
  ארגון מגדלי ירקות | מבזק ירקות - שדה וירק מס’ 342 | ינואר-פברואר 2022

www.yerakot.org.il :אתר ארגון מגדלי ירקות

העיתון המקצועי של ענף הירקות



9

מבזק ירקות
על הפרק  9

סלט ירקות  11
חדש ממועצת הצמחים  16

מן השטח  20
סיור במשק חנניה שייחי במושב 

יתד

תכירו - אבשלום כהן   24
מתל עדשים  

חגית שגב אילת  

בשדה ההדרכה   28
אגרוטכניקה וזנים בגידול פלפל 	 

להנבה קיצית בצפון-מערב הנגב
הגנת הצומח בגידול פלפל 	 

להנבה קיצית בצפון-מערב הנגב

מבזק ירקות - שדה וירק

mivzak yerakot - Sadeh Veyarak
פרסום ארגון מגדלי ירקות -

אגודה חקלאית שיתופית בע”מ

דרך העצמאות 40, יהוד

Vegetable Growers Organization
40 Derech Haatzmaut, Yahud

Tel: 03-6090050 :טלפון

FAx: 03-5403200 :פקס

irgun@yerakot.org.il :דוא”ל

www.yerakot.org.il :אתר

מערכת: מאיר יפרח, אורן ברנע, 

שמשון עומר, רותי פוגטש

עורכת: רותי פוגטש

welcome@pugatch.co.il

מזכירת מערכת: פרחיה עינב

יועץ מקצועי: שמשון עומר

עיצוב וגרפיקה: ליאת אוריאל

הפקות ומודעות:

תירוש )1998( הוצאה לאור בע”מ

רח’ החרש 8, תל-אביב

פרסום: כמי ביטון, חדוה פז

טלפון: 03-5662080

המערכת אינה אחראית 
לתוכן המודעות

1111

שדה וירק

שער מבזק: סלק; צילם: איתן סלע

שער שדה וירק: מלפפונים;  צילם: איתן סלע

חקר הביולוגיה   52
והאפידמיולוגיה של מחלת 

כימשון השקעים בשום
סיכום עונת מחקר, 2021  

נדב ניצן, יפתח גלעדי  

קינטיקה של התפתחות   59
כימשון בעגבניות לתעשייה 

המטופלות בתכשיר "קנון"  

נדב ניצן  

5959 2424

בחינת השימוש בקיטור ובמצע   39
מנותק להפחתת נגיעות 

ב-CGMMV ובפגעי קרקע אחרים 
במלפפונים בבתי צמיחה 

נטע מור, דוד סילברמן, מולי זקס,   
אביב דומברובסקי, עומר פרנקל, 

תמר להב, יוני אזרוביץ', 
עמוס זהביאן, זיו רוזלמן  

ריסוסי כילאט סידן   45
להתמודדות עם מחלת 
העובש האפור בפלפל 

ולהגברת איכות הפרי וכושר 
אחסונו

גינת רפאל, רפאל ספיר,   
כרמית זיו, זיוה גלעד,   

תמר אלון, דוד סילברמן  

5252

תוכן ענייניםוכן עניינים

על הפרקל הפרק
בצעד של יבוא ירקות ופירות טמון זרע הפורענות

מי שזרע את הרעיון של יבוא ירקות ופירות ללא מכס במשרדי 

האוצר והחקלאות, כפתרון מוחלט לכל בעיות החברה והכלכלה 

בישראל, הוא פורום קהלת, באמצעות נציגיו, שהתפשטו לכל 

פינה בפוליטיקה ובתקשורת. עוד בקדנציה של השר לשעבר, 

אורי אריאל, ניסו בריצת אמוק להחיל את היבוא, אבל לא הצליחו 

להשריש אותו בתקופת כהונתו של שר האוצר כחלון, שאמר כי 

רק אם יש מחסור והמחיר גבוה, יפתח את היבוא, וזאת בשיתוף 

עם החקלאים, ולכך נתנו אז את הסכמתנו.

אולם, בשלטון הנוכחי הפכו הבהלה והאמוק לייבא ירקות 

ופירות לצעד שכביכול יגאל את כולנו מכל צרה שהיא, מכל 

תחלואי יוקר המחיה ופער התיווך, משברי הדיור, הדלק, מחירי 

חברות המזון ועוד. פתיחת היבוא מטורקיה או מארץ אחרת 

הפכה לאם כל הפתרונות, כאילו אין דבר חשוב מזה, והכול 

נעשה תוך שנאה עיוורת לחקלאים ורצון להרוס כל חלקה טובה 

בחקלאות. 

אנחנו, בכוחנו הדל, מנסים להסביר על חשיבותם של החקלאים 

לביטחון המזון, כפי שרואים במיוחד בימים אלה של קורונה. 

אנחנו חוזרים ואומרים שאנחנו לא הבעיה, כי אנחנו הפתרון, 

אבל מעטים מקשיבים. כנראה שבשאר הדברים אין להם את 

היכולת להחליט או להשפיע, אז מתנפלים על תושבי עוטף 

עזה, הגליל, צמודי הגדר, הערבה והבקעה, ובכלל על כל 

החקלאים. כנראה אנחנו מייצגים עבורם ארץ ישראל ציונית, 

ישנה וטובה, והם פשוט לא רוצים לראות אותה בעיניים, היא 

מוקצית מחמת מיאוס. 

בימים נורמליים החקלאים ועובדי המשרד פועלים אלה לצד 

אלה, מתמודדים בדרך כלל מול אוצר קשוח, אבל עכשיו שני 

הגופים, חקלאות ואוצר, חברו יחד נגדנו, בלב אטום מלשמוע.

האם יצליחו? בספק. ימים יגידו. פער התיווך לא אצלנו, 

והחקלאות היא אורח חיינו, מקום עבודתנו ופרנסתנו. נמשיך 

לשמור על הגבולות ולייצר מזון איכותי במחירים סבירים. אותנו 

לא שוברים בסיסמאות. 

מאיר יפרח
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סלט ירקותלט ירקות
למגדלי הירקות, ובכלל זה 

פלפל, בצל, עגבניות, תפוחי 
אדמה, אבטיח, מלפפון, בשיעור 

של כ-66 מיליון ש"ח, בעיקר 
בשל מחלות ומזיקים, חום, 

ברד וסערה. את מגדלי הפלחה 
פיצתה קנט ביותר מ-30 מיליון 

ש"ח. מרבית הפיצויים לענף 
הפלחה שולמו במסגרת ביטוח 

ההכנסה, כתוצאה ממחסור 
ביבול עקב מחסור בגשמים בנגב 
הצפוני והדרומי. ביטוח ההכנסה 
הוא ייחודי לענף הפלחה ונועד, 

בין השאר, להחזקה ולעיבוד של 
השטחים הפתוחים. 

נזקים משמעותיים נגרמו במהלך 
השנה גם למגדלי ההדרים )24 

מיליון ש"ח פיצויים( ולמגדלי 
האבוקדו )כ-12 מיליון ש"ח(. גם 

בתחום בעלי החיים, ובכללם לול, 
צאן בקר ומדגה, שולמו השנה 

פיצויים גדולים, שהסתכמו 

זקי מזג-האוויר נ
לחקלאים בשנת 

2021: כ-300 מיליון ש"ח
מסיכום נתוני 2021 שנערך 

בקנט, הקרן לביטוח נזקי 
טבע בחקלאות, עולה כי 

היקף הפיצויים שתשלם קנט 
לחקלאים עבור נזקי מזג-האוויר 

בשנה החולפת יסתכם 
בכ-300 מיליון ש"ח. לשם 
השוואה, היקף הפיצויים 

הממוצע עמד לפני כעשור 
על כ-170 מיליון ש"ח בלבד. 

בקנט מעריכים כי בשל משבר 
האקלים, נמשיך גם בשנים 

הבאות לראות נזקים בהיקפים 
גדולים מאלו שהיינו עדים להם 

בעבר. "אין ספק שהחקלאות 
הישראלית תוכל להמשיך ולספק 
את צורכי המשק, אבל הסיכונים 
שהמגדלים יצטרכו לקחת יהיו  

גדולים יותר ויחייבו התאמות 
מצד כל הגורמים", אומרים 

בקנט.
מקנט נמסר, כי בשנה החולפת 

טיפלו מעריכי הנזקים בקרן 
בכ-11,000 דיווחים על נזקים 

לגידולים החקלאיים. עיקר 
הדיווחים היו ממגדלים בצפון 

הארץ - כ-5,000 דיווחים, 
ממגדלים בדרום הארץ התקבלו 

כ-3,500 וממגדלים במרכז - 
כ-2,500. מבחינת היקף הנזקים, 
הענף שספג השנה את הנזקים 

הגבוהים ביותר הוא ענף הפירות. 
למעלה מ-80 מיליון ש"ח שולמו 

השנה למגדלי הפירות. חלק ניכר 
מכך כתוצאה מהחורף החם 

שעברנו בשנה הקודמת, שהוביל 
בהמשך השנה לחוסר ביבול 
ולירידה משמעותית בהיקף 

התוצרת של פירות הקיץ. 
בשנה החולפת שולם פיצוי 

בכ-47 מיליון ש"ח. 
לדברי שמוליק תורג'מן, מנכ"ל 

קנט: "בשנה החולפת עלה 
משבר האקלים לראש הכותרות 

ולתשומת הלב העולמית, 
וההשלכות שלו ניכרות על 

החקלאות בארץ. החקלאות 
אינה 'עוד מקצוע'. לחקלאות 

כחול-לבן יש השלכות לאומיות, 
ובכללן שמירה על הספקת 

מזון טרי ובאופן רציף, שמירה 
על עצמאות המזון, אי תלות 

במקורות מזון חיצוניים, פיזור 
אוכלוסייה  ושמירה על קרקעות 

המדינה. לאור השלכות משבר 
האקלים, החקלאים נאלצים 

לקחת סיכונים כלכליים גדולים 
יותר, והם חשופים לנזקים שאף 

תחום אחר אינו חשוף להם. הכלי 
היחיד המאפשר להם להתמודד 

עם השלכות משבר האקלים הוא 

המשך בעמוד הבא
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הביטוח. ללא תמיכה משמעותית 
בפרמיות, שיאפשרו לחקלאים 

הגנה ביטוחית במחיר סביר, 
ייאלצו החקלאים להפחית את 

הסיכונים אותם הם לוקחים, על 
כל המשתמע מכך".

דכון תעריפי המים ע
לחקלאות ולמגזר 

הביתי - ינואר  2022
רשמה: אילנה דרור

מצורפים מחירי המים המעודכנים, 
כפי שפורסמו באתר רשות המים. 

תעריפי המים מתעדכנים אחת 
לחצי שנה - בחודשים ינואר ויולי.  

במסמך זה מובאים תעריפי המים 
המעודכנים לחקלאות ולמגזר 

הביתי.
עיקר השינויים:

חלה ירידה במחירי המים . 1
הביתיים. במחירי הקנייה עבור 
הכמות המוכרת, ירד התעריף 
ב-18.0%, ובמחיר הקנייה מעל 
הכמות המוכרת, ירד התעריף 

ב-6.6%. גם במחיר המים 
לגינון חלה ירידה של 2.6%. 

במחירי המים לחקלאות . 2
חלה עלייה )לפי העלייה של 

המדדים( של 0.86%. 
במחיר השפד"ן חלה עלייה . 3

על- פי המתווה המוסכם    

מסיכום נתונים ראשוני של 
קנט עולה כי למעלה מ-200 

דיווחים של חקלאים על נזקים 
נגרמו מהקרה שהתרחשה 

בשני הלילות 17-16 בינואר. על 
פי אומדן ראשוני בלבד, היקף 
הנזקים עומד על כ-45 מיליון 
שקלים. נזק משמעותי נגרם 
לגידולי הירקות, בכל הארץ, 

ובעיקר לגידולי תפוחי האדמה 
בדרום, בערבה, בבקעה 

ובעמק יזרעאל. כתוצאה 
מהטמפרטורות הנמוכות, ניזוקו 

הגידולים עצמם וכן הצמחים. 
יצוין כי הקרה "שורפת" את 
הגידולים, פוגעת בצינורות 

היקף נזקי הקרה בשני הלילות 17-16 בינואר: 
כ-45 מיליון ש"ח

ההולכה של הצמח ובמקרים 
רבים גורמת למותו.

נזקים משמעותיים נוספים 
נגרמו לגידולי הבננות, האבוקדו, 
ההדרים וכן למטעי פרי נוספים. 

בחלק מהמקרים נגרם נזק 
לפירות הצפויים בחלקם לנשור 
מהעץ, וחלקם צפויים להיפסל 
לשיווק. בחלק מהמקרים נגרם 

נזק לעצים עצמם ולפריחה. 
הפגיעה בפריחה עלולה לגרום 
לנזקים בתוצרת בשנה הבאה.

בקנט מציינים כי מדובר 
בהערכה ראשונית בלבד, 

ועלולות להיות השלכות ארוכות 
טווח.

)מ-1.43 ש"ח ל-1.488 ש"ח(. 
סל המדדים )כולל: מד . 4

מחירים לצרכן, מדד תעריפי 
החשמל ומדד השכר 

הציבורי(, כפי שפורסם על-ידי 
רשות המים, הצביע על עלייה 

חצי שנתית ב-0.84%. ברכיב 
מדד השכר הציבורי, החליטו 

במועצת רשות המים )בדומה 
למקומות אחרים( להקפיא 

את המדד ולא להעלות אותו 
)בעקבות משבר הקורונה(. 

להלן פירוט התעריפים שנקבעו לחקלאות: 

הסעיף
בתקנות

יוליסוג המים
2017

ינואר
2021

יולי
2021

ינואר
2022

השינוי 
ביולי 21 
לעומת 
ינואר 21

1.98מים שפירים1.1.7
לאזורים עם חלופת 

1.8521.8611.8770.86%מים שפירים

לאזורים נעדרי חלופת 
1.5671.5811.5940.82%מים שפירים

3.3143.3473.3750.84%כמות נחרגת עד 10%

6.0254.9364.806-2.63%כמות נחרגת מעל 10%

0.8500.8660.8660.8730.81%מים לאדמות כבול
1.1041.4161.431.4884.06%מי שפד"ן1.2.1

3.3143.3473.3750.84%כמות נחרגת עד 10%

6.0254.9364.806-2.63%כמות נחרגת מעל 10%

קולחים ללא מגבלות 1.3.1
1.1751.1931.2051.2150.83%השקיה

1.4911.5061.5190.86%כמות נחרגת עד 8%

1.791.8081.8230.83%כמות נחרגת מעל 8%

קולחים עם מגבלות 1.3.2
1.0261.0361.0450.87%השקיה

1.2821.2951.3060.85%כמות נחרגת עד 8%

1.5391.5541.5670.97%כמות נחרגת מעל 8%

מים מליחים 1.6
1.3831.3971.4090.86%לחקלאות  - בסיס

מים מליחים 
שמוליכותם החשמלית 

בין 1.9 ל- 2.65 
)דצימוס(

1.2451.2571.2681.36%

מים מליחים 
שמוליכותם החשמלית 

בין 2.65 ל- 3.4 
)דצימוס(

1.1621.1731.1840.94%

מים מליחים 
שמוליכותם החשמלית 
בין 3.4 ל- 4.1 )דצימוס(

1.0511.0621.0710.85%

להלן פירוט התעריפים שנקבעו 
במגזר הביתי: 

התעריפים המצוינים בכללים 
מפרטים את תעריף המים 

הביתי, אותם משלמים ספקים 
מקומיים לחברת מקורות, וכן 
את תוספת המחיר הבונה את 

תשלום הצרכנים )כולל מע"מ(. 
המטרה היא שמחיר המים הסופי 
לצרכן יהיה זהה לכלל הצרכנים 

בארץ לרכיב המים בלבד )ללא 
רכיב השפכים(. רכיב השפכים 

נקבע לכל  מועצה אזורית 
בנפרד על-ידי רשות המים. מחיר 
המים נקבע על-ידי רשות המים, 

בכך שהיא מניחה רכיב ביוב 
ממוצע לכלל המועצות האזוריות 
בגובה 3.6 שקל/מ"ק מים וכן את 

המרווח שיישאר לספק בהנחת 
פחת גבייה של 1.5%.

עונת 
תות השדה 

בשיאה!
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המשך בעמוד הבא

תעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים על ידי מקורות:

הסעיף 
בתקנות

תעריף מקורות
ינואר 
2020

יולי
2020

ינואר 
2021

יולי
2021

ינואר 
2022

השינוי בינואר 
22 לעומת יולי 

21

ללא מע"מ0.9560.9740.911.1020.904-18.0%לכמות מוכרת3.1.1.1

ללא מע"מ6.0716.0906.026.2175.934-4.6%מעל הכמות המוכרת3.1.1.2

ללא מע"מ3.5143.5323.4683.6603.419-6.6%ממוצע 50:50

ללא מע"מ4.7864.8044.7434.9364.806-2.6%גינון ציבורי3.1.1.3

תעריף לצרכן לרכיב מים בלבד

כולל מע"מ3.7873.7873.7874.0383.826-5.83%לכמות מוכרת3.1.3.2

כולל מע"מ9.8639.8639.85810.1149.8-3.1%מעל הכמות המוכרת3.1.3.2

כולל מע"מ7.6347.6347.6347.8907.758-1.7%גינון ציבורי

עלות מוכרת לקידוחים ש"ח לקוב )דמי מים(
קידוח מי שתייהקידוח אחרכמות
1.6031.655בסיס
0.5160.568נוסף

יתרה לספק המים - ללא מע"מ

שינוי 1/22ינואר 2022יולי 2021ינואר 2021יולי 2020ינואר 2020 
0.86%      2.352       2.332       2.309       2.297       2.296 יתרה לספק המים - ללא מע"מ



ינואר-פברואר 142022מבזק ירקות

סל המדדים לפיו חושבה עליית המחירים של 1.0%:
סה”כ מדדרכיב הסלהסעיף

השפעה
85%0.99%0.84%מדד המחירים לצרכן
10%0%0.0%מדד השכר הציבורי *

5%0%0.0%מדד תעריפי חשמל
100%0.84%סה”כ עדכון סל מדדים

* מדד השכר הציבורי  - מועצת רשות המים החליטה, בדומה 
למקומות אחרים, להקפיא את מדד השכר גם בעדכון זה ולא 

להעלותו. 

החקלאים לגבי לימוד שיטות הגידול, סוגי מבנים, סוגי יריעות הכיסוי, 
זנים, תחלואה, נוהלי אוורור, השקיה ודישון, והכול כמובן שונה ממה 

שלמדו ויישמו קודם לכן בגידול בשטחים הפתוחים. 
תרומתו של עיסאם הייתה ניכרת בהנחלת הידע הנדרש להצלחת 

המגדלים במעבר מגידולים בשטח הפתוח לגידול בבתי צמיחה, 
והוא גם דאג לדרבן ולעודד יזמים מקומיים )מסגרים( להפוך ליצרני 

בתי צמיחה תקניים לחקלאים בארץ, וחלקם פעילים במדינות שונות 
בעולם. 

בנוסף לתמיכתו במעבר הגידולים לבתי צמיחה, סייע עיסאם רבות 
והדריך את החקלאים בפרויקטים של גידול ירקות ליצוא באמצעות 

חברת היצוא אגרקסקו, בגידולים כגון: קישואים במנהרות נמוכות 
ובשטחים הפתוחים, גידול בצל יבש וסלרי, שהיו חדשניים בכפרים 

וחייבו הנחלת ידע והדרכה צמודה. 
תחילה גידלו בישראל בבתי צמיחה זני מלפפונים הולנדיים ארוכים, 

כפי שמקובל באירופה. זנים הולנדיים אלה גודלו ללא ברירה, כי 
זה מה שהיה. כדי לבצע שינויים בהרכב הזנים, יצר עיסאם קשרים 

עם אחת החברות ההולנדיות והציע להם לטפח זנים פרתנוקרפיים 
קצרים )טיפוסי בית אלפא(, המתאימים לשווקים של המזרח התיכון, 

ואכן, כעבור מספר חודשים הוצג זן מלפפון קצר, שמתאים לגידול 
בבתי צמיחה בחורף מבלי צורך בהפריה. הזן התאים ונקלט אצל 

כל החקלאים, ובכך הסתיים העידן של מלפפון ארוך בישראל. בגלל 
הצטיינות הזן הקצר החדש, הוא נקרא על שם בתו הבכורה של 

עיסאם בשם מראם. הזן הפך להיות סימוכין לטיפוח זנים קצרים 
בהולנד ובישראל, שקראו להם תואמי או טיפוסי מראם.

במסגרת פעילותו במשרד החקלאות עסק עיסאם בהפצת ידע 
באמצעי תקשורת נוספים, כגון מגזין לחקלאות ברדיו קול ישראל 
בערבית, ובהמשך הגיש תוכנית על חידושים בחקלאות בטלוויזיה 

הישראלית, תכנית שבועית אשר שודרה בערבית, תורגמה לעברית 
ושודרה בשעת צפייה המונית. התוכנית הביאה כבוד רב לחקלאות 

ישראל וזכתה להצלחה רבה בארץ ובמדינות ערב. בזכות הגשת 
התוכנית זכה עיסאם ללחיצת יד חמה מהמלך חוסין, מלך ירדן, 

במהלך אחד מביקוריו בממלכת ירדן.  
שמו של עיסאם התפרסם בארץ ובארצות השכנות, ובמקרים רבים 

היה משתתף בימי עיון ובסיורים להעברת ידע לחקלאים הפלסטיניים 
במסגרת הפעילות של המינהל האזרחי. לאחר הסכמי השלום עם 

מצרים, הוזמן עיסאם על-ידי יזמים פרטיים וציבוריים, לעזרה בקידום 
גידולי ירקות מתקדמים במצרים, ותרומתו הייתה ניכרת בהקמת חוות 

חדשניות במדינה השכנה. 
באמצע שנות השמונים סיים עיסאם את עבודתו בשירות ההדרכה 

במשרד החקלאות והצטרף לצוות המומחים של חברת נטפים בקיבוץ 
מגל. במסגרת פעילותו בנטפים, קידם את שיטות ההשקיה בטפטוף 

בארץ, במיוחד במגזר הערבי, תוך שימת דגש על אמצעי בקרה ותכנון 
יעיל של השימוש במים. 

פעילותו בנטפים והידע שצבר עברו למדינות רבות בכל העולם, והוא 
נודע כמומחה השקיה וגידול ירקות בשטח הפתוח ובבתי צמיחה. 

במסגרת פעילותו בנטפים, השתתף עיסאם בשליחויות רבות ונפגש 
עם משלחות שהגיעו לישראל. בפעילות זו בלטה תרומתו של עיסאם 

להצגת החקלאות והטכנולוגיה הישראלית כמקור של ידע המשמש 
חקלאים רבים במדינות העולם השונות.  

זכרו של עיסאם מסארווה, מדריך ומומחה בינלאומי ל
לגידול ירקות ז"ל

כתב: עומר זידאן
עיסאם נולד בשנת 1943 באזור סידנא עלי. 

ב-1948 עברה משפחתו לטייבה. אביו של 
עיסאם, חקלאי במקצועו, דאג ששני בניו 

ילמדו חקלאות במסגרת לימודי התיכון, ואכן 
הם סיימו את לימודיהם בבית הספר החקלאי 

מקווה ישראל.
עיסאם נקלט בשנת 1964 בצוות ההדרכה 
בלשכת ההדרכה חדרה בתחום הירקות, 
כמדריך ירקות לכפרים הערביים )באקה, 

ג'ת, יישובי זמר וכל וואדי עארה(. עיקר הגידולים היו ירקות בשטח 
הפתוח לשוק המקומי. באותה תקופה התאפיינה עבודת המדריך 

החקלאי בהקניית ידע וחידושים וגם בדאגה ליישמם בדייקנות במשקי 
החקלאים. עיקרי הנושאים בהם עסקו: הכנסת זנים חדשים, שיטות 
הדליה, הכנסת שיטת ההשקיה בטפטוף, שהייתה חדשנית במיוחד, 
יישום דשנים ביסוד ובהמשך, בזמן הגידול, הדברת מחלות ומזיקים 

בהתאם לצרכים.
עיסאם נכנס לעבודה בהדרכה כתקופה שבה נעשתה מהפכה 

בחקלאות בכפרים הערביים, עם המעבר מחקלאות בעל לחקלאות 
בהשקיה. משרד החקלאות חילק מכסות מים לחקלאים, והוקמו 

אגודות חקלאיות רבות, שמהותן טיפול בנושא המים. הגדולה ביניהן 
היא אגודת אלסעאדה, שעדיין פעילה בישובים באקה וג'ת. 

מציאות זו חייבה הדרכה אינטנסיבית וידע עדכני. עיסאם דאג להגיע 
לחקלאים ישירות למשקים וגם ארגן פעולות הדרכה קבוצתיות 

במשקי החקלאים, כדי להדגים שיטות חדשניות. בגלל הידע, 
המיומנות והיחסים הטובים שהקרין כמדריך, רכש עיסאם את אמון 

החקלאים, וכולם ציפו להגעתו למשקים, כדי לקבל מפיו מענה 
לשאלותיהם בתחום גידול הירקות.

בסוף שנות הששים היה עיסאם שותף פעיל ומוביל במעבר מחקלאות 
בשטח הפתוח לגידולים בתנאים מוגנים, שינוי שתחילתו בגידול ירקות 

של קיץ במנהרות נמוכות, בעיקר מלפפונים, פלפל ועגבניות. שיטת 
גידול חדשנית זו חייבה ידע ומיומנות, שעיסאם הקנה אותם לחקלאים. 

באמצע שנות השבעים התחולל המעבר לגידול ירקות בבתי צמיחה 
באזור המרכז, בעיקר בכפרים הערביים באקה, ג'ת, כפר קרע וזמר, 

ובנוסף בחוף כרמל ובמושב אחיטוב. עיסאם, יחד עם שאר צוות 
המדריכים בחדרה, הובילו ונדרשו להעמיד את הידע הנדרש לרשות 



15

בשנת 1999 סיים את עבודתו 
בנטפים, ובעקבות פניות 
מהציבור המקומי, הציג 

מועמדותו וזכה בבחירות 
לתפקיד ראש העיר טייבה, וזאת 

בזכות יושרה, אמינות ונאמנות 
לתפיסת עולמו. מילא תפקיד 

זה במשך שנתיים, ולאחריהן 
התפטר וסיים את פעילותו 

הפוליטית. עיסאם חזר לפעילות 
המקצועית בתחום ההשקיה 

וגידול ירקות בבתי צמיחה, 
בייעוץ ובליווי פרויקטים במדינות 

רבות בעולם, בהצלחה מרובה. 
עיסאם נפטר בינואר 2021 בגיל 

79 לאחר מחלה.

שיהיה זכרו ברוך.

קורס ״עתידים לחקלאות״ 2022, תשפ״ב - עדכון
קורס זה מיועד לבני דור ההמשך בהתיישבות החקלאית ולמתיישבים חדשים, השואפים לרכוש ידע ולהרחיב אופקים בתחום החקלאות 

ולבנות את עתידם בניהול חקלאות מעשית, מודרנית ומתקדמת.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

מועד הקורס: הפתיחה ב-14 במרץ 2022, י"א באדר ב' תשפ"ב, 
ומשך הקורס כ-6 חודשים.

מתכונת הקורס: 22 ימי לימוד, כולל סיורים, אחת לשבוע בימי שני, 
בין השעות 15:00-09:00.

שימו לב! בחודש אוגוסט לא מתקיימים מפגשים; נשוב בחודש ספטמבר, 
לפני חגי תשרי, לשלושת המפגשים האחרונים.

מקום הקורס: אולם הכנסים שבמשרד החקלאות - בית דגן.
נושאי הקורס:

חדשנות ויזמות בחקלאות | עתידות בענף הצומח | עיצוב מדיניות עסקית 
| שיווק ומיתוג | חקלאות וסביבה | הדברה משולבת מושכלת | הכרת 
גידולים חקלאיים מובילים | תיירות חקלאית לפיתוח הכפר | סיורים 

במשקים חדשניים ועוד...
החומר יועבר על ידי מיטב המרצים בתחומי החקלאות השונים מן 

האקדמיה, מהמחקר ומשירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ( במשרד 
החקלאות.

עלות הקורס
עלות הקורס לנרשמים עד לתאריך 28/2/22 היא 3,700 ₪.

החל מתאריך 1/3/22 דמי השתתפות בגין רישום מאוחר יהיו 3,800 ₪.
המחיר כולל שתייה חמה, כיבוד קל וארוחת צהריים.

אופן הרישום והתשלום 
רק לאחר הרישום יש לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי 

במחלקה לכספים בשה”מ, אצל אסתי אדוניה, טל': 03-9485342;
estiad@moag.gov.il. תשלום בכל אמצעי אחר ייעשה אך ורק בתיאום עם 

אסתי אדוניה.

הערות
תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס. נדרשת נוכחות 

חובה בכל ימי הלימוד.
תעודת גמר תוענק למסיימי הקורס שיעמדו בכל המשימות והדרישות.

פתיחת הקורס מותנית בהשתתפות של 20 נרשמים, אך הקורס מוגבל 
ל-45 משתתפים.

לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.
חשוב! בהתאם למגבלות הקורונה ולהנחיות משרד הבריאות ומשרד 

החקלאות, ההשתתפות בקורס תותנה בהצגת תעודת מחוסן, תעודת מחלים, 
תוצאת בדיקה שלילית בבדיקת PCR בתשלום שתהיה בתוקף עד 72 שעות 
ממועד הדגימה, או תוצאה שלילית בבדיקה מהירה שנעשתה עד 24 שעות 

לפני הכניסה למקום.
במקרה שתהיה הגבלת התקהלות נוספת, הקורס יועבר באמצעות ה'זום'.

דמי ביטול
ממועד ביצוע התשלום או הרישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו 

10% דמי הביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 20% דמי ביטול;

ומיום פתיחת הקורס ואילך - 100% דמי ביטול.

לפרטים ולמידע נוסף:
רכזת ארגונית: בת-שבע בדוח, טל': 03-9485919, 050-6241601,

batsheva@moag.gov.il
רכזים מקצועיים: שמשון עומר 050-6241494; שלי גנץ 050-6241462;

ברכה גל, 050-6241624; דוד סילברמן, 050-6241638

ניסים אמזלג, חקלאי בנשמה, איננו
כתב: מאיר יפרח

נסים אמזלג, חברי הטוב ממושב 
רחוב, הלך לעולמו. אדם מיוחד, 
חקלאי בכל רמ"ח איבריו, שוחר 

צדק, איש משפחה למופת.
היכרותנו הקרובה החלה לפני 

שנים, במאבקים של חקלאי 
בית שאן יחד עם אשכול על 
השמדות עגבניות, ומאז היה 
לחלק בלתי נפרד מהקבוצה 
שעמדה בראש ענף הירקות.
גידל שום, תבלינים, עגבניות. 

אהב את העיסוק החקלאי, 
אבל נזעק על כל עוול שנגרם 

לחקלאים. היה ידוע בקולו 
הרועם, ולא היה אחד שלא 

שמע שניסים לא ישקוט ולא 
יירגע עד שהעוול יתוקן. כך גם 

פעל במסגרת המועצה האזורית 
עמק המעיינות, כחבר מליאה. 

בשנים האחרונות משהו בו 
נשבר. אולי המאבקים הבלתי 

נגמרים בממסד קר ועוין, 
ההתמודדות הבלתי פוסקת 

עם מחירי הירקות והתבלינים 
והוצאות העסקת עובדים. 

התוצאה היא שעשה הכול כדי 
שילדיו ילמדו משהו אחר ולא 

יעסקו בחקלאות.
איש גדול וחם עם שמחת חיים 
ולב ענק. יחסר לי ולכולנו מאוד.

תנחומינו לעדנה ולכל בני 
המשפחה. 

תהיה נשמתו צרורה בצרור 
החיים. שלום חבר.
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חדש ממועצת הצמחיםדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות פברואר 2022 - אפריל 2022

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד ינואר 2022, 
אשר ישווקו בחודשים פברואר 2022 - אפריל 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 דצמבר 2021 עמד על שיעור של 197% משנת 
הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי הירקות 
הסיטוני ירד בחודש דצמבר 2021 בשיעור של 2% לעומת חודש נובמבר 

 .2021
מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש דצמבר 2021 על שיעור של 

165% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן ירד בחודש דצמבר 2021 
בשיעור של 2% לעומת חודש נובמבר 2021.
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המלפפון משתנה בזמן קצר, ולכן 
קיימות תנודות במחירי המלפפון 

מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש ינואר 

הינו כ-11,900 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בחודשים 

פברואר - אפריל.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש ינואר 

כ-16,540 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

וליצוא בחודשים פברואר - 
אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת.  

שום
קיים מלאי שדה בהיקף של 

כ-1,000 טונות )המלאי מיועד עד 
סוף אפריל 2022(.

החלו נעיצות לעונת 2021/22, 
שהיקפן כיום כ-7,800 דונם.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש 

ינואר כ-6,800 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

בחודשים פברואר - אפריל.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.  

פירוט התחזית:
בצל 

קיים מלאי של כ-11,000 טונות 
בצל מזן בית אלפא )וולקנה(, 

ומהזן אורי נעיצה קיים מלאי של 
כ-20,500 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 

ינואר הינו 2,390 דונם ש"פ/
חיפוי ו-2,100 דונם בתי צמיחה, 

המיועדים לשיווק בחודשים 
פברואר - אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 
עד מאוזנת.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 
נובמבר - ינואר הינו כ-6,550 

דונם, המיועדים לשיווק בחודשים 
פברואר - אפריל.

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה 
עד מאוזנת. 

מלפפון
הצריכה החודשית הממוצעת 

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

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

נובמבר - ינואר הינו כ-6,360 דונם 
בבתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים פברואר - אפריל.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית 

לשאר גידולי הירקות, היצע 

המשך בעמוד הבא
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% שינוידצמ 21דצמ 20שם ירק

21.6411.05-49%ארטישוק

7.507.520%בטטות איכות מעולה

5.004.00-20%בצל אדום

10.5010.500%בצל ירוק

3.822.80-27%בצל ריברסייד

15.5014.50-6%ברוקולי באריזה קמעונית

3.603.600%גזר באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
5.004.50-10%איכות מעולה

3.252.60-20%גזר בשקים

4.744.27-10%דלורית

5.004.80-4%דלעת

5.347.9148%זוקיני ירוק

30.5734.5013%חסה 8 יחידות

3.895.4740%חציל בלאדי

3.89חציל חממה

4.67חצילים

5.713.23-43%כרוב אדום

4.171.89-55%כרוב לבן

6.787.024%כרובית

9.248.00-13%לוף

6.635.50-17%לפת איכות מעולה

6.245.75-8%מלון גליה מעולה

6.355.75-9%מלון כתום

4.196.0544%מלפפון חממה

3.504.7736%סלק

6.495.26-19%עגבניות באשכולות

6.054.82-20%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
10.967.11-35%איכות מעולה

14.298.00-44%עגבניות צ'רי תמר

6.126.05-1%פלפל אדום איכות מעולה

6.754.89-28%פלפל בהיר

4.824.62-4%פלפל חריף

6.846.25-9%פלפל כתום

5.755.61-2%פלפל צהוב איכות מעולה

5.505.500%צנון

5.295.9813%קולרבי

5.086.1421%קישואים איכות מעולה

22.0020.00-9%שום

4.203.98-5%שומר

11.9312.505%שעועית ירוקה

6.927.7512%תירס באריזה קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
3.85קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
5.495.755%קמעונית איכות מעולה

3.013.103%תפוא״ד אדום בשקים

תפוא״ד באריזה קמעונית 
4.044.6014%לבן איכות מעולה

2.513.1526%תפוא״ד לבן בשקים

% שינויינואר 2021אוק׳ 2021שם ירק
6.75אבטיח

11.0513.2720%ארטישוק
7.528.057%בטטות איכות מעולה

4.004.000%בצל אדום
2.30בצל בית אלפא

10.5010.500%בצל ירוק
2.802.997%בצל ריברסייד

14.5014.500%ברוקולי באריזה קמעונית
3.603.600%גזר באריזה קמעונית
גזר באריזה קמעונית 

4.504.500%איכות מעולה

2.602.600%גזר בשקים
4.274.20-2%דלורית
4.805.5215%דלעת

7.918.3415%זוקיני ירוק
34.5034.500%חסה 8 יחידות

5.476.840%חציל בלאדי
חציל חממה

4.676.3737%חצילים
3.233.20-1%כרוב אדום

1.892.0810%כרוב לבן
7.026.57-6%כרובית

8.008.000%לוף
5.505.500%לפת איכות מעולה

5.756.055%מלון גליה מעולה
5.756.4813%מלון כתום

6.056.172%מלפפון חממה
4.774.50-6%סלק

5.266.7027%עגבניות באשכולות
4.826.1327%עגבניות חממה

עגבניות צ’רי אשכולות 
7.119.5735%איכות מעולה

8.0010.1026%עגבניות צ'רי תמר
6.056.629%פלפל אדום איכות מעולה

4.896.3229%פלפל בהיר
4.625.4117%פלפל חריף
6.256.484%פלפל כתום

5.616.2011%פלפל צהוב איכות מעולה
5.505.500%צנון

5.986.163%קולרבי
6.146.160%קישואים איכות מעולה

20.0020.000%שום
3.986.1454%שומר

12.5013.558%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 - ינואר 2021 )ש"ח לק"ג(השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים דצמבר 2020 - דצמבר 2021 )ש"ח לק"ג( 
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שמי סיור במשק חנניה ר
שייחי במושב יתד

אלי אהרון

בתאריך 10.1.22 ביקרתי 
במשק חנניה שייחי במושב יתד 

שבמועצה האזורית אשכול.
המיוחד במשק זה הינו השימוש 
במצעים מנותקים בגידולי עלים 

שונים ותבלינים, וזאת על-פי 
כללי הכשרות המוכרים בעדות 

דתיות שונות, כללים הנותנים 
מענה לאיסורי שנת השמיטה.

החומר במצעים המנותקים 
במשק הוא פרלייט, שהינו, כידוע, 

החומר האנרטי הנשלט בנושא 
דישון והשקיה על-ידי מכשור 

מיוחד.
התוצרת של חנניה מומלצת 

על-ידי הרב אפרתי )חתנו של 
הרב אלישיב(, המפקח על 

הגידול באמצעות אנשיו.
הגידולים הם במסגרת ארבעה 

משקים, הכוללים את שתי בנותיו 
ובנו של חנניה.

חתנו שלומי אחראי על הגידול 
בשטח, ובנו אחראי על בית 

האריזה ועל שיווק תוצרת.

רשימת הגידולים 
ארוכה וכוללת: 

חסה, כרוב , 
סלרי, כוסברה, 

פטרוזיליה, שמיר, 
בצל ירוק, עלי סלק 

ועוד.
התוצרת משווקת 
לחברת “רביבים 

עלי דשא”.
בסך הכול המשק כולל 180 דונם 
גידולים בבתי צמיחה, כאשר 100 

דונם הם במצע פרלייט כאמור 
לעיל, ו-80 דונם מצע חול )“עולי 

מצרים”(.
חנניה מעסיק במשק עובדים 

זרים וכן תלמידים מ”מכינת 
רגבים”, הפועלת ביישוב בני 

נצרים הסמוך, וכן 3 ישראלים 
נוספים.

בבית האריזה של המשק קיים 
מיכון למיון ולאריזת התוצרת. 

התוצרת נראית מרשימה מאוד, 
ועל האריזות מצוינת הייחודיות 

של התוצרת בשנת השמיטה.
עוד יש לציין, כי חנניה שייחי 
נבחר בעבר כחקלאי מצטיין 

במועצת הצמחים.
אכן, משק לדוגמה, ואנו מאחלים 

לו המשך שגשוג והצלחה.

מן השטחן השטח
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תכירוכירו
בשלום כהן           א

מתל עדשים: 
חקלאות היא דרך חיים 

יפה, אבל גם קשה מאוד

חגית שגב אילת

אבשלום כהן מתל עדשים 
נושא מסורת של חקלאות בת 

כ-150 שנה וארבעה דורות של 
חקלאים. מגדל דלעות מסוג 

טריפולי ונאפולי )בעונה(, סלק 
אדום וסלק בייבי, שעוברים 

תהליך מיון ושיווק בבית האריזה 
במשק.

סבא רבה של אבשלום עלה 
לארץ בגיל 12 מרוסיה בתור 

נוסע סמוי והגיע למקווה ישראל, 
למד ועבד בחקלאות. היה 

ממקימי באר טוביה בשנת 1880 
ועבר הסבה לאגרונום. סבו של 

אבשלום החל 
את דרכו בתל 
עדשים והקים 

משק שגידל פרות 
לחלב, תרנגולי 

הודו וירקות. כשתל 
עדשים התפלג 

לשניים, לבודדים 
ול"אלומה", בחרו 

הבודדים לעבד את 
השטחים בעצמם, 

ובכך התבטא 
כוחם, כי יכלו לשרוד לבדם.
אביו ואחיו עבדו במשק יחד 

עם הסבא. אביו של אבשלום, 
יגאל כהן, היה הבן הממשיך 

והצטרף למשק לאחר השירות 
הצבאי. בהמשך, שימש יגאל 
כהן כמדריך חקלאי לעולים 

בנס הרים, המשיך כיו"ר ועדת 
הנוער בתנועת המושבים ונכנס 
לפוליטיקה בשנת 1974 כאחד 

מאנשי בן גוריון, כשעזב את 
מפא"י ההיסטורית והצטרף 
למפלגת רפ"י. בהמשך יסד 

את סיעת לע"מ ומאוחר יותר 
הצטרף לתנועת החרות. כיהן 

במשך 5 קדנציות כחבר כנסת, 
במהלכם שימש סגן יו"ר הכנסת 

וחבר בוועדות הכנסת השונות.
המשק המשיך לפעול במקביל 

לפעילות הפוליטית של אביו, 
ואבשלום החל לעבוד בו בגיל 16, 
כילד פעלתן ונמרץ, שהחקלאות 

והאדמה התאימו לו. תוך כדי 
שירותו הצבאי ביחידה קרבית, 

נפטר אביו, והוא המשיך בשירות 
הצבאי יחד עם ניהול המשק, וכך 

מאז ועד היום, כ-33 שנים.
בעבר גידל אבשלום את כל 
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המשך בעמוד הבא

גידולי הירקות. נהג לשווק רק 
לרשתות, וכיום גם לשווקים וגם 
לרשתות. יתרונם של המוצרים 
העיקריים שהוא משווק, דלעת 

וסלק, הוא היותם בעלי חיי מדף 
ארוכים, וניתן לשווקם בטווח 

זמן ארוך מגידולים אחרים, כך 
שאין צורך להיכנס ללחץ מול 

הרשתות והקונים.

זהו משק גדול ומוביל, שחרט 
על דגלו לייצר מזון בריא ונקי 

מחומרי הדברה, עם תנאי 
העסקה טובים לעובדים, תוך כדי 
הנאה מהדרך, עד כמה שאפשר. 
רוב שטחי הגידול ממוקמים בתל 

עדשים ובשותפויות עם קיבוצי 
האזור.

דלעת טריפולי היא המורשת של 

המשק. אביו גידל תמיד דלעות. 
"אנו מתמחים באחסון הדלעות, 

וכשיש חשש לחוסר, אנחנו 
יכולים להשלים את ההספקה 

הנדרשת, וכך המשק משווק 
דלעת כל השנה. הסכנה מגיעה 

מכיוון היבוא".
הדלעת גדלה בקיץ ונאכלת 

בחורף. בקיץ הצריכה בירידה 

דרסטית, החורף הוא זמן 
המרקים והתבשילים, ואז 

הצריכה עולה. בדלעת עובדים 
רק עם שווקים ולא עם רשתות 

השיווק.
לדבריו, "שוק הדלעת הוא שוק 

שיש בו מספר שחקנים מרכזיים. 
בגלל היבוא הקטנו את השטחים 
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ב-30 אחוז, עקב חוסר כדאיות. 
חשוב לדעת, כי במקרה כזה 

לא רק החקלאי עצמו יוצא 
מהמעגל, אלא כל מי שמתפרנס 

סביבו, וזה חבל".
אבשלום אומר ש"חקלאות היא 

דרך חיים יפה, אבל קשה מאוד. 
כולם באים לשדה ומתפעלים 

מהיופי, אבל המקצוע כרוך 

בהמון לחצים. כל עונה מתחילים 
מחדש. חקלאות היא פירמידה 

מאוד רחבה, ומעט מאוד אנשים 
חיים ממש מחקלאות. אנחנו 

תושבי הפריפריה, משתמשים 
במים מושבים, תורמים לריאות 

ירוקות, לאיכות הסביבה, שומרים 
על האדמות, שומרים על ביטחון 
המזון, וראינו כמה ביטחון המזון 

קריטי בשנות הקורונה, בסגרים, 
במלחמות. עם זאת אני רואה 

שהחקלאות הולכת ופוחתת, אין 
ראייה קדימה, אין תכנון גם כי 

קשה לתכנן, כי אתה לא יודע מה 
יקרה". עם כל זאת הוא מוסיף 
ש"אני מגשים את כל החלומות 

שלי במשק וחולם שהילדים שלי 
יצליחו לעשות מה שירצו".

אבשלום נשוי ואב לשניים, גר 
במשק של הוריו, איש אדם 

ואדמה, בעל כריזמה, מאור פנים, 
אישיות כובשת, שמנהל משק 

ביד רמה ובאופן מעורר השראה 
והתפעלות.

מאחלים לו להמשיך ולצמוח 
ולקדם את המשק עוד שנים 

רבות וטובות.
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בשדה ההדרכהשדה ההדרכה
גרוטכניקה וזנים א

בגידול פלפל להנבה 
קיצית בצפון-מערב הנגב

ליאור אברהם, דוד סילברמן, 
איציק אסקירה, נטע מור, 

שלי גנץ, שקד כוכבא,
שירות ההדרכה והמקצוע 
)שה"מ(, משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר
ניר ברהולץ, מועצת הצמחים

חנה אלון, מו"פ דרום

מבוא
באזור צפון-מערב הנגב 

מגדלים כ-2,000 דונם פלפל 
לשוק המקומי, במהלך השנה 

כולה, כאשר כ-1,700 דונם 
מהם מכוונים להנבה בתקופת 

הקיץ )מאי-נובמבר(, כלומר 
שתילות ינואר עד יוני. שטחים 

אלו מספקים כ-60% מהצריכה 
לשוק המקומי בתקופה זו. 
הגידול נמשך כ-8 חודשים 

לפחות, והיבול נע בין 8 ל-14 
טונות משווקות לדונם, בהתאם 

למשך הגידול. כמחצית מהגידול 
- באדמות חוליות, וכמחציתו 

- באדמות בינוניות. כ-75 אחוז 
מהפלפל הוא פלפל בלוקי אדום, 
והיתר - בלוקי צהוב, בלוקי כתום 

ופלפל סוויט בייט. במקביל 
לגידול בנגב, מגדלים כ-1,500 

דונם פלפל קיץ גם באזור 
המרכז. 

בשנים האחרונות, בשל הופעת 
גזעים חדשים של וירוס כתמי 

 ,)TSWV( הנבילה של העגבנייה
ששברו את העמידות הקיימת 
במרבית זני הפלפל, אנו עדים 

למקרים רבים של נגיעות גבוהה 
בווירוס זה, המועבר בעיקר 

על-ידי תריפס קליפורני )בעיקר 
בחודשים מרץ-מאי, שבהם 
אוכלוסיית המזיק בשיאה(, 

ולנזקים כבדים ליבול ולאיכותו, 
עד כדי הפסקתו המוחלטת. 

ההדברה הכימית כנגד התריפס 
אינה יעילה דייה, וכך גם 

השימוש ברשתות 50 מש, שאינן 
מספקות הגנה מלאה. דבר זה 
הוביל לשינויים רבים בשיטות 

הגידול.
לאחרונה חזר השימוש בהדברה 

ביולוגית כנגד התריפס וכנגד 
מזיקים נוספים, ונראה שביסוס 

אוכלוסיית מועילים מוקדם 
ככל הניתן מגדילה את סיכויי 

ההצלחה בהתמודדות עם 
התריפס ובצמצום הנגיעות 

.TSWV בווירוס
שינוי נוסף, שחל אף הוא בשנים 
אחרונות, הוא עלייה בשכיחות, 

במשך ובעוצמה של אירועי חום, 
הגורמים לנזקי איכות בפרי, 

כמו חטטי חום, שחור פיטם, 
פרי דק דופן וקל משקל ובעיות 
צבע. לפיכך, מוטל על מערכת 

ההדרכה, המו"פ והמגדלים 
לחפש פתרונות חדשים לצמצום 

עומס החום, כדי לשפר את 
איכות הפרי הקיצי.

הכנת השטח לשתילה
קבלת הנבה קיצית מכתיבה 

שתילה בחורף ובאביב ומחייבת 
הכנה של השטח בסוף הסתיו, 

בתקופה שאינה מומלצת לחיטוי 
קרקע. בשנים האחרונות נראית 

עלייה בכמות החלקות עם 
מחלות קרקע )בעיקר פוזריום 

סולני( ונמטודות. באופן כללי, 
מומלץ להקפיד על מחזור 

גידולים, ומדי כמה שנים כדאי 
לבצע חיטוי קרקע, המשולב 
בחיטוי סולרי בתקופת הקיץ. 

מידע נוסף על חיטוי קרקע 
מופיע בפרק הבא במדור זה, 

"גידול פלפל להנבה קיצית 
בצפון-מערב הנגב - הגנת 
הצומח" וגם באתר שה"מ.
חשוב מאוד להקפיד לפני 

השתילה על סניטציה בשטחי 
הגידול ומסביבם ולטפל בגזם 

ובפרי נגועים בשולי חלקות 
ובשטחים שהוזנחו עקב נגיעות 

גבוהה בווירוס, העלולים להדביק 
חלקות נקיות. 

מועדי שתילה וסוגי 
בתי גידול

שתילות ינואר-פברואר
שתילה בתקופה זו מזמנת 

אתגרים )טמפרטורה נמוכה 
בתחילת הגידול וטמפרטורות 

גבוהות במהלך הגידול(, 
שהמשמעותי מכולם הוא מניעת 

כניסתם של תריפסים המעבירים 
וירוסים. מטרתו העיקרית של 

מועד שתילה זה היא שיווק פלפל 
כבר בחודשים מאי-יוני, שבהם 
ניכר לרוב מחסור בפרי איכותי, 

המתבטא במחירים גבוהים 
בשווקים. כדי להתמודד טוב יותר 

עם שינויי אקלים חיצוניים ועם 
הצורך באטימת המבנה לחדירת 
תריפסים, מומלץ לגדל בחממה 

גבוהה, המכוסה פוליאתילן 
ובעלת רשתות חרקים בצדדים, 
המכוסות אף הן בתחילת הגידול 

בפוליאתילן )מבנה אטום(.  
עם זאת, מבחינת סוג המבנה 

והכיסויים, קיימות כמה שיטות 
אפשריות לשתילה בתקופה זו:

חממה ומנהרות עבירות    .1
א. בתחילת הגידול מכסים את 

הגג ברשת 50 מש, ומעליו 
מניחים כיסוי פלסטיק 0.12 

מ"מ עם תוספת IR. כמו-כן, 
מומלץ לסגור את צדי המבנה 

בפלסטיק מעל רשתות 
החרקים, ורצוי באמצעות 
וילונות צד ולא באמצעות 

יריעה קבועה. סגירה זו 
מחייבת גילוי ערנות, בשל 

החשש לתנאי אקלים קיצוניים 
במבנה )הפרשי טמפרטורה 
בין יום ללילה, לחות גבוהה 

ועומסי חום( בזמן התפתחות 
הפרחים והחנטה. ניהול טוב 

של אוורור החממה יסייע 
לבניית צמח מאוזן וחזק 
בהמשך העונה ולמניעת 

חדירה של תריפסים. 
ב. למגדלים בחממה, המכסים 

בתחילת הגידול את הגג 
בפלסטיק בלבד, ללא רשת 50 

מש, מומלץ להוסיף באפריל 
כיסוי ברשת צל 30%, ובהמשך 

הגידול לשקול החלפה של 
חלק מהגמלונים לרשת 50 

מש.
באופן כללי, כדי להבטיח  ג. 

הבשלה טובה במועד ושמירה 
על הלחות בתקופת אירועי 

השרב, יש להמתין עם הסרת 
הפלסטיק מהגג )והמעבר 
לרשת 50 מש( ככל הניתן 

)לפחות עד מאי-יוני(, ורצוי 
לבצעה בהדרגה, ובד-בבד 

לסגור את צדי המבנה 
עם פלסטיק מעל רשתות 
החרקים )רצוי באמצעות 

וילונות צד(.
בית רשת 50 מש או   .2

בית רשת צל  
בתחילת הגידול מכסים את   

צדי המבנה בפלסטיק בעובי 
0.1-0.08 מ"מ. לאחר השתילה 

מכסים את השתילים בתוך 
מנהרות נמוכות באמצעות 

פלסטיק בעובי דק -
0.05-0.04 מ"מ על קשתות   
)רצוי שאורך הקשת תהיה
2.4-2.0 מ'(. כעבור חודש   
בערך מהשתילה מומלץ 

לנקב חורים בקוטר 40-30 
ס"מ, ולאחר מכן, עם עליית 

הטמפרטורות באביב, להסיר 
לחלוטין את המנהרות.   

שתילות מרץ-אפריל
בעבר מועד זה לא היה מומלץ 

כלל לשתילה, בעקבות כישלונות 
בהתמודדות עם תריפסים ועם 

נזקי וירוסים, ועדיין הוא כרוך 
בסיכון גבוה; אולם, בשנתיים 

האחרונות הצליחו מגדלים 
להתמודד עם זה באמצעות 

שימוש באויבים טבעיים וסגירת 
המבנים )חלקם אטמו את צדדי 

המבנה בפלסטיק(. בתחילת 
הגידול, לאחר השתילה, מכסים 

את הגידול במנהרות נמוכות 
באמצעות כיסוי ברשת צף 

צפה )"אגריל"(, ועם התפתחות 
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הצמחים )בשלב תחילת חנטה( 
מסירים את הכיסוי.

שתילות מאי-יוני
שתילה זו מיועדת להספקת פרי 

מסוף יולי ועד החורף, כתלות 
בירידת הטמפרטורה. 

מומלץ לשתול בבית רשת 
מאוורר וגבוה )לפחות 4 מ'(, 

המוגן ברשת נגד חרקים 50 מש, 
שאינו מוסתר בין מטעים, שדרות 

עצים או מבנים, המונעים את 
תנועת האוויר ואת אוורור המבנה. 

חשוב לבצע שטיפה של בית 
הרשת בצדדים ובגג לפני תחילת 

העונה, לשם שיפור האוורור 
וחדירת הקרינה.

גובה מבנה 
מבנה המכוסה פלסטיק - ככל 
שיהיה גבוה יותר, כך תקל יותר 

ההתמודדות עם עומס החום 

בקיץ. גם בבית רשת משפיע 
במידת מה גובה המבנה, 

כשהגובה המומלץ הוא 4 מטרים. 

כיוון מבנה 
מרבית המבנים בנויים כך 

שהגמלונים מוצבים בכיוון צפון-
דרום, כמו שורות הגידול, אולם 

יש מבנים שבהם כיוונם הוא 
ממזרח למערב. למבנה שכיוונו 

מזרח-מערב יהיה יתרון בתחילת 
הגידול בשתילת ינואר, בשל 

חדירות קרינה גבוהה יותר, מה 
שיהווה חיסרון בהמשך הקיץ. 

הצללה 
להצללה יש השפעה ישירה על 

פריחה וחנטה, ובעקבות כך 
על היבול. במחקרים, שביצענו 

בגידול פלפל בקיץ במו"פ דרום, 
נמצא שכל תוספת הצללה 

מעבר להצללה של רשת 50 מש 

נקייה )30%-35% צל( הפחיתה 
את מספר הפירות לצמח ואת 

היבול הכללי והמשווק. בכל זאת, 
יש תרומה מעטה להצללה קלה 

)סך הכול 40%-45% צל( על 
טמפרטורת האוויר ועל איכות 
הפרי )צבע, משקל פרי, שחור 

פיטם(. 
חשוב לציין שההצללה היא כלי 
אגרוטכני חשוב לוויסות הגידול: 
הפלת חנטים בתחילת הגידול, 

האצת צימוח, מניעת מכות שמש 
בפרי והכוונת מועד היבול. שימוש 

בהצללה למטרות אלו ייעשה 
לתקופה קצרה )שבועיים-חודש( 
באמצעות רשת הצללה פנימית 

של 20%-30% צל )שחורה או 
פנינה(.   

צינון 
בימים אלה נבחן הנושא, ובשלב 

זה אין בידינו כל המלצה לצינון 

על-ידי מערפלים, מתזים או 
מסחררים באזור צפון הנגב. 

חיפוי קרקע 
בשתילות חורף בלבד ניתן 

לחפות את הקרקע בפלסטיק 
שקוף לחיטוי קרקע ולהשאיר 
אותו לשתילה. חיפוי זה תורם 

להעלאת טמפרטורת הקרקע 
ולזירוז הצימוח בתחילת הגידול. 

בהמשך העונה מומלץ להסיר 
את החיפוי, כדי לצנן את הקרקע 

ואת בית הגידול. חשוב לזכור 
כי בשטחים המשובשים קשות 

בעשבים, לא מומלץ להשתמש 
בחיפוי שקוף במהלך הגידול. 
למניעת עשבים רעים מומלץ 

לחפות בפלסטיק כסף-שחור, 
חום-שחור או צהוב-שחור 

לשתילות עד סוף אפריל בלבד. 

המשך בעמוד הבא
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זנים
מבחינה גנטית, הזנים המתאימים 

לשתילת חורף צריכים להתאים 
לגידול ולחנטה בטמפרטורות 
נמוכות מהרצוי ולהמשך גידול 
וחנטה בטמפרטורות גבוהות 

מהרצוי. כמו-כן, זנים בעלי 
צימוח קומפקטי-מתון יגלו יתרון 

במחזור גידול ארוך, עד סוף 
הסתיו, וככל שהזן בעל צימוח 

מתון וקומפקטי, כך יתאים 
לשתילה מוקדמת יותר. זני 

הפלפל, המופיעים בטבלאות 
שלהלן, נבדקו באזור הבשור 

ויכולים לשמש גם לאזורי גידול 
נוספים. 

המעוניינים בפירוט של תכונות 
הזנים השונות, יתרונותיהם 

וחסרונותיהם - יכולים להיוועץ 
במדריכים ובאנשי חברות 

הזרעים. 

הדליה ועיצוב הצמח
קיימות שתי שיטות הדליה, 

המקובלות בגידול, כמפורט להלן.
הדליה ספרדית

הדליה ספרדית היא השיטה 
הרווחת כיום בגידול, בשל צמצום 
בימי העבודה הדרושים לביצועה, 
לעומת השיטה ההולנדית. הדליה 

בקורדונים )הדליית כל נוף הצמח( 
נעשית על ידי עיצוב ראשוני בלבד, 

שבו משאירים שניים-שלושה 
ענפים ראשיים, ובמידת הצורך 

)לשם ריווח ושיפור חדירת קרינה( 
מבצעים עיצוב משני נוסף להסרת 
ענפי משנה במרכז הצמח. החזקת 

הצמח מתבצעת בעזרת שני חוטים 
מקבילים לקרקע מדי 30-20 ס"מ 

לאורך גובה הקורדונים, כשהמרווח 
בין הקורדונים הוא כ-3 מ'.

עיצוב הצמח - יש להסיר פרחים 
בקומה 0 )הסתעפות ראשונה 

מעל הגבעול הראשי(, 1, 2 ו-3, 

בהתאם לאופי הצמיחה של 
הזנים השונים. בזנים קומפקטיים 

מומלץ להסיר פרחים בקומות: 
0, 1, 2. בזנים גבוהים לא מומלץ 
להסיר את הפרחים הראשונים. 

בזנים בעלי אופי צימוח בינוני, 
מומלץ להסיר את הפרחים 
בקומות 0 ו-1. בכל מקרה, 

מומלץ להיוועץ במדריך האזורי, 
המכיר את הזנים השונים. 

מחד, הסרת הפרחים חיונית לשם 
בניית צמח חזק דיו, כך שיוכל 

לשאת פרי רב ולאורך זמן, שאם 
לא כן, עלולים הצמחים להיתקע 

כשהם קטנים ועמוסי פרי; מאידך, 
הסרת פרחים מעבר למומלץ 
בזנים בעלי צימוח חזק תגרום 
לצמיחה עודפת. העמסת פרי 

על זנים בעלי צימוח חזק תבלום 
את הצמיחה העודפת של הזן. 

כמו-כן, השארת פרחים בקומות 
הראשונות תאפשר הקדמה של 

הקטיף, אך עשויה לפגוע באיכות 
הפרי בשל עיוותים הנגרמים 

מצפיפות ומחוטי ההדליה.
הדליה הולנדית 

הצמח מעוצב לשני ענפים לאורך 
כל הגידול ומודלה לגובה על גבי 
חוטים )חוט 900(, בדומה לגידול 

עגבניות בבתי צמיחה. ניתן להשאיר 
את הפירות בקומות 0, 1, 2, וכן 

להשאיר פרי אחד עם שני עלים על 
ענף צדדי בעת עיצוב הצמח. 

עומד השתילה
גידול בצמד שורות 

בגידול בצמדים מספר השתילים 
לדונם מושפע מהמרחק בין 

ערוגות הצמדים ומהמרווח בין 
השתילים בשורה. 

המרחק בין צמד השורות בתוך 
הערוגה יהיה כ-60-40 ס"מ. כל 
שורה בצמד מודלית באמצעות 

שורת קורדונים נפרדת. 

זנים אדומים

גובה צמחעמידותמועד שתילהחברה משווקתזנים
הדליה מומלצת

הערות
ספרדיתהולנדית

פרי בגודל L**נמוךT.M.3+ T.S.W.Vינואר-אפרילאפעלרלמפגו
פרי בגודל L**נמוך-בינוניT.M.3+ T.S.W.Vינואר-מאיירוק 2000רומנס

פרי בגודל L-XL*גבוהT.M.3+ T.S.W.Vמאיטופ סידסטופ 148
פרי בגודל L-XL**בינוניT.M.3+ T.S.W.Vיוניאפעלבאנג’י

פרי בגודל L-XL*גבוהינואר-פברוארהזרערעם

זנים צהובים

גובה צמחעמידותמועד שתילהחברה משווקתזנים
הדליה מומלצת

הערות
ספרדיתהולנדית

פרי בגודל M-L*בינוניT.M.3+ T.S.W.Vינואר-מאיאפעלדנירו

פרי בגודל L*גבוהT.M.3+ T.S.W.Vאפריל-מאיהזרעלירי

זנים כתומים

גובה צמחעמידותמועד שתילהחברה משווקתזנים
הדליה מומלצת

הערות
ספרדיתהולנדית

T.M.3  T.S.W.V+פברואר-יוניאפעלמילנה
PO/PVY:0/TEVבינוני*L-XL פרי בגודל

פרי בגודל L-XL*בינוניT.M.3פברואר-יוניאפעלנטע
מקרא עמידות לווירוסים: 

א. PO/PVY:0/TEV - וירוס Y של תפוח אדמה.
 .)L4( 3 ,2 ,1 ,0 וירוס המוזאיקה של הטבק, גזעים - T.M.3 .ב

ג. T.S.W.V - וירוס כתמי הנבילה של העגבנייה. 

בשל הופעת גזעים חדשים של וירוס כתמי הנבילה של העגבנייה )T.S.W.V(, ששברו את העמידות הקיימת במרבית זני הפלפל, יש להתייחס 
לעמידות זו בספק ולנהוג בזנים אלו כאילו אינם עמידים.
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המשך בעמוד הבא

המרווחים המומלצים לשתילת פלפל בצמדים

מספר ערוגות למפתחרוחב המפתח במטר
המרווח

מספר שתילים לדונם
בתוך השורה, בס”מבין הצמדים, במטר

641.5403330
6.441.6403125
741.75402857

7.551.5403330
851.6403125
951.8402778
961.5403330

גידול בשורות בודדות 
המרחק בין השתילים נקבע כך שמספר השתילים לדונם ינוע בתחום של 2,700 עד 3,100 שתילים לדונם.

מספר ערוגות למפתחרוחב המפתח במטר
המרווח

מספר שתילים לדונם
בין השתילים, בס”מבין השורות, במטר

651.2302777
6.461.07303115
761.17302849

7.571.07303115
871.14302924
981.12302976

הוצל"א שה"מ * המח' להמחשה * עריכה לשונית: עדי סלוניקו * גרפיקה: לובה קמנצקי
כל הפרסומים המוזכרים בדפון זה מופיעים באתר שה"מ:

https://www.gov.il/he/departments/units/shaham-unit

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד, ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות.
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גנת הצומח בגידול ה
פלפל להנבה קיצית 

בצפון-מערב הנגב

ליאור אברהם, דוד סילברמן, 
נטע מור, שלי גנץ, שירות 

ההדרכה והמקצוע )שה"מ(, 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מבוא
בשנים האחרונות, בשל הופעת 
גזעים חדשים של וירוס כתמי 

 ,)TSWV( הנבילה של העגבנייה
ששברו את העמידות הקיימת 
במרבית זני הפלפל, אנו עדים 

למקרים רבים של נגיעות גבוהה 
בווירוס זה, המועבר בעיקר 

על-ידי תריפס קליפורני )בעיקר 
בחודשים מרץ-מאי, שבהם 
אוכלוסיית המזיק בשיאה(, 

ולנזקים כבדים ליבול ולאיכותו, 
עד כדי הפסקתו המוחלטת. 

ההדברה הכימית כנגד התריפס 
אינה יעילה דייה, וכך גם 

השימוש ברשתות 50 מש, שאינן 
מספקות הגנה מלאה. בעקבות 

מצב זה נדרשים שינויים 
רבים בשיטות הגידול, והם 

תוארו בפרק הקודם שעוסק 
באגרוטכניקה.

לשם קבלת הנבה קיצית, יש 
לשתול בחורף ובאביב ולהכין את 

השטח בסוף הסתיו, בתקופה 
שאינה מומלצת לחיטוי קרקע. 

בשנים האחרונות כמות החלקות 
הנגועות במחלות קרקע )בעיקר 
בפוזריום סולני( ובנמטודה יוצרת 

עפצים נמצאות במגמת עלייה. 
באופן כללי, מומלץ להקפיד 

על מחזור גידולים, ומדי שנים 
אחדות לבצע בתקופת הקיץ 
חיטוי קרקע המשולב בחיטוי 

סולרי. 
בפרק זה נתייחס לבעיות 

הכרוכות בחיטוי קרקע לקראת 
עונה זו, נסקור את הפגעים 

העיקריים המופיעים במהלך 
הגידול ונציין המלצות בנושא.

דצמבר 2021
חיטוי קרקע לקראת 

שתילת חורף או אביב
באופן כללי, הצורך בחיטוי קרקע 

נובע מהחשש ממחלות קרקע 
)בעיקר פוזריום סולני ופיתיום(, 

מנמטודות ומעשבים רעים. 
מאז הוצא מהשימוש המתיל 

ברומיד והוחמרה בעיית הפירוק 
המואץ של מתאם סודיום, חובה 

להקפיד על מחזור גידולים. 
גידולים ממשפחת הכרוביים 

יעילים במיוחד לשימוש במחזור 
זרעים. 

התכשירים הקיימים לחיטוי 
קרקע הם:

תכשירי מתאם סודיום )אדיגן 	 
סופר, מתמור, אדוכם סופר, 

אדירם( - להדברת מחלות 
שוכנות קרקע;

תכשירי 1,3 	 

 DICHLOROPOROPENE

)קונדור, אגרוצלון( - בעיקר 
להדברת נמטודות;

פלדין - להדברת מחלות 	 
שוכנות קרקע ונמטודות.

חיטוי בתכשירים הללו בעייתי 
בתקופת החורף, כיוון שהוא 

מחייב טמפרטורת קרקע 
הגבוהה מ-15 מ"צ. בנוסף, באופן 
ייחודי למדי, לגבי תכשירי מתאם 

סודיום קיימת, כאמור, בעיית 
פירוק מואץ )התפרקות מהירה 

של התכשיר בקרקע בטרם 
תוכח יעילותו בחיטויה(. ניתן 

לשלוח קרקעות לבדיקת פירוק 
מואץ של התכשיר במעבדות 

ייעודיות, לאחר היוועצות 
במדריכים.

כדי לשפר את היעילות של 
תכשירי החיטוי, מומלץ ליישמם 

לאחר תקופה של "חימום 
קרקע" )תקופה שתימשך 
3-2 שבועות, שבהן תכוסה 

הקרקע בחיפוי שקוף ותינתנה 
השקיות קלות בלבד(. יתרה 

מכך, השימוש ביריעות עם 
תוסף אנטי-דריפ יעלה את 

טמפרטורת הקרקע מהר יותר, 
בהשוואה ליריעה רגילה לחיטוי. 

יריעה רב-שכבתית מומלצת 
בשילוב השימוש בפלדין 

)בהתייעצות עם החברה(. לכל 
תכשירי החיטוי מומלץ להוסיף 

שלוחות טפטוף )50 ס"מ 
בין השלוחות(, כדי להבטיח 

שהתכשיר יגיע לכל שטח 
החלקה, כולל שבילים. 

פוזריום סולני
פוזריום סולני היא פטרייה 

רב-פונדקאית, שנחשבה עד 
לעת האחרונה כפתוגן משני 

בגידולים רבים. בשנת 2016 חלה 
עלייה משמעותית בנזקים שהיא 

מסיבה. הפטרייה, שנחשבה 
בעבר לפתוגן חלש, ככל הנראה 
גורמת לנזק כאשר היא מופיעה 
בשילוב עם פתוגנים נוספים או 
בתנאי עקה פיזיולוגיים. לעתים 

תוקפת המחלה את הפלפל 
ללא קשר מוכח לפתוגנים נלווים 

וגורמת להתמוטטות צמחים. 
המאפיין הבולט במחלה זו הוא 
הופעת גופי פרי מיניים אדומים 

בצוואר השורש, המכילים בתוכם 
נבגים מיניים )אסקוספורות(. 
הפטרייה משתמרת בקרקע 

ועלולה להיות מופצת גם באוויר 
לזמן קצר. מחלה זו פורצת בעיקר 

בקיץ, וטמפרטורת האופטימום 
להופעתה היא 30 מ"צ. 

טיפול לפני העונה - חיטוי קרקע 
)פלדין, מתאם סודיום(;

טיפול במהלך העונה - ייעשה 
לאחר היוועצות במדריכים. 
התכשיר רדומיל גולד נוזלי 

מורשה בגידול בהגמעה כנגד 
פיתיום, אך אין תכשיר המורשה 
להדברת פוזריום בגידול פלפל.

* מידע נוסף בנושא מופיע בדפון 
"מחלת מגלת שורש וגבעול 

 Fusarium - פוזריום סולני(
solani( בגידול פלפל".

נמטודות 
בארץ בכלל, ובנגב המערבי 

בפרט, עיקר הנגיעות בנמטודות 
בגידול נגרם בעקבות נמטודות 

יוצרות עפצים. בערבה נמצאה 
גם נמטודה יוצרת כתמים 

)Pratylenchus capsici(, שהוגדרה 
כמין חדש בארץ, אך נכון להיום 

נמצאה רק באזור הערבה. 
נמטודה זו גורמת לפציעת 

שורשים, להצהבה ולהיחלשות 
הצמחים.

טיפול לפני העונה - חיטוי קרקע 
)פלדין, קונדור/אגרוצלון(, נימיץ 

לפני השתילה; 
טיפול במהלך העונה - וולום, 

נמטוקס, טרוויגו, נמקיל, ביוגארד, 
ווידט/וויוה )לא בתקופת הקטיף(.

עשבים רעים
לחיטוי קרקע בתכשירים 

המוזכרים לעיל יש השפעה 
מסוימת על חלק מהעשבים, 

אך לא על כולם. אם ידוע אילו 
עשבים מופיעים בחלקה, מומלץ 

להיוועץ במדריכים ובאנשי 
המקצוע של חברות חומרי 

ההדברה. 
חיפוי קרקע - יריעה שחורה או 

יריעה באחד הצבעים: שחור/
כסף, שחור/חום או שחור/

צהוב, מהווה פתרון יעיל לקטילת 
מרבית העשבים בחלקה )פרט 

לכמה, כמו גומא הפקעים/
סעידה(. 

מחלות עלים
קימחונית - המחלה הקשה 
ביותר בגידול פלפל. בדרך 

כלל הופעתה נצפית משלב 
הפריחה )אך תלויה בטמפרטורת 

לילה שבין 15- 20 מ"צ(. עם 
ההתחממות באביב, יש ליישם 

טיפול מניעתי ראשון באמצעות 
התכשירים המורשים להגמעה 
)עמיסטאר, חוסן וכו'(, וטיפול 
נוסף ייעשה חודש לאחר מכן. 

טיפולי הגמעה נוספים וריסוסים 
יינתנו בהתאם לצורך ולאחר 

היוועצות במדריכים.
כאשר המחלה מופיעה בשטח, 

ניתן להשתמש בתכשירי גופרית 
שונים, המדבירים היטב הן את 
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גנת הצומח בגידול ה
פלפל להנבה קיצית 

בצפון-מערב הנגב

ליאור אברהם, דוד סילברמן, 
נטע מור, שלי גנץ, שירות 

ההדרכה והמקצוע )שה"מ(, 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מבוא
בשנים האחרונות, בשל הופעת 
גזעים חדשים של וירוס כתמי 

 ,)TSWV( הנבילה של העגבנייה
ששברו את העמידות הקיימת 
במרבית זני הפלפל, אנו עדים 

למקרים רבים של נגיעות גבוהה 
בווירוס זה, המועבר בעיקר 

על-ידי תריפס קליפורני )בעיקר 
בחודשים מרץ-מאי, שבהם 
אוכלוסיית המזיק בשיאה(, 

ולנזקים כבדים ליבול ולאיכותו, 
עד כדי הפסקתו המוחלטת. 

ההדברה הכימית כנגד התריפס 
אינה יעילה דייה, וכך גם 

השימוש ברשתות 50 מש, שאינן 
מספקות הגנה מלאה. בעקבות 

מצב זה נדרשים שינויים 
רבים בשיטות הגידול, והם 

תוארו בפרק הקודם שעוסק 
באגרוטכניקה.

לשם קבלת הנבה קיצית, יש 
לשתול בחורף ובאביב ולהכין את 

השטח בסוף הסתיו, בתקופה 
שאינה מומלצת לחיטוי קרקע. 

בשנים האחרונות כמות החלקות 
הנגועות במחלות קרקע )בעיקר 
בפוזריום סולני( ובנמטודה יוצרת 

עפצים נמצאות במגמת עלייה. 
באופן כללי, מומלץ להקפיד 

על מחזור גידולים, ומדי שנים 
אחדות לבצע בתקופת הקיץ 
חיטוי קרקע המשולב בחיטוי 

סולרי. 
בפרק זה נתייחס לבעיות 

הכרוכות בחיטוי קרקע לקראת 
עונה זו, נסקור את הפגעים 

העיקריים המופיעים במהלך 
הגידול ונציין המלצות בנושא.

דצמבר 2021
הקימחונית והן את אקרית 

העיוותים. כאשר משתמשים 
בתכשירים אחרים, מומלץ 

להחליף בין תכשירים מקבוצות 
כימיות שונות )ראו "רשימת 

תכשירי הדברה לפגעים 
בפלפל"(. השימוש בתכשירים 

שונים )אלטרנציה( יועיל לבלימת 
המחלה ולמניעת התפתחות 
עמידות לתכשירים. בנגיעות 

קשה נושרים העלים, ולכן חשוב 
להקפיד על טיפול רציף ועקבי 

להדברת המחלה.
* מידע נוסף מופיע בדפון 

"מחלת הקימחונית בפלפל 
ודרכי ההתמודדות עמה". 

מזיקים ופגעים נוספים
תריפסים - המזיק ניתן לזיהוי 
בקלות בפרחים, ומכאן שמו: 

תריפס הפרחים המערבי. 
התריפסים ניזונים מאבקת 

הפרחים. בתחילת העונה הם 
יימצאו גם על הצמח הצעיר, 

ובמהלך העונה, כשהאוכלוסיות 
גדלות ומספר הפרחים פוחת, 

התריפס תוקף גם את הפרי 
ויוצר עליו כתמי כסף. המזיק 

הינו וקטור לווירוס TSWV - וירוס 
כתמי הנבילה של העגבנייה, 

התוקף את צמחי הפלפל וגורם 
לעצירת הצימוח, לכתמים, 

לעיוות בפרי ולאובדן משמעותי 
של היבול, המהווה גורם מגביל 

בגידול פלפל להנבה בקיץ. 
בשנים האחרונות פיתחה 

אוכלוסיית המזיק עמידות 
לחומרי ההדברה, ולכן התרחב 

השימוש בהדברה ביולוגית 
)פשפש האוריוס ואקרית 

סבירסקי(. מהעולה כיום מן 
השטח, נראה כי ישנו יתרון 

לביסוס מוקדם ככל הניתן של 
האויבים הטבעיים בחלקה. 

כמו-כן, יש להקפיד על סניטציה 
ברמה המשקית, כמו פינוי גזם 

 TSWV ופרי הנגועים בווירוס
בסיום הגידול, שמירה על מרחק 

פיזי בין חלקות גידול צעירות 
ובוגרות והוצאה והרחקת 

הצמחים הנגועים מהחלקה, 
לשם צמצום מקורות ההדבקה.    

במקרה הצורך, ניתן להשתמש 
בתכשירים המותרים לשימוש 
בגידול )ראו "רשימת תכשירי 

הדברה לפגעים בפלפל"(. 
* מידע נוסף בדפון "וירוס כתמי 
 Tomato - הנבילה של העגבנייה

 Spotted Wilt Virus (TSWV)

בגידול פלפל".

כלים להתמודדות טובה יותר 
עם תריפסים ועם מזיקים 

נוספים
לאחרונה משתמשים   .1

בהדברה הביולוגית בצפון-

מערב הנגב נגד התריפס 
ונגד מזיקים נוספים, ונראה 

שביסוס אוכלוסיית מועילים 
מוקדם ככל הניתן מגדיל את 
סיכויי ההצלחה בהתמודדות 

עם התריפס ובצמצום 
הנגיעות בווירוס TSWV. נראה 
שהמעבר לשתילות מוקדמות 
)ינואר-פברואר( מאפשר זמן 
לביסוס מוקדם של האויבים 
הטבעיים, והצמחים מוגנים 

עדיין מחדירתו לפני העלייה 
הדרמטית באוכלוסיות 

התריפס במרץ-אפריל, הודות 
לכיסוי הפלסטיק/האגריל. 

ממשק הדברה ביולוגית 
משולבת יינקט רק בתכשירים 

שאינם פוגעים באויבים 
הטבעיים ולאחר היוועצות 

בחברות המספקות את 
האויבים הטבעיים.

המשך בעמוד הבא
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לפני השתילה וכן במהלך   .2
עונת הגידול, חשוב ביותר 

להקפיד על סניטציה 
בחלקות הגידול וסביבן. 
שאריות גזם ופרי נגועים 

בשולי חלקות ושטחים 
שהוזנחו, עקב נגיעות גבוהה 

בווירוס, מהווים מקור הדבקה 
בין חלקות נגועות לחלקות 

"נקיות". החקלאי חייב למקם 
את חלקות הפלפל בשום 

שכל. הוצאת צמחים נגועים 
הוכחה כיעילה בצמצום 
המשך הנגיעות בחלקה.

"אטימות" המבנים - סגירת   .3
המבנים בצורה הרמטית 

בתחילת הגידול מהווה תנאי 
הכרחי להצלחת הגידול. 

סגירה מוקפדת, הכוללת 
תיקון חורים ברשתות חרקים, 

סגירת דלתות ושימוש 
בדלתות כפולות במהלך 
הגידול, תאט את כניסת 

התריפסים למבנה ותצמצם 
את הצורך בריסוסים כנגד 
מזיקים אחרים, כמו זבוב 

הפירות הים תיכוני, עש 
התפוח המדומה, כנימות עלה 
ובהמשך הגידול גם כנימת עש 

הטבק ועוד.
השימוש במלכודות דבק הוא   .4

כלי טוב לזיהוי מוקדם של 
מזיקים ועשוי לסייע במידת 

מה לצמצום האוכלוסיות, אם 
הללו ייושמו בהיקף נרחב.

כנימות עלה - לרוב מופיעות 
באביב, אך ניתן למוצאן בגידול 
גם בהמשך העונה. נזקן הישיר 

מתבטא במציצת העלים 
ובהפרשת טל דבש )נוזל שמנוני 

ודביק( על עלים ועל פירות, 
שבעקבותיו מתפתחת פטריית 

פייחת )משנית(. הנזק העקיף 
מתבטא בהעברת מחלות 

 ;PYLCV ,PVY ,CMV וירוס, כגון
האחרון שבהן )PYLCV( התגלה 

לפני שנים אחדות בבקעה 
ונפוץ כיום בכל הארץ; הוא גורם 

להצהבה ולהתקפלות העלווה, 
לקיצור הפרקים ולהופעת פרי 

כתום שאינו מאדים. בשימוש 
ברשתות 50 מש ניתן להימנע 

כמעט לחלוטין מהנזקים שמסב 
מזיק זה ומהנזקים של הנגיפים 

המועברים על-ידיו. במשקים, 
שבהם מתקיימת הדברה 
ביולוגית, השימוש בצרעה 

הטפילית אפידיוס עשוי לתת 
מענה כנגד מזיק זה. כמו-כן, 

במקרה הצורך, ניתן להשתמש 
בתכשירים המותרים לשימוש 
בגידול )ראו "רשימת תכשירי 

הדברה לפגעים בפלפל"(.

אקרית העיוותים - המזיק אינו 
נראה לעין אלא רק בזכוכית 

מגדלת. הוא תוקף את העלים 
וגורם להתכהותם ולהבלטת 

עורקיהם. כשהאוכלוסיות 
גבוהות, נושרים פרחים וניצני 

פריחה ומתקבלת החמה 
במזלגות הענפים הצעירים 

)בלבלוב הצעיר(. צמחים 
הנתקפים על-ידי המזיק - 

צמיחתם "נתקעת" לזמן ממושך. 
מידע נוסף מופיע בדפון 

"אקרית העיוותים 
 )Polyphagotarsonemus latus(

בפלפל". 

תריפס קיקיון - מזיק זה מופיע 
לעתים בסתיו. בנגיעות נמוכה 

עלול לגרום נזק קל לצימוח 
החדש באופן המזכיר מעט את 

הנזק שנגרם מאקרית העיוותים, 
אך לא באותה עוצמה. בנגיעות 
בינונית-גבוהה ובמקרים שבהם 
לא נעשה טיפול מתאים, עלול 

להיגרם נזק רב לפרי, הבא לידי 

ביטוי בעיוותים קשים ובשריטות 
)ריצ'רצ'ים( לאורכו ולרוחבו 

של הפרי )ראו תמונות להלן(. 
הדברת המזיק תיעשה לאחר 

היוועצות במדריכים. 
        

אקרית אדומה מצויה - האקריות 
תוקפות באביב ובקיץ. הופעתן 

תתחיל בעיקר משולי השטח 
כלפי פנים. הן מעדיפות תנאי 

יובש ומוסעות לתוך המבנה 
באמצעות רוח, חול ואבק. 

האקרית האדומה תוקפת ביתר 
קלות צמחים הנמצאים בעקה, 
ונזקה מתבטא בהצהבת עלים. 

בנגיעות קשה המזיק פוגע 
גם בפירות. יעילות תכשירי 

ההדברה, הקיימים בשוק כנגדה, 
פחתה מאוד בשנים האחרונות. 

במשקים, שבהם מתקיימת 
הדברה ביולוגית, האקרית 

הטורפת פרסימיליס עשויה 
לתת מענה כנגד מזיק זה. 

במקרה הצורך, ניתן להשתמש 
בתכשירים המותרים בגידול 

)ראו "רשימת תכשירי הדברה 
לפגעים בפלפל"(.

* מידע נוסף מופיע בדפון 
"האקרית האדומה המצויה".

כנימה קמחית - בעיקר 
הקמחית המנוקדת, היא מזיק 

הפוגע בשנים האחרונות בגידול 
הפלפל באופן מקומי, וישנו קושי 

רב בהתמודדות עמו, במיוחד 
במסגרת הדברה ביולוגית 

משולבת בגידול. 
* מידע נוסף מופיע בדפון 

"כנימה קמחית מנוקדת בגידול 
פלפל".

עש תפוח מדומה - מזיק רב-

פונדקאי ומזיק הסגר במדינות 
רבות בעולם, התוקף בעיקר עצי 

פרי, כולל רימונים, הדרים ועוד, 
ולעתים גם פלפל. מבנים מוגנים 

היטב ברשתות 50 מש אינם 
נפגעים מהמזיק. 

* מידע נוסף מופיע בדפון 
"עש התפוח המדומה - 

 Thaumatotibia leucotreta

בגידול פלפל".

אירוויניה - חיידק זה עשוי 
להסב נזק משמעותי לפירות 

שנפצעו מעכברים, מציפורים או 
מפגיעה מכנית כלשהי. הריקבון 
מימי ובעל ריח רע, הפרי נרקב 

במהירות, ותוכנו נשפך על 
איברי הצמח השונים שתחתיו 
וגורם גם לריקבונם. כך הפרי 

הרקוב פוגע בעקיפין בפירות, 
שלא נפצעו פיזית, וכן בגבעולים 
ובענפים, שיתייבשו מאוחר יותר 

ויגרמו להתמוטטות חלקי הצמח 
העליונים. האירוויניה משגשגת 

בתנאי אוורור וסניטציה לקויים. 
לטיפול בה, יש לשפר את 

האוורור באמצעים המקובלים, 
לבצע סניטציה של פירות 

פגועים על הצמח ולא להשאיר 
פירות שאינם ראויים לשיווק 

בשטח הגידול, לטפל מניעתית 
בעכברים ולהרחיק ציפורים 
מהמבנה. ניתן לרסס באחד 

מתכשירי הנחושת כדי לצמצם 
את התפשטות החיידק בחלקה. 

* מידע נוסף מופיע בדפון 
"ריקבון פרי פלפל בשדה - זיהוי 

והמלצות הדברה".      

כל הפרסומים המוזכרים 
במידע זה מופיעים באתר 

https://www.gov.il/he/ :שה"מ
departments/units/shaham-unit

הוצל"א שה"מ * המח' להמחשה 
* עריכה לשונית: עדי סלוניקו * 

גרפיקה: לובה קמנצקי
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה 

מקצועית בלבד, ועל מקבל 
העצה לנהוג מנהג זהירות.

נזקים בפרי ובעלווה שנגרמו על-ידי תריפס הקיקיון )צילום: ליאור אברהם(
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 נטע מור, דוד סילברמן, מולי זקס - שה"מ; אביב דומברובסקי, עומר פרנקל - מינהל המחקר החקלאי; 
תמר להב - מדריכת שה"מ בדימוס; יוני אזרוביץ' - טוף מרום גולן; 

עמוס זהביאן - מגדל ממושב אחיטוב; זיו רוזלמן - מגדל מכפר חיים

תקציר
בעבודה שערכנו במושב אחיטוב, נבחן השימוש במצע מנותק 
לשם  המשקי,  לטיפול  בהשוואה  בקיטור  קרקע  ובחיטוי 
אחרים.  קרקע  ובפגעי   CGMMV-ה בנגיף  הנגיעות  הפחתת 
הטיפולים בניסוי כללו חיטוי קרקע בתכשיר מתאם סודיום + 
וללא תוספת כלור מיוצב בגומות  1,3, עם   Dichloropropene

השתילה. התוצאות העידו כי לא נמצא יתרון למצע המנותק 
בבדיקה,  בנגיף.  המלפפונים  נגיעות  מבחינת  בקיטור  ולחיטוי 
שנעשתה בחומר הנגוע בנגיף, שכלל חלקי גבעולים מצמחים 
נגועים אשר הוטמנו בעומקים שונים לפני החיטוי, לא נצפתה 
הצמחים  כל  היו  הגידול  בסיום  הנגיף.  של  טובה  הדברה 
היבול  בנגיף.  נגועים  המנותק(  במצע  )כולל  הטיפולים  בכל 
שהתקבל  מזה  גבוה  היה  ובקיטור  המנותק  במצע  שהתקבל 
יותר מהמשקי, בהתאמה(.  ו-15%   30%( בטיפולים המשקיים 
מופע  הטיפולים.  בכל  נצפתה  שלא  כמעט  צמחים  נבילת 
הצמחים בסוף הגידול היה טוב יותר בטיפולי המצע המנותק 
והקיטור. עקב הנגיעות הגבוהה בנגיף, נשתלו בחלקה עגבניות 
העגבניות  גידול  בסיום  יתאפשר,  ואם  זרעים,  מחזור  לשם 

יישתלו שוב מלפפונים.  

מבוא
בפרט,  אחיטוב  ובמושב  בכלל,  צמיחה  בבתי  מלפפונים 
עפצים,  יוצרות  נמטודות  כמו  קרקע,  מפגעי  קשות  סובלים 
 Cucumber green mottle(  CGMMV-ונגיף ה פיתיום  פוזריום, 
 CGMMV המועבר לעתים בחומר הריבוי. נגיף ,)mosaic virus

בכלים  הגידול,  במבנה  ובמשטחים  בקרקעות  משתמר 
חקלאיים ועוד, ובעשור האחרון התבסס בכל החממות במושב 
צמיחה,  בבית  מלפפונים  של  האינטנסיבי  הגידול  אחיטוב. 
הכולל 3-2 מחזורים בשנה, גורם לעלייה באוכלוסיות הפגעים 
כמו-כן,  הסופי.  היבול  של  ובכמות  באיכות  ולירידה  השונים 

בחינת השימוש בקיטור 
ובמצע מנותק להפחתת נגיעות 

ב-CGMMV ובפגעי קרקע אחרים 
במלפפונים בבתי צמיחה 

קרקע",  כ"עייפות  המוגדרת  מורכבת  תופעה  שקיימת  ייתכן 
המוכרת בגידולים אחרים. 

התכשיר מתיל ברומיד נאסר לשימוש זה שנים, ויעילותם של 
תכשירי מתאם סודיום פחתה בשנים האחרונות, בעיקר בשל 
בעיות של פירוק מואץ, ולכן כמעט שלא נעשה בהם שימוש 
בעולם  נחשב  הקיטור  כי  ידוע  זאת,  עם  אחיטוב.  במושב 
כמחטא קרקע יעיל ביותר, גם נגד מחלות נגיפיות המועברות 
השימוש  את  לבחון  הייתה  זו  עבודה  מטרת  לפיכך,  בקרקע. 
כתחליף  מנותק  במצע  השימוש  ואת  קרקע  לחיטוי  בקיטור 
מתאם  בתכשיר  הסטנדרטיים  לטיפולים  בהשוואה  לקרקע, 
סודיום וב-DICHLOROPROPANE 1,3, המקובלים בגידול, עם 
CGMMV-הנגיעות ב בו, לצמצום  וללא השימוש  מיוצב  כלור 

בקרקע.

שיטות וחומרים
המחקר נערך במושב אחיטוב, בקרקע כבדה, במשק זהביאן, 
בחלקת רכבת )4 דונמים ברוטו( הצמודה לתעלה ומאפשרת 
ניקוז תקין של המצע המנותק. בחלקה מגדלים מלפפונים כבר 
 .CGMMV-שנים רבות, והיא בעלת היסטוריית נגיעות בנגיף ה
ברוטו,  אחד  דונם  של  בשטח  מגוף   - הטיפול  חלקות  גודל 

המכיל 3 גמלונים )810 מ"ר נטו(. 
הטיפולים: 

מצע מנותק; 
חיטוי קיטור;

חיטוי משקי ללא הגמעת כלור מיוצב בקרקע;
חיטוי משקי + הגמעת קלורבק חקלאי. 

ליטר,   18 בנפח  בגרובג  ארוז  קוקוס  מסוג  המנותק  המצע 
בסך-הכול(.  רץ  מטר   408( הגולן  מרום  טוף  חברת  תוצרת 
בכל גרובג נשתלו 4 שתילים, ובסך הכול נשתלו 1,776 צמחים 
בחלקת המצע מנותק )לעומת 1,824 בקרקע(. הגרובגים הונחו 
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מארז  בתוך  מפוליפרופילן(  ביצים  )תבניות  "ספיסרים"  על 
ניקוז, כדי להפריד את השורשים, היוצאים מהגרובג, ממי הנקז 
דרך  בפתוגנים  אילוח  למנוע  ובכך  המארז,  לאורך  הזורמים 
מערכת השורשים. כמות מי הנקז, המליחות, החנקה וחומציות 
הנקז נבדקו בעמדה מוגבהת, שיועדה לאיסוף מי הנקז מגרובג 
אחד. טנסיומטר, למעקב אחר פוטנציאל המים )זמינות המים 
בהכוונת  לעזור  כדי  מסוים,  בגרובג  הונח  השורשים(,  בבית 
היה  מנותק  למצע  הדשן  ביממה.  הנחוצות  ההשקיות  מספר 
מים  למ"ק  הדשן  כמות   .4-2.5-6+2Ca+0.5Mg+6 מור  דשן 
150 ח"מ חנקן צרוף, וזאת, בשונה  הייתה 2.5 ליטרים, כלומר 
מהגידול בקרקע, שדושן בדשן גופר 5-2.5-5, המכיל 70% אמון, 
תדירות  חנקה.  בצורה של  בו  החנקן  שרוב  מור,  דשן  לעומת 
ההשקיה בקרקע הכבדה הייתה אחת ליומיים-שלושה )פרטים 
נוספים על בקרת ההשקיה והדישון במצע המנותק מופיעים 

בנספח שבסוף המאמר(.
באמצעות  נעשתה  המשקיים  הטיפולים  בשני  הקרקע  הכנת 
די  היה  לא  בקיטור  החיטוי  בחלקת  ומתחחת.  גרובר  רוטר, 
במתחחת  ברוטר,  כפול  טיפול  בה  נעשה  ולכן  זה,  בעיבוד 
הייתה  לא  החיטוי  בזמן  ולרוחבה.  לאורכה  אתים,  ובמחרשת 

הקרקע יבשה היטב, ונראו גושים גדולים יחסית בחלקה. 
בחיטוי הקיטור נעשה שימוש ב-2 שרוולים למפתח, במרחק 
ברזנט  ליריעת  מתחת  שהוכנסו  ביניהם,  מטרים  כ-2  של 
והזרימו קיטור. חיטוי הקיטור בוצע ב-11.6.21. מד-טמפרטורה 
ל-35   5 שונים שבין  הוצב במרחק מה מהשרוולים, בעומקים 

ס"מ, לצורך מדידת טמפרטורת הקרקע במהלך היישום.
בטיפולים 3 ו-4 )טיפול משקי( בוצע חיטוי באדירם ובאגרוצלון. 
בתאריך 25.7.21 יושמו 20 ליטר אגרוצלון ב-35 מ"ק מים לדונם; 
חמישה ימים לאחר מכן יושמו 50 ליטר אדירם ב-35 מ"ק מים 

לדונם. החיטוי נעשה תחת יריעה אטומה. 
ניתן  השתילה,  לפני  יום  הקרקע  לחיטוי  בנוסף   ,4 בטיפול 
מערכת  דרך  לדונם,  ליטרים   3.5 של  במינון  חקלאי  קלורבק 

הטפטוף, ב-4 מ"ק מים לדונם. 
השתילה  לפני  יום  רוסס  כולו  המבנה   - המבנה  חלל  ריסוס 
באמצעות מרסס צ'יקו בקלורבק חקלאי, בכמות של 500 גרם 
המהולה ב-200 ליטר מים )2.5 גרם בליטר מים(. חוטי ההדליה 

הוחלפו לחדשים בכל המבנה.
חברת  על-ידי  ניתן   CGMMV-מ לניקיון  זרעים  בדיקת  אישור 

הזרע למשתלת חישתיל, שבה הוכנו השתילים. 
רומי  מהזן  במלפפונים   15.8.21 בתאריך  נשתלה  החלקה 
)מכסה 114187(. בכל טיפול נשתלו בערוגה מספר 3 בגמלון 

להתרשמות   ,)TTS כנת  על  )רומי  מורכבים  צמחים  האמצעי 
חזותית.

כלומר  מוקפדת",  "שתילה  של  במתכונת  בוצעה  השתילה 
בגומה  והנחת השתילים  גומת שתילה באמצעות דקר  הכנת 
לקרקע  השתילים  הידוק  תוך  הפועל,  של  ימין  יד  באמצעות 
באמצעות יד שמאל. סדר השתילה והטיפול בצמחים במהלך 
סדר  לפי  העבודה,  יום  בתחילת  נעשו  הקטיף,  כולל  הגידול, 
קבוע: מצע מנותק, קיטור, משקי + קלורבק, משקי, לצמצום 
ההדבקה בנגיף. חוטי ההדליה נתקעו כעבור 12 יום מהשתילה, 
לאחר שבוצע בחלקות סבב לבדיקת הימצאותם של צמחים 

הנגועים בנגיף.

בדיקות ומדידות שבוצעו לפני הגידול ובמהלכו: 
מחלקת 	  סודיום  מתאם  של  מואץ  לפירוק  קרקע  דגימות 

הקיטור לפני הטיפול ולאחריו, במטרה לבדוק אם הטיפול 
של  מואץ  לפירוק  הגורמת  החיידקים  באוכלוסיית  פגע 
התכשיר. הבדיקה נעשתה במעבדה של ד"ר אחמד נאסר 

ממינהל המחקר החקלאי בבית דגן.
הטמנת חומר צמחי נגוע ב-CGMMV לפני החיטוי בקיטור, 	 

במעבדה  לבדיקה  והוצאתו  ס"מ,  ו-30  ס"מ   15 בעומקים 
למידת הקטילה של הנגיף על-ידי הקיטור.

מדידת טמפרטורה בעומקים שונים במהלך יישום הקיטור.	 
ונבילות 	   CGMMV-ב נגועים  צמחים  הופעת  אחר  מעקב 

נוכחות  לבדיקת  דגימות  נטילת  תוך  בחלקה,  צמחים  של 
מחלות קרקע והנגיף במעבדה במינהל המחקר החקלאי. 

טיפול( 	  כל  במרכז  צמחים   10( הצמחים  גובה  מדידת 
בתחילת הגידול, בתאריך 29.8.2021.

נתוני יבול - ספירת ארגזים בכל טיפול בנפרד. משקל ארגז 	 
ממוצע נקבע לפי היבול הכללי של החלקה בסיום הגידול, 

וחושב היבול בממוצע לדונם.
מתן ציון לטיפולים השונים בסוף הגידול.	 
בדיקות קרקע ומי משאב במעבדת שירות שדה.	 
 	 ,EC נקז, לבדיקת  ומי  מעקב אחר מי טפטפת, מי משאב 

pH וחנקה.

מעקב אחר פוטנציאל המים במצע הגידול בשתי מערכות: 	 
גרופיט וורידיקס. 

מדידת טמפרטורת המצע בתוך הגרובג באמצעות מערכת 	 
ורידיקס. 

מדידת הקרינה, טמפרטורת האוויר והלחות היחסית באוויר 	 
באמצעות מערכת גרופית. 

טבלה מס' 1: מפת החלקה
מעבר צ'יקו

מצע 
מנותק

מצע 
מנותק

מצע 
מנותק

משקי+ משקימשקימשקיקיטורקיטורקיטור
קלורבק

משקי+ 
קלורבק

משקי+ 
קלורבק

דלת                                                                    שביל כניסה

תעלה לניקוז מים
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תוצאות
בדיקת פירוק מואץ של מתאם סודיום

מהמוצג באיור 1, ניתן לראות כי בקרקע שנדגמה לאחר טיפול 
בקיטור, ריכוזו של מתאם סודיום היה גבוה מ-50% לאחר 24 
החיטוי  לפני  שנדגמה  לקרקע  בהשוואה  אליו,  חשיפה  שעות 
מעלה  זו  תוצאה  ל-20%.  מתחת  ריכוזו  ירד  שבה  בקיטור, 
החומר  את  המפרקים  החיידקים  שקטילת  ההשערה,  את 
באמצעות חיטוי הקיטור אפשרה לו לשהות זמן ממושך יותר 
בקרקע לפני התפרקותו, וכך ייתכן שיתאפשר בעתיד שימוש 

מוצלח יותר במתאם סודיום לחיטוי הקרקע. 

בדיקת טמפרטורת קרקע בחיטוי הקיטור

הקרקע  של  החשיפה  משך  כי  עולה,   2 באיור  מהמוצג 
לטמפרטורה של 97 מ"צ הלך ופחת, ככל שהעמקנו בקרקע 
 25 5 ס"מ ועד ל-4 שעות בעומק של  מ-7 שעות בעומק של 
ס"מ. בעומק 35 ס"מ הייתה הטמפרטורה המקסימלית רק 83 

מ"צ למשך כשעה בלבד.
גבעולים  בנגיף, שכלל חלקי  נגוע  בבדיקה, שנעשתה בחומר 
ס"מ  ו-30  ס"מ   15 בעומקים  הוטמנו  אשר  נגועים  מצמחים 
 15 לפני החיטוי, לא נצפתה הדברה טובה של הנגיף. בעומק 
 ,CGMMV-ס"מ נמצאו שתיים מתוך חמש הדגימות נגועות ב

ובעומק 30 ס"מ נמצאו כל חמש הדגימות נגועות בו.

גובה צמחים
מאיור 3 למדים, כי בתחילת הגידול היה עיכוב בצימוח בטיפולי 
במדידות  ברור  באופן  שנצפה  כפי  המנותק,  ובמצע  הקיטור 
עם  ונעלמו  הלכו  אלה  גובה  הפרשי  בחלקה.  שנעשו  הגובה 

ההתקדמות בצמיחה ולא השפיעו כלל על היבול.

CGMMV נגיעות בנגיף

הנגיעות ב-CGMMV בחלקה התחילה מוקדם מאוד, וכעבור 
14 ימים משתילה כבר נצפו הצמחים הראשונים הנגועים בנגיף 
נעקרו  הראשונים  הצמחים  בקיטור.  למעט  הטיפולים,  בכל 
והוצאו מהחלקה. בספירות, שנעשו כעבור 20 ימים ו-27 ימים 
)פחות  הטיפולים  בכל  והופיעה  הנגיעות  עלתה  מהשתילה, 
בקיטור ובמצע המנותק(. לא נמצא יתרון לתוספת הקלורבק 
בנגיף.  הנגיעות  מבחינת  המשקי,  לטיפול  בהשוואה  החקלאי 
הייתה  החלקה  בנגיף.  מאוד  גבוהה  בנגיעות  הסתיים  הגידול 
 Cucurbit yellow stunting  disorder נוספים:  נגיפים  בשני  נגועה 
 ,Cucurbit chlorotic yellows virus )CCYV)-ו  )CYSDV)  virus

כנימת עש הטבק, שהופיעו מוקדם מאוד  המועברים על-ידי 
בעונה.

נבילת צמחים 
ונגיף  קרקע  מחלות  של  משילוב  כתוצאה  צמחים,  נבילת 
ה-CGMMV, הופיעה באופן אקראי בטיפולים השונים כעבור 
נלקחו  צמחים  דוגמאות  )ב-5.9.21(.  מהשתילה  ימים  כ-20 
 Pytium( ובפיתיום  בנגיף  נגועים  נמצאו  וכולם  למעבדה, 
סימני  שהראו  הצמחים,   .)P. aphanidermatum-ו  myriotylum

למעט  הטיפולים,  בכל  הגידול  בהמשך  התאוששו  נבילה, 
אחת  בשורה  נבילה  נמשכה  שבו  המנותק,  המצע  בטיפול 
לקוי,  ניקוז  היה  השורה  באותה  אחדים  בגרובגים  בעייתית. 
לכל  עברה  המחלה  הנגיף.  בשילוב  בפיתיום  נדבקו  וצמחים 
הצמחים באותו גרובג, כיוון שלא קיימת חציצה בין השורשים 
לאחר  אך  צמחים,   25 ומתו  נבלו  בסך-הכול  הגרובג.  בתוך 
במוקדים  נצפתה  ולא  הנבילה  נעצרה  הניקוז,  בבעיית  טיפול 

נוספים במצע המנותק. 

איור מס' 1: פירוק מואץ של מתאם סודיום )באחוזים( 
בקרקע לפני הטיפול בקיטור ולאחריו

איור מס' 2: משך חשיפה לטמפרטורות שונות בעומקי 
קרקע שונים

איור מס' 3: גובה צמחים ממוצע בסנטימטרים כעבור 14 
ימים מהשתילה

איור מס' 4: נגיעות מצטברת ב-CGMMV עד 27 ימים 
מהשתילה
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יבול

באיורים 5 ו-6 נראה שהיבול הגבוה ביותר הושג בגידול במצע 
המנותק, ולאחריו - בטיפול הקיטור. היבול במצע המנותק היה 
גבוה יותר מתחילת העונה, ואילו העלייה ביבול בטיפול הקיטור 
נצפתה בשלב השני של הגידול, החל מסוף ספטמבר. במצע 
המשקי,  לטיפול  בהשוואה  ב-29%  גבוה  היבול  היה  המנותק 

והטיפול בקיטור היה גבוה ב-14% ממנו.
מועד   ,19.10.2021 והסתיים בתאריך  כחודשיים  נמשך  הגידול 
נוספים:  נגיפים  בשני  נגועה  הייתה  החלקה  האחרון.  הקטיף 
CYSDV ו-CCYV, המועברים על-ידי כנימת עש הטבק וגורמים 

להצהבה חזקה של הצמחים, מה שמפחית בוודאות את היבול 
הפוטנציאלי. בנוסף, בשילוב נגיף ה-CGMMV, מסבים נגיפים 
לא  כך שהפרי  ומוזאיקה,  יבלות  הכולל  לפרי,  ישיר  נזק  אלה 

ניתן לשיווק. נזק קשה נצפה בכ-5% מהפירות. 

מופע הצמחים בסוף הגידול

והקיטור  המנותק  המצע  בטיפול  הצמחים  כי  עולה,   7 מאיור 
המשקיים.  בטיפולים  מהצמחים  יותר  טוב  חזותית  נראו 
הצמחים המורכבים בלטו במיוחד. עיקר הציון התייחס לחיוניות 
הצמחים ולצבעם, שנגרם בעיקר כתוצאה משילוב של שלושה 
ה-CYSDV, שגורם להצהבת עלים  נגיף  הכוללים את  נגיפים, 

קשה.

דיון ומסקנות
בשל אילוצים שונים, נשתלה חלקת התצפית באמצע אוגוסט, 
עש  כנימת  ואוכלוסיות  מזג-האוויר  מבחינת  בעייתי  מועד 
ומשני   CGMMV נפגעה קשה מהנגיף  הטבק באזור. החלקה 
נגיפים נוספים: CYSDV ו-CCYV, המועברים על-ידי כנימת עש 
וגורמים להצהבה קשה של הצמחים, וככל הנראה, להפחתה 

ביבול ולקיצור משך הגידול. 
זו או אחרת,  כל הטיפולים נדבקו בנגיף ה-CGMMV, במידה 
המנותק  המצע  בטיפולי  כולל  בעונה,  מאוד  מוקדם  בשלב 
 CGMMV-מ נקייה  ונמצאה  נבדקה  הזרעים  מכסת  והקיטור. 
הנראה,  שככל  כך  הזרע(,  מחברת  בדיקה  אישור  )התקבל 
אם  אלא  השתילה,  בעת  מכניות  בהדבקות  הנגיעות  הופיעה 

רגישות הבדיקה לנגיף בזרעים אינה מספקת. 
הנגיף  את  קטל  לא  זו,  בתצפית  שבוצע  כפי  הקיטור,  חיטוי 
התחלת  מועד  את  משמעותי  באופן  דחה  ולא  בקרקע 
לא  הקיטור,  ביצוע  לפני  שהוטמן  נגוע,  חומר  בנגיף.  הנגיעות 
הפירוק  בדיקות  תוצאות  על-פי  מהטיפול.  כתוצאה  נקטל 
המואץ, נראה שהטיפול בקיטור הפחית את עוצמתו בקרקע, 
יהיה בעתיד לעקוב אחר משך הזמן שבו השפעת  אך חשוב 
הקיטור מצמצמת את רמתו ולבחון אם השפעה זו ממשיכה 

גם בעונות השתילה העוקבות.
היבול במצע המנותק בתצפית זו היה גבוה יותר מהטיפולים 
המשקיים )כ-7.4 טונות לדונם לעומת כ- 5.8 טונות לדונם(, אך 
לקרקע  כתחליף  מנותק  שימוש במצע  ברמה המצדיקה  לא 
למחזור גידול אחד. גם בטיפול הקיטור היה היבול גבוה במידה 
)כ-6.5 טונות לדונם(.  מסוימת בהשוואה לטיפולים המשקיים 
העלייה ביבול התבטאה לקראת סיום עונת הגידול. הצמחים 
מנותק  )מצע  אלה  בחלקות  הגידול  בסוף  יותר  חיוניים  נראו 
וקיטור(, בהשוואה לטיפולים המשקיים, ובלטו במיוחד שורות 

הצמחים המורכבים.
מאפשרת  אינה  הגידול  בסוף   CGMMV-ב הגבוהה  הנגיעות 
את  ומחייבת  המנותק  במצע  מלפפונים  של  נוספת  שתילה 
הגידול  את  להסב  הוחלט  אחר.  גידול  שתילת  או  החלפתו 
אחר  מעקב  וייערך  נובמבר,  באמצע  שיישתלו  לעגבניות, 
יבול בטיפולים השונים, ללא ביצוע  נתוני  הגידול, כולל איסוף 
טיפולי קרקע נוספים לפני שתילת העגבניות. לאחר סיום גידול 
מלפפונים  של  נוספת  לשתילה  האפשרות  תישקל  העגבניות 

במצע המנותק.

תודות
לקרן שה"מ, משרד החקלאות, על מימון הניסוי;

לחישתיל, על תרומת השתילים המורכבים;
לחברת קונצפט לרוקחות, על תרומת הקולרבק לניסוי.

איור מס' 5: יבול מצטבר מחושב לדונם

איור מס' 6: תוספת היבול )באחוזים( בהשוואה ליבול 
בטיפול המשקי

איור מס' 7: ציון לחלקה מ-5-1 בטיפולים השונים 
ובהשוואה לצמחים המורכבים
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נספח
בקרת השקיה ודישון  במצע גידול

ביום,  השקיות   8 ההשקיה  תדירות  הייתה  הגידול  בתחילת 
תדירות  הופחתה  בהמשך  ליום.  לצמח  ליטר   1.8 הכול  ובסך 
ביום.  פעמים  ל-3  הגידול  ובסוף  ביום,  פעמים  ל-5  ההשקיה 
מאוד,  נמוך  המים  פוטנציאל  היה  הטנסיומטר,  קריאות  לפי 
ותמיד היו מים זמינים בקלות. איכות מי הקו באחיטוב היא עם 
הנקז  שאחוז  ודאגנו   ,dS/m מ-1.0  הגבוהה  חשמלית  מליחות 
יהיה לפחות 20%, כדי למנוע המלחה. ריכוז החנקה במי נקז 
היה נמוך מהריכוז במי הטפטפת, מה שמעיד על קליטה של 
יסודות ההזנה על-ידי הצמח או על הצטברותם במצע הגידול. 
בתוך  ההזנה  תמיסת  לבקרת  המשאב  מי  של  בדיקה  לאחר 
את  הקטנו  ולכן  גבוהים,  היו  והחנקה   EC-שה ראינו  הגרובג, 

מספר ההשקיות, כדי שבכל השקיה יהיה יותר נקז. 

איור מס' 8: מעקב אחר קריאות הטנסיומטר בשלושה 
ימים שונים, תוך שינויים בתדירות ההשקיה 

תמונה מס' 1: מערכת המצע המנותק ועמדות הבקרה

מצע קוקוס בגרובג על 
תבנית ביצים במארז 

מפל עם צינור ניקוז טמון 
להובלת הנקז מחוץ 

לחממה

מגש מוגבה המשמש 
ליזימטר

כלי לאיסוף ולמדידה של 
מי נקז

סנסור של גרופית 
לטנסיומטר, מד-קרינה, 

טמפרטורה ולחות באוויר 
בחממה

משאב לדגימת התמיסה הטנסיומטר
בבית השורשים

טבלה מס' 2: תוצאות בדיקות מי טפטפת, מי נקז, ומי משאב ואיכות מי הקו במשך תקופת הגידול
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תקציר
הפטרייה  על-ידי  הנגרמת  בפלפל,  האפור  העובש  מחלת 
Botrytis cinerea, גורמת לנזק רב בגידול פלפל חורפי בבקעת 

במהלך  מתרחש  הפטרייה  בנבגי  שהאילוח  למרות  הירדן. 
הגידול, לעיתים לא ניתן לראות סימנים או סימפטומים בשטח, 
והם מתפתחים רק במהלך האחסון והמשלוח לחו"ל וגורמים 

לנזק משמעותי.
שמתן  כך  על  הצביעו  האחרונות,  בשנים  שנעשו  עבודות, 
יסודות מיקרו/מאקרו אלמנטים בריסוס עלוותי, כדוגמת סידן, 
בשדה.  חומרתה  את  ומפחית  במחלה  הנגיעות  את  מוריד 
הצמח,  דופן  של  המבנה  על  ניכרת  השפעה  לסידן  כמו-כן, 
בניסויים  פירות.  הבשלת  על  כמשפיע  ידוע  הסידן  וממשק 
שבוצעו בעונות 2019-2017 בתחנת ניסיונות בקעת הירדן, מצאנו 
כי ריסוס עלוותי עם שלאל סידן  הגביר את מוצקות הפרי ואת 

עמידותו לבוטריטיס באילוח במעבדה לאחר הקטיף. 
על-מנת לבחון את יעילות הטיפול בשטח, בוצע בעונה 
ייט"ב  במושב  מסחרית  פלפל  בחלקת  ניסוי   2021-2020
ריסוס שבועי של שלאל סידן  נבחן  זה  בניסוי  בבקעת הירדן. 
)0.35%( מול ביקורת לא מטופלת וטיפול משקי. ריסוס שלאל 
סידן לא הפחית כלל את נגיעות הבוטריטיס בשטח, אולם היה 
יעיל, במידה דומה לטיפול המשקי, במניעת התפתחות ריקבון 
מטיפול  בפרי  ביותר  שכיח  היה  אשר  באחסון,  אפור  עובש 

הביקורת, בעיקר באחסון ב-7 מ"צ.
כמו-כן, ריסוס שבועי של שלאל סידן במהלך הגידול שיפר את 
איכות הפרי שאוחסן ב-2 מ"צ, דבר שהתבטא באיבוד משקל 

נמוך יותר ובמוצקות פרי גבוהה יותר בתום האחסון.
לשיפור  הטיפול  פוטנציאל  את  הציגו  שהתקבלו  התוצאות 
איכות הפרי ולצמצום אובדן היבול ממחלת הבוטריטיס לאחר 
אחסון פרי, בתנאים שיאפשרו יצוא של פלפל לאירופה, לצפון 
ולבחון  לשוב  יש  אולם,  נוספים;  רחוקים  ולשווקים  אמריקה 
את הטיפול, תוך אופטימיזציה שלו לפיתוח פרוטוקול לטובת 

מגדלי הפלפל.

מבוא ותיאור הבעיה
וחשוב  מרכזי  גידול  הוא   )Capsicum annuum L( פלפל 
ליצוא.  מופנה  הפרי  רוב  כאשר  הירדן,  ובבקעת  בערבה 

ריסוסי כילאט סידן להתמודדות 
עם מחלת העובש האפור בפלפל 

ולהגברת איכות הפרי וכושר אחסונו
גינת רפאל, רפאל ספיר, כרמית זיו - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, מרכז וולקני

זיוה גלעד - מו"פ בקעת הירדן, תחנת צבי
תמר אלון, דוד סילברמן - שה"מ

ייצור  זה,  בגידול   2015 במהלך  שהתהווה  המשבר  למרות 
הפלפל השנתי עומד על 165,000 טונות, כאשר 55% מהייצור 
מופנה ליצוא. היצוא השנתי של פלפל בארץ עומד כיום על 
 .)2019 )נתוני  דונם  אלף  ב-14-12  הגדלים  טונות,  כ-90,000 
74% מהיצוא נשלחים לרוסיה )68 אלף טונות ב-2019(, 20% 
והשאר  ב-2019(  טונות  אלף   18( האירופי  האיחוד  למדינות 
עלויות  עקב  לקנדה(.  ו-0.5%  לארה"ב   6%( אמריקה  לצפון 
משווק   )95%( הפלפל  רוב  אווירית,  תובלה  של  גבוהות 
בהובלה ימית )פאנוס, 2017(, ועל כן יש חשיבות רבה בשיפור 
שתאפשר  שלו,  האחסנה  כושר  ובהארכת  הפרי  איכות  של 

הובלה ימית. 
 Botrytis הפטרייה  על-ידי  הנגרמת  האפור,  העובש  מחלת 
הפלפל,  בצמחי  משמעותית  לפגיעה  גורמת   ,cinerea

לאובדן יבול במהלך הגידול ולאחר הקטיף, בהיקפים של עד
30%-50% מהתוצרת. עלייה משמעותית ברמת הלחות וירידה 
להתפתחות  אופטימאליים  תנאים  הינם  הטמפרטורה  של 
המחלה, שיכולה להגיע לרמת נגיעות גבוהה של כ-10%-30%

נובטים  הנבגים  מתאימים,  ולחות  חום  בתנאי  בשטח. 
בתפטיר  המלווה  לריקבון  וגורמים  הפרי  ו/או  העלים  על 
ניתן  גבוהה,  נגיעות  של  במצבים  הפטרייה.  של  ובהנבגה 
מתפתח  שעליהם  פגועים,  וגבעולים  עלים  פרי,  לראות 
לעיתים,  נוסף.  מדבק  שמהווים  ונבגיה,  הפטרייה  תפטיר 
שאינם  מזג-אוויר  תנאי  עקב  יותר  נמוכה  הנגיעות  כאשר 
מיטביים לפטרייה, לא מופיעים סימפטומים בשטח, אולם 
הובלה,  ו/או  לאחסון  מגיע  הפטרייה  בנבגי  המאולח  הפרי 
הפרוטוקול  רב.  לנזק  וגורמת  הפטרייה  מתפרצת  ואז 
נגיעות בפטרייה כולל אוורור שטחי  המקובל כיום למניעת 
ימים.  ל-10  אחת  שונים  בפונגיצידים  השיח  וריסוס  הגידול 
פותר  ואינו  עבודה,  שעות  והן  החומרים  הן  יקר,  זה  טיפול 
את הבעיה באופן מספק. כמו-כן יש לחץ צרכני הולך וגובר 

להפחתת השימוש בחומרי הדברה. 
תוספת יסודות הזנה מקרו/מיקרו שונים מגבירה את יכולת 
רגישות  על  ומשפיעה  נוף  מחלות  עם  להתמודד  הצמח 
 Yermiyahu et al.,( צמחים לגורמי מחלה כדוגמת בוטריטיס
בין  קשר  שהראו  רבות  עבודות  נערכו  השנים  במהלך   .)2015
הגברת רמת הסידן בצמח לבין היכולת של הצמח להתמודד 
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עם מחלות נוף שונות )Elad et al., 2007(. לרוב ניתנו הטיפולים 
עלוותי  ריסוס  אולם  )הדשיה(,  הסידני  הדישון  הגברת  על-ידי 
של סידן נמצא יעיל יותר. היישום העלוותי של סידן הוא בעל 
תלוי  ואינו  הצמח  נוף  כל  את  מכסה  שהוא  היות  ברור,  יתרון 

בהובלת היסודות בצמח. 
כך  אחרים.  צומח  הגנת  טיפולי  עם  יחד  ליישמו  ניתן  כמו-כן 
לפני  בדישון   Ca)NO3)2  0.1  g/ml של  סידן  שתוספת  נמצא 
בחומרת  מובהקת  אך  חלקית  לירידה  הביא  בפטרייה  אילוח 
לאחר  סידן  שמתן  בעוד  בליזיאנטוס,  הבוטריטיס  מחלת 
בריסוס  שניתן  סידן  זאת,  לעומת  כלל.  השפיע  לא  האילוח 
עלוותי הביא לירידה ברמת הנגיעות כאשר יושם לפני או אחרי 

.)Shpialter et al., 2009( האילוח
ריסוסי סידן במהלך הגידול הם פרקטיקה מקובלת במספר 
וקיווי, לשיפור תכונות  כגון תפוחים, אפרסקים, מנגו  גידולים, 
השימוש  צמצום  תוך  מחלות,  בפני  עמידות  ולהגברת  הפרי 
בחומרי הדברה לקראת הקטיף. בעוד שסידן כלורי הוא הריסוס 
עדיפה,  כחלופה  משווק  להיות  החל  סידן  כילאט  המקובל, 
שריסוס  נמצא  באפרסקים  יותר.  טובה  קליטה  של  בטענה 
 ethylenediamine tetraacetic סידן  כילאט  וכן  כלורי  סידן 
(acid )EDTA הביא לעלייה של רמות הסידן בקליפה ובציפת 

יותר מהסידן  הפרי לאחר הקטיף, אולם סידן כלורי היה יעיל 
בכילאט. תוספת הסידן הצטברה בפקטין הלא מסיס והביאה 
הפטרייה  על-ידי  הנגרם  החום  הריקבון  בהתפתחות  לירידה 

 .Monilinia fructicola

תנועתיות  עקב  בפרי,  בחסר  לרוב  המצוי  יסוד  הוא  סידן 
הנחוצים  המאקרו  מיסודות  אחד  הוא  סידן  בצמח.  מוגבלת 
לגדילה תקינה של הצמח. סידן הוא מרכיב מרכזי, הקובע את 
חוזקו של דופן התא הצמחי, כיוון שהוא יוצר גשרים בין יחידות 
לתפקידו  בנוסף  הדופן.  של  אנזימטי  פירוק  ומונע  הפקטין 
על  משפיע  סידן  הפרי,  של  הדופן  חוזק  בקביעת  המרכזי 
תהליכי  המבקר  סיגנל  כמוליך  משמש  הממברנות,  תפקודי 
 Hocking et( הבשלה והתרככות וכן משפיע על ממשק המים
תלויה  לפרי  הסידן  קליטת  בדישון,  מיושם  כאשר   .)al., 2016
במשק המים של הצמח ונפסקת בזמן הבשלת הפרי. קליטת 
סידן בשורשים תלויה בהרכב המינרלים בקרקע )או בתמיסת 
גבוה מעכבים קליטת  גבוהה או חנקן  הדישון(. תנאי מליחות 
למחלות  הגורם  בפרי,  סידן  של  מחסור  נוצר  כך  ועקב  סידן, 
פיזיולוגיות כדוגמת שחור הפיטם blossom-end rot בעגבניות 
ויש  ברור,  אינו  לפרי  המרוסס  הסידן  חדירת  אופן  ובפלפל. 
או סדקים בקליפת  המשערים שהסידן חודר דרך עדשתיות 

הפרי, שמופיעים בשלבי הגידול המאוחרים של הפרי. 
למרות הידע שהצטבר לגבי חשיבות הסידן לבריאות הצמח, 
הגידול  סידן במהלך  ריסוסי  לגבי השפעת  קיים פער בהבנה 
לאחר  פתוגנים  בפני  עמידותו  ועל  הפלפל  פרי  איכות  על 
בחנו  שביצענו,  הקדמית  האחסון. בעבודה  ובמהלך  הקטיף 
תכשיר מסחרי "שלאל סידן" המכיל CaO בצורת כילאט עם 
שלאל  עם  עלווה  ריסוסי  השפעת  נבדקה  זו  בעבודה   .DTPA

סידן בצמחי פלפל על רגישות למחלת העובש האפור בשדה 
ניסוי  בחלקת  הפטרייה  בנבגי  מכוון  אילוח  לאחר  ובאחסון, 
במו"פ בקעת הירדן. תוצאות ראשוניות הראו שריסוס עלוותי 
לאחר  הפרי  איכות  את  שיפר  סידן  סידן בתכשיר שלאל  של 
הקטיף, את קשיחות הפרי ואת עמידותו בפני הדבקה מכוונת 
של בוטריטיס, אולם תוצאות אלו לא היו הדירות. עקב חשיבות 
הנושא, הוחלט לבצע ניסוי נוסף, על-מנת לבחון את פוטנציאל 
מחלת  עם  להתמודדות  כאמצעי  סידן  בתכשירי  הריסוס 

בעונת  מסחריים.  בתנאים  באחסון  בפלפל  האפור  העובש 
בחממה  סידן  שלאל  תכשיר  בריסוס  ניסוי  בוצע   2021-2020

מסחרית במושב ייט"ב בבקעת הירדן.

שיטות וחומרים

מבנה הניסוי
הניסוי בוצע בחלקת מגדל )משק במושב ייט"ב( בשני גמלונים, 

בכל גמלון 6 ערוגות באורך 25 מ'.
חברת  על-ידי  )משווק  לאי-לאי  הזן  של  ב-23.8.20  שתילה 
אפעל(. המבנה כוסה ברשת 17 מש + רשת 40% צל שחורה. 
ב-24.9.21 הוסרה רשת  הצל, ב-25.2.21 כוסה המבנה ברשת 

צל מעל רשת 17 מש.
בניסוי נבדקו  שלושה טיפולים, 3 חזרות לכל טיפול:  

ביקורת - ללא טיפול.  .1
ריסוס בשלאל סידן ) 0.35%(, תחמוצת סידן CaO בכילאט   .2
שמואל  על-ידי  בארץ  )שיווק   BMS חברת  של   DTPA

קריינר(, ריסוס שבועי )3.5 סמ"ק לליטר(, החל ב-15.11.20 
בוצע  הריסוס  ריסוסים.   22 בוצעו  ובסך-הכול   ,12.4.21 עד 

בשעות אחר הצהריים.
בוצע  בפועל  החקלאי.  החלטת  על-פי  משקי  כימי  ריסוס   .3
הפירוט  לפי  נובמבר,  בחודש  החל  לחודש,  אחת  ריסוס 

הבא:

תכשירחודש

סוואנהנובמבר

פרדיקטדצמבר

סוואנהינואר

שידופברואר

טלדורמרץ

וספירת  מעקב   .1 הבאים:  המדדים  נבדקו  הגידול  במהלך 
מוקדי בוטריטיס בחלקות; 2. שקילת יבול )עבור טיפולים 1 ו-2 
בלבד(; 3. פרי משלושת הטיפולים נבדק לאיכותו בתום אחסון 

בתנאים המדמים יצוא לאירופה/רוסיה.

בדיקת איכות הפרי באחסון 
פלפל  בפירות  נבדקה  המדף  וחיי  הפרי  איכות  של  בחינה 
בין אחת  יצוא, שנקטפו בכ-90% צבע, בתדירות של  באיכות 
מ-8  פירות  נבדקו  בסך-הכול  לחודש.  אחת  עד  לשבועיים 

מועדי קטיף.
 7 או  ב-2  ואוחסן  החקלאים(  )כמנהג  ברז  במי  נשטף  הפרי 
מ"צ למשך 14 ימים. לאחר זמן האחסון הועברו הפירות לחיי 
מדף למשך 3 ימים נוספים ב-20 מ"צ )הדמיה של המצב בזמן 
3 קרטוני יצוא לכל טיפול  שיווק(. בכל טמפרטורה אוחסנו 

)25-20 פירות לארגז(.
בתום תקופת האחסנה וחיי המדף נבחנו מדדי האיכות הבאים:
פירות   10( מארגז  פירות   4 עד  ל-3  נבדק  משקל  איבוד  א. 

לטיפול בכל טמפרטורת אחסון(.
ל-2  "מד-לחץ"  מכשיר  בעזרת  נמדדו  וגמישות  מוצקות  ב. 
פירות מארגז )6 פירות לטיפול(, וכן בוצעה הערכה ידנית 

סובייקטיבית לכלל הפירות.
הודגרו  נגועים  פירות  הפירות.  לכל  ויזואלית  נבחן  ריקבון  ג. 
בתא לח למשך 7-5 ימים ב-25 מ"צ, לזיהוי גורמי המחלה 

)זיהוי מורפולוגי ו/או מולקולרי(.
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נבדקה   )TSS )כמ"מ,  מומסים  מוצקים  כלל  תכולת  ד. 
מכשיר  באמצעות  לטיפול(  פירות   6( מארגז  פירות  ל-2 

רפרקטומטר דיגיטלי.
סידוקים,  כגון  נוספים,  פיזיולוגיים  ופגעים  צינה  נזקי  ה. 

עיוותים והבשלה לא אחידה.
בכל טיפול נבדקו 3-2 קרטונים עם פרי באיכות יצוא.

ניתוח סטטיסטי
של   מובהקות  ברמת   Tukey-Kramer במבחן  נותחו  התוצאות 
p<0.05 בתוכנת JMP. ערכים עם אותיות זהות אינם נבדלים זה 

מזה באופן מובהק.

תוצאות

השפעת טיפולי הסידן על היבול
 .20.5.21 ועד  מ-9.12.20  החל  קטיפים   8 בוצעו  העונה   במהלך 
בין  מובהק  באופן  נבדלו  לא  מצטבר  ויבול  ממוצע  פרי  משקל 
החלקה המטופלת בשלאל סידן לעומת חלקת הביקורת הלא 

מטופלת. בטיפול הביקורת היה היבול המצטבר 6.7±0.34 ט'/ד' 
סידן  שלאל  ובטיפול  גר',   226±53 של  ממוצע  פרי  משקל  עם 
היה היבול המצטבר 6.4±0.24 ט'/ד' עם משקל פרי ממוצע של 
214±46 גר'. משקל הפרי הממוצע בטיפול המשקי היה 223±48 
בטיפול  מאשר  יותר  קטן  לרוב  היה  המשקי  מהקטיף  פרי  גר'. 
הביקורת, אולם הבדל זה היה מובהק רק בשני קטיפים )טבלה 1(.

מעקב נגיעות בבוטריטיס בשטח
בוטריטיס  של  גבוהה  נגיעות  נצפתה   19.01.2021 בתאריך 
סניטציה  בוצעו  אפידמיה,  למנוע  על-מנת  הניסוי.  בחלקות 
ויישום טיפול יחיד בכל חלקת הניסוי בתכשיר  סוואנה )חברת 

תרסיס-אגריכם( במינון 60 סמ"ק לדונם.
בהמשך בוצע ניטור בלבד של נגיעות בוטריטיס בחלקות הניסוי 
בפונגיצידים.  החקלאי  על-ידי  שטופלה  החלקה  שאר  מול 
שאינן  הניסוי  בחלקות  בשטח,  בוטריטיס  של  הנגיעות  רמת 
מטופלות, הייתה במובהק גבוהה יותר לעומת שאר הגמלונים 
הנגיעות  שרמת  ולמרות  בפונגיצידים,  סדיר  באופן  שטופלו 
יותר מהחלקה  בבוטריטיס בטיפול שלאל סידן הייתה נמוכה 

הלא מטופלת, הבדל זה לא היה מובהק )איור 1(.

טבלה מס' 1: משקל פרי ממוצע )גר'( של הטיפולים בקטיפים לאורך העונה

מועד קטיף

22.12.202010.01.202125.01.202123.02.202115.03.202105.04.202120.05.2021

A231.91 A222.25 A286.34 A288.76 A236.10 A184.47 A 207.50ביקורת

A224.59 A214.06 A228.24 B266.42 A236.80 A187.94 A 200.21שלאל סידן

B223.24 A235.93 A249.80 B260.82 A211.69 A213.60 A 174.30משקי

)p-value( ניתוח השונות

NSNS***NSNSNS**טיפול

ממוצעים באותו קטיף המסומנים באותיות זהות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק. מספר דרגות החופש - 2.
*, **, and **** = significant at a levels of 0.05, 0.01, and 0.0001, respectively. NS - not significant.

איור מס' 1: מימין - תוצאות ניטור שבוצע ב-10.3.21 לנגיעות 
בוטריטיס; בכל שורה נספרו מוקדי נגיעות של ענפים בפטריה; 

התוצאות המוצגות הן ממוצע וסטיית תקן לכל טיפול. 
משמאל - ענף נגוע בבוטריטיס.

טבלה מס' 2: מועדי הקטיף בניסוי ומשך אחסון הפרי

הערותמס’ ימים באחסוןמועד הבדיקההעברה לחיי מדףאחסון ב-תאריך קטיף
לא נבדק טיפול משקי221.12.202024.12.202012, 7 מ”צ9.12.2020
24.1.20217.1.202113, 7 מ”צ22.12.2020
225.1.202128.1.202115, 7 מ”צ10.1.2021
28.2.202111.2.202114, 7 מ”צ25.1.2021
28.3.202111.3.202113, 7 מ”צ23.2.2021
21.4.20214.4.202117, 7 מ”צ15.3.2021
219.4.202122.4.202114, 7 מ”צ5.4.2021
פרוטוקול שיווק מקומי229.5.20211.6.20219, 7 מ”צ20.5.2021
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מדדי איכות בתום האחסון
יום   12-10 למשך  אוחסן  הראשונים  הקטיפים  משבעת  פרי 
 20( מדף  לחיי  הועבר  מכן  ולאחר  מ"צ   7 או   2 של  בטמפ' 
מ"צ( למשך 3 ימים לפני הערכת איכותו, בפרוטוקול המדמה 
יצוא לאירופה. פרי מהקטיף האחרון )20.5.21( אוחסן לשבוע 
בלבד עקב איכות פרי ירודה, בפרוטוקול המדמה שיווק מקומי 
איכות  מדדי  למספר  הפרי  נבדק  האחסון  בתום   .)2 )טבלה 

)טבלה 3(.

טבלה מס' 3: איכות הפרי בתום האחסון ב-2 או 7 מ"צ בכל הקטיפים לאורך העונה, כתלות בטיפולים

טיפול
טמפ' 
אחסון 

)C°(

איבוד משקל 
)% ממשקל 

התחלתי(

 מוצקות 
)5-1(

דבלנות 
)% פרי(

נזקי צינה 
)4-0(

ריקבונות 
כללי )% פרי(

ריקבונות 
בוטריטיס 

)% פרי(

ריקבונות 
אלטרנריה 

)% פרי(

C3.4 AB3.8% B0.4 A6.9% BC3.9% B2.7% B 22.8%ביקורת

C3.7 A5.1% B0.5 A6.4% C3.0% B3.0% B 22.7%שלאל סידן

B3.1 BC4.2% B0.3 A5.1% C1.8% B3.4% B 23.5%משקי

A2.8 C13.1% A0.4 A14.1% A7.9% A6.5% AB 74.4%ביקורת

A2.8 C14.3% A0.4 A12.3% A3.9% B7.7% A 74.4%שלאל סידן

A2.7 C19.3% A0.3 A14.5% A5.2% AB6.7% AB 74.0%משקי

השפעת הטמפרטורה
23.0% B3.4 A4.4% B0.4 A6.1% B2.9% B3.0% B

74.3% A2.8 B15.6% A0.3A13.6% A5.7% A7.0% A

השפעת הטיפול

A3.1 AB8.5% A0.4 A10.5% A5.9% A4.6% A 3.6%ביקורת

A3.3 A9.7% A0.4 A9.3% A3.5% B5.3% A 3.6%שלאל סידן

A2.9 B11.8% A0.3 A9.8% A3.5% AB5.1% A 3.7%משקי

)p-value( ניתוח השונות

Tr טיפולNS**NSNSNS*NS

Tm טמפרטורה*********NS*********

Tr x Tm***NSNSNSNSNSNS

הערכים המוצגים הם ממוצע כלל עונתי )LSM(. ערכים בכל טור המסומנים באותיות זהות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק. 
מספר דרגות החופש - לטיפול 2 ולטמפרטורה 1.

*, **, and **** = significant at a levels of 0.05, 0.01, and 0.001, respectively. NS-not significant.

איבוד משקל 
איבוד  עקב  האחסון  במהלך  ממשקלו  מאבד  הפלפל  פרי 
 4.3% היה  הממוצע  המשקל  איבוד  נשימה.  ותהליכי  מים 
הוא  האחסון  כאשר  הקטיף,  לאחר  המקורי  הפרי  ממשקל 
ב-7 מ"צ לעומת 3.0% איבוד משקל כאשר האחסון הוא ב-2 
מ"צ. באחסון ב-7 מ"צ לא נמצא הבדל בין הטיפולים במדד 
הפירות מהטיפול המשקי  איבדו  מ"צ  ב-2  אולם באחסון  זה, 
יותר משקל באחסון לעומת פירות הביקורת והפירות שטופלו 

טבלה מס' 4: ממוצע איבוד משקל פרי בתום האחסון ב-2 או 7 מ"צ )באחוזים ממשקל התחלתי( בקטיפים לאורך העונה, 
כתלות בטיפולים

טיפול

טמפ' אחסון 
)C°(

מועד קטיף

22.12.202010.1.202125.1.202123.2.202115.3.20215.4.202120.5.2021

B3.7% A3.5% A3.6% A2.6% B2.8% B1.6% B 22.1%ביקורת

B4.1% A2.8% B3.2% A2.4% B3.0% B1.6% B 22.0%שלאל סידן

A3.9% A2.8% B3.6% A4.3% A3.9% A2.5% A 23.1%משקי

)p-value( ניתוח השונות

*********NS*NS***2טיפול

טיפול

טמפ' 
)C°( אחסון

מועד קטיף

22.12.202010.1.202125.1.202123.2.202115.3.20215.4.202120.5.2021

AB4.4% A4.6% A3.8% A4.4% A6.0% A4.2% A 74.2%ביקורת

A4.4% A4.0% A3.5% A4.6% A5.9% A4.4% A 74.6%שלאל סידן

B4.1% A3.9% A3.3% A4.7% A4.1% B4.4% A 73.8%משקי

)p-value( ניתוח השונות

7NSNSNSNSNS***NSטיפול

ממוצעים )LSM( באותו קטיף, המסומנים באותיות זהות, אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק. מספר דרגות החופש - 2
*, **, and **** = significant at a levels of 0.05, 0.01, and 0.0001, respectively. NS-not significant 
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בשלאל סידן )3.45% לעומת 2.8% ו-2.7% בהתאמה, טבלה 3(. 
יש לציין, כי על אף שההבדל בין הטיפול המשקי לבין טיפול 
וללא תלות  עונתי  בניתוח  מובהק  היה  סידן  ושלאל  הביקורת 
במשקל הפרי, ההבדל לא היה עקבי בכל הקטיפים שנבדקו 
)טבלה 4(; כמו-כן, לא היה הבדל בין הטיפולים בשיעור הפירות 

הדבלנים )מצומקים, טבלה 3(.  

מוצקות הפרי
קושי  של  סובייקטיבי  איכותי  כמדד  נקבעה  הפרי  מוצקות 
הפרי )5-1( על-פי כלל הפירות בכל ארגז )טבלה 3 ואיור 2(. 
בנוסף, מוצקות הפרי נקבעה מכשירנית ל-8-6 פירות מייצגים 
למדד  בהתאמה  היו  המכשירנית  המדידה  תוצאות  מטיפול. 
פרי  מוצקות  הייתה  מ"צ,  ב-2  אחסון  לאחר  הסובייקטיבי. 
ולעומת  הביקורת  טיפול  לעומת  יותר  גבוהה  הסידן  מטיפול 
לא  כי  אם  הקטיפים,  שמונת  מתוך  בשישה  המשקי,  הטיפול 
בכל הקטיפים היה ההבדל מובהק. תוצאה דומה נמצאה בפרי 
שאוחסן ב-7 מ"צ. בפירות מהקטיף הראשון בעונה ומהקטיף 
האחרון בעונה לא נמצא יתרון לטיפול הסידן מבחינת מוצקות 

הפרי. 

)TSS ,תכולת כלל מוצקים מומסים )כמ"מ
בין 6.2%  נעה  פירות פלפל בתום האחסון  תכולת כמ"מ של 
הבדלים  נמצאו  לא  העונה.  בסוף   8.2% לבין  העונה  בתחילת 
פירות  ובין  השונים  הטיפולים  בין  הסוכר  בתכולת  מובהקים 

שאוחסנו ב-2 מ"צ לעומת אחסון ב-7 מ"צ. 

ריקבון פרי
במהלך העונה )איור 3(, היה שיעור ריקבון הפרי באחסון ב-2 
הפרי  ריקבון  לשיעור  בהשוואה   )10%-3%( נמוך  יחסית  מ"צ 
בתום אחסון ב-7 מ"צ )9%-18%(. גורם הריקבון המרכזי שזוהה 
.)Botrytis cinerea( אפור  עובש  היה  מ"צ  ב-2  שאוחסן  בפרי 

עם זאת, גורמי ריקבון מרכזיים, שזוהו בפרי שאוחסן ב-7 מ"צ, 
 Alternaria( ריקבון שחור  עובש אפור,  וכללו  יותר  מגוונים  היו 
הסידן  טיפול   .)Geotrichum candidum( חמוץ  וריקבון   )spp.

את  ובעיקר  האחסון,  בתום  הפרי  ריקבון  שיעור  את  הפחית 
שיעור הנגיעות בפטריית הבוטריטיס, הגורמת למחלת העובש 
)הדברה  מובהק מהטיפול המשקי   באופן  נבדל  ולא  האפור, 
האפור  העובש  מחלת  תופעת  את  לצמצם  בכושרו  כימית( 
3(. שיעור הנגיעות בפטריית האלטרנריה לא  באחסון )טבלה 
צמצם  לא  המשקי  הטיפול  גם  אולם  הסידן,  מטיפול  הושפע 

זאת. 

נזקי צינה
רמת נזקי הצינה בפרי נקבעת בתום האחסון על-פי 5 דרגות 
)0-ללא, 1-קל, 2-נמוך, 3-בינוני, 4-חמור( ומחושבת לכל ארגז 
הפירות  מספר  חלקי  דרגה  בכל  הפרי  שיעור  סכום  על-פי 
בין  כלל  הבדל  היה  לא  בפרי  הצינה  נזקי  ברמת  בארגז. 
הטיפולים השונים )טבלה 3(. במהלך העונה, היה שיעור נזקי 
הצינה נמוך ברוב הקטיפים. בקטיף הראשון )9.12.20( ובקטיף 
האחרון )20.5.21( עלה שיעור נזקי הצינה משמעותית. כמו-כן, 
שיעור נזקי הצינה היה מעט שכיח יותר בפרי שאוחסן ב-2 מ"צ 

לעומת פרי שאוחסן ב-7 מ"צ )איור 4(. 

דיון ומסקנות 
בניסוי הנוכחי נבחנה השפעת טיפולי סידן בריסוס עלוותי עם 
איכות  על  סידן,  כילאט  למעשה  שהוא  סידן,  שלאל  תכשיר 
ובהשוואה  הטיפול המשקי  מול  בחלקה מסחרית  פלפל  פרי 

איור מס' 2: הערכת מוצקות הפירות בתום אחסון ב-2 
מ"צ )גרף עליון( וב-7 מ"צ )גרף תחתון(, לפי מועדי 

קטיף. הערכה בוצעה עבור 25-20 פירות לארגז. מוצגים 
ממוצע הערכה של 3 ארגזים לכל טיפול וסטיות תקן. 
כוכבית )*( מציינת הבדל מובהק מול טיפול הביקורת.

איור מס' 3: שיעור פירות בעלי נגעים בתום האחסון 
בקור, כתלות במועד הקטיף; בכל מועד קטיף מוצג 
ממוצע של כלל הטיפולים ושגיאות תקן של שיעור 

הפירות הרקובים.

איור מס' 4: נזקי צינה בפרי בתום האחסון בקור. לא 
היה הבדל מובהק בין הטיפולים השונים בכל קטיף, לכן 
הערכים המוצגים הם ממוצע כל הטיפולים בכל קטיף. 

ערכים המסומנים באותיות שונות נבדלים זה מזה באופן 
 .p<0.05 tTest מובהק על-פי מבחן
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התפתחות  אחר  מעקב  כלל  הניסוי  מטופלת.  לא  לביקורת 
פרי  איכות  ועל  יבול  על  ההשפעה  בחינת  בשטח,  בוטריטיס 
אחסון:  טמפרטורות  בשתי  יצוא  בפרוטוקול  אחסון  בתום 
מ"צ,  ב-2  וכן אחסון  לאירופה,  ליצוא  כיום  מ"צ, המקובלת   7
הסגר.  לטיפול  במקביל  אמריקה  לצפון  ימי  יצוא  שמאפשר 
במהלך הבדיקות הושם דגש מיוחד על איכות הפרי מבחינת 
איבוד משקל, מוצקות, נזקי צינה וריקבונות פרי, עקב מחלת 
אשר  מדדים   - בוטריטיס  על-ידי  הנגרמת  האפור  העובש 
נמצאו מושפעים מטיפול שלאל סידן בניסויים שבוצעו בשנים 

הקודמות בחלקת הניסוי במו"פ בקעת הירדן.
בניסוי בחלקה המסחרית נמצא כי ריסוס בשלאל סידן הגביר 
את מוצקות הפרי והקטין את איבוד המשקל באחסון, בעיקר 
כי למרות שנגיעות החלקה  באחסון ב-2 מ"צ. כמו-כן נמצא, 
לטיפול המשקי,  ביחס  גבוהה משמעותית  הייתה  בבוטריטיס 
הפרי  ריקבונות  בשיעור  נבדל  לא  סידן  שלאל  מטיפול  פרי 
היה  הטיפולים  ובשני  המשקי,  הטיפול  עם  בהשוואה  באחסון 
הלא  לביקורת  ביחס  נמוך  בוטריטיס  עקב  הריקבונות  שיעור 
גבוהה  שכיחות  הייתה  הניסוי  בשנת  כי  לציין  יש  מטופלת. 
בפלפל  כשכיחים  הידועים  מגוונים  פרי  ריקבון  גורמי  של 
באחסון  אולם  מ"צ,  ב-7  באחסון   )Tzortzakis et al., 2019(
הבוטריטיס,  פטריית  המרכזי  הריקבון  גורם  היה  מ"צ  ב-2 
אשר ידועה כבעלת כושר צימוח ופתוגנזה בקור. לא נמצאה 
השפעה מובהקת של טיפול הסידן על שכיחות גורמי מחלה 

אחרים בתום אחסון הפלפל.
ברוב  בפרי  הצינה  נזקי  שיעור  היה  השנה  כי  לציין  מעניין 
ובכל  מ"צ,  ב-2  אחסון  לאחר  גם  ביותר,  נמוך  הקטיפים 
ומכאן  הפרי,  ריקבונות  לשיעור  בקורלציה  היה  לא  מקרה 
שהתפתחות הפטריות הפתוגניות על הפרי לא הוחמרה או 

הושפעה מנזקי הצינה.
התוצאות מניסוי זה הדגימו פוטנציאל לריסוס סידן בכילאט 
אולם  לבוטריטיס,  ועמידותו  הפלפל  פרי  איכות  להגברת 
יעודד  זה  מחקר  תוצר  כי  צופים  אנו  נוסף.  מחקר  נדרש 
בטווח  בשטח  יישום  פרוטוקול  לפיתוח  המחקר  המשך  את 
יתרמו  מתאים  פרוטוקול  ופיתוח  המחקר  הצלחת  הקצר. 
בגידול  נוף,  נגד מחלות  הנדרש  הריסוסים  להפחתת מספר 
הבריאותי,  בפן  לצרכן  לתרומה  מעבר  הפלפל.  של  החורפי 
יישום תחליפי חומרי הדברה הם בעלי חשיבות רבה לשווקים 
בהם יש מגבלה על שאריות חומרי ההדברה המותרות בפרי 

 )MRL( המותרים  השאריתיות  ערכי  מספר  על  והגבלות 
רבה  חשיבות  בעל  זה  נושא   .Maximum Residue Level

במיוחד בשוקי היצוא, בהם חל בשנים האחרונות תהליך של 

הוצאת תכשירים רבים מרישוי. 

* כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד. על מקבל 
העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע 

המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד.

תודות
תודתנו לדני קוסטן ממושב ייט"ב, על שיתוף הפעולה הפורה 

בביצוע  הניסוי;
לקרן שה"מ, על השתתפותה במימון הניסוי;

לשמואל קריינר, על הספקת החומר לניסוי - שלאל סידן. 
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חקר הביולוגיה 
והאפידמיולוגיה של מחלת 

כימשון השקעים בשום
סיכום עונת מחקר, 2021

נדב ניצן ויפתח גלעדי - מו"פ עמק המעיינות

תקציר
כימשון השקעים בשום נגרם בישראל, למיטב ידיעתנו, על-ידי 
2021 נדגם  Stemphylium vesicarium. במהלך אביב  הפטריה 
שדה של קיבוץ טירת צבי, במטרה לייצר מידע ראשוני לגבי 
אובחן  הסביבה.  למדדי  והקשרים  המחלה  התפתחות  אופן 
העיקרי  המדד  היה  הגשם  כמות  ולא  הגשם  אירועי  שמספר 
שהשפיע על קצב התפתחות המחלה ועל התגברות חומרתה. 
בעמק  אחד  משדה  תבדידים   15 בין  גנטית  קירבה  בחינת 
המעיינות, על-בסיס התאם תפטירי, זיהתה נוכחות של שונות 
גנטית בין התבדידים. כמו-כן, בחינת רגישות התבדידים הללו 
לתכשירי הדברה איתרה עמידות של כולם ל- ppm 2,000 של 
פריורי  דואט,  לתכשירים  רגישות  פחיתת  וכן  אזוקסיסטרובין 
היישום  במינוני  ואורטיבא-טופ,  קומודור  פרימיום,  אקסטרא, 
נגועים לאחר הדגרה  עלים  מיקרוסקופית של  בחינה  בשדה. 
מיניים  פרי  גופי  של  נוכחות  זיהתה  העונה,  בסוף  לח,  בתא 
עם נבגים, שלפי מבנם המורפולוגי חשודים כשלב המיני של 

 .)Pleospora spp.( הפטרייה

מבוא
שאן,  בית  )עמק  העמקים  באזור  חשוב  שדה  גידול  הינו  שום 
שטחי  הארץ.  אזורי  ובשאר  החולה(  ועמק  יזרעאל  עמק 
גידול השום משתרעים על כ-2,000 דונמים, ויבולו השנתי הינו 
כלומר,  ש"ח/ק"ג.   3.5 של  כלכלי  ערך  עם  טונות  כ-10,000 
למגדל צפויה הכנסה שנתית של כ-35 מיליון ש"ח. בישראל, 
השום ננעץ בתחילת הסתיו )במהלך אוקטובר(, ועונת הגידול 
נמשכת עד חודש אפריל. במהלך העונה השום סובל ממגוון 
הנגרמת  השקעים",  "כימשון  מחלת  ביניהן  ומחלות,  מזיקים 
על-ידי הפטרייה Stemphylium vesicarium וככל הנראה ממיני 
סטמפיליום נוספים. טיפולי ההדברה בשום, במניעה ובתגובה 
לדונם.  ש"ח  לכ-350  להגיע  ויכולים  יקרים  המחלה,  לנוכחות 
מיליוני  כ-9  של  שנתית  הוצאה  צפויה  למשק מסחרי  כלומר, 
תכשירים  שקיימים  למרות  המחלה.  עם  בהתמודדות  ש"ח 
התגברה  האחרונות  בשנים  להדברתה,  מסודר  וממשק 
המחלה )יפתח גלעדי, שאול גרף ואבידע אילון, מידע אישי(. 

מטרת מחקר זה הינה להשלים את פערי הידע התשתיתיים 
כדי  לה,  הגורם  והפתוגן  כימשון השקעים בשום  עבור מחלת 
להתאים מערך הדברה חדש ו/או לשפר את הקיים על-בסיס 

תובנות אפידמיולוגיות ואטיולוגיות שיטתיות וכמותיות.

חומרים ושיטות
צבי,  טירת  קיבוץ  של  שום  שדה  אפידמיולוגית:  חקירה 
שמוקם כ-5 ק"מ דרומית לחוות עדן, באיזור נחל בזק, שימש 
 .2021 באפריל  ונאסף   2020 באוקטובר  נשתל  השדה  לניטור. 
וברוחב  5 מטרים  באורך של  9 חלקות תצפית  הוצבו  בשדה 
של 3 ערוגות )שטח של 28.5 מ"ר( )איור 1(. כל חלקת דיגום 
הכילה בין 550-450 צמחים. הניטורים בוצעו בעונת האביב, בין 

פברואר למרץ. 
הכנת תבדידים: עלים נגועים נלקחו למעבדה בשקיות סגורות, 
בצלחות  הונחו  מכן  ולאחר  אספטיים  בתנאים  יובשו  נשטפו, 
 .)1% PDA + Chloramphenicol( עשיר  מצע  על-גבי  פטרי 
מזיהומים.  נקיות  תרביות  קבלת  עד  בוצעו  חוזרים  בידודים 
לאחר מכן הוכנו תרביות חד-ניבגיות ו/או חד-קוריות, לקבלת 

תבדידים שהם קווים גנוטיפיים אחידים. 
השלמה  במבחני  נלמד  תפטירי  התאם   :MCG איפיון 
פיסות  הפטרייה.  של  הגנוטיפים  כל  עבור  )קומפלמנטציות( 
מזה  זה  ס"מ  כ-1  של  במרחק  הונחו  גנוטיפים  שני  של  אגר 
גנוטיפים,   .1%  PDA מצע  על-גבי  ס"מ   5 פטרי,  בצלחת 
כתואמים  נחשבו  תגובה,  ללא  התחברו  שלהם  שהתפטירים 
גידול  גנוטיפים, שתפטירים שלהם הראו הצמתה עם  גנטית. 
מסיבי באזור המפגש או רווח ללא גידול )Barrage(, נחשבו כלא 
 ,)selfing( עצמי  התאם  מבחן  בוצע  ראשית  גנטית.  תואמים 
הוצאו מהבדיקה. לאחר  אי-התאם עצמי  וגנוטיפים שהדגימו 
אי  התאמה.  במבחני  זה  מול  זה  התבידידים  כל  נבחנו  מכן 
התאמה תפטירית הוגדרה נומרית כ-"1", והתאמה תפטירית 

הוגדרה כ-"0". 
לחומר  בוצעה  הבדיקה  הדברה:  לתכשירי  עמידות  אפיון 
בתערובת  אותו  המכילים  ולתכשירים   Azoxystrobin הפעיל 
המשמשים  וקומודור,  אורטיבא-טופ  דואט,  בשום:  ומיושמים 
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ופריורי-אקסטרא,  ולפרימיום  סטמפיליום,  להדברת  בשום 
המיועדים בשום למניעת חילדון )טבלה 1(. הריכוזים הבדידים 
20 ליטר  שנבחנו חושבו לפי מינון התכשיר בנפח תרסיס של 
לדונם. עמידות לאזוקסיסטרובין )"זאוס", 250 ג'/ל' ח"פ; חב' 
תפזול( נבחנה במינונים של 1, 10, 100, 250, 375, 500 ו-2000 
לריכוז  ערך  שווי  האחרונים  הריכוזים  ארבעת  כאשר   ,ppm

האזוקסיסטרובין המצוי בנפח התרסיס של פריורי-אקסטרא, 
הבדיקה  בהתאמה.  וקומודור,  אורטיבא-טופ  דואט,  פרימיום, 
בוצעה בפלטות של 12 באריות עם 2 חזרות לכל תבדיד )איור 
8(. כל בארית מולאה ב-2 מ"ל של אגר מורעל בריכוזים הנ"ל. 
מקצה  תפטיר  עם  אגר  קוביית  הנחת  על-ידי  בוצע  האילוח 
המאולחות  והפלטות  הבארית,  במרכז  מתפתחת  מושבה 
הודגרו בחושך ב-20 מ"צ למשך 7 ימים. התפתחות הפטרייה 
הוגדרה לפי 4 קטגוריות גידול: )1( ללא גידול = עיכוב מלא; 
)2( עיכוב = גידול תפטיר שאינו עולה על 1 מ"ל; )3( גידול חלקי 
)4( גידול מלא = כיסוי של כל  1-2 משטח הבארית;  = כיסוי של 
שטח הבארית. קטגוריות 1 + 2 מגדירות רגישות של התבדיד 
לפונגציד ואילו קטגוריות 3 + 4 מגדירות פחיתת רגישות, שכן 
אלו  לפונגצידים   )Base-line( רגישות-בסיס  ערך  קיים  לא 

באוכלוסייה הנבחנת בישראל.

תוצאות ודיון
חקירה אפידמיולוגית

שונים  בתסמינים  נגועים  עלים  המחלה:  ותסמיני  סימני  א. 
נאספו למעבדה, על-מנת לוודא את הקשר בין התסמינים 
סוגי  שלושה  מדגים   2 איור  המחלה.  לנוכחות  והסימנים 
עלים  נגעי  )ב(  עלה;  קצה  ותמותת  נגיעות  )א(  תסמינים: 
ונקרוזה  כלורוזה  )ג(  סגול;  פיגמנט  ללא  או  עם  אובאליים 
במרכז העלה או בלהביו. מכל התסמינים בודדה פטריית 
לח  בתא  עלים  בהדגרת  נקיות.  לתרביות  סטמפיליום 
של  א-מינית  נבגים  הנבגת  תפטיר,  התפתחות  זוהתה 
ונבגים  שקיקים  עם  פרי  גופי  של  התפתחות  וכן  קונידיות, 
המיני  כשלב  החשודים  ואסקוספורות(,  )אסקוסים  מיניים 
תסמינים   .)3 )איור   Pleospora-ה שלב  הסטמפיליום,  של 
אלו שוחזרו במעבדה )איור 4( באילוח יזום, כחלק מתהליך 

מיסוד פרוטוקול אילוח מבוקר. 
התפתחות אפידמיה: בעונת 2021 בוצע ניטור שדה לאפיון  ב. 
במטרה  המחלה,  התפתחות  של  טמפוראלי  אפידמיולוגי 
לבנות את מודל עקומת המחלה ולצורך לימוד ראשוני של 
מדדי הסביבה המשפיעים על התפתחותה. לכימות עקומת 

טבלה מס׳ 1: תכשירי תערובת ומינון Azoxystrobin שנבחנו לאיתור עמידות בתבדידי סטמפיליום משום על-בסיס ריכוזים 
בדידים במצע אגר מורעל

אזוקסיסטרוביןהרכבתכשירים
)גרם/ליטר(

מינון תכשיר
)מ"ל/דונם(

ריכוז התכשיר
בנפח תרסיס 

1 )%(

ריכוז אזוקסיסטרובין 
מיושם בתכשיר

2)ppm(

+ Boscalid 117 g/L פרימיום
Azoxystrobin 100 g/L SC

100750.375375

+ Tebuconazole 250 g/L דואט
Azoxystrobin 200 g/L SC

200500.25500

+ Cyproconazole 80 g/L פריורי אסטרא
Azoxystrobin 200 g/L SC

200250.125250

+ Difenoconazole 125 g/L אורטיבה טופ
Azoxystrobin 200 g/L SC

200500.25500

+ Chlorothalonil 400 g/L קומודור
Azoxystrobin 200 g/L SC

20020012000

1 לפי נפח תרסיס של 20 ליטר לדונם. 2 ריכוז החומר הפעיל המצוי בנפח התרסיס לפי 20 ליטר לדונם.

איור מס' 1: )א( מפת השדה המנוטר ומיקום חלקות הניטור - צילום מ-Google Earth; )ב( מבנה חלקת ניטור בשדה

בא
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המבוסס  אינדקס מחלה,  פותח  התפתחותה של המחלה 
 =  0( חומרה  קטגוריות   9 לפי  נגועים  צמחים  שכיחות  על 
ללא מחלה; 9 = נבילה של כלל העלים(. האינדקס מחושב 
לפי נוסחה 1 להלן ומוגדר בין 0 )ללא מחלה( ל-100% )כלל 

השדה חולה ברמה 9(:

Disease Severity Index (DSI) = ∑ [Xi * Pi] / Xmax

כאשר:

Xi = category of disease severity )0-9); Pi = disease 

incidence )%);  

Xmax = maximum disease score; DSI = 0 – 100%.

לינארית  רגרסיה  קו  להתאים  איפשרה  התוצאות  חקירת 
מובהק )R2 = 0.665; P < 0.0001( לקצב התפתחות המחלה 
בתקופת האביב )תקופת הגידול שנדגמה( )איור 5 א(. בבחינת 
 )r = 0.95; P < 0.0001( קורלציות חלקיות נמצא קשר חיובי 
 ,)16:00-08:00( היום  במהלך  לחות  לבין  המחלה  קצב  בין 
וקשר חלש אך מובהק )r = 0.29; P <0.0001( ללחות בלילה 
נמצא  היום  במהלך  לקרינה  לחות  בין  בנוסף,   .)06:00-20:00(
 r = -0.408;( קשר שלילי מתון בחוזקו הסטטיסטי, אך מובהק
P <0.0001(. כלומר, הלחות היחסית באוויר עולה עם פחיתת 

מושפעת  שהמחלה  לממצא,  מתקשרת  זו  תוצאה  הקרינה. 
יותר ממספר אירועי הגשם ולא מכמותו במ"מ )איור 5 ב(. כיוון 
ניתן  אלו  הקדמיות  תוצאות  לפי  בהמטרה,  מושקה  שהשדה 
יש קשר לאירועי גשם, המפחיתים  לשער שבתקופת האביב 

המחלה  התפתחות  לקצב  עננות,  ומגבירים  הקרינה  את 
אמריקה,  מצפון  תצפיות  תואמות  אלו  תוצאות  וחומרתה. 

שהדגימו קשר לאירועי גשם בהתפתחות המחלה בבצל. 
בבדיקות המעבדה נמצא שפטריית הסטמפיליום פעילה בין 
14 מ"צ ל-27 מ"צ )איור 5 ג(. טווח טמפרטורות זה תואם את 
הטמפרטורות הממוצעות בסתיו ובאביב. לפיכך, אנו משערים 
כי המחלה מדגימה תהליך התפתחות דו-שיאי )דו-מודיאלי(, 
בו שיאי חומרת המחלה אינם שווי ערך. השיא ההתחלתי, בו 
ומתבסס  מתפתח  במהלכו  בסתיו,  הוא  נמוך,  המחלה  היקף 
לא  טמפרטורות  עקב  נעצרת  המחלה  הראשוני.  המדבק 
מיטביות בחורף ומתפרצת לשיא שני ועיקרי באביב, עם עליית 
הטמפרטורה ונוכחות אירועי גשם. במידה שהשערה זו נכונה, 
יהיה הכרח לבחון את ממשק ההדברה הקיים, ששם דגש על 

הדברה בעיקר בתקופת האביב.
תבדידים ואפיון MCG: במהלך 2021 בודדה הפטרייה משדה 
יחיד בעמק המעיינות והוכנו תבדידים חד-נבגיים/חד-קוריים, 
שהינם גנוטיפים טהורים. כל התבדידים הגיעו מצמחים נגועים 
גלבוע(.  מעלה  סככת  )ליד  צבי  טירת  של  המנוטר  בשדה 
הפתוגן,  באוכלוסיית  השונות  ללימוד  שימשו  אלו  תבדידים 
מאוד  פשוטה  גישה  זוהי  תפטירי.  התאם  בחינת  בעזרת 
לחקירת נוכחות שונות באוכלוסיית פטריות ובעלת משמעות 
תכונות  בעלי  לרוב  תואמים  שגנוטיפים  כיוון  אפידמיולוגית, 
פיטופתולוגיות דומות. מבחני התאם בוצעו בין כל התבדידים, 

 )tip die back( נקרוזת קצה עלה )איור מס' 2: תסמיני כימשון השקעים )"סטמפיליום"( בשום בגידול שדה מסחרי: )א
עם הנבגה; )ב( נגעי עלווה במבנה סגלגל )אובאלי( עם הילה בצבע קרם ופיגמנט סגול במרכז הנגע; )ג( כלורוזה 

ונקרוזה לאורך מרכז העלה ובצידו )להב העלה(

גבא

איור מס' 3: התפתחות .Stemphylium spp מעלי שום חולים בכימשון השקעים, שנאספו בעונת 2021 בשדה מסחרי 
של קיבוץ טירת צבי ליד נחל בזק: )א( התפתחות תפטיר )חץ צהוב(, מסת נבגים א-מיניים )חץ אדום(, גופי פרי 

מיניים )חץ כחול(; )ב( שקיק )אסקוס( ונבגים מיניים )אסקוספורות(, החשודים כשלב המיני .Pleospora spp; )ג( צילום 
  Stemphylium spp. תקריב של תפטיר ונבג א-מיני/קונידיה של השלב הא-מיני

גבא
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כולל מבחני התאם עצמיים בהם הגנוטיפ נבחן להתאמה מול 
עצמו. איור 6 מדגים שלוש תגובות של התאם תפטירי שנצפו: 
 = הצמתה  )ב(  תפטירית;  התאמה   = הדדי  תגובה  חוסר  )א( 
חוסר התאמה תפטירית; )ג( יצירת גבול ברור בין הגנוטיפים 
התוצאות  על-בסיס  תפטירית.  התאמה  חוסר   =  )barrage(
לחלק  ניתן  כי  שהדגים   ,)7 )איור  )דנדוגרם(  קירבה  עץ  נבנה 
את האוכלוסייה לשתי קבוצות על. יחד עם זאת, בשלב זה לא 
ונלמד שהשונות בתוך  זו מזו,  MCG מבודדות  אותרו קבוצות 
האוכלוסייה גבוהה מאוד, כמתבטא בחלוקה הרבה בתוך כל 
קבוצה. בהתחשב במדגם הקטן )16 תבדידים(, שכולם בודדו 

מאותו השדה, ובכך שככל הנראה מתקיים שלב מיני, תוצאות 
אלו אינן מפתיעות. המשך המחקר ידרוש הגדלת המדגם לכ-

100 תבדידים לפחות משדות נוספים באזור.      
אפיון עמידות לתכשירי הדברה: כל 16 התבדידים התפתחו 
גבי אזוקסיסטרובין בכל הריכוזים שנבחנו,  בצורה מלאה על 
המצוי   ,)ppm( יח"מ   2000 של  המקסימאלי  בריכוז  כולל 
בתכשיר קומודור. משמע, שקיימת עמידות לאזוקסיסטרובין. 
כמו-כן, נמצאו תבדידים עם רגישות פחותה לתכשירי ההדברה 
שנבחנו )איור 9(, שמשמעותה לפרקטיקה המסחרית ולממשק 

ההדברה צריכה להיבדק לעומק.  

איור מס' 4: תסמיני כימשון השקעים שהתפתחו במעבדה באילוח יזום, להשלמת מבחן קוך; )א( נגע עלוותי סגלגל; 
)ב( נקרוזת קצה-עלה עם הנבגה; )ג( תסמיני המחלה בצמח השלם.

איור מס' 5: סיכום מידע אפידמיולוגי ראשוני 
מהמחקר המקדים. )א( עקומת התפתחות מחלה 
מניטור אביב; )ב( הקשר בין מספר אירועי הגשם 

וכמות הגשם לבין חומרת המחלה שהתפתחה 
 ;(DSI = Disease Severity Index( בשדה

)ג( קצב גידול פטריית הסטמפיליום בחמש 
טמפרטורות שונות, המייצגות את טמפרטורות 
הגידול במהלך העונה, החל מנעיצה בסתיו ועד 

האסיף באביב.

ג ב

גבא
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סיכום
המחקר ללימוד מחלת כימשון השקעים בשום נמצא בשלבים 
ראשוניים. התוצאות, עד כאן, מבהירות כי קיימים פערי מידע 
התפתחותה  המחלה,  לגבי  ואטיולוגיים,  אפידמיולוגיים  רבים, 
לבניית  שדות  דיגום  מבוצע  זה  בשלב  לה.  הגורם  והפתוגן 
הסביבה.  מדדי  לבין  בינה  הקשר  וחקירת  המחלה  עקומת 
משדות  דוגמאות  איסוף  הסתיים  אלו,  שורות  לכתיבת  נכון 
שום בצפון ובדרום הארץ, ונבנה אוסף תבדידים נרחב שייבחן 

לרגישות לתכשירי הדברה. אנו מתכננים להמשיך לחקור את 
מבנה האוכלוסייה בכלים מתקדמים, כדי להבין את  משמעות 

השוני הגנטי לאפידמיולוגיה של המחלה.

איור מס' 6: תגובות הדדיות של תבדידי סטמפיליום במבחני התאם תפטירי כמתבטא בצילום אחורי )א( וקידמי )ב( של 
צלחת הפטרי. ניתן לזהות בגבול המגע בין התבדידים הגנוטיפים שלוש תגובות הדדיות: )1( חוסר תגובה הדדי = התאמה 

תפטירית; )2( יצירת גבול ברור בין הגנוטיפים )barrage( = חוסר התאם תפטירי )חצים צהובים(; )3( הצמתה = חוסר 
התאמה תפטירית )חצים אדומים(.   

איור מס' 7: דנדוגרם המדגים את הקשרים ההדדיים בין 
התבדידים השונים על-בסיס תוצאות התאמה תפטירית

איור מס' 8: מערכת בדיקה מהירה לרגישות תבדידי 
סטמפיליום לתכשירי הדברה על בסיס ריכוזים בדידים 
)discrete(. כל פלטה מכילה 12 באריות הממולאות ב-2 

מ"ל אגר מורעל וכל תבדיד נבחן בשתי חזרות למינון. 
בתמונה, התפתחות תבדידים על גבי מצע גידול מורעל 

ב- ppm 100 של Azoxystrobin, ריכוז המגדיר עמידות 
התבדידים לחומר הפעיל.
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תודות
שולחן  של  תקציבית  תמיכה  על-ידי  התאפשר  זה  מחקר 
על  שושניים,  ממ"ר  מרגלית,  לאלי  להודות  ברצוננו  שושניים. 

עזרתו הרבה בהוצאת המחקר לפועל; 

באיסוף  העזרה  על  אילון,  ולאבידע  שדה  לדגנית  תודות 
דוגמאות שום נגועות ועל הייעוץ האגרונומי; 

וליואל רובין, על הייעוץ בנושא תכשירי הדברה לבחינה.

איור מס' 9: שכיחות תבדידים )n=15( עם רגישות פחותה לתכשירי הדברה המכילים אזוקסיסטרובין בתערובת 
והמשמשים להדברת המחלה בפרקטיקה המסחרית. ריכוז )% בנפח( התכשירים חושב לפי מינונם בשדה ביישום 

של 20 ל'/דונם; התכשירים פריורי אקסטרא ופרימיום משמשים בעיקר להדברת חילדון.

עמידרגיש רגישות פחותה
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תקציר
פוספיט,  פוטסיום  המכיל  לוכסמבורג(,  )חב'  "קנון"  התכשיר 
הינו ביוסטימולנט המעורר את המערכת החיסונית של הצמח. 
יעילות התכשיר בהדברת כימשון בעגבניות לתעשייה נבחנה 
התפתחות  תומכי  גידול  תנאי  תחת  יזום,  באילוח  במעבדה 
הצמחים  אולחו  מכן  ולאחר  אחת  פעם  יושם  "קנון"  מחלה. 
הדברת  הדגים  התכשיר  יישום.  לאחר  ימים  ו-10   3 שעה, 
מחלה ביעילות גבוהה, ובמיוחד 3 ימים לאחר יישומו. הפעילות 
השארייתית של התכשיר עיכבה התפתחות כימשון גם באילוח, 
שבוצע 10 ימים לאחר היישום, והפחיתה את קצב התפתחות 
מיקוד  יאפשר  זה  מידע  היישום.  לאחר  ימים   22 עד  המחלה 
ופיתוח ממשק הדברה ייעודי לכימשון בעגבניות לתעשייה עם 

תכשיר זה.

מבוא
 Phytophthora האאומיצטי  הפתוגן  על-ידי  נגרם  כימשון 
infestans. המחלה מתפתחת בטמפרטורות ממוזגות ובנוכחות 

הגידול  עונת  במהלך  הקיימים  חופשיים  ומים  גבוהה  לחות 
נבגיו,  מופצים  הפתוגן  התבססות  עם  בשדה.  העגבניות  של 
בתנאי  פוליציקלית.  מחלה  מייצרת  המרחבית  והתפשטותם 
קשה.  בגידול  ופגיעתה  גבוה,  המחלה  קצב  מיטביים  סביבה 
הטיפול המשקי להתמודדות עם כימשון בעגבניות לתעשייה 
"מניעתי"  הדברה  ממשק  על  מתבסס  המעיינות  בעמק 
ההדברה  תכשירי  מיושמים  המניעתי  בממשק  "מרפא".  ו/או 
בהתאם להנחיות פקחי הגנת הצומח, המתזמנים את היישום 
לפי הצפי למזג-אוויר התומך בהתפתחות המחלה. בממשק 
המרפא מיושמים תכשירים עם זיהוי תסמיני המחלה או סימני 
ולראיה,  גבוה,  נזק  פוטנציאל  בעלת  הינה  המחלה  הפתוגן. 

קינטיקה של התפתחות 
כימשון בעגבניות לתעשייה 
המטופלות בתכשיר "קנון"

נדב ניצן, היחידה לפיטופתולוגיה, מו"פ עמק המעיינות

בעונת הגידול 2017-18 נגרמו לענף העגבניות לתעשייה בעמק 
המעיינות הפסדים כלכליים הנאמדים בכ-1 מיליון ש"ח בגידול 
במשק האורגני. לאלו התווספו הוצאות של כ-600 אלף ש"ח, 
)יפתח  הקונבנציונאלית  בפרקטיקה  הדברה  תכשירי  ליישום 

גלעדי, מידע לא מפורסם(. 
בשדה  מחקר  עבודת  מבוצעת   2019 גידול  מעונת  החל 
)חב'  "קנון"  ובמעבדה, הבוחנת ממשק הדברה עם התכשיר 
לוכסמבורג תעשיות בע"מ(. בתכשיר זה החומר הפעיל הוא 
פוטסיום פוספיט, שמעורר את מנגנון החיסון הצמחי בתהליך 
לתכשיר  כמו-כן,   .Systemic Acquired Resistance )SAR) של 
גורם  נגד אאומיציטים שונים, אך במקרה של  ישירה  פעילות 
מחלת הכימשון דרושים ריכוזים גבוהים מאוד להדברה ישירה. 
בשני ניסויי שדה עוקבים בעונות 2019 ו-2020, הוכח כי תחת 
יישום התכשיר במינון של 1,000 סמ"ק  תנאי עמק המעיינות, 
לדונם מדביר כימשון בצורה הדירה. לאור זאת הוחלט לבחון 
את דינמיקת יעילות התכשיר "קנון" במינון זה )1,000 סמ"ק/ד'( 

תחת תנאי אילוח יזום ומבוקר במעבדה. 

חומרים ושיטות
תבדיד P. infestans: גורם המחלה בודד מעלים נגועים שנאספו 
בשדה עגבניות לתעשייה בעמק המעיינות במהלך עונת 2021. 
מעלות  ב-18  ימים   7 למשך  והודגרו  ברז  במי  נשטפו  העלים 
עם  תאורה  שעות   12 בתוספת  לחות  ו-100%  )מ"צ(  צלסיוס 
במים  נשטפו  הפתוגן  מנבגי  הנבגה.  עד  לבן  פלאורסנטי  אור 
מנותקים  עגבנייה  עלי  על  ורוססו  מ"צ(   4( קרים  מזוקקים 
בתנאים  הודגרו  המאולחים  העלים  כיסוי.  עד   )H1407 )זן 
אילוחים  בוצעה על-ידי  המפורטים מעלה. תחזוקת התבדיד 

חוזרים במרווחים של 7 ימים. 

טבלה מס’ 1: זמן הפעילות השארייתית של “קנון” לאחר יישום כפונקציה של זמן לאחר יישום ואילוח

 אילוח 
)ימים לאחר יישום(

ניטור מחלה לאחר אילוח 
)ימים(

פעילות שארייתית של קנון 
לאחר יישום )ימים(

מובהקות להבדל קצבי מחלה 
בין צמחים מטופלים לביקורת

לא מובהק01717

318210.01189

1012220.00259
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בדיקת  )מפנוקסם(:   M  - למטאלקסיל  רגישות  אפיון 
גבי  על  בוצעה  ההדברה  לתכשיר   P. infestans של  רגישות 
מטאלקסיל  במעבדה.   H4107 הרגיש  מהזן  מנותקים  עלים 
טכני )92%, חב' תפזול( נמהל לריכוזים של 1, 10 ו-100 יח"מ 
)ppm( ורוסס לכיסוי מלא של עלי עגבנייה מזן H4107, שהוסרו 
רוססו  מזוקקים  מים  הבדיקה.  ביצוע  לפני  מיד  מהצמחים 
הונחו  השונים  במינונים  המטופלים  העלים  הביקורת.  עלי  על 
בתא לח ואולחו בריסוס עד כיסוי מלא עם תרחיף המנבגים 
בריכוז של 104 מנבגים/מ"ל. העלים הודגרו למשך 5 ימים ב-18 
מ"צ עם 12 שעות תאורה. רגישות התבדיד לתכשיר ההדברה 
והנבגה  נגע  כאשר:  והנבגה,  נקרוטי  נגע  נוכחות  לפי  נקבעה 
במינון של 100 יח"מ = זן עמיד )resistant(; נגע והנבגה במינון 
של 10 יח"מ = זן עם רגישות נמוכה )intermediate(; נגע והנבגה 
בוצעה  הבדיקה   .)susceptible( רגיש  זן   = יח"מ   1 של  במינון 
נמצא בעל עמידות  הנדון  מינון. התבדיד  בשלוש חזרות לכל 

חלקית לתכשיר ההדברה.
 H1407 מהזן  עגבנייה,  צמחי  במעבדה:  צמחים  אילוח 
גודלו במעבדה לפיטופתולוגיה במו"פ עמק  הרגיש לכימשון, 
המעיינות במשך חודשיים לפני אילוח. מדבק לאילוח צמחים 
הוכן על גבי עלי עגבנייה תחת תנאי הדגרה, כמתואר מעלה. 
לאחר 7 ימי הדגרה נשטפו המנבגים במים מזוקקים קרים )4 
 50 104 נבגים/מ"ל. נפח של  מ"צ( והתרחיף נמהל לריכוז של 
מיקרוליטר מתרחיף המנבגים הוספג בעזרת פיפטור לפיסת 
ונצמדה  הגבעול  גובה  במרכז  שהונחה  ס"מ(,   1x1( סינון  נייר 
הצמחים   .)1 )איור  הקפילרי  האפקט  על-ידי  טבעי  באופן 
המאולחים הועברו לתא ערפול והודגרו בחושך למשך הלילה 
מ"צ   24 של  ובטמפרטורה   100% של  בלחות  שעות(  )כ-18 
12 שעות תאורה  )24 מ"צ,  ולאחר מכן הועברו לחדר הגידול 

פוטוסינטתית, 70-80% לחות(.

איור מס' 1: אילוח צמחי עגבנייה במעבדה: תרחיף 
מנבגים הוספג לנייר סינון שהונח במרכז הגבעול. 

הצמחים המאולחים הודגרו למשך הלילה בתא ערפול, 
ב-100% וב-24 מ"צ בחושך. האילוח היזום בוצע ללא 

פציעת הרקמה.  

איור מס' 2: התפתחות נגע נקרוטי על-גבי הגבעול 3 ימים לאחר אילוח בצמחים שאולחו מיד לאחר יישום 
ה"קנון" )t0(. הנגע הנקרוטי תחום על-ידי הקוים האדומים. ניתן לזהות חומרת הדבקה גבוהה יותר בביקורת 

המים )שמאל( בהשוואה לטיפול ה"קנון" )ימין(.  

ביקורת מיםטיפול “קנון”

לשתי  חולקו   )H4107 )זן  עגבנייה  צמחי   24 הניסוי:  מבנה 
של  בריכוז  ב"קנון"  רוססה  צמחים(   12( א'  קבוצה  קבוצות: 
קבוצה  סמ"ק/דונם(;   1,000 של  למינון  ערך  )שווה  לנפח   1%
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איור מס' 3: קינטיקת התפתחות נגע כימשון בצמחים שטופלו או לא טופלו בקנון, אולחו במעבדה 
בתרחיף מנבגים ונוטרו בחדר הגידול בתנאים תומכי התפתחות מחלה למשך כשלושה שבועות. 

 איור מס' 4: התפתחות כימשון בצמחים שטופלו או לא טופלו ב"קנון" בחלוקה לפי זמני אילוח 

לאחר טיפול   

ב' )12 צמחים( רוססה במים. הריסוס בוצע בעזרת מרסס יד, 
הצמחים  חולקו  מכן  לאחר  העלווה.  כלל  של  מלא  כיסוי  עד 
ל-3 קבוצות של 4 צמחים: קבוצה ראשונה אולחה שעה לאחר 
יישום  לאחר  ימים   3 אולחה  שנייה  קבוצה   ,)t

0
( ה"קנון"  יישום 

יישום  לאחר  ימים   10 אולחה  שלישית  וקבוצה   )t+3( ה"קנון" 
לתא  הצמחים  הועברו  האילוח  לאחר  מיד   .)t+10( ה"קנון" 
הערפול ובסיום ההדגרה הוצאו חזרה לחדר הגידול, כמתואר 
מעלה. התפתחות הנגע על-גבי הגבעול נמדדה בס"מ. לאורך 

כל תקופת הניסוי שהו הצמחים בחדר הגידול.

בגבעול,  שהתפתח  הכימשון,  נגע  אורך  סטטיסטי:  ניתוח 
נמדד בסנטימטרים כערך לינארי בעזרת סרגל. קצב המחלה 
בין אורך הנגע לזמן מאילוח.  לינארית  חושב בעזרת רגרסיה 

הניתוחים בוצעו בתוכנת JMP15Pro ברמת מובהקות של 5%.

תוצאות
הניסוי נערך במעבדה באילוח יזום ותחת תנאי גידול מבוקרים 
שהתפתח  הנגע,  של  חזותי  ביטוי  מחלה.  התפתחות  ותומכי 
התפתח  הרקב  נגע   .2 באיור  מודגם  בגבעול,  אילוח  לאחר 
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בגבעול והתקדם מעלה ומטה עם זמן ההדגרה. נגע רקב חמור 
יותר נצפה בצמחים הלא מטופלים )ביקורת מים( מאשר באלו 
שטופלו ב"קנון". לאורך תקופת הניסוי הפחית הטיפול ב"קנון" 
לצמחי  בהשוואה   )P=0.0005( במובהק  המחלה  קצב  את 
הביקורת הלא מטופלים )איור 3(. בהשוואת המחלה בין טיפולי 
כי באילוח מיד לאחר  ניתן לזהות   ,)4 )איור  ה"קנון" לביקורת 
t(, לא עיכב ה"קנון" את קצב התפתחות המחלה, אולם 

0
יישום )

 3 זאת,  לעומת   .)P<0.05( בתחילתה  הנגע  גודל  את  הפחית 
ימים לאחר יישום )t+3( הייתה פעילות ה"קנון" מובהקת בעיכוב 
 10 גם  וכך   ,)P=0.012( ובהפחתת קצבה  התפתחות המחלה 
יישום )t+10; P=0.0026(. בהשוואת קצב המחלה  ימים לאחר 
בין הצמחים המטופלים ב"קנון", ניכר כי פעילותו היתה יעילה 
הנמוך מחלה  קצב  לאור  זאת,  יישומו;  לאחר  ימים   3 יותר 
בכ-50% מקצבה בהשוואה למחלה שהתפתחה באילוח מיד 
t( או 10 ימים מיישום )t+10(. משמע, לפי תוצאות 

0
לאחר יישום )

יעילותו  לשיא  מגיע  ה"קנון"  יישומו  לאחר  ימים   3 זה,  ניסוי 
במניעת הדבקה ועיכוב המחלה. טבלה 1 מסכמת את תוצאות 
הניסוי ואת יעילות ההדברה לפי זמנים לאחר אילוח. המשמעות 
היא של"קנון" יש השפעה שארייתית של עד כ-22 ימים לאחר 
יישום. כיוון שעיקר פעילות התכשיר נגד פתוגן הכימשון אינה 
ישירה לפי מידע בספרות, אזי ניתן להסיק שפעילות זו נובעת 
המידע   .)SAR( נרכשת  סיסטמית  עמידות  מהשראת  בעיקר 
ייעודי  הדברה  ממשק  מפיתוח  כחלק  בהמשך,  ייבחן  להלן 

לתכשיר זה. 

סיכום
מתמקדת  צמחים  מחלות  בהדברת  הגלובלית  המגמה 
גבוהה  שארייתיות  ובעלי  ותיקים  בתכשירים  שימוש  בהפחתת 
ובקידום תכשירים ידידותיים ואקולוגיים. מגמה זו דורשת איתור 
נגד מחלות מטרה  ליעילות הדברה  תכשירים חדשים, בחינתם 
ולאחר מכן פיתוח והתאמת ממשקי הדברה ייעודיים. תכשירים 
ביוסטימולנטיים, המעוררים את הפעילות החיסונית של הצמח, 
בנפרד או בשילובים עם מיקרו- ומאקרו- אלמנטים, מהווים גישה 
השנים  בשלוש  לכן,  זו.  גלובלית  למגמה  וחדשנית  מתקדמת 
לפיטופתולוגיה  ביחידה  מחקרית  פעילות  מבוצעת  האחרונות 
במו"פ עמק המעיינות, שמטרתה לאתר תכשירים ביוסטימולנטיים, 
היכולים להדביר מחלות בגידולי ירקות בשטח פתוח ובתבלינים. 

להתמקד  בחרנו  זה.  מתהליך  חלק  הינו  כאן  המדווח  המחקר 
שמנגנון  כיוון  בע"מ(  תעשיות  לוכסמבורג  )חב'  "קנון"  בתכשיר 
הצמח.  של  החיסונית  המערכת  כמעורר  וידוע  מוכר  פעילותו 
יעילות  את  הדגימו  ו-2020   2019 בעונות  השדה  ניסויי  תוצאות 
התכשיר במינונים של 1000, 750 ו-500 סמ"ק/דונם. הניסוי המוצג 
בוצע  כה  שעד  ההדברה,  ממשק  את  למקד  יועד  זה  במאמר 
בשדה ביישום במרווחים שבועיים. הבנת דינמיקת הפעילות של 
"קנון" ויעילותו הגבוהה בדיכוי כימשון 3 ימים לאחר יישום מהווים 
מחזקות  התוצאות  היעודי.  הממשק  פיתוח  בתהליך  חיוני  שלב 
את תוצאות ניסויי השדה ומדגימות את הצורך בהמשך המחקר 
הגברת  את  שיאפשר  לתכשיר,  ייעודי  הדברה  ממשק  לפיתוח 

יעילותו בהדברת כימשון בעגבניות לתעשייה.

טעות לעולם חוזרת
במאמר, שהתפרסם בגיליון הקודם )גיליון 341( ב"שדה וירק", בנושא "יישום מקדמי השקיה בגידול פלפל 

בבתי צמיחה בבקעת הירדן בחורף" נפלה טעות.
הנתונים באיור 4 )עמוד 69( הם נתונים רציפים של מתח המים בקרקע ולא נתונים של מינימום יומי, 

כפי שכתוב בטעות באיור עצמו ובמלל בתוך המאמר


