשוואה לביקורת. בכל יתר 

איור מס' 1: עוצמת חלפת בשלושת מועדי הבדיקה הראשונים

איור מספר 2: עוצמת חלפת בשלושת מועדי הבדיקה האחרונים

	 כל נתון הוא ממוצע של 6 חזרות 	 הערכים באותו מועד בדיקה, המלווים באותיות זהות, אינם נבדלים, במובהקות 
של 0.05 )טוקי-קרמר( 	 בסוגריים: ימים מזריעה.

	 כל נתון הוא ממוצע של 6 חזרות 	 הערכים באותו מועד בדיקה, המלווים באותיות זהות, אינם נבדלים, במובהקות 
של 0.05 )טוקי-קרמר( 	 במועד הבדיקה האחרון, במובהקות של 0.05, לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים 	 בסוגריים: 

ימים מזריעה.
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טבלה מס' 3: נתוני יבול, התפלגות ומספר צמחים

סה"כ אטיפול
סוג ב

סה"כ צמחים סה"כ ב
למטר ערוגה קטןמעוותכרסומיםנמטודות

161 ב52% א 51% א47%1%0%0% וללא
171 אב41% אב  39% אב2%2%0% 57% הובוגירון

177 אב34% בג 32% בג1%1%0% 65% גדהקוסמוס
182 אב37% בג 35% ב63%0%1%1% דהודומארק
180 אב30% בגד 27% בגד67%2%1%2% ב-האודיאון
 185 אב 32% בגד 30% בג67%1%0%1% ב-הפאנטום
 185 אב 33% בגד 30% בג64%4%1%1% ג-ומשקי

 180 אב33% בג 29% בג66%1%0%3% ב-המירדור 1000
 179 אב  23% גדה 20% גדה1%1%1% 77% א-דאמרלד אנרג'י

192 אב18% דה 13% דהו4%0%2% 78% א-דבליס
206 א 13% ה 10% הו6%0%2% 81% אבגפרימיום

194 אב14% ה 9% הו3%0%3% 83% אבסוויץ
 184 אב 10% ה 9% הו88%2%0%1% אדיסקברי
182 אב 10% ה 8% הו3%0%1% 87% אסרקדיס

193 אב 9% ה 6% ו2%0%2% 88% אלונה סנסיישן
 192 אב9% ה 6% ו89%2%0%3% א1525

	 כל נתון הוא ממוצע של 6 חזרות 	 הערכים באותה עמודה, המלווים באותיות זהות, אינם נבדלים, במובהקות של 0.05 )טוקי-
קרמר( 	 בעמודות ללא אותיות, לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים, במובהקות של 0.05.

M איור מס' 4: נתוני יבול, גודל

	 כל נתון הוא ממוצע של 6 חזרות 	 הערכים באותו מועד בדיקה, המלווים באותיות זהות, אינם נבדלים, במובהקות 
של 0.05 )טוקי-קרמר(.

איור מס' 3: נתוני יבול, יבול כללי ויבול משווק )א(

	 כל נתון הוא ממוצע של 6 חזרות 	 הערכים באותו מדד, המלווים באותיות זהות, אינם נבדלים, במובהקות 
של 0.05 )טוקי-קרמר(.
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החומרים נמצאה השפעה ברורה ביבול הכללי וביבול המשווק, 
החומרים  השפעת  את  בוחנים  כאשר  לביקורת.  בהשוואה 
מובהקים  הבדלים  לראות  ניתן  לביקורת,  בהשוואה  השונים 

ביבול בין החומרים.
בנתוני איורים 5+4 ניתן לראות את השפעת הטיפולים על גודל 
הגזר ואת הקשר ליבול הכללי: בטיפולים בהם היה יבול נמוך, 

.)EL ,L( יש אחוז נמוך של גזר גדול
בנתוני טבלה 3 מוצגים מדדי יבול והתפלגות סוג ב: גזר קטן - 

אחוז גבוה בטיפולים בהם היה יבול נמוך. בסך-הכול בטיפולים 
ולכן יש אחוז גבוה של גזר קטן  אלו התפתח הגזר באיטיות, 
גדול. לא נמצאה השפעה של הטיפולים  גזר  נמוך של  ואחוז 
על מדדי סוג ב נוספים. אחוז גזר סוג א מושפע בעיקר מאחוז 

הגזר הקטן. 
ניתן  אך  השפעה,  אין  כללי  באופן   :3 בטבלה  צמחים  מספר 
לראות מספר צמחים נמוך בביקורת ללא טיפול; ייתכן שאלו 

צמחים עם נוף פגוע מאד, עד תמותה.

EL ,L איור מס' 5: נתוני יבול, גודל

	 כל נתון הוא ממוצע של 6 חזרות 	 הערכים באותו מדד, המלווים באותיות זהות, אינם נבדלים, במובהקות של 
0.05 )טוקי-קרמר(.

איור מס' 6: פגיעת חלפת בנוף, ללא טיפול

	 כל נתון הוא ממוצע של 6 חזרות + סטיית תקן 	 בסוגריים: ימים מזריעה.

איור מס' 7: הקשר בין אחוז הנוף הפגוע מחלפת במועד הבדיקה השני )89 ימים לאחר זריעה( לבין יבול 
כללי ויבול א'

	 כל נקודה מייצגת חלקה בניסוי.
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בנתוני איור 6 מוצגים נתוני פגיעת חלפת בנוף בביקורת ללא 
 73% של  לשיא  הגיעה  החלפת  שעוצמת  לראות  ניתן  טיפול. 
הבדיקה  ובמועד  זריעה,  לאחר  ימים   89 שבוצעה  בבדיקה 
בעוצמת  ירידה  יש  זריעה,  לאחר  ימים   116 שבוצע  הרביעי, 
הבדיקה  במועדי  הגידול.  סיום  עד  הנמשכת  ירידה  החלפת, 
אך  חלפת,  התפתחות  מזג-האוויר  תנאי  עודדו  הראשונים 
עוצמת  ירדה  ובינואר,  בדצמבר  מזג-האוויר,  התקררות  עם 

המחלה.

הפגוע  הנוף  אחוז  של  המתאם  נתוני  מוצגים   7 איור  בנתוני 
מחלפת עם שני מדדי יבול: יבול כללי ויבול א. מועד הבדיקה 
השני נבחר למדד המייצג את עוצמת הפגיעה מחלפת; במועד 
ניתן לראות  זה היה אחוז הנוף הפגוע מחלפת הגבוה ביותר. 

מתאם טוב בשני מדדי היבול.

באיור 8 מוצג הקשר בין פגיעת החלפת בנוף לבין יבול משווק, 
יעיל  יותר  היה  שהחומר  ככל  כי  לראות  ניתן  חומרים.  לפי 
החומרים  בקבוצת  המשווק.  היבול  עלה  כך  חלפת,  במניעת 
בפגיעת  הבדלים  נמצאו  לא  דיסקברי(,  עד   1525( הראשונה 
נראה,  יבול א; לפיכך  הנוף מחלפת, אך נמצאה השפעה על 
באחוזי  וגם  גבוהה,  היא  חלפת  לפגיעת  הצמחים  שרגישות 

פגיעה בודדים בנוף, יש פגיעה ביבול.

סיכום
בנתוני הניסוי, במרווחי יישום של 12-10 ימים, ניתן לחלק את 

החומרים שנבדקו לשלוש קבוצות:
סרקדיס 	  סוויץ  דיסקברי,  פרימיום,  לונה,   ,1525 החומרים 

ובליס הדבירו חלפת באופן יעיל.
באופן 	  חלפת  הדבירו  קוסמוס,  אודיאון  בוגירון,  החומרים 

חלקי ביותר.
באופן 	  חלפת  הדבירו  אנרג'י,  אמרלד  פאנטום,  החומרים 

חלקי.

ייתכן שבמרווחי יישום יותר קצרים, תעלה יעילות היישום.
לאחר 	  ימים   42 שניתן  סמ"ק,   1000 של  במינון  עמיסטאר 

זריעה, הדביר חלפת באופן יעיל עד 75 ימים לאחר זריעה. 
ניתן  זה בלבד להדברת חלפת, אך  ליישם טיפול  ניתן  לא 

ליישמו כתחליף ל-3-2 טיפולים ראשונים.

השפעת החלפת על היבול 
השפעת החלפת על היבול התבטאה בפחיתה ביבול הכללי 	 

וביבול המשווק, כתוצאה מירידה בגודל הגזר.
נמצא קשר טוב בין עוצמת החלפת לבין ירידה ביבול הכללי 	 

מחלפת,  מהנוף   6% של  מפגיעה  החל  המשווק.  וביבול 
נמצאה ירידה מובהקת ביבול.

התפתחות המחלה
נמצאה עלייה מהירה בהתפתחות המחלה בחלקה הראשון 	 

של תקופת הגידול, עד לשיא 89 ימים לאחר זריעה, ונמצאה 
ירידה בעוצמת המחלה מ-116 ימים לאחר זריעה.

ללא טיפול הגיעה עוצמת המחלה ל-74% נוף פגוע מחלפת.	 

של  באלטרנציה  יישום  שבאמצעות  נראה,  בסך-הכול 
ימים,   12-8 של  במרווחים  יעיל,  באופן  שפעלו  החומרים 
יולי- ניתן להתמודד עם מחלת החלפת בהצלחה, בזריעות 

אוגוסט.

תודות
לגד"ש חלוצה, שבחלקתו בוצע הניסוי;	 
לאנשי חברות הכימיקלים, שסיפקו את החומרים ויישומם;	 
לניתאי, על ביצוע הערכות החלפת;	 
למחלקת המו"פ ביח"מ;	 
לצוות הגזר וחדר הדיגום;	 
למועצת הצמחים, שמימנה את הניסוי.	 

איור מס' 8: נתוני יבול א + פגיעה מחלפת

	 כל נתון הוא ממוצע של 6 חזרות 	 הערכים באותו מדד, המלווים באותיות זהות, אינם נבדלים, במובהקות של 0.05 
)טוקי-קרמר( 	 פגיעה מחלפת: הערכה במועד הבדיקה השני )89 ימים לאחר זריעה(.
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ניטור ומעקב אחר מזיקי 
השום המאוחסן

דפנה גוטליב, אלעזר קווין, יוסף דורון - מחלקה לאיסום, מרכז המחקר החקלאי
תמר אלון, נביל עומרי - שה"מ, משרד החקלאות

רבקה רביב - המבי"ע, עמק המעיינות

מזיקים בכלל ועשי מחסן בפרט תוקפים את 
השום במהלך האחסון לאחר הקטיף. כדי 

לפתח ממשק הדברה לשום המאוחסן, בחן 
מחקר זה מיהו המזיק העיקרי במחסני השום 

בארץ, באיזה שלב הוא מופיע ומתי נעשית 
פגיעתו העיקרית. 

רקע
אחסון השום לאחר קטיף מתבצע בארץ בחודשים אפריל עד 
ספטמבר. מזיקים בכלל ועשי מחסן בפרט תוקפים את השום 
 Ephestia )Walker( במהלך האחסון. מבין המזיקים, עש הדבלים
cautella חשוד כמזיק העיקרי במחסני השום. ללא טיפולי מניעה 

לנזק  לגרום  עלולה  בשום  העשים  פגיעת  המזיקים,  והדברת 
לפחת  מגדלים,  )מדיווחי  המאוחסנת  לתוצרת  כבד  כלכלי 
של כ-20%(. ניתן לראות את הפגיעה בשום רק בדיעבד, עם 
פתיחת השננות. מחקרים, שבחנו את התפתחות עש הקמח 
כי להדברה  )Plodia interpunctella [Hubner]( בשום, מצאו  ההודי 
בחומרים פרוטקטנטיים וכן באיוד בפוספין, אין הצלחה מרובה 
 Perez-Mendoza, Aguilera-Pena,( המזיק  של  מלאה  בהדברה 
המזיק  מיהו  לבחון  הייתה  הנוכחי  המחקר  מטרת   .(2003

העיקרי במחסני השום בארץ, באיזה שלב הוא מופיע ומתי 
בסיס  מהוות  זו  עבודה  תוצאות  העיקרית.  הפגיעה  נעשית 

לפיתוח ממשק הדברה המותאם למוצר זה. 

שיטות עבודה
ניטור  ביצענו   ,2020 ואוקטובר  אוגוסט  יולי,  יוני,  בחודשים 
נעשה במחסנים  וזיהוי של המזיקים במחסני השום. המעקב 
כפר  איחוד,  חרוד  עין  מירב,  מלאה,  חסידים,  כפר  ביישובים: 

מנדא.
הניטור והזיהוי נעשו בשלושה אופנים:

)מעץ  הדולבים  ומעל  בין  במחסנים  הוצבו  דבק  מלכודות   .1
ומפלסטיק( המכילים שום. המלכודות הונחו בחודשים יוני, 
יולי, אוגוסט ואוקטובר ונאספו לבדיקה לאחר כחודש. בכל 
מחסן הונחו בין 4 ל-8 מלכודות דבק, בין הדולבים בגבהים 
במעבדתנו  נבדקו  ושכיחותם  החרקים  מיני  אפיון  שונים. 

תחת בינוקולר. 

מלכודות משיכה על-ידי פרומונים הונחו בין ומעל הדולבים.  .2
מחסן  מכל  שום  ראשי  כ-30  נאספו  שום:  של  ישיר  דיגום   .3
המזיקים  התפתחות  על  במעבדה  ישירה  תצפית  ונערכה 

לאחר שבועיים וחודש.
עשי המחסן שנאספו גודלו במעבדתנו להמשך מעקב ובניית 
גידול יציב, לשם בחינה של פנולוגיית המזיק על השום בתנאי 
המחקר  עונת  עבור  שונות  הדברה  שיטות  ובחינת  מעבדה 

הבאה, בהינתן שימומן המשך למחקר. 

תוצאות
הוא   Ephestia cautella הדבלים   עש  כי  נמצא  דבק:  מלכודות 
המזיק השכיח וכמעט הבלעדי בכל המחסנים. רמת הנגיעות 
האחסון  מתחילת  גדלה   המחסנים,  בכלל  בשום,  העש  של 
)עלייה לוגריתמית - R2 נע בין 0.89-0.76, איור 1(. במירב ובעין 
בעוד  זאת,  עם  יחד  נמוכה.  יותר  הרבה  נגיעות  הייתה  חרוד 
שבמלאה, בכפר חסידים ובעין חרוד גידול האוכלוסייה נפסק 
האוכלוסייה  המשיכה  במירב  השום(,  זריעת  )עם  באוגוסט 

לגדול גם אחרי מועד זה )איור 1(. 
אך  מזיקי מחסן, שנמצאו במלכודות דבק  נוספים של  מינים 
בכמויות של פרטים בודדים בלבד, כוללים: חיפושית התסיסה 
 )Oryzaephilus surinamensis( אורזית משוננת החזה ,)Carpophilus sp.(

.)Lasioderma serricorne( וחיפושית הטבק
המחסנים  בכל  הדבק  במלכודות  מצאנו  העונה  כל  לאורך 
נמצא  במעבדתנו  הצרעות  באפיון  טפיליות.  צרעות  עשרות 
שהצרעות משתייכות, על-פי הספרות, למשפחות המטפילות 
 Bracon sp. והורגות בסופו של דבר זחלי/גלמי עשים )לדוגמא, 

  .)Trichograma sp.-ו
מלכודות משיכה על-ידי פרומונים: לאחר שעש הדבלים זוהה 
כמזיק העיקרי, הועמדו באוגוסט ובספטמבר מלכודות משיכה 
חברת  של  )נדיפיות  הדבלים  לעש  ייעודיים  פרומונים  על-ידי 
נתפסו  ובמירב,  חרוד  בעין  שמוקמו  במלכודות,  קוטיקולה(. 
שבמלכודות  למרות  זאת  הדבלים,  עש  של  בודדים  פרטים 

הדבק נמצאה שכיחות גבוהה )איור 1(.
דיגום ישיר של שום: בכל חודשי הדיגום נמצאו בראשי השום 
 ,)Carpophilus sp.( פרטים בודדים בלבד של חיפושית התסיסה
חיפושית   ,)Oryzaephilus surinamensis( החזה  משוננת  אורזית 
 Tenebroides הגרגירים  אפלונית   ,)Lasioderma serricorne( הטבק 
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)Ephestia cautella(. בדיגום הישיר אף  ועש הדבלים    mauritanicus

נמצאה בשכיחות גבוהה פטריית הפוזריום.
מסקנות

המאוחסן,  בשום  העיקרי  כמזיק  נמצא  הדבלים  שעש  כיוון 
למניעת  שיטות  בפיתוח  להתמקד  יש  לזריעה,  המיועד 
התפתחותו במחסנים. העש הוא מזיק בעל תפוצה עולמית, 
כולל באזורים עם אקלים ממוזג. בטמפרטורה האופטימלית, 
כ-31  נמשכת  לבוגר  מביצה  העש  התפתחות  מ"צ,  כ-32-30 
העש  זחלי  נוספים.  ימים  כעשרה  נמשך  הבוגר  והשלב  ימים, 
ניזונים מגרגירי תבואה, מפירות, כגון תמרים, תאנים, שקדים, 
פוגע  העש  כמו-כן,  ודבלים.  צימוקים  כגון  מיובשים,  ומפירות 
בקמח ובמוצריו, בקקאו גולמי, בשוקולד, בביסקוויטים וכדומה, 
כמו גם בפקעות השום. ניתן למצוא את העש גם במטעים, אך 
בעיקר בארצות הטרופיות והסובטרופיות של אסיה, באפריקה 
האזורים.  בכל  כמעט  נמצא  הוא  ואילו במחסנים  ובאמריקה, 
)מספר  ממושכת  תקופה  לשרוד  יכול  העש  מזון,  במחסני 
ניזון  שהעש  ייתכן  זו  בתקופה  מאוחסן.  מזון  ללא  חודשים( 
משאריות מזון במחסן שלא עבר סניטציה בסיסית, ניזון ממזון 

איור מס' 1: שכיחות מצטברת של עש הדבלים על 
מלכודות הדבק במחסני השום

תמונה מס' 1: מהלך הניסוי

1. צרעות טפיליות במלכודות דבק, פוטנציאל להדברה ביולוגית; 2. עש הדבלים; 3. חיפושית תסיסה;
5-4. מלכודות הדבק במחסן בין הדולבים; 6. צנצנות השום מדגימה ישירה לאחר שבועיים גידול במעבדה; 

7. עש הדבלים במלכודת פרומונים; 9-8. שום פגום כתוצאה מנגיעות עשים, חיפושיות ופטריות.
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שמאוחסן בקרבת מקום או ייתכן שקיימת במין זה דורמנטציה 
עד לעונה הבאה של אחסון מזון.  

איסוף  מיד עם  גבוהה  נגיעות  אין  כי  נראה  מממצאי העבודה 
השום מהשטח ובחודש הראשון לאחר האיסוף. מכאן החשד 
שמין זה שוכן במחסן, בעיקר או באופן בלעדי, ובמשך האחסון 

עוברים העשים לתוצרת המאוחסנת. 
למניעת  טיפולים  בביצוע  יתמקד  שהטיפול  ממליצים  אנו 
התפתחות העשים במחסן, עוד לפני האחסון ובשלבי האחסון 

הראשונים.
עש  אוכלוסיית  של  לוגריתמית  עלייה  הייתה  המחסנים  בכל 
הדבלים, שנפסקה עם הוצאת השום מהמחסנים. מעניין לציין, 
לאחר  גם  לגדול  המשיכה  הדבלים  עש  אוכלוסיית  שמירב 
מאווררים.  של  הימצאותם  ולמרות  מהמחסן  השום  הוצאת 
שיכולים  הנוספים,  המקורות  מהם  לבחון  חשוב  זה  במקרה 
להוות בית גידול מתאים לעש הדבלים )במחסן הזה מאחסנים 
שהנגיעות  ייתכן  כמו-כן,  בצל(.  גם  ארוכה  תקופה  לאורך 
הגבוהה במלאה ובכפר חסידים נובעת ממקורות מזון נוספים 
האפשרות  את  לשלול  אין  זאת,  עם  יחד  המחסן.  בסביבת 
חומרי  נגד  עמידות  פיתחו  חסידים  ובכפר  במלאה  שהעשים 
הדברה בעקבות שימוש נרחב ותדיר בחומרי הדברה כימיים 
לבחון  אנו ממליצים  בכל מקרה,   .)Talstar, Match, Avant,  IgR)

את  להקטין  על-מנת  החומרים,  יעילות  את  יסודי  באופן 
השימוש בהם ולמנוע עמידות. 

שכיחים  אינם  חרקים,  או  פטריות  אם  בין  נוספים,  מזיקים 
יוצרים  הם  כי  האפשרות  את  לשלול  אין  אך  השום,  במחסני 
מכאן,  לשום.  ולמשיכתו  העש  להתפתחות  מיטיבים  תנאים 
השונים  לריחות  העש  של  המשיכה  מידת  את  לבחון  שיש 
התפתחות  ופנולוגיית  אולפקטומטר  בעזרת  מעבדה,  בתנאי 

העש בשום. 
הימצאות צרעות טפיליות של העשים בכל אחד מהמחסנים 
ייתכן שניתן למסד את ההדברה הביולוגית  מעידה על כך כי 
היעילה והחסכונית גם באחסון שום ולא רק במטעים. צרעות 
בתוכו  או  הפונדקאי  גוף  על  ביציהן  את  מטילות  טפיליות 
מהפונדקאי.  ניזונים  שלהן  והצאצאים  אחר(,  חרק  )לרוב 
לפרזיט  שבניגוד  כך  פרזיטואידיות,  הן  הטפיליות  הצרעות 
שאינו תמיד הורג את הפונדקאי, הצרעות הטפיליות גורמות 
הביולוגית,  ההדברה  את  ליישם  כדי  הפונדקאי.  למות  תמיד 
הריבוי  קצב  הפונדקאים,  חיפוש  של  היעילות  את  לבחון  יש 
אם  שונים.  אקלימיים  לתנאים  הטפיליות  הצרעות  והתאמת 
יימצא כי יש לחזק בזמנים מסוימים את אוכלוסיית הצרעות 
ניסיון  למעבדתנו  אוגמנטציה.  לעשות  יהיה  ניתן  הטפיליות, 

.Bracon מוצלח בגידול צרעות

לסיכום
יש מספר צעדים שניתן לנקוט כדי להדביר את העש באופן 
מזון  שאריות  של  )ניקיון  סניטציה  לבצע  יש  וחסכוני.  יעיל 
ואבק( של המחסן ושל הדולבים לפני הכנסת השום. לאחר 
בקוטלי  הדולבים  ואת  המחסן  מבנה  את  לרסס  יש  הניקוי, 
מומלץ  בסביבה,  נוספים  מזון  מחסני  ישנם  אם  חרקים. 
כדי  כמו-כן,  אלה.  במחסנים  והדברה  סניטציה  טיפולי  על 
ניתן  למנוע מעבר של עשים ממחסנים אלו למחסני השום, 
לכסות את השום המאוחסן ברשתות. יש לבחון את השפעת 

הרשתות על תכונות השום. 
העשים  לכידת  על  ממליצים  אנו  השום,  הכנסת  ועם  לפני 
מלכודות  בלבול;  מלכודות  להעמיד   .1 דרכים:  במספר 
נמוכה. בצפיפות  המין  אוכלוסיית  כאשר  רק  יעילות  אלו 
2. להניח מלכודות ללכידה המונית מבוקרות תאורה, למשיכה 
העשים  של  הפעילות  בשעות  האור  מלכודות  מקסימלית. 
לכידת  וימנעו  העש  של  ויעילה  ממוקדת  תפיסה  יאפשרו 
מלכידת  להימנע  ניתן  אף  זו  בשיטה  מזיקים.  שאינם  חרקים 
ומועילות  במחסן  טבעי  באופן  המצויות  טפיליות,  צרעות 
להדברה ביולוגית; בכך נימנע מלתפוס את הצרעות, וכן ניתן 

יהיה לשחרר צרעות טפיליות להדברה ביולוגית.
צרעות  של  אוגמנטציה  לבצע  אפשרות  קיימת  בנוסף, 
טפיליות, אותן אנחנו מגדלים במעבדה, במהלך הכנסת השום 
התפתחותו  פנולוגיית  את  לבחון  צורך  יש  כמו-כן,  למחסן. 
של העש על השום )משיכה לשום, מחזור חיים, משך חיים 
רמת  ואת  האוכלוסייה  דינמיקת  את  להעריך  כדי  וכדומה(, 

הנגיעות במחסן.

תודות
למועצת הצמחים, על מימון העבודה;

למשקים השותפים: משק רביבו - מירב, אמנון - מנהל מחסני 
אחסון שום, עין חרוד איחוד, משק כהן - מלאה, משק דרפנר 

- כפר חסידים, משק קדח - כפר מנדה.
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