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תוכן ענייניםוכן עניינים

על הפרקל הפרק
רוע, הון ושלטון

עם הקמת הוועדה מטעם משרדי האוצר, הכלכלה והחקלאות, 

סומנה המטרה - התעלמות מוחלטת מטיעוניהם של נציגי 

החקלאים, מדוחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדוחות של 

אנשי המקצוע במשרד החקלאות, מהבדיקה השוטפת של רינו צרור 

בגלי צה"ל. הוועדה כללה את הקולות ששרי האוצר והחקלאות רצו 

לשמוע. 

משרדי האוצר והחקלאות החליטו לפתוח את היבוא החקלאי 

ללא מכס כצעד חד צדדי, בלי להגיע להסכמות. מפלגת ישראל 

ביתנו חורטת היום על דגלה את תום עידן החקלאות הישראלית. 

במשרדי האוצר והחקלאות מתוסכלים מכך שעשרים חברי כנסת 

מהקואליציה מגינים ממש בגופם על עתיד החקלאות ועל ביטחון 

המזון בארץ.

ראוי לפרק ממשלה כזאת על מעשה לא ציוני של רפורמה, שתביא 

כביכול חיסכון של ארבעים שקל לחודש למשפחה, ובפועל רק 

תעשיר את היבואנים במאה וחמישים מיליון שקל פטורים ממכס 

בשנה. מוציאים דיבתם של החקלאים ומביאים להרס החקלאות. 

רצו להביא ביצים מאוקראינה, ועכשיו האמת מתפוצצת להם בפנים.

באיזו קלות ובחוסר אחריות מאשימים את החקלאים ביוקר המחיה, 

את מי שיושבים בעוטף עזה, על גבול לבנון מול החיזבאללה, 

בערבה ובבקעה, שהקימו יישובים וחקלאות מהמפוארות בעולם. 

ברשתות קונים מטוסים והחקלאים מוכרים את הטרקטורים שלהם.

שרי האוצר והחקלאות רוצים לקושש קולות על חשבון ההסתה נגד 

החקלאות. 

החקלאות והחקלאים יישארו, יעבדו ויספקו מזון לעם ישראל, בשר, 

דגים, חלב, ביצים, ירקות ופירות, במחירים זולים ובאיכות משובחת 

במשך כל השנה. אנחנו נשרוד והם יוחלפו. השרים והמנכ"לים 

הם הדבר הזמני. זאת המהפכה הגדולה שמביא האוצר, במקום 

לטפל בעליית מחירי הדיור והדלק, בעלייה מאוקראינה, בביטחון 

המזון. במקום לחזק את החקלאות ולתמוך בדור ההמשך, עוסקים 

בפופוליזם.

אז שלא יעבדו עליכם.

מאיר יפרח

חג פסח שמח ובריא 
למגדלים, לכל העוסקים 

בענף הירקות ובכל ענפי 
החקלאות ולמשפחותיהם
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סלט ירקותלט ירקות
לקבלת התשלום ועוד.

כידוע העניין דחוף, ובגלל החשש 
להסלמה בעתיד, הוא דחוף עוד 

יותר. נשמח לשבת איתך או 
עם נציג מהמשרד לטיפול מידי 

בעניין.
בתקווה שתוכל לסייע ונצלח את 

המשבר.

מכתב מיום 1.3.2022
בהמשך למכתב מ-27.2.2022 

ולאור התגברות הבעיות בשוק 
הרוסי, אנו מבקשים לשבת 

אתכם בהקדם ולהעלות את 
הבעיות הבאות:

אי הוודאות במלחמה מסוג  א. 
שלא הכרנו מרתיע את 

חברות ביטוח האשראי והן 
עצרו כמעט לחלוטין את 

הביטוחים. נראה שיש צורך 
דחוף להפעיל את “אשרא” או 

צירת יצוא הירקות ע
לרוסיה באמצע 

העונה

שלושה מכתבים שלחו מאיר 
יפרח ואורן ברנע מארגון מגדלי 

ירקות לשר החקלאות, עודד 
פורר, ולמנכ"לית המשרד, נעמה 

קאופמן פס, בנושא מצוקת 
החקלאים המייצאים תוצרתם 
לרוסיה ולאוקראינה. תשובתו 

של השר, ה"מנפנפת" ומדברת 
בעד עצמה, הגיעה לארגון 

יותר מחודש מאז הופנה לשר 
המכתב הראשון. 

מכתב מיום 27.2.2022
עונת היצוא לאוקראינה ורוסיה 
בשיאה. נראה שאין סיכוי לייצא 

לאוקראינה בזמן הקרוב, ואנו 

רוצים לפחות להציל את היצוא 
לרוסיה, שהוא עיקר היצוא.

מדובר בכמות משוערת של: גזר 
- 50,000 טונות, פלפל - 18,000 

טונות, צנונית - 11,000 טונות, 
תפוחי-אדמה - 30,000 טונות, 
סלרי - 10,000 טונות, גידולים 

נוספים - 3,000 טונות. בסך הכול 
יותר מ-120,000 טונות.

הבעיה הגדולה היא חוסר 
הוודאות בתקופת מלחמה 

ובוודאי בתקופה של מלחמה 
כלכלית. צפויה בעיה באופן 

התשלום, אמברגו על סחורות 
שיכול להיות משני הצדדים, 

בעיות ספנות ועוד.
אנו מבקשים את עזרת משרד 
החקלאות במתן ערבות מדינה 

ליצוא בתקופת סיכון ולאזור 
סיכון. מובן שיידרשו תנאים 

בסיסיים, כמו דרך מוכחת מראש 

לאתר פתרון אחר.
מתחילות בעיות בתחום  ב. 

הספנות, חלק מהחברות 
סוגרות חלק מהקווים. יש 
לפעול ברמת המדינה כך 
שקווים הכרחיים ימשיכו 

לפעול.
צבר הבעיות גורם לחקלאים  ג. 

להתחיל ולהשמיד יבולים, 
בשלב ראשוני זה מדובר רק 
בצנונית. נבקש לבחון אם יש 
אפשרויות לפיצוי המגדלים 

על אובדן יבול.
נראה שהולכים להצטבר  ד. 
בארץ עודפי גזר, תפו”א, 

פלפל, צנונית וכו’ בעוד 
שבתוך אוקראינה ומסביב לה 
יש מחסור קריטי במזון. ייתכן 

שבשילוב כוחות וביצירתיות 
ניתן להניע את העודף לאזורי 

המחסור.
המשך בעמוד הבא
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דחיפות העניין ברורה, ובגלל 
החשש להסלמה בעתיד 

הדחיפות עולה. 
נשמח לשבת איתכם ולנסות 

לטפל בעניין.
בתקווה שבמשותף נצלח את 

המשבר.

מכתב מיום 16.3.2022 
)נשלח גם לח"כ מיכאל 

ביטון - יו"ר ועדת הכלכלה(
מלחמת רוסיה-אוקראינה 
תופסת אותנו בשיא יצוא 
הירקות לרוסיה. הביקוש 

ברוסיה ירד מאד ולעיתים 
נעצר, יש בעיות בהעברת 
התשלום, חברות הביטוח 

הפסיקו לבטח, יש קשיי הובלה 
ועלות ההובלה בקו שעדיין 

מפליג גבוהה מאד. הגידול רובו 
מאחורינו, חלק כבר צריך היה 

להיאסף וחלק מתוכנן להיאסף 
בחודשים הקרובים. 

מדובר בגידול חקלאי, אין לנו 
שלטר שיכול לעצור את קו 

הייצור, ואת היבולים לא ניתן 
לאחסן לאורך זמן. חיי המדף 

בעולם החקלאי קצרים.
גזר, צנונית וסלרי אנו מגדלים 

כבר שנים רבות כגידול ייעודי 
לשוק הרוסי. עם פרוץ המשבר 

עשינו מאמצים להסיט את 
היבולים לשווקים אחרים, 

אך היכולת שלנו במקרה זה 
מוגבלת. אנחנו תקועים והתחלנו 

להשמיד חלקות.
גם תפו"א ופלפל מיועדים 

בכמות גדולה לשוק הרוסי, אך 
כאן יש לנו סיכוי למכור חלק 

מהיבול לשווקים אחרים, ואנחנו 
עושים כול מאמץ בעניין.

מצורפת )למטה( טבלה המראה 
את תמונת המצב בכמות 

ובמחירי עלות בש"ח.
השנים לימדו אותנו להכין את 
עצמנו לכל מיני תרחישים, אך 

לאירוע בסדר גודל כזה ובעיתוי 
האומלל הזה לא היינו מוכנים. 

האירוע הזה גדול עלינו - מדובר 
במצב חירום!!!

אנו פונים אליך בבקשה לזמן 
דיון דחוף במתן סיוע ותמיכה 

לחקלאים. התמונה מורכבת ואנו 
מעוניינים להציג בפניך את היקף 

הנזקים והפתרונות האפשריים: 
א. קידום ערבות המדינה 

לחברות ביטוח האשראי דרך 
“אשרא” או ישירות, כדי שיימשך 

הביטוח. 
ב. פיצוי בגין החזר עלויות של 

התוצרת החקלאית המושמדת 
- ככל שנקדים לבצע את 

ההשמדות, נחסוך עלויות כבדות 
של מיון, אריזה ואחסון יקר 

בקירור.
בשעת חירום זו נדרשת 

התערבותה המיידית של המדינה.

תשובתו של שר החקלאות, 
עודד פורר, מיום 24.3.2022
הספקת תוצרת חקלאית לשוק 

הישראלי
סימוכין: מכתבכם מיום 27.2.22, 

מכתבכם מיום 1.3.22.
בהמשך למכתבכם שבסימוכין 

הרינו להשיבכם כדלקמן:
בעקבות המלחמה באוקראינה, 

שהובילה למשבר בסחר העולמי, 
קיימתי מספר הערכות מצב 

בנושא עם גורמי המקצוע 
במשרד החקלאות ופיתוח 

הכפר. כמו כן, קיימו צוותים 
מטעם המשרד, בראשות 

המנכ"לית, התייעצויות לפתרון 
הסוגיה עם משרדי הממשלה 

הנוגעים בדבר, בין היתר משרד 
רה"מ, האוצר, החוץ והכלכלה.

בפגישות אלו עלו מספר 
אפשרויות כיצד ניתן לסייע 

לחקלאים שנפגעו מהמשבר. 
האפשרות הראשונה, שהיא 

הסבירה והטובה ביותר לעת 
הזו, היא להפנות את הסחורות 

לשוק הישראלי. מאחר ואנו 
נמצאים ערב חג הפסח הבא 
עלינו לטובה, תקופה בה יש 

ביקוש גדול יותר למזון בכלל 
ולירקות ופירות בפרט, במקום 

להשמיד את התוצרת החקלאית, 

כפי שעלה ממכתבכם, תמכרו 
אותה לרשתות השיווק או ישירות 
לצרכנים וכך כולם יצאו נשכרים, 
החקלאים ואזרחי מדינת ישראל.
במקביל אגף סחר חוץ במשרד 

החקלאות פועל על מנת לפתוח 
שווקים חדשים ליצוא, ובימים 

אלו אנו משקיעים את מרב 
המאמצים על מנת לקדם את 

הנושא כמה שיותר מהר.
כמו כן, לאור השלכות הלחימה 

באוקראינה, מתקיים מאמץ 
משותף עם משרדי החוץ, 

האוצר והכלכלה על מנת למצוא 
פתרונות שיאפשרו את היצוא 

החקלאי.

יון מיוחד בוועדת ד
הכלכלה בנושא פערי 

התיווך
בתאריך 22.3.2022 יזם יו"ר 
ועדת הכלכלה, ח"כ מיכאל 

ביטון, כינוס של הוועדה לדיון 
דחוף בפגרה, כדי לבחון 

את הנתונים הסותרים בין 
מסקנות ועדת פערי התיווך 

שהוקמה ובין הנתונים שמציגים 
החקלאים, בעיקר בסתירה 

לדוח הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, וזאת במקביל 

להשלכות של הצהרת שר 
האוצר על ביטול הדרגתי חד 
צדדי של המכסים על פירות 

ירקות.
בין הדוברים היו מנכ"ל משרד 

הכלכלה, שעמד בראש הוועדה 
לבחינת פערי התיווך, ומנכ"לית 

משרד החקלאות. דוברים 
נוספים היו ראש תחום חקלאות 

בלמ"ס וסגן השר, אביר קארה.
סגן השר, ח"כ אלון שוסטר, 

אמר בישיבה כי הוא רואה בדוח 
הביניים של הוועדה שימוש ציני 
ונלוז למטרות מקצועיות שאינן 

ראויות, והתוצאות משונות. ביטחון 
המזון במדינת ישראל לא יצא 

נשכר מהדוח המהיר והחפוז והוא 
צריך להיגנז או להיבחן מן היסוד.

 CIF מצורפות הכמויות המיועדות ליצוא לרוסיה וערכן במונחי
בדולרים. בטבלה הגידולים המרכזיים. יש עוד גידולים בכמויות קטנות.  

הערכה ירק
2022 בטונה

מחיר טונה/
CIF דולר

סה”כ חשיפה 
בדולר

תקופת חשיפה
 עד -

סוף יוני50,00055027,500,000גזר
סוף יוני30,00065019,500,000תפוח אדמה

אמצע אפריל18,0002,60046,800,000פלפל
סוף אפריל17,0001,15019,550,000צנונית

סוף יוני16,0001,05016,800,000סלרי עלים
131,000130,150,000סה”כ

ירק

יצא לרוסיה
שלא שולם עליו

תקוע במחסנים
ולא נשלח

יבול בשטח
 שיש להשמיד

טונות שהוסבו 
לאתרי שיווק 

אחרים ש״חטונהש״חטונהש״חטונה
1,2002,073,3603,0004,800,00025,00012,500,0003,500גזר

12,00011,760,00018,000תפוח אדמה
4,0004,000,0002,0009,000,0008,000פלפל
-7502,689,5002,0003,800,0003,0009,000,000צנונית

-6,00024,450,0001,2002,934,0001,5001,800,000סלרי עלים
11,95033,212,8606,20011,534,00043,50044,060,00029,500סה”כ
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המשך בעמוד הבא

בסיום הדיון אמר יו"ר הוועדה, 
מיכאל ביטון, כי עצוב שזה 

המצב דווקא בתקופה בה לשר 
החקלאות יש את הגב של 

האוצר וכי זו הייתה טעות להגיע 
להתגוששות  ולירידת אמון מול 
החקלאים, והוא הוסיף כי "עם 

כל הצער ולמרות שהקשבנו 
כאן לנציגי הממשלה, עדיין יש 

פערים אדירים בניתוח הנתונים 
בין אם זה מול הלמ'ס או מול 

מקרים פרטניים, המספרים 
לא מסתדרים". אשר להורדה 

החד צדדית של המכסים, אמר 
יו"ר הוועדה כי "צריך להגדיל 
את החקלאות המקומית ולא 

את היבוא", והוא סיכם בקריאה 
לשר האוצר לעצור את הורדת 
המכסים האגרסיבית, להתדיין 

עם החקלאים ונציגיהם ועם נציגי 
הסיעות בכנסת ולהגיע לרפורמה 

מוסכמת. 

כמה חזרנו וביקשנו, תשמרו על החקלאות בשוק 
המקומי ועל החקלאים שיושבים מטרים ספורים 

ממעוזי החיזבאללה בצפון ומרצועת עזה. שוב ושוב 
אמרנו שאין חשוב יותר מביטחון המזון המקומי, 

שהעולם אמנם פתוח, אך אינו בטוח. 
המשבר בימים אלה באירופה צריך להדליק 

פרוז'קטור ענק על החיוניות בהספקת מזון שוטפת 
ויומיומית לשוק המקומי, כאשר היצוא הוא רק ברירת 

מחדל של עודפים. 
אי אפשר לסמוך על הספקת מזון מהעולם, הוא 
אינו צפוי. התנפלו על החקלאים באשמות שווא 

כאחראים ליוקר המחיה ולפער התיווך. לא נכון, אנחנו 
צועקים, תבדקו באמת, זה לא אצלנו, ואנחנו ומזהירים 

מהחלטות קלות דעת שיפגעו בעתיד הספקת המזון 
לציבור בישראל. 

טפלו בבעיות האמיתיות, אנחנו שבים וקוראים, 
תוזילו את מחירי המים, העובדים, החשמל, 

התשומות, הדשנים שהתייקרו במאות אחוזים. אבל 
במקום לאהוב את החקלאים, מזלזלים, מלגלגים, 

המלחמה באוקראינה: חישוב מסלול מחדש?
מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות

לא מבינים שגם לחקלאי הישראלי יש קווים אדומים, 
ואם לא יהפכו את החקלאות לאטרקטיבית, גם דור 

המשך לא יהיה פה.
צריך לחשב מסלול מחדש ולהגיד טעינו. אימוץ תורות 

שאין להן מקום פה יביא לקטסטרופה תזונתית. שני 
מיליוני טונות של ירקות ועוד מיליון טונות הדרים 

ופירות לא יכולים להסתובב בשוק חופשי. תוך זמן 
קצר הסדר כזה יקרוס ויביא לכשל שוק, למחסור, 

למחירים מופרזים ולפגיעה אמיתית במזון הבריאותי 
של ישראל.

אנחנו איננו הבעיה, אנחנו הפתרון. להביא ביצים 
מאוקראינה זה לא הפתרון, להביא עגבניות מטורקיה 

גם זה לא הפתרון. המדינה צריכה לדאוג לאזרחיה 
ולחקלאיה בו זמנית. החקלאות והחקלאים הם מנוע 
חיוני לכלכלה. תתמכו בשוק המקומי, תקצו כספים 
להשקעות, כדי שנוכל לייצר הרבה, כדי שלא ייווצר 

מחסור ותהיה תוצרת איכותית וברמה מחירים סבירה 
כל השנה.

חבקו את החקלאים ונחזיר לכם רק בטוב. 



מרץ-אפריל 142022מבזק ירקות

פיקטיביים ועל תשלום שכר 
נמוך משכר המינימום נדחתה 
על-ידי הרכב השופטים מכול 

וכול, ואף נפסק כי על כל ששת 
התאילנדים לשלם עבור  דמי 

הודעה מוקדמת למשק החקלאי 
בשל נטישתם את המשק 

"באישון לילה", כדברי בית הדין 
לעבודה. עו"ד אלבוים מוסיף כי 
המעסיק בדרך כלל אינו מודע 
וערוך למצבים אלה, והתביעה 

ניחתת עליו בהפתעה וגובה 
ממנו מחיר כבד של משאבים 

ואובדן זמן. במקרה זה המאבק 
המשפטי נמשך קרוב לשלוש 

שנים. לדבריו ניתן להימנע מכל 
אלה אם במשקים החקלאיים 

תהיה התנהלות נכונה בכל 
הנוגע להעסקתם ועזיבתם של 

העובדים הזרים.

חרות הצילום ת
המסורתית "הגלריה 

החקלאית" של קנט 
תעמוד השנה בסימן 

הצדעה לחקלאי ישראל
מה לא היה לנו במהלך השנה 
האחרונה? החרפה של משבר 

האקלים, שיאי טמפרטורות, 
שלג בירושלים, תקופת יובש 

ארוכה בחורף הקודם, מלחמה 
באירופה שפוגעת ביצוא 

התוצרת החקלאית וביבוא חיטה, 
רפורמה בחקלאות ואנחנו רק 

בחודש מרץ... אבל, בחוסר 
הוודאות שסביבנו, יש דבר אחד 
שאפשר לסמוך עליו: החקלאים 

הישראליים ימשיכו לצאת לשדות 
בכל מזג אוויר ובכל מצב ולדאוג 

לתושבי ישראל להספקת מזון 
טרי ותוצרת חקלאית כחול-

לבן. השנה, קנט, הקרן לביטוח 
נזקי טבע בחקלאות, החליטה 

להקדיש את תחרות הצילומים  
"הגלריה החקלאית" לאנשים 

העומדים בחזית החקלאות 
המקומית ולעבודתם היומיומית.

נקית המרכולים ע
קארפור נכנסת לשוק 

הישראלי
קארפור הצרפתית, רשת 

הענק השמינית בגודלה בעולם, 
המחזיקה 14 אלף חנויות ב-40 
מדינות בעולם במחזור מכירות 

שנתי של 80 מיליארד יורו, מגיעה 
לישראל. ענקית המרכולים 
חתמה על מזכר הבנות עם 

חברת אלקטרה צריכה, לפתיחת 
מרכולים במקום 150 סניפי 

מגה-יינות ביתן שבבעלותה, 
שימותגו מחדש תחת המותג 

קארפור. במקביל מעונינת 
אלקטרה להקים מיזם אונליין 

משותף עם חברת קוויק 
למשלוחי מזון. הסניפים 

הראשונים של קארפור ייפתחו 

עד סוף 2022. עסקה זו תאפשר 
לאלקטרה לייבא לישראל 

מוצרים מהמותג הפרטי של 
קארפור. מעריכים כי כניסתה 

של קארפור תגרום לשינוי גדול 
בצרכנות המזון בישראל.

ביעות של עובדים ת
תאילנדיים נדחו 

בבית הדין לעבודה 
בירושלים

בבית הדין לעבודה בירושלים 
נידונו שש תביעות מאוחדות 
של שישה עובדים ועובדות 
תאילנדיים כנגד משק אחד 

בבקעת הירדן. עו"ד עדי 
אלבוים, שייצג את החקלאים 

הנתבעים, מסר כי תביעת 
התאילנדים על שימוש בתלושים 

תחרות הצילומים "הגלריה 
החקלאית" של קנט, היוצאת 

בימים אלה לדרכה בפעם ה-15,  
נועדה לחשוף לציבור הרחב את 
תרומתה הגדולה של החקלאות 
לפיתוחה של המדינה ואת יופייה 

המרהיב של החקלאות בטבע 
ובנוף הישראלי. התחרות פתוחה 

לחקלאים, לקהל הרחב, לצלמים 
מקצועיים ולחובבים. 

התחרות המסורתית, שהחלה 
כתחרות סגורה לחקלאים בלבד, 

נפתחה לציבור הרחב והפכה 
במרוצת השנים לתחרות צילומי 

החקלאות הישראלית והטבע 
המקומי המרכזית בארץ. במשך 
השנים נשלחו לתחרות עשרות 

אלפי תמונות מקוריות ויצירתיות 
של שדות, גידולים, בעלי חיים, 

ציוד חקלאי ועוד. הגלריה הפכה 
ל"שגרירה" של החקלאות 

הישראלית ותמונות נבחרות 
הוצגו בתערוכות חקלאיות 

בינלאומיות ובשגרירות ישראל 
ברחבי העולם. כאמור, התחרות 

תתמקד ב"חקלאים שמאחורי 
החקלאות" ועל צילומי חקלאים 

במהלך עבודתם. 
התחרות מורכבת משני שלבים: 

בשלב הראשון מועלות כל 
התמונות באתר התחרות. צוות 

השיפוט של התחרות יבחר 
את 20 התצלומים המקוריים, 

המיוחדים והיפים ביותר. בשלב 
השני הציבור הרחב, וצוות 

השיפוט, יצביעו לתמונה היפה 
ביותר. 

הזוכה במקום הראשון יקבל  

 IPHON APPLE 13 Pro 256

GB, הזוכה במקום השני יקבל 

ACER swift 3 SF והזוכה במקום 

 GoPro השלישי יקבל מצלמת
HERO9 Black ואביזרים.

אז איך משתתפים?
את התמונות, שצולמו על-ידי 

השולח )כל משתתף רשאי 
לשלוח תמונה אחת בלבד(, 

הקשורות לחקלאות, טבע ונוף 
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קול קורא
להגשת המלצות 

לתלמידי תואר שני או שלישי
מקרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל

ארגון מגדלי ירקות שם לו למטרה להוקיר את זכרם של יוסטה 

בלייר, יהודה פלג ויוסי  ארזי ז"ל, 

שלושה מעמודי התווך של ענף הירקות בישראל, באמצעות עידוד 

המחקר היישומי בגידולי הירקות בישראל.

למטרה זו מקצה הארגון בשנת 2022 סכום שנתי 

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

או שלישי, העוסקים בתחום המחקר היישומי בגידולי הירקות, 

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

מועמדים למלגה יגישו את המסמכים הבאים:
מכתב פנייה הכולל: שם התלמיד, מס' תעודת הזהות, כתובת,  	·
מספר טלפון, שנת לימודים לתואר, חוג לימודים, נושא עבודת 

הגמר/דוקטורט, שם המנחה ותכנית עבודת גמר/דוקטורט 
מאושרת על-ידי המוסד האקדמי;

קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים ותקציר נושא עבודת  	·
הגמר/דוקטורט;

גיליון ציונים עדכני לתואר ראשון ושני )אם קיים(; 	·
המלצות המנחים. 	·

זכאי להגיש בקשה כל מי שלא קיבל מלגה בעבר מקרן זו.

חלוקת המלגות לזוכים תתקיים במסגרת מועצת ארגון מגדלי 
ירקות, בתחילת חודש ספטמבר.

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

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

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

הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת המלגות
 יש להגיש עד ליום 20.7.22

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

Email: pirhia@vegetable.co.il

ארגון מגדלי ירקות

ישראליים והכוללות דגש על 
עבודת החקלאים, יש להעלות 

בצירוף שם, כתובת, מספר 
טלפון ותיאור קצר אודות 

https:// :התמונה לאתר התחרות
gallery.kanat.co.il/gallery-15/

gallery

על התמונה להיות באיכות גבוהה 
של לפחות 300DPI, ובפורמט 

JPG בלבד. 

חלקת חול במגן בשעה 10:30 - בשער הצהוב בכניסה למגן . 	
פונים שמאלה, הכביש מתעקל אחרי 200 מטר ימינה, ממשיכים 
מערבה כ-1 ק”מ, אחרי הפרדס פונים שמאלה ואחרי 500 מטר 

החלקה מימין. תוגש במקום ארוחת בוקר קלה, נפגוש את 
החברה ואת נציגי החברות וניכנס לחלקות.

חלקת ביו בעלומים בשעה 11:45 - לפני השער של עלומים . 2
פונים ימינה לשדה, אחרי כ-100 מטר מגיעים לחלקה. מדובר 

בניסוי קטן בו נבחנים זנים עמידים לכימשון ועוד.

חלק לס בסעד בשעה 12:30 - נכנסים לסעד מהכיכר ונוסעים . 	
לפי השילוט עד לשער השדות הצהוב. נוסעים ישר, עוברים 

גשר אירי וממשיכים במגמה ישר עוד כ-700 מטר עד לחלקה.

הצגת תוצרי הניסוי בגידול סתיו חורף ב”לול” של אשר בסעד . 4
ב-13:15 - הלול נמצא מול חדר האוכל. זני החורף יוצגו שם 

בארגזים ויוגש כיבוד קל.

שילוט במקום יכוון אתכם לאתרים.

להתראות בחלקות

אשר גולן, גיל שגב ואורן ברנע

יום פתוח

מבחן זנים בתפוחי אדמה
ביום שלישי, 10.5.2022

חוזרים לשגרה. ביום שלישי, 10.5.2022, נקיים את היום 

הפתוח במבחן זנים בתפוחי אדמה במתכונת המסורתית 

הרגילה, יחד עם נציגי חברות הזרעים מחו"ל, בסיור נודד 

בארבעה אתרים בדרום:

לוחות זמנים:
תחילת התחרות: 20.3.2022.

המועד האחרון לשליחת 
התמונות לתחרות:  26.4.2022.
את כל שלבי התחרות בכפוף 

לתקנון ניתן למצוא באתר קנט 
 .www.kanat.co.il :בכתובת
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משולחן המזכירותשולחן המזכירות
שיבת מזכירות במסגרת י

סיור לערבה
23.2.2022

מאיר יפרח מדווח:
לאחר תקופה ארוכה של קורונה 

והעדר מפגשים של המזכירות 
פנים אל פנים, אני מברך על 

חידוש המפגשים והסיורים ועל 
החזרה לשגרה.

על סדר היום הרפורמה 
בחקלאות. אני רוצה לברך 

את הצוות על הצגת הבעיות 
והפתרונות בחקלאות. ארגון 

מגדלי ירקות הגיש לצוות נייר 
ובו עשר נקודות חשובות לענף 

הירקות, שבלעדיהן לא ניתן 
להיכנס לרפורמה:

הקמת שוק סיטוני;  .1
הורדת היתר סיטונאות   .2
לרשתות והסדרת רשימת  

סיטונאים מורשים או חקיקה 
שתקבע כי רשת לא תוכל להיות 

יבואן, סיטונאי וקמעונאי בו 
זמנית;

הוזלת מחירי המים   .3
לחקלאות;

הורדת אגרות ומיסים על   .4
העסקת עובדים זרים;

העלאת ההשתתפות בקנט;  .5
השקעות לקליטת דור צעיר   .6

ולהגדלת הייצור בכל הענפים;
שמירה על השירותים להגנת   .7

הצומח, שימשיכו ויקפידו שלא 
ייכנסו מזיקים ומחלות המסוכנים 

לחקלאות המקומית;
סימון התוצרת בתווית ארץ   .8

המקור;
תמיכה ישירה שעלותה 1   .9

מיליארד שקל;
פיצויי פרישה לחקלאים   .10
שייאלצו לפרוש מעיסוקם. 

המשבר ברוסיה
הגידולים המיועדים לרוסיה הם 

סלרי, גזר, תפוחי אדמה, צנוניות. 
הוצאו משלוחים מצומצמים, ויש 

סיכוי לבעיות משלוח.
המועצה נערכת לעזרת 
המגדלים בהלוואות, כדי 

לעבור את המשבר. פנינו לשר 
החקלאות והודענו על בעיית 

התשלומים והמצב בשוק, לאור 
המלחמה באוקראינה. למדנו 

כי משרד החקלאות לא עוסק 
בפתרונות למצב ולא תגיע ממנו 

כל תמיכה. 

פרידה מעבד גרה
אנחנו מודים לעבד גרה על 

כל השנים בהן עבד במשרד 
החקלאות, תוך הגנה מפני כניסת 

מזיקים ומחלות ושמירה על 
החקלאות הישראלית. תמיד היה 

מוכן לסייע, ונעזרנו בו רבות.
תודה לך עבד, והמשך והצלח 

בתפקידיך הבאים.

המשך בעמוד הבא
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שיבת מזכירות י
בבארות יצחק 3.4.22

מאיר יפרח

רפורמה: ברוב הירקות המחירים 
נעים בין 5 ל-7 ש"ח. מחירי 

התובלה והנמלים עושים את 
שלהם, כך שאם חשבו שהפתרון 
הוא יבוא תוצרת מחו"ל, מתברר 

שזה לא יהיה קל.
הרפורמה היא פעולה חד צדדית. 

מתוך ההודעות שיוצאות מן 
המשרד, אפשר היה לחשוב 

שהחקלאים יקבלו כספים או 
שירותים בחינם, אבל בפועל אין 

שום הוזלה במחירי התוצרת. 
פשוט רפורמה שקרית ולא 

מכובדת.
המשרד רוצה בעיקר להוריד 

את התכנון בביצים ולהוריד 
מכסים, מעבר לזה לא מעניין 

אותם. מה שכן, 150 מיליון 
ש"ח יעברו בדרך זו לטובת 

היבואנים.
יצוא גזר, סלרי וצנוניות: יש 

בעיה בנושא יצוא הגזר, הסלרי 
והצנוניות. ניסינו להניע עם 

שולחנות המגדלים את משרד 
החקלאות, אך לשווא. אמרנו, 
אפילו תתנו משהו מהתמיכה 

הישירה שאותה הבטחתם. 
פנינו למשרד החקלאות, 
ומציק/עצוב לספר לכם 

אלו תשובות קיבלנו מהשר 
והמנכ"לית: שהמגדלים ישלחו 
את התוצרת של היצוא לשוק 

המקומי. אולם, כאן באה 
לידי ביטוי חשיבות המועצה. 

תקצבנו תמיכה שתעמוד 
לרשות המגדלים, אם יזדקקו 

לה, והם יוכלו להחזיר אותה 
באמצעות העלאת ההיטל. 

ושוב, לומדים שאנחנו צריכים 
לסמוך רק על עצמנו.

אורן ברנע
רפורמה:   צוות השישה שמייצג 
אותנו עושה ככל יכולתו בנושא 

הדיונים על הרפורמה. טוב 
שכולנו מאוחדים ליד אחת 

וחשוב שנמשיך בזה.
השירותים להגנת הצומח: 

השר והמנכ"לית הגישו הצעה 
לשינוי מדיניות השירותים 

להגנת הצומח, הצעה שהולכת 
להפיל את קיר המגן שלנו 

ולהכניס לארץ מזיקים ומחלות 
מסוכנים. הם הגישו RIA לתגובת 

הציבור וקיבלו התנגדויות 
ארוכות ומפורטות מהאקדמיה, 

מגופים חקלאיים וגם תשובה 
מקצועית מארגון מגדלי ירקות. 

זו לדעתי מלחמה של להיות 
או לחדול. כשמחלות נכנסות 
הן באות להישאר פה בטבע 

ובאדמה. השר והמנכ"לית רוצים 
"להטביע" את חותמם לדורות.
יצוא: יש פגיעה קשה בסלרי, 

בגזר ובצנונית כתוצאה ממלחמת 
אוקראינה-רוסיה. הפגיעה היא 

במספר מישורים: 
א. נסגר אמצעי התשלום 

הבינלאומי - הסוויפט. לעיתים 
לא ניתן לקבל את הכסף 

ולעיתים נדרשים אלתורים. 
ב. קווי ההובלה הימית לרוסיה 
נסגרו ונותר קו אחד אחרון של 

MSC, וגם עליו לא ניתן להעמיס 

סחורה שמיועדת לרשתות 
שבתוך הסנקציות. אנחנו בקשר 

צמוד עם החברה, שלא ייסגר 
צינור החמצן האחרון שלנו ליעד 

זה.
ג. חברות ביטוח האשראי 

הפסיקו את הביטוחים. פנינו 
ל"אשרא", שהיא חברת ביטוח 

ממשלתית שמיועדת למצבי 
סיכון. "אשרא" הסכימו, אך 

נדרשת ערבות מדינה מהאוצר. 
למרות הלחצים, הערבות טרם 

התקבלה.
ד. הרובל נשחק קשות במשבר. 

כוח הקנייה של הרוסים ירד, 
המחיר עלה והביקוש פחת 

בהתאמה. אנחנו נאלצים להוריד 
את המחירים שלנו לעיתים 

מתחת לעלות. 
הרוסים מודעים לבעיה, וכדי 

להקל, הורידו את המכסים על 
הירקות שמייצאים אליהם, וזה 

אכן אפשר הקלה ליצואנים. 
כל המכלול הזה מוריד אותנו 

לרמת מכירות של שליש 
מהגזר המתוכנן. נקווה שתהיה 

התאוששות. 
מועצת הצמחים, ביחד 

עם מגדלי הגזר והסלרי, 
הגיעו למנגנונים מוסכמים 
לתמיכה במגדלים - תודה 

למועצה!  בסלרי יושם המנגנון, 
ובגזר אנו ממתינים להתפתחויות 

ונחליט סופית בהמשך.
ביטחון מזון: גם הקורונה וגם 

מלחמת רוסיה/אוקראינה 
המחישו היטב את חשיבותו של 

ביטחון המזון. כל מדינות העולם 
חושבות כיום דרך הפריזמה 
של ביטחון המזון, ורק אצלנו 

שולט כיוון המחשבה של העולם 
הגלובלי של קהלת, חשיבה 

שאינה רלבנטית. 
בכל דור ודור עומדים עלינו 
לכלותנו, והקדוש ברוך הוא 

מצילנו מידיו. נקווה שככה גם 
יהיה.

אלי אהרון
רפורמה: כידוע לכם, בסמכותו 

הבלעדית של השר להוריד 
מכסים מתי שהוא רוצה, ורק 

הכנסת יכולה לבטל את הצווים. 
לכן הצווים הוצאו בסמוך ליציאת 

הכנסת לפגרה. אני מקווה 
שחברי הכנסת אכן יממשו 

הבטחתם.

חוק האריזות: החוק קיים משנת 
2011. לפיו, היצרן חייב לחתום 

חוזה עם חברת למיחזור ארצית 
שזכתה במכרז של המשרד 

להגנת הסביבה. הזוכה כיום היא 
חברת תמיר. היועץ המשפטי 

של ההתאחדות יגבש חוזה הוגן 
עם הזכיין. כשיהיה הסכם בנושא 

ניידע את החקלאים. חקלאית 
קיבלה קנס בשיעור 150 אלף 
ש"ח על כך שלא חתמה על 

הסכם לפי החוק.
קנט - מועדי השתילות: קיימים 

מועדי השתילות בפוליסה של 
קנט, וחקלאים ששתלו מעבר 
לתאריך הקבוע בפוליסה לא 

יוכלו לזכות בפיצוי במקרה של 
נזק. צריך לשים לכך לב, כי 

אחרת קנט לא תכיר בזה.
עובדים זרים: כידוע, מי שברח 
לו עובד זר, הוויזה שלו הולכת 
לאיבוד לשלוש שנים. אבל, מי 

שיעסיק עובד אחר מהארץ, 
ברחן אחר, הוא יכול לקלוט אותו 

ובכך להפשיר את הויזה.

אבו וילן
רפורמה: השר ליברמן התחבר 

לתוכנית מגירה שהייתה 
באוצר והחליט לשאת חן בעיני 

הצרכנים. אבל הכול יכול לקרות, 
והסיטואציה עדינה. 

במסגרת המפגשים המתוכננים, 
כבר בישיבה הראשונה הבנו 

שלא יצא מזה דבר. אנחנו 
בסיטואציה שמעולם לא היינו 
בה. התמיכה הישירה לא רק 

שלא מתאימה לחלק גדול 
מהגידולים, אלא שזו תמיכה 
לגמרי שולית. מספרים להם 
מה נהוג באירופה, מסבירים 

כמה התוכנית שלהם לא 
רלבנטית, אבל אין שומע.
עד הרגע האחרון נתעקש 

להיאבק על דעת הקהל.
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חדש ממועצת הצמחיםדש ממועצת הצמחים
תחזית שיווק ירקות אפריל 2022 - יוני 2022

מתכבדים להגיש את תחזית השיווק של המזרעים/שתילות עד מרץ 
2022, אשר ישווקו בחודשים אפריל 2022 - יוני 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 2022-2006 )מדד באחוזים בסיס = ממוצע 2005(

המדד הסיטוני של חודש פברואר 2022 עמד על שיעור של 211% 
משנת הבסיס )ממוצע 2005(. מנתוני ענף הירקות עולה, כי מדד מחירי 

הירקות הסיטוני ירד בחודש פברואר 2022 בשיעור של 1% לעומת 
חודש ינואר 2022. 

מדד מחירי הירקות לצרכן עמד בחודש פברואר 2022 על שיעור של 
176% משנת הבסיס. מדד מחירי הירקות לצרכן עלה בחודש פברואר 

2022 בשיעור של 4% לעומת חודש ינואר 2022.
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מדי יום.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה 

עד מאוזנת.

עגבנייה
סך-כל השתילות עד חודש מרץ 
הינו כ-11,010 דונם בתי צמיחה, 

המיועדים לשיווק בחודשים 
אפריל - יוני.

יש ירידה של כ-26% בכמות 
הדונמים בבתי צמיחה לעומת 

התקופה המקבילה אשתקד.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

פלפל
סך-כל השתילות עד חודש מרץ 
הינו כ-17,530 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

וליצוא בחודשים אפריל - יוני.
הצפי הוא לרמת מחירים 

מאוזנת.  

שום
קיים מלאי שדה בהיקף של 

כ-400 טונות )המלאי מיועד עד 
סוף אפריל 2022(.

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

הצפי הוא לרמת מחירים נמוכה.

אבטיח
סך-כל השתילות עד חודש מרץ 
הינו כ-17,000 דונם בתי צמיחה, 
המיועדים לשיווק בשוק המקומי 

בחודשים אפריל - יוני.
הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.  

פירוט התחזית:
בצל 

קיים מלאי של כ-16,000 טונות 
בצל מזן אורי נעיצה וכ-30,000 

טונות זני מכלוא. 
הצריכה הממוצעת בחודש הינה 

9,000 טונות.
צפויה הספקה סדירה של 

בצל. הצפי הוא לרמת מחירים 
מאוזנת.

חצילים
היקף שטחי החציל עד חודש 

מרץ הינו 2,410 דונם ש"פ/
חיפוי ו-2,270 דונם בתי צמיחה, 

המיועדים לשיווק בחודשים 
אפריל - יוני.

הצפי הוא לרמת מחירים גבוהה.

כרוב
היקף שטחי הכרוב בחודשים 

ינואר - מרץ הינו כ-6,310 דונם, 
המיועדים לשיווק בחודשים  

אפריל - יוני.
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 

ינואר - מרץ הינו כ-6,890 דונם 
בתי צמיחה, המיועדים לשיווק 

בחודשים אפריל - יוני.
היות שמדובר בגידול קצר יחסית 

לשאר גידולי הירקות, היצע 
המלפפון משתנה בזמן קצר, ולכן 
קיימות תנודות במחירי המלפפון 

המשך בעמוד הבא
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% שינוימרץ 22מרץ 21שם ירק

6.054.78-21%אבטיח

8.008.8511%ארטישוק

8.008.202%בטטות איכות מעולה

5.004.66-7%בצל אדום

10.5010.500%בצל ירוק

4.003.40-15%בצל ריברסייד

8.5014.5071%ברוקולי באריזה קמעונית

2.903.6024%גזר באריזה קמעונית

גזר באריזה קמעונית 
3.884.5016%איכות מעולה

2.142.6022%גזר בשקים

7.004.50-36%דלורית

6.487.7820%דלעת

6.917.052%זוקיני ירוק

23.6834.5046%חסה 8 יחידות

6.026.427%חציל בלאדי

4.236.0142%חציל חממה

3.683.20-13%כרוב אדום

1.802.0715%כרוב לבן

5.036.5831%כרובית

8.937.02-21%לוף

5.505.500%לפת איכות מעולה

7.476.95-7%מלון גליה מעולה

7.557.16-5%מלון כתום

6.077.4423%מלפפון חממה

3.645.2645%סלק

4.635.8025%עגבניות באשכולות

4.255.2724%עגבניות חממה

2.75עגבניות יבוא

עגבניות צ’רי אשכולות 
8.829.6610%איכות מעולה

9.9210.748%עגבניות צ'רי תמר

6.386.360%פלפל אדום איכות מעולה

8.116.95-14%פלפל בהיר

5.917.5428%פלפל חריף

6.597.027%פלפל כתום

5.976.366%פלפל צהוב איכות מעולה

5.505.500%צנון

4.725.5818%קולרבי

5.356.0112%קישואים איכות מעולה

22.0020.00-9%שום

4.455.7228%שומר

14.0518.3931%שעועית ירוקה

13.3613.28-1%תירס באריזה קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
4.083.85-6%קמעונית

תפוא״ד אדום באריזה 
5.455.756%קמעונית איכות מעולה

2.903.107%תפוא״ד אדום בשקים

תפוא״ד באריזה קמעונית 
4.604.600%לבן איכות מעולה

% שינוימרץ 22פב׳ 22שם ירק
6.584.78-27%אבטיח

12.888.85-31%ארטישוק
8.508.20-4%בטטות איכות מעולה

4.054.6615%בצל אדום
2.483.0724%בצל בית אלפא

10.5010.500%בצל ירוק
3.283.404%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
4.004.5013%דלורית
5.957.7831%דלעת

8.487.05-17%זוקיני ירוק
34.5034.500%חסה 8 יחידות

7.856.42-18%חציל בלאדי
7.536.01-20%חצילים

3.203.200%כרוב אדום
2.162.07-4%כרוב לבן

6.486.582%כרובית
8.007.02-12%לוף

5.505.500%לפת איכות מעולה
6.106.9514%מלון גליה מעולה

7.757.16-8%מלון כתום
5.997.4424%מלפפון חממה

4.735.2611%סלק
6.545.80-11%עגבניות באשכולות

6.045.27-13%עגבניות חממה
עגבניות צ’רי אשכולות 

11.289.66-14%איכות מעולה

12.9010.74-17%עגבניות צ'רי תמר
7.216.36-12%פלפל אדום איכות מעולה

7.556.95-8%פלפל בהיר
6.827.5411%פלפל חריף
7.607.02-8%פלפל כתום

7.336.36-13%פלפל צהוב איכות מעולה
5.505.500%צנון

6.935.58-19%קולרבי
5.676.016%קישואים איכות מעולה

20.0020.000%שום
6.165.72-7%שומר

16.1518.3914%שעועית ירוקה
7.7513.2871%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 פברואר 2022 - מרץ 2022 )ש"ח לק"ג(השוואת מחירי ירקות סיטוניים בחודשים מרץ 2021 - מרץ 2022 )ש"ח לק"ג( 
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נס חירום בבארות יצחק הישנה בעוטף עזהכ

אלי אהרון

בתאריך 13.2.2022 התקיים כנס חירום הנוגע לרפורמה החקלאית 
שרוצים להפעיל שרי האוצר והחקלאות. הכנס התקיים סמוך למגדל 

המים של בארות יצחק הישנה, במועצה האזורית שדות נגב.
בכנס השתתפו כ-250 חקלאים, וכן ראשי מועצות, חברי כנסת, בכירי 

צבא לשעבר, נציגי חקלאים ברמה הענפית וברמה הארצית, וכולם 
מתוך דאגה לעתידה של החקלאות הישראלית.

יש לציין כי כל הנואמים, בלי יוצא מהכלל, הדגישו את חשיבותה של 
החקלאות הישראלית להתיישבות סמוך לגבולות המדינה וכן ציינו את 

ביטחון המזון שהחקלאים מספקים לתושבי 
המדינה, בשגרה ובחירום. כמו-כן, היה ברור 
לכולם כי חיסול מטה לחמם של החקלאים 

יהפוך את התיישבותם בגבולות המדינה 
לבעייתית, במידה שייוותרו ללא אפשרות 
להתפרנס בכבוד. אך סימלי היה המראה 

של שכונת סג'עייה הסמוכה לעזה, שנשקה 
לשטחים הירוקים אותם מעבדים תושבי נחל 

עוז ועלומים.

מן השטחן השטח



ראשון הדוברים היה ראש 
המועצה המארחת, תמיר עידאן, 

שציין כי כנראה מבחינת מדינת 
ישראל המלחמה באזור עוטף 

עזה הסתיימה. תמיר הזכיר 
את ההיסטוריה של ניסיונות 

ההתיישבות באזור טרום הקמת 
המדינה, עד להקמת קיבוץ 

עלומים על שטחים אלו, על אף 
הקשיים הרבים בנגב. עוד אמר 

תמיר, כי לצערנו המילה "ציונות" 
הפכה להיות בלתי רלוונטית 

בימים אלו וכי מייחסים אותה 
רק לשנות ה-50. תמיר ציין כי 
המדינה אינה מתמודדת כלל 
עם בעיית פערי התיווך, וברור 

כי החקלאים אינם קשורים כלל 
לעניין. תמיר קורא לממשלה 
לבצע את תוכניתה אך ורק 

בהתייעצות עם החקלאים ולא 
באופן חד צדדי, שיגרום להרס 

מה שנבנה במשך כל שנות 
קיומה של המדינה.

אחריו דיבר סגן שר הביטחון, 
אלון שוסטר, שקבע כי מדינת 

ישראל זקוקה לחקלאות יציבה 
ולאו דווקא בגלל הצורך לאפשר 

פרנסה לחקלאים, אלא בשל 
הצורך להתבסס בקרקעות 

המולדת, היכולת שלנו לממש 
את הריבונות וביטחון המזון. אלון 

ציין לטובה את האחדות בקרב 
כל המנהיגות החקלאית לגווניה. 

ישראל זיו, מפקד אוגדת עזה 
לשעבר, ציין כי כשהיה חוזר 

מפעילות מבצעית מעבר 
לגבולות המדינה ורואה את 

הירוק של החקלאות הישראלית, 
זה היה גורם לו להתרוממות 

הנפש ולהבנה של הסיבות 
הנכונות ליציאה לפעולות אלו. 

ישראל ציין כי בחזונו, ראה 
בן גוריון תמיד בביסוסם של 

החקלאות והיישובים החקלאיים 
את יישוב הארץ ושמירה על 

ריבונותה. את מה שהיה פעם 

"חומה ומגדל" מיישמים כיום 
המושבים והקיבוצים, המהווים 

כ-2% מכלל תושבי המדינה, ואי 
קיומם היה מצריך פריסה של 10 

אוגדות לשמירה על הגבולות. 
פירוק או החלשה של החקלאות 
וההתיישבות הם נזק בלתי הפיך 
לביטחון הלאומי במדינת ישראל. 

סגן שר הכלכלה, יאיר גולן, 
ציין 5 עקרונות שיש לשמור 

במסגרת המאבק על עתידה של 
החקלאות וההתיישבות: 

אחדות השורות בנציגות   .1
החקלאית; 

גישה חיובית לרפורמה נכונה,   .2
שתסייע ככל הניתן לבעיית 

יוקר המחיה וגם תעשה טוב 
לחקלאות הישראלית;

קור רוח - לא להיתפס לבהלה   .3
עקב צעדים כאלה ואחרים 

של המדינה ולקבל כל החלטה 
בשיקול דעת;

דרישה לביצוע רפורמה   .4

בראייה ארוכת טווח. זהו הכלי 
הלוגי שלנו מול האוצר, כי ייתכן 

שבטווח הקצר נראה ירידת 
מחירים, אך בהמשך, בהעדר 

ייצור מקומי, נראה עליית מחירים 
גדולה, והדוגמה הטובה לכך היא 

מה שקרה בענף הדגים;
ניתן להוזיל את המחירים   .5

לצרכן מבלי לפגוע בחקלאים, 
וזה לא נוגד את זה אם עושים 

זאת נכון.
שי חג'ג', ראש מועצת 

מרחבים וראש מרכז המועצות 
האזוריות, ציין לטובה את שיתוף 

הפעולה עם חברי הכנסת 
והדגיש את החשיבות של קיום 

החקלאות באזור זה. עוד ציין 
שי את חוסר הרצון של משרדי 
האוצר והחקלאות לשבת עם 
הנציגות החקלאית. שי מזכיר 
את  המסקנות של הפקולטה 

לחקלאות באוניברסיטה העברית 
לגבי הרפורמה המתוכננת של 

המשך בעמוד הבא
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משרד החקלאות, שאם תצא 
לפועל תביא לירידה של עשרות 

אחוזים )50%-60%( בהכנסות 
הפריפריה מחקלאות. לאור 

זאת, הוסיף, כולנו כאן במטרה 
להיאבק בתוכנית. שי קורא 

לשרים הרלוונטיים לשבת איתנו 
ולהגיע לתוכנית מוסכמת.
ראש מועצת שער הנגב, 

אופיר ליבשטיין, ציין כי ציונות 
בנויה מביטחון, מחקלאות 

ומהתיישבות.  עוד הוא מציין, 
כי הירוק הזה הנגלה לעינינו, 

במידה שלא הייתה החקלאות 
קיימת, לא הייתה ריבונות, ואם 
אין ריבונות לא תהיה משילות, 

ואם לא תהיה משילות אז 
לשטחים אלו עלולים להיכנס 

פורעי חוק, ולכן אנו חייבים 
לעמוד על המשמר. הוא מוסיף 

כי בשנים האחרונות צמחה 
שער הנגב מ-5,000 תושבים 

ל-9,000 תושבים, וזה בזכותה 
של החקלאות, שהעניקה פרנסה 

לתושבי האזור.
אלון דוידי, ראש עיריית שדרות, 

ציין כי אמנם אינו חקלאי, אך 
הממשלה חייבת להגיע לכאן 
כדי לראות את ההתפתחות 

החקלאית באזור. ברור לחלוטין 
כי המסקנה הינה חד משמעית 
-  חובה לתמוך בחקלאות ולא 
הגיוני לבוא לחקלאי שכבר 60 
שנה מעבד את אדמתו ולהגיד 
לו אנחנו רוצים לבצע רפורמה, 

ולכן עליך ללכת ולחפש פרנסה 
אחרת. עוד מציין אלון, כי 

ההליכה ביחד של כל ראשי 
הרשויות באזור הינה ערובה 

להצלחת המאבקים בכל תחום, 
ולא רק בחקלאות.

עמית יפרח, מזכ"ל תנועת 
המושבים, הודה לראשי המועצות 

שהגיעו לחזק אותנו ומלווים את 
המאבק לכל אורך הדרך. 

ניר מאיר, מזכ"ל התק"מ, הזכיר 
את האמירה של טרומפלדור, כי 

במקום שבו תעבור המחרשה, 
שם יעבור גם גבולנו. ניר ציין כי 

באגף התקציבים יש הסתכלות 
מקרו, שמדברת על כך שכל 

החקלאות מייצרת 10 מיליארדי 
דולר בלבד וזה לא כל כך חשוב. 

הנקודה היא לא רק הכסף, 
אלא גם ובעיקר המיקום. מדינת 

ישראל השקיעה כסף רב כדי 
לקדם את האזור, וכיום היא 
רוצה למחוק אותו. ניר מציע 

לשר האוצר לשקול, האם כדאי 
בשביל חיסכון של 60 שקל 

לחודש למשפחה להרוס מפעל 
התיישבות כל כך חשוב.

אבו וילן, מזכ"ל התאחדות 
חקלאי ישראל, ציין את הלחץ 

המופעל על הנציגות החקלאית 
לבוא ולחתום על הסכם, על 

אף שלהסכם המוצע פוטנציאל 
חמור לנזק בלתי הפיך לחקלאות 

הישראלית. לדבריו, ראש 
הממשלה מדבר על חיזוק 

והרחבה של ההתיישבות ברמת 
הגולן, דבר שנוגד את הרפורמה 
של האוצר, שמשמעותה חיסול 

ההתיישבות ברמת הגולן. 30 
מושבים בגבול הלבנון חיים על 
ענף ההטלה, וברור לחלוטין כי 

קיומה של הרפורמה תחסל 
יישובים אלו. אין לי ספק, אמר 

אבו, כי הממשלה מעוניינת לחזק 
את ההתיישבות ברמת הגולן, 

בגבול הלבנון ובעוטף עזה, אך 
המספרים עליהם התבקשנו 

לחתום, משמעותם היא החלשה 
של כל ההתיישבות הזאת. 

גלית שאול, ראשת מועצת עמק 
חפר, ציינה כי הרפורמה פוגעת 

לא רק בפריפריה אלא גם 
ביישובי קו התפר ובהתיישבות 

במדינת ישראל כולה. שמירה על 
החקלאות משמעותה שמירה 

על קרקעות המדינה, שמירה על 
השטחים הפתוחים, על הניקוז 

ועל הירוק. פגיעה בחקלאות 
משמעותה פגיעה בכל העקרונות 

הללו.
עודד זבולון, מנהל משקי הנגב, 
ציין את המשמעויות החקלאיות 

והכלכליות של הרפורמה 

המוצעת. לדבריו, הכרחי 
שהרפורמה תהיה מידתית 

והדרגתית, שתהיה התאמה בין 
המקורות לשימושים ושיינתן 

מענה לבעיית מחיר המים.
ח"כ נירה שפק ממפלגת יש 

עתיד, המתגוררת בקיבוץ כפר 
עזה, סגרה את הכנס וציינה 
כי הביטחון התזונתי במדינת 

ישראל תלוי במה שיקרה כאן 
ובכל הפריפריה. הרפורמה 

חשובה בתנאי שנותנים דגש לכל 
מרכיביה, למשל מחיר המים 

שחייב לרדת, הוזלת העבודה 
הזרה ועוד. יבוא מוסכם חייב 

להיות תחת בקרה של השירותים 
להגנת הצומח, כדי שלא נכניס 
לכאן מזיקים ומחלות וכן שלא 

נגרום נזק לצרכני התוצרת 
המיובאת. נירה אמרה שאינה 

מבינה איך הצליחו להפוך את 
החקלאים לאויבי מדינת ישראל. 
ציינה כי מחובתה להדגיש, כיו"ר 

ועדת המשנה למוכנות העורף 
בוועדת הביטחון של הכנסת, 

כמה עלינו לוודא שבשעת חירום 
המשק הישראלי ימשיך לפעול 

ולא יהיה תלוי בגורמים חיצוניים.

יור ארגון מגדלי ס
ירקות בכיכר סדום

דודי קדוש

ביום רביעי, 23.2.22, במסגרת 
סיור מזכירות הארגון ליום 

הפתוח בערבה, הגיעו החברים, 
מי ברכבו ומי בהסעה, לתחנת 

הניסויים שבכיכר סדום.
יישובי הכיכר כוללים את נאות 
הכיכר ואת עין תמר, שבתחום 

המועצה האזורית תמר. שני 
היישובים מונים קצת יותר מ-130 

משפחות, וממשיכים בקליטה. 
עיקר עיסוקם של החברים הוא 

חקלאות ומעט תיירות.
המאפיין של האזור המיוחד הזה 

הוא טמפרטורות חורף מאוד 

נוחות וקיץ לוהט. זו הסיבה 
שניתן להקדים באביב ולאחר 

בסתיו בגידולים השונים. בנוסף 
לכך, קיימים מי תהום גבוהים 
ברמת מליחות גבוהה, קרקע 

מלוחה )לא לשכוח שזה ממש 
בדרום ים המלח...( וההשקיה 

במים מליחים. מרכיבים 
אלה יחד מאתגרים מאוד 

מבחינה חקלאית ויחד עם 
זאת מאפשרים לגדל בעונות 

שבמקומות אחרים מאוד קשה 
לגדל עד בלתי אפשרי.

התפלגות הגידולים בשנים 
האחרונות הייתה: מלון ואבטיח 

בסתיו המאוחר וכן באביב 
המוקדם, ולידם מגדלים כמה 

מאות דונמים של בזיליקום 
ליצוא, פלפל ומעט גידולים 

אחרים, כמו עגבניות, קישואים, 
אספרגוס ועוד.

לצד גידולי הירקות התפתח ענף 
התמרים בהיקף של כ-3,000 

דונם בשני היישובים.
בסיור ביקרנו בחלקת ניסוי של 

מלוני אביב בשני מועדי שתילה, 
שתילת סוף נובמבר ותחילת 

דצמבר, באותם זנים. המטרה 
היא לבחון ולאתר זנים חדשים 

המתאימים לדרישות השוק 
ולתנאי המקום. בעת הסיור כבר 

היינו בקטיפים וטעמנו מלונים 
מזנים אחדים. 

הזן המוביל בכיכר הוא הדסון, 
בו חלק ניכר מהיבול נשאר 

בשדה בשל בעיות הבשלה או 
התמוטטות פנימית. מחפשים 

זנים שיתחרו או יחליפו את זן זה. 
ביקרנו גם בחלקת אננס, משני 
זנים מובילים, במועדי שתילה 
שונים. הגידול נעשה בגרובגס 

קוקוס ומושקה במים מותפלים 
במוליכות 1.2 מול מים מקומיים, 
שנעים בסביבות מוליכות 3. גם 

מועדי הפריחה שונים. מאחר 
שזה גידול ארוך, יש עדיין למה 

לצפות והמון ללמוד. 
ארטישוק הוא גידול חדש לאזור. 

ניסינו מספר זנים בשני מועדי 
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שתילה ובטיפולים שונים. אחד 
הטיפולים הוא צינון באמצעות 

מערפלים תלויים ורשת צל, כדי 
להקדים. טיפולים אחרים הם 

ריסוס הפריחה במינונים שונים. 
גם כאן נלמד את התוצאות 
ונשפר את הטיפולים בעונה 

הבאה. 
ביקרנו בחלקת אבטיחים של 
רוני קפון, חלקה שהייתה כבר 

בקטיף. שיטת הגידול המקובלת 
לאבטיח מוקדם היא גידול 

במנהרות עבירות, שתי שורות 
גידול במנהרה ובהפריה ידנית 
ולא באמצעות דבורים. רבים 

החקלאים שמגדלים בתוך 
רשת חרקים וגם פלסטיק, כדי 

להישמר ככל האפשר מווירוסים. 
גידול כזה מעמיד את החקלאים 

לא רק בפני הוצאה גדולה יותר, 
אלא גם בפני אתגרים חדשים 

נוספים בתחום ההפריה.
בסופו של הסיור התכנסנו שוב 

באולם המפגשים שבתחנה, 
לפני סיור באגם הברבורים שליד 
מפעלי ים המלח, בהדרכת טובי 

שור, מנהל בכיר במפעלים.

תודה רבה לדודי קדוש ולכל מי 
שסייעו ותרמו להצלחת הסיור!
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תכירוכירו
שק ביטון במושב מ

רינתיה: "דרך התות"

חגית שגב אילת

ראשיתו של משק ביטון, שכיום 
מנוהל על-ידי עמית ואילה ביטון, 

החל בסבים של עמית, שעלו 
ממרוקו והתיישבו במושב רינתיה. 

המשק כלל בעבר רפת ולולים, 
ובהמשך גידלו מטעים. משפחת 

ביטון עזבה את החקלאות 
במושב והמשיכה רק עם גידול 

עדר כבשים. 
בשנת 2018 חזר המשק ברינתיה 
לפעול תחת השם "דרך התות", 

כ-2 דונמים שמטפחים עמית 
ואילה ביטון ומגדלים בהם תות 

שדה בתנאים מיוחדים. ליווי 
המשק, מאז שחזר לפעול, 

הוא בהדרכת קיבוץ יד מרדכי, 
שאחראי להדברה המשולבת 

בו, לשם יצירת תות ללא חומרי 
ריסוס, "ביו תות". 

לשאלתנו, מדוע בחרו דווקא 
בתות שדה, משיב עמית שחבר 

המשך בעמוד הבא

שלהם ממשק כהן במושב, 
שבעצמו מגדל תותים 30 שנה, 

דחף אותם לעסוק בתות והמשיך 
והדריך אותם לכל אורך הדרך, 

לצד אגרונום מהמושב.
כיום השאיפה שלהם היא להגדיל 

את סל המוצרים. התחילו לגדל 
גם בצל ירוק על מצע מנותק 

וסוגי חסות, אייסברג ומסולסלת, 
תוך הגדלה מתמדת של חממות 

התות במצע מנותק ותוך קיום 
ניסיונות זנים בתות. יש לקחת 

בחשבון שהאדמה באזור המרכז 

היא אדמה קשה לגידול.
אילה ועמית הם מה שאנחנו 

מכנים דור המשך בחקלאות, 
ולא קל להם. אילה מציינת כי 
התשומות מתייקרות, התנאים 

הולכים ונעשים יותר ויותר קשים, 
ורק אם יקבלו סיוע בדרכים 

שונות יוכלו להמשיך ולהתקיים 
ולגדול עם המשק. "בתחושה 

שלנו כאילו עושים מעין קמפיין, 
בו מנסים להניא אותנו מהגידול 

ומלהיות חקלאים. אני מאוד 
רוצה שילדיי ימשיכו את הדרך 

שלנו אבל מקשים עלינו".
כאמור, הקושי העיקרי הוא 

ההשקעה בתשומות היקרות 
שהולכות ומתייקרות משנה 

לשנה, כמו: דשן, מצעים 
מנותקים, שתילים, עלויות שאינן 

מחזירות את עצמן גם במשך 
מספר שנים, למרות פעילות 
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המשק והמכירה הישירה. 
המכירה במשק מתבצעת 

בשני ערוצים עיקריים: חלוקה 
לחנויות ולנקודות מכירה ומכירה 

ישירה של תות שדה במשק. 
אילה אומרת שהמכירה הישירה 

החזיקה אותם בתקופת הסגרים 
בקורונה. נוצרה מודעות של 

צרכנים לקנייה ישירה מהחקלאי, 
והציבור למד שכך אפשר ליהנות 

גם מאיכות טובה ומתוצרת 
טרייה וגם ממחיר ללא פערי 

תיווך.
התרשמנו ממשק המתנהל בסדר 

מופתי, לפי מדדים מדויקים, 
"לפי הספר", וכך גם נראית 

התוצרת היפה. התות איכותי, 
מדהים ביופיו ובטעמו, בכל סוגי 

הזנים שמגדלים במשק, והאיכות 
ניכרת גם במוצרים איכותיים 

נוספים שמגדלים במקום.
נקווה שהקשיים לא ירפו את 

ידיהם של אילה ועמית, שמעידים 
על עצמם שהם אוהבי אדמה 

ומתרגשים ללא הרף מההשקעה 
מול התוצאות.

מאחלים להם המשך צמיחה 
והצלחה, שגשוג ונחת מהמשק, 
כדי שדור המשך נפלא כמותם 

ימשיך את המסורת החשובה 

של גידול ירקות ואת החקלאות 
המשובחת במשק ביטון ובאזור 

המרכז כולו.
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בשדה ההדרכהשדה ההדרכה
ש מנהרות העגבנייה      ע

Tuta absoluta  
נטע מור - מרכזת מקצועית 

להגנת הצומח בירקות, תחום 
הגנת הצומח, שה”מ

שלי גנץ - מרכזת מקצועית 
לעגבניות מאכל, אגף הירקות, 

שה”מ

עדכון - מרץ, 2022

העש Tuta absoluta הוא מזיק 
ידוע, שמוצאו בדרום אמריקה, 
אשר לפני יותר מעשור נמצא 

שם בלבד ונחשב מזיק מקומי. 
בשנת 2006 התגלה עש 

מנהרות העגבנייה לראשונה 
בספרד, ומאז הוא נפוץ בעולם 

במהירות רבה. בשנת 2008 דווח 
על הופעתו במדינות נוספות 

באירופה )איטליה, צרפת, מלטה 
והולנד( ובצפון אפריקה )מרוקו, 
אלג’יריה וטוניס(. במהלך 2009 

נמצא גם במדינות נוספות בצפון 

אפריקה ובאגן הים התיכון, 

ובדצמבר 2009 התגלה לראשונה 

בארץ. מלכודות פרומון, שהוצבו 

לניטורו, העידו על כך שהמזיק 

נפוץ בכל רחבי הארץ. יש לציין 

כי עש זה לא הגיע לארה”ב, 

ולכן נחשב שם מזיק הסגר, דבר 

המהווה איום על היצוא ליעד זה.

עש מנהרות העגבנייה 

שייך לסדרת הפרפראים 

)Lepidoptera(, למשפחת 

העשבחניניים )Gelechiidae(. גם 

עש הפקעות שייך למשפחה זו, 

וקיים דמיון בנזק שמסיבים שני 

 Tuta absoluta עשים אלה. העש

תוקף מינים שונים במשפחת 

הסולניים בלבד. עיקר נזקו נגרם 

לגידולי עגבניות בשטח פתוח 

ובבתי צמיחה, והוא מתבטא 

בפגיעה בעלווה ובפגיעה ישירה 

בפרי.

ביולוגיה ומחזור חיים
העש יכול להעמיד 12-10 דורות 

בשנה. מחזור החיים נמשך בין 
29 ל-38 יום. אורך גוף הבוגר 10 

מ”מ. נקבה אחת יכולה להטיל 
כ-260 ביצים במהלך חייה. הביצים 
מוטלות כבודדות, בדרך כלל בצדו 

התחתון של העלה. צורת הביצה 

המשך בעמוד 34

ביציםבוגרים

גולםזחל
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אובלית, מידותיה 0.22X0.36 מ”מ, 
וצבעה צהוב בהיר. ישנן 4 דרגות 

זחל, שאורכו נע בין 0.9 מ”מ ל-7.5 
מ”מ. צבע הזחל לבן-אפרפר. 

הסימן האופייני לזחל, שאינו קיים 
בעש הפקעות, הוא פס כהה בין 

החלק האחורי של קופסית הראש 
לבין המשך הגוף. לאחר הבקיעה 

הזחל נובר בעלים, בפירות 
ובגבעולים ויוצר בהם מנהרות 
ותעלות אופייניות. ההתגלמות 

יכולה להתרחש בקרקע, על פני 
שטח העלה או בתוך מנהרות. 

הגולם חנוט, עטוף בקורים דלילים, 
ואורכו 7-6 מ”מ.

פונדקאים
גידולים חקלאיים: עגבנייה, חציל, 

תפוח אדמה, פיפנו; צמחי בר: 
דטורה, ענבי שועל וסולניים 

נוספים. בגידול תפוחי אדמה 
נחשב מזיק עלווה ואינו פוגע 

בפקעות.

נזק
הגידול העיקרי שנפגע מהמזיק 

הוא עגבנייה, אך גם חצילים 
ותפוחי אדמה. גידולים בשטח 
פתוח, בעיקר עגבניות מאכל 
ותעשייה, חשופים לנזק גדול 

יותר בהשוואה לגידולים חסויים. 
גידולי עגבנייה חסויים נפגעים 

בעיקר כתוצאה מאי הקפדה על 
סגירת המבנים היטב במשך כל 
תקופת הגידול. אוכלוסיית העש 

החודרת למבנים אינה יכולה 
לצאת מהם, ולכן מתרבה בהם 

לעתים יותר מחלקות בשדה 
פתוח. הנזק מתבטא, כאמור, 

בפגיעה בעלווה ובפגיעה ישירה 
בפרי. דרגות הזחל 4-2 נכנסות 
ויוצאות מהעלים ומהפרי כמה 
פעמים, ובכך גורמות נזק רב 

יותר. 
בעלווה נראות מנהרות רחבות 
ולא רגולריות, המלוות בגללים, 

וניתן לראות את הזחל פעיל 

נזק בגבעול

מנהרות בעלווה

נזק בפרי
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בתוכן, או לחלופין, מנהרות 
ריקות עם פתחי יציאה של 

הזחלים. 
לפרי העגבנייה מסב העש נזק 

חמור ביותר, אך גם החציל עלול 
להיפגע. ניתן לראות חורי כניסה 

ויציאה, המלווים בגללים, על 
הפרי. לעתים החורים מוסתרים 
בעלי הגביע או בנקודות המגע 

בין שני פירות, דבר המקשה על 
הזיהוי. 

המזיק חודר לתוך גבעולים 
ואמירי צמיחה וגורם לקיטום 

האמירים ולנבילתם.

דרכי ההתמודדות 
עם המזיק
הגנה פיזית 

בגידולים חסויים יש להקפיד 
על סגירה מוחלטת של המבנים 

ברשת 50 מש, כולל התקנת 
דלתות כניסה כפולות עם חדר 

כניסה מוגדר. מומלץ לבחון 
חדרי כניסה חשוכים )שימוש 

בפוליאתילן שחור(, המקשים על 
חדירת העש ומזיקים אחרים. 

בוגרי העש חמקמקים וחודרים 
גם דרך חורים קטנטנים ברשת. 
איטום מוחלט של בית הצמיחה 

)סתימת חורים ברשת המעטפת 
ובאזור המרזבים( עשוי למנוע 

כמעט לחלוטין את הצורך 
בהדברה של המזיק. חשוב 

להקפיד על סגירת המבנים 
במשך כל תקופת הגידול, כולל 

בשעות הפעילות בחלקות.
סניטציה - מומלץ לשמור על 
סניטציה בתוך בית הצמיחה 
ובסביבתו באמצעות סילוק 
והשמדה של שיירים וספיחי 
גידולים קודמים ממשפחת 

הסולניים )תפוחי אדמה, חצילים, 
עגבניות( והדברת עשבייה, כמו 

ענבי שועל ודטורה המהווים 

פונדקאים למזיק. שאריות של 
צמחי עגבניות נגועות במזיק, 
המושלכות בקרבת החממה, 

מהוות מקור הדבקה לחלקות 
שכנות במשך כחודש. עקירת 
צמחים ושתילה מידית באותה 
חלקה יאפשרו רצף בהתרבות 
המזיק, שנותר בחממה ויתקוף 
גם את הגידול החדש. בנוסף, 

חיטוי קרקע או קלטור יפחיתו 
את אוכלוסיית הגלמים בקרקע. 
חובה להקפיד על מקור שתילים 
מהימן ונקי מהמזיק. חשוב מאוד 

להמשיך ולטפל לפי הצורך גם 
בסוף עונת הגידול, להקטנת לחץ 

ההדבקה למחזורים הבאים.
בלבול זכרים - נדיפיות פרומון 

לבלבול זכרים של העש משווקות 
כיום על-ידי שתי חברות: “חוטי 

טוטה אבסולוטה” של חברת אגן 
ו”רימילור טוטה” של חברת רימי. 

לגבי המינון ואופן ההצבה, יש 

לבדוק בתוויות המוצרים. שיטת 
הבלבול מהווה רק טיפול תומך, 

ולא פתרון לבעיה או טיפול יחיד. 
יש לעקוב אחר המזיק במלכודות 

פרומון שיוצבו בחלקה ועל גבי 
הצמחים וליישם תכשירי הדברה 

בהתאם לנגיעות. כמו-כן, יש 
לנקוט בכל האמצעים האחרים 
המוצעים לטיפול במזיק, כולל 

סגירה נאותה ברשת 50 מש החל 
מהשתילה ובמהלך הגידול.

הדברה ביולוגית - אויב 

 Nesidiocoris- טבעי מקומי
tenuis  - פשפש )רכנף(, המצוי 

באוכלוסיות גבוהות בטבע, יעיל 
בהדברת המזיק ומותאם היטב 

לצמח העגבנייה. הוא טורף ביצים 
וזחלים מדרגה ראשונה ומשמש 
כמדביר טבעי בשדה פתוח. עם 

זאת, בפיזור המוני של הרכנף, 
שנעשה בעבר בבתי צמיחה 
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בארץ על ידי חברת ביו-בי, נגרם 
נזק לגידול, כיוון שהרכנף ניזון גם 

מהצמחים, וכיום לא קיים גידול 
המוני שלו בארץ. 

הדברה כימית - הדברה כימית 
מיועדת בעיקר לקטילת הזחלים, 

המגיחים מהמנהרות כמה 
פעמים במהלך התפתחותם. 

קיימים מגוון תכשירים המורשים 
להדברת המזיק, אך במהלך 

השנים חלה פחיתה ביעילות של 
חלק מהתכשירים, ובמיוחד של 

אלה מקבוצת הדיאמידים )קורגן, 
אמפליגו ודוריבו(, בעקבות שימוש 
נרחב בהם. כדי למנוע התפתחות 

עמידות של המזיק לתכשירים 
הקיימים, יש לבצע תחלופה 
)אלטרנציה( בין התכשירים 

מהקבוצות השונות. אין לרסס 
יותר מפעמיים ברציפות אותו 

חומר פעיל. כמו-כן, מומלץ לשלב 
בשמן להשגת תוצאות מיטביות, 
וחשוב להקפיד בריסוס על כיסוי 

טוב של העלווה, כולל החלקים 
העליונים של הצמחים.

השימוש בתכשירים השונים, 
המוצגים בטבלה 1, מותנה 

ברישוי בגידול ובהקפדה על 
התאריך האחרון לריסוס לפני 

הקטיף, כמצוין בתוויות כל 
תכשיר ותכשיר. בנוסף, יש 

להתחשב בהשפעת התכשירים 
על דבורי הבומבוס.

חלת הנבילה של מ
החציל

מחלה חדשה-ישנה 
בחצילים

עדכון: מרץ 2022
נטע מור, עדי סויסה, 

דוד סילברמן - שירות ההדרכה 
והמקצוע )שה”מ(

גניה אלקינד, תומר גרשון, 
מירב אלעזר - השירותים 

להגנת הצומח
עומר פרנקל - מינהל המחקר 

החקלאי

מבוא
בחודש מרץ 2021 נצפו בחלקת 
חציל באזור חוף הכרמל צמחים 

שהראו סימני נבילה, שאינם 
דומים לאלה הנגרמים כתוצאה 
ממחלת הדוררת, שהיא מחלת 

הנבילה הנפוצה בגידול. דוגמאות 
צמחים חולים נלקחו למעבדה 

לאבחון בשירותים להגנת הצומח 
ולמעבדה של עומר פרנקל 
במינהל המחקר החקלאי. 

בשתי המעבדות אובחן פוזריום 
 ,PCR אוקסיספורום, ובבדיקת

שנעשתה במעבדה לאבחון, 

 Fusarium-הוגדר התבדיד כ
 oxysporum f. sp. Melongenae

(Fomg), המוכר בעולם כגורם 

מחלת הנבילה של החציל 
)Fusarium wilt(. אף שפוזריום 

זה הוגדר לראשונה בארץ בשנה 
שעברה, נמסר מיודעי דבר 

)פרופ’ יעקב קטן וחובריו( כי 
מחלת הפוזריום בחציל נודעה 
כבר בעבר הרחוק, אך לא ניתן 

היה להגיע לאבחון המדויק, כפי 
שקיים עתה. נכון להיום, זרעי 

חציל המיובאים לארץ נדרשים 
לבדיקת נוכחות פטרייה זו, 

חלקה, שהופסקו בה הטיפולים 
בסוף הגידול, נפגעה קשות 

בעלווה ובפירות העגבנייה, והיא 
מהווה במצב זה מקור מדבק 

לחלקות צעירות שכנות

טבלה מס’ 	: רשימת התכשירים המורשים בעגבניות

קבוצת חומר פעילIPMהתכשיר
הערותפעילות

בשילוב שמן MILBEMECTIN6 EOSמילבנוק*
היישום רק במבנים סגוריםCHLORFENAPYR13פיראט/ פוליס

+EMAMECTIN BENZOATEדנים פיט*
LUFENURON15+6

פרוקליים/ פרפקט/ 
נוק אאוט/ פרוקיל/ 

פוקר
EMAMECTIN BENZOATE6 הריסוס יפחית נגיעות בזבובי

מנהרות ובזחלי עשים אחרים

+EMAMECTIN BENZOATE אוברטופ
ACETAMIPRID6+4

בשילוב שמן NOVALURON15EOSרימון 10*
בשילוב וירותרSPINETORAM5ספרטה סופר

INDOXACARB22Aאוונט

METAFLUMIZONE22Bאלוורדה

מומלץ בשילוב ביו-פילםCHLORANTRANILIPROLE 20028קורגן

CHLORANTRANILIPROLE 100 דוריבו
+  THIAMETHOXAM28+4מכיל גם אקטרה

אמפליגו*
 CHLORANTRANILIPROLE 100

+
LAMBADA CYHALOTHRIN

מומלץ בשילוב שמן או מטרונום; 28+3
מכיל גם קרטה

FLUBENDIAMIDE28טאקומי

CYANTRANILIPOLE28ורימרק*
לשימוש בהגמעה; מדביר גם 

כנימת עש טבק, זחלי עשים וזבוב 
מנהרות

לא ידועPYRIDALYLבז

מתאים לשימוש גם בגידול אורגניBACILLUS THURINGIENSIS11דיפל

מתאים לשימוש גם בגידול אורגנילא ידועAZADERACHTINעזגן

PYRETRINS+ NEEM OIL3תותח

התכשירים המסומנים בכוכבית )*( מורשים לשימוש גם בחציל

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

 התמונות בפרק זה נמסרו באדיבות: מוחמד אבו טועמה, שה”מ; אבי פרייסלר, ביו-בי; 
ולריה ספליארסקי, השירותים להגנת הצומח. עריכה לשונית: עדי סלוניקו, גרפיקה: לובה קמינסקי
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המשך בעמוד הבא

מחשש לכניסת זרעים נגועים.
בחורף 2022 הופיעה המחלה 

שוב באופן ספורדי בכמה חלקות 
חצילים נוספות באזור חוף 

הכרמל. במבחן קוך, שבוצע 
במעבדתו של עומר פרנקל, 

צמחי חצילים שהודבקו בנבגי 
הפטרייה הראו סימני נבילה 

תוך עשרה ימים מההדבקה. 
המחלה אובחנה השנה בשני 

זני חצילים פרתנוקרפיים: 206 
ו-603 )שייכים לחברת פיטו 

הספרדית ומשווקים על-ידי גדות 
אגרו(, בצמחים שאינם מורכבים, 

הנפוצים מאוד בעונה זו בכל 
אזורי גידול החצילים בארץ. יש 
לציין כי בעת כתיבתו של מידע 

זה, התקבלו דיווחים על המחלה 
רק מאזור חוף הכרמל. אנא, ידעו 
את המדריכים במקרה של חשד 

להופעת המחלה גם באזורים 
אחרים, והעבירו צמחים חשודים 

למעבדה לאבחון.
הפטרייה נחשבת לפתוגן קרקע 

הרסני וספציפי לחציל, והיא 
בעלת תפוצה עולמית נרחבת 
- דווח עליה עד כה במדינות: 

טורקיה, אירן, רומניה, איטליה, 
ספרד, פלורידה )ארה”ב(, 

קוריאה וסין. פטרייה זו יוצרת 
 ,)Chlamydspores( גופי קיימא

אשר להם יכולת השתמרות 
ארוכת טווח בקרקע ועל גבי 

 Altinok et al,( שאריות צמחים
2018(. עשבי בר שונים מאחסנים 

את הפטרייה ועלולים להוות אף 
הם מקור להדבקה. מהחלקה 

הנגועה, שנתגלתה בשנת 2021, 
עולה כי עם התחממות

מזג-האוויר גוברת, כפי הנראה, 
התמוטטות הצמחים כתוצאה 

מהמחלה. 
מאפייני המחלה

כלורוזת עלים; הצהבות בין 

העורקים בצדם העליון של 
העלים; התייבשות עלים וענפים, 

הגורמת לנבילה, המתחילה 
בחלק העליון של הצמח ונמשכת 
כלפי מטה )die back( )תמונה 1(; 
החמה חיצונית על גבי הגבעולים 

בגבהים שונים; החמה חמורה 

בצינורות ההובלה; ולבסוף - 
נבילה כללית של הצמח )תמונות 

3-2(. לעתים נצפית בצמח 
החולה התחדשות של צימוח 
צעיר, הפורץ מחלקו התחתון 
בקרקע )תמונה 4(, אך הדבר 
אינו מעיד על הבראת הצמח.

תמונה מס’ 	: הצהבת 
עלים

תמונות מס’ 3-2: נבילת ענפים מלמעלה 
כלפי מטה )die back(, החמה חיצונית על 

הגבעולים ונבילה כללית של הצמחים
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בעגבניות טוטה אבסלוטה

ממשק התמודדות 
עם המחלה 

סניטציה - כדי לצמצם את רמת 
המדבק בקרקע, חשוב להוציא 

את הצמחים הנגועים מהחלקות 
ולקבור אותם או לשורפם 

)השריפה מותנית בקבלת אישור 
מיוחד לכך(. בנוסף, עם סיום 

הגידול, מומלץ לקטול אותו 
בתכשיר מתאם סודיום )אדיגן 

ודומיו( במינון של 25 ליטר לדונם. 
בעת מעבר מחלקה נגועה 

לחלקה בריאה, יש לשטוף היטב 
במים את כלי העיבוד ולרסס 

אותו באקונומיקה.
חיטוי קרקע – שימוש בתכשירי 

מתאם סודיום יפתור את הבעיה 
באופן חלקי בלבד. עם זאת, 

ביצוע קפדני של חיטוי הקרקע, 
שייעשה בשילוב חיטוי סולרי, תוך 

הקפדה על יתר הכללים, יניבו 
תוצאות טובות יותר. 

מחזור זרעים - עקב יכולת 
הישרדותה והשתמרותה של 

הפטרייה בקרקע לאורך שנים, 
לא תיפתר הבעיה באמצעות 

מחזור זרעים, המשולב בגידולים 
אחרים, כמו פלפל או עגבנייה. 

בחלקת החציל, שנפגעה בשנת 
2021, גדל פלפל שאמנם לא 
נראים בו סימני נבילה, אולם 

החזרה לגידול חציל, ללא טיפול 
יעיל במחלה, תאפשר את 

התפרצותה המחודשת.
זנים עמידים - השיטה 

המועדפת והיעילה ביותר 
להתמודדות עם פטריות קרקע 
היא השימוש בזנים עמידים, אם 

קיימים. 
שימוש בכנות עמידות - יש צורך 

בבחינת כנות הידועות כעמידות 
למחלה.

תכשירי הדברה במהלך 
הגידול - תכשירי פרוכלורז 
)ספורטק, אוקטב, מיראז’( 

ותכשירים המכילים את החומר 
fludioxonil  )כמו סקולאר 

או סוויץ( נמצאו יעילים כנגד 
פוזריום בגידולים אחרים ועשויים 

לגלות יעילות מה גם בשימוש 
בהם במהלך גידול החציל, אך 

עדיין דרושה בחינה מעמיקה 
של יעילותם בהדברת המחלה 

בחציל ושל הפיטוטוקסיות 
שלהם לגידול. 

רשימת ספרות
Altinok et al (2018). 

Characterization of Fusarium 

oxysporum f. sp. melongenae 

isolates from Turkey with ISSR 

markers and DNA sequence 

analyses. Eur. J. Plant Pathol. 

150: 609–621.

חור פיטם בעגבניות ש
ובפלפל - האם 

התופעה בלתי נמנעת?

יורם צביאלי - מו”פ ערבה 
תיכונה וצפונית תמר

עדי סויסה - שה”מ, משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר

תופעת שחור הפיטם )שח”פ( 
הינה תופעה פיסיולוגית הנפוצה 

במספר גידולים והנגרמת ככל 
הידוע עקב מצב עקה של הפרי, 

לעיתים, גם ללא סימני עקה 
נראית לעין של הצמח הכולל. 

פירות עגבניות ופלפל מוארכים 
נראים רגישים יותר לתופעה, 

יחסית לטיפוסים אחרים.

תמונה מס’ 4: התחדשות ענפים 
מבסיס הצמח החולה

להלן פירוט מספר סיבות אפשריות לשח”פ, ובהתאם - הדרכים 
למניעת התופעה.

דרכים להפחתת התופעהסיבות )לפי סדר החשיבות(
1( רגישות זן

בזן רגיש מערכת הולכת המים 
בתוך הפרי מפותחת פחות יחסית 

לזן עמיד לשח”פ )ראו תמונות(.
בזן רגיש מיוצרים בתנאים 

מסוימים יותר חומרים מחמצנים 
ו/או פחות חומרים אנטי-

אוקסידנטיים

גידול זן עמיד / סביל יחסית

2( טמפרטורה גבוהה, קרינה 
גבוהה וישירה לפרי גורמות 

להתחממותו, לסינתזה 
ולהצטברות של חומרים 

מחמצנים בפרי )=אוקסידנטים, 
רדיקלים חופשיים, מי חמצן וכו’( 

הגורמים להרס רקמות. 

מניעת מצבי עקה לצמחים - 
שמירה על צמח חזק, בעל כיסוי 
עלוותי טוב, ומניעה של חשיפת 

פירות לקרינה ישירה; 
פריסת רשת צל

3( השקיה בחסר הגורמת 
להמלחה

השקיה - מתן מנות השקיה 
סדירה, המספקות את תצרוכת 

הצמח ומנת השטיפה.
מהתרשמות בשטחי גידול, 

תוספת השקיית לילה הפחיתה 
את התופעה. 

4( עודף דישון יוצר ריכוזי אמון 
גבוהים העלולים להשרות עקה. 

 NH4 הספקת חנקן אמוניקלי
גבוהה.

דישון בהתאם לצריכת הצמחים; 
מומלץ לבקר את רמת החנקן 

בקרקע באמצעות משאבים.
העדפת דשנים על בסיס חנקן 

.N03 חנקתי

5( רמה נמוכה של סידן במי 
ההשקיה.

הבטחת ריכוז מספק של סידן 
במי ההשקיה;

במי בארות הערבה לא חסר סידן 
במי ההשקיה )120 ח”מ(. ריסוס 

עלוותי לא יעזור.
6( רמת מנגן Mn במי ההשקיה: 

תוצאות ניסויים, שנערכו לאחרונה, 
מצביעות על קשר אפשרי בין 

רמת מנגן לשח”פ. בדיקת הנושא 
עדיין בחיתוליה.

שמירה על ריכוז של 0.3 ח”מ 
לפחות במי ההשקיה )הערכה 

בלבד(

במצב זה מתחילה תמותת תאים 
בצד הרחוק של הפרי ממקור 

המים, כלומר בצד הפיטם. 
שח”פ מתגלה לעין בשלבי גידול 

מאוחרים יחסית של הפרי, אך 
ידוע כי הפגיעה נגרמת כבר 

בשלבי הגידול המוקדמים, 
בשבועות ראשונים לאחר חנטה. 

פירות ירוקים צעירים רגישים 
יותר מאשר פירות בשלים. 

פירות בשלבי גידול התחלתיים 
מהווים מבלע חזק יותר של 

חומרי מזון לתאים. במצב של 
הספקת מים לקויה, בזמן עקה, 

ייפגעו פירות אלו יותר מאשר 
הפירות המבוגרים. מחקרים 

רבים נערכו בארץ ובעולם 
בפלפל ובעגבניות, לבירור שורשי 

התופעה. 
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לאחר ביקור במספר חלקות 
בימים האחרונים, אנו מבקשים 

לחדד מספר נושאים. 

השקיה - הטמפרטורה עולה, 
ההתאיידות גבוהה, לא לחסוך 

במים. מומלץ לפצל את 
ההשקיה למספר מנות, לפי סוג 

הקרקע.

דישון - ריכוז הדשן במים צריך 
לעמוד על 80-60 ח”מ חנקן, לא 

יותר.

החלפת פלסטיק ברשת - תלוי 
מבנה. ניתן להתייעץ איתנו, 

לקבלת החלטה מושכלת.

קימחונית - הנגיעות עולה 
בשטחים ובולטת במיוחד 

בחלקות שלא טופלו בזמן 
למניעה. במקרה של נגיעות, 

מומלץ כעת לרסס ולא להגמיע.

כנימות עלה - יש לעבור ולנטר 
תכופות. במקרה של איתור 
מוקדים, רצוי לטפל בשלב 

מוקדם. במידה שנראה כי החומר 
לא יעיל, נא לפנות לסבטלנה 

בדחיפות, לבחינת המשך טיפול.
הטמפרטורה הנמוכה ששררה 

בערבה, כמו גם באזורי גידול 
אחרים בארץ, גרמה לעיכוב 
בהתפתחות הפלפל האביבי 
בשלבים המוקדמים ולאיחור 

בהתפתחות הפרי. בנוסף, 
הקטיפים בשדות הסתוויים 

עומדים לקראת סיום. 
משתי סיבות אלו, כדאי מאוד 

מאוד לטפל ולשמור על החלקות 
האביביות במצב תקין, להבטחת 

פרי איכותי.

בהצלחה!!

שימת תכשירי הדברה ר
מקוריים וגנריים במיון 

לפי חומר פעיל 

עודכן: מרץ 2022

ריכזו: נטע מור ויעקב גוטליב, 
שה”מ

המידע נלקח ממאמר הנתונים של 
השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

הרשימה שלהלן נועדה להקל 
על ציבור המשתמשים ולרכז 

עבורם את התכשירים במיון לפי 
החומר הפעיל. בנוסף, הכנסנו 

פירות פלפל )למעלה( ועגבנייה לאחר הזרקת חומר צובע: מימין 
פירות מזן סביל.  צינורות ההובלה מפותחים בפרי הסביל יחסית לזן 

הרגיש ומגיעים עד הפיטם. 
באדיבות ד”ר בני אלוני

ברשימה זו גם תכשירים מקוריים שחור פיטם בעגבניות )מימין( ובפלפל
המכילים בתוכם חומרים פעילים 

מוכרים. התכשיר המסחרי, 
המופיע בתחילת כל שורה 

בטבלה, הוא לרוב התכשיר 
הראשון מסוגו שהופיע בשוק. 

ייתכן שוני בפורמולציה ובריכוזי 
החומר הפעיל בין התכשירים 

המכילים את אותו חומר פעיל, 
ויש להיצמד להנחיות התווית של 

כל אחד מהתכשירים בנפרד. 
הרשימה אינה מכילה תכשירים 
שאין להם תכשירים מקבילים. 

אין מידע זה מהווה המלצה 
לשימוש בתכשיר כלשהו.

תכשירים להדברת פטריות, נמטודות וחיידקים

תכשירים מסחרייםחומר פעיל

METHAM SODIUM אדיגן סופר/ אדוכם סופר/ מתמור/אדירם
- מיועדים לחיטוי קרקע

FLUAZINAM אוהיו/ באנג’ו, באנג’ו פורטה )בשילוב ח”פ
של אקרובט(, בראשית )לזירוז התעוררות(

PROCHLORAZאוקטב/ מיראז’/ ספורטק
PENCONAZOLE אופיר/ אורון/ טופנקו/ עומר

CYPROCONAZOLE
אטמי אקסטרה/ צפריר/ סיפרו, פריורי 
 אקסטרה )בשילוב ח”פ של עמיסטר(, 

)picoxystrobin אקנטו פלוס )בשילוב עם

FOSETHYL-AL
אליאט/ גאוס, דיינון אנרג’י )בשילוב 

ח”פ של דיינון(, גאוס אקסטרה )בשילוב 
פולפאן(

DIMETHOMORPH

אקרובט )בשילוב מנקוזב(, אתלט/ 
ספינקס/ דיימונד/ אצן )ללא חומר 

פרוטקטנט(, קבריו )בשילוב עם 
pyraclostrobin(, ברקוד/ ספינקס סופרה 

)בשילוב ח”פ של בראבו(, אורבגו )בשילוב 
עם ametoctradin(, באנג’ו פורטה )בשילוב 

)fluazinam עם
TRIADIMENOLבאיפידן/ שביט

COPPER SULFATE בורדזול, גפרת נחושת, מאסטרקופ, מור
)Potassium hydrogen בשילוב(

CHLOROTHALONIL

בראבו/ אודאון/ברבי/ זטניל/ נוגל/ 
ברק, קוסמוס )בשילוב ח”פ של קנון(, 

פוליו גולד/מטאל גולד )בשילוב ח”פ של 
רידומיל גולד(, קומודור/ קולונל )בשילוב 
ח”פ של עמיסטר(, זטניל C )בשילוב עם 

cymoxanil(, ספינקס סופרא )בשילוב ח”פ 
של אקרובט(

TETRACONAZOLE ,)דומארק, דומארק קומבי )בשילוב גופרית
אמרלד אנרג’י )בשילוב עמיסטר(

PROPAMOCARB HCL

דיינון/ דותן/ תמנון, דיינון אנרג’י )בשילוב 
ח”פ של אליאט(, קונסנטו )בשילוב 

ח”פ של סכיור(, אינפיניטו )בשילוב עם 
)fluopicolide

DITHIANON)דלן, פוטורה )בשילוב ח”פ של קנון

SULPHUR

הליוגפרית/גופריתר/גופרביק/גופרטיב/
 גפרכל/גופרימור/מיקרוטיול/סופה/

סולפו-לי/סולפוזול/קומולוס/קואלה/סולי/
סולפקס, דומארק קומבי )בשילוב( 

המשך בעמוד הבא
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תכשירים מסחרייםחומר פעיל

OXAMYL ויידט/ ויוה )ליישום בקרקע להדברת
נמטודות(

BENTHIAVALICARB-
ISOPROPYL

ולבון )בשילוב מנקוזב(, וינקר )בשילוב 
פולפאן(, זורבק אנדביה )בשילוב 

 Oxathiaplprolin(

OXATHIAPLPROLIN ,)famoxadone זורבק אנקנטיה )בשילוב
זורבק אנדביה )בתוספת ח”פ של ולבון(  

FLUTRIAFOL חוסן/קוז’אק/ איתן, מיקסבום )בשילוב
ח”פ של עמיסטר(

ABAMECTIN טרוויגו/ נמטוקס )תואריות ליישום בקרקע
להדברת נמטודות עפצים(

FLUOPYRAM

ולום פריים )להדברת נמטודות(, לונה 
אקספריאנס )בשילוב ח”פ של פוליקור(, 

לונה טרנקיליטי )בשילוב ח”פ של מיתוס(, 
לונה סנסיישן )בשילוב ח”פ של פלינט(

PENCYCURON
מומנטו/מונטי/פנסיונר/פאנצ’ו/קורון/
אמסטו פריים, טנגו )בשילוב ח”פ של 

עמיסטר(

PYRIMETHANIL מיתוס/ פירוס/ פרדיקט/ אתוס, לונה
)fluopyram טרנקיליטי )בשילוב עם

MANCOZEB /מנצידן/ מנקודי/ מנקוזן/ מנקוטל
טרידקס/ סאנקוזב

CYMOXANIL

מנקור/ דראגו/ צימוקלין/ סימוקסי טופ 
)בשילוב מנקוזב(, זטניל C )בשילוב ח”פ 

Xשל בראבו(, קורזייט/ויטן/סיימון/ סיימוק
)ללא תוספת פרוטקטנט, מחייבים 

שילובים(

CAPTAN מרפאן/ קפיטן/ מרקו/ קדט, שמיר
)בשילוב ח”פ של פוליקור(

 TRIBASIC COPPER
SULFATEנחושתן, טריו, מרק בורדו אולטרא

CYFLUFENAMID)נץ, סידלי טופ )בשילוב ח”פ של סקור

KRESOXIM METHYL סטרובי/ קרוזו, קוליס )בשילוב עם
)boscalid

 BOSCALID +
PYRACLOSTROBIN

סיגנום/ בליס, קוליס )boscalid בשילוב 
 pyraclostrobin( קאבריו ,)ח”פ של סטרובי

בשילוב ח”פ של אקרובט(, פרימיום 
)boscalid בשילוב ח”פ של עמיסטר(, 
דיסקברי )boscalid בשילוב ח”פ של 

פלינט(

MYCLOBUTANIL סיסטאן/ראלי, שריף סופר )בשילוב דינוקפ
הח”פ של קרטן(

FENAMIDONE סכיור )בשילוב מנקוזב(, קונסנטו )בשילוב
ח”פ של דיינון(

FLUDIOXONIL

סלסט/ואלס/ פלאסיד/סאן רייז )100 
גר’/ל’(, סקולאר )230 גר’/ל’(, סוויץ’/

סוואנה )בשילוב עם Cyprodinil), קרוזר 
מקס )בשילוב ח”פ של אקטרה( מיועד 
לעיטוי זרעים, סלסט טופ )בשילוב ח”פ 

של סקור וח”פ של אקטרה(, סנטרינו 
)בשילוב ח”פ של קונפידור ופוליקור( 

לעיטוי זרעים, מקסים )לעיטוי זרעים( 

DIFENOCONAZOLE

סקור/ סקוטר/ דיוידנד/ סקיפר/ בוגירון/ 
דיפקור, אורטיבה טופ/ סקופ )בשילוב ח”פ 
של עמיסטר(, סידלי טופ )בשילוב ח”פ של 

נץ(, רגב )בשילוב עם שמן עץ התה(

AZOXYSTROBIN

עמיסטר/ עמיעוז/ עמירן/ זאוס/ טופסטאר, 
אורטיבה טופ/סקופ )בשילוב ח”פ של 

סקור(, פריורי אקסטרה )בשילוב ח”פ של 
אטמי(, קומודור/קולונל )בשילוב ח”פ של 
בראבו(, אזימוט/דואט )בשילוב ח”פ של 

פוליקור(, אמרלד אנרג’י )בשילוב ח”פ של 
 ,)boscalid דומארק(, פרימיום )בשילוב עם

מיקסבום )בשילוב ח”פ של חוסן(  

תכשירים מסחרייםחומר פעיל
 POLYOXIN AL /

POLYOXIN B)B( פרלין /)B( 10 מילפן ,)AL( פולאר

TEBUCONAZOLE

פוליקור/ אוריוס/ טולדו/ טיפקס/ פולירון/ 
טבוקול, נתיבו/אופק )בשילוב ח”פ של 

פלינט(, אזימוט/דואט )בשילוב ח”פ 
של עמיסטר(, שמיר )בשילוב ח”פ של 

מרפאן(, וינטו )בשילוב ח”פ של נמרוד(, 
בנלוס )בשילוב עם Cyprodinil(, סנטרינו 
)בשילוב ח”פ של סלסט וקונפידור(, לונה 

)fluopyram אקספריאנס )בשילוב עם

TRIFLOXYSTROBIN

פלינט/ פאנטום, נתיבו/ אופק )בשילוב 
ח”פ של פוליקור(, דיסקברי )בשילוב 
עם boscalid(, לונה סנסיישן )בשילוב 

   )Fluopyram
 1,3

DICHLOROPROPENE
קונדור/ אגרוצלון, טלון II/אגרוטל - 

מיועדים לחיטוי קרקע

COPPER HYDROXIDE
קוציד 2000/ קוציד אופטי/ בלו שילד/ 
פונגורן/ תמנע, סופרקופ )בשילוב עם 

)copper oxychloride

FAMOXADONE קליפמן, זורבק אנקנטיה )בשילוב
 )Oxathiaplprolin

 POTASSIUM
PHOSPHITE

קנון/ קיפ/ ניקון/ פוספירון/ קורדון, 
הרקולס/קלירוס )בשילוב נחושת(, 
קוסמוס )בשילוב ח”פ של בראבו(

METALAXYL-M
,MEFENOXAM=

METALAXYL

רידומיל גולד נוזלי/ מטאליקה/ רודאו, 
רידומיל גולד  MZ /רודאו MZ/ מנקולקסיל/ 

מילור/ דו רה מי )בשילוב מנקוזב(, אצילון 
 XL גולד קומבי )בשילוב פולפאן(, אפרון
)לטיפול בזרעים(, רידומיל גולד נחושת 

)בשילוב נחושת(, פוליו גולד/ מטאל גולד 
)בשילוב ח”פ של בראבו(

שמנים ותכשירים להדברת אקריות וחרקים

תכשירים מסחריים חומר פעיל

SPIROMESIFENאוברון/ אובליסק
CHLORFLUAZURONאטברון/ טורפדו

DINOTEFURANאיפון/ סומו/ אייקון
SPIRODICLOFENאנוידור/ ספידי/אינדיגו

THIAMETHOXAM

אקטרה/קרוזר, קרוזר מקס )בשילוב ח”פ 
של סלסט(, סלסט טופ )בשילוב ח”פ של 

סקור וסלסט(, דוריבו )בשילוב ח”פ של 
קורגן(

FENBUTATIN OXIDEאקרימייט/ בוטרקס/ טונטו

CYANTRANILIPROLE אקסירל )ליישום בריסוס בלבד(, ורימרק
)ליישום בהגמעה בלבד(

 BACILLUS
THURINGIENSIS

ביו-טי פלוס/ דיפל/דלפין/ פרוביט )חלק 
מכילים רק תת-מין אחד של בצילוס(

THIACLOPRID ביסקייה/ תיאדור/ קלימרה, פרותאוס
)בשילוב ח”פ של דסיס( 

DELTAMETHRIN ,)דסיס/ דלתא גרין/ קשת )לתברואה
פרותאוס )בשילוב ח”פ של ביסקייה(

CHLORPYRIFOS /דורסן/ דורסבן/ דור און/ דורפס
ספקטרום/ פירינקס/ רמסן )פתיון גרגרי(

SUMMER OIL וירול/ וירותר/ לבנולה/ לגונה/ נרולה
MINERAL OILEOS/JMS

PARAFFINIC OIL
דימול/ אולטרה פיין/ אולטראפז, נרותר/ 

נרוזול/ וינטוזל/ וינתוזל סופר )ארבעת 
האחרונים משמשים גם לוויסות צמיחה(

NEEM OILנימגארד/ נים-בי/ נימטול/ אגרימור-סטופ
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תכשירים מסחריים חומר פעיל

TEA TREE OIL טימורקס גולד/טימורקס אקט, רגב
)בשילוב ח”פ של סקור(

ABAMECTIN

ורטימק/ אקרימקטין/ אגרירון/ אינוורט/ 
אקטינמור/ ביומקטין/ בקטין/ ורטיגו/ 

ורקוטל/ ורמוט/ ווליאם טרגו )בשילוב ח”פ 
של קורגן(

PYRIPROXYFENטייגר/ קוברה/ טריגון
FLONICAMIDטיפיקי/ דינמו

BIFENTHRIN

טלסטאר/ אטלס/ מקסגארד/ סטארגרד/ 
סטרטר/ בי-סקט/ תלתן, אצטאסטאר 

)בשילוב ח”פ של מוספילן(, גריזלי מקס 
)בשילוב ח”פ של קונפידור ורימון(, רימון 

פאסט )בשילוב ח”פ של רימון(
CYROMAZINEטריגרד/ טופגארד/ טרופר
METHOMYLלאנט 20/ לאנט 90/ מתוניט/ מתומקס

TEFLUBENZURON מוליט/ שונית, אקזיט )בשילוב ח”פ של
פרוקליים(

ACETAMIPRID

מוספילן לריסוס/ מפיסטו/ מוסקיטון, 
אצטאסטאר )בשילוב ח”פ של טלסטאר(, 
קורמורן )בשילוב ח”פ של רימון(, אוברטופ 

)בשילוב פרוקליים(

LUFENURON מץ’/ צבר/מאצ’ו/מירון, דנים/דורנים/דיזל
)בשילוב ח”פ של פרוקליים(

METALDEHYDE מתזון/ חסלזון/ קרקול - מיועדים
להדברת חלזונות

CYPERMETHRIN /סימבוש/ טיטאן/ סימשופר/ סיפרין
שרפז/ תרסיפ/ סיטרון

ETOXAZOLEספיידר/טופ-מייט

SPINETORAM ספרטה סופר, ארמדה )בשילוב ח”פ של
ראנר(

DIAFENTHIURON פגסוס 250/ פגסוס 500/ בוננזה/ פניקס
250/ פניקס 500/ פוינטר 500

CHLORFENAPYRפיראט/ פוליס
BIFENAZATEפלורמייט/ פרדיסו/ פלוטו/ דורמייט

CYHEXATIN/פליקטרן/ אקריטל/ לינטקס סופר/ הדר
אל חלד

 EMAMECTIN
BENZOATE

פרוקליים/ פרפקט/ דורקליים/ נוק אווט/
פרוקיל, דנים/דורנים/דיזל )בשילוב ח”פ 

של מץ’( , אקזיט )בשילוב ח”פ של מוליט(, 
מטרופולין )בשילוב ח”פ של ראנר(, 

אוברטופ )בשילוב ח”פ של מוספילן( 

IMIDACLOPRID

קונפידור/סייפן/ קודקוד/ קוהינור/ 
קונפידנס/ גאצ’ו )לחיטוי זרעים(,טוטם 

)בשילוב האיזומר הפעיל שבקרטה מקס(, 
גריזלי מקס)בשילוב ח”פ של טלסטאר 

ורימון(, סנטרינו)בשילוב ח”פ של פוליקור 
וסלסט(, דלתא קומבי )בשילוב עם ח”פ 

של דסיס(

CHLORANTRANILIPROLE
קורגן, דוריבו )בשילוב ח”פ של אקטרה(, 

אמפליגו )בשילוב ח”פ של קרטה(, ווליאם 
טרגו )בשילוב ח”פ של ורטימק(

 LAMBADA
CYHALOTHRIN

קרטה מקס, אמפליגו )בשילוב ח”פ של 
קורגן(, טוטם )בשילוב קונפידור(

METHOXYFENOZIDE ,)ראנר, ארמדה )בשילוב ח”פ של ספרטה
מטרופולין )בשילוב פרוקליים(

NOVALURON

רימון 10, רימון פאסט )בשילוב ח”פ של 
טלסטאר(, קורמורן )בשילוב ח”פ של 

מוספילן(, גריזלי מקס)בשילוב ח”פ של 
טלסטאר וקונפידור(

DIMETHOATEרוגור כחול/ דימתואייט

תכשירים להדברת עשבים )לא כולל שילובים(

תכשירים מסחריים חומר פעיל

 GLYPHOSATE +
OXYFLUORFENאוקסיפסט/ זומר

 CARFENTRAZONE
ETHYLאורורה/ אור/ ספוטלייט/אופוריה

BROMACILאורגן/ הנטר

MCPAאלבר-מ/אל עשב-מ

OXYFLUORFEN+PROPYZAMIDEאמיר/ תבור

2,4-D AS AMINO SALT -אמינובר/ בר 720 / אמינופיליק/ אמינו
די/שרדול

BENTAZONEבזאגרן/ בזנט/בנטון

 GLUFOSINATE
AMMONIUM

בסטה )15,20(/ פאסטר/ בסט ביי/ 
בומבה/ ברנר/ באסטון/ גלובוס

BROMOXYNILברומינקס/ ברומוטריל/ ברומיתר

OXYFLUORFEN ,גול/ גליל/ גליגן/ גלאון/ אוקסיגל

TRICLOPYR BUTOTYLגרלון/ טריבל

MECOPROP-Pדופלוזן/ אופטיקה

DIURON /דיאורקס/ דיוקרון/ סאנדורון/ דוריאן
רקס

FLORASULAM+FLUMETSULAM דרבי/מונדיאל, דרבוקה )מכיל
florasulam בלבד(

 THIDIAZURON+
DIURONדרופ אולטרא/ סטריפטיז/ תשליך

 CLODINAFOP
 PROPARGYL+

CLOQUINTOCET-MEXYL
טופיק/ אטופס/ טופ-גן/ טיפטופ 

TERBUTRYNEטרבוטרקס/טרבוטראן/טרבולי

FLUOMETURONכותוגן/ כותולינט

METRIBUZINכרמל/ אפאצ’י/ מטרו

LINURONלינור/ לירון

2,4-D ISO OCTYLESTER לנטמול/ סאנאפן סופר

PENDIMETHALIN /סטומפ/ הרברה/ ספיריט/ פנדל
פנדיגן/ סטופר

FLUROXYPYRסטרן/ טומהוק/ פלאטון/ טנדוס

CLETHODIMסלקט סופר/ חץ סופר/ קולקט/ קליק

FOMESAFENפלקס/ רילקס/ גמיש

DIFLUFENICANפאלקון/ לגטו/שוהם

PROPYZAMIDEקרב/ פרומו/ מגלן

GLYPHOSATE
ראונדאפ/ ראונדאפ מקס/ גאלופ/ 
גלייפון/ גלייפוס/ טייפון/ רונדומור/ 

רונדופז/ איזיקטול

DIQUAT רגלון/דיקוואל/ דיקלון

OXADIAZONרונסטאר/ סטאר

FLUROCHLORIDONEרייסר/ דקוטה/ספרינטר

IMAZAMOXפולסאר/ פיוניר/ פסולייה

המשך בעמוד הבא
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שתלות תות-שדה - מ
אפריל 2022 

מוחמד יוסף אבו טועמה, 
מדריך לגידול ירקות ותות שדה
נטע מור, מדריכת הגנת הצומח

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

למשתלות השדה המשקיות: 
קובעים את היקף שטח 

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

העבודה. 

חומר ריבוי
חובה להשתמש בשתילי אם 

מהמשתלות המורשות בלבד, 
כדי להיות בטוחים שאיכותם 

עומדת בתקנות משרד 
החקלאות מבחינת אמינות הזן 

והניקיון ממחלות ומווירוסים.

בחירת השטח והכנת 
הקרקע

מומלץ לבחור חלקה שהקרקע 
שבה תהיה מנוקזת, חולית, 

עמוקה, נקייה מעשבים, פורייה 
ורחוקה משטחים מניבים, מחשש 

להעברת מזיקים ומחלות. עדיף 
לבחור בחלקה שלא גידלו בה 

תות-שדה בשנים האחרונות, 
כיוון שגורמי מחלות משתמרים 

בקרקע מספר שנים.
מתחילים בהכנת הקרקע 

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

בתחילת האביב, לאחר מכן 
מפרקים את הרגבים ומיישרים 

את הקרקע. בהמשך יבוצעו 
עיבודים קלים באמצעות קלטור, 
להשמדת עשבים שנבטו במהלך 
החורף והאביב, עד ביצוע החיטוי 

במהלך חודש אפריל. פעולה זו 
חיונית להפחתת האוכלוסייה של 
זרעי העשבים בקרקע. יש לדאוג 

לניקיון החלקות השכנות וגבולות 
החלקה מעשבים, כדי למנוע 

מעבר זרעים נוספים באמצעות 
הרוח )כגון קייצת ועשבים אחרים 

ממשפחת המורכבים(.

זיבול ודישון יסוד
מומלץ לבצע בדיקת קרקע לפני 

הוספת זבלים או דשנים כימיים 
ביסוד ולקבוע את כמותם על 

סמך הממצאים ותוך היוועצות 
במדריכי שירות שדה, כדי 

לשלוט ברמת היסודות בקרקע. 
הרמה המיטבית הרצויה של 

היסודות היא 30 ח”מ זרחן ו-60 
ח”מ אשלגן. כאשר לא מבצעים 
בדיקות, מפזרים 150 ק”ג סופר 

פוספט ו-20 ק”ג אשלגן כלורי 
לדונם. מצניעים אותם לעומק 

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

שורשים בריאה ומפותחת של 
שתילי האם והבנות. דישון יחסי 

עם ההשקיה במהלך תקופת 
המשתלה מבטל את הצורך 

במתן דשן יסוד אשלגני, בתנאי 
שיבוצע מעקב רציף בבדיקות 

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

במנה של 6-5 מ”ק/דונם.

חיטוי קרקע
מגדלים, שברשותם מתיל 

ברומיד, יחטאו מתחת ליריעה 
חוסמת, במינון של לפחות 30 

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

התכשירים  המורשים לחיטוי 
בתות שדה הם אדוכם סופר 

)תכשיר מתאם סודיום(, 
להדברת מחלות שוכנות קרקע, 

וקונדור/אגרוצלון ופלדין להדברת 
נמטודות יוצרות עפצים. לפני 
החיטוי חשוב להקפיד על כך 

שהקרקע תהיה מפוררת, נקייה 
משאריות צמחים ומחלקי 

פלסטיק ויבשה ככל האפשר. 
נכון להיום רוב הקרקעות אינן 

מאולחות בנמטודות ולרוב 
מספיק חיטוי באדוכם סופר. 

בחלקות, בהן ישנה נגיעות 
בנמטודות עפצים, מומלץ, בנוסף 
למתאם סודיום, לחטא בקונדור/
אגרוצלון או פלדין, תוך הקפדה 

על הוראות היישום. חובה לחכות 
5 ימים לפחות בין חיטוי בקונדור/

אגרוצלון לבין חיטוי באדוכם 
סופר. העיתוי הטוב ביותר 

לביצוע החיטוי הוא כשלושה עד 
ארבעה שבועות לפני השתילה. 
חיטוי סמוך מדי לשתילה יסכן 

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

הקרקע מוקדם ככל האפשר 
לפני החיטוי, כדי להעלות את 

הטמפרטורה )יישום התכשירים 
מומלץ בטמפרטורת קרקע של 
מעל 15 מעלות צלזיוס(. המנה 
המומלצת לחיטוי היא 70 ליטר 
לדונם ביישום בטפטוף מתחת 
לפלסטיק שקוף אנטידריפ, על 

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

המרווח בין שלוחות הטפטוף 
והטפטפות לא יעלה על 30 

ס”מ. לאחר החיטוי אין להיכנס 
לשטח עם כלי עיבוד. ביישום 

המקובל במשתלות, המתבצע 
על-ידי קבלן, מוזרק תכשיר 

המתאם סודיום לקרקע תוך כדי 
פריסת הפלסטיק, ללא אפשרות 

לחימום הקרקע לפני יישום 
התכשיר. יש להיוועץ במדריכים 
ובאנשי החברות לקבלת פרטים 

נוספים לגבי יישום התכשירים.

שתילה ומרווחים
שותלים את צמחי האם במהלך 

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

שהוקצו לכל זן באמצעות שילוט 
מתאים, ובהמשך - באמצעות 

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

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

זנים סמוכים מותירים שורה 
ריקה, שבה תוקם המחיצה 

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

ומשאירים כניסה אחת שבה יוצב 
כלי המכיל חומר חיטוי, לטבילת 

רגליים וכלי עבודה.
קביעת מרווחי השתילה תיעשה 

בהתאם לזן, לפוריות הקרקע 
ולמועד שתילת האמהות, כאשר 

בזנים עתירי שלוחות ובנות 
)זנים בכירים( ובקרקע פורייה - 
שותלים את האמהות במרווחים 

גדולים. לעומת זאת, זנים אפילים 
דלי בנות ושלוחות שותלים 

במרווחים קטנים יותר, כמפורט 
בטבלה שלהלן.

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

מועד 
 שתילת
שתילי 

האם

צמחי אם 
לדונם 
משתלה

מרחק בס”מ

בין הזן
הצמחים 

בשורה

בין 
השורות

5-1 במאי 250-200 220-200 220-200
תמר )328(, הדס )543(, 

מלאך, גילי, אורלי, 6048, 
איה, פלס

5-1 במאי 220-170 250-220 250-220

רותמי, 415 )לביא(, 
מאור, 6040, רוקי, מתן 

)242(, 1451 )דניאל(, 
6050

15-7 במאי 250-200 220-200 220-200 פסטיבל, יעל )329(, 229   
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שותלים שתילים בריאים בעלי 
מערכת שורשים מפותחת 

שלא השחירה. חובה להרטיב 
את הגוש לפני השתילה. חשוב 

להקפיד על כיסוי הגוש בקרקע 
למניעת התייבשותו, וכך למנוע 

תמותה ופיגור בהתפתחות. 
שותלים ליד הטפטפות כדי 

לדייק במרווחי השתילה. 

דישון במהלך גידול 
המשתלה

ביישום הדשנים, ובעיקר החנקן, 
נדרשים רגישות וידע למענה 

מדויק על צורכי השתילים, 
למניעת צמיחה מופרזת 

וכיסוי שטח המשתלה מוקדם 
מדי. צפיפות גבוהה עלולה 
לגרום להתפתחות שתילים 

דקים, ארוכים ובעלי מערכת 
שורשים דלה, כך שסיכוייהם 
של השתילים להיקלט לאחר 
השתילה יהיו מועטים וייווצרו 

תנאים המעודדים הדבקה 
והתפשטות מחלת אנתרקנוז.

ככלל, מומלץ להשתמש בדשנים 
שמתאימים ליישום במערכת 

הטפטוף וההמטרה. בחירת 

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

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

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

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

פיזור ידני גם באמצעות “מנוסים” 
עלול לגרום צריבות ותמותת 

שתילים, במיוחד אם כמות 

המים הניתנת לאחר הפיזור אינה 
מספקת. 

השקיית המשתלה
להשקיית המשתלה מומלץ 
להשתמש בשלוחות טפטוף 

צפופות הפרוסות במקביל 
לשורות צמחי האם שמכסות 

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

האם אינה מתבצעת על ערוגות 
מוגבהות, יש לשקול שימוש 

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

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

את כל השלוחות בתחילת 
המשתלה, אלא ניתן לבצע חיבור 

הדרגתי בהתאם להתקדמות 
הכיסוי הצמחי. במהלך העונה, 

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

האזור שהושקה בטפטוף. 
שימוש בטפטוף מעלה את 

יעילות ההשקיה והדישון, מפחית 
את הסיכוי להתפתחותן של 

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

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

בהתאם להתפתחות השלוחות 
ולהשתרשות הבנות - מבטיחה 
את הצלחת המשתלה. מומלץ 

להשקות את המשתלה בהמטרה 
בשעות הבוקר המוקדמות, 

למעט בימי שרב, שבהם יש 
להשקות בצהריים השקיה 

נוספת לשם צינון. בהמטרה 
תהיה ההשקיה המרכזית בבוקר 

בלבד, ואין לחלק את מנת 
ההשקיה היומית לשתיים )מנת 

המים להשקיה בהמטרה לא 
תהיה פחותה מ-6 מ”ק/דונם(. 
בחירת ציוד ההשקיה, קביעת 

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

ריכוז היסודות במי ההשקיה בח”מ 
)ג’/מ”ק( מערכת 

ההשקיה
תקופה 
בימים תאריכים שלב בגידול 

 אשלגןהמשתלה
)K20(

 זרחן
)P2O5(

 חנקן
)N(

50-40 30 50-40 בטפטוף 10 10.5-1.5 א. שתילה-קליטה

60-50 30 60-50 בטפטוף 20 30.5-11.5 ב. התבססות 
האמהות

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

כיסוי המשתלה

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

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

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

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

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

להתאים את תכנית הדישון למציאות בשטח. 

טבלה מס’ 	: משטר ההשקיה במשתלה

בהמטרה* בטפטוף
תקופה שלב בגידול 

שעת המשתלה
השקיה

 כמות
מ”ק/ד’

 מרווח
בימים

 כמות
מ”ק/ד’

מרווח 
בימים

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

12:00 2-1 ימי
שרב 5-3 5-2 20 ימים

30.5-11.5
ב. התבססות 

האמהות

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

ג. פיתוח שלוחות עד 
כיסוי המשתלה

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

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

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

המשך בעמוד הבא
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ההצבות בהתאם לתנאי השטח 
ורשת ההשקיה חשובות ביותר 

להבטחת כיסוי אחיד בכל 
השטח, ללא נגירה ובזבוז. 

לשם כך, בוחרים בממטירים 
עדינים בעלי ספיקה של

200-160 ליטר לשעה. יש 
להקפיד על לחץ מים שיותאם 
לדרישת היצרן, ויש להציב את 

הזקיפים במאונך לקרקע. מומלץ 
להציב ממטירי גזרה 

)180 מעלות( בעלי 50% ספיקה 
בשולי המשתלה, כדי לחסוך 
במים. בתקופות א’ ו-ב’ )ראו 

טבלה מס’ 3( משקים בטפטוף 
)שלוחה לשורה; יש לוודא 

טפטפת לכל צמח אם( ונעזרים 
במקביל בהמטרה טכנית אחת 
בשעות הצהריים למשך 20-15 

דקות, לצינון בימי שרב. בהמשך 
עונת הגידול, בשלבים ג’ ו-ד’, 
מומלץ להשאיר את שלוחות 

הטפטוף בשטח ולהשקות את 
האמהות באמצעותן )השקיה 

באמצעות המטרה בלבד דורשת 
מנות מים גדולות יחסית, כדי 

להגיע לבית השורשים של 
צמחי האם(. משטר השקיה 

שאינו מספק את צורכי צמח 
האם עלול ליצור עקות המלחה 

ופגיעה בשורשים )השחרת 
שורשים וצריבות קצוות והאדמה 

של העלים(, שאינם קשורים 
לפגעי קרקע. 

הכנסת מערכת טפטוף לכל 
השטח )ראו לעיל( מיועדת 

בעיקר לתקופת הגמילה 
וההקשיה )שלב ד’ בטבלה 3( 

מהסיבות שצוינו לעיל. בתקופה 
זו המלצות ההשקיה הן בהתאם 

למערכת  ההשקיה הפעילה 
בשטח )טפטוף או המטרה(. 
במקרה שמשקים באמצעות 
מערכת הטפטוף בלבד, ניתן 

לשקול השקיית המטרה אחת 
ל-10 ימים עד שבועיים לשם 

שטיפת מלחים.

טיפול במשתלה
מסירים תפרחות ופירות שהופיעו 

על צמחי האם, להבטחת 
התפתחות שלוחות ובנות תקינה. 

כעשרים יום לאחר השתילה 
מקלטרים ומיישרים את פני 

השטח במתחחת יד )אגריה( 
ובמגרפות יד לעקירת עשבים, 

לשבירת הקרום ולמניעת שקעים 
שיפריעו להשתרשות. חוזרים 

על פעולה זו ככל שיידרש ולפני 
כיסוי השטח בשלוחות. מתחילים 
בכיוון השלוחות משהגיעו לאורך 

50-40 ס”מ, לכל הכיוונים, להשגת 
כיסוי אחיד בשטח. מייצבים את 

השלוחות בהטמנת הפרק הראשון 
באדמה. לאחר שלב זה משתדלים 

שלא להיכנס לשטח המשתלה 
אלא לעקירת עשבים ידנית או 

לטיפולי הדברה, כדי למנוע הידוק 
של הקרקע או נזק לשלוחות, 

העלולים להיגרם מדריכה. נעיצת 
בנות במקומות ריקים תופסק 

חודש מתאריך העקירה.

הגנת הצומח
סניטציה במשתלה היא אמצעי 

יעיל מאוד למניעת העברה 
והתפשטות של מחלות ומזיקים, 

ולכן חשוב לנקוט בצעדים 
מונעים לפני בחירת האמצעי 

הכימי.
העובדים, גם בשדה המניב, 

יחלו קודם בעבודתם במשתלה, 
ולאחר מכן בשדה המניב. יש 

לטבול רגליים וכלי עבודה בחומר 
חיטוי לפני הכניסה למשתלה, 
מחשש לנשיאת גורמי מחלה. 
יש לעקור ולהרחיק צמחי אם 

ושלוחות החשודים כנגועים 
במחלות שונות, כגון אנתרקנוז או 

מקרופומינה.
למניעת אנתרקנוז, מומלץ 

לטבול את שתילי האם 
בשלמותם לפני שתילתם )בטרם 

הוצאתם מהתבנית( בתמיסת 
אוקטב בריכוז 0.1% )גרם אחד 

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

תות-שדה בעונת האביב והסתיו. 
שתילים נקיים מהמחלה יקטינו 

את סיכויי התפרצותה בשדה 
המניב מאוחר יותר. יש לרסס 

במשתלה, למניעת מחלה 
זו הפוגעת בעלים ובפירות. 

מטפלים בתדירות של אחת 
לשבוע בתכשירים המומלצים. 
למניעת המחלה ניתן להשתמש 

באופן קבוע בתכשירי גופרית. 
בשימוש בתכשירי גופרית אין 

סכנה להתפתחות עמידות 
למחלה. אם מופיעה המחלה, 

מומלץ לשלב תכשיר מקבוצה 
כימית אחרת. למניעת התפתחות 

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

מהתכשירים מותר רק 
במשתלות, ויש להפסיק את 

הטיפול בהם עם השתילה 
בחלקות המסחריות. התכשירים 

המותרים לשימוש במשתלה 

במיון לפי קבוצות כימיות:
1. אביר; 2. סטרובי, פלינט, רינגו, 

סיגנום, דיסקברי וקוליס
)3 האחרונים בשילוב עם 

Boscalid(; 3. אופיר 2000, 

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

6. תכשירי גופרית )הליוגפרית, 
גופרותר, סולפורון, סולפולי, 

תיוביט( וכו’. 
כנגד כתמי עלים מטפלים 

באנטרקול, בדקוניל/בראבו.
להדברת כנימות עלה וציקדות 

)וקטור לפיטופלסמה - גרין 
פטל(, ניתן להשתמש בתכשירים 

כמו איפון, אקטרה, קונפידור 
ודומיו. 

להדברת פרודניה מטפלים עם 
גילוי הנגיעות בשטח בתכשירים 

שונים כמו מץ’, אטברון, 
פרוקליים, דנים, קורגן ועוד. 

להדברת אקריות אדומות 
מטפלים עם גילוי מוקדי נגיעות 

ראשונים בתכשירי אבמקטין 
)ורטימק ודומיו(, בשילוב שמן 

ותכשירים נוספים  או באמצעות 
פיזור אקריות טורפות. יש להימנע 

ככל הניתן משימוש במשתלה 
בקוטלי אקריות, שאינם פוגעים 

בטורפות )דיפנדר, אקסמייט 
ופלורמייט( ומשמשים כתמיכה 

בחלקות הפרי בעת פיזור אקריות 
טורפות.

למניעת נזקי תריפס הקיקיון 
בצימוח הצעיר, מסוף אוגוסט עד 

העקירה, ניתן לטפל בטרייסר 
אולטרה או בתכ’ אבמקטין 

)ורטימק ודומיו(.
למניעת נזקי חיפושית המלדרה 

)חומיני( מטפלים בתכשירים 
מקבוצת הפירתרואידים, כגון 

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

יעיל בהדברת דרני מלדרה 
בגידולים אחרים. על אופן 

הטיפול במזיק זה יש להיוועץ 
במדריכים. 

עונת משתלות מוצלחת!
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דנה חרובי, צחי קמארה, מאיה כהן, קירה רטנר, ויוקאנאנד טיווארי, יאיר מני - המכון למדעי הצמח, 
מינהל המחקר החקלאי

כרמית זיו, פביולה יודלביץ, גינת רפאל, אלעזר פליק, שרון אלקלעי-טוביה, דני צ'לופוביץ' - 
המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון, מינהל המחקר החקלאי

איציק אסקירה - מכללת תל חי, מיקור חוץ משרד החקלאות
זיוה גלעד, מאיר אחיעם - מו"פ בקעת הירדן

דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות

מחקר זה בדק את תרומת הגישה החדשנית 
של תאורה תוך נופית להעלאת היבול 

ולשיפור האיכות של הפלפל החורפי בבית 
צמיחה.

תקציר
הצגת הבעיה - שימוש בתאורת לדים תוך-נופית היא טכניקה 
צפוניות.  במדינות  אקלים  מבוקרות  בחממות  מיושמת  אשר 
ניתן  כי  הראתה  תוך-נופית  בתאורה  השימוש  בחינת  בארץ, 
אולם,  בכ-30%.  הפלפל  של  האביבי  הפרי  יבול  את  להעלות 
ובלימוד  בתאורה  השימוש  של  באופטימיזציה  צורך  ישנו 
היבטים  בפועל.  השיטה  יישום  עבור  השונות  השפעותיה 
התאורה,  סוג  את  היתר  בין  כוללים  לאפיין,  יש  אותם  שונים, 
בתוך  התקנתה  ואופן  והעונה  היום  לאורך  בה  השימוש  משך 
על  נוספות  השלכות  להיות  עשויות  בתאורה  לשימוש  הנוף. 
הנוכחית  העבודה  מטרת  ומחלות.  מזיקים  ועל  הפרי  איכות 
גידול  עבור  תוך-נופית  בתאורה  השימוש  את  להתאים  הנה 
הפלפל החורפי, על מנת להעלות את היבול באביב, וכן לבחון 
את השפעת התאורה על היבטים פיזיולוגים שונים ועל איכות 

הפרי וחיי המדף. 
שיטות העבודה - העבודה בוצעה עם זן הפלפל קנון במנהרות 
בחינה  בוצעה  אחת,  במנהרה  הירדן.  בקעת  במו"פ  עבירות 
ראשונה של מערכות תאורה המתאימות לתוך הנוף של חברת 
c-led ושל חברת Light-wheel. במנהרה השנייה, נבחנה שנית 

תאורת BIOLED. גופי התאורה הותקנו במרכזי הערוגות, פעלו 
נמדדו  היום.  לאורך שעות  הגידול  סוף  ועד  נובמבר  מתחילת 
בחלקות,  הפנימית  העלווה  של  שונים  פיזיולוגיים  פרמטרים 
לפי  הקטיף  במועד  ומוין  נקטף  הפרי  תאורה.  בלי  או  עם 
נבחנו  וחיי המדף של הפרי  הסטנדרטים המקובלים. האיכות 

בארבעה מועדי קטיף שונים. 
 c-led ,תוצאות עיקריות - שני סוגי המנורות שנבחנו לראשונה
הפוטוסינתטית  הפעילות  את  הגבירו  אמנם   ,Light-wheel-ו
האביבי.  ביבול  לעלייה  הובילו  לא  אך  הפנימי,  הנוף  בחלקי 

תאורה תוך-נופית להעלאת היבול 
של פלפל חורפי בבית צמיחה

ביבול  לעלייה  הוביל   BIOLED בתאורת  שימוש  זאת,  לעומת 
כתוצאה  בעיקר  )כ-30%(,  קודמת  לעונה  בדומה  האביבי, 
מעלייה במספר הפירות, אך גם בעלייה במשקל הפרי לאורך 
הבדלים  נמצאו  לא  מדף  וחיי  אחסון  של  בבחינה  העונה. 
בין פרי מצמחי התאורה  ברוב הפרמטרים שנבחנו,  מהותיים 
לבין הביקורת, פרט לקטיפים האביביים, בהם נצפה שיפור קל 

 .BIOLED-באיכות פירות מצמחי תאורת ה
המשך  נדרש   - התוצאות  יישום  לגבי  והמלצות  מסקנות 
התאמה  לצורך   ,BIOLED תאורת  עם  ייעשה  אשר  המחקר, 
של התאורה התוך-נופית להעלאת היבול האביבי של הפלפל 

באופן מיטבי וכלכלי.

מבוא 
הינו  המלח  ים  ובצפון  הירדן  בבקעת  הפלפל  גידול  היקף 
כ-3,500 ד'. פלפל ליצוא נשתל במהלך חודש אוגוסט ומשווק 
הפרי  עיקר  מרץ  סוף  עד  נובמבר  בחודשים  מנובמבר.  החל 
וכן  המקומי,  השוק  ובמחיר.  באיכות  כתלות  ליצוא,  מופנה 
מספר אפיקי יצוא, משוועים לפרי איכותי מסוף מרץ ועד יולי. 
בתקופה זו, יצרני הפלפל בערבה נמנעים מגידול חקלאי עקב 
בבקעת  הפלפל  מגדלי  ולפיכך,  באזורם,  סניטציה  דרישת 
וליצוא.  לשוק  זה  פרי  של  יחידים  כמעט  ספקים  הינם  הירדן 
פלפל בבקעת הירדן גדל בהדליה ספרדית בערוגות של דו-שורה.
הערוגות  במרכז  המצוי  הנוף,  של  גדול  חלק  זו  בשיטה 
רוב  כיום,  נמוכות.  מאד  אור  בעוצמות  שרוי  השורות(,  )בין 
"לדים" נורות  באמצעות  נעשים  בחקלאות  התאורה  יישומי 
)light-emitting diodes )LEDs. לנורות LED מגוון יתרונות, ביניהם 
המאפשרים  קומפקטיים,  וממדים  נמוכה  יחסית  חום  פליטת 
או   "LED-interlighting"  - "תוך-נופית"  כתאורה  שימושן  את 
ומיושם  בהולנד  פותח  זה  שימוש   ."intra-canopy illumination״
עבור גידולי ירקות אינטנסיביים )עגבנייה, מלפפון, פלפל( בעיקר 
בנוסף  לרוב  מבוקרות-אקלים,  בחממות  צפוניות  במדינות 
יש  כי  ניסויים, שערכנו בעונות הקודמות, הראו  לתאורה עליונה. 
בגידול  תוך-נופית  תאורה  של  האגרוטכניקה  ליישום  פוטנציאל 
פלפל חורפי בבתי צמיחה פסיביים. בניסויים הקודמים בחנו את 
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השימוש בתאורה LED בהרכבים ספקטרליים שונים, בשני זנים, 
תוספת  כי  מצאנו   .)3( היממה  במהלך  שונים  בזמנים  ובתאורה 
היום(  היום או בשולי  תאורה של אור לבן קר )כתאורה בשעות 
מובילה לתוספת יבול אביבי של כ-30% במשקל ובמספר הפירות. 
נבחנו  בה   ,2020-21 מעונת  ניסוי  תוצאות  מסוכמות  זה  במאמר 
שלושה מוצרי תאורה מסחריים כתאורה תוך-נופית לגידול פלפל. 

מטרת המחקר
מטרתו הכללית של המחקר הנה התאמת הגישה החדשנית 
של  האיכות  ולשיפור  היבול  להעלאת  תוך-נופית  תאורה  של 

הפלפל החורפי בבית צמיחה. 
תוספת  של  השפעתה  ובחינת  לימוד  ב-)1(  עוסק  המחקר 
איכות  ועל  והורטיקולטוריים  פיזיולוגיים  מדדים  על  התאורה 
 - התאורה  יישום  של  אופטימיזציה  ו-)2(  המדף;  וחיי  הפרי 
ספקטרום ועוצמת הקרינה, זמן ומשך הארה ומוצרי LED שונים.

פירוט עיקרי הניסויים ותוצאות

	. תשתית הניסוי ובחינת מוצרים שונים כתאורה תוך-נופית
 ,)Syngenta  - גדרה  )זרעים  קנון  הפלפל  זן  עם  נעשה  הניסוי 
אשר נשתל במנהרה עבירה )רוחב מפתח 11 מ'( בתחנת צבי 
 50( חרקים  נגד  רשת  תחת  ב-12.8.20,  הירדן,  בקעת  במו"פ 
ורשת צל 40%. ב-15.9.20 הוסרה רשת הצל, ב-3.11.20  מש( 
ב-16.3.21  פוליאתילן,  בכיסוי  חרקים  נגד  הרשת  הוחלפה 
נחתכו  אפריל  ובתחילת  הפלסטיק,  על  הצל  רשת  הותקנה 

חורי אוורור בפלסטיק. 
בניסוי נבחנו לראשונה שני מוצרי תאורה המתאימים להארה 
בתוך הנוף. הראשון, מנורות ״c-led ”interlight פותחו באיטליה 

במשך  ושימשו  טכנולוגיות(  שלחין  על-ידי  בארץ  )מיוצגים 
מספר שנים כתאורה תוך-נופית בעגבנייה עם תוצאות חיוביות. 
בניסוי זה בחנו את מנורות "c-led "interlight בגרסה המקורית 
 ,c-led מנורות  שתי   .)1A,B )איור  וכחול  אדום  אור  עם  שלהן 
שאורכן 2.5 מ' כל אחת, שורשרו לקבלת מקטע תאורה באורך 
5 מ', עם כיוון הארה כלפי מטה. בניסוי היו 3 חלקות מוארות 
עם c-led. מוצר התאורה השני, של חברת Light-wheel )נציגה 
רשמית של Osram בישראל(, הנו גליל קומפקטי אשר בתוכו 
שלוש פאות של פסי תאורה עם אור לבן קר )איור 1C,D(, כך 
גליל,  יחידות  שלוש  בנוף.  הכיוונים  לכלל  הארה  שמתקבלת 
באורך 1.8 מ' כל אחד, שורשרו לקבלת מקטע תאורה באורך 
Light-wheel. בנוסף,  4 חלקות מוארות עם  5.4 מ'; בניסוי היו 
לייט  אקו  ביולד  מוצר מחברת  חוזרת של  בחינה  הניסוי  כלל 
סיסטמס בע"מ, מנורות Crops IP67, בקצרה ״BIOLED”. מוצר 
1E,F(, אשר הניב תוצאות חיוביות )3(, נבחן  ה-BIOLED )איור 
שהתקבלו  ליבולים  להשוואה  בסיס  להוות  כדי  במקביל,  כאן 
עם המוצרים שנבחנו בפעם הראשונה. לאור מגבלות המקום, 
תאורת BIOLED הותקנה במנהרה נפרדת, ולכן היבול והאיכות 
בה  במנהרה  הביקורת,  של  לאלו  יוחסו  תאורה  מוצר  כל  של 
נבחנו. טיפולי התאורה פעלו בין השעות 18:00-06:00 בכל יום 

ממועד ההפעלה )5.11.20( ועד סוף הניסוי )26.5.21(. 
לגובה  ועד  הקרקע  מגובה  נמדדו  הנוף  בתוך  האור  עוצמות 
המגיעות  הקרינה  רמות  את  לאפיין  על-מנת  התאורה.  גופי 
ההדליה  לחוטי  במקביל  המדידות  בוצעו  הנוף,  של  לעלים 
מצמחים משני צידי הערוגה )איור 2(. בביקורת, עד לגובה של 
כמטר, הייתה עוצמת האור פחות מ-µmol m-2 s-1 20. בחלקות 
לעלים שהגיעו  האור  עוצמות  היו   c-led על-ידי  המוארות 
 ,Light-wheel על-ידי  המוארות  בחלקות   .230 µmol m-2 s-1-כ
הסמוך  בחלק   75 µmol m-2 s-1 עד  האור  עוצמת  הגיעה 
האור  עוצמת  הייתה   BIOLED תאורת  עם  בחלקות  למנורות. 

.)3( 225 µmol m-2 s-1-בסמוך למנורות כ
בחודשים מרץ-מאי נאספו נתוני טמפרטורת האוויר באמצעות 
ומתחת  מעל  טיפול,  מכל  חלקות  בשתי  שנתלו  מיקרולוגים 
 .)3 )איור  מהגופים  ס"מ  כ-15  של  ובמרחק  התאורה,  לגופי 

איור מס' 	: מוצרי התאורה התוך-נופית: )A( מבט צד 
של מנורות c-led עם אור אדום וכחול; )C( מבט על של 

מנורות גליל של Light-wheel עם אור לבן קר; )E( מנורות 
BIOLED המותקנות גב-לגב עם אור לבן קר;

)B,D,F( ספקטרום הקרינה של המנורות, נמדד באמצעות 
.)StellarNet( StellarRad ספקטרומטר מסוג

איור מס' 2: עוצמת האור בנוף הפנימי עם או ללא תאורה 
מוספת. מדידות עוצמת האור בוצעו מגובה הקרקע 

 LI-250A ועד לגובה גופי התאורה, באמצעות מד קרינה
)LICOR(. הערכים מייצגים ממוצעים ± סטיית תקן מ-12 

 	 x 2 גופי תאורה( c-led מדידות של גופי תאורה של
חלקות שונות x מדידה משני צידי המנורות(, 24 מדידות 

  x 4 חלקות שונות x גופי תאורה 	( Light-wheel של
מדידה משני צידי המנורות( ו-8 מדידות בביקורת )שני 

צידי הנוף ב-4 חלקות שונות(.
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לאורך תקופת המדידה, ניתן לראות כי טמפרטורת המינימום 
 ,)3A זהה בין חלקות הביקורת לבין החלקות עם התאורה )איור
בהתאם לכך שהתאורה פעלה רק בשעות היום. טמפרטורת 
המקסימום היומית מעל גופי התאורה של c-led הייתה גבוהה 
לבין  זה  תאורה  טיפול  בין  ההבדל  כלל  בדרך  אולם,  יותר, 
מ"צ   2-1 של  בטווח  היה  לביקורת  או   Light-wheel תאורת 
3B(. באופן צפוי, טמפרטורת המקסימום מתחת לגופי  )איור 

התאורה הייתה מעט נמוכה יותר מזו שמעל גופי התאורה. 

2. השפעת התאורה על הפיזיולוגיה ועל היבול
2.1. מדדי הכלורופיל וקצב הפוטוסינתזה

פלואורסנציית  של   Fv/Fm-ה ומדד  הכלורופיל  תכולת 

הכלורופיל נמדדו באופן בלתי הרסני בעלווה של הנוף הפנימי, 
בין  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  מוספת.  תאורה  ובלי  עם 
רמות הכלורופיל של עלים ששהו עם תאורה מוספת לעומת 
תכולת  נבדקה  בו  השני  במועד   .)4A )איור  מהביקורת  עלים 
הכלורופיל, נראה שבעלים של c-led היה מעט פחות כלורופיל 
)איור 4B, לא באופן מובהק(. מדד ה-Fv/Fm הנו מדד לתקינות 
נזקי  של  צבירה  על  מצביע  והוא  הפוטוסינתטית,  המערכת 
בביקורת  שנמדדו   ,Fv/Fm-ה ערכי   .photosystem II-ב קרינה 
על מעט  מעיד  ערך אשר   ,~0.75 היו   ,Light-wheel ובתאורת 
מאד נזק אם בכלל )איור 4C(. לעומת זאת, עלים עם תאורת 
c-led צברו יותר נזקי קרינה )Fv/Fm ~0.7(, מה שמתאים לכך 

יחסית. באותם  שעוצמת האור של מנורות אלו הייתה גבוהה 
במועד  הנוף.  בתוך  העלים  טמפרטורות  גם  נמדדו  המועדים 
השני נמצא כי בעלים מטיפול c-led הייתה טמפרטורה גבוהה 
מהביקורת בכ-1.5 מ"צ, ומטיפול Light-wheel - ב-1 מ"צ. על 
אף שהבדל זה אינו גדול, יכולה להיות לו השפעה. בנוסף, נציין 
בכ-4  גבוהה  הייתה  לשמש  החשופים  העלים  טמפרטורת  כי 

 .)5B 5( ובכ-7-6 מ"צ )איורA מ"צ )איור
או  )עם  הנוף  של  הפנימית  העלווה  של  גזים  שחלוף  מדידות 
 ADC(  LCi מכשיר  באמצעות  בוצעו  מוספת(  תאורה  בלי 
Bioscientific( עם תא שקוף. העלים שנסקרו היו כאלו שנמצאו 

או   c-led לגופי התאורה של  במרחק של 20-15 ס"מ מתחת 

 )A( : טמפרטורת האוויר עם או בלי תאורה תוך-נופית. טמפרטורת אוויר יומית מינימלית	איור מס' 
ומקסימלית )B( שנמדדה מעל ומתחת לגופי התאורה, במרחק של 20-15 ס"מ. מוצגים ממוצעים של נתונים 

נאספו על-ידי מיקרולוגים בשתי חלקות מכל טיפול. 

איור מס' 4: תכולת כלורופיל ומדד Fv/Fm של 
פלואורסנציית הכלורופיל. תכולת הכלורופיל של עלים 

מהנוף הפנימי בחלקות הביקורת ובחלקות התאורה 
 )Apogee( MC-100 השונות נמדדה באמצעות מכשיר

 .15.2.21 )B(-11.1.21 ו )A( באופן בלתי הרסני במועדים
בביקורת וב-light-wheel נמדדו 40 עלים )0	 עלים מ-4 

חלקות(, ב- c-led נמדדו 0	 עלים )0	 עלים מ-	 חלקות(. 
העלים הנמדדים היו במרחק של כ-20 ס"מ מגופי 

התאורה. )C( Fv/Fm נמדד )15.2.21( באמצעות
Walz( PAM-2000( בעלים של הנוף הפנימי, לאחר החשכת 

העלה למשך 20 ד'. בביקורת וב-light-wheel נמדדו 24 עלים 
)מ-4 חלקות שונות(; ב-c-led נמדדו 18 עלים )מ-	 חלקות(. 
העמודות מייצגות ממוצע ± סטיית תקן; הבדלים מובהקים 

.)C( מצוינים באמצעות אותיות שונות )p < 0.01(
איור מס' 5: טמפרטורת עלים של הנוף הפנימי עם או 
 )A( 11.1.21 -בלי תאורה תוך-נופית. מדידות בוצעו ב

וב-B( 15.2.21(, בעלים שנמצאו במרחק של כ-20 ס"מ 
מגופי התאורה ובאותו הגובה בחלקות ביקורת. העמודות 

 light-wheel-מייצגות ממוצע ± סטיית תקן: בביקורת וב
נמדדו 40 עלים )0	 עלים מ-4 חלקות(, ב-c-led נמדדו 

0	 עלים )0	 עלים מ-	 חלקות(; עבור עלי הנוף החיצוני, 
 .)n=10( נמדדו עלים חשופים לשמש בצד המערבי

המדידות בוצעו בין 13:30-12:30. הבדלים מובהקים 
)p < 0.01( בין קבוצות עלים של הנוף הפנימי  מצוינים 

 .)B( באמצעות אותיות שונות
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קיבוע  קצבי  הביקורת.  בחלקות  דומה  ובגובה   ,Light-wheel

CO עם תאורת c-led ותאורת Light-wheel היו בממוצע פי 3~ 
2

ו-פי 2.2, בהתאמה, גבוהים יותר לעומת עלים של הנוף הפנימי 
תאורת  עם  יותר  הגבוהים  הערכים   .)6A )איור  תאורה  ללא 
c-led נובעים מכך שעוצמת האור של גופי תאורה אלו הייתה 

גבוהה יותר, פי 4.8 מהקרינה אליה היו חשופים עלי הביקורת. 
פי  שנמדדה  האור  עוצמת  הייתה   ,Light-wheel תאורת  עם 
שחלוף  מדידות  במהלך  שנמדדו  )עוצמות  מהביקורת   3.8
הגזים, איור 6B(. גם טמפרטורת העלה שנמדדה הייתה מעט 
בתאורה   .)6C )איור   c-led בתאורת  מ"צ(  )בכ-1  יותר  גבוהה 
זו, היו מוליכות הפיוניות והטרנספירציה של עלים בנוף הפנימי 
לאור  טרנספירציה,  לגבי  רק  )מובהק  מהביקורת  גבוהות 
השונות הגבוהה יותר במוליכות הפיוניות, איור 6D,E(. בתאורת 
סוגי  בשני  גדולים.  מהביקורת  ההבדלים  היו  לא   Light-wheel

CO הבין-תאי מעט נמוך מהעלים של 
2
התאורות היה ריכוז ה-

  .)6F הביקורת, אך לא באופן משמעותי )איור

2.2. יבול
בנפרד,  טיפול  חלקת  מכל  הפרי  נקטף  העונה,  במהלך 
זאת  לאור  המקובלים.  הסטנדרטים  לפי  ומוין  נשקל  נספר, 

של  היבול  נתוני  הבדלים,  להיות  עשויים  שונות  שבמנהרות 
הביקורת  לחלקות  בהשוואה  מוצגים   Light-wheel-ו  c-led

ביחס   BIOLED ואלו של  נבחנו,  בה   )6 )מנהרה  של המנהרה 
נתוני  מוצגים   7 באיור   .)7 )מנהרה  שלה  במנהרה  לביקורת 
היבול המצטברים לאורך כל העונה )14 קטיפים בכל מנהרה(. 
 4( תאורה  ללא  הביקורת  בחלקות  הממוצע  היבול  סך-כל 
6 היה  חלקות ביקורת( היה דומה בשתי המנהרות: במנהרה 
kg/plant 0.28 ± 4.27 ובמנהרה kg/plant 7 0.19 ± 4.02. באופן 

Light- או c-led מפתיע, היו היבולים )סך-כל היבול( עם תאורת
מעט,  נמוכים  ואף   ,6 במנהרה  לביקורת  זהים  כמעט   wheel

הן מבחינת משקל לצמח והן מבחינת מספר הפירות לצמח 
היבול  סך-כל  היה   BIOLED בתאורת  זאת,  עם   .)7A,B )איור 
העונתי לפי משקל גבוה בכ-16% )איור 7C(, כאשר כמו בעונה 
קודמת נפתח מאמצע-סוף מרץ פער לטובת טיפול התאורה. 
הכללית  התוספת  הייתה  לצמח,  הפירות  מספר  מבחינת 
והסתכמה בכ- גבוהה בהשוואה לתוספת לפי משקל  פחות 

 .)7D BIOLED בהשוואה לביקורת )איור  11% יותר פירות עם 
באיור 8 ניתן לראות את משקל הפרי הממוצע, אשר משתנה 
בצורה אופיינית לאורך העונה. לא היו הבדלים במשקל הפרי 
 Light-wheel או c-led הממוצע בין צמחי הביקורת לבין טיפולי

איור מס' 6: מדדי שחלוף גזים של הנוף 
הפנימי עם תאורה תוך נופית בהשוואה 

לביקורת. )A( קצב קיבוע CO2; )B( עוצמת 
האור ו-)C( טמפרטורת העלה, כפי שנמדדו 

במהלך שחלוף הגזים; )D( מוליכות 
 CO2 ריכוז )F( ;טרנספירציה )E( ;הפיוניות
בין-תאי. הערכים המוצגים הנם ממוצעים

± SD עבור 18 עלים בכל קבוצה, אשר 
מקורם בשלוש חלקות תאורה/ביקורת 
שונות. אותיות הנבדלות זו מזו מייצגות 

.)p < 0.05( הבדלים מובהקים סטטיסטית

איור מס' 7: יבול מצטבר לאורך 
 c-led תאורות )A,B( .העונה

ו-Light-wheel בהשוואה לביקורת 
 BIOLED תאורת )C,D( ;6 במנהרה

בהשוואה לביקורת במנהרה 7. 
 SD ± הנתונים המוצגים הנם ממוצעים
 ,c-led של 4 חזרות לכל טיפול, למעט

בה היו 	 חזרות. נתוני היבול נורמלו 
למספר הצמחים בכל חזרה )בין

31-25 צמחים(. הבדל מובהק 
)student’s T-test( בין הביקורת לבין 
.)p < 0.05( התאורה מסומן בכוכבית
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במשקל  הבדלים  היו   ,BIOLED עם   .)8A )איור   6 במנהרה 
העונה  לאורך  אשר   ,)8B )איור  לביקורת  בהשוואה  הפרי 
תרמו לתוספת המשקל שהתקבלה עם תאורה זו. התוספת 
 37% של  תוספת  מהווה   BIOLED תאורת  עם  שהתקבלה 
פירות לצמח( מהיבול באביב  )מס'   31% או  )משקל לצמח( 
מניסוי  לתוצאות  בדומה  מרץ-מאי(,  בחודשי  שנקטף  )פרי 

קודם.
מתוספת  כתוצאה  צמחית  מסה  נוספה  האם  לבדוק  כדי 
התאורה בתוך הנוף )מנהרה 6(, נדגמו בסוף הניסוי 20 צמחים 
 c-led /( מחלקות הביקורת ו-20 צמחים מכל טיפול תאורה
הצמח  ומשקל  גובה  ונמדדו  נעקרו,  הצמחים   .)Light-wheel

וכן מספר ומשקל )סך-הכול( הפירות שנותרו על הצמחים. 
BIOLED, לא  בניגוד לתוצאות של שנה שעברה עם תאורת 
זה  בניסוי  הצמחים  ובגובה  במשקל  מובהקים  הבדלים  היו 
1(. ההבדל היחיד שנצפה הוא שנותרה מסת פירות  )טבלה 
יותר גדולה על צמחים שהוארו על-ידי c-led, אולם לאור זאת 
הביקורת,  לבין  טיפולי התאורה  בין  ביבול  הבדלים  היו  שלא 
הבשלה  קצב  משקף  שנותרה  הפרי  במסת  שההבדל  ייתכן 

שונה. 

	. השפעת התאורה על איכות הפרי וחיי המדף שלו 
פירות מארבעה קטיפים לכל טיפול הועברו למחלקה לחקר 
אחסון  וכושר  איכות  לבדיקת  וולקני,  במכון  חקלאית  תוצרת 
ייעודי של  נשטף במערך שטיפה  הפרי   .)2 )טבלה  הפרי  של 
מתזים ומברשות עם מי ברז )שטיפה קרה(, יובש ונארז בשנית 
בארגזים. הפרי אוחסן ב-7 מ"צ 95% לחות למשך כשבועיים, 
בשיווק  כמקובל  ימים,  ל-6-4  שאוחסנו  אפריל  לקטיפי  פרט 
מקומי. בתום האחסון בקור, הועבר הפרי ל-22 מ"צ 70% לחות 

למשך 3 ימים נוספים, ולאחריהם בוצעה בדיקת הפרי.
במועד ההגעה ולאחר השטיפה, סומנו 20 פירות מכל טיפול, 
לאחר  דיגיטלי.  צבע  מד  באמצעות  נקבע  וצבעם  נשקלו, 
משקל,  איבוד  לחישוב  בשנית,  אלו  פירות  נשקלו  האחסון, 
כלל  של  ויזואלית  הערכה  לאחר  בשנית.  נמדד  הפרי  וצבע 
 2 נבחרו  )7-4 ארגזים לטיפול, 25-20 פירות בארגז(,  הפירות 
פירות מייצגים מכל ארגז )12-8 פירות לטיפול( לשם בדיקה 
מומסים  מוצקים  כלל  ותכולת  הפרי  מוצקות  של  מכשירנית 
TSS(. מבין פירות אלו נדגמה רקמה לתוך חנקן נוזלי  )כמ"מ, 
ונשמרה בהקפאה עמוקה עד ביצוע הבדיקות הביוכימיות של 

ערכים תזונתיים )ויטמין C ונוגדי חמצון(.

3.1 .איכות פרי בקטיף ולאחר אחסון
צבע הפרי בקטיף ולאחר האחסון

נקבע  הפרי  צבע  להבשלה.  מדד  הוא  בקטיף  הפרי  צבע 
ותועד  מינולטה(  )תוצרת  ידני  דיגיטלי  צבע  מד  באמצעות 
באמצעות סקלת הצבע L*C*h. זווית הצבע בין הצהוב לאדום 
ל-17  מ-30  ונעה  העונה  במהלך  השתנתה   Hue angle )hab(
בין הקטיפים )מכתום לאדום(. ברוב הקטיפים לא היה הבדל 
דרגת  באותה  נקטפו  הפירות  כלומר  הטיפולים,  בין  מובהק 
בשלות )איור 9(. יוצאים מהכלל היו טיפול Light-wheel בקטיף 
אדומים   פחות  היו  אשר  מרץ,  בקטיף   Bioled וטיפול  אפריל 
הצבע  עוצמת  הביקורת.  לעומת  בקטיף  בשלים(  )פחות 
הן עם  ירדו אף   Lightness )L*( ובהירות הצבע   Chroma )C*(
התקדמות העונה; כלומר, צבע הפרי הפך כהה יותר, אולם לא 
הייתה השפעה מובהקת לטיפול התאורה על פרמטרים אלו. 

איור מס' 8: משקל פרי ממוצע 
 c-led תאורות )A( .לאורך העונה

ו-Light-wheel בהשוואה לביקורת 
 BIOLED תאורת )B( ;6 במנהרה

בהשוואה לביקורת במנהרה 7. 
הערכים המוצגים הנם ממוצעים 
± SD עבור 4 חלקות מכל טיפול 
,c-led בכל מועד )מלבד תאורת

	 חלקות(. הבדל מובהק 
)student’s T-test, p < 0.05( בין 

תאורה לביקורת מסומן בכוכבית.

טבלה מס' 2: מועדי הקטיף והאחסון של הפירות בניסוי

קטיף 
קטיףמס’

הכנסה לקירור
)7 מ”צ 95% 

לחות(

הוצאה לחיי מדף
)22 מ”צ 70% 

לחות(
מס’ ימים בדיקה

באחסון
פרוטוקול 

הערהאחסון

יצוא103/01/202103/01/202114/01/202117/01/202114

יצוא207/02/202108/02/202121/02/202124/02/202117

יצוא308/03/202108/03/202121/03/202124/03/202116

-C-LED, Lightשוק מקומי404/04/202105/04/202108/04/202111/04/20217א
Wheel

BIOLEDשוק מקומי412/04/202112/04/202118/04/202120/04/20218ב

משקל  גובה,   - העונה  בסוף  צימוח  מדדי   :	 מס'  טבלה 
הצמחים וספירת פרי שנותר על הצמחים ב-26.5.21. 

הנתונים המוצגים הנם ממוצעים ± SD עבור 20 צמחים בכל 
קבוצה. הצמחים נדגמו משתי חלקות שונות של כל טיפול. 
שונות,  אותיות  )p < 0.05(, המצוין באמצעות  מובהק  הבדל 

נמצא רק במשקל הפירות.

טיפול
גובה צמח 

)מ’(

משקל 
צמח 
)ק”ג(

מס’ 
פירות

משקל 
פירות 

)סך-הכול, 
ק”ג(

a2.09 ± 0.72 a18.7 ± 11.8 a1.18 ± 0.70 a 0.31 ± 3.05ביקורת

c-led3.11 ± 0.32 a2.23 ± 0.79 a23.7 ± 11.3 a1.76 ± 0.97 b

Light-
wheel3.20 ± 0.23 a2.03 ± 0.65 a20.1 ± 9.48 a1.14 ± 0.50 a
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צבע הפרי בתום האחסון
בתום האחסון היה צבע הפירות בהתאמה לצבע הפרי בקטיף, 
כלומר, ככל שהתקדמה העונה, הפך צבע הפרי לאדום יותר 
)hab 26  בתחילה העונה, לעומת 16 בסוף העונה(. לאחר אחסון, 
לא נמדדו הבדלים מהותיים בצבע הפרי בין הטיפולים השונים. 
יש לציין כי הערכה סובייקטיבית של צבע הפרי באחסון, עבור 
כלל הפירות לכל טיפול, הדגימה עלייה ניכרת בפירות בשלים 
ביתר )בצבע בורדו( בקטיף מרץ בכל הטיפולים לשיעור של 
שיעור  היה  שבה   ,Bioled-ה לתאורת  פרט  מהפירות,   100%

הפירות הבשלים ביתר כ-60%.
זאת התבטאה  תכונה  אחידה.  לא  בהבשלה  קנון מתאפיין  זן 
בשיעור גבוה של פירות עם לחי בהירה או ירוקה, שעלה עם 
 40% של  שיא  ועד  העונה  בתחילת   15%( העונה  התקדמות 
זו של  תכונה  על  לא השפיעו  טיפולי התאורה  מרץ(.  בקטיף 
הפרי. הבשלה לא אחידה זו הביאה לשיעור רב יותר של נזקי 
בקטיף  בעיקר  בפרי,  בשלים  הלא  לאזורים  האופייניים  צינה, 
מרץ )איור 10(. בכל עונת הניסוי, פרט לקטיף מרץ, היו נזקי 
הצינה בפרי קלים והתבטאו בסימני חטטים עד 10% משטחו 
של הפרי. בקטיף מרץ היו נזקי הצינה שכיחים מאוד )ב-50% 
ויותר מהפירות( וחמורים יותר )עד 30% משטח הפרי(. בקטיף 
זה צמצמו טיפולי תאורת C-LED ותאורת Bioled את תופעת 

נזקי הצינה )איור 10(.

איבוד משקל הפרי במהלך האחסון
כתלות  ל-6.8%,   4.5% בין  נע  האחסון  במהלך  משקל  איבוד 
איבוד  על  כלל  השפיעו  לא  התאורה  טיפולי  הקטיף.  במועד 
משקל הפרי באחסון. בקטיף מרץ היה איבוד המשקל הגבוה 
נמוך  המשקל  איבוד  היה  אפריל  בקטיף  ואילו   ,)7%( ביותר 
)3.2%( עקב קיצור משך האחסון. איבוד המשקל בקטיף מרץ 
גבוה ביותר של פירות מצומקים בתום האחסון  לווה בשיעור 
נוזלים  איבוד  11(, עקב  איור  בין הטיפולים,  )כ-42% בממוצע 
)הגורם המרכזי בירידה במשקל הפרי במהלך האחסון, מעבר 
ו-Light-wheel לא השפיעו   C-LED לנשימה(. טיפולי התאורה 
זאת,  הפירות המצומקים. עם  שיעור  ועל  איבוד המשקל  על 
Bioled הגביר את שיעור הפירות המצומקים  טיפול התאורה 
הפרי באחסון  למרות שאיבוד משקל  בקטיפי פברואר-מרץ, 

לא נבדל בטיפול תאורה זה יחסית לביקורת. 

מוצקות )Firmness( וגמישות )Elasticity( הפרי בתום האחסון 
 2 וגמישות הפרי נבדקו מכשירנית עם משקולת של  מוצקות 
ק"ג עבור 12-8 פירות לטיפול וכן הוערכו ידנית בכל הפירות. 
ברוב הקטיפים, לא הושפעה מוצקות הפרי מטיפולי התאורה. 
 Light-ו  C-LED התאורה  מטיפולי  פרי  היה  אפריל,  בקטיף 
מוצק בקטיף מרץ  היה הפרי פחות  וכן  מוצק,  Wheel פחות 

באלסטיות  נמדדה  דומה  מגמה   .)12 )איור   Bioled מתאורת 

איור מס' 9: צבע הפרי בקטיף, כמדד 
לבשלות הפרי. מוצגת זווית הצבע בין 

.Hue angle )hab( הצהוב לאדום
)0 - אדום, 90 - צהוב(. הערכים המוצגים 

הנם ממוצעים ± SD עבור 20 פירות 
לטיפול. אותיות שונות מייצגות הבדל 

מובהק בצבע הפרי בין הטיפולים השונים 
והקטיפים השונים, על-פי מבחן סטטיסטי 

.p<0.05 עם רמת שגיאה tTest

איור מס' 0	: נזקי צינה בפרי בתום האחסון 
כתלות בזן ובטיפול. העמודות מציגות את 

ממוצע המדד של נזק הצינה )0 - ללא נזק,  
4 - נזק מירבי( שנקבע לכלל הפירות לטיפול 

)מספר פירות עם חטטים המאפיינים 
נזקי צינה X עוצמת הנזק, חלקי מספר 

פירות כולל בארגז(. הערכים המוצגים הנם 
ממוצעים ± SD עבור 7-4 ארגזים לטיפול. 

אותיות שונות מייצגות הבדל מובהק 
באינדקס נזקי הצינה בין הטיפולים השונים 

והקטיפים השונים על-פי מבחן סטטיסטי 
.p<0.05 עם רמת שגיאה tTest

איור מס' 		: שיעור פרי מצומק בתום 
האחסון כתלות בקטיף ובטיפול )עם או 

ללא תאורה(. הערכים המוצגים הינם 
ממוצעים ± SD עבור 7-4 ארגזים לטיפול. 

אותיות שונות מייצגות הבדל מובהק 
בשיעור הפרי המצומק בין הטיפולים 

השונים והקטיפים השונים על-פי מבחן 
.p<0.05 עם רמת שגיאה tTest סטטיסטי
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הידנית  דומות התקבלו בהערכת המוצקות  הפירות. תוצאות 
הפרי  במוצקות  קלים  שינויים  שהדגימה  הפירות,  לכלל 

מתאורת Bioled יחסית לביקורת בקטיפי פברואר ומרץ. 

כלל סוכרים מומסים )כמ"מ( 
כמ"מ )TSS( נמדד באמצעות רפרקטומטר ל-8 עד 12 פירות 
לטיפול. תכולת המוצקים הכמ"מ בפרי עלתה עם התקדמות 
העונה: 6.5% בתחילת העונה לעומת 7.8% בסוף העונה. לא היה 
הבדל בין טיפולי התאורה C-LED ו-Light-wheel לביקורת בכל 
Bioled השפיעה על הכמ"מ,  הקטיפים. לעומת זאת, תאורת 

אך במגמה הפוכה בין הקטיפים השונים )איור 13(. 

3.2. פגעים בפרי
הגנת הצומח

הפירות  נספרו  ארגז  בכל  ארגזים.   7-4 נבדקו  טיפול  לכל 
הנגועים בעוקץ או בפרי, וחושב שיעורם מכל הפירות. פירות 
בעלי כתמי כסף עקב נזקי תריפס נספרו גם כן. בכל טיפול 
נבדקו בממוצע 175-100 פירות. ממוצע שיעור הפירות הנגועים 

בין הארגזים של כל טיפול וסטיות התקן מוצגים.
ריקבון עוקץ היווה תופעה שולית לאורך כל העונה, ללא תלות 
בטיפולי התאורה. גם נזקי המזיק תריפס קליפורני על הפרי היו 
זניחים השנה, עקב יישום מוצלח של הדברה ביולוגית על-ידי 
פשפש אוריוס ואקרית סבירסקי. לעומת זאת, תופעת ריקבון 
בקטיף  לשיאה  והגיעה  החורף  בקטיפי  שכיחה  הייתה  הפרי 
שיעור  את  מאוד  צמצמה   BIOLED תאורת   .)14 )איור  מרץ 

בעוד  מואר,  הלא  הביקורת  מטיפול  לפרי  ביחס  הריקבונות 
הפרי  ריקבונות  רוב  התופעה.  את  החמירה   C-LED שתאורת 
 BIOLED-טיפול ה .)Botrytis cinerea( נגרמו על-ידי עובש אפור
כאשר  מרץ(,  )קטיף  העונה  בסוף  בעיקר  זו  נגיעות  צמצם 
ספורדית  נגיעות  נצפתה  בנוסף  עולה.  הפרי  ריקבון  שכיחות 
ללא   ,)Geotrichum candidum( חמוץ  ובריקבון  באלטרנריה 
תלות בטיפול. חשוב לציין שאמנם הבדיקה הפתולוגית בוצעה 
בתום האחסון, אולם אילוח הגורמים הפתוגניים מקורו בשדה. 

צורה והופעה כללית
צורת הפרי מביאה בחשבון את מבנה הפרי בדגש על מספר 
מקבל  ופחוס  סימטרי  בפרי  אונות  ארבע  של  מבנה  האונות. 
ציון מקסימלי 4. אונה חסרה או קטנה וכן פרי מחודד מורידים 
או  דומה  הייתה   BIOLED מתאורת  הפרי  צורת  הצורה.  מציון 
טובה יותר לעומת הביקורת. לעומת זאת, שני טיפולי התאורה 
האחרים לא השפיעו על צורת הפרי פרט לקטיף אפריל, שבו 

קיבל פרי מטיפולי התאורה ניקוד נמוך יותר )איור 15(.
ל-5,   1 בין  הנע  סובייקטיבי  מדד  היא  הפרי  של  כללית  הופעה 
כאשר מתחת ל-2.5 הפרי אינו בר מכירה. פרמטר זה כולל בתוכו 
יחסית  הייתה  זו  ופגמים. איכות הפרי בעונה  את הצורה, הצבע 
נמוכה והתבטאה בערכי הופעה נמוכים על סף המכירה, כאשר 
 BIOLED כי תאורת  לציין  יש    .)15 )איור  היה 2.8  הערך המירבי 
)איור  ריקבונות  מיעוט  עקב  הכללית  הפרי  איכות  את  שיפרה 
ירידה בשיעור של פירות מעוותים. לעומת זאת, טיפולי  וכן   )14

התאורה האחרים לא השפיעו או פגעו באיכות הפרי הכללית.

איור מס' 12: מוצקות פרי בתום 
האחסון כתלות בקטיף ובטיפול )עם 

או ללא תאורה(. הערכים המוצגים 
הינם ממוצעים ± SD עבור 12-8 פירות 

לטיפול, במ"מ דפורמציה. אותיות שונות 
מייצגות הבדל מובהק במוצקות הפרי 

בין הטיפולים השונים והקטיפים השונים 
על-פי מבחן סטטיסטי tTest עם רמת 

.p<0.05 שגיאה

איור מס' 		: כמ"מ פרי בתום האחסון 
כתלות בקטיף ובטיפול )עם או ללא 

תאורה(. הערכים המוצגים הינם 
ממוצעים ± SD עבור 12-8 פירות 

לטיפול, באחוזים. אותיות שונות מייצגות 
הבדל מובהק בתכולת המוצקים 

המומסים בפרי בין הטיפולים השונים 
והקטיפים השונים על-פי מבחן 

.p<0.05 עם רמת שגיאה tTest סטטיסטי

איור מס' 4	: נזקי עובשים גורמי מחלות 
בפרי הפלפל בתום האחסון, כתלות 
בטיפול. העמודות מציגות את אחוז 

הפירות שהיו עם סימפטומים ו/או סימנים 
המאפיינים נזקי פטריות. הערכים המוצגים 
הם ממוצעים ± SD של 7-4 ארגזים לטיפול. 

אותיות שונות מייצגות הבדל מובהק 
בריקבונות הפרי בין הטיפולים השונים 

והקטיפים השונים על-פי מבחן סטטיסטי 
.p<0.05 עם רמת שגיאה tTest
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3.3. ערכים תזונתיים
ובנוגדי חמצון, שלהם חשיבות   C בוויטמין  פרי הפלפל עשיר 
רבה לתזונת האדם. על כן יש עניין בבחינת השפעת הטיפול 
הפלפל  בפירות  עלתה   C ויטמין  תכולת  אלו.  פרמטרים  על 
)חומצה   C ויטמין  ערכי   .)16 )איור  בעונה  ההתקדמות  עם 
אסקורבית( שנמדדו בפירות נעו בין 90 ל-120 מ"ג אסקורבט 
ב-100 גרם רקמה טרייה. ערכים אלו תואמים למדווח בספרות 
C בפלפל. לא נמצאה השפעה של טיפולי  ויטמין  על תכולת 

 .C התאורה על תכולתו של ויטמין
נוגדי  תכולת   .ABTS באמצעות  נמדדה  החמצון  נוגדי  תכולת 
החמצון עלתה עם ההתקדמות בעונה )איור 16(, כפי שנמצא 
תכולת  על  השפיעו  לא  התאורה  טיפולי  אחרים.  במחקרים 
טיפול  הקטין  שבו  מרץ,  לקטיף  פרט  בפרי,  החמצון  נוגדי 

התאורה BIOLED את תכולת נוגדי החמצון. 

דיון וסיכום
במחקר זה, בחנו את התאמת השיטה של תאורה תוך-נופית 
שהיא  בכך  הינה  העבודה  ייחודיות  בפלפל.  היבול  לשיפור 
נעשית בתנאי גידול פסיביים, בשונה מעבודות ויישומים אחרים 
של interlighting בעולם. בעונת 2021-2020 בחנו לראשונה את 
 ,Light-wheel-ו c-led השימוש בשני מוצרי תאורה של חברות
לתאורת  השוואה  בוצעה  בנוסף,  תוך-נופית.  תאורה  בתור 

איור מס' 15: צורה )גרף עליון( והופעה 
כללית )גרף תחתון( של הפרי בתום 

האחסון כתלות בטיפול. העמודות 
מציגות את ממוצע ההערכה של צורת 
הפרי בסקלה של 	 עד 4 ושל ההופעה 

הכללית בסקלה של 	 עד 5, כפי 
שנקבע על-ידי הערכה סובייקטיבית 

לכלל הפירות בארגז. לכל ארגז נקבע 
ערך אחד המייצג את כלל הפירות. 

הערכים המוצגים הינם ממוצעים 
± SD עבור הדירוג שנקבע ל-7-4 

ארגזים לטיפול. אותיות שונות מייצגות 
הבדל מובהק בצורת/מופע הפרי בין 
הטיפולים השונים והקטיפים השונים 
על פי מבחן סטטיסטי tTest עם רמת 

.p<0.05 שגיאה

קיבלנו  ולגביה  קודמות  בעונות  בחנו  כבר  אותה   ,BIOLED

תוצאות חיוביות של תוספת יבול באביב בשני זני פלפל )3(. 
הפוטוסינתטית  הפעילות  את  שיפרה  התאורה  תוספת 
אשר   ,c-led תאורת  עם  כאשר  הפנימיים,  הנוף  חלקי  של 
CO גבוהים 

2
עוצמתה הייתה גבוהה יותר, היו קצבי קיבוע ה-

ייתכן   .Light-wheel תאורת  עם  שהיו  מאלו  משמעותית 
בספקטרום  להבדל  גם  קשורים  היו  בפעילות  שההבדלים 
תאורת  לעומת  )כחול/אדום(   c-led תאורת  של  הקרינה 
Light-wheel. למרות תוספת הקרינה בנוף, שני סוגי התאורה 

לא הובילו לתוספת של יבול בהשוואה לביקורת ללא תאורה. 
עם תאורת BIOLED, התקבלו תוצאות דומות לעונה קודמת: 
תוספת של כ-30% במספר הפירות לצמח באביב, ואף יותר 
מכך במשקל לצמח, כתוצאה מתוספת במשקל הפרי לאורך 
העונה. אמנם תאורת BIOLED נבחנה במנהרה נפרדת משתי 
התאורות האחרות, אך היבול הממוצע של חלקות הביקורת 
החשיבות  המנהרות.  בשתי  זהות  כמעט  היו  תאורה  ללא 
הנוספת של בחינת תאורת BIOLED לאורך עונה נוספת הנה 
שונים  לתנאים  חשוף  הגידול  פסיביים  בתנאים  כי  העובדה 
כל שנה. בעונת הניסוי היה חורף חם במיוחד בהשוואה לשני 
 BIOLED עם  חיוביות  תוצאות  וקבלת  הקודמים,  החורפים 
מסוג  תאורה  עם  העבודה  להמשך  בהקשר  אותנו  מעודדת 
יבול עם התאורות  זה. הסיבות לכך שלא התקבלה תוספת 

איור מס' 16: תכולת חומצה 
אסקורבית )ויטמין C, גרף עליון( ונוגדי 

חמצון )גרף תחתון( בפרי כתלות 
בזן ובטיפול. הערכים המוצגים הינם 
ממוצעים ± SD עבור שישה פלפלים 
לטיפול בכל קטיף. כל בדיקה בוצעה 

ב-	 חזרות טכניות. אותיות שונות 
מצביעות על הבדל מובהק. 

הסתברות לשגיאה 0.05.
,Fresh weight = FW

 TEAC = Trolox Equivalent
.Antioxidant Capacity
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היו  הקרינה  שעוצמות  לכך  קשורות  להיות  יכולות  האחרות 
c-led בעלת עוצמת  BIOLED. אולם, תאורת  שונות מזו של 
ליותר  גם  אך   ,CO

2
קיבוע  ליותר  הובילה  יותר  גבוהה  אור 

photoinhibition. במצב כזה מופעלות גם מערכות הגנה נגד 

על חשבון  יעיל של הקרינה  ניצול פחות  ויש  עודפת,  קרינה 
הצורך בתיקון ובהגנה. בתאורת Light-wheel היה אמנם פיזור 
טווח ההשפעה  זו הפחיתה את  כיווני, אך תכונה  כלל  האור 
BIOLED שונות  על הנוף )לאורכו(. כיווני ההארה של מנורות 
יותר  טוב  וככל הנראה מותאמות  משתי התאורות החדשות 

להשפעה מיטבית על מבנה הנוף. 
לא  הפרמטרים  ברוב  כי  הראו  והאיכות  האחסון  בדיקות 
לעומת  התאורה  מטיפולי  פרי  בין  משמעותיים  הבדלים  היו 
הביקורת, למרות תוספת היבול בטיפול התאורה BIOLED. ראוי 
לציין כי קטיף מרץ נקטף כנראה באיחור, ולכן התאפיין בפירות 
יותר  גבוהה  יותר עקב רמה  נמוכה  ובאיכות פרי  ביתר  בשלים 
מוצקות  משקל,  איבוד  הצטמקות,  פרי,  )ריקבון  פגמים  של 
נמוכה ועלייה בנזקי צינה(. על רקע איכות נמוכה זו, ניתן לראות 
כי תאורת ה-BIOLED שיפרה במעט את איכות הפרי, מבחינת 
נזקי צינה והתפתחות ריקבון פרי, ייתכן שעקב האטה בהבשלת 
בירידה  גם  התבטא  הפרי  של  הפיזיולוגי  המצב  שיפור  הפרי. 
תאורת  כמו-כן,  החמצון.  נוגדי  בתכולת  מובהקת,  אך  קלה, 
ה-BIOLED שיפרה את מדד צורת הפרי, כלומר פירות מטיפול 
זה היו סימטריים יותר ובעלי 4 אונות. מבנה וגודל פרי הפלפל 
מושפע מהתפתחות הזרעים, מכאן שמדד זה עשוי להצביע על 
שיפור בחנטה של פירות מטיפול זה. בניגוד לשנה קודמת, לא 
ריקבון  ברמת  עלייה  או  קליפורני  תריפס  בנזקי  עלייה  נמצאה 
הפרי בטיפולי התאורה. ייתכן שהטיפולים בשטח היו יעילים יותר 

השנה ומנעו את הפגיעה ממזיקים אלו. 

הובילו  לא  לראשונה  שנבחנו  התאורה  מוצרי  שני  לסיכום, 
לתוספת יבול באביב, וכן לא השפיעו על איכות הפרי. לעומת 
ברציפות,  עונות  מספר  שנבחנה   ,BIOLED-ה תאורת  זאת 
הפרי  באיכות  מסוים  לשיפור  וגם  יבול  של  לתוספת  הובילה 
 BIOLED-ה תאורת  את  ולבחון  להמשיך  יש  לפיכך,  האביבי. 

לשם אופטימיזציה של היישום.

תודות
החקלאות,  משרד  של  הראשי  המדען  על-ידי  מומן  המחקר 

משרד החקלאות - תמיכה במו"פ, ועל -ידי קק"ל.
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נדב ניצן וחזי גורן, מו"פ עמק המעיינות

מטרת תוכנית מחקר זו הינה לאתר תכשירים 
חדשים להרחבת סל התכשירים המורשים 
למניעת כשותית הבזיל. התכשיר "קורדון-
סופר" והפורמולציה הניסיונית - AMF, הם 
משרנים המכילים יון פוספיט במשולב עם 
מיקרואלמנטים והם אותרו כבעלי יעילות 
בצמצום נזקי הכשותית ביישום מניעתי, 

מרפא ומניעתי-מרפא במשולב. יעילותם 
נבחנה בתנאים מבוקרים עם אילוח יזום, 

תוך איתגור במעבדה, וכן בשני ניסויי שדה 
מקבילים שבוצעו במו"פ עמק המעיינות, 
בחוות עדן. התוצאות מסמנות פוטנציאל, 

והם ייבחנו במהלך שנת 2022 בניסויי שדה 
נוספים. 

תקציר 
הם  גן-מור(,  )חב'  וקורדון-סופר  לוכסמבורג(  )חב'   AMF

מיקרואלמנטים,  עם  בשילוב  פוספיט  יון  המכילים  משרנים 
שנבחנו במעבדה ובשדה להדברת כשותית הבזיל. במעבדה, 
גבוהה,  ובאיתגור בלחות  גידול מבוקרים  יזום, בתנאי  באילוח 
בהשוואה  כשותית  התפתחות  במובהק  המשרנים  צמצמו 
במשולב.  או  מרפא  מונע,  ביישום  מטופלת  לא  לביקורת 
תוצאות המעבדה גובו בשני ניסויי שדה במנהרות עבירות, בהן 
הדבירו המשרנים את התפתחות הכשותית, בדומה לביקורת 
אלו  תוצאות  מטופלת.  הלא  מהביקורת  ובמובהק  המשקית 
ו/או  בנפרד  אלו  במשרנים  לשימוש  הפוטנציאל  את  מציינות 

במשולב בממשק ההדברה המסחרי.

רקע
 Peronospora האאומיצט  על-ידי  הנגרמת  הבזיל,  כשותית 
וללא  בזיל,  בגידול  כיום  המרכזית  המחלה  הינה   ,belbahrii

הפיכה  ובלתי  קשה  לפגיעה  לגרום  עלולה  היא  נאות  טיפול 
ליבול, עד כדאי 100% הפחתה. הכשותית הינה מחלת עלווה 
מנביג  מתאימים  סביבה  ובתנאי  עלים,  להצהבת  הגורמת 
מאוד  גבוהה  ובלחות  בצידו התחתון,  העלה  על-גבי  הפתוגן 

משרני עמידות להדברת 
כשותית הבזיל

הכשותית  אפורה.  נבגים  שכבת  ומייצר  העליון,  בצידו  גם 
ובהיותה   - ואביב  סתיו   - הבזיל  גידול  עונות  בשתי  נפוצה 
הגידול  בעונת  מיטביים  סביבה  תנאי  פוליציקלית,  מחלה 
מעודדים את התפשטותה לכדי אפידמיה. לפיכך, קיים קושי 
להתמודד עם המחלה לאחר התפרצותה, והדברתה דורשת 
ההדברה  תכשירי  מגוון  כמניעה.  כימיים  בתכשירים  טיפול 
רמות  לאור  בעיקר  מצומצם,  המחלה  להדברת  המורשים 

שארייתיות המותרות לשיווק. 
מחקר,  השנייה  השנה  זו  מתבצע  המעיינות  עמק  במו"פ 
ומשרני  ביוסטימולנטיים  תכשירים  ולזהות  לאתר  שמטרתו 
כשותית  בהדברת  עלוותי  ליישום  בצמח,  נרכשת  עמידות 
פעיל,  כחומר  פוספיט  יון  המכילים  משרנים,  שני  הבזיל. 
פורמולציה  שהינו  לוכסמבורג(,  )חב'   AMF כיעילים:  אותרו 
גן-מור(  על-ידי  משווק   ,Artal )חב'  ו"קורדון-סופר"  ניסיונית, 
חומצה  המכילים  משרנים  בורון.  עם  פוספיט  קלציום  מכיל 
 Fungicide Resistance(  FRAC על-ידי  מוגדרים  פוספונית 
 )PHDIs( Plant Host Defense Inducers-כ )Action Committee

ניסויי  בסדרת  הצמחית.  החיסון  מערכת  את  ומשפעלים 
מניעתי- וביישום  מניעתי  ביישום  המשרנים  נבחנו  מעבדה, 

לאתגרם,  במטרה  שונים,  והדגרה  אילוח  בפרוטוקולי  מרפא, 
ניסויי שדה במנהרות עבירות בסתיו-חורף 2021-22.  וכן בשני 

תוצאות הניסויים מוצגות במאמר זה.

חומרים ושיטות

ניסויי מעבדה
תבדיד בר של כשותית הבזיל )קוד: סוסיא 2020(, שאינו וירולנטי 
התבדיד  הניסויים.  בכל  לאילוח  שימש  פרוספרה,  הבזיל  לזן 
המעיינות,  עמק  במו"פ  לפיטופתולוגיה  במעבדה  מתוחזק 
בוצעו  המעבדה  ניסויי  בזיל.  צמחי  על-גבי  חיות  בתרביות 
 ,2 בשלב  ו"אלי",   CN מהזנים  לכשותית  רגישים  בזיל  בצמחי 
4 או 6 עלים אמיתיים, עם 8-4 חזרות לטיפול ובמערך אקראי 
מדבק  מצמחי  נבגים  נשטפו  הצמחים,  אילוח  לצורך  מלא. 
רוסס  התרחיף  נבגים/מ"ל.   104 של  בריכוז  תרחיף  ליצירת 
בעזרת מרסס יד, עד לקבלת כיסוי מלא של העלווה. לאחר 
ובטמפרטורה  יחסית של 100%  הודגרו הצמחים בלחות  מכן 
של 18 מ"צ למשך 24, 48 או 72 שעות בחושך. בסיום ההדגרה 
הועברו הצמחים לחדר הגידול, בו תנאי הסביבה הם 24 מ"צ, 
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70% לחות יחסית ו-12 שעות תאורה פוטוסינתטית. המשרנים 
AMF ו"קורדון-סופר" יושמו במינונים של 0.49% ו-0.40% בנפח 

תמיסת הריסוס, בהתאמה. המשרנים יושמו בריסוס עלוותי עד 
ימים,   3 ימים,   7 רוססו המשרנים  כיישום מניעתי,  כיסוי מלא. 
משולב,  מניעתי-מרפא  כיישום  אילוח.  לפני  שעה  או  יומיים 
מכן.  לאחר  ימים  ושבעה  אילוח  לפני  שעה  המשרנים  יושמו 
יעילותם נבחנה בפרוטוקולים שונים, במטרה לאתגרם בתנאי 
לפיכך,  כשותית.  להתפתחות  המיטביים  משתנים,  סביבה 
בחלק מהניסויים נמשכה ההדגרה לאחר אילוח 24, 48 או 72 
במהלך  מכן,  ולאחר  גבוהה,  הדבקה  יעילות  לקבלת  שעות, 
ההדגרה בחדר הגידול, הועברו הצמחים לתא עירפול בחושך, 
בתנאים  המתרחשים  גבוהה,  לחות  אירועי  לדמות  במטרה 
התפתחות  את  ומעודדים  בלילה  הגידול  בחממות  מסחריים 

המחלה ואת הנבגת הפתוגן על-גבי העלים.
 

ניסויי שדה
שני ניסויי שדה מקבילים הוצאו לפועל בתחילת נובמבר 2021. 
6 מטרים   X הניסויים בוצעו במנהרות עבירות של 30 מטרים 
במערך  "אלי",  הזן  עם  עדן(  )חוות  המעיינות  עמק  במו"פ 
)ערוגה(  לטיפול  חזרות   3 עם  באקראי  שלמים  בלוקים  של 
 ,AMF :ובחלקות באורך של 6 מטרים. בניסויים נבחנו 5 טיפולים
"קורדון-סופר", "קנון", ביקורת משקית )רבוס וקבריו( וביקורת 
ורוסס לראשונה  1 נשתל בתאריך 3.11.21  ניסוי  לא מטופלת. 
נשתל   2 ניסוי  שתילה.  לאחר  ימים  חמישה   ,8.11.21 בתאריך 
ורוסס לראשונה בתאריך 22.11.21, שבועיים  בתאריך 8.11.21 
בתאריך  לראשונה  רוססה  משקית  ביקורת  שתילה.  לאחר 
21.12.21, עשרה ימים לפני קציר ראשון. לאחר הריסוס הראשון 
רוססו הטיפולים כל 10-7 ימים. מיד לאחר הקציר בוצע ריסוס 
עם "סוויטש", למניעת עובש אפור. כחודש לאחר שתילה כוסו 

שתי המנהרות ברשתות אגריל.
 

ניטור וכימות מחלה
כומתה  המעבדה  בניסויי  העלווה  גבי  על  הכשותית  חומרת 
הנגועים,  העלים  אחוז  את  המשקלל  סודר,  אומדן  בעזרת 
כלורוזה, נקרוזה ועוצמת ההנבגה, להלן: 0 = ללא מחלה, 1 = 1 
עד 5% נגיעות והנבגה; 3 = 5+ עד 25% נגיעות והנבגה; 5 = 25+ 
 = 9 והנבגה;  נגיעות   75% = 50+ עד   7 והנבגה;  נגיעות  עד 50% 
)מנהרות  השדה  בניסויי  המחלה  ניטור  נגיעות.   100% עד   +75
 )%( שכיחות  לפי  כומתה  והמחלה  שבועית,  בוצע  עבירות( 

הצמחים הנגועים.

חישוב מחלה וניתוח סטטיסטי
כמות המחלה שהתפתחה חושבה לפי השטח תחת עקומת 
התפתחות המחלה )AUDPC(, שלאחר חישובו הותמר לשטח 
היחסי )rAUDPC( על-ידי חלוקתו בערך המחלה הגבוה ביותר 

שנמדד בביקורת הלא מטופלת )Ymax( לפי הנוסחה:
 .rAUDPC = )AUDPC / Ymax(*100

חומרה  כאחוז  המחלה  את  מבטאים   rAUDPC שערכי  כך, 
בוצעו  שונות  ניתוחי  מטופלת.  הלא  לביקורת  ביחס 
וא- פרמטריות  שיטות   .ANOVA או   t-test מבחני  בעזרת 
פרמטריות שימשו לאיתור מובהקות לפי הצורך. הניתוחים 
מובהקות  ברמת   JMP16 בתוכנת  בוצעו  הסטטיסטיים 
בצמחים  המחלה  שחומרת  ההשערה,  לקבלת   5% של 
בצמחי  מחומרתה  במובהק  נמוכה  בתכשירים  המטופלים 

הביקורת הלא מטופלים. 

תוצאות

ניסויי המעבדה 
ו-AMF נבחנו ליעילות הדברת כשותית הבזיל  "קורדון-סופר" 
תחת תנאים מבוקרים, ביישום מניעתי, מרפא, ומניעתי-מרפא 
יזום, הדגרה לאחר אילוח של  במשולב. הניסויים כללו אילוח 
בחדר  המחלה  התפתחות  אחר  ומעקב  שעות   72 או   48  ,24
גבוהה  לחות  לאירועי  הצמחים  נחשפו  שבמהלכו  הגידול, 
של  ההדברתית  הפעילות  את  לאתגר  במטרה  עירפול,  בתא 

המשרנים. 
שעות   48 אחת,  פעם  שיושם  "קורדון-סופר",  התכשיר 
במובהק  הבזיל  כשותית  צמצום  יכולת  הדגים  אילוח,  לפני 
מהביקורת הלא מטופלת במשך 12 ימים לאחר יישומו, כאשר 
של  לחות  בתנאי  הניסוי  תקופת  כל  לאורך  הוחזקו  הצמחים 
ימים  ו-3   7 התכשיר  יושם  כאשר  ב'(.  א',   1 )איורים   100%
לפני אילוח, הופחתה חומרת הכשותית פי 3, תוך שהצמחים 
בעירפול  גבוהה  לחות  אירועי  לשני  הניסוי  בתהליך  נחשפים 
כאשר  וריפוי,  מניעה  יכולות  הדגים  "קורדון-סופר"   .)2 )איור 
יושם 48 שעות לפני אילוח או 48 שעות לאחר אילוח והפחית 
הלא  מהביקורת  ו-6   5 פי  הכשותית  חומרת  את  במובהק 

מטופלת, בהתאמה )איור 3(.  
ובמובהק   3 פי  הכשותית  חומרת  את  הפחית   AMF המשרן 
לפני  שעה  מניעתית  יושם  כאשר  מטופלת,  לא  מביקורת 
א+ב(.   4 )איור  אילוח  לאחר  שעות   72 של  הדגרה  עם  אילוח 
AMF הפחית את חומרת הכשותית פי 11 במובהק מהביקורת 

שעה  מניעתי-מרפא,  משולב  ביישום   2.4 ופי  מטופלת,  הלא 
אירוע אתגור  ובתוספת של  ימים לאחר מכן,  ו-7  אילוח  לפני 

בעירפול בלחות של 100% )איור 5(.  

איור מס' 	: כמות הכשותית )א( וחומרתה הסופית )ב(, 
שהתפתחו בניסויי מעבדה, כאשר התכשיר "קורדון-
סופר" יושם לעלווה 48 שעות לפני אילוח, והצמחים 

הוחזקו בתנאים מיטביים להתפתחות המחלה למשך 
12 ימים ב-100% לחות. אותיות לועזיות שונות מדגימות 

הבדל סטטיסטי מובהק ברמה של 5%.
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יש לציין שמינון החומצה הפסיפונית ב-AMF )0.49%( היה  גבוה 
ממינונה ב״קנון״ )0.3%( ואין להשוות את יעילות המשרנים זה 
לזה בניסוי הנדון. שני המשרנים הדגימו יעילות גבוהה בצמצום 
וגם  אילוח  לאחר  הדגרה  לתנאי  חשיפה  תחת  גם  כשותית, 
בתוספת שני אירועי לחות גבוהה ארוכי טווח )איור 6 א'(. בניסוי 
המשרנים  יושמו  "אלי",  מהזן  בזיל  בצמחי  שבוצע  מעבדה, 
)בנפרד( שעה לפני אילוח ו-7 ימים לאחר מכן כטיפול משולב 
 48 מניעתי-מרפא. מיד לאחר אילוח, הודגרו הצמחים למשך 
ימים לאחר מכן   14 ולאחר מכן הועברו לחדר הגידול.  שעות 
הועברו הצמחים לתא העירפול ונחשפו ל-100% לחות למשך 
48 שעות, שבסיומם הועברו ליומיים בחדר הגידול ושוב לתא 
 6 )איור  נוספות  שעות   72 למשך   100% של  ללחות  העירפול 
ולא  א'(. כשותית התפתחה בצמחי הביקורת הלא מטופלים 

בצמחים שטופלו ב"קורדון-סופר" או ב-AMF )איור 6 ב'(.  

ניסויי שדה
כשותית  בהדברת  ו"קורדון-סופר"   AMF המשרנים  יעילות 
 Revos® 250( נבחנה בהשוואה לביקורת משקית, שכללה רבוס
 )Cabrio® 250g/L Pyraclostrobin( וקבריו )g/L Mandipropamid

"קנון"  והתכשיר  מטופלת  לא  ביקורת  לחילופין,  שיושמו 
בניסוי  )Canon 50®; Potassium phosphate 760 g/L(, שנכלל 

יון פוספיט, שהינו החומר הפעיל העיקרי הן  כיוון שהוא מכיל 
ב"קורדון-סופר" והן ב-AMF. הניסויים החלו בתחילת נובמבר, 
נקצרו טכנית בסוף דצמבר והסתיימו ב-23.1.2022. לא נמצא 
הבדל סטטיסטי בחומרת הכשותית בין שני הניסויים, ונתוניהם 
במובהק  גבוהה  היתה  הכשותית  חומרת  יחדיו.  ונותחו  שולבו 
בביקורת הלא מטופלת בהשוואה לטיפולי המשרנים )איור 7(. 
לדכא  הצליח  ו"קנון"  "קורדון-סופר"   ,AMF של  שבועי  יישום 
במו"פ  חצי-מסחריים  גידול  תנאי  תחת  כשותית  התפתחות 

עמק המעיינות.   

איור מס' 2: יעילות "קורדון-סופר" בצמצום נזקי כשותית 
ביישום מניעתי 7 ו-	 ימים לפני אילוח. הדגרה לאחר 

אילוח נמשכה 24 שעות, והניסוי כלל שני אירועי אתגור 
בעירפול בלחות של 100%. אותיות לועזיות שונות 

מדגימות הבדל סטטיסטי מובהק ברמה של 5%.

איור מס’ 	: יעילות “קורדון-סופר” בצמצום נזקי כשותית 
כיישום מניעתי 48 שעות לפני אילוח או כיישום מרפא 

48 שעות לאחר הדבקה. הדגרה לאחר אילוח נמשכה 24 
שעות. הניסוי כלל אירוע איתגור אחד בעירפול למשך 24 

שעות. אותיות לועזיות שונות מדגימות הבדל סטטיסטי 
מובהק ברמה של 5%.

איור מס’ 4: יעילות AMF בצמצום נזקי כשותית ביישום 
מניעתי שעה לפני אילוח. הדגרה לאחר אילוח נמשכה 

72 שעות, והניסוי כלל אירוע אתגור אחד בעירפול 
בלחות של 100%. אותיות לועזיות שונות מדגימות הבדל 

סטטיסטי מובהק ברמה של 5%.

איור מס' 5: יעילות AMF בצמצום נזקי כשותית ביישום 
מניעתי ומרפא במשולב. היישום המניעתי ניתן שעה 

לפני אילוח, והיישום המרפא 7 ימים לאחר מכן. הדגרה 
לאחר אילוח נמשכה 48 שעות, והניסוי כלל אירוע אתגור 

בעירפול בלחות של 100%. יש לציין שמינון החומצה 
הפוספונית ב-AMF היה גבוה ממינונה ב״קנון״. אותיות 

לועזיות שונות מדגימות הבדל סטטיסטי מובהק ברמה 
של 5%.

א

ב



2
0
2
2

ל 
רי

פ
א

ץ-
ר
מ

62

סיכום
מטרת תוכנית מחקר זו הינה לאתר תכשירים חדשים ועתידיים 
הבזיל.  כשותית  למניעת  המורשים  התכשירים  סל  להרחבת 
ידידותיים  עמידות  משרני  לאתר  נבחר  עתידית  כאסטרטגיה 
זאת,  הצמחית.  החיסון  מערכת  את  והמשפעלים  סביבתית 
גורם  של  העמידות  פיתוח  פוטנציאל  את  לצמצם  על-מנת 
והפורמולציה  "קורדון-סופר"  שני משרנים, התכשיר  המחלה. 
עם  במשולב  פוספיט  יון  המכילים   ,AMF  - הניסיונית 
 Plant Host-כ ומוגדרים  זה  מסוג  הינם  מיקרואלמנטים, 
PHDIs( Defense Inducers(, והם אותרו כבעלי יעילות לצמצום 

נזקי הכשותית ביישום מניעתי, מרפא ומניעתי-מרפא במשולב. 
במינון  יזום  אילוח  עם  מבוקרים  בתנאים  נבחנה  יעילותם 
נבחנו  כמו-כן,  גידול.  חדר  בניסויי  איתגור  תוך  גבוה,  הדבקה 
המשרנים ביחס לביקורת לא מטופלת וביקורת משקית בשני 
בחוות  המעיינות,  עמק  במו"פ  שבוצעו  מקבילים  שדה  ניסויי 
ולבחינת  אלו  למשרנים  פוטנציאל  מסמנות  התוצאות  עדן. 
לאישוש  ניסוי  לכן,  המסחרי.  ההדברה  בממשק  שילובם 
הממצאים החל במו"פ עמק המעיינות בחוות עדן בסוף חודש 
ליעילות   AMF-ו "קורדון-סופר  נבחנים  שבמהלכו   ,2022 מרץ 
ביחס לביקורת לא מטופלת ולביקורת משקית בניסוי חממה 
נרחב. במידה שתוצאות ניסוי זה ידגימו הדירות, יתמקד המשך 

הפעילות  במשקי מודל. 

*תוצאות המחקר המודגמות במאמר אינן מהוות המלצה 
למגדלים*.

 AMF-איור מס' 6: איתגור יעילות המשרנים קורדון-סופר ו
בהדברת כשותית הבזיל בתנאים מבוקרים. )א( סכימה של 
תהליך ניסוי האיתגור בתנאי קיצון. צמחי בזיל מהזן הרגיש 
"אלי" אולחו בפתוגן הכשותית P. belbarhii וטופלו עלוותית 

בממשק שכלל יישום מניעתי שעה לפני אילוח ויישום מרפא 
שבעה ימים לאחר אילוח. לאחר מכן הוחזקו הצמחים בחדר 

גידול בתנאים המאפשרים התפתחות מחלה ואותגרו פעמיים 
בתא עירפול בתנאים המעודדים הנבגה; )ב( חומרת מחלה 

סופית 23 ימים לאחר אילוח. אותיות לועזיות שונות מדגימות 
הבדל סטטיסטי מובהק ברמה של 5%.

איור מס' 7: חומרת כשותית בשני ניסויי שדה מקבילים 
במנהרות עבירות )30X6( שנשתלו בחוות עדן בתחילת 
חודש נובמבר 2021 והסתיימו בסוף חודש ינואר 2022. 

אותיות לועזיות שונות מדגימות הבדל סטטיסטי מובהק 
ברמה של 5%.

תודות
משרד  של  הראשי  המדען  קרן  במימון  מבוצע  זה  מחקר 

החקלאות לתמיכות מו"פים ובמימון שולחן תבלינים. 
תודות לחזי גורן, על הניהול הטכני של ניסויי השדה, ולאבידע 
אילון )חב' לוכסמבורג / קיבוץ טירת צבי(, על ביצוע הריסוסים 
בניסויי השדה. תודות לדוד סילברמן, ממ"ר תבלינים, על הייעוץ 
הספקת  על  לוכסמבורג(,  )חב'  סיתי  למורן  הבזיל,  בגידול 
הספקת  על  גן-מור(  )חב'  סורוקין  ולגיורא   ,AMF התכשיר 

התכשיר "קורדון-סופר".


