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זו תקופה ארוכה שהחקלאים בישראל נשארו לבד. נותרו 
להם רק מועצות הייצור, וגם הן תחת הפגזה מתמדת. 
לצד היותם לבד, כופים על החקלאים לשאת על גבם 

ובאחריותם גם את הסיסמאות של "יוקר המחיה" ו"פער 
התיווך", כי נטען באופן פופוליסטי שהחקלאים אשמים 
בכך. מצאו עץ נוח לטיפוס ושק חבטות קל. החקלאים 

אשמים כי הם מייצרים חלב, בשר, פירות, ירקות, גידולי 
שדה, ביצים ועוד. אשמים כי הם עובדים קשה כדי לשרוד 
מול כוחות השוק החזקים ובעלי ההון, שהמדינה אפשרה 

להם לפרוח ולעשות בחקלאים כרצונם, כי אין חלופות 
אחרות, ואף אחד לא נקף אצבע להתריע ולהציל. 

והנה, הגיעה ממשלה חדשה ומצאה סיסמת קסם נוספת 
- "רפורמה" בחקלאות. תוך שבועיים הכירו כביכול את כל 

הבעיות, בלי להתייעץ ולדבר עם אנשי מקצוע במשרד, 
עם התנועות ועם ארגוני החקלאים. ככה, זבנג וגמרנו.
בינתיים, עם הזמן, נוסף גם יוקר הדיור עם עלייה של 
10%, ועל העץ הזה קצת יותר קשה לטפס. גם מחיר 

הדלק עלה, מחירי התובלה האווירית והימית התייקרו, וגם 
השתייה המתוקה, מוצרי הפלסטיק, מוצרי מזון אחרים 

למיניהם. 
האם ניתן להשוות את יוקר הדיור ואת משמעותו הקשה 

לכל משפחה בישראל ל-70 שקל שהם רוצים לחסוך 
למשפחה לחודש באמצעות ה"רפורמה" בחקלאות? 

במקום לסייע לחקלאים כדי שיעמדו על הרגליים, מניעים 
תהליכים הזויים שאין דבר מאחוריהם. חלם זה פה. 
עכשיו גם גילו פתאום את חלקן של רשתות השיווק 

בהתייקרויות וכמה כסף הן עושות מפער התיווך. אבל 
שום דבר לא מזיז אותם מה"רפורמה" החקלאית, רוצים 

בכל מחיר לפתוח את הפירות, הירקות והביצים לתחרות 
באמצעות יבוא. האם זה מה שיציל את הציבור הישראלי? 

לא ברור מה עומד מאחורי זה. לא לומדים היטב את 
הנושאים, לא מקשיבים לאנשי המקצוע, באו עם אג'נדה 

מוכנה ולא נותנים שיעצרו אותם. האם באמת הם חושבים 
שזה מה שיוריד את מחירי הירקות, הפירות והביצים? 

ומה עוד ב"רפורמה", מציעים תמיכה ישירה לחקלאים 
בשווי של 100 שקל לדונם תמורת מתן הטבות ליבואנים. 

ממשיכים לזרוק סיסמאות ריקות ועלבונות לחקלאים, 
כמו "בואו נבדוק את האקלים בחממות על-מנת להגדיל 
את הפריון". הזויים. זה כבר נעשה לפני 30 שנה במשקי 

מודל של המשרד, כולל תנורי חימום ואוורור ועגלות 
ושבילים ויצוא שהיה והופסק.

מחלקים הרבה תקציבים בסכומים ענק ליעדים אחרים, 
אבל תמיכה אמיתית בחקלאות אין. רוצים רק לקחת 
מהחקלאים את פרנסתם, את כבודתם, את תקוותם.

בנוסף, קראנו בימים אלה שמשרד החקלאות עובר 
ממגמת יבוא ליצוא. למדנו על זה מידיעה על כך 

שהמשרד עומד לחזור למינוי נספחים חקלאיים ברחבי 
העולם, כדי לקדם את היצוא מישראל. מה קרה? הרי 

המשרד התלונן על מחסור בתוצרת, ולשם כך הקים את 
"רפורמת" היבוא, ועכשיו פתאום יש עודפים ליצוא? האם 

בכלל ברור להם במה כרוכה הקמה מחדש של מערך 
היצוא, שהתחסל כמעט לגמרי במשך השנים?

הרי אין באמת תשתיות של יצוא. אין מספיק סחורה, אין 
מספיק עובדים, מחיר העובדים גבוה, מחיר המים גבוה, 
התובלה יקרה גם באוויר וגם בים, אין השקעות. חסרים 

10,000 דונם חממות כדי ליצור כמויות יצוא בפלפל, 
בתבלינים, באבוקדו, וגם ההדרים בצרות. אם יתעקשו על 

"רפורמת" היבוא, לא יישאר גם מהסחורה שיש.
עם שערי מטבעות נמוכים בדולר, ביורו וברובל, גם לא 

יהיה כדאי לגדל ליצוא. חקלאים רבים שילמו על הסיכונים 
האלה במיטב כספם, ואיש לא ייקח סיכונים ללא ערבויות. 

גם אם בתפוחי אדמה ובגזר יכולים ליצור כמויות גדולות 
יותר ליצוא, נדרשת לכך היערכות מהיסוד וגם נדרשים 

לכך מחירים ראויים ושווקים קבועים, אחרת הסיכון רב מן 
הסיכוי.

אני מקווה שתהיה עבודה אחרת לנספחים, כי צריך 
להתחיל שינויים מהבית ולשמור על החקלאים. להתנפל 

על החקלאים ולבזות אותם שהם תקועים 30 שנה ושאינם 
יודעים לגדל - לא יעזור לשיתוף-פעולה עם המשרד 

ובוודאי שלא עם נספחים למיניהם.
בלי תמיכה מהשורש, בלי אהבה, הכול זה מלים. שנו את 

נוהגיכם והשאר יבוא באופן טבעי מעצמו.
אנחנו היינו פה קודם ופה נישאר. זמן כהונתם קצוב. אז 

תעשו טובה, זרקו את הסיסמאות ובואו בידיים נקיות 
להקשיב לשטח ולאנשי המקצוע, כי החוכמה לא רק 

אצלכם. 

מאיר יפרח

רפורמה בחקלאות - 
סיסמה ריקה שמאחוריה אין כל בשורה לחקלאים

על הפרקל הפרק
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סלט ירקותלט ירקות
המחירים של מוצרים לצרכן   .5

בישראל גבוהים בהשוואה 
למדינות אחרות, ללא קשר 

בהכרח למידת ההגנה 
המכסית עליהם. קיימים 

הפרשים גדולים בין מחירי 
היבוא והמחירים לצרכן 

במוצרים רבים, המיובאים 
כבר לאורך שנים ללא מכס.

ביטול ה-PRA )הערכת   .6
סיכונים( של השירותים להגנת 

הצומח ולביקורת יכול לגרום 
לנזקים גדולים לחקלאות 

הישראלית. לדוגמה בבננות: 
 Black Sigatoka-מחלת ה

המאיימת על גידול הבננות 
בעולם ומחייבת ריסוסים 

כימיים שבועיים במדינות ייצור 
אחרות.
המלצות:

ייעול ופיתוח הייצור המקומי  	·
וחשיפה מוגבלת ליבוא

הגדלת הפריון בחקלאות  	·
ורווחיות המגדל

חיזוק ענפים להתמודדות עם  	·
היבוא

צמצום אובדן מזון והורדת  	·
יוקר המחיה

אימוץ טכנולוגיות חדשות 	·
דיגיטציה וסטנדרטים 	·

התמודדות עם מזיקים בענפי  	·
המטעים וההדרים

עיגון מעמדה של החקלאות 	·
עידוד התארגנויות, הכשרת  	·

דור ההמשך בחקלאות, סימון 
ארץ המקור

מענה לצורכי ההדרכה 	·
חסרים מדריכים בכל התחומים, 

ובעיקר:
חסרים מדריכים בנושאי מיכון, 

בנושאי ניהול אקלים במבני 
צמיחה. אין התמחות רלוונטית 
בנושא שיווק ודיגיטציה ובנושא 

איכות ופוסטהרבסט. חסר חיבור 
לחדשנות ולהייטק, התמחות 

בנושא רובוטיקה - ניהול 
מערכי מיון, ניהול ואיסוף מידע 

מרחפנים. חסרים מדריכים 
בתחום כלכלת הייצור, ניהול 

שרד החקלאות תוקף מ
את עצמו

תחת כותרת זו הופיעה ידיעה 
בלעדית של העיתונאי שמעון 

וילנאי בעיתון יבול שיא, במסגרתה 
דווח על מסמך, שעיקריו גרמו 
לטלטלה עזה בקרב הפקידות 

הבכירה והנהלת משרד 
החקלאות. החטיבה למחקר 

ואסטרטגיה היא שחיברה את 
המסמך )מצגת בת 80 שקפים, 

שכותרתה "בחינת חלופות 
לרפורמה במדיניות החקלאית, 

דיוני תקציב 2022-2021"(, זמן לא 
רב לאחר ששר החקלאות הציג 
את הרפורמה החדשה שגובשה 

עם משרד האוצר.

וזה תוכן הידיעה: "כפי שבהחלט 
ניתן להבין, הגוף המקצועי 
הבכיר במשרד החקלאות 

יוצא במסמך הנדון חוצץ נגד 
הרפורמה שהציע שר החקלאות 

על סעיפיה השונים, ולמעשה 
מבקר בחריפות את התוכנית 

הממשלתית ומפרט את הנזקים 
הגדולים שעלולה הרפורמה 
לחולל אם תיושם במציאות.

נודע לנו )למערכת יבול שיא(, כי 
אחרי שהמסמך נכתב הוא הגיע 

לידיו של שר החקלאות עודד 
פורר שכעס מאוד, קרא למי 

שאחראי על ניסוחו, הסמנכ׳ל 
לאסטרטגיה אורי צוק-בר, הודיע 

לו שהמסמך ייגנז לעד ודרש 
ממנו שלא יעביר את המסמך 

לגורמים כלשהם מחוץ למשרד.
באחרונה הגיע המסמך ל'ידיים 
אחרות',  ובכלל זה ליושב ראש 

ועדת הכלכלה בכנסת, ח'כ מיכאל 
ביטון, ליושב ראש מרכז המועצות 

האזוריות, שי חג'ג', ולגורמים 
בהתאחדות חקלאי ישראל. 

המסמך הודלף גם למערכת יבול 
שיא, וכאשר פניתי )וילנאי( לקבל 

תגובה, התחוללה טלטלה בלשכות 
השר והמנכ'לית ובקרב הפקידות 

הבכירה במשרד".
שמעון וילנאי מציין, כי קודם 

שהועברה אליו התגובה הרשמית 
של משרד החקלאות, הגיעו אליו 

פניות מגורמים שונים במשרד 
ומחוצה לו, שיתחשב במצב ולא 

יפרסם את המסמך, שכן הוא 
עלול לפגוע קשה בפרנסתם של 

בכירים במשרד.
וילנאי ממשיך ומציין כי "להלן 

עיקרי המצגת בכל הנוגע לענפי 
הצומח:

מחירי ירקות ופירות רבים   .1
בישראל אינם יקרים בהשוואה 

למדינות מפותחות, למעט 
המחירים של מספר מצומצם 

של פירות בשנים האחרונות. 
חקלאות ישראל תחרותית 

ברוב הירקות והפירות מול יבוא 
מאירופה. חקלאות ישראל 

אינה תחרותית מול יבוא ללא 
מכס של ירקות ופירות רבים 
מטורקיה, מצרים, ירדן וסין. 

שיעור המכס הממוצע בפועל 
של ישראל ירד מאוד ודומה 

לאיחוד האירופי.
החשיפה ליבוא תצמצם   .2

את הייצור החקלאי בפירות 
ובירקות בהיקף שנע בין

35%-50% - מעל למיליון   
טונות בעלות של כ-8 

מיליארדי ש"ח לשנה, ואת 
שטחי הגידול המושקים 

ב-50% - מ-2 מיליוני דונם 
ל-1.0 מיליון דונם. נוכח זאת 
צפויה פגיעה חמורה בענפי 

פירות וירקות רבים.
תמיכה ישירה של 100   .3

ש"ח לדונם אינה מתאימה 
לענפי חקלאות אינטנסיביים 

בישראל. התמיכה לא 
משפיעה כמעט בענפי 
חקלאות אינטנסיביים. 

תמיכה לדונם כן יכולה לשפר 
את הרווחיות של ענפים 

אקסטנסיביים.
השפעת החשיפה ליבוא של   .4
מוצרים שמחירם בחו׳ל זול 

יותר לא מתורגמת באופן 
אוטומטי לירידת מחירים 

לצרכן.

משק, שילוב דור ההמשך, ניתוח 
ידע ומידע, קבלת החלטות 

מולטי דיסציפלינריות.
להלן תגובת משרד החקלאות: 

אין מדובר במסמך רשמי, 
אלא במסמך אחד מני רבים 

שמטרתו לבחון חלק מהחלופות 
האפשריות טרם קבלת 

ההחלטות, אולם המסמך מכיל 
אי-דיוקים רבים ולכן חלקים 

משמעותיים ממנו לא רלוונטיים. 
תודה רבה על שיתוף הפעולה".

עידת ישראל לחקלאות ו
ה-12

ועידת ישראל לחקלאות 
התקיימה במשך יומיים, 

ב-8-9.12.21, במעלה החמישה, 
וציינה 12 שנים להקמתה. 

הוועידה, בהנחיית מגיש 
הטלוויזיה דני קושמרו, כללה 
אירועים מרכזיים בחקלאות 

הישראלית, במתכונת של 
הרצאות ודיונים מקצועיים 

שהתקיימו במסגרת פאנלים. 
נושאי הועידה כללו את 
התחומים הבאים: ענף 

ההטלה והרפורמה המתוכננת, 
החקלאות הערבית לאן, 

הייטק השקעות וחדשנות 
בחקלאות, התחממות 

גלובלית, איך עוצרים את 
הפשיעה בחקלאות, יבוא 

תוצרת מתחרה, השטחים 
הירוקים, הרפורמה בהגנת 
הצומח, אנרגיה מתחדשת, 

המים לחקלאות וסימון תוצרת 
חקלאית.

בוועידה השתתפו ח"כים  
ומקבלי החלטות, מובילי דעה 
בחברה הישראלית, ראשי ענף 
החקלאות, מנהיגי ההתיישבות 

העובדת וראשי הארגונים 
החקלאיים, אנשי ממשל, בכירי 

המשק והכלכלה, יצואנים, 
משווקי תוצרת חקלאית, רשתות 

שיווק, יצרנים ומשווקים של 
תשומות ותוצרת חקלאית, 

המשך בעמוד הבא
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חקלאים, חוקרים, אנשי תקשורת 
ואקדמיה. 

במסגרת הוועידה התקיימו 
שולחנות עגולים במגוון נושאים 

בוערים ומשמעותיים:
שולחן ענף הלול, שהוביל מוטי 

אלקבץ, דן ברפורמות האחרונות 
וכיצד מצליחים להמשיך לקיים 

את הייצור.  שולחן החקלאות 
בסקטור הערבי בישראל, 

בהובלת מואסי איברהים, עסק 
בקידום הדרכים לאבטחת 

המשך הייצור במגזר הערבי. 
 שולחן החקלאות האורגנית,

בהובלת אלי אהרון, עסק 
בדרכים להגדלת היקף הייצור 

והמסחר בתוצרת חקלאית. 
שולחן "משבר דור ההמשך", 

בהובלת עידית תדהר, דן 
בשאלה כיצד לגרום לצעירים 

להאמין בחקלאות כמקור 
פרנסה ולהמשיך לעסוק בה, ואת 

שולחן דור ההמשך בתחום רפת 
החלב, הוביל ארנון אושרי. שולחן 

בנושא ענף הפירות, בהובלת 
משה ברוקנטל, דן בהתמודדויות 

ובאתגרים בענף זה, לאור הגברת 
היבוא ממדינות אחרות. אלי 

מוגרבי הוביל את שולחן עובדים 
זרים, שדן בדרישה להחרגת 

תנאי העסקתם. שולחן שעסק 
בסוגיות החקלאות הכפרית 

הוביל ארנון בירן, ושולחן נוסף 
עסק בסוגיות הגנת הצומח 

בהובלת פרופ׳ עבד גרה. בנוסף 
לאלו התקיים דיון בנושא שינויי 
האקלים ושולחן בנושא אנרגיה 
מתחדשת, בהובלתו של איתם 
בירגר, במטרה למצוא דרכים 

להגברת ייצור החשמל לצד 
הייצור החקלאי. 

חיים אלוש, מנכ"ל משוב 
וועידת ישראל לחקלאות, ציין 

כי "ועידת ישראל לחקלאות 

מעניקה לחקלאים אפשרות 
של שיח, החלפת ידע וניסיון וגם 

תכנון לקראת השנים הבאות. 
ועידת ישראל לחקלאות ה-12 
נפתחה בימים בהם החקלאות 
הישראלית ניצבת בנקודת זמן 

מאתגרת, ונראה כי הינה קריטית 
לעתיד החקלאות בישראל".
נשיא המדינה, בוז'י הרצוג, 

בירך את באי הוועידה ואמר כי 
"החקלאות הפכה טכנולוגית 

וחדשנית יותר.  קשיים לא מעטים 
מעיבים על ענף החקלאות, 

קשיים שצריכים להדאיג את 
כולנו ולא רק את החקלאים. עלינו 

לפעול בשיקול דעת רחב, בלי 
לפגוע בענף שכולנו יושבים עליו. 

אני ידיד אמת של החקלאות. 
כל מי שלומד היסטוריה יודע 

שללא חקלאות לא הייתה מדינת 
ישראל - באין חקלאות תיפרע 

מדינה. האתגר הגדול מכול הוא 
ביסוס דור חדש של חקלאים 
צעירים, ועתידנו תלוי במידה 

רבה בהבטחת חקלאות חזקה 
ומבוססת".

מנכ"לית משרד החקלאות, 
נעמה קאופמן פס, ציינה בפתח 

הוועידה כי "משרד החקלאות 
הוא הבית של החקלאים 

והחקלאות. אני נמצאת בשיח 
עם החקלאים ויש אמוציות. 

כל כך הרבה שאלו אם אגיע 
לכנס, וברור שאני אהיה פה, גם 
כשיש שיחות קשות. הרפורמה 

בחקלאות באה  קודם כול 
להשקיע בחקלאות, לאחר 

שנים שצמצמו את ההשקעות 
בחקלאות. הרפורמה מכפילה 

את התקציב, ומשקיעים במחקר 
ופיתוח". 

הנוכחים קטעו את דבריה של 
המנכ"לית פעם אחר פעם 

לאורך הנאום וציינו כי "משרד 
החקלאות הוא לא הבית שלנו". 
השר לשעבר, יצחק וקנין, אמר 
למנכ"לית: "איך השלמתם את 

הרפורמה בחקלאות בחודש 
ימים? איך שר יכול ללמוד את 
התחום ולהוציא רפורמה בזמן 

כזה? זה בלתי אפשרי!".
סגן שר הביטחון ושר החקלאות 
לשעבר, ח״כ אלון שוסטר, אמר 

כי "כל שינוי חייב להיות בהסכמה 
- ללא הסכמה לא יהיה שינוי".

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, 
אבו וילן, ציין כי "עד היום היו 4 

דיונים בלבד על הרפורמה. עם 
הצעה כזאת לא יכולה להיות 

רפורמה. האם נפקיר את כל גבול 
הצפון ואת כל עוטף עזה כי זה 

לא נכנס במספרים שלהם? אלה 
סיסמאות וככה לא בונים חומה!".

במסגרת הוועידה הוכן סלט 
מיוחד עם 99 מרכיבים שונים 

)לא כולל תבלינים(, כולם כחול 
לבן, מתוצרתם של חקלאים 

ישראליים מפריסה ארצית 
מהגליל והגולן ועד לדרום 

הארץ. הסלט מהווה הצדעה 
לחקלאות הישראלית. 

צוות בחינה מיוחד של וועידת 
ישראל לחקלאות בחר בשמעון 

ביטון, חקלאי בן 58 ממושב 
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אביבים שעל גבול לבנון, כאיש 
השנה בחקלאות לשנת 2021. 

ביטון נמצא הראוי ביותר לבחירה 
זו, בזכות היותו דמות מובילה 

בחקלאות, חקלאי בפועל, 
שנחשב לקונצנזוס בקרב 

הגופים החקלאיים ומי שניצב 
בחזית מאבקי החקלאים בשנים 

האחרונות: "שמעון הוא מנהיג 
אמיתי, מנהיג מהשטח, אוהב 

ישראל ואוהב חקלאות", אמרו 
בוועדת הבחינה. 

"אני יכול לבחור בחיים שקטים 
יותר, אך החקלאות הייתה 

ותישאר כל חיי", אמר ביטון על 
במת הוועידה. חיים אלוש, ציין כי 

"שמעון ביטון הוא הפנים היפות 
של החקלאות הישראלית, ואנו 

גאים על הבחירה בו".
אות "תרומה מיוחדת 

לחקלאות" הוענק לאלי כהן 
מוגרבי, יו"ר הוועדה החקלאית 

בשדות נגב, מרחבים ובני 
שמעון.

פרס הוענק גם ל-40 החקלאים 
הצעירים המבטיחים בחקלאות. 

עמית יפרח, מזכ"ל תנועת 
המושבים ויו"ר התאחדות 

חקלאי ישראל, ציין כי "בימים 
של דיונים על רפורמה בחקלאות 

עצרנו רגע להדגיש כי עתיד 
החקלאות טמון בצעירים 

החדשים והממשיכים במשקים 
ובחדשנות בעזרת החוקרים 

הצעירים, שפועלים בענף 
לטובת החקלאות. היה לי הכבוד 
להשתתף היום בוועידת ישראל 
לחקלאות ה-12 ולהעניק פרס 

ל-40 הצעירים המבטיחים 
בחקלאות יחד עם חברי, 

שי חג'ג', יו"ר מרכז השלטון 
האזורי. על המדינה להאמין 

בחקלאות הישראלית, לתמוך 
ולבסס אותה, וכך גם יותר 

צעירים יאמינו בחקלאות כדרך 
חיים וכאמצעי פרנסה מכובד".

כולנו מודים לחיים אלוש ולצוות 
שלו על ועידה מוצלחת ופורייה.

סולת חקלאית - פ
יוזמה ברוכה של 

מועצת הצמחים
ועדת הפרויקטים של מועצת 

הצמחים החלה זה מכבר לטפל 
בנושא חשוב וחדש מבחינתה, 

שהוא שמירה על איכות הסביבה 
ופינוי פסולת חקלאית. הנושא 

אושר בוועדה ענפית ירקות 
במועצה, כדי לעודד חקלאים 

לרכוש מרסקות לניקוי החממות, 
וועדת הפרויקטים תומכת בהם 

במימון חלקי ברכישת הכלי.
הנוהל קובע שהמועצה תתמוך 

בחקלאים שיפנו לרכוש מרסקת 
גזם לחממות, המפרידה חוטים 

בגידולי עגבנייה, פלפל, חציל, 
מלפפון. המרסקת מתאימה 
לטרקטורים החל מ-75 כ"ס. 

ההשתתפות הינה חד פעמית 

למשק, והיא מותנית בהצגת 
חשבונית ותמונות הכלי במשק.  

רכישה תוגש לענף הירקות 
כזכאות יחידה למשק, כשסכום 

ההשתתפות יעמוד על כ-50% 
מעלותה ולא יעלה על 5,000 

ש"ח למשק קטן )משק שתשלום 
ההיטלים שלו למועצה לענף 

הירקות לא עולה על סכום של 
3,000 ש"ח לשנה( או  10,000 

ש"ח למשק גדול )משק 
שתשלום ההיטלים שלו למועצה 

לענף הירקות עולה על סכום 
של 3,000 ש"ח לשנה( למכונה, 
מותנה כמובן בתשלומי היטלים 

של אותו חקלאי למועצה בשלוש 
 השנים שקדמו לרכישה. 

כל מגדל, שעדיין לא פנה 
להיעזר במהלך זה, מוזמן לפנות 

לחגית מענף הירקות, במועצת 
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סלט 99 המרכיבים בוועידת ישראל לחקלאות
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הצמחים, ולהגיש את המסמכים 
שיידונו בישיבת ועדת פרויקטים 

הבאה, שמתכנסת כל רבעון 
במועצת הצמחים.

קבוצת חקלאים ראשונה כבר 
רכשה מרסקות וקיבלה את 

הסיוע ברכישה, וכך הם יכולים 
ליהנות מאיכות סביבה נקייה 
יותר ומפתרון לכל הפסולת 

החקלאית המצטברת, שאף גוף 
לא דאג לטפל בה לפני כן. 

לוקת התוספת ח
של עובדים זרים 

לחקלאות
אלי אהרון, מארגון מגדלי ירקות, 

פנה במכתב לד"ר אסף לוי, 
סמנכ"ל גורמי ייצור במשרד 

החקלאות, בנושא חלוקת 
התוספת של עובדים זרים. 

במכתב כתב כי "כידוע בשבועות 
האחרונים בוצעה חלוקה של 

חלק מתוספת העובדים הזרים 
שניתנה לחקלאות. הובהר לנו, 
וכך גם מסתבר מהנתונים, כי 

התוספת בחלוקה זו ניתנה 
בעיקר לחקלאים הגדולים, 

שהייתה בידם כמות גדולה של 
עובדים זרים. החלטה זו ברורה 

בשל כך שבחלוקה המקורית, 
קיבלו חקלאים אלו את הקיצוץ 

הגבוה ביותר. עם זאת, ולאור 
הבעיות הקיימות גם בקרב 

החקלאים הבינוניים והקטנים, 
אנו מבקשים שבחלוקות הבאות 
יינתן דגש גם על חקלאים אלו".
בנוסף הזכיר אלי אהרון במכתבו 
את עניין המשתלות ואת הצורך 

המיידי במתן מענה לעבודת הידיים 
הרבה הנדרשת בהן, בשל ההגדלה 
המשמעותית בכוח האדם הנדרש 

אריק נחמקין, לשעבר שר 
החקלאות, הלך לעולמו.

איש מיוחד היה אריק נחמקין, איש 
של אמת ואדמה.

בכל התפקידים שמילא היה 
מגדלור של דבר אמת, ונאומיו 

רכשו לבבות.
בן של דור נפילים וענקים בחיבורם 

למושבים ולקיבוצים, איש שראה 
חקלאים וחקלאות כנכס לאומי.
הייתה לי הזכות להיות דירקטור 

בחברת ק.א.ל, חברה שיסד והקים 
מתוך הצורך להוזיל את הוצאות החקלאים בתובלה האווירית.

כשר חקלאות, ייזכר נחמקין כמי שקידם ודאג ליצוא ולשוק 
המקומי. הקואופרציה הייתה דגל חייו, למרות שמה שראה בשנים 

האחרונות הוא שהמדינה ברחה מהחקלאים ומהחקלאות, הכול 
בצע כסף, ואיפה ישנם עוד אנשים כמוהו. יהיה זכרו ברוך.

מאיר יפרח

אריק נחמקין איננו

להכנת שתילים מורכבים.
בתשובתה למכתבו של אלי, כתבה 

גב' יהודית כרמי, מנהלת תחום 
עובדים זרים במשרד החקלאות, 
כי המודל לא שונה רק לחקלאים 

הגדולים אלא לכולם, וישנם גם 
חקלאים קטנים/בינוניים אשר 

קיבלו המלצה לתוספת עובדים 
במשקיהם.

גנום המשותף של ה
תות השדה

במאמר שהתפרסם לפני 
שבועות אחדים, בכתב עת מדעי 

 Proceedings - PNAS( אמריקני
 of the National Academy of

Science(, נמסר על מחקר 

ביולוגי שנערך בעשר השנים 
האחרונות בשיתוף חוקרים 

מארה"ב, מסין, מבלגיה ומדרום 
אפריקה. במאמר נמסר כי 

החוקרים הצליחו לרצף את 
הגנים של מינים שונים של תות 

שדה והצליחו לזהות קבוצת גנים 
המשותפת לכולם, והיא הגנום 

המשותף הראשי של תות השדה.

החוקרים מסרו כי ישנם מינים 
רבים של תות שדה במגוון 

גנטי רחב, ולדבריהם, הגנים 
השונים בין מין למין נובעים מכך 
שבהתפתחותם רכשו הצמחים 

גנים נוספים שתאמו את הצרכים 
בסביבה בה גדלו. השינוי בין הזנים 

מתבטא בין השאר בצבעים של 
התות, מלבנים ועד אדומים, וכן 

בעמידות ובהתגוננות מפני תנאי 
הסביבה בה אותו זן גדל, כמו 

תנאים של בצורת למשל. 
החוקרים אספו את המידע 

מ-128 מינים שונים של תותי בר, 
כדי להגיע לתכונות המשותפות 

של כל המינים, ולבסוף נמצא 
כי 45% מהגנים היו משותפים 

לעשרה מינים מהזנים שנבדקו.
החוקרים סבורים שדווקא 

יתרת הגנים הנבדלים של הזנים 
שנבדקו יאפשרו בעתיד לטפח 
זנים המותאמים לאזורי גידולים 

ולדרישת מקומיות ברחבי העולם.

כתובת האינטרנט בה התפרסם 
המאמר:

https://www.pnas.org/
content/118/45/e2105431118
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חדש ממועצת הצמחיםדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות דצמבר 2021 - פברואר 2022
מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד 

נובמבר 2021, אשר ישווקו בחודשים דצמבר 2021 - פברואר 2022. 
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 אוקטובר 2021 עמד על שיעור של 201% 
משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני ירד בחודש אוקטובר 2021 בשיעור של 6% לעומת 
חודש ספטמבר 2021. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש אוקטובר 2021 על שיעור של 
173% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן ירד בחודש אוקטובר 

2021 בשיעור של 2% לעומת חודש ספטמבר 2021.
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המלפפון משתנה בזמן קצר, ולכן 
קיימות תנודות במחירי המלפפון 

מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש 
נובמבר הינו כ-13,550 דונם 

בתי צמיחה, המיועדים לשיווק 
בחודשים דצמבר - פברואר.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד נמוכה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש 

נובמבר הינו כ-16,540 דונם בתי 
צמיחה, המיועדים לשיווק בשוק 

המקומי וליצוא בחודשים דצמבר 
- פברואר.

הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 
עד נמוכה.  

שום
קיים מלאי שדה בהיקף של 

כ-2,000 טונות )המלאי מיועד עד 
סוף אפריל 2021(.

החלו נעיצות לעונת 2021/22, 
שהיקפן כיום כ-7,700 דונם.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

פירוט התחזית:
בצל 

קיים מלאי של כ-25,000 טונות 
בצל מזן ריוורסייד.

בזן בית אלפא )וולקנה( קיים 
מלאי של כ-16,300 טונות. 

הצריכה הממוצעת בחודש הינה 
9,000 טונות.

צפויה הספקה סדירה של בצל.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה 

עד מאוזנת.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 
נובמבר הינו 2,470 דונם ש"פ/

חיפוי ו-2,400 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

דצמבר - פברואר.
הצפי הוא לרמת מחירים מאוזנת 

עד גבוהה.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 

ספטמבר - נובמבר הינו כ-6,340 
דונם, המיועדים לשיווק בחודשים 

דצמבר- פברואר.
הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה. 

מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת 

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

מוערך ב-2,500-1,900 טונות.
היקף שטחי המלפפון בחודשים 
ספטמבר - נובמבר הינו כ-5,845 

דונם בתי צמיחה, המיועדים 
לשיווק בחודשים דצמבר - 

פברואר.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית 

לשאר גידולי הירקות, היצע 

המשך בעמוד הבא
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% שינוינוב׳ 21נוב׳ 20שם ירק

5.00אבטיח

7.509.2724%בטטות איכות מעולה

4.824.27-11%בצל אדום

10.5010.500%בצל ירוק

3.502.81-20%בצל ריברסייד

15.5014.50-6%ברוקולי באריזה קמעונית

3.604.7933%גזר באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
5.005.6513%איכות מעולה

3.253.7515%גזר בשקים

3.873.75-3%דלורית

5.003.89-22%דלעת

6.557.2911%זוקיני ירוק

33.0036.5011%חסה 8 יחידות

6.457.1110%חציל בלאדי

4.71חציל חממה

4.84חצילים

6.474.03-38%כרוב אדום

4.202.46-42%כרוב לבן

5.496.3015%כרובית

9.508.00-16%לוף

7.005.18-26%לפת איכות מעולה

4.625.3215%מלון גליה מעולה

5.495.704%מלון כתום

4.475.1215%מלפפון חממה

3.574.7032%סלק

7.375.80-21%עגבניות באשכולות

6.374.90-23%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
11.857.41-37%איכות מעולה

15.988.10-49%עגבניות צ'רי תמר

6.866.41-7%פלפל אדום איכות מעולה

7.124.89-31%פלפל בהיר

4.604.988%פלפל חריף

8.707.18-17%פלפל כתום

7.536.40-15%פלפל צהוב איכות מעולה

5.505.500%צנון

7.275.23-28%קולרבי

5.866.053%קישואים איכות מעולה

22.0020.00-9%שום

6.484.39-32%שומר

12.6312.953%שעועית ירוקה

7.257.757%תירס באריזה קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
3.85קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
5.505.755%קמעונית איכות מעולה

2.993.104%תפוא״ד אדום בשקים

תפוא״ד באריזה קמעונית 
3.974.6016%לבן איכות מעולה

2.513.1526%תפוא״ד לבן בשקים

% שינוינוב׳ 2021אוק׳ 2021שם ירק

10.009.27-7%בטטות איכות מעולה

4.244.271%בצל אדום

10.5010.500%בצל ירוק

2.702.814%בצל ריברסייד

14.5014.500%ברוקולי באריזה קמעונית

4.594.795%גזר באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
5.445.654%איכות מעולה

3.633.753%גזר בשקים

4.003.75-6%דלורית

3.993.89-2%דלעת

6.117.2919%זוקיני ירוק

36.5036.500%חסה 8 יחידות

7.827.11-9%חציל בלאדי

5.224.84-7%חצילים

6.104.03-34%כרוב אדום

3.112.46-21%כרוב לבן

5.446.3016%כרובית

8.298.00-3%לוף

5.005.184%לפת איכות מעולה

4.775.3211%מלון גליה מעולה

4.895.7017%מלון כתום

3.755.1236%מלפפון חממה

4.004.7018%סלק

7.045.80-18%עגבניות באשכולות

5.554.90-12%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
11.657.41-36%איכות מעולה

12.238.10-34%עגבניות צ'רי תמר

7.476.41-14%פלפל אדום איכות מעולה

6.234.89-22%פלפל בהיר

7.364.98-32%פלפל חריף

8.707.18-17%פלפל כתום

7.896.40-19%פלפל צהוב איכות מעולה

5.505.500%צנון

5.255.2323%קולרבי

6.946.05-13%קישואים איכות מעולה

20.0020.000%שום

4.964.39-12%שומר

15.7412.95-18%שעועית ירוקה

7.757.750%תירס באריזה קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
3.853.850%קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
5.755.750%קמעונית איכות מעולה

3.103.100%תפוא״ד אדום בשקים

תפוא״ד באריזה קמעונית 
4.604.600%לבן איכות מעולה

3.153.150%תפוא״ד לבן בשקים

השוואת מחירי ירקות סיטוניים חודשיים בחודשים אוקטובר 2021 - נובמבר 2021 )ש"ח לק"ג(השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים נובמבר 2020 - נובמבר 2021 )ש"ח לק"ג( 
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יור מזכירות ס
ברמת הנגב

ביקור במו"פ רמת הנגב
לאחר מסע ארוך בנוף המדברי, 
הגיעו ב-9.11.21 חברי מזכירות 

הארגון למו"פ רמת הנגב ונתקבלו 
על-ידי יענקל'ה מוסקוביץ', מנהל 

המו"פ, ועל-ידי ציון שמר, מנהל 
תחנת הניסיונות במקום.

יענקל'ה פתח ואמר כי הגידול 
העיקרי באזור הוא עגבניות צ'רי 

בהיקף של 3,500 דונם, המרוכזים 
בפתחת ניצנה, ויש גם תבלינים, 

תפוחי אדמה, סליקורניה, כרמים 
ליין, רפתות לחלב, לולים, כרמי 
זיתים. ההכנסה מחקלאות מדי 

שנה היא כ-700 מיליון ש"ח. 
המו"פ מלווה את כל התהליכים 

בגידולים השונים.
עיקר תקציב המו"פ מגיע 

ממשרד החקלאות ומקק"ל.
8 מו"פים מתחרים על תקציב 
של משרד החקלאות בסך של 

15 מיליון ש״ח, הקובע סדרי 
עדיפויות. 

ציון שמר, מנהל חוות הניסיונות, 
סקר את מגוון הפעילויות של 

המו"פ באזור:
קידום גידולן של עגבניות צ'רי   o

במצע מנותק;
איתור ואפיון כנות עגבניות   o

עמידות לפוזריום סולני;
פיתוח ענף מוצרי עגבניות   o

טעם על רקע נגיעות בווירוס;
זני ענבים ליין - הקדמת   o

ההתעוררות בכ-100 אלף 

כרמי יין כיום;
פיתוח ענף גידול התמרים   o

ברמת הנגב;
הפחתת סדקים בעגבניות   o

צ'רי בזמן קטיף ולאחריו;
טיפוח גידול הסוככיים   o
בתבלינים, תוך מניעת 

הפריחה בקיץ;
ייעול הממשק לגידול פלפל,   o

בעיקר סוויט בייט;
מיצוי פוטנציאל היבול בגידול   o

חוחובה ברמת הנגב, ענף 
שמנסים לשמר אותו באזור;

הפחתת שאריות חומרי   o
הדברה בגידול עגבניות צ'רי 

על רקע הנגיעות בווירוס;
קידום אבטיחי מידי מורכבים   o

בתקופות מאוחרות;  
הקדמת ההנבה בתות שדה   o

תלוי;
התאמת זני ענבי מאכל   o

להנבה מקומית;
קידום מטעי זיתים ורימונים;  o

ממשק השקיה ודישון בגידול   o
פלפל מטיפוס סוויט בייט 

בגידול אביבי;
פיתוח אגרוטכניקה לגידול   o
מלפפונים ברמת הנגב על 

רקע זנים וגיל מצע;
קידום תמרים בפתחת ניצנה;  o

קידום דובדבן במצפה רמון;  o
פיתוח אבוקדו בכמהין;  o
ענפים חדשים: מקור   o

החסידה - הפקעת מכילה 
חומרים טובים, פי 2 מכורכום; 
סליקורניה חד שנתית - פיתוח 

פרוטוקול לריבוי; סליקורניה 
רב שנתית - ממשק השקיה 
ודישון )הסליקורניה פותחה 

במו"פ רמת הנגב(; אננס, 
סלסולה, אסתר, פטל 

ואוסנה; פיתוח כמהת המדבר 
)פטריית כמהין( כמוצר חדש 

ברמת הנגב.
יענקלה מסכם: למעשה, חולשים 

על 20% משטחי המדינה. 
כשמנסים משהו חדש, מקימים 

משק מודל אצל חקלאי, ואם זה 
מצליח עוברים לאחרים.

תודות ליענקל'ה ולציון, המשיכו 
והצליחו. ממשיכים לביקורים 

בשטח.

ביקור במשקים בבאר 
מילכה ובכמהין

ביקור ראשון נערך במשק של 
אופיר חזות בבאר מילכה. 

מגדל זה שנתיים עגבניות מהזן 
איקראם וצ'רי. הגיע לאזור 

מפתח-תקוה וסיפר על קשיי 
ההתאקלמות וההתעקשות לא 

לוותר על אף הקשיים. צפינו 

מן השטחן השטח
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בגידול המרשים, ושמחנו שלא 
ויתר, וההצלחה בהתאם.  

המשכנו לביקור אצל עדי רז 
בכמהין. מדובר על בן המקום, 

שמגדל בעיקר צ'רי. יש לציין כי 
נחשפנו למגדל מעולה, שגידוליו 

בחממה הינם ברמה גבוהה 
מאוד.

המשך בעמוד הבא
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המועצה האזורית 
רמת חובב

בהמשך הסיור הגענו למועצה 
האזורית רמת חובב, ושם ערכנו 

תצפית על מרחב המועצה 
והמפעלים המצויים בה. ליווה 

אותנו מנהל האגף להגנת 
הסביבה של המועצה, ניר חסון, 

שגם נתן סקירה על פעילותה 
של המועצה אל מול המפעלים, 
שהינם למעשה הלקוחות שלה, 

בעיקר בתחום הפיקוח על איכות 
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הסביבה, אופן ביצוע הפיקוח 
והשליטה על ביצוע הכללים 
הנדרשים. יש לציין כי מדובר 

במועצה שתקציבה הינו כ-60 
מיליון ש"ח.

יור מועצת הצמחים ס
וארגון מגדלי ירקות 

בירדנה ובית יוסף

אלי אהרון

בתאריך 23.11.21 התקיים 
סיור של מועצת הצמחים 

וארגון מגדלי ירקות במושבים 
ירדנה ובית יוסף שבעמק 

המעיינות.

משק אביאל וענת יצחק - 
בית יוסף

במסגרת הסיור ביקרנו במשק 
אביאל ועינת יצחק במושב בית 

יוסף, המגדלים גידולי עלים 
ותבלינים בשיטה הידרופונית. 

במשק 7 דונמים גידולים 
הידרופוניים, הכוללים: חסה 

לליק, חסה סלנובה, חסה קוסטיי 
וחסה רומית וכן פקצ'וי )כרוב 

סיני(.

בנוסף מגדלים תבלינים ירוקים, 
בדגש על בזיליקום. בסך-הכול 

במשק 80 דונם גידולים.
במסגרת הסיור היה ניכר כי 

מדובר בחקלאים מעולים, תוך 
שימוש בטכנולוגיות חדשניות 

ושמירה על סניטציה מוקפדת.

משק חיים קזז - בית יוסף
ביקרנו במשק חיים קזז בחממת 

עגבניות מדוגמת. חיים עסק 
בטרקטורים בעבר, וכיום, כדור 

שני לחקלאים, מגדל עגבניות 
למופת.

המשך בעמוד הבא
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חיים סיפר כי בעבר גידל 
עגבניות בודדות וכעת החליט 

לגדל באשכולות, בגלל יבוא 
העגבניות מטורקיה. את 

תוצרתו משווק חיים לשוק 
הסיטוני בחיפה. בין מועדי גידול 

העגבניות מבצע חיים גידול 
ביניים של מלפפון.

משק שמשון ברזני - 
בית יוסף

שמשון ברזני מגדל כ-100 
דונם עגבניות צ'רי, עגבניות 

ומלפפונים. בביקור בחממה 
למדנו כי מדובר בחקלאי מעולה, 

המקפיד על סניטציה, ותוצאות 
הגידול מדברות בעד עצמן.

משק איציק )ציקי( לוי - 
ירדנה 

עברנו לבקר במשקו של איציק 
)ציקי( לוי, במושב ירדנה, המגדל 

מלפפונים ואבטיחים בבתי 
צמיחה. 

מבצע במשקו ניסיונות בגידול 
אבטיחים בבתי רשת, על אף 

ובניגוד לעמדת אנשי שה"מ, 
הטוענים כי לא ניתן לגדל 

באזור זה אבטיח במבנים. בכל 
זאת, במסגרת איתור גידולים 
חדשים, החליט ציקי שלצורך 

ניצול מקסימלי של השטח, 
יבצע בעצמו ועל חשבונו ניסוי 
של גידול אבטיח בבית רשת. 
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גם המו"פ אינו שותף לעבודת 
מחקר זו.

ציקי מציין כי הוא נאלץ 
להשתמש בהורמון לצורך 

חנטה, כיוון שהתברר כי דבורים 
אינן עושות שם את העבודה. 

בתוך המבנה הוא מנסה לגדל 
סוגי אבטיחים שונים: מיני, מידי 

ורגיל.
מדובר ב-120 דונם מבנים, בהם 
מגדל ציקי מלפפונים, עגבניות 

וכאמור מנסה גידול אבטיח.

סיכום הסיור
בסיום הסיור התכנסנו במועדון 

ירדנה יחד עם חקלאי האזור 
ובהשתתפות יורם קורין, 

ראש המועצה האזורית עמק 
המעיינות.

בפתח הדברים הציג מאיר יפרח 
את פעילות הארגון בנושאים 

השונים וכן את בעיית הרפורמה 

המתוכננת בחקלאות.
יורם, ראש המועצה, דיבר על 
אופן פתרון בעיית המים של 
חקלאי עמק המעיינות, בכך 

שירדנה ובית יוסף הפכו להיות 
חלק מ"אפיקי מים".

כמו-כן ציין יורם את תנופת 
ההרחבות וכן את שיתוף הפעולה 
עם ועדי היישובים והעלה על נס 
את שיתוף הפעולה עם הארגון 

ובמיוחד עם מאיר יפרח, המבקר 
מעת לעת באזור.

יורם חושב שיש להכין תוכנית 
לקידום החקלאות באזור ברמה 

הארצית, וזאת בדגש על הדור 
הצעיר.

יעקב יהודה, מרכז המשק ומזכיר 
מושב ירדנה, סקר את הפעילות 

החקלאית בשני היישובים. הוא 
ציין כי בירדנה 63 נחלות ובבית 

יוסף 70 נחלות וכי כ-53% 
מהתושבים פעילים חקלאית.

בסך-הכול באזור 800 
דונם עגבניות חממה 

ו-200 דונם מלפפון וכן 
עגבניות בבתי רשת.
בנוסף באזור 3,000 
דונם גד"ש ופלחה, 
400 דונם פרדסים 
ו-200 דונם תמרים.
יעקב יהודה מציג 

נושאים לדיון, 
הכוללים:

מציאת פתרון   o
לפסולת חקלאית;

השגת מענקים לשיפור   o
ולהגדלת המשקים;

הורדת נטל מיסוי על   o
החקלאים בהקשר לעובדים 

זרים;
שיפור סל הירקות ביישובים;  o

תוכנית לעידוד חקלאים   o
צעירים;

טיפול בהקצאות עובדים זרים   o

ובברחנים;
טיפול במניעת התוכנית ליבוא   o

ירקות.
במסגרת הדיון סוכם כי יתקיים 

מפגש עם אנשים מרכזיים 
באזור, שמטרתו הכנת תוכנית 

לקידום החקלאות באזור, 
אותה נגיש למשרדי הממשלה 

הרלוונטיים.
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תכירוכירו
עקב גפני ממושב י

משואה: אין לנו 
ארץ אחרת

הדרך להורדת מחירים היא 
לחזור ולתמוך בחקלאות ולא 

להנחית איום ברפורמה

חגית שגב אילת

יעקב גפני הוא חקלאי ותיק 
ממושב משואה משנת 1976. 

במקור ירושלמי, שגדל במשפחה 
שאין לה זיקה לחקלאות. 

ה"חיידק" החקלאי דבק בו 
בשירותו הצבאי, שם רכש חברים 

מושבניקים וקיבוצניקים וזיהה 
בהם רוח אחרת מהעירוניים. 

לאחר השירות הצבאי עבד 
כאיש מחשבים במשטרה ונישא 
לניצה, שהייתה שוטרת תנועה. 
יחד החלו לחפש משק ביישוב 

חקלאי, וכך הגיעו למושב משואה 
בבקעת הירדן, שאוזרח כשנתיים 

לפני הגעתם.
במושב עסקו בעיקר בירקות, 
ותחילה גידלו במשק חצילים, 

קישואים, אבטיחים, מלונים 
ועגבניות. המדינה הקצתה 

15 דונם אדמה, חצי טרקטור 
ומערכת טפטוף, והדבר אילץ 

את יעקב לעזוב את עבודתו 
במשטרה ולהתמקד בחקלאות.

המשק הלך וגדל, עד שהגיע 
להיקף של 80 דונם, שמתוכם 25 
דונם מוקצים למטעים משותפים 
למושב: כרם לענבי מאכל ומטע 

תמרים. במשק האישי עברו 
בעיקר לגידול חסה אייסברג, 

אבטיח וכרוב סיני, הכול ליצוא.
משנת 1985, עם פרוץ משבר 

ענק בחקלאות, נותרה החקלאות 
ללא הגנה וללא תמיכות, ואז 

החלה פריחת בבקעה. כלכלית 
היה שיפור גדול עם נטיעת 

כרמים ליצוא, ובשנת 2000 ניטעו 
תאנים ליצוא והוקמו במשק בתי 

רשת לפלפל ליצוא. אולם, עם 
השנים כל הירקות ליצוא הלכו 
ונעלמו, ובכרם השתנו כל הזמן 
הדרישות מחו"ל, כאשר חלקת 
הכרם האחרונה הייתה ב-2012.
מאז עבר יעקב לפלפל חריף 
ולעגבניות צ'רי לשוק המקומי, 

וזה הלך מצוין, עם שנים טובות 
יותר וטובות פחות. הצרות 

הגדולות החלו גם עם המחסור 
במים, שגרם לנזקים כלכליים, 
ועם כניסת היבוא לפני כארבע 

שנים. לדברי יעקב, "מדינת 
ישראל החלה לייבא פלפל חריף 
מעזה, מירדן, ללא שום הצדקה 
כלכלית, גם כשהמחירים לצרכן 

היו נמוכים מאוד, וזה גרם לנזקים 
כלכליים, כאשר התשומות של 

החקלאים המשיכו לעלות, כולל 
שכר העבודה של הפועלים. 

מחירי התוצרת לא רק שלא עלו 
אלא אף לעיתים ירדו. כחקלאי 
קיבלתי בשנת 1985 תמורה של 

6 ש"ח לק׳ג פלפל חריף, ב-2011 
קיבלתי את אותו מחיר עבור 

אותו קילוגרם, ובשנת 2021, לפני 

עקירת השטחים, כבר קיבלתי 
הרבה פחות מכך, וזה העצוב 

שבדבר".
במאי 2021, באביב האחרון, 
עקר יעקב 23 דונם חממות 

של פלפלים ועגבניות צ'רי, 
בשל חוסר כדאיות כלכלית, 

והאיום ברפורמה הוריד אצלו 
את המסך על גידול הירקות 

במשק. לדבריו: "כשהתחילו את 
המשך בעמוד הבא
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הדיון על הרפורמה בחקלאות 
הבנתי שהעתיד לא מזהיר, 

ולכן החלטתי לנקוט בפעולות 
להפסקת גידול הירקות, כדי לא 

להגיע להפסדים ולחובות. כדי 
שלא אוכל לחזור בי מההחלטה, 

מכרתי גם את רוב החממות, 
לדאבון לבי".

כרגע נותרו ליעקב 20 דונם 
תאנים ליצוא, ובתהליכי זריעה 

יש לו 45 דונם תירס למאכל, 
סופר סוויט צהוב ולבן. יעקב 

מקווה שימשיך להתפרנס בכבוד 
ולפחות יודע שלא יפסיד כספים 

בדרך, כפי שחווה בירקות. "אנו 
חיים באזור שעיקרו חקלאות. 

אין עתיד, אין תעשייה, אין תיירות 
ללא חקלאות בבקעת הירדן, 

וכך גם אין עתיד לאזור כמקום 
מגורים. לכן, מקבלי ההחלטות 

צריכים לחשב ולדעת את 
הנתונים הנכונים לגבי כדאיות 

היבוא. אני מסכים עם כך 
שבמחיר גבוה לצרכן או במצב 
של חוסר בשוק יש צורך ביבוא 
נקודתי, אבל לא בצורה גורפת 
כפי שנעשה בשנים האחרונות, 

תהליך שגורם לי כחקלאי 
להפסיק לגדל בגלל חוסר 

כדאיות. כחקלאים ישראליים 
אנחנו לא יכולים להתמודד מול 
עלויות של חקלאים בטורקיה, 

שיש להם מים ללא הגבלה, שכר 
עבודה אפסי והוצאות שואפות 

לאפס. אין לנו סיכוי מולם, 
ומראש אנחנו מפסידים".

יעקב מציין כי "אם לא תהיה 
חקלאות, ההתיישבות תתפורר 
ושטחים יפונו. באופן אוטומטי 

ייווצר ואקום שיפגע בתושבי 
האזור, אבל לא פחות מזה יפגע 

גם בציבור, כי אין פיקוח על 
מחירי התוצרת, הרשתות גובות 

איזה מחיר שהן רוצות ואין מי 

שיגביל אותן, והיבוא אינו מוזיל 
את המחירים. זו לא  הדרך. 

הדרך להורדת המחירים היא 
לחזור ולתמוך בחקלאות שתהיה 

יעילה יותר, לתמוך בהשקעות 
טכנולוגיות כדי לקדם את המשק 

לעידן המודרני, כך שכל דונם 
יפיק יותר תוצרת".

הוא מסכם כי בגילו כבר לא 
יתחיל משהו חדש. "אין לנו ארץ 
אחרת ואין לנו אופציות, לאן נלך 

אחרי 45 שנה. חקלאות וציונות 
היו ערכים מובילים במשך שנים 
בעם ישראל ובשלטון בישראל, 

וכיום כבר לא ברור מה מוביל את 
הגישה שהשתנתה״.

ליעקב אישיות מדהימה. הוא 
נחרץ ורהוט, מה שנקרא מלח 
הארץ, חקלאי בכל נימי נפשו 

ונשמתו, איש שהאדם והאדמה 
לנגד עיניו. יעקב פירק בצער רב 

חממות ועקר שטחים, והעצב 
ניכר בפניו ובדיבורו.

אנו מברכים את יעקב גפני 
ומשפחתו בבריאות, שמחות 

והצלחה, ומאחלים לו שימשיך 
בברכה לעבד ולהתפרנס 

מהמשק שלו עוד שנים רבות.
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בשדה ההדרכהשדה ההדרכה
נחיות להדברת ה

מחלת הכימשון 
בעגבניות בבתי צמיחה

נובמבר, 2021

שלי גנץ - מנהלת תחום ירקות 
בבתי צמיחה, ממ"ר עגבניות 

מאכל, שה"מ
נטע מור - ממ"ר הגנת הצומח 

בירקות, שה"מ
מחלת הכימשון בעגבניות עלולה 
להופיע בעונת הסתיו, בחודשים 

אוקטובר ונובמבר. בשנים 
האחרונות הייתה המחלה פעילה 

גם בעונת החורף, ככל הנראה 
בשל מקורות המידבק הגדולים 

ותנאי מזג-האוויר המתאימים 
להתפתחות המחלה. כתוצאה 

מכך, הסבה המחלה נזקים 
כבדים בעיקר בכמה בתי רשת, 

אך גם בחממות. 

התנאים 
להתפתחות 

המחלה
התנאים המיטביים 

להתפתחות 
מחלת הכימשון 

הם לחות 
גבוהה, הגורמת 
להיווצרות מים 

חופשיים על פני 
הצמחים במשך שעות אחדות, 
וטמפרטורות בטווח של 25-15 

מ"צ. בטמפרטורות נמוכות 
)בעונת החורף( התפתחות 

המחלה מעוכבת, כלומר 
כמעט שאין הדבקות חדשות, 

אולם תפטיר הפטרייה ממשיך 
להתקדם מהעלים אל הגבעולים 

ולגרום לתמותת צמחים.  

תיאור המחלה ונזקיה
על גבי העלים מופיעים כתמים 
חומים המוקפים בהילה ירוקה, 

ומצדו התחתון של העלה 
ניתן להבחין במעטה צמרירי 

המכיל את נושאי הנבגים ואת 
נבגי הפטרייה. על הגבעולים 
או הפטוטרות נראים כתמים 

חומים כהים ומוארכים. המחלה 
מתקדמת ומתפתחת מהעלים 

אל הפטוטרות, עד אשר 
מגיעה אל הגבעול וגורמת בו 

לחיגור ולתמותה של צמחים או 
חלקי צמחים. גם על גבי הפרי 

והעוקצים מתגלים כתמים חומים 
ויבשים, הפוסלים את הפרי 

לשיווק.

דרכי ההתמודדות עם 
המחלה

אמצעים אגרוטכניים
הורדת הלחות היחסית   .1

במבנה מקטינה את הסיכוי 
להידבקות הצמחים. 

האמצעים להורדת הלחות 
היחסית הם:

חיפוי קרקע מלא ביריעות  א. 
פוליאתילן )אין חשיבות 

לצבען(;
שטיפת הרשתות בצדי  ב. 

המבנה כך שתתאפשר תנועת 
אוויר מיטבית.

סניטציה - במקרה   .2
שנתגלתה נגיעות בחלקה, 
חשוב מאוד להרחיק חלקי 

צמחים הנגועים במחלה. 
שיטה זאת הוכיחה את 
יעילותה בכמה ניסויים 

שבוצעו בשנים האחרונות. 
מגדלים, שיישמו את 
השיטה והרחיקו את 

החלקים הנגועים, עצרו את 
התפשטות המחלה.    

הדברה כימית 
כיום עומד לרשות המגדלים 

מגוון נרחב של תכשירים 
מניעתיים הפוגעים בנבגי 

הפטרייה ושל תכשירים בעלי 
כושר פעילות סיסטמית, 
ובאמצעותם ניתן להשיג 

הדברה יעילה של המחלה 
)אם מגלים אותה בזמן(. חשוב 
לזכור שהסתמכות על תכשירי 

ההדברה בלבד עלולה להיות 
מסוכנת, כיוון שקיים חשש 

להתפתחות תבדידי פטרייה 
עמידים לתכשירים או לירידה 

ביעילותם.
בתקופה הזאת של השנה, שבה 

מתקיימים תנאים מיטביים 
להדבקת צמחים, חשוב לבצע 

טיפולי מניעה כנגד המחלה.
ריסוסי מניעה יעילים עשויים 

למנוע לרוב הסתבכות חמורה
של המחלה וקושי בעצירת 

התפשטותה.

כימשון על העלעלכימשון על הפרי

כימשון על הגבעול
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בטבלה שלהלן מופיעים התכשירים להדברת מחלת הכימשון לפי אתר הפעולה ומידת הסיסטמיות שלהם. 

:)IPM( מקרא להתאמת התכשירים למערך הדברה משולבת

)IPM( שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 
 שימוש מוגבל בהדברה הביולוגית המשולבת )IPM( לאחר התייעצות עם מדריך השדה

)IPM( אסור לשימוש במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבת 

קבוצה /שם גנריIPMשם התכשיר
הערותאופן פעילות

PROPINEBאנטרקול

למניעה, לא סיסטמיקרבמט )רב אתרי(
בראבו / בארבי / ברק / נוגל / דאקוניל 

/ אודאון / תפוגן סופר
CHLOROTHALONIL

מנצידן / מנקודי / מנקוזן /מנקוטל / 
טרידקס / סנקוזב

MANCOZEB

רוקסם
ZOXAMIDE + 
MANCOZEB

מעכב את חלוקת  
B3 - למניעה, לא סיסטמיהתא

מרפא, סיסטמיPROPAMOCARB HCLF4דותן

אינפיניטו
FLUOPICOLIDE+ 
PROPAMOCARBB5+F4

קומודור
AZOXYSTROBIN + 

CHLOROTHALONILC3גם לקימחונות

המשך בעמוד הבא
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קבוצה /שם גנריIPMשם התכשיר
הערותאופן פעילות

סנדומיל / מילור/ 
דו רה מי / מנקולקסיל

METALAXYL + 
MANCOZEB

)1A( RNA מונע ומרפא, סיסטמי, יעיל מאוד מעכבי
כל עוד לא התפתחה עמידות

MZ רודאו / MZ רידומיל גולד
MEFENOXAM + 

MANCOZEB

פוליו גולד/ מטאל גולד
MEFENOXAM + 

CHLOROTHALONIL

גלבן מנקוזב
BENALAXYL++ 
MANCOZEB

מנקור / דרגופיקס / צימוקלין / סימוקס 
טופ

CYMOXANIL + 
MANCOZEB

מרפא, סיסטמי, יעיל מאוד; מנגנון לא ידוע
מינונים ושילובים - ראו בתוויות

ויטן / סיימון / סיימוקX / קורזייט / 
סימוקסן/ סיני

CYMOXANIL

זטניל
CYMOXANIL + 

CHLOROTHALONIL

אקרובט
DIMETHOMORPH + 

MANCOZEB

מעכבי סינתזת צלולוז 
)H5(

למניעה, טרנסלמינרי
*אצן מומלץ בתוספת דרגופיקס
Xברקוד מומלץ בשילוב סימוק**

ספינקס סופרא / ברקוד**
DIMETHOMORPH + 
CHLOROTHALONIL

אתלט / דיימונד 
ספינקס /  אצן*

DIMETHOMORPH

באנג'ו פורטה
DIMETHOMORPH + 

FLUAZINAM

MANDIPROPAMIDרבוס

 MZ קריאל
MANDIPROPAMID + 

MANCOZEB

ולבון
BENTHIAVALICARB-

ISOPROPYL + 
MANCOZEB

אורבגו
AMETOCTRADIN+ 
DIMETHOMORPHC8+H5

קליפמן
FAMOXADONE 
+ MANCOZEBלמניעהרב אתרי

COPPER HYDROXIDEקוציד 2000

תכ' נחושת
למניעה, בעיקר באורגני

 Tri-Basic copperמרק בורדו אולטרא
sulphate נחושתן

CUPROUS OXIDEקופ

מאסטר קופ
COPPER SULFATE 
PENTAHYDRATE

בשילוב עם קוציד, בעיקר באורגנישמןNEEM OILנימטול

בעיקר לאורגנישמןTEA TREE OILטימורקס גולד

יש לטפל לסירוגין בתכשירים 
מקבוצות שונות. במקרה 

שמשתמשים בשני תכשירים 

יחד לשם ייעול ההדברה - יש 
לשלב תכשירים מקבוצות 

כימיות שונות. לדוגמה שילובים 

 + )A1(  אפשריים: פוליו גולד
 + )H5( אקרובט ,)UN( קורזייט

רידומיל גולד A1( MZ(, אקרובט 

אין באמור לעיל אלא בגדר עצה מקצועית בלבד, ועל מקבל העצה לנקוט משנה זהירות. 
ביצוע האמור בעצה הינו על אחריותו הבלעדית של מקבלה.

 + )H5( קריאל ,)UN( ויטן + )H5(
.)UN(  קורזייט
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מלצות גידול פלפל ה
אביבי בערבה 

2021/22

עדי סויסה, דוד סילברמן, 
עודד פרידמן, סבטלנה דוברינין 

- שה"מ, משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר 

יצחק אסקירה - יועץ שה"מ
יורם צביאלי, שבתאי כהן, 

שמעון פיבוניה - מו"פ ערבה 
תיכונה וצפונית תמר

הקדמה
פלפל אביבי הוא גידול 

נישה הנשתל בשיא החורף 
בטמפרטורות נמוכות, ביום 
קצר ומועט קרינה, וגדל עם 
עליית הטמפרטורה לקטיף 

באביב )מאי-יוני(. בשונה 
מהשתילה הסתווית, הפרי 

מיועד לשיווק בשוק המקומי 

בחלון שמסוף עונת הפרי 
הסתווי בערבה ועד לפני הגעת 
הפרי הקיצי מיתר חלקי הארץ. 
לכן, רצויים זנים בעלי פרי גדול 
ובכיר, המרכזים יבול לתקופה 

קצרה.  

בית גידול
מומלץ בעונה זו לגדל במבנים 

מכוסים בפלסטיק, כדי 
להבטיח טמפרטורה נוחה 

בתחילת הגידול לקליטה טובה 
של הצמחים ולהתפתחות 

מהירה של הצימוח והחנטה. 
עדיף גידול בבית צמיחה גבוה, 
אותו ניתן להחזיק סגור לאורך 
תקופה ארוכה יחסית בשלבי 

הגידול הראשונים ולאוורר 
בהתאם לצורך, לעומת הגידול 

במנהרה, אותה יש לאוורר 
מוקדם יותר בעונה בגלל 

היווצרות עודפי חום. 

מועד שתילה
מומלץ לשתול בין סוף דצמבר 

לבין אמצע ינואר. מניסיון מצטבר, 
חלקות משתילות אלו מגיעות 

לקטיף מסוף אפריל ובטיפול נכון 
יכולות להניב עד סוף מאי - תחילת 

יוני. אין יתרון להקדמת השתילה 
לצורך קבלת פרי מוקדם בגלל 
תחרות עם השתילות הסתוויות 

הנקטפות ומשווקות עד סוף 
אפריל. שתילה במועד מאוחר יותר 

תאחר את תחילת הקטיף למועד 
העלול להיות פחות אטרקטיבי 

שיווקית.

הכנת קרקע, חיטוי 
וחיפוי קרקע

לא ניתן לבצע חיטוי קרקע יעיל 
בצמוד לשתילה החורפית אלא 

בקיץ שלפני הגידול הסתווי )מלון, 
קישוא(. לחילופין, ניתן להכין 

את הקרקע, ללא גידול סתווי. 

יש להתייעץ עם המדריכים על 
הטיפול המתאים ביותר לחלקות 

עם נגיעות של נמטודות.
חיפוי קרקע ביריעה שקופה 

יעלה את טמפרטורת הקרקע 
ויתרום לצימוח מהיר יותר 

בתחילת הגידול. רצוי להסיר 
את החיפוי בתחילת חודש מרץ, 
כדי להעלות את הלחות במבנה 

ולמנוע נזקי חום. 

מרווחי שתילה
מומלץ לשתול בצמד שורות 

לערוגה ברוחב 1.60 מטר 
ובמרחק 40 ס"מ בין השתילים 

בשורה.
 

זנים
הזן האדום המקובל כיום הוא 

הזן רעם. הזנים האדומים להלן 
נבחנו בניסוי בתחנת יאיר בעונת 

:2017/18
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המשך בעמוד הבא

לגידול בבית צמיחה: רעם   °
)הזרע סידס(, 10088 )אפעל(, 

Top142 )טופ סידס(; 

לגידול במנהרה: רעם )הזרע   °
סידס(, ארמדה )ירוק 2000( - 
בעל יתרון במשקל פרי גבוה. 

זנים אדומים מומלצים לגידול 
באזור כיכר סדום במנהרות:
רעם )הזרע סידס(, קנון   °

)זרעים גדרה(, 10088)אפעל(, 
Top142 )טופ סידס(.

זנים צבעוניים שנבחנו בתחנת 
יאיר בעונת 2019/20 בבית 
צמיחה ונמצאו מתאימים:

צהוב: יעל )אדמה מכתשים( - זן 
אפיל בעל דרישות השקיה ודישון 

מועטות. יש לשתול בפתיחת 
מים נפרדת.

כתום: זהר )הזרע סידס(.

הסרת חנטים ועיצוב הצמח 
בשונה מהגידול הסתווי, קצב 

החנטה בגידול פלפל אביבי הוא 
מהיר. הפרי חונט החל מקומה 
אפס, וברוב המקרים יגדל בין 

ענפי הצימוח ויתפתח לפרי מעוות 
בעל איכות נמוכה. על-מנת למנוע 
מצב זה, מומלץ לעבור ולסדר את 
הצמחים כך שהפירות הראשונים 
יהיו משוחררים ולא תפוסים, כדי 

שיוכלו להתפתח לצורה רגולרית. 
הורדות הפרי בקומות הראשונות 
בזן רעם יגרמו לאיחור בתחילת 

הקטיף, לכן זו פעולה לא כדאית 
כלכלית. 

שימוש בדבורים
שימוש בדבורים )דבש, בומבוס( 

עשוי לתרום לחנטה ולשיפור 
איכות הפרי. 

כיסוי ברשת צל 
השתילה תיעשה תחת כיסוי 

פלסטיק וללא רשת צל. 

במנהרות עבירות, בהן עלול 
להיווצר עומס חום, מומלץ 

להלבין את הדפנות )חצאית( 
בגובה 1 מטר מיום השתילה. 

כשבועיים עד חודש לאחר 
תחילת חנטה יש לכסות ברשת 
צל ולפתוח פתחי אוורור בגג או 
להחליף לרשת )חרקים או צל(. 

בבתי צמיחה גבוהים ניתן לאחר 
את הכיסוי ברשת צל לחודש 
לאחר תחילת חנטה. פריסת 

רשת בשלב מוקדם מדי עלולה 
לפגוע בחנטה ובפוטנציאל 

היבול. איחור בפריסת הרשת 
עלול לגרום לחשיפת הצמחים 

לעקה והפירות למכות שמש 
ולשחור פיטם. ההחלטה מתי 

לפרוס רשת צל תלויה בכמות 
החנטים, בעוצמת הצימוח, בסוג 

המבנה ובאירועי מזג-אויר חריגים 
שמאפיינים את האביב. מומלץ 

להיוועץ במדריכים.

המלצות השקיה ודישון
שטחי גידול הפלפל בערבה 

מאופיינים במגוון שיטות להכנת 
הקרקע, מהוספת קומפוסט 

ועיבודים כל שנה ועד לגידול ללא 
עיבוד כלל, בקרקע או בתעלות 

גידול שונות. המלצות הדישון 
הניתנות כאן )טבלה 1( דורשות 

התאמה לכל שדה בהתאם 
למצע הגידול ולפוריותו. במידה 

שמזהים סימני מחסור בצמחים, 
יש לתגבר את הדשן הראשי 

במיקרואלמנטים.
בפלפל אביבי מבחינים בשתי 

תקופות מבחינת המלצות 
הדישון: א. משתילה עד חנטה, 

תקופה בה עלינו לבנות צמח 
חזק שיוכל להעמיס על 

עצמו פרי איכותי במשך זמן 
קצר יחסית;  ב. מחנטה עד 

סיום קטיף, תקופה בה רמת 
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ההשקיה עולה עם הטמפרטורה 
וההתאדות. 

יש לדייק במתן ההשקיה, 
למניעת מצבי עקה העלולים 
לגרום לשחור פיטם, במיוחד 

עם תחילת החנטה ועליית 
הטמפרטורה ובמיוחד בזנים 

הרגישים לשחור פיטם. 

בקרת מנת השקיה ומליחות 
על-ידי שואבי תמיסה 

)משאבים( 
עלייה ברמת המוליכות 

החשמלית בבית השורשים 
מעידה על הדחה לא מספקת 

של מלחים מבית השורשים. 
המליחות עלולה לפגוע 

בתפקוד הצמח ולגרום לשחור 
פיטם בחנטים המתפתחים. 

ניטור מליחות תמיסת הקרקע 
באמצעות משאבים הוא גורם 

מפתח בניהול ממשק ההשקיה. 
מומלץ לבצע בדיקת משאבים 

פעם בשבוע, ובנוסף, לאחר 
שינוי בהשקיה או בדישון. דריכת 

המשאבים צריכה להתבצע 

כחצי שעה-שעה לאחר סיום 
ההשקיה. שאיבת התמיסה 

צריכה להתבצע לפני ההשקיה 
הבאה. 

בקרת השקיה באמצעות 
טנסיומטרים וחיישני רטיבות

בשתילות אביביות מומלץ 
להיעזר במכשירים לדיוק ולייעול 

ההשקיה.

הגנת הצומח 
מחלות 

קימחונית - הניסיון הרב שנתי 
מלמד אותנו שצריך להגמיע 

בתחילת מרץ, תקופה בה 
התנאים אידיאליים להתפרצות 
המחלה. לא מומלץ לדחות את 
הטיפול הראשון מעבר למועד 

הזה, מפני שאיחור לאמצע - סוף 
מרץ עלול לגרום להתפרצות 

המחלה. טיפול שני מומלץ לתת 
חודש לאחר היישום הראשון. 

בדרך כלל אין צורך בעוד טיפול. 
אם ישנה התפרצות של המחלה 

למרות הטיפולים, מומלץ 

להיוועץ במדריכת הגנת הצומח. 
וירוס כתמי הנבילה של העגבנייה 

TSWV  - יש לדאוג להדברת 

התריפסים המעבירים את 
הווירוס. במידה שמתגלים 

צמחים עם הווירוס, יש לעקור 
את הצמח הנגוע אל תוך שקית 

במקום ולסלק אותו מהחלקה 
ומהסביבה. פעם בשבוע יש 

לבדוק את כל השדה, לאתר 
צמחים עם סימפטומים ולסלקם 

מהחלקה. 

מזיקים
כנימות עלה - בחלקות 

המתוכננות ליישום אויבים 
טבעיים, לא מומלץ להגמיע 

תכשירי אימידקלופריד 
)קונפידור ודומיו(, גם לא 

בהוצאת השתילים מהמשתלה, 
עקב פגיעה עתידית קשה 

בהתבססות פשפש האוריוס. 
במידה שמזהים את  המזיק 
בשדה, מומלץ להתייעץ מיד 
עם אנשי השדה של חברות 
הדברה ביולוגית או מדריכת 

הגנת הצומח, עקב החשיבות 
להדברה מהירה של  המזיק טרם 

התבססותו ובשל הפוטנציאל 
להעביר וירוסים.

אקריות עיוותים - מומלץ לטפל 
עם זיהוי ראשוני של המזיק  

ולהמשיך טיפולים  אחת ל-14-10 
יום. המזיק פוגע לא רק בצימוח 

העלוותי אלא גם גורם לנזקים 
קשים בפרי.

תריפס הפרחים המערבי - יש 
לעקוב אחר האוכלוסייה. בהגיע 

סף נוכחות ל-4-2 תריפסים 
לפרח ובמידה שבשדה אין 

שימוש בהדברה ביולוגית, יש 
להתחיל טיפולי הדברה. במידה 

שישנו שימוש בפשפש אוריוס, 
יש להתייעץ עם שירות שדה של 

חברות הדברה ביולוגית. 
תריפס הקיקיון - עם עליית 

הטמפרטורה יש סיכוי להופעת 
המזיק בשדות. תריפס הקיקיון 
מזיק לעלים צעירים ועלול גם 

לגרום לנזקים קשים בפרי, 
המופיעים כשריטות. עם זיהוי 

המזיק מומלץ לבצע טיפול. 
ניתן להיוועץ עם מדריכת הגנת 

הצומח.
כנימת עש הטבק - מומלץ 

לטפל עם התחלת התבססותו 
של המזיק. רמת האוכלוסייה 

גדלה עם עליית הטמפרטורה. 
הנזק הישיר מתבטא בהצהבת 

הצמחים ובהבהרת הפרי. בנוסף, 
עלול המזיק להעביר וירוסים. 

אקרית אדומה, כנימות קמחיות, 
עשי לילה - יש לטפל בהתאם 

לזיהוי, בתחילה לפי מוקדים ולא 
בכל החלקה, כדי למנוע פגיעה 

במועילים.

בכל ספק או שאלה מומלץ 
להתייעץ עם המדריכים.

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

טבלה מס' 1: השקיה ורמות דישון מומלצות לפי שלבי הגידול

ימים 
משתילה

שלבי 
התפתחות 

צמח

הרכב דשן)1( 
מומלץ

ליטר דשן 
לקוב מים

השקיה )קוב 
לדונם יומי(

מרווח השקיה 
)ימים(

מנת חנקן צרוף יומית
)~ גרם לדונם(

שתילה-15-0
קליטה

 6:6:6
131220)ערבה(

קליטה - 45-15
1250 (2)7:3:7/7:1:714-2תחילת חנטה

60-45
תחילת חנטה 
- חנטה קומה 

שנייה
7:3:7/7:1:71.25(3) 1-0.5400

90-60
חנטה קומה 
שנייה - מילוי 

פרי
7:3:7/7:1:71.28-60.5600

מילוי פרי - 120-90
7:3:7/7:1:70.610-80.5400קטיף

חקלאים המרכיבים בעצמם את הדשן מוזמנים להתייעץ עם המדריכים בקביעת המרכיבים.  )1(
בקרקעות בינוניות-כבדות רצוי בשלב זה לרווח את ההשקיה לאחת ליומיים, למניעת היווצרות עודפי   )2(

מים.
שני מחזורי השקיה ביום; בקרקעות חוליות מאוד רצוי 3 מחזורים.  )3(
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רקות לתעשייהי
דצמבר 2021

שאול גרף

מפעל "גרין-פרוסט", מילוטל 
בעבר, ששופץ והתחיל לעבוד, 

נשרף. כולי תקווה ששיקומו 
יהיה מהיר.

עגבניות לתעשייה
שנה חדשה בפתח, שנת 

שמיטה, והמפעלים מבקשים 
פחות עגבניות. העלקת 

ממשיכה להיות הגורם המאיים 
על הגידול. הוספת כלור 

במהלך ההשקיה נבדקה ולא 
נמצאה יעילה דיה. התכשיר 
מוניטור פוגע בנביטת זרעי 

העלקת, אולם תוספת 
התכשיר "קדרה", שפוגעת 

היטב בעלקת שנבטה וטפלה 
את העגבניות, עלולה לפגוע 
קשה בחנטת העגבניות. ניתן 
להשתמש בתכשיר זה, ללא 

פגיעה בחנטת העגבניות, רק 
באזורי גידול בהם יש תנאים 

טובים לחנטה או לחילופין, 
קיים בהם שיבוש קשה 

בעלקת, שבטפילותה מקבלת 
מהעגבנייה גם את ה"קדרה". 

משגיחי הכשרות גילו את 
ה"טוטה אבסולוטה", ומפעלים 

"כשרים" בכשרות יתירה 
יצטרכו בהקפדה. זחל הטוטה 

בדרך כלל נכנס לפרי העגבנייה 
ובניגוד להליוטיס יוצא החוצה, 
אולם לעיתים הוא נשאר בפרי 

וגורם לבעיות של כשרות. 
הפשפש נזידיוקוריס מוריד 

את אוכלוסית ה"טוטה", אולם 
אנחנו מרססים בתכשירים 

שפוגעים בפשפש המועיל. רצוי 
להתייעץ לפני הריסוסים לגבי 
מידת הפגיעה של התכשירים 

במועילים. 

כנס מגדלי העגבניות לתעשייה 
יתקיים ב-11.1.2022 - פרטים 

במדור "סלט ירקות". 

תירס
המזיק גדודית פולשנית ממשיך 

לסכן את גידול התירס ומחייב 
ריסוסים רבים, שאם מרוססים 

בזמן הם יעילים. 
ריסוסים אלו מייקרים את עלות 

הגידול ומחייבים תיקון בחוזה 
התירס.

כנס 
מגדלי העגבניות לתעשייה

11.1.2022
שמרו את היום!
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רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל
ערכו: סבטלנה דוברינין, נטע מור, תמר אלון - תחום הגנת הצומח

דוד סילברמן - תחום ירקות

מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בפלפל לשוק מקומי. הכתוב במידע זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש 
בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח 

ושירותי הביקורת" https://pesticides.moag.gov.il/#/pages/tachshirim. רשימת תכשירי הדברה ליצוא מופיעה בנפרד באתר האינטרנט של שה"מ. 
ככלל, על-מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים, מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות 

 Insecticide/Fungicide Resistance Action) FRAC-ו IRAC שונה)1(. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים עם אותיות, במיון לפי
(Committee

- ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל(.
בנוסף, ישנן מגבלות על השימוש בתכשירים במשקים הפועלים בממשק הדברה משולבת )IPM( וייעשה שימוש בתכשירים בהתאם להשפעתם 

על האויבים הטבעיים, לפי מקרא המופיע מטה בטבלה מס' 1. שימו לב, שהתכשירים בצבע ירוק מורשים גם בחקלאות אורגנית.

טבלה מס' 1: מקרא להתאמת התכשירים למערך ההדברה הביולוגית המשולבת IPM)2(. התכשירים נבדקו על-ידי חברת "ביו בי מערכות 
ביולוגיות", באדיבות משה כהן:

)IPM( שימוש ללא הגבלה במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבתA
Bשימוש מוגבל בהדברה הביולוגית המשולבת )IPM( לאחר התייעצות עם מדריך השדה

)IPM( אסור לשימוש במסגרת ההדברה הביולוגית המשולבתC

ימי המתנה ריכוז/מינון לדונםIPM)2(תכשיר הדברההפגע
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף

אקרית אדומה מצויה
Tetranychus urticae

אקרית טורפת - 
מועיליםA30,000-20,0000Phytoseiulus persimilisפרסימיליס

EOS שמןA
1%

3MINERAL OIL
שמן

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

להליוגפרית

+A3D-LIMONENEאולטראפז
PARAFFINIC OIL

אין לרסס בטמפרטורה מעל 30 מ"צ

A1%3FATTY ACID POTASSIUM SALTפליפר

A1%3SUCROGLYCERIDESאנדיבאג

ורטימק, אגרירון, 
אקטינמור, 

ביומקטין, בקטין, 
ורטיגו, ורמוט, 

ורקוטל, רומקטין, 
אקרימקטין, 

אינוורט

C50-307 סמ"קABAMECTIN6
בשילוב עם שמן מינראלי או משטח; 

ידביר גם מנהרנים ותריפסים

60 סמ"קCאוברון
3SPIROMESIFEN23 לדרגות צעירות; פוגע קשות באקריות

טורפות 100-60 סמ"קCאובליסק

1503ACEQUINOCYL20B סמ"קAאקסמייט

לדרגות צעירות; בשילוב עם פלורמייט 403CLOFENTEZINE10A סמ"קAאפולו 50
 EOS או שמן

1003CYFLUMETOFEN25A סמ"קAדיפנדר

מטרונום פריים, 
SINTHETIC TERPENES 5003 סמ"קAרקויאם פריים

EXTRACT OF CHENOPODIUM

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף ענפי שירות - תחום הגנת הצומח
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ימי המתנה ריכוז/מינון לדונםIPM)2(תכשיר הדברההפגע
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף

אקרית אדומה מצויה
Tetranychus urticae

)המשך(

1003FENPYROXIMATE סמ"קCמטאור

21A

ניתן לשלב עם נימגארד 1%

403PYRIMIDIFEN סמ"קCמייטקלין

ניתן לשלב עם ספיידר757TEBUFENPYRAD גרםCמסאי-מייט

1254PYRIDABEN סמ"קCנקסטר

C0.08%מייטוואט
תכשיר סיליקוני3

ניתן להשתמש לפני פיזור פרסימיליס 
וסבירסקי C0.07%אקו טק

שמןA2%3NEEM OILנימגארד

בשילוב עם אולטרא פיין או 1004MILBEMECTIN6 EOS סמ"קC מילבנוק

Aספיידר
מג"ח, 253ETOXAZOLE10B סמ"ק

לדרגות צעירות 

Bטופ-מייט

פלורמייט, פלוטו, 
בהדברה ביולוגית אין להוסיף שמנים 503BIFENAZATE20D סמ"קAפרדיסו, דורמייט

לדורמייט
פגסוס 250, פניקס 

*250C150-10028 סמ"קDIAFENTHIURON12A בשטח גלוי בלבד; ידביר גם כנימת*
עש הטבק וציקדות

מומלץ לרסס במרסס הכולל מפוח שמן1.53VEGETABLE OIL ליטרAתמרטק
לכיסוי מיטבי
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ימי המתנה ריכוז/מינון לדונםIPM)2(תכשיר הדברההפגע
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף

אקרית 
העיוותים

Polyphagotar- 
sonemus latus

ורטימק, אגרירון, 
ביומקטין, ורטיגו, 
ורקוטל, רומקטין

C50-307 סמ"קABAMECTIN

6

בשילוב עם שמן או משטח;
 ידביר גם מנהרנים ותריפסים 

בשילוב עם אולטרה פיין או 1004MILBEMECTINEOS סמ"קCמילבנוק

פרוקליים, פרפקט, 
65-407EMAMECTIN BENZOATE סמ"קCנוקאאוט, דורקליים

מינון התכשיר בהתאם לתווית; ידביר 
גם זחלי עשים 

פוגע קשות באקריות טורפות603SPIROMESIFEN23 סמ"קCאוברון

בשילוב עם 1003CYFLUMETOFEN25AEOS סמ"קAדיפנדר

403PYRIMIDIFEN21A סמ"קCמייטקלין

בשטח חסוי בלבד403CHLORFENAPYR13 סמ"קCפיראט, פוליס

בשטח גלוי בלבד150-10028DIAFENTHIURON12A סמ"קCפניקס 250

זבובי מנהרות
Liriomyza trifolia,

Liriomyza huidobrensis

צרעה טפילית - 
מועיליםA1,000-5000Diglyphus isaeaדיגליפוס

S - אויסקטC100-7014 גרםTHIOCYCLAM HYDROGEN 
OXALATE

רק בשדות גלויים14

ורטימק, ורטיגו, 
אגרירון, ביומקטין, 

ורקוטל
C607 סמ"קABAMECTIN6 בשילוב עם שמן או משטח; ידביר גם

אקריות ותריפסים 

חלזונות
Helicocidae

חסלזון, קרקול, 
מינון לפי תווית התכשיר220METALDEHYDE ק"גAמתזון

ידביר גם צרצריםפיתיון2.5-23SODIUM FLUOSILICATE ק"גAספסן 515חגבים, ערצבים
שימו לב! לשם קבלת תוצאות טובות 
רצוי לפזר את הפיתיון על שדה לח, 

רטוב או אחרי טל זחלי אגרוטיס
Agrotis sp.

2-1.5 ק"גAספסן 515

3SODIUM FLUOSILICATEפיתיון

1.5-1 ק"גAספסן 1015
שימו לב! לשם קבלת תוצאות טובות 
רצוי לפזר את הפיתיון על שדה לח, 

רטוב או אחרי טל

זחלי הליוטיס
)תנשמית האביב( 
Helicoverpa

 armigera

מוגבל לשני ריסוסים עוקבים307INDOXACARB22A סמ"קCאוונט

 + 203CHLORANTRANILIPROLE סמ"קCאמפליגו
LAMBDA CYHALOTHRIN

28 + 3Aמדביר גם זחלי אגרוטיס

 + 1003EMAMECTIN BENZOATE סמ"קCדיזל
LUFENURON

6 + 15

פירתרואיד, 100-5014DELTAMETHRIN3A סמ"קCדסיס

153FLUBENDIAMIDE28 גרםAטאקומי

זחלי לפיגמה 
Spodoptera exigua

מוגבל לשני ריסוסים עוקבים307INDOXACARB22A סמ"קCאוונט

במקרה של התקפת רכנף חיוור יש פירתרואיד, 757BIFENTHRINA3 סמ"קCטלסטאר, אטלס
להתייעץ עם מדריך

 + 203CHLORANTRANILIPROLE סמ"קCאמפליגו
LAMBDA CYHALOTHRIN

28 + 3Aמדביר גם זחלי אגרוטיס

לא ידוע203PYRIDALYL סמ"קAבז

 +303THIAMETHOXAM סמ"קCדוריבו
CHLORANTRANILIPROLE

4A + 28

100 סמ"קCדיזל
3EMAMECTIN BENZOATE + 

LUFENURON
6 + 15

10 גרםCדנים פיט

100-757CHLORFLUAZURON15 סמ"קCאטברון

153FLUBENDIAMIDE גרםA טאקומי
28

עד 2 יישומים בעונה203CHLORANTRANILIPROLE סמ"קAקורגן

מץ', צבר, מירון 50, 
רעיל לאוריוסמג"ח, 4014LUFENURON15 סמ"קCמאצ'ו 50

2-1.5 ק"גAספסן 515
3SODIUM FLUOSILICATEפיתיון

שימו לב! לשם קבלת תוצאות טובות 
רצוי לפזר את הפיתיון על שדה לח, 

רטוב או אחרי טל 1.5-1 ק"גAספסן 1015
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ימי המתנה ריכוז/מינון לדונםIPM)2(תכשיר הדברההפגע
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף

             זחלי פלוסיה
Plusia sp

מוגבל לשני ריסוסים עוקבים307INDOXACARB22A סמ"קCאוונט

פירתרואיד, 100-5014DELTAMETHRINA3 סמ"קCדסיס

153FLUBENDIAMIDE28 גרםAטאקומי

 זחלי פרודניה
Spodoptera littoralis

+ CHLORANTRANILIPROLE 203 סמ"קCאמפליגו
LAMBDA CYHALOTHRIN

28 + 3Aמדביר גם זחלי אגרוטיס

10030TRIFLUMURON15 גרםAאלסיסטין

100-6014CYFLUTHRIN סמ"קCבאיטרואיד

פירתרואיד,
3A

150-1007LAMBDA CYHALOTHRIN סמ"קCקרטה 5

בנגיעות רבה מטפלים בשילוב לאנט100-5014DELTAMETHRIN סמ"קCדסיס

100-6014 סמ"קCסיפרין 10

CYPERMETHRIN
טיטאן 20, סיפרין 
50-3014 סמ"ק20C, תרסיפ20  

10014 סמ״קCשרפז
פירתרואיד,

3A 150-10010ESFENVALERATE סמ"קCמוסטנג

150-2003FENPROPATHRIN סמ"קCסמש

לא ידוע203PYRIDALYL סמ"קAבז

+ABAMECTIN 1003 סמ"קCווליאם טרגו
CHLORANTRANILIPROLE

6 + 28

+THIAMETHOXAM 303 סמ"קCדוריבו
CHLORANTRANILIPROLE

4A + 28

+ EMAMECTIN BENZOATE 1003 סמ"קCדיזל
LUFENURON

6 + 15
103 גרםCדנים פיט

153FLUBENDIAMIDE28 גרםAטאקומי

מץ', צבר, מירון 50, 
4014LUFENURON סמ"קCמאצ'ו 50

מג"ח, 15
רעיל לאוריוס

רעיל לאוריוס5014TEFLUBENZURON סמ"קCמוליט, שונית

2-1.5 ק"גAספסן 515
3SODIUM FLUOSILICATEפיתיון

שימו לב! לשם קבלת תוצאות טובות 
רצוי לפזר את הפיתיון על שדה לח, 

רטוב או אחרי טל 1.5-1 ק"גAספסן 1015

מג"ח, 75-503METHOXYFENOZIDE18 סמ"קAראנר

כנימות עלה    
Aphidoidea

צרעה טפילית - 
מועיליםA1,0000Aphidius colemaniאפידיוס

קונפידור, סייפן, 
קוהינור, קונפידנס, 

קודקוד
C403 סמ"קIMIDACLOPRIDנאוניקוטינואיד

4A

בהגמעה בלבד; היישום במהלך 
השליש השני של ההשקיה 

בריסוס; מקסימום 2 טיפולים בעונה103THIAMETHOXAM סמ"קCאקטרה

300-200 סמ"ק/Cמלתיון
זרחן אורגני, 3MALATHION1Bגרם

יש לרסס בשעות הערבלא ידועA0.1%3AZADIRACHTINנימיקס 45, עזגן

לא ידועA0.2%-0.1%3Beauveria bassiana Strain GHAביווריה

בהדברה ביולוגית אין להוסיף שמנים303PYMETROZINE9B גרםAצ'ס

Aרימיטרפ
10-40POLYISOBUTANE יחידות

מלכודת צבע

משחה למריחה על יריעות צהובותרימיפוט משחה

בהדברה ביולוגית אין להוסיף שמנים153FLONICAMID29 גרםAטיפיקי

יש לרסס בשעות הערבלא ידועA1%3NEEM OIL + AZADIRACHTINגנים 1500

בשילוב עם תותחשמניםA0.3%3NEEM OIL + PLANT OILכפיר

המשך בעמוד הבא
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ימי המתנה ריכוז/מינון לדונםIPM)2(תכשיר הדברההפגע
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף

כנימות עלה    
Aphidoidea

)המשך(

A0.8%3 POTASSIUM SALT OF FATTYכנימת
ACIDS

בשילוב עם אגוז

+ B1%3 PYRETHRINS + NEEM OILנימפר
PLANT OIL

3A ,פירתרואיד
+ B0.4%3 PYRETHRINS + NEEM OILתותח

VEGETABLE OIL
יש לרסס בשעות הערב

כנימת עש הטבק
Bemisia tabaci

אקרית טורפת - 
מועיליםA100,000-50,0000Amblyseius swirskiiסבירסקי

ידביר דרגות צעירות;. פוגע קשות 120-603SPIROMESIFEN23 סמ"קCאוברון, אובליסק
באקריות טורפות

S - אויסקטC100-7014 גרם THIOCYCLAM HYDROGEN
OXALATE

רק בשדות גלויים; לבוגרים בלבד14

קונפידור, סייפן, 
קוהינור, קונפידנס, 

קודקוד
C1003 סמ"קIMIDACLOPRID

נאוניקוטינואיד,
4A

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

משני טיפולים בעונה

753 גרםCאיפון
DINOTEFURAN

 

757 סמ"קCאייקון

603THIAMETHOXAM סמ"קCאקטרה
הטיפול בהגמעה; מקסימום 2 טיפולים 

בעונה
מוספילן לריסוס, 

ידביר גם כנימות עלה307ACETAMIPRID סמ"קCמפיסטו

לדרגות צעירות; במקרה של התקפת מג"ח, 1003BUPROFEZIN16 סמ"קAאפלורד
כנימות קמחיות יש להתייעץ עם מדריך

2504ACETAMIPRID + BIFENTHRIN4A + 3A גרםCאצטאסטאר

75-503 סמ"קBאקסירל

CYANTRANILIPROLE28

יישום בריסוס; בהדברה ביולוגית אין 
להוסיף שמנים, מטרונום או רקוויאם

75-503 סמ"קAורימרק
יישום בהגמעה באמצעות מזרק 
מדידה או דרך מערכת הטפטוף 

בגידול החסוי והגלוי

100-5014DELTAMETHRIN סמ"קCדסיס

3A ,פירתרואיד

טיטאן 20, סיפרין 
20, תרסיפ, 

סימשופר
C50-3014 סמ"ק

CYPERMETHRIN
שרפז, סימבוש, 

100-6014 סמ"קCסיפרין 10

150-10010ESFENVALERATE סמ"קCמוסטנג

200-1503FENPROPATHRIN סמ"קCסמש

150-1007LAMBDA CYHALOTHRIN סמ"קקרטה 5

753FLUPYRADIFURONE4D סמ"קCסיבנטו פריים

+ B1%3 PYRETHRINS + NEEM OILנימפר
PLANT OIL

3A

LQ 215 זהרA0.4%3
FATTY ACID POTASSIUM SALT

וודאו כי האצווה שבידיכם היא האצווה סבון
החדשה ללא אמוניה רבעוני

A1%3פליפר

פוגע קשות באקריות טורפות503SPIROTETRAMAT23 סמ"קCמובנטו 100

מטרונום פריים, 
תכשיר לא אורגניתמצית צמחים5003EXTRACT OF CHENOPODIUM סמ"קAרקוויאם פריים

2003MALATHION1B סמ"קCמלתיון

לא ידועA0.1%3AZADIRACHTINנימיקס 45, עזגן

לא ידועA0.1-0.2%3Beauveria bassiana Strain GHAביווריה

תכשיר סיליקוניC0.07%3אקו טק
פגסוס 250, 
*בשטח גלוי בלבד; ידביר גם ציקדות 150-10028DIAFENTHIURON12A סמ"קCפניקס 250*

ואקריות
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ימי המתנה ריכוז/מינון לדונםIPM)2(תכשיר הדברההפגע
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף

Formicoidea ברקןנמליםA400 גרם PYRETHRUM +
DIATOMACEOUS EARTH

3A ,מינון לקןפירתרואיד

 תריפס הטבק
Thrips tabaci

  + תריפס הפרחים 
 המערבי

Frankliniella 
occidentals

פשפש טורף - 
ידביר רק תריפס הפרחים המערבימועיליםA6,000-4,0000Orius laevigatusאוריוס

אקרית טורפת - 
מועיליםA100,000-50,0000Amblyseius swirskiiסבירסקי

100-5014DELTAMETHRIN סמ"קCדסיס

3A ,פירתרואיד

טיטאן 20, סיפרין 
20, סימשופר, 

תרסיפ 
C3014- 50 סמ"קCYPERMETHRINמינון לפי תווית התכשיר

סיפרין 10, שרפז, 
100-6014CYPERMETHRIN סמ"קCסימבוש

757BIFENTHRIN סמ"קCטלסטאר, אטלס
במקרה של התקפת רכנף חיוור יש 

להתייעץ עם מדריך 

80-603ACRINATHRIN סמ"קCרופאסט

מוגבל ליישום בודד בעונה 10014TOLFENPYRAD21A סמ"קCאומי

300-200 סמ"ק/Cמלתיון
גרם

3MALATHION1Bמינון לפי תווית התכשיר

מדביר דרגות צעירות בלבד503SPIROTETRAMAT23 סמ"קCמובנטו 100

בשילוב נימטול 1%לא ידועA0.3%3AZADIRACHTINאיזידור

בשילוב שמןC0.1%7ABAMECTIN6ורקוטל

+ EMAMECTIN BENZOATE 203 גרםCדנים פיט
LUFENURON

6 + 15

B0.08%3SPINOSADטרייסר אולטרה
5

804SPINETORAM סמ"קBספרטה סופר

מטרונום פריים, 
תמצית צמחים5003EXTRACT OF CHENOPODIUM סמ"קAרקויאם פריים

בהדברת IPM ללא תוספת משטחלא ידוע10012PYRIDALYL סמ"קAבז

תיתכנה צריבות בעלים; בתוספת סוכר 1004FORMETANATE1A גר'Cדיקרזול

אסור לשימוש בשטחים פתוחים 403CHLORFENAPYR13 סמ"קCפיראט, פוליס

נמטודות יוצרות 
עפצים

Meloidogyne sp 

יישום יחיד בכמיגציה; לא פחות 1303FLUOPYRAMC2 סמ"קAולום פריים 400
מחודש וחצי לאחר השתילה

בהגמעה; 4 טיפולים עוקבים החל קרבמט, 1-0.521OXAMYL1A ליטר Cויידט 10, ויוה
משבוע לאחר השתילה

600 סמ"קAטרוויגו
3ABAMECTIN6

250 סמ"קAנמטוקס

מיצוי צמחים10003CARVACROL סמ"קAנמקיל

מיצוי שום4003GARLIC EXTRACT סמ״קAביוגארד 100

נמטודת הכתמים 
Pratylenchus 

capsici
653FLUOPYRAMC2 סמ"קAולום פריים 400

2 יישומים בכימיגציה; יישום ראשון 3 
ימים לפני שתילה ויישום שני 30 יום 

לאחריה

בשילוב עם שטח 90 במינון C0.03%7SULFOXAFLOR4C 0.1%פלאשכנימה קמחית

בוטריטיס
Botrutis cinerea

1503FENHEXAMIDG3 סמ"קAטלדור 500

לא ידוע2003TEA TREE OIL סמ"קAטימורקס גולד

אין לרסס יותר מ-3 ריסוסים בעונה; 604CYPRODINIL + FLUDIOXONILD1 + E2 סמ"קAסוויץ', סוואנה
יעיל כנגד קישיונה גדולה

+ BOSCALID 753 גרםAסיגנום
PYRACLOSTROBIN

C2 + C3 למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה
לא רצופים; יעיל נגד קישיונה גדולה

ASO סרניידA1%3Bacillus subtilisF6 0.4% מומלץ לשלב עם LQ 215
של סבון 

המשך בעמוד הבא
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ימי המתנה ריכוז/מינון לדונםIPM)2(תכשיר הדברההפגע
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף

בוטריטיס
Botrutis cinerea

)המשך(

12514MEPANIPYRIMD1 סמ"קAפרופיקה

1253PYRIMETHANILD1 סמ"קAפרדיקט

1006PENTHIOPYRADC2 סמ"קAשידו

 כתמים בקטריים
Xanthomonas 

vesicatoria

בלו שילד, פונגורן, 
A0.5%-0.3%7פרסול

COPPER HYDROXIDEM1 ריסוס עד נגירה
A0.4%-0.25%7קוציד 2000

לא ידועA0.5%3POTASSIUM PHOSPHITEקנון 50 

מקמקת
Pythium sp

רידומיל גולד נוזלי, 
הטיפול בהגמעה; לפני שליחת 403METALAXYL-MA1 סמ"קAרודאו

התוצרת מומלץ לבצע בדיקת שארית

קימחונית
Odiopsis taurica

+ B1%3 PYRETHRINS + NEEM OILנימפר
PLANT OIL

3A ,פירתרואיד

בשטח גלוי40-307QUINOXIFENE1 סמ"קAאביר, ענבר

נגב )אגרימור-
סטופ(, נימגארד, 

נים-בי
A1%3

NEEM OILשמן

בשטח פתוחA1%3 נימטול

503 סמ"קAאופיר 2000

PENCONAZOLEG1 100-753 סמ"קAאורון

1003 סמ״קAטופנקו 100, עומר

בתוספת אגוזלא ידועA1%3NEEM OIL+VEGETABLE OILגניקן

A  בליס
75 גרם

4
 BOSCALID +

PYRACLOSTROBIN
C2 + C3

למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה A3סיגנום
לא רצופים

גופריתר, 
הליוגופרית,
מיקרוטיול, 

סולי, סולפו לי,  
סולפוזול, סולפרון, 

סופה 

A3מינון לפי תווית

SULFURM2
עלולים לצרוב בטמפרטורות גבוהות; 

נא לעיין בתווית התכשיר גופרטיב 80 , 
מינון לפי תוויתBקומולוס

A1%-0.5%3תיוביט
קואלה, קואלה 

A0.75%3אורגני

4-33 ק"גCגופרביק 70

שמןA1%7PARAFFINIC OILדימול אורגני

306METRAFENONEB6 סמ"קBוויוואנדו 500
2 ריסוסים בעונה במרווח 7 ימים; 

לשיפור פעילות התכשיר ניתן לשלב 
עם נימגארד 1%

B5012באיפידן
TRIADIMENOL

G1
A5012שביט

1003FLUTRIAFOL סמ"קAחוסן, קוז'אק, איתן
בהגמעה למניעה; שני טיפולים בעונה 
בהפרש של חודש; טיפול ראשון חודש 

לאחר שתילה
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המשך בעמוד הבא

ימי המתנה ריכוז/מינון לדונםIPM)2(תכשיר הדברההפגע
הערותקבוצת פעילות)1(שם גנרילקטיף

קימחונית
Odiopsis taurica

)המשך(

זאוס, מירדור, 
עמיסטר, עמיעוז, 

עמירן
A1507 סמ"ק

AZOXYSTROBINC3
בהגמעה

זאוס, מירדור, 
בריסוס; אין לרסס עד 21 יום משתילה504 סמ"קAעמיסטר, עמיעוז

203TRIFLOXYSTROBIN גרםAפלינט
C3

רצוי לתת טיפול מניעה

מותר לרוסיה - ימי המתנה לקטיף353METOMINOSTROBIN סמ"קAרינגו

+ POTASSIUM HYDROGEN 13 ק"גAמור
COPPER SULPHATE  המינון 1 ק"ג מור ל-100 ליטר מים

+ BOSCALID 1006 סמ"קAדיסקברי
TRIFLOXYSTROBINC2 + C3

+ AZOXYSTROBIN 100-754 סמ"קAמיקסבום
FLUTRIAFOLC3 + G1

בהגמעה

בריסוס504 סמ"קAמיקסבום

לא ידוע203CYFLUFENAMID סמ"קAנץ

ASO סרניידA0.5%3Bacillus subtilisF6

300-503TEA TREE OILF7 סמ"קAטימורקס גולד

253POLYOXIN ALH4 גרםAפולאר

EOS שמן A
1%3MINERAL OILשמן

אין לרסס 30 יום לפני או אחרי יישום 
תכשירים המכילים גופרית

JMS שמן קייציA אין לרסס 6 שבועות לפני או אחרי
יישום תכשירים המכילים גופרית

A1%3HYDROGEN PEROXIDEכיפת ברזל

יש לרסס בשעות הערבלא ידועA1%3NEEM OIL + AZADIRACHTINגנים 1500

משטחים וחומרי עזר

A0.1%3SOUP NUTאגוז

בשילוב עם תכשירי אבמקטיןA1%7PARAFFINIC OILדימול, שמן

A0.5%3 POTASSIUM SALT OF FATTYאם-פה-דה
ACIDS

ימי המתנה משתנים בהתאם לתכשיר 
המשולב

A0.2% ETHOXYLATEDמחץ
POLYDIMETHYLSILOXANEבשילוב עם ביוגארד

BB5 משטחC0.2%-0.1%
 ALKYL PHENOXY

 POLYETHYLENE ETHANOL +
ACID BUFFERS

C0/1% ALKYL PHENOL ETHYLENEשטח 90משטחים וחומרי עזר
OXIDE CONDENSATE

חיטוי קרקע

SOLAR STERILIZATIONחיטוי סולרי

 SOIL
STERILIZATION

למשך לפחות 30 יום, בחודשים יולי - 
אוגוסט

אדיגן סופר, אדירם 
510, אדוכם סופר, 

מתמור 510
43-25METAM SODIUM ליטר

למניעת דוררת, מקמקת )פיתיום(, 
קשיונה גדולה, עשבים חד שנתיים; 

פגע/מינון/שיטת יישום בהתאם לתווית     

למניעת נמטודות יוצרות עפצים DICHLOROPROPENE-20-151,3 ליטראגרוצלון, קונדור

במערכת הטפטוף800FLUENSULFONE סמ"קנימיץ

60-40DIMETHYL DISULFIDE ליטרפלדין



נובמבר-דצמבר 462021מבזק ירקות

קוטלי עשבים לשימוש בגידול פלפל בשטח פתוח בלבד
הערותגיל/גובה עשבשלב גידולריכוז/מינון לדונםשם גנריתכשיר הדברה

בסטה, בסט ביי, בומבה, 
ברנר, פאסטר

 GLUFOSINATE
AMMONIUMלהנביט ולרסס, עד 3 הכנת שטח1000-250 סמ"ק

ימים לפני השתילה

המינון בהתאם לתווית; אחרי הצצהHALOXYFOP R METHYL0.75%-0.35%גלנט סופר
קוטל דגניים

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

לשתילה
רצוי לשתול בדקר 

מינון בהתאם לתווית לסוג 400-120 סמ"קCYCLOXYDIMפוקוס אולטרה
וגודל העשב; קוטל דגניים

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

10-5 ס"מ50 סמ"קFLUAZIFOP-P-BUTYLדגנול

אין להשתמש בתכשיר 
בחממות לאף אחד 

מהגידולים המופיעים 
בתווית; קוטל דגניים

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

המינון להדברת דגניים 
חד ורב-שנתיים בהתאם 

לתווית; קוטל דגניים

קדם שתילה150 סמ"קCLOMAZONקומנד

איזיקטול, גאלופ, גלייפוגן, 
גלייפוס, טייפון, ראונדאפ, 

ראונדאפ מקס
GLYPHOSATE5%-1% לשימוש ממוקד ומוגבל

בלבד
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מבחן זנים ומועדי שתילה 
באבטיח סידלס מורכב

חוות עדן, 2021

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

אלי פליק, שרון אלקלעי-טוביה, דני צ'לופוביץ, מירב זערור-פרסמן - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית 
לאחר הקטיף, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

מבחן הזנים נערך בחורף ובאביב 2021 
לבדיקת השפעתם של מועדי השתילה על 

היבול ואיכות הפרי של זני אבטיח מורכב 
שונים. 6 זנים נבחנו בשני המועדים, תוך 

השוואתם לזן המקובל באזור, פאסיניישן, 
ולזן הוותיק, 1262.

תקציר 
בחורף  מורכב,  באבטיח  התבצע  שתילה  ומועדי  זנים  מבחן 
את  לבחון  הייתה  המבחן  מטרת  עדן.  בחוות   2021 ובאביב 
השפעתם של שני מועדי שתילה )מוקדם ומאוחר( על היבול 

ואיכות הפרי של מספר זנים. 
ולזן  )פאסיניישן(  באזור  המקובל  לזן  בהשוואה  נבחנו  זנים   6
וחלקם  ראשונה(  )שנה  חדשים  זנים  חלקם   ,)1262( הותיק 

נבחנו זו שנה שנייה ושלישית.
מועדי השתילה היו: 25.1.21 - המועד המוקדם, 8.2.21 - המועד 
המאוחר. הצמחים נשתלו במרווחי 2 מטרים )כמקובל באזור(, 
והזן המפרה נשתל בנוסף בין שתילי הסידלס. הניסוי בוצע עם 
חלקות  של  במערך  וזן(,  שתילה  )מועד  נבחנים  גורמים  שני 
מפוצלות ובארבע חזרות. חלקת הניסוי טופלה בדומה לנהוג 
מחלות  וטיפולי  דישון  )השקיה,  באזור  המסחריים  בשטחים 

ומזיקים(. 
הקטיף התבצע בתאריך 1.6.21. כל פרי נשקל, והיבול סווג לפי 
מייצגים  פירות  של  איכות  הערכת  ב'.  ולסוג  א'  לסוג  משקל 

מכל טיפול התבצעה במחלקה לאחסון במרכז וולקני. 
לא נמצאה השפעת גומלין ביבול הפירות בין מועדי השתילה 
למועד  א'  סוג  ביבול  יתרון  נמצא  שנבחנו.  השונים  והזנים 
השתילה המאוחר. מספר זנים נמצאו גבוהים יותר מהאחרים 
במספר הפירות למ"ר וביבול הפירות )סוג א' ויבול כללי למ"ר(.
יותר  מעט  השונים  האיכות  מדדי  היו  המאוחרת  בשתילה 
מהשתילה  הפירות  של  האיכות  למדדי  בהשוואה  נמוכים, 
הראשונה. מרבית הזנים נמצאו באיכות טובה עד טובה מאוד 

במדדים שנבדקו.

מבוא
זרעים( הוא מגידולי הירקות העיקריים  אבטיח סידלס )חסר 
זה מגדלים  ובעמק בית שאן. באזור  והחשובים בעמק הירדן 
המוקדם.  האביב  בעונת  נמוכות,  במנהרות  דונם,  כ-3,000 
הרגיל,  לאבטיח  בהשוואה  יותר  אפיל  הוא  מורכב  אבטיח 
עקב  יותר.  נמרצים  וגידול  צימוח  און  בעלי  הם  והצמחים 
בעיות חנטה באביב המוקדם, קיימת חשיבות לגידול צמחים 
מרוסנים שיגיעו למועד החנטה בגודל מתאים. כך ניתן לשתול 
במועד מאוחר יותר )תחילת פברואר( לעומת מועד השתילה 
האמור,  לאור  ינואר(.  )אמצע  הרגיל  האבטיח  של  המקובל 
קיימים חילוקי דעות באשר למועד השתילה הרצוי של אבטיח 
מורכב, בהשוואה לרגיל. לכן קיימת חשיבות לבחון את מועדי 
השתילה, במטרה לאתר את מועד השתילה המיטבי, לקבלת 
זנים  נבחנו מספר  ובאיכות פרי טובה. בכל מועד  יבול מירבי 
ראשונה(  )שנה  חדשים  זנים  חלקם  ואיכותם,  הפירות  ליבול 

וחלקם נבחנו זו שנה שנייה ושלישית.
מטרת הניסוי: השוואה בין שני מועדי שתילה )מוקדם ומאוחר( 
והשפעתם על יבול ואיכות הפרי של מספר זני אבטיח מורכב. 
בתקופת  דלועיים,  ניסויי  בחלקת  עדן  בחוות  בוצע  המבחן 
אבטיח  של  המקובל  הגידול  במימשק   ,2021 והאביב  החורף 

בכיר באזור )כיסוי במנהרות נמוכות(.

שיטות וחומרים
שתילי הזנים הוכנו במשתלת "חישתיל". מועדי השתילה היו: 
ניסוי  המאוחר.  המועד   -  8.2.21 המוקדם,  המועד   -  25.1.21
מפוצלות  חלקות  של  במערך  הוצב   )2x6x4( פקטוריאלי 
"מועד שתילה" שהוצב  דו-גורמי. הגורם הראשי היה  ובמבנה 
"זני  היה  השני  והגורם   ,)whole plots( השלמות  בחלקות 
אבטיח" שהוצבו רנדומלית בתת-החלקות )sub plots(. הניסוי 
בוצע ב-4 חזרות לכל טיפול )מועד שתילה * זן אבטיח(, כמוצג 

באיור 1.
הצמחים נשתלו במרווחים של 2 מטרים )כמקובל באזור(. חלקת 
ובאורך של 10 מ', כך ששטח  ניסוי הייתה ברוחב של 3 ערוגות 
חלקת ניסוי היה 57.6 מ"ר. בכל חלקת ניסוי היו 15 צמחי אבטיח 
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סידלס. הזן המפרה )“OX” של חברת "אוריג'ין"( נשתל בנוסף בין 
שתילי הסידלס )5 מפרים בכל חלקה(. במועד השתילה המוקדם 
נשתלו 3 חזרות מהזנים B ,1814 - C - 1262. בחזרות החסרות 
נשתלו זנים אחרים )כדי לא להשאיר חלקות חשופות(. במועד 
חזרות   3   ,1262 ב-  מהזן  חזרות   2 נשתלו  המאוחר  השתילה 
מהזן לוסיל, ובחזרות החסרות נשתלו זנים אחרים, עקב מחסור 
בשתילים מהזנים הנ"ל. בניתוח הסטטיסטי הדברים הנ"ל נלקחו 
בחשבון. הזנים הורכבו על כנת דלעת, בהתאם להמלצת חברת 
 .Cucurbita muschata x Cucurbita maxima מטיפוס  הזרעים, 

רשימת הזנים שנבחנו מסוכמת בטבלה 1. 

טבלה מס' 1: רשימת הזנים והכנות בשני מועדי השתילה

חברת שם הכנהשם הזןשם הטיפול
הזרעים

A ,חושןאAQ זרעים
טכנולוגיות

B ,גדות אגרוטצקאבוטו1262ב
C ,גדות אגרוטצקאבוטו1814ג
D ,4441דTZזרעים גדרה
E ,פאסיניישןהTZזרעים גדרה
F ,706וTZרימי
G ,לוסילזAQאוריג׳ין
H ,בוטל רוקטחTZא.ב זרעים

מועדי השתילה היו: 25.1.21 - המועד המוקדם, 8.2.21 - המועד 

חיפוי  גבי  על  באזור:  כמקובל  התבצעה  השתילה  המאוחר. 
ליצירת  פ"א  ביריעת  השטח  כוסה  השתילה  ולאחר  פ"א, 
מנהרה נמוכה )שיטת הגידול המקובלת באזור באבטיח בכיר(. 
באזור  המסחריים  לשטחים  בדומה  טופלה  הניסוי  חלקת 

)השקיה, דישון וטיפולי מחלות ומזיקים(. 
הקטיף התבצע בתאריך 1.6.21. הקטיף התבצע במרכז חלקת 
הניסוי, ברוחב של ערוגה ולאורך של 7 מ', וכך השטח שנקטף 

היה 13.44 מ"ר, בכל חזרה.
נלקחו רק פירות אבטיחי הסידלס. כל  וניתוח  לצורך שקילה 
אבטיח נשקל בנפרד. הפרי מוין למקטעי משקל כלהלן: עד 
4 ק"ג, 6-4 ק"ג, 8-6 ק"ג ו-8 ק"ג ומעלה. בנוסף, התבצע סיווג 
הפרי לקטגוריות איכות, כדלקמן: סוג א' - 6.0 ק"ג ומעלה, סוג 

ב' - פחות מ-6.0 ק"ג. 
ולנורמאליות   )Levene’s test( להומוסטגסטיות  נבחנו  הנתונים 
 ,ANOVA במידה שהנתונים הפרו את הנחות .)Shapiro-Wilk(
המודל   .Kruskal-Wallis שיטת  לפי  א-פרמטרי  מבחן  בוצע 
הסטטיסטי נבנה בהתאם לחלקות מפוצלות במבנה דו-גורמי 
 ANOVA ניתוח  לאחר  ממוצעים  הפרדת  אינטראקציה.  עם 
הסטטיסטיים  הניתוחים   .Tukey HSD מבחן  בעזרת  בוצעה 

בוצעו בתוכנת JMP15Pro ברמת מובהקות של 5%. 
הערכה למצב בשלות ומוכנות הפירות בזמן הקטיף התבצעה 
פירות   10 באקראי  נבחרו  חזרה  מכל  חזרות.  בשתי  בשטח 
ובשל,  אדום  לפרי  בהתאם  הערכה  והתבצעה  בסכין,  שנחצו 

ורוד, או לבן.
במרכז  לאחסון  במחלקה  התבצעה  הפרי  איכות  הערכת 
והובאו  יום  באותו  נקטפו  מועדי השתילות  שני  וולקני כאמור: 
פירות  ארבעה  נבחרו  וקטיף  שילוב  מכל  לאחסון.  למחלקה 
דומים בגודלם ובצבעם, ואיכותם נבדקה לאחר כ-6 ימים ב-22 

מ"צ על-פי מדדי האיכות הבאים:
1=ירקרק  כאשר   ,3 עד   1 של  סולם  על-פי   - הקליפה  צבע 

בהיר; 2=ירוק; 3=ירוק כהה.
עובי הקליפה - נבדקה בשני קצוות הפרי מתחילת הקליפה 

ועד הציפה, והעובי בוטא במ"מ.
כמות זרעים - על פי סולם של 1 עד 3, כאשר 1=ללא זרעים 
ובתי זרעים; 2=כמות בינונית של זרעים לבנים; 3=הרבה זרעים 

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

בהיר; 3=אדום כהה.
כלל מוצקים מומסים )כמ"מ( - על-ידי סחיטת חתיכת ציפה 
ממרכז הפרי על גבי רפרקטומטר. התוצאות מובאות באחוזים.
הפרי  מציפת  מיץ  טיטור  על-ידי  נבדקה   - מאלית  חומצה 
חומצה  באחוז  בוטאו  והתוצאות  הפרי,  ממרכז  שנלקחה 

מאלית.
מרקם הציפה - על-פי סולם של 1 עד 3, כאשר 1=ציפה רכה 
וקמחית; 2=ציפה מעט פציחה ועסיסית; 3=ציפה פציחה מאד, 

סיבית )קריספית(.
טעם - על-פי סולם של 1 עד 3, כאשר 1=טעם רע, חמצמץ 

וטעם לוואי; 2=טעם טוב; 3=טעם טוב מאד.
ציון כללי  - על-פי סולם של 1 עד 5, כאשר 1=פרי גרוע, צבע 
הרבה  בעלת  רכה,  ציפה  עם  ורוד  ציפה  וצבע  ירוק  קליפה 
אדומה  וציפה  ירוקה  קליפה  עם  טוב  3=פרי  וריקבון;  זרעים 
5=פרי מעולה עם  ומוצקה למחצה, טעם סביר ומעט זרעים; 
זרעים,  מאוד  מעט  כהה,  אדומה  וציפה  כהה  ירוקה  קליפה 
מרקם וטעם טוב מאד וללא ריקבון. הציון 2.5 הוא הגבול של 

איור מס' 1: מפת הניסוי
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מכיר.
ארבעה פירות נבדקו מכל טיפול, ותוצאות ממוצעי הטיפולים 
קרולינה   ,SAS Instituto, Inc(  JMP pro 14 בתוכנה  נותחו 
 5% Anova חד כיוונית, ברמה של  הצפונית, ארה"ב(, בתכנית 

.Tukey HSD והפרדת הממוצעים על-פי

תוצאות
נמצאה  לא  הפירות,  יבול  תוצאות  של  הסטטיסטי  בניתוח 
השפעת גומלין )אינטראקציה( בין מועדי השתילה ובין יבול כל 
זן בנפרד, להוציא את התפלגות המשקל של הפירות מעל 8 

ק"ג. 
בהתפלגות הפירות במשקל 6-4 ק"ג: הזנים 1262 ולוסיל הניבו 
מספר פירות גבוה יותר למ"ר בהשוואה לשאר הזנים. במועד 
מועד  לעומת  למ"ר  פירות  פחות  נמצאו  המאוחר  השתילה 
השתילה המוקדם. בדומה לכך, הניבו הזנים 1262 ולוסיל יבול 
פירות גבוה יותר מהזנים האחרים. במועד השתילה המאוחר 

התקבל יבול נמוך יותר לעומת מועד השתילה המוקדם.
ובוטל   1814 הזנים  ק"ג:   8-6 במשקל  הפירות  בהתפלגות 
רוקט הניבו יבול פירות גבוה יותר לעומת חלק מהזנים. במועד 
יותר לעומת מועד  יבול פירות גבוה  השתילה המאוחר נמצא 

השתילה המוקדם.
השפעת  נמצאה  ק"ג:   8 מעל  של  הפרי  משקל  בהתפלגות 
גומלין בין מספר זנים ובין מועד השתילה. הזן בוטל רוקט הניב 
יבול גבוה יותר במועד השתילה המאוחר לעומת יבולו במועד 
השתילה המוקדם, ובנוסף היה יבולו גבוה יותר מחלק מהזנים 
במועד  הניב   1814 הזן  המאוחר.  השתילה  במועד  האחרים 
במועד  לוסיל  הזן  מאשר  יותר  גבוה  יבול  המאוחר  השתילה 

השתילה המוקדם. 
תוצאות יבול סוג א' )במשקל פרי של 6 ק"ג ומעלה( מובאות 

להלן באיורים הבאים.

למ"ר  א'  סוג  פירות  רוקט התקבל מספר  ובוטל   1814 בזנים 
גבוה יותר מבזן לוסיל.

א'  סוג  פירות  של  גבוה  יבול  הניבו  רוקט  ובוטל   1814 הזנים 
לעומת הזן לוסיל. 

נמצא  המאוחר  השתילה  במועד  למ"ר  א'  סוג  פירות  מספר 
גבוה יותר לעומת מועד השתילה המוקדם.

יבול פירות סוג א' בק"ג למ"ר במועד השתילה המאוחר נמצא 
גבוה יותר לעומת מועד השתילה המוקדם.

איור מס' 2: מספר פירות סוג א' למ"ר בזנים השונים, 
בממוצע של שני מועדי השתילה

הבדל  מציינות  )עמודות(  טיפולים  בין  שונות  אותיות 
.P<0.05  סטטיסטי מובהק ברמה של

איור מס' 3: יבול פירות סוג א' בק"ג למ"ר בזנים השונים, 
בממוצע של שני מועדי השתילה

הבדל  מציינות  )עמודות(  טיפולים  בין  שונות  אותיות 
.P<0.05  סטטיסטי מובהק ברמה של

איור מס' 4: סה"כ מספר פירות סוג א' למ"ר בממוצע 
הזנים במועדי השתילה השונים

הבדל  מציינות  )עמודות(  טיפולים  בין  שונות  אותיות 
.P<0.05  סטטיסטי מובהק ברמה של

איור מס' 5: יבול פירות סוג א' בק"ג למ"ר בממוצע 
הזנים במועדי השתילה השונים

הבדל  מציינות  )עמודות(  טיפולים  בין  שונות  אותיות 
.P<0.05  סטטיסטי מובהק ברמה של
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במועדי  זן  כל  של  הבשלות  למצב  הערכה   :2 מס'  טבלה 
המספרים  בשטח;  שהתבצעה  כפי  השונים,  השתילה 

מבטאים מספר פירות מתוך 10 פירות שנבחרו באקראי
מועד 

פירות בשלים שם הזןהשתילה
- אדום

פירות 
ורודים

פירות 
לבנים

9.50.50בוטל רוקטמוקדם
44418.530מוקדם
811פאסיניישןמוקדם
18147.52.50מוקדם
126272.50.5מוקדם
706640מוקדם
63.50.5חושןמוקדם
62.51.5לוסילמוקדם
7.32.40.4ממוצע
1000בוטל רוקטמאוחר
18149.50.50מאוחר
44419.50.50מאוחר
910חושןמאוחר
910פאסיניישןמאוחר
8.51.50לוסילמאוחר
1262820מאוחר
7064.55.50מאוחר
8.51.50ממוצע

הערה: התוצאות הן ממוצעים של שתי חזרות בכל טיפול. 
ראו תמונות מספר 1 ו-2, כדוגמה להערכה שנעשתה בשטח.

במועד השתילה המאוחר היה ממוצע מספר הפירות האדומים 
והבשלים של כלל הזנים גבוה יותר. במועד השתילה המוקדם 
ומוכנים  בשלים  ופאסיניישן   4441 רוקט,  בוטל  הזנים  נמצאו 
יותר לקטיף מהאחרים. במועד השתילה המאוחר נמצאו הזנים 
בוטל רוקט, 1814, 4441, חושן ופאסיניישן בשלים ומוכנים יותר 

לקטיף משאר הזנים.
הזן בוטל רוקט בולט בבכירותו ובבשלותו בשני מועדי השתילה, 

ובנוסף היו טובים גם הזנים 1814 ו-4441.

לאחסון  למחלקה  שנשלחו  בפירות  האיכות  מבדקי  תוצאות 
מובאות בטבלאות הבאות.

דיון
בחורף  מורכב,  באבטיח  התבצע  שתילה  ומועדי  זנים  מבחן 
ליבול  שנערך  הסטטיסטי  בניתוח  עדן.  בחוות   ,2021 ובאביב 
בשני מועדי השתילה השונים, לא נמצאה השפעת גומלין בין 
מועדי השתילה לזן בהקשר ליבול, להוציא את קבוצת המשקל 
השתילה  במועד  ק"ג(.   8 )מעל  מאוד  הגדולים  הפירות  של 
מועד  לעומת  יותר  גבוה  א'  סוג  פירות  יבול  נמצא  המאוחר 
השתילה המוקדם. הזנים 1814 ובוטל רוקט הניבו יבול ומספר 

פירות גבוה של יבול סוג א' )איורים מספר 2, 3, 4, 5(.
האדומים  הפירות  ממוצע  היה  המאוחר  השתילה  במועד 
בלט  רוקט  בוטל  הזן  יותר.  גבוה  הזנים  כלל  של  והבשלים 
 1814 הזנים  וגם  השתילה  מועדי  בשני  ובבשלותו  בבכירותו 

ו-4441 היו בכירים ובשלים )טבלה 2(.
על-פי שכלול כלל מדדי האיכות, שנבדקו במעבדה לאחסון 
רוקט- בוטל  השילוב  כי  עולה  הראשון,  השתילה  במועד 
האיכות  במדדי  בעיקר  ביותר,  האיכותי  הפרי  עם  נמצא   TZ

איכותם  )טעם-מרקם-מתיקות(.  הסנסורי  להיבט  הקשורים 
 TZ-706 ,TZ-4441 ,AQ-של הפירות שנקטפו מהשילובים חושן
ולוסיל-AQ נמצאה אף היא טובה ובעלת ציון כללי גבוה מ-2.5. 
בשילוב פאסיניישן-TZ, הייתה איכות הפירות נמוכה, כתוצאה 

מתכולת סוכר נמוכה ומרקם פציח )טבלה 3(. 
במועד השתילה השני, נמצאו הפירות האיכותיים ביותר בשילוב 
 .)2.4( טוב  וטעם פרי  גבוהה  של חושן-AQ, עם תכולת סוכר 
בנוסף, נמצאו במועד זה פירות איכותיים בשילובים של בוטל 
רוקט-TZ ו-TZ-4441, בהשוואה לשאר הטיפולים. איכותם של 
הפירות בשילוב TZ-706 הייתה הנמוכה ביותר )ציון כללי 2.4( 
עקב הימצאות גרעינים שחלקם היו שחורים, חמיצות יחסית 

גבוהה ומרקם יותר מדי פציח )טבלה 4(.
מסיכום טבלאות האיכות, בשני מועדי השתילה, ומניתוח ממוצע 
האיכות  מדדי  כי  עולה  השונים,  הטיפולים  כל  של  הממוצעים 
בהשוואה  נמוכים,  יותר  מעט  היו  המאוחרת  מהשתילה  השונים 
המדדים  הראשונה.  מהשתילה  הפירות  של  האיכות  למדדי 

טבלה מס' 3: איכות הפרי משתילה ראשונה )H-A( לאחר כ-6 ימים ב-22 מ"צ; ממוצע של ארבעה פירות לטיפול

הטיפול
צבע 
קליפה
)3-1(

עובי 
קליפה
)מ"מ(

הימצאות 
זרעים
)3-1(

צבע ציפה
)3-1(

כמ"מ 
במרכז

)%(

חומצה 
מאלית

)%(

מרקם
)3-1(

טעם
)3-1(

ציון כללי
)5-1(

AQ-3.0 א2.3 א2.4 א0.09 א11.5 בג2.5 אב1.3 ב10.6 בג2.7 א*חושן
2.4 בג2.0 ב2.0 ב0.08 א11.6 ב2.3 ב1.6 א11.3 אב1.9 ג1262 - טצקאבוטו
2.4 בג2.1 אב2.0 ב0.08 א11.7 ב2.2 ב1.4 אב11.1 אב2.3 ב1814 - טצקאבוטו

TZ-44412.6 ב2.2 אב2.1 אב0.08 א11.2 בג2.7 א1.5 אב11.5 א2.6 א
TZ-2.3 ג2.0 ב2.2 אב0.08 א10.3 ג2.3 ב1.5 אב11.5 א2.6 אפאסיניישן

TZ-7062.6 ב2.0 ב2.1 אב0.09 א11.2 בג2.3 ב1.7 א9.8 ג2.7 א
AQ-2.6 ב2.2 א2.1 אב0.08 א11.9 אב2.5 אב1.5 אב10.8 אב2.5 אבלוסיל

TZ-3.2 א2.3 א2.0 ב0.06 ב12.3 א2.4 אב1.3 ב11.9 א2.2 בבוטל רוקט
המספרים המלווים באות זהה אינם שונים סטטיסטית ברמת מובהקות של 5%.

טבלה מס' 4: איכות הפרי משתילה שנייה )א-ח( לאחר כ-6 ימים ב-22 מ"צ; ממוצע לארבעה פירות לטיפול

טיפול
צבע 
קליפה
)3-1(

עובי 
קליפה
)מ"מ(

הימצאות 
זרעים
)3-1(

צבע ציפה
)3-1(

כ.מ.מ 
במרכז

)%(

חומצה 
מאלית

)%(

מרקם
)3-1(

טעם
)3-1(

ציון כללי
)5-1(

AQ-3.0 א2.4 א2.3 אב0.08 א12.6 אב2.6 א1.4 ב10.9 ג2.6 א*חושן
2.5 אב2.2 אב1.8 ג0.09 א11.9 בג2.5 אב1.5 אב10.9 ג2.0 ב1262 - טצקאבוטו
2.5 אב2.3 אב2.0 בג0.09 א13.0 א2.3 ב1.6 אב13.3 א2.1 אב1814 - טצקאבוטו

TZ-44412.8 א2.3 אב2.1 בג0.08 א12.1 ב2.7 א1.4 ב11.3 ב2.4 אב
TZ-2.6 אב2.1 ב2.5 א0.08 א10.9 ד2.6 א1.5 אב11.3 ב2.4 אבפאסיניישן

TZ-7062.4 ב2.1 ב2.3 אב0.1 א11.3 ג2.4 אב1.8 א10.5 ג2.8 א
AQ-2.6 אב2.3 אב2.2 אב0.08 א12.2 אב2.5 אב1.5 אב11.4 ב2.7 אלוסיל

TZ-2.8 א2.3 אב2.1 בג0.06 ב12.6 אב2.6 א1.5 אב13.8 א2.3 אבבוטל רוקט
המספרים המלווים באות זהה אינם שונים סטטיסטית ברמת מובהקות של 5%.
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תמונה מס' 1: בחירה אקראית של 10 פירות וחיתוכם, להערכת מצב בשלות הזן, ביום הקטיף; דוגמה מחזרה 
שבה כל הפירות בשלים ומוכנים.

תמונה מס׳ 2: בחירה אקראית של 10 פירות וחיתוכם, להערכת מצב בשלות הזן, ביום הקטיף; דוגמה מחזרה 
שבה יש פירות לבנים וורודים.

תמונה מס' 3: איכות זני אבטיח )שתילה מוקדמת( לאחר כ-6 ימים ב-22 מ"צ

הבולטים ביותר היו צבע הציפה, שהיה מעט אדום יותר, ותכולת 
סוכר גבוהה יותר בשתילה הראשונה, בהשוואה לשתילה המאוחרת 
)12.1% לעומת 11.5%, בהתאמה(. בנוסף, התקבל טעם ממוצע 
טוב יותר )2.3 לעומת 2.1(. סביר להניח כי הפרי שנקטף בשתילה 
המאוחרת לא הגיע למלוא בשלותו בתנאי הגידול ששררו באזור, 

ויש לבדוק נקודה זו בעונת הגידול הבאה )השפעת מועד השתילה 
והקטיף על איכות הפרי לאחר הקטיף(.  

בין מועד  זה בחן את הקשר  לסיכום מועדי השתילה: מבחן 
לשתילה  כי  למדנו  מורכב.  אבטיח  ואיכות  יבול  לבין  שתילה 
במועד המאוחר קיים יתרון ביבול מסוג א', עם מספר פירות 
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פברואר.  חודש  בתחילת  לשתול  ועדיף  יותר,  גבוה  בשלים 
תוצאות מבדקי האיכות הראו שקיים יתרון קטן באיכות למועד 
ימי  לחסוך  ניתן  מאוחרת  בשתילה  אולם  המוקדם,  השתילה 
גידול בחורף ולקבל צימוח והתפתחות טובים יותר, המביאים 
ולחנטה.  לפריחה  יותר  מתאים  פיזיולוגי  במצב  הצמחים  את 
צימוח  בעודף  מצויים  הצמחים  המוקדם  השתילה  במועד 
בתקופת הפריחה והחנטה, כך שעשויה להתקבל חנטה לקויה 

ומאוחרת, ולפיכך לעודף של פירות קטנים שאינם סוג א'.
לסיכום הזנים: הזן בוטל רוקט הניב יבול סוג א' גבוה ונמצא 
בשל ומוכן במועד הקטיף. במבדקי האיכות נמצא הזן בעל 
בשנה  גם  נבחן  זה  זן  השתילה.  מועדי  בשני  גבוהה  איכות 
לכן, מומלץ  ובאיכות הפרי.  והרשים ביבולו   )2020( שעברה 

להכניסו לתצפיות מסחריות במשקים.
א'  סוג  יבול  והניב  הראשונה  בפעם  זה  בניסוי  נבחן   1814 הזן 
ולהכניסו  אותו  ולבחון  להמשיך  מומלץ  טובה.  ובאיכות  גבוה 

תמונה מס' 4: איכות זני אבטיח )שתילה מאוחרת( לאחר כ-6 ימים ב-22 מ"צ

לתצפיות מסחריות ראשונות בהיקפים קטנים.
הזן "חושן" הניב יבול סוג א' גבוה באיכות טובה. בשנה שעברה 
מומלץ  זה.  בזן  ובאיכות  ביבול  יותר  טובות  תוצאות  התקבלו 

להמשיך ולבחון אותו שנה נוספת. 
שאר הזנים הניבו יבול סוג א' דומה ומרביתם איכותיים. אפשר 
לבחון שנה נוספת גם את הזן 706, שנבדק פעם ראשונה במבחן 
זה. הזן 4441 נבחן כמה שנים ולא בלט ביבולו או באיכותו. יש 

לשקול את המשך בחינתו. 
להמשיך  מומלץ  ולא  נמוך,  א'  סוג  פרי  יבול  הניב  לוסיל  הזן 

ולבחון אותו.

תודות 
למועצת הצמחים - על מימון הניסוי.

הערה: אין בסיכום זה המלצה כלשהי על זן זה או אחר.
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השפעת כנות על ארומה 
וטעם של אבטיח מזן 

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

המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

מחקר זה בחן כיצד שילוב של רוכב 
)פאסיניישן( וכנות שונות )AQ, TZ, נורית 

וטצקאבוטו(, בהשוואה לצמחים לא מורכבים 
או מורכבים על עצמם, משפיע על מדדי 

איכות חיצוניים, פנימיים, סנסורים וארומטיים 
של אבטיח לאחר הקטיף, שנקטף מבית 

רשת נגד חרקים ואוחסן 6 ימים בטמפרטורה 
של כ-20 מ"צ. 

תקציר
רוכב  של  שילוב  כיצד  לבחון  הייתה  הנוכחי  המחקר  מטרת 
)פאסיניישן( וכנות שונות )AQ, TZ, נורית וטצקאבוטו(, בהשוואה 
על  משפיע  עצמם,  על  מורכבים  או  מורכבים  לא  לצמחים 
מדדי איכות חיצוניים, פנימיים, סנסוריים וארומטיים של אבטיח 
לאחר הקטיף, שנקטף מבית רשת נגד חרקים ואוחסן כ-6 ימים 
בטמפרטורה של כ-20 מעלות צלסיוס )מ"צ(. בעבודה זו, איכות 
הפירות הטובה ביותר נמצאה בשילוב רוכב מזן פאסיניישן עם כנת 
נורית או AQ, שנקטפו מבית רשת נגד חרקים ושגודלו בקרקע 
חולית. בפירות אלה נמצאו תכולת סוכר גבוהה, טעם ומרקם 
 5-hepten-2-one ,6-methyl( טובים וחומרי ארומה מאוזנים גבוהים
ו-hexanal), שתרמו לאיכות הכללית הטובה של הפרי, בהשוואה 
לפרי שנקטף מצמח לא מורכב. אולם, בחינת מציאת השילוב 
גידול  באזורי  והרוכב,  הכנה  של  ביותר  הטובים  השילובים  או 
שונים, חייבת להימשך ביתר שאת ולאורך מספר שנות מחקר 

נוספות. 

מבוא
הפטרייה  התפשטות  התעצמה  האחרונות  בשנים 
וכיום זוהי הפטרייה הדומיננטית   ,Macrophomina phaseolina

 )Citrullus lanatus( האבטיחים  של  הגידול  שטחי  במרבית 
ונבילה,  הנוף  של  התייבשות  כוללים  המחלה  תסמיני  בארץ. 
 Fallik( הגורמים להפחתה ניכרת ביבול ובאיכות הפרי הקטוף

הולך  שימוש  נעשה  האחרונות  בשנים  לכן,   .)and Ziv, 2020
ועולה בשתילת אבטיחים מורכבים על כנות של דלעת, טכניקה 
המשפרת את עמידות הצמחים למחלות קרקע ולתנאי עקה 

.)Fallik and Ziv, 2020( שונים ותורמת לעלייה ביבול
גידול האבטיחים בישראל משתרע על פני שטח של כ-23 אלף 
דונם, והצריכה של מוצר זה קרובה לכ-150,000 טונות בשנה. 
בארץ  שונים  באזורים  הגדלים  מהאבטיחים  מ-95%  למעלה 
הם מורכבים על כנות דלעת שונות, בעלות און צימוח שונה. 
גידול צמחים מורכבים מהווה פתרון יעיל נגד מחלות קרקע, 
לאחר  הפרי  איכות  את  לשפר  יכול  ואף  היבול  את  מעלה 
באיכות  לפגום  גם  עלולים  כנה/רוכב  שילובי  אולם,  הקטיף. 
הפרי לאחר הקטיף, על-ידי ירידה באחוז הסוכר, עלייה בכמות 
שינוי  הציפה,  בצבע  פגיעה  הקליפה,  עיבוי  בציפה,  הסיבים 
בטעם ובחוזק מרקם הציפה )Fallik and Ziv, 2020(. גם לאזור 
הגידול יש חשיבות רבה לגבי השפעת השילוב של כנה/רוכב 
 .)Fallik et al., 2019( על איכות הפרי המורכב לאחר הקטיף 
דווח גם כי שילובי כנות ורוכבים השפיעו על רמות ועל כמויות 
הנדיפים הקשורים לארומה ולטעם של אבטיח לאחר הקטיף 

.)Tripodi et al., 2020(
הפוגמת  נוספת,  משמעותית  בעיה  קיימת  האחרונות  בשנים 
באיכות הפרי לאחר הקטיף וקשורה להדבקת הצמחים והפרי 
וכנימת עש הטבק,  בווירוסים המועברים על-ידי כנימות עלה 
ובפרי  בעלווה  הווירוסים  פגיעת  כנה/רוכב.  לשילובי  רק  ולא 
גורמת, בסופו של דבר, לפגיעה ביבול ובאיכות הפרי הקטוף, 
 Wang( למרות שלא תמיד נראים סימפטומים כלשהם בפרי 
ההולכת  זו,  בעיה  בעקבות   .)et al., 2018; Luria et al., 2019
רשתות  תחת  גדל  האבטיח  בהם  ניסויים  נעשים  ומחריפה, 
וחוב', 2019(. אולם, שיטת הגידול בבתי  נגד חרקים )אברהם 
צמיחה עם רשת נגד חרקים, התאמת הכנות והרוכבים בבתי 
גידול אלה והשפעת כל הגורמים הללו על איכות הפרי לאחר 
הקטיף, אינה ידועה. לכן, מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון 
כיצד שילוב של רוכב )פאסינישן( וכנות שונות )AQ, TZ, נורית 
וטצקאבוטו(, בהשוואה לצמחים לא מורכבים או מורכבים על 
סנסוריים  פנימיים,  חיצוניים,  איכות  על מדדי  עצמם, משפיע 
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וארומטיים של אבטיח לאחר הקטיף, שנקטף מבית רשת נגד 
חרקים ואוחסן 6 ימים בטמפרטורה של כ-20 מ"צ. 

שיטות וחומרים
הזן  עם  הבשור  בחוות  מש   50 רשת  בבית  ניסוי  נערך  הניסוי 
 AQ כנות:  וארבע  רוכב(   - בע"מ  גדרה  )זרעים  פאסיניישן 
טצקאבוטו  )חישתיל(,  נורית  )הזרע(,   TZ זרעים(,  )אוריג'ין 
ומצמחים  מורכבים  לא  מצמחים  שנקטפו  פירות,  )חישתיל(. 
שהורכבו על עצמם, שימשו כביקורת. כל טיפול בוצע בארבע 
השתילה  בחזרה.  צמחים  שמונה  באקראי,  בבלוקים  חזרות, 
נעשתה בשורה בודדת, 2 מ' בין השורות ו-1.5 מ' בין הצמחים; 
)אוריג'ין   OX היה  הזן המפרה  לדונם.  333 צמחים  בסך-הכול 
שורה.  בכל  לרביעי,  השלישי  הצמח  בין  שנשתל  זרעים(, 
הגידול  באזור  מסחריים  קטיף  מדדי  על-פי  נקטפו  הפירות 
עם  המגע  כתם  כולל  הקליפה,  וצבע  הקנוקנת  )התייבשות 
הקרקע(. מכל טיפול נקטפו כעשרה פירות. הפירות הקטופים 
הועברו למחלקה לחקר תוצרת חקלאית במכון וולקני ואוחסנו 

לכ-6 ימים בכ-20 מ"צ. 
בתום תקופת האחסון, נבחרו מכל טיפול שבעה פירות דומים 
בצורתם, בגודלם החיצוני ובמשקלם ככל שניתן. הפירות נחצו 
לאורכם, מאזור הפיטם ועד העוקץ, ואיכות הפרי נבדקה לכל 

שבעת הפירות באמצעות מדדי האיכות הבאים: 
 =  1 כאשר   ,3 עד   1 של  סולם  פי  על  נקבע  הקליפה  צבע   .1

ירקרק; 2 = ירוק; 3 = ירוק כהה.
הציפה  תחילת  עד  מקומות  בשני  נמדד  הקליפה  עובי   .2

והתבטא במ"מ.
3. צבע הציפה נמדד על-פי סולם של 1 עד 3, כאשר 1 = ציפה 

ורודה; 2 = ציפה אדומה בהירה; 3 = ציפה אדומה כהה. 
על-ידי  נבדק  סוכר(   - )כמ"מ  המומסים  המוצקים  כלל   .4
דיגיטאלי.  רפרקטומטר  גבי  על  הפרי  ממרכז  מיץ  סחיטת 

התוצאות בוטאו באחוז בריקס )סוכר(.
צוות  נבחנו במבחנים הדוניים על-ידי  ומרקם הציפה  5. טעם 
של  חתיכה  טעימת  באמצעות  מקצועיים,  טועמים   6 שכלל 
3X3 ס"מ ממרכז הפרי, כדלקמן: טעם כללי על-פי סולם בין 
1 - טעם רע מאוד, חמצמץ, עם טעם לוואי;  1 ל-3, כאשר: 
2 – סביר; 3 - טעם טוב מאוד. פרי עם טעם כללי מעל 2 נחשב 

כפרי טעים. 
6. מרקם ציפת הפרי הוערך על-פי סולם בין 1 לבין 3, כאשר: 
1 - מרקם רך, קמחי וממוטט; 2 - מרקם טוב ועסיסי )קריספי(; 
3 - מרקם פציח מאד עד קשה )הדומה לדלעת(. מרקם של 2 

עד 2.4 נחשב כמרקם נעים לאכילה ומהנה.
C( נבדקה על-ידי שימוש בקיט  7. חומצה אסקורבית )ויטמין 
מסחרי. התוצאות בוטאו במיליגרם חומצה אסקורבית ל-100 

גרם ציפה טרייה.  
 .)2019( וחוב'   Fallik של  שיטתם  על-פי  נבדק  ליקופן   .8

התוצאות שהתקבלו בוטאו ביחידות של µg/g  ציפה טרייה.
9. חומרי ארומה )נדיפים( נבדקו בעזרת מכשיר גז כרומטוגרף-
מיץ  מיצוי  של  הנדיפים  ספיחת  באמצעות  ספקטרה,  מס 
 solid phase micro( סופח  סיב  על-ידי  האבטיח  מציפת 
בתום   .)2014 לאמה,  של  )מודיפיקציה   )SPME-extraction

תקופת האחסנה נלקחו 6 פירות, כאשר כל שני פירות נסחטו 

יחדיו לתוך בקבוקון עם 3% מלח )3 חזרות לטיפול(. הבקבוקון 
חומם כדי לשחרר את הנדיפים לתוך חלל הבקבוקון וספיחתם 
קולונת  לתוך  נעשה  הנדיפים  שחרור   .)SPME( הסופח  לסיב 
 GC/MSD, Agilent( ספקטרה  כרומטוגרף-מס  הגז  מכשיר 
7890A/5977B(. נבחרו 5 נדיפים עיקריים, שאפיינו את ארומת 

האבטיח ואשר התקבלו בכרומטוגרם )טבלה 1(.

טבלה מס' 1: תיאור של 5 נדיפי הארומה העיקריים שנמצאו 
כ-6  לאחר  באבטיח  ספקטרה  כרומטוגרף-מס  גז  בעזרת 

)Tripodi et al., 2020( ימים ב-20 מ"צ

תיאור הנדיףנדיף

Hexanal ירוק )עשב קצוץ(, פירותי
)בריכוזים נמוכים(

5-Hepten-2-one-,6-methylפירותי, תפוח עץ

Nonanalמלון, פרחי-תפוז, מתקתק

3-Nonen-1-ol,(Z)פרחי, ירוק, חריף-עוקצני

3,6-Nonadien-1-ol,(E,Z)-דלעת, מלפפון

ניתוח סטטיסטי
 ,SAS Instituto, Inc)  JMP pro 14 בתוכנה  נותחו  התוצאות 
קרולינה הצפונית, ארה"ב(, חד כיווני, ברמה של 5% ובהפרדת 

.Tukey HSD הממוצעים על-פי

תוצאות

השפעת ההרכבות על צבע הקליפה ועובייה ועל צבע הציפה
 

עובי  הקליפה,  צבע  על  הרכבות  השפעת   :2 מס'  טבלה 
הקליפה וצבע הציפה של אבטיח מזן פאסיניישן לאחר כ-6 

ימים ב-20 מ"צ 

טיפול/כנה
צבע הקליפה 

)3-1(
עובי הקליפה 

)מ"מ(
צבע הציפה 

)3-1(

2.2 בג12.1 אב2.3 בלא מורכב

מורכב על 
2.3 ב11.6 ב2.4 אבעצמו

AQ2.4 אב11.5 ב2.5 א

TZ2.4 אב10.2 ג2.4 אב

2.5 א12.9 א2.5 אנורית

2.1 ג11.7 ב2.3 בטצקאבוטו
*הערכים הם ממוצעים של 7 פירות. ממוצעים המלווים באות 

.Tukey HSD זהה אינם מובהקים ברמה של 5% לפי מבחן

צבע  מהכנה.  מובהק  באופן  הושפע  הפרי  קליפת  צבע 
קליפת הפירות שנקטפו מכנות AQ ונורית היו הכהות ביותר, 
בהשוואה לקליפת הפירות שנקטפו מפירות הביקורת ומכנת 
הקליפה  עם  היו  נורית  מכנת  שנקטפו  פירות  טצקאבוטו. 
הפירות  קליפת  עובי  כאשר  מ"מ(,   12.9( ביותר  העבה 
שנקטפו מכנת TZ היה הנמוך ביותר )10.2 מ"מ(. צבע ציפת 
הפרי שנקטף מכנת נורית היה האדום ביותר )2.5(, בהשוואה 
אדום  שהיה  טצקאבוטו,  מכנת  שנקטף  הפרי  ציפת  לצבע 

בהיר )טבלה 2(.
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השפעת ההרכבות על המרכיבים הסנסוריים

טבלה מס' 3: השפעת ההרכבות על המרכיבים הסנסוריים 
לאחר  פאסיניישן  מזן  אבטיח  של  וטעם(  מרקם  )מתיקות, 

כ-6 ימים ב-20 מ"צ 

טעם )3-1(מרקם )3-1(כמ"מ )%(טיפול/כנה

1.8 בג1.9 ג10.3 גלא מורכב

1.7 ג1.9 ג11.0 בגמורכב על עצמו

AQ2.1 א2.1 בג12.2 א

TZ2.0 אב2.4 א11.8 א

2.2 א2.2 ב12.2 אנורית

1.9 בג2.0 ג11.6 אבטצקאבוטו
*הערכים הם ממוצעים של 7 פירות. ממוצעים המלווים באות 

.Tukey HSD זהה אינם מובהקים ברמה של 5% לפי מבחן

תכולת הסוכר )כלל מוצקים מומסים( הייתה גבוהה ומובהקת 
לתכולת  בהשוואה  הכנות,  מארבע  שנקטפו  הפירות  בכל 
הסוכר בפרי לא מורכב. תכולת הסוכר הגבוהה ביותר נמדדה 
התכולה  כאשר   ,)12.2%( ונורית   AQ מכנות  שנקטפו  בפירות 
הנמוכה ביותר נמדדה בפירות שנקטפו מצמחים לא מורכבים 
היה, באופן מובהק,   TZ )10.3%(. מרקם הפרי שנקטף מכנת 
הפציח ביותר )2.4(, בהשוואה לכל הטיפולים האחרים, כאשר 
מרקם פירות הביקורת ופירות שנקטפו מהרכבה עצמית היה 
הושפע  הפירות  של  הכללי  טעמם   .)1.9( ו"קמחי"  רך  מעט 
מהכנות  שנקטפו  פירות  הכנות.  מסוגי  מובהק,  באופן  כן,  גם 
נורית ו-AQ היו הטעימים יותר, בהשוואה לטעמם של הפירות 

שנקטפו מהכנות האחרות או מפירות הביקורת )טבלה 3(. 

השפעת ההרכבות על מרכיבים תזונתיים

תזונתיים  מרכיבים  על  הרכבות  השפעת   :4 מס'  טבלה 
מזן  אבטיח  של  וליקופן(   C אסקורבית/ויטמין  )חומצה 

פאסיניישן לאחר כ-6 ימים ב-20 מ"צ 

טיפול/כנה
חומצה אסקורבית

)מ"ג/100 ג' רקמה 
טרייה(

ליקופן
)מיקרוגרם/ג' 
רקמה טרייה(

52.6 ג5.1 ג*לא מורכב

54.9 בג6.8 במורכב על עצמו

AQ58.5 אב9.0 א

TZ61.9 א8.4 א

62.9 א8.8 אנורית

56.0 ב6.6 בטצקאבוטו
*הערכים הנם ממוצעים של 7 פירות. ממוצעים המלווים באות 

.Tukey HSD זהה אינם מובהקים ברמה של 5% לפי מבחן

ונורית הכילו תכולת חומצה   TZ  ,AQ פירות שנקטפו מהכנות 
גבוהה, באופן מובהק, בהשוואה לפירות שנקטפו  אסקורבית 
משתי הביקורות ומפירות שנקטפו מכנת טצקאבוטו. התכולה 
הגבוהה ביותר נמצאה בפרי שנקטף מכנת AQ )9 מ"ג( והנמוכה 
ביותר מפרי שנקטף מצמח לא מורכב )5.1 מ"ג(. גם תכולת 
בפירות  השונות.  מהכנות  מובהק  באופן  הושפעה  הליקופן 
הגבוהה  הליקופן  תכולת  הייתה   ,TZ-ו נורית  מכנות  שנקטפו 
ו-61.9 מיקרוגרם/ג',   62.9( ביותר, בהשוואה לשאר הטיפולים 
בהתאמה(, כאשר בפירות שתי הביקורות )לא מורכב ומורכב 
על עצמו(, הייתה תכולת הליקופן הנמוכה ביותר )52.6 ו-54.9 

מיקרוגרם/ג', בהתאמה( )טבלה 4(.

השפעת ההרכבות על חומרי הארומה
מאנליזת נדיפי הארומה עולה כי הרכבת הפאסיניישן על ארבעת 
 5-hepten-2-one, הכנות השונות הגבירה משמעותית את הנדיף
בפרי  זה  לנדיף  בהשוואה  "פירותי",  ריח  המתאר   6-methyl-

 ,Hexanal הביקורת או בפרי שנקטף מהרכבה עצמית. גם הנדיף
נמוכים(,  )בריכוזים  "פירותי"  ריח  או  "ירוק בוסר"  ריח  המתאר 
וטצקאבוטו,  נורית   ,TZ מכנות  שנקטפו  בפירות  גבוה  נמצא 
3-Nonen-1-ol, (z)- מורכב(.  )לא  הביקורת  לטיפול  בהשוואה 

הנדיף, המייצג ריח "פרחי-ירוק", נמצא יחסית גבוה בשני טיפולי 
לפירות  בהשוואה  עצמית(,  והרכבה  הרכבה  )ללא  הביקורת 

שנקטפו מארבע הכנות השונות )איור 1(.

דיון
האבטיח,  פרי  של  הפנימית  בעיקר  אך  החיצונית,  איכותו 
להיבטים  בנוסף  והרוכב,  הכנה  בין  בשילוב  מאד  תלויה 
 Fallik and Ziv,( ההורטיקולטוריים הקשורים לגידול האבטיח 
סוגי  עם  בשילוב  הגידול,  אזור  כי  דווח  גם  לאחרונה   .)2020
איכות  את  שיקבע  ביותר  חשוב  גורם  הנו  והרוכבים,  הכנות 

 .)Fallik et al., 2019( הפרי לאחר הקטיף
בעיה נוספת, אשר פוגמת באיכות הפרי וההולכת ומתעצמת, 
על-ידי  שונים  בווירוסים  והפירות  הצמחים  להדבקת  קשורה 
של  בטעמו  ביטוי  לידי  באה  הווירוסים  פגיעת  שונים.  חרקים 
להיות  יכול  הפרי  הפנימית.  או  החיצונית  בנראותו  ולא  הפרי 
ויפה, המעידה,  ועם ציפה אדומה  ובריאה  ירוקה  בעל קליפה 
וטעים, אולם, עם הטעימה הראשונה,  לכאורה, על פרי בשל 
ויותר  יותר  לכן,  ממוטט.  מרקם  ובעל  מתוק  ולא  תפל  הפרי 
שטחי גידול אבטיח, באזורי הארץ השונים, נעשים בתוך בתי 

צמיחה עם רשת נגד חרקים )אברהם וחוב', 2019(. 
רשת  בבית  שונות,  כנות  על  פאסיניישן,  מזן  אבטיח  גידול 
לאחר  הפרי  באיכות  פגעה  לא  חולית,  בקרקע  חרקים,  נגד 
שנמצאו  איכותיים  פירות  התקבלו  זה  גידול  ובבית  הקטיף, 
טובים  ומרקם  גבוהה, טעם  סוכר  לשיווק, עם תכולת  ראויים 
פירות  של  והסנסורית  הפנימית  איכותם  אולם,  וארומתיים. 
ובאופן מובהק,  גם מסוג הכנה,  זה הושפעה,  בניסוי  האבטיח 

 Devi et( כפי שדווח לגבי אבטיחים שגודלו בשטחים פתוחים
al., 2020(. בעבודה זו מצאנו, כי שילוב רוכב הפאסיניישן עם 

איור מס' 1: השפעת ההרכבות על כמות חמשת חומרי 
הארומה העיקריים )שטח הפיק( של אבטיח מזן 

פאסיניישן לאחר כ-6 ימים ב-20 מ"צ - ממוצע לששה 
פירות לטיפול
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נתן  קלות,  באדמות  טובה(,  )קומפטבליות   AQ-ו נורית  כנות 
פירות איכותיים, עם טעם, מרקם ומרכיבים תזונתיים גבוהים 
בהשוואה  בעיקר,   ,)Burdock, 2010( טובה  פירותית  וארומה 
לפרי שנקטף מצמח לא מורכב. על-פי ממצאי ניסוי זה, וכמו 
בניסויים אחרים שערכנו, עולה כי אבטיח יכול להיחשב איכותי, 
יותר  של  סוכר  תכולת  עם  נקטף  הוא  כאשר  ומתוק  טעים 
מ-10.5% ועם מרקם מעט פציח )מעט קריספי(. לא מן הנמנע 
הפסולים  הפירות  אחוז  את  להקטין  יוכל  סלקטיבי  קטיף  כי 
או  השילוב,  בחינת  אולם,  ירודים.  וטעם  איכות  עקב  לשיווק 
השילובים הטובים ביותר של הכנה והרוכב, באזורי גידול שונים, 
חייבת להימשך ביתר שאת ולאורך מספר שנות מחקר נוספות, 
כי  שהראו  האחרונות  בשנים  שנעשו  עבודות  בעקבות  וזאת, 
איכות הפרי מורכבת ממספר גורמים, כמו אזור הגידול ובית 
הכנה/רוכב  רק משילוב  ולא  נגד חרקים(,  )בתי רשת  הגידול 

 .)Fallik and Ziv, 2020(

תודות
אברהם  ולליאור  דרום  מו"פ  של  המחקר  ולצוות  אלון  לחנה 
הניסוי  ביצוע  על  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  משה"מ, 

וקטיף הפרי.
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מבחן זני פלפל צבעוני 
בגידול אביבי

תחנת יאיר, 2021
עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

יורם צביאלי, שמעון פיבוניה, מילי זנבר, סבטלנה גוגיו, מוטי אושרוביץ, תמיר אורן, שבתאי כהן, 
דנית פרקר, שירי רותם - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

בשל הדרישה בשוק לפלפל כתום וצהוב 
בעונת האביב )קטיף בחודשים מאי-יוני(, 

הועמד בערבה ניסוי לבחינת זנים צהובים 
וכתומים, שנשתלו בתאריך 13.1.2021 

בתחנת יאיר.

תקציר
היקף גידול הפלפל האביבי בערבה גדל בשנים האחרונות. בעבר 
לאור   בלבד.  אדומים  זנים  השתתפו  בהם  זנים  מבחני  קיימנו 
הדרישה הקיימת בשוק גם לפרי כתום וצהוב בתקופת קטיף זו 
ניסוי לבחינת  זנים צהובים וכתומים לגידול  יוני(, הועמד   - )מאי 
בחממה   13.1.2021 בתאריך  נשתלו  הצמחים  האביבית.  בעונה 
ו-2 צהובים. הקטיף  יאיר. בניסוי 5 זני פלפל, 3 כתומים  בתחנת 
החל ב-2.5.21 )שבוע 18, 109 ימים משתילה( ונמשך עד 13.6.21 
בשיווק  המקובלים  המדדים  לפי  מוין  הקטוף  הפרי   .)24 )שבוע 
פלפל לשוק המקומי. מבין הזנים הכתומים נמצא הזן זהר מתאים 
ביותר לגידול בעונה האביבית. מבין הזנים הצהובים הניב הזן יעל 

יבול גבוה ואיכותי יחסית לזן ניל. זן זה נמצא אפיל יחסית לניל. 

מבוא
היקף הגידול של פלפל אביבי בערבה עומד על כ-530 דונם. 
הפלפל  של  הקטיף  בתקופת  בחממות.  מתבצע  הגידול  רוב 
יוני( כמעט שאין פלפל צבעוני )צהוב וכתום(   - האביבי )מאי 
איכותי לשיווק. בעבר ניסו חקלאים לגדל בהיקפים קטנים זנים 
שונים. עד כה לא קיים מידע מבוסס לגבי התאמתם של זנים 

צהובים או כתומים לתקופת גידול זו.  
בניסויים קודמים, שנערכו בפלפל אביבי )צביאלי וחוב', 2017, 
סויסה וחוב', 2018, 2021(, נלמדו התנאים המיטביים לגידול זה, 
ונמצא כי היבול הכללי והאיכותי שהתקבל בגידול פלפל אביבי 
לגידול  יחסית  הזנים  בכל  מובהק  באופן  גבוה  היה  בחממה 

במנהרה, ולכן בחרנו לבצע את הניסוי בחממה. 
אביבית,  בשתילה  וצהובים  כתומים  זנים  נבחנו  זה  בניסוי 
במטרה לבסס את הידע ולמצוא זנים איכותיים, כדי להרחיב 

את מגוון הזנים ואת סל הגידולים של החקלאים.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בתחנת יאיר בחממה מכוסה פוליאתילן. אורך 
מטרים,   6 מפתח  רוחב  מטר,   18 ורוחבו  מטר   20 המבנה 
מרווחי  לערוגה.  צמחים  שורות  שתי  במפתח.  ערוגות   4
ו-2  כתומים   3 פלפל,  זני   5 נכללו  בניסוי  ס"מ.   40 שתילה 
 ,13.1.2021 בתאריך  נשתלו  הצמחים   .)1 )טבלה  צהובים 
20 צמחים השתולים  בכל חלקה  חזרות.  ב-4  נשתל  זן  כל 
בצמד שורות בערוגת שתילה, אורך חלקה 4 מטרים )שטח 
כנגד  וטופלו  דושנו  הושקו,  הצמחים  מ"ר(.   6.40 חלקה 
 .)2021 וחוב'  )סויסה  הגידול  המלצות  לפי  ומזיקים  מחלות 
כמקובל בגידול פלפל אביב, לא הוסרו פירות מקומת אפס. 
 10.5.21 14.4.21. בתאריך  המבנה כוסה ברשת צל בתאריך 
נפרסה רשת צל נוספת. קטיף החל ב-2.5.21 )שבוע 18, 109 
בסך-הכול   .)24 )שבוע   13.6.21 עד  ונמשך  משתילה(  ימים 
הקטוף  הפרי  בשבוע.  פעמיים  קטיף  קטיפים,   10 נערכו 
מוין לפי המדדים המקובלים בשיווק פלפל לשוק המקומי. 
מדף.  חיי  לבחינת  פירות  נדגמו  העונה  לאורך  מועדים  ב-6 
5 ימים ב-20 מ"צ ולאחר מכן נבחנו  הפירות אוחסנו למשך 
המדדים הבאים: מוצקות, ריקבון כללי, ריקבון עוקץ וחריגי 

צבע.

טבלה מס' 1: פרטי הזנים בניסוי, תחנת יאיר, 2021

חברת הזרעיםהצבעהזן
הזרע סידסכתוםדינור
הזרע סידסכתוםזהר

אפעלכתוםמילנה
מכתשיםצהוביעל
הזרע סידסצהובניל

תוצאות 
הזנים הכתומים זהר ודינור הניבו יבול כללי וסוג א' גבוה. שיעור 

סוג א' היה דומה בשלושת הזנים שנבחנו.   
מבין הזנים הצהובים הניב הזן יעל יבול כללי וסוג א' גבוה ביחס 
לזן ניל, וגם מספר הפירות שלו ואחוז פירות סוג א' היו גבוהים 

ביחס לזן ניל )טבלה 2(.
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טבלה מס' 2: תוצאות היבול, מספר פירות סוג א' ואחוז סוג 
א', פלפל אביבי, תחנת יאיר, 2021

החברההצבעהזן
יבול 

)ק"ג למ"ר(
מספר 
פירות

אחוז 
פירות

סוג א'סוג א'סוג א'כללי

A3.2 A15.6 A54 A 5.9הזרע סידסכתוםדינור

A3.3 A14.4 A54 A 6.0הזרע סידסכתוםזהר

B1.5 B7.8 B52 A 2.9אפעלכתוםמילנה

6.64.816.173מכתשיםצהוביעל

5.53.614.664הזרע סידסצהובניל

גבוה  פרי  משקל  בעל  זהר  הזן  היה  הכתומים,  הזנים  מבין 
בהשוואה ליתר הזנים )טבלה 3(. מבין הזנים הצהובים, היה הזן 

יעל בעל משקל פרי ממוצע גבוה בהשוואה לזן ניל.

טבלה מס' 3: משקל פרי ממוצע )גרם(, פלפל אביבי, תחנת 
יאיר, 2021

משקל פרי החברההצבעהזן
ממוצע בגרם

B 203הזרע סידסכתוםדינור

A 228הזרע סידסכתוםזהר

B 195אפעלכתוםמילנה

302מכתשיםצהוביעל

243הזרע סידסצהובניל

מבין הזנים הכתומים, הייתה כמות המעוותים בזן מילנה נמוכה, 
והזן דינור היה בעל רמה גבוהה של פרי קטן. שיעור הפירות 
בעלי שחור פיטם הייתה זהה בשלושת הזנים. הזן מילנה בעל 
רמה נמוכה של מכות שמש. לא נמצאו הבדלים ברמת חטטי 

החום והמוצקות ביום הקטיף.
מבין הזנים הצהובים, היה הזן יעל בעל כמות מעוותים וחטטי 
חום נמוכה ביחס לניל ובעל רמה גבוהה של שחור פיטם ומכות 
שמש ביחס לאותו הזן. רמת המוצקות הייתה דומה, ולא נראה 

פרי קטן בשני הזנים הצהובים.

ונבדק  20 מ"צ  5 ימים בטמפרטורה של  הפרי הושהה למשך 
לקביעת מוצקותו ומדדי איכות נוספים. 

מבדיקת חיי המדף נמצא, כי שיעור ריקבון העוקץ בזן זהר הוא 
הנמוך ביותר מבין הזנים שנבדקו. איכות הפרי של הזן מילנה 
הצטיין  יעל  הזן  באחסון.  הפרי  להתרככות  נטייה  עם  ירודה 
 ,5 )טבלה  הזנים  ליתר  בהשוואה  נמוכים  התרככות  בשיעורי 

איור 1, איור 2(.

דיון
הזן דינור )כתום( נראה מתאים לגידול בתקופת האביב. זן זה 
בעל עוצמת צימוח גבוהה ופרקים ארוכים. היבול שלו כמקובל 
אנו  גבוהה,  שלו  המעוותים  שכמות  כיוון  זו.  בתקופה  לגידול 
מניחים כי כדאי לשחרר את הצמח ולהוריד חלק מהפירות, כדי 
למנוע מצב בו פרי גדל בצפיפות על הצמח ומתעוות. יש לבחון 
יש  זה  לזן  הטיפול.  בעקבות  ביבול  פחיתה  שאין  ולוודא  זאת 

רגישות לשחור פיטם, אך הוא בעל רמה נמוכה של חטטי חום.
הזן זהר )כתום( נראה גם הוא מתאים לגידול בתקופת האביב. 
היבול שלו כמקובל לתקופת הגידול. משקל פרי ממוצע גבוה. 

טבלה מס' 4: התפלגות יבול הפגמים ביום הקטיף )ק"ג למ"ר(, והערכת חטטי חום ומוצקות בפלפל אביבי, תחנת יאיר, 2021

החברההצבעהזן
)3-1( **)3-1( *יבול )ק"ג למ"ר(

מוצקותחטטי חוםמכות שמששחור פיטםאחריםקטנים מאודמעוותיםכללי
A1.7 A0.2 A0.1 B0.1 A0.6 A1.7 A2.2 A 5.9הזרע סידסכתוםדינור
A2.0 A0.1 B0.0 B0.1 A0.6 A1.9 A2.2 A 6.0הזרע סידסכתוםזהר

B0.6 B0.1 B0.4 A0.1 A0.3 B1.9 A2.1 A 2.9אפעלכתוםמילנה
6.60.90.00.10.30.51.72.3מכתשיםצהוביעל
5.51.20.00.30.10.32.02.4הזרע סידסצהובניל

*הערכת רמת חטטי חום: 3 - הרבה, 1 - מעט.
** הערכת מוצקות הפרי ביום הקטיף, 3 - מוצק, 1 - רך.

טבלה מס' 5: סיכום מדדי איכות הפרי לאחר 5 ימים, פלפל אביבי, תחנת יאיר, 2021

הזן
אחוז מיבול כללי

ריקבון עוקץחריגי צבערקוברךגמישמוצק
4±307±477±234±43±296±18דינור
6±334±446±234±76±281±7זהר
8±416±485±111±46±277±23יעל

11±205±417±390±010±277±13מילנה
6±4310±375±213±31±382±15ניל

איור מס' 1: רמת הפרי הרך לאחר 5 ימי אחסון ב-20 
מעלות; פלפל אביבי, תחנת יאיר, 2021
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נמצא  המדף  חיי  מבדיקת  פיטם.  לשחור  רגישות  יש  זה  לזן 
כי שיעור ריקבון העוקץ בזן זה היה נמוך יחסית לשאר הזנים 

שנבדקו.
הזן מילנה )כתום( הינו בעל צימוח קומפקטי. הניב יבול נמוך 
ומספר נמוך של פירות. לאור החנטה הנמוכה נראה כי הזן אינו 
מתאים לגידול אביבי. בנוסף, איכות הפרי של הזן הייתה ירודה 

עם נטייה להתרככות הפרי באחסון.
הזן יעל )צהוב( אפיל יחסית לשאר הזנים. הקטיף שלו החל 
זה מחייב  זן  בניסוי.  יום לאחר הקטיף הראשון   15 ב-17.5.21, 
הפרדה בתכנית ההשקיה והדישון, כדי לאפשר הפסקת דישון 
לעידוד  עקה  ליצירת  ההשקיה,  ברמת  משמעותית  וירידה 
פריחה וחנטה. עם זאת, הירידה במנת המים עלולה להוות זרז, 
כפי שראינו בניסוי, ליצירת שחור פיטם בפרי. בבחירת המבנה 
לגידול הזן, כדאי לבחור מבנה מואר ככל הניתן, כדי לאפשר 
לצמח לחנוט בצורה מיטבית; עם זאת, היבול שלו היה גבוה 
ורמת חטטי החום  גבוה,  לניל, משקל פרי ממוצע היה  ביחס 

נמוכה. זן זה הצטיין בשיעורי התרככות נמוכים בהשוואה ליתר 
הזנים. יש להמשיך ולבחון את הזן.

שנדרשת  ייתכן  ליעל.  ביחס  נמוך  יבול  הניב  )צהוב(  ניל  הזן 
כדי  אותם,  לשחרר  על-מנת  מהפירות  חלק  של  הורדה 

להפחית את רמת המעוותים. 
לסיכום, על-פי תוצאות הניסוי בעונה זו, מבין הזנים הכתומים 
הזן זהר נראה הכי מתאים לגידול בעונה האביבית. מבין הזנים 
יש  אך  לניל,  ביחס  ואיכותי  גבוה  יבול  הניב  יעל  הזן  הצהובים 
לזכור כי נדרשת אגרוטכניקה שונה בגידולו וכי הוא אפיל ביחס 
לניל. בניסוי זה היו מעט זנים, ויש להמשיך ולבדוק זנים נוספים.

תודות
אנו מודים לחברות הזרעים אפעל, הזרע סידס ומכתשים על 
על  הצמחים  למועצת  נתונה  תודתנו  לניסוי.  הזרעים  תרומת 
מימון הניסוי ולקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ 

ערבה.

מקורות
סויסה ע', סילברמן ד', צביאלי י', אופנבך ר', אושרוביץ מ', 
א',  בוקיש  א',  אושרוביץ  ס',  גוגיו  ר',  גולן  ש',  כהן  י',  פלאי  בן 
ניסוי זני פלפל אביבי, תחנת יאיר   )2018( פרקר ד', צעירי ק' 
http://agri.arava. תמר  וצפונית  תיכונה  ערבה  מו"פ  אתר   ,2018

co.il

ס',  דוברינין  ע',  פרידמן  י',  צביאלי  ד',  סילברמן  ע',  סויסה 
גידול פלפל  )2021( המלצות  ש'  פיבוניה  ש',  כהן  י',  אסקירה 
אביבי בערבה 2020/21, אתר מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר 

צביאלי י', אופנבך ר', בר לבן א', בן פלאי י', כהן ש', גולן ר', 
גוגיו ס', אושרוביץ א', בוקיש א', סויסה ע', סילברמן ד' )2017( 
ערבה  מו"פ  אתר   ,2017 יאיר  תחנת  אביבי,  פלפל  זני  ניסוי 

תיכונה וצפונית תמר.

איור מס' 2: התפלגות רמת המוצקות בפרי לאחר 5 ימי 
אחסון, פלפל אביבי, תחנת יאיר, 2021
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יישום מקדמי השקיה 
בגידול פלפל בבתי צמיחה 

בבקעת הירדן, בחורף
עונת 2020/21

אפרים ציפלביץ, זיוה גלעד - מו"פ בקעת הירדן
דויד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אורי אדלר - מועצת הצמחים
אלי פליק, שרון אלקלעי-טוביה, תמר אזולאי, דני צ'לופוביץ' - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, מינהל 

המחקר החקלאי, מכון וולקני

ניסוי זה בחן מקדמי השקיה לגידול פלפל 
בבקעת הירדן בחורף, באמצעות השוואת 

המלצות השקיה חדשות )2020( להמלצות 
הקודמות )2018(, וכן הושוו נתוני ההתאיידות 

בתוך המבנה, המתבססים על נתוני 
מטאורולוגיה, כפי שמתקבלים במערכת 

GROFIT, לאלה המתקבלים ממערכת 
מטאורולוגית סטנדרטית.

תקציר 
לבחינת מקדמי ההשקיה לגידול פלפל בבקעת הירדן, נערך 
להמלצות   2018 בשנת  שנוסחו  ההמלצות  בין  משווה  ניסוי 

למרות  כי  עולה,  הניסוי  מתוצאות  ב-2020.  שגובשו  החדשות 
 ,2020 בשנת  שהומלץ  כפי  המים,  בכמויות  בכ-20%  החיסכון 
לא נפגעו היבול ואיכותו. לא עלתה רמת המוליכות החשמלית 
מליחות  יסודות  של  יותר  גדולות  כמויות  נצברו  ולא  בקרקע 

בעלי הפלפל. 

מבוא 
הפלפל הוא גידול הירקות העיקרי בבקעת הירדן, והיקפו בעונת 
כה התבססו המלצות ההשקיה  עד  דונם.  כ-3,000  הוא   20/21
חיצונית  מטאורולוגית  בתחנה  שנמדדו  מקדמים  על  לפלפל 
התבצע  האחרונות  בשנים  אך   ,)2018 )המלצות  סטנדרטית 
נתוני  לפי  המים  כמויות  את  לקבוע  באפשרות  שעסק  מחקר 
בשנת  לאחרונה,  הגידול.  בית  בתוך  הנמדדים  המטאורולוגיה 
זה.  ניסוי  תוצאות  על  בהסתמך  ההמלצות,  דף  עודכן   ,2020

 תמונה מס' 3: מערכת GROFITתמונות מס' 1 ו-2: תחנה מטאורולוגית בתוך בית הצמיחה 
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התחנה המטאורולוגית בניסוי, ששימשה לקבלת נתוני ההתאדות 
במבנה, הייתה תחנה סטנדרטית )ראו תמונות 1 ו-2(. 

כיום יש לחברת GROFIT מערכת שמודדת קרינה, טמפרטורה, 
נתוני התאדות  וכך מייצרת  ומוסיפה ערך קבוע לרוח,  לחות, 

)תמונה 3(. 

מטרת הניסוי
1. בחינת המלצות השקיה חדשות )2020( בהשוואה להמלצות 

הקודמות )2018(.
2. השוואת נתוני ההתאיידות, המתבססים על נתוני מטאורולוגיה, 
לעומת   GROFIT במערכת  שמתקבלים  כפי  המבנה,  בתוך 

אלה המתקבלים ממערכת מטאורולוגית סטנדרטית.

מהלך המחקר ושיטות עבודה
הניסוי בוצע בתחנת צבי במו"פ בקעת הירדן בארבע מנהרות 
עבירות )רוחב המנהרה: 10 מ'; אורכה: 45 מ'(. הכנת השטח: 
בוצה  קומפוסט  מ"ק/ד',   5 פיזור  הקיימות,  בערוגות  משתת 
100 מ"ק/ד' בהמטרה, תיחוח, פריסת  מטופלת, שטיפה של 
והזרמת  סולרי  חיטוי  לצורך  השטח  כל  על  שקוף  פלסטיק 
התחלת  לפני  הטפטוף(.  שלוחות  )באמצעות  בערוגות  אדיגן 
של  הממוצעת  הרמה  קרקע.  בדיקות  בחלקה  בוצעו  הניסוי 
יסודות ההזנה ויסודות המליחות, כפי שנמצאה בבדיקות אלו, 

מוצגת בטבלה 1.
מוליכות  של  בעיות  נראו  לא  בחלקה  כי  עולה,   1 מטבלה 
)אמון  המינרלי  החנקן  רמת  גבוהים,  כלוריד  או  חשמלית 
בתחום   - והאשלגן  גבוה,  היה  הזרחן  טובה,  הייתה  וניטרט( 
המומלץ. בהתאם לכך, הדשן ששימש בניסוי בחודש הראשון 
היה 6-3-9, ולאחר מכן נעשה שימוש בדשן 6-0-9 ברמה של 
300 גר' לדונם ליום חנקן בשני הטיפולים )כאשר כמות המים 
בטיפול מסוים הייתה יותר נמוכה, ניתן דשן בריכוז יותר גבוה, 

כדי להשוות ברמת יסודות ההזנה בין שני הטיפולים(.
)הזרע  גלעד  הנשתל:  הזן   ;11.8.20 בתאריך  בוצעה  השתילה 
כוסו  בשתילה  חמ-רשת.  במתכונת  היה  הגידול  סידס(. 
40% צל שחורה. רשת הצל  50 מש וברשת  המנהרות ברשת 
מש   50 רשת  הוחלפה  ב-10.11.20   .15.9.20 בתאריך  הוסרה 

צל  רשת  הותקנה  ב-10.2.21  מ"מ.   0.12 בעובי   IR בפלסטיק 
40% על הפלסטיק. ב-15.3.21 נחתכו בפלסטיק פתחי אוורור.

הטיפולים בניסוי:
1. הפעלת השקיה לפי הנחיות דפון 2018 )תמונה 4(.
2. הפעלת השקיה לפי הנחיות דפון 2020 )תמונה 5(.

בוצעה  בבלוקים באקראי. ההשקיה  חזרות   4 כלל  טיפול  כל 
כאשר המנה שהצטברה הגיעה ל-12-10 מ"ק לדונם.

הטיפולים  לפי  ההשקיה  נתוני  מרוכזים  שלהלן   2 בטבלה 
שבניסוי ולפי תקופות הגידול. 

סיכום כמויות המים שניתנו בניסוי, לפי תקופות הגידול, מופיע 
באיור 1.

שטח כל חזרה: 0.25 ד' )חצי מבנה(; כל טיפול כלל 4 חזרות 
של  תחנות  שתי  הותקנו  טיפול  בכל  באקראי.  בבלוקים 
טנסיומטרים לעומקים 20 ו-40 ס"מ, ובנוסף הותקנה מערכת 
טנסיומטרים אלקטרוניים מתוצרת חברת וירידיקס )המערכת 
לבחון  במטרה  פברואר(,  בתחילת  הותקנה  וירידיקס  של 
המערכת  באמצעות  השקיה  בקרת  לבצע  האפשרות  את 

האוטומטית.

איור מס' 1. סיכום כמויות המים לפי תקופות הגידול, 
בהמלצות 2018 לעומת המלצות 2020

טבלה מס' 2: מקדם ההשקיה, מרווח בימים וכמות המים שניתנה, לפי הטיפולים

תקופה
דף המלצות 2020דף המלצות 2018

מקדם 
מהתאדות*

מרווח השקיה 
)ימים(

כמות מים 
)מ"ק/ד'(

מקדם
מהתאדות*

מרווח השקיה 
)ימים(

כמות מים 
)מ"ק/ד'(

0.61460.6146שתילה עד 1.9.20
13.10.20-1.9.200.621390.452111

27.12.20-13.10.200.921530.82139
11.2.21-27.12.200.83611.0376
20.5.21-12.2.211.13-24540.83-2324

852696כמות מים לעונה
* מקדם ההתאדות נקבע לפי התאדות פנמן-מונטיס, כפי שנרשמה בתחנה המטאורולוגית "צבי" במו"פ בקעת הירדן

טבלה מס' 1: הרמה הממוצעת של יסודות ההזנה ויסודות המליחות בקרקע לפני תחילת הניסוי

כלוריד מוליכות pHdS/mרוויה %עומק )ס"מ(
מא"ק/ל'

חנקן מינרלי 
)מ"ג לק"ג(

זרחן    
)מ"ג לק"ג(

אשלגן 
)מא"ק/ליטר(

20-044.87.51.15.427.11160.53

40-2045.27.51.04.418.9810.55
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במרכז כל מבנה הוצב רגש של חברת GROFIT, המאפשר 
בתוך  פנמן-מונטיס  התאדות  של  רציפים  נתונים  קבלת 
של  קבוע  ערך  משולב  פנמן-מונטיס  של  )בחישוב  המבנה 

רוח(. 
ניתן להסתמך על מערכת  נועד ללמד אם  חלק זה בעבודה 
עדכון המקדמים בהתאם  תוך  GROFIT בהמלצות ההשקיה, 

לנתונים שהיא מספקת.
ובסך- ב-25.5.21,  והסתיים  ב-23.11.20  החל  החלקה  קטיף 
דרישות  לפי  הפרי  מוין  קטיף  בכל  קטיפים.   17 בוצעו  הכול 

תמונה מס' 4: טבלת מקדמי השקיה לגידול פלפל כפי שפורסמה בדפון בנושא בשנת 2018

תמונה מס' 5: טבלאות המלצות למקדמי השקיה בגידול פלפל, שפורסמו בדפון שיצא לאור בשנת 2020

לחודש,  אחת  ב'.  סוג  ופרי  הפרי  גודל  ליצוא,  האיכות  השוק, 
חיי  לבדיקות  פרי  הועבר  אפריל,  ועד  דצמבר  מחודש  החל 
המחקר  במינהל  לאחסון  במחלקה  פליק  אלי  לפרופ'  מדף, 
באיכות  פירות  עם  ארגזים  שמונה  כלל  טיפול  כל  החקלאי. 

ליצוא )22 עד 24 פירות לקרטון(.
לאחסון.  למחלקה  מהקטיף  שעות   24 תוך  הובאו  הפירות 
כל הפירות נשטפו במים חמים )55 מ"צ למשך כ-15 שניות( 
ואוחסנו למשך 13 עד 14 ימים ב-7 מ"צ ובלחות של 95%, פלוס 

3 ימים נוספים ב-22 מ"צ )הדמיה לחיי מדף ושיווק(. 
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טבלה מס' 3: השפעת הטיפולים על כמות היבול ועל התפלגות האיכות של הפלפל
משקל פרי התפלגות גודל ב-%יבול ק"ג/מ"ר

ממוצע )ג'( MLXLG-XLסה"כאיכות סוג ב'איכות יצואטיפול

201810.9±0.221.39±0.0512.3±0.229.327.739.623.3185

202010.7±0.271.26±0.0412.0±0.28825.439.726.8189

איור מס' 2: מתח המים בקרקע בעומק 20 ס"מ בטיפול 
שקיבל השקיה לפי המלצות 2018, לעומת הטיפול שקיבל 

השקיה לפי המלצות 2020

טבלה מס' 4: השפעת הטיפולים על מדדי איכות הפרי בחמשת הקטיפים שנעשו במהלך העונה

איבוד משקלטיפול
)%(

גמישות
)מ"מ(

כמ"מ
)%(

ריקבון עוקץ
)%(

ריקבון פרי
)%(

הצטמקות
)%(

פרי פסול
)%(

20185.24±0.284.53±0.147.39±0.273.62±2.484.04±0.4911.48±2.2314.95±1.88

20205.33±0.154.16±0.147.37±0.143.0±1.484.20±0.5710.69±2.2115.08±2.97

הטיפולים  בין  ההבדל  היה  ס"מ   40 בעומק  כי  נראה  כמו-כן, 
קטן יותר. 

ס"מ,   20 בעומק  המים  מתח  של  הנתונים  מרוכזים   4 באיור 
וירידיקס )הנתונים המוצגים באיור  כפי שנמדד במערכת של 
כי פעילות השורשים  4 עולה,  היומי(. מאיור  הם הנתון הנמוך 
בטיפול, שקיבל השקיה לפי המלצות 2018, הייתה משמעותית 
שקיבל  בטיפול  השורשים  של  מהפעילות  יותר  הרבה  גבוהה 
השקיה לפי המלצות 2020. בסך-הכול, בטיפול שקיבל השקיה 
לפי המלצות 2020 )כמויות מים קטנות יותר(, הייתה פעילות 
ונראה לכאורה שלא היה חוסר במים.  יותר,  השורשים נמוכה 
לעומת זאת, בטיפול שקיבל השקיה לפי המלצות 2018 )כמויות 

איור מס' 3: מתח המים בקרקע בעומק 40 ס"מ בטיפול 
שקיבל השקיה לפי המלצות 2018, לעומת הטיפול שקיבל 

השקיה לפי המלצות 2020

האיכות  מדדי  נבדקו  המדף,  וחיי  האחסנה  תקופת  בתום 
כלהלן:

א( אחוז איבוד משקל מהמשקל ההתחלתי - נבדקו 10 פירות 
הפרי  גמישות  ב(  באחוזים;  מוצגות  והתוצאות  טיפול,  מכל 
נבדקה ב-10 פירות בעזרת מד לחץ, והתוצאות מוצגות במ"מ 
גמישות - ככל שהמספר גבוה יותר, כך הפרי גמיש יותר; 
ג( תכולת הסוכר נמדדה ב-10 פירות על-ידי סחיטת מיץ הפרי 
על גבי רפרקטומטר, והתוצאות מוצגות באחוז כלל המוצקים 
המומסים )בריקס(; ד( אחוז ריקבון העוקץ - עוקץ עם תחילת 
באחוזי  מוצגות  והתוצאות  לרקוב,  נחשב  תפטיר  הופעת 
עוקצים רקובים מכלל העוקצים בקרטון; ה( פרי עם תחילת 
הופעת ריקבון נחשב לרקוב, והתוצאות מובאות באחוזי פירות 
רקובים מכלל הפירות בקרטון; ו( אחוז פירות מצומקים מכלל 
הפירות; ז( אחוז פירות שאינם ראויים לשיווק )פסולים( עקב 

ריקבון עוקץ ופרי, פגמים והצטמקות.

תוצאות
השפעת  של  הנתונים  מרוכזים   3 מס'  בטבלה  ואיכות:  יבול 
העונה.  במהלך  היבול  של  והאיכות  הכמות  על  הטיפולים 
הטיפולים  השפעת  בין  הבדל  היה  לא  כי  עולה,  זו  מטבלה 
ביבול או בהתפלגות האיכות )גודל פרי(, ובסך-הכול היו היבול 

והאיכות בשני הטיפולים טובים.
אחת לחודש, החל מחודש דצמבר  איכות פרי לאחר קטיף: 
ועד אפריל, הועבר פרי לבדיקות חיי מדף לפרופ' אלי פליק 
במחלקה לאחסון במינהל המחקר החקלאי. בטבלה 4 מוצגת 
שנבדקו  האיכות  מדדי  ממוצע  על  ההשקיה  טיפולי  השפעת 
בכל חמשת הקטיפים. לפי הנתונים, שמוצגים בטבלה זו, לא 
נראה כי צמצום כמויות המים בחלקה, בטיפול לפי המלצות 

2020, השפיע על מדדי איכות הפרי לאחר קטיף.
בקרת השקיה: באיור מס' 2 מרוכזים הנתונים של מתח המים 
)הנתונים הם  20 ס"מ בשני הטיפולים בניסוי  בקרקע בעומק 

ממוצע של שתי תחנות לטיפול(.
שקיבל  בטיפול  בקרקע,  המים  מתח  כי  עולה,   2 מאיור 
יותר,  נמוך  כלל  היה בדרך   ,2018 לפי המקדמים של  השקיה 
אולם לקראת ההשקיה עלו המתחים בטיפול זה משמעותית 
והגיעו לערך מקסימום גבוה יותר. בסך-הכול נראה שפעילות 
הייתה   ,2018 מקדם  לפי  השקיה  שקיבל  בטיפול  השורשים, 

יותר אינטנסיבית באופן משמעותי. 
הטיפולים  בשני  המים  מתח  של  הנתונים  מרוכזים   3 באיור 

בעומק 40 ס"מ.
המים,  מתח  היה  ס"מ   40 בעומק  שגם  ללמוד,  ניתן   3 מאיור 
יותר  גבוה  לרוב   ,2018 המלצות  לפי  השקיה  שקיבל  בטיפול 
 ,2020 המלצות  לפי  השקיה  שקיבל  בטיפול  המים  ממתח 

ובסך-הכול היה מתח המים בשני הטיפולים נמוך יחסית. 
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מים גדולות יותר(, הייתה פעילות השורשים משמעותית, ונראה 
לכאורה שהיה מצב של חוסר השקיה. 

באיור 5 מרוכזים הנתונים של מתח המים בעומק 40 ס"מ, כפי 
5 ניתן ללמוד,  וירידיקס. מאיור  שבא לידי ביטוי במערכת של 
שבעומק 40 ס"מ היה מתח המים בשני הטיפולים דומה, ורק 
במהלך פברואר היה המתח גבוה יותר בטיפול שקיבל השקיה 

לפי המלצות 2018.

פנמן- התאדות  נתוני  מרוכזים   6 באיור  מטאורולוגיה:  נתוני 
- כחול(, כפי שנמדדו בתחנה המטאורולוגית  )חיצוני  מונטיס 
הנמצאת בשטח תחנת צבי. מקור נתוני התאדות פנמן-מונטיס 
 GROFIT תחנות   4 של  ממוצע  הוא:  )פנימי(  המבנה  בתוך 
מארבעת  שהתקבלו  הנתונים  ממוצע  בחישוב   - ירוק(  )קו 
תקן  סטיית  נמצאה  השונות,  בחזרות  שהצבנו  המכשירים, 
במנהרה  הנמצאת  סטנדרטית  מטאורולוגית  תחנה  נמוכה; 
עבירה שכנה - חישוב ההתאדות הוא עם מקדם שכבת גבול 
יוסי טנאי  )PM_Rb(, לפי מחקר מקביל, המבוצע על-ידי ד"ר 
)קו צהוב(. מאיור 6 עולה, כי נתוני ההתאדות לפי פנמן פנימי, 
שנמדד בגרופיט )צבע ירוק(, היו דומים לפנמן החיצוני )צבע 
במהלך  זאת,  לעומת  וינואר.  דצמבר  נובמבר,  במהלך  כחול( 
בין  הבדל  נראה  הניסוי,  סיום  ועד  מפברואר  והחל  אוקטובר 
נתוני ההתאדות של פנמן חיצוני לבין נתוני התאדות פנמן לפי 
גרופיט. נתוני ההתאדות שנמדדו בחוץ היו גבוהים יותר מנתוני 
ההתאדות שנמדדו בתוך המבנה. באוקטובר הלך הפער וקטן 

עם התקדמות העונה, ולעומת זאת, החל מפברואר הוא הלך 
וגדל עד לסיום העונה, ב-20.5.  

בנוסף, אפשר לראות כי מהלך ההתאדות, שחושבה בתחנה 
של  למהלך  דומה   ,)PMRB( המבנה  בתוך  המטאורולוגית 

GROFIT, אך התנודתיות של הנתונים גדולה הרבה יותר. 

באיור 7 מרוכזים נתוני ההשקיה של הטיפול שקיבל מים לפי 
שני  GROFIT. מתוך  לפי  פנמן  ונתוני התאדות   2020 המלצות 
הנתונים הללו חושב מקדם ההשקיה לנתוני הפנמן המתקבלים 
לפי GROFIT )מקדם = השקיה בפועל במ"ק/נתוני התאדות(. 
מאיור 7 ניתן ללמוד, שכמויות המים השתנו מ-3 מ"ק לד' ליום 
בחנטה ל-1 מ"ק לד' ליום באמצע החורף, כשהחל מפברואר 
חלה עלייה בכמות המים והיא הגיעה ל-5 מ"ק לד' ליום במהלך 
חודש מאי. נתוני הפנמן לפי GROFIT משתנים מ-2.5 מ"מ ליום 
בחנטה עד ל-1 מ"מ באמצע החורף, כשבמאי הגיעו ל-3 מ"מ. 
 GROFIT לפי  בהתאדות  להשקיה  המים  כמות  של  מחלוקה 
משני(.   y )ציר   GROFIT לנתוני  ביחס  המקדם  את  מקבלים 
הפלסטיק,  להחלפת  ועד  בחנטה  מ-1.0  משתנה  המקדם 
ועד  הצל  רשת  מפריסת  והחל  ל-1.1,  עולה  הוא  כשבהמשך 

לסיום הגידול הוא עומד על 1.6. 

באיור 8 מוצגת השוואת המקדמים המומלצים כיום, לפי נתוני 
פנמן-מונטיס בתחנה מטאורולוגית חיצונית, לעומת המקדמים 
מאיור   .)GROFIT( המבנה  בתוך  פנמן  נתוני  לפי  המתקבלים 
0.8 החל  ניתן ללמוד, שהמקדם לפי פנמן חיצוני עומד על   8
מהחנטה ועד להחלפת הפלסטיק, בהמשך הוא עולה ל-1.0, 

איור מס' 4: מתח המים בקרקע בעומק 20 ס"מ, כפי 
שנמדד במערכת של וירידיקס, בטיפול שקיבל  השקיה 
לפי המלצות 2018, לעומת הטיפול שקיבל השקיה לפי 
המלצות 2020 )הנתון באיור הוא נתון של מינימום יומי(

איור מס' 5: מתח המים בקרקע בעומק 40 ס"מ, כפי שבא 
לידי ביטוי במערכת של וירידיקס, בטיפול שקיבל השקיה 

לפי המלצות 2018, לעומת הטיפול שקיבל השקיה לפי 
המלצות 2020

איור מס' 6: נתוני התאדות פנמן חיצוני, פנמן פנימי לפי 
PMRB ופנמן פנימי לפי GROFIT

איור מס' 7: השקיה במהלך העונה לפי המלצות 2020, 
התאדות פנמן-מונטיס לפי GROFIT ומקדם ההשקיה 

שמתקבל לפי היחס בין השקיה לבין התאדות
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ולאחר פריסת רשת הצל הוא יורד חזרה ל-0.8. לעומת זאת, 
 ,1.0 על  עומד  GROFIT החל מהחנטה  לנתוני  ביחס  המקדם 
בהמשך הוא עולה ל- 1.1, והחל מפריסת רשת הצל הוא עולה 

ל-1.6. 

בדיקות קרקע
במליחות  לעלייה  תרם  ההשקיה  צמצום  אם  לבחון  במטרה 
קרקע  בדיקות  נערכו  אחרות,  קרקע  לבעיות  או  הקרקע 
בתחילת הניסוי )טבלה 1( ובסיום הניסוי )בטבלה 5(. מטבלה  
מלחים  עודפי  של  בעיה  אין  הניסוי  שבסיום  ללמוד,  ניתן   5
מסיסים בחתך הקרקע באף אחד מהטיפולים, וגם לא נמצא 
בסך-הכול  הטיפולים.  בין  ההזנה  יסודות  של  ברמה  הבדל 
- בתחום  והאשלגן  רמת החנקן המינרלי נמוכה, הזרחן גבוה, 

המומלץ. 

במיצוי  מליחות  ויסודות  הזנה  יסודות  רמת   :5 מס'  טבלה 
העיסה הרוויה בטיפולים השונים, בבדיקות שבוצעו בסיום 

הניסוי

שנת 
המלצות

עומק
 )ס"מ(

מוליכות 
)dS/m(

כלוריד 
)מא"ק/

ל'(

חנקן 
מינרלי 
)מ"ג 
לק"ג(

זרחן 
  )מ"ג 
לק"ג(

אשלגן 
)מא"ק/

ל'(

2018
20-01.206.0421.61140.74

40-201.399.2016.2800.33

2020
20-01.186.6620.11150.49

40-201.349.0011.7820.34

דיון 
בכמויות  הצמצום  האם  לבחון,  הייתה  הנוכחי  הניסוי  מטרת 
באיכותו  ביבול,  פוגע   ,2020 בשנת  שהומלץ  כפי  המים, 
ובפוטנציאל האיכות לאחר הקטיף. מתוצאות הניסוי עולה כי 
לא הייתה פגיעה בכל המדדים. בסך-הכול החיסכון עומד על 

כ-150 מ"ק לד' לעונה )כ-20%(, וזהו חיסכון משמעותי.  
צמצום  באמצעות  ניתן,  האם  הניסוי:  שבבסיס  השאלה  לגבי 
או  ביבול  פגיעה  ללא  יותר  נמוך  צמח  להשיג  המים,  כמות 
באיכות - לא התקבלה תשובה בעונה הנוכחית, וגם בהשקיה 
נמוך  יותר  לצמח  להגיע  הצלחנו  לא   2020 המלצות  לפי 

)הנתונים אינם מובאים בדו"ח(. ייתכן שיש מקום לצמצם יותר 
בכמויות המים בשלבים המוקדמים של הגידול.

המעקב אחר מתח המים, שנוהל באמצעות שתי תחנות של 
טנסיומטרים ידניים ותחנה של טנסיומטרים אלקטרוניים לכל 
טיפול, מלמד שהחיסכון במים בהמלצות 2020 הביא לפעילות 
השורשים  לפעילות  יחסית  יחסי,  באופן  מרוסנת  שורשים 
שהתקבלה בטיפול לפי המלצות 2018. ריסון פעילות השורשים, 
או  ביבול  פגע  לא   ,2020 המלצות  לפי  בהשקיה  שהתקבל 
באיכות, ולכן בסך-הכול ניתן להגיד שהוא היה לטובת הצמח. 
בבדיקות  הטיפולים  בשני  גבוהות  היו  בעלים  הכלוריד  רמות 
כך  ביניהם,  מובהק  הבדל  ללא  דצמבר,  בחודש  שהתבצעו 
שגם בעלים לא ניתן לראות בעיה שנוצרה כתוצאה מהחיסכון 
המערכת  של  מהשוואה  בדו"ח(.  הובאו  לא  )הנתונים  במים 
האלקטרונית עם מערכת של הטנסיומטרים הידניים עולה כי 
המגמות בשתי המערכות מאוד דומות. לגבי הערכים עצמם, 
ניתן לומר שהמערכת האלקטרונית של וירידיקס מגיעה לערכי 
סף גבוהים יותר; ייתכן שזאת כתוצאה מהרכיב של המוליכות 
הרגיל  בטנסיומטר  הסף  בערכי  לירידה  הגורם  החשמלית, 
)המליחות גורמת לקושי בהוצאת מים על-ידי הצמח(, לעומת 
בצורה  ביטוי  לידי  בא  שבהם  וירידיקס,  של  הטנסיומטרים 

מלאה.
בכמויות  שהירידה  ראינו  העונה  בסוף  הקרקע  בבדיקות 
לעלייה  או  החשמלית  במוליכות  לעלייה  הביאה  לא  המים 
בריכוז הכלוריד, והרמה של יסודות ההזנה הייתה דומה בשני 

הטיפולים. 
שגובשו  שההמלצות  כך,  על  מלמדים  שנאספו  הנתונים  כל 
לגידול פלפל בתנאי בקעת  הנראה,  כפי  נכונות,   2020 בשנת 

הירדן. 
המבנה  בתוך  שנמדדו  ההתאדות,  נתוני  של  מהשוואה 
)פנמן- המחושבת  ההתאדות  נתוני  לבין   ,GROFIT על-ידי 

מונטיס( בתחנה המטאורולוגית, נראה כי בסתיו ובאביב נתוני 
ההתאדות בתוך המבנה נמוכים משמעותית מנתוני ההתאדות 
המתקבלים מהתחנה המטאורולוגית החיצונית. ההסבר לכך 
באביב,  מחדש  ונפרסת  בסתיו  הפרוסה  הצל  ברשת  נעוץ 
ומכאן גם החשיבות שיש לקביעת כמויות המים הנדרשות לפי 

נתוני התאדות בתוך המבנה.
ניתן  האם  נוספת:  מטרה  זה  לניסוי  לעיל,  האמור  לאור 
להשתמש במערכת קומפקטית של חברת GROFIT, המודדת 
נתוני קרינה, טמפרטורה ולחות ומייצרת נתון התאדות בשיטת 
נכונות בנושא ההשקיה  פנמן-מונטיס, ככלי בקבלת החלטות 
מדידות  על  מבוססים   PRMB התאדות  נתוני  הפלפל.  של 
שהתבצעו בתחנה מטאורולוגית סטנדרטית, שעלותה גבוהה, 
וקשה להניח שחקלאים ירכשו אותה לצורך התקנה בחממות 
בארבעת   GROFIT מערכות  ארבע  של  ההצבה  שלהם. 
בין  הסטיות  וכי  אמין  הציוד  כי  מלמדת  הניסוי  של  המבנים 
המכשירים קטנות יחסית. כמו-כן, בוצע חישוב של המקדמים 
GROFIT, ונראה כי בעתיד נוכל להשתמש בהם  ביחס לנתוני 
אלו,  נתונים  לבסס  כדי  להשקיה.  המים  כמויות  בקביעת 

בכוונתנו להמשיך את המעקב הנוכחי עונה נוספת.

תודות
על   - הצמחים  במועצת  הפלפל  ולשולחן  לקק"ל  תודה 

השתתפותם במימון המחקר.

איור מס' 8: מקדם ההשקיה המומלץ לפי פנמן-מונטיס, 
שנמדד בתחנה מטאורולוגית, לעומת מקדם ההשקיה 

שמתקבל ביחס לנתונים של גרופיט


