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מוסף 
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מיוחד 

ביוזמת "יבול שיא"  -  סיעור מוחות מקצועי:

"החקלאים חייבים להתאגד
ולהציל את הפלפל"

חג שבועות שמח!





פנה אלינו לקבלת המלצות יישום 
לתכשיר KF-10 בממשקי הגידול השונים 

ע"פ עקרונות ההזנה המוקדמת: 

מנהל מקצועי - חגי רבן: 054-6731098
שיווק והפצה - נטיע סולודר: 050-7626151

www.vgi.co.il avitsur@vgi.co.il

VGI (ישראל) פיתוח מוצרים לחקלאות בע"מ, מושב מזור
מאושר לחקלאות אורגנית מס' רישיון: 7043   

מאושר בהתאמה לסטנדרט האמריקאי (NOP) מס' רישיון : 11,008
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NUTRITION 
זה עובד!
מגדלים מישראל וקליפורניה מדווחים 
:KF-10 על יתרונות בעקבות השימוש ב

מגדל כרמים בבקעת הירדן: ”רמת הסוכר 
עלתה משמעותית והגפנים שמחים יותר.“

יואל לוצאטו ממושב שחר, מגדל מספר זנים 
ומשתמש בתכשיר מאז 2009: ”פרי רענן 

יותר, פחות התמוטטויות, פחות זטרת. הנשר 
לאחר הבציר הצטמצם, ואולי החשוב ביותר 
- נראה כי טיפולי הגיברלין לדילול  פועלים 
בצורה יעילה יותר, דבר שחוסך ימי עבודה 

רבים ומפחית התערבות ידנית באשכול.“

+  שיפור בצבע הפרי
+  שיפור באחידות ובמשקל העינב

+  הבשלה אחידה יותר
+  שיפור בכושר השתמרות   

    האשכולות בכרם
+  שיפור ברמת הסוכר בפרי

כרמים מטופלים ב KF-10, בציר 2013 קליפורניה  



מקבוצת :

18.50 X 33.50

מארגני התערוכה :

4 . 1 1 . 2 0 1 4
יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

מייל : yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@tmags.co.il : מייל

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים

הכניסה חופשית

ארועי התערוכה:
ענף הירקות לאן? כנס ארגון מגדלי הירקות:  

בהנחיית: מאיר יפרח -  מזכ"ל ארגון מגדלי הירקות        

איכות מי ההשקייה כנס ארגון עובדי המים:   
בהנחיית: מוטי פלדלייט - מנהל מדור איכות המים        

קידום ההתיישבות בפריפריה כנס החטיבה להתיישבות  
בהסתדרות הציונית העולמית:  
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מנוע דיזל 61.2 כ”ס, 4 צילינדר,  •
עם הזרקה ישירה. חזק וחסכוני!!!  

4X4 הנעה  •
הגה הידראולי.  •

תמסורת סינכרונית של 12 הילוכים   •
+ רוורסר הידראולי  

)קדימה אחורה ללא קלאץ’(  
PTO 540 + PTO economy  •
סלקטור מובנה  - להפעלת     •

אביזרים הידראולים.  
מבנה הנדסי המקנה גמישות ויכולת    •

תמרון גבוהים.  
אפשרות להתקנת מעמיס קדמי    •
מקורי, עם פרוק והרכבה מהירים.  

י. קמחי בע”מ מציגה
טרקטור ג’ון דיר רב תכליתי דגם 4520,

תוצרת ארה”ב בהספק מנוע של 61.2 כ”ס,

לשימושים חקלאיים ושרותי שדה.

מחיר
ללא

תקדים!!!

יבוא,
שרות וגיבוי 

י. קמחי 
בע”מ



־נן האבק שניע
אל־על,  שא 
בעיניים  חול  זרה 
כלי  עשרות  וליווה 
אל  שהגיעו  רכב 
מתחם מו"פ דרום, 
אות  בבחינת  היה 
נתונים  שבה  הגדולה  המצוקה  על  להעיד 

־עשרות ואפילו מאות מגדלי פלפל במרח
בי ישראל, במיוחד בערבה. חקלאים רבים, 
הנאנקים תחת פגיעה קשה מאד ברווחיות 

־במכירת הירק הזה בשוקי העולם, באו לה
המרכזיים  הטון  נותני  של  לדבריהם  אזין 
בענף הפלפל, בחברות הזרעים, השתילים, 
גם  כמו  ארגון המגדלים, מועצת הצמחים, 

אנשי אקדמיה מחקר והדרכה.
במשבר  לדיון  ייחודי  כינוס  היה  זה 
בשנה־ ישראל  על  העובר  הכבד  הפלפל 
"יבול  מערכת  אחרונות.  שנתיים־שלוש 

־שיא" זיהתה זה מכבר את המצוקה שא
ותוך פרק זמן  ליה נקלעו חקלאי ישראל 
קצר יחסית, זימנה את המפגש המקצועי 

־המיוחד. הגם שרוב מגדלי הפלפל מתגו
ררים בערבה, אירחנו את הכינוס במתחם 
יהיה  זה  כי  ברורה  בידיעה  הבשור  חוות 
המקצוע  אנשי  עבור  גם  אידיאלי  אתר 
בתוך  לערבה  פעמיים  לרדת  ישושו  שלא 
שבוע ימים)ב־26 בחודש התקיים בערבה 
מפגש לסיכום עונת הפלפל(. בהזדמנות זו 
נתונה תודתנו הרבה לליאור קטרי, מנהל 
מו"פ דרום ורכז הועדה החקלאית במועצה 
האזורית אשכול, שנרתם למשימה והעמיד 

־לרשותנו מתקן לקיים בו את סיעור המו
חות. היענות רבה של חקלאים ואנשי שטח 
היתה בבחינת עדות נוספת לבעיות הקשות 
שמלוות כיום את המגדלים, שתרים אחרי 
כל פתרון שיסייע להם לצאת לדרך חדשה, 
שעיקרה שיפור של ממש ברווחיות עבודת 

האדמה שלהם.

תמליל מדויק של המפגש במו"פ דרום 
מובא בגיליון הזה לצד מאמרים מקצועיים 
ישראלי.  פלפל   - שכל־כולן  שטח  וכתבות 
שמדי   - שכזה  מקצועי  שמפגש  תקוותי 
יום אנו מקבלים תגובות רבות מהשטח על 

־היותו חיוני וראוי ־יחלחל אל קובעי המדי
ניות, שיתחילו קצת לחשוב גם על החקלאי 

הקטן.

ג'נרל ש לוטננט  בישראל  קניה  גריר 
ניז'ורוגה  אוגוסטינו  במיל.(  )אלוף 
אירח על מדשאת ביתו בכפר שמריהו את 
היבשת,  מדינות  עשרה  משתים  עמיתיו 
לציון "יום איחוד אפריקה". ארגון "האיחוד 
האפריקני" הוא ארגון שהוקם לפני 51 שנה 
ושהציב לו למטרה ראשונה במעלה לשדרג 

־את איכות החיים של תושבי היבשת הש
רמטכ"ל  לשעבר  הקנייתי,  השגריר  חורה. 
צבא ארצו, מכהן בישראל זה ארבע שנים. 
הוא מעריך עד מאד את תרומת החקלאות 
הישראלית לחקלאי מדינות אפריקה. בדברי 
ברכה שנשא באירוע החגיגי ציין כי השנה 
ואבטחת המזון  2014 היא שנת החקלאות 
במדינות אפריקה. הוא גילה כי הארגון שקד 
המח־ שגשוג  שעיקרה   CAADP תכנית  על 
ייה במדינות האיחוד תוך ניצול הזדמנויות 

עוד  לדבריו  לצמיחה. 
הממש־  ,2003  בשנת
האי מדינות  של  ־לים 

הגדירו  האפריקני  חוד 
שנתית  לצמיחה  יעד 
אחוזים  שישה  של 

והק החקלאי  ־בתוצר 
אחוזים  עשרה  צאת 
הלאומי  מהתקציב 
למגזר  מדינה  כל  של 
שנת  "ולכן  החקלאי. 
של  שנה  תהיה   2014

קהי עבור  ־הזדמנויות 
ושחקנים  מדינות  לות, 

שאינם אפריקנים, להרחיב השקעות ולשפר 
את איכות החיים ביבשת אפריקה".

ובראשונה  בראש  כי  הדגיש  אוגוסטינו   
יש לאפשר ייצור וזמינות מזון לאוכלוסייה 
גדלה  לאוכלוסייה  פרנסה  לספק  גם  ובכך 
והולכת. "החקלאי האפריקני לא רק שיהיה 
צעיר יותר אלא שהוא ייחשף לטכנולוגיות 
נוער לראות  בני  ורעיונות שיעודדו  חדשות 

־את עתידם בתחום החקלאי. הכלכלה הכפ
רית מהווה אתגר אמיתי".

־ בהמשך דבריו הדגיש שגריר קניה בישר
אל כי האיחוד האפריקני מודע היטב ל"איום 
אפריקה  שיבשת  ולמרות  האקלים"  שינוי 

־מייצרת את כמות גזי החממה הגדולה בעו
הגשם  שיערות  מכך  גם  להתעלם  אין  לם, 
סופגים את רוב הפחמן הדו חמצני הנפלט 
בעולם. המדינות המפותחות ימשיכו להיות 

העבריין של פליטת הפחמן הדו־חמצני, ולכן 
יש לשלב ידיים ולהיעזר בגורמים פיננסים 
מתקדמות  טכנולוגיות  להעברת  עולמיים 

למדינות אפריקה".
 שגריר קניה הביע הערכה גדולה למדינת 
ישראל שהשקיעה שנים בפיתוח אפריקה, 
וקרא ליזמים ישראלים לחשוב על אפריקה 
כעל יעד העסקים הבא שלהם בטכנולוגיה, 
יחזק  כזה  פעולה  "שיתוף  וחקלאות.  מדע 
עוד יותר את החברות האמיצה בין ישראל 

למדינות היבשת".
הביט שר  היה  באירוע  הכבוד  אורח  ־ 

חון משה )בוגי( יעלון שפנה אל אוגוסטינו 
הבטיח  ובהמשך  רמטכ"ל"  אל  כ"רמטכ"ל 
את  לשדרג  מאמץ  כל  תשקיע  שישראל 

החקלאות במדינות אפריקה.
 באירוע היה ייצוג מרשים גם בתלבושות 

־מסורתיות של המדינות המעצבות את אר
 ,DRC גון האיחוד האפריקני: אנגולה, קונגו

אתיו השנהב,  חוף  קמרון,  ברזוויל,  ־קונגו 
פיה, אריתריאה, ניגריה, גאנה, מצרים, קניה 

ודרום אפריקה.
חקלאיות  לתשומות  משוועת  אפריקה   

־וחובה להרים את הכפפה ולחזק קשר כל
כלי שבלי ספק יסייע לנו גם מדינית בעתיד.

קריאה נעימה ומועילה. 
שמעון וילנאי, עורך "יבול שיא" 

הערת תיקון: 

שפורסמה  בחקלאות"  "נשים  בכתבה 
־בחודש שעבר נשמט שמה של סוכנות הצי

לום שצילמה את מירית בורג: "הלד" רמת 
ישי.

מאי 62014

  קוראים יקרים

שגריר קניה בישראל עם עורך העיתון.
צילום: עדנה תבור- ביצ'קוב
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  מכתבים למערכת

משה קירשנר ידידי,
 ,)94 גיליון  שיא,  )יבול  למכתבך  במענה 
היות  תיסגר.  לא  הצמחים  מועצת  כפתיח, 
לא  אני  וכחבר,  כאדם  אותך  מעריך  שאני 
שכתבת.  מה  בכל  מאמין  שאתה  מאמין 
קראתי בעיון רב, בעיקר את שאלתך, האם 

־שופט יכניס אותך לכלא בגלל שאתה עב
ריין מס או סרבן תשלום לפי חוק מועצת 

הצמחים. 
 מה שקרה זה ש"התאהבת" בלא לשלם, 

שכו הבנתי  מדבריך  בחינם.  הכל  ־בלקבל 
המינהל,  העירייה,  החקלאי:  ראש  על  לם 
משרד החקלאות שעבדת בו שנים, שירות 

־התעסוקה, משרד הפנים, הרבנות, ועוד גו
פים אחרים. כמובן שהנטל כבד מאד, אבל 
האם צריך להכניס אותך לכלא בשל היותך 

בוו ־סרבן תשלומים למי מהגופים האלה. 
־דאי שלא, אבל לעקל לך את החשבון ולת

בוע אותך לשלם, בוודאי שכן, כי עבריין מס 
נושא בעונש בכל הפרת חוק.

־ יש לך אפשרויות נוספות. אם אתה מא
הצג  ממך  אנא  אז  שאמרת,  מה  בכל  מין 
מועמדותך בבחירות אישיות למועצה, תהיה 
חבר הנהלת ענף ותקבע את גובה ההיטל, 

אפילו לשקל אחד. גם זו דרך, ודרך חוקית.
הישראלית  בפוליטיקה  שתדע,  חשוב   

־אין לנו כיום נציג אחד בכנסת וכדאי שיה
יה לך מקום לרכז את ייצוג האינטרסים של 
החקלאות, שגם כך קשה והנושאים לטיפול 
חוגגת:  והבירוקרטיה  ובעייתיים  רבים  הם 
עובדים זרים, מס מעסיקים, ביטוח, תקליט 
קידום  הדרכה,  מחקר,  הלוואות,  מחירים, 

מכירות, ייצוג משפטי.
 חבל שאדם ברמתך וחקלאי טוב כמוך 
שמת  כעסים.  הרבה  כך  כל  עם  מתמודד 
בראש מעייניך את מועצת הצמחים כמטרה 

לא מוצדקת. תחשוב על זה.
מאיר יפרח,
מזכיר ארגון מגדלי ירקות

מאבקים מנהלים מבפנים

ארקור בשירות החקלאות והתעשייה

לפרטים גוטר אהרון טל': 050-2593816
טל' משרד: 03-5581389 | פקס: 03-5581562

arkor@orange.net.il :מייל

ייצור חדרי 
 קירור

והקפאה

ייצור מכונות 
קירור 

לתהליכים 
בחקלאות 
ותעשייה

 תיכנון
מערכות קירור 

ומיזוג אויר
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הם  שיא”  ב”יבול  המתפרסמים  והמאמרים  הרשימות  כל 
המודעות לתוכן  אחראית  אינה  המערכת  הכותבים.  באחריות 

10 - הפלפל הישראלי לאן?

20 - מחירים מפולפלים

22 - המלצות והכנות לעונת פלפל  חדשה

 24 - סיכום עונת הפלפל בערבה

33 - מיזם הדברת זבוב הפירות בערוגות

39 - המלצות להדברת מחלות ומזיקים בפרדס

42 - הדברת מחלות בפרדס

52 - נשים בחקלאות

53 - זמן תגובה - בינוני

54 - הדברת פגעי קרקע בירקות

58 - בחזית ההדברה בפרחים

64 - ריאיון  החודש  - חנן  בזק מנהל שה"מ

68 - היכן הם היום?  - יורה ארצי

70 - מים+משמר הגבול

71 - מדלית זהב

72 - מדור ידיעות

  תוכן עניינים



כפר ‰נ‚י„ טל: 08-9421120, 08-9439294, פ˜ס: 08-9421119 
יוסי:  050-8575530, יובל: 050-8575535

www.jkimchi.co.il :ר˙‡  |   info@jkimchi.co.il :ו‡"ל„

 ‰כלים מ˙‡פיינים במבנ‰ ‰נ„סי ˜˘יח כמו ˘ר˜ ‚'ון „יר יו„ע˙ לייˆר.
 נוחו˙ ו‰נ„ס˙ ‡נו˘ ‚בו‰ים.

 ‚מי˘ו˙ ורכו˙ בנסיע‰ ‚ם ב˘טחים ˜˘ים ומ˘וב˘ים.
 עבירו˙ ‚בו‰‰ ב˙נ‡י ˘טח ˜˘ים ומורכבים.

 חיסכון בעלויו˙ נסיע‰, טיפולים ו‡חז˜‰ ˘וטפ˙.
 עלו˙ חלפים נמוכ‰ מ˘מעו˙י˙ ב‰˘וו‡‰ לרוב ‰כלים ‰מ˙חרים.

 

ובעי˜ר ‡מינו˙ !!! ‡מינו˙ !!! ‡מינו˙ !!!

‚'ון „יר ‰ירו˜ים ˘ל‡ נ‚מרים !!!

XUV550 ם ‚יטור‚„

 מנוע בנזין 16 כ"ס 570 סמ"˜, 2 בוכנו˙.
 מ˙לים נפר„ים.

.4X4 ‰נע‰ 
 נעילו˙ „יפרנˆי‡ל ‡חורי˙ ו˜„מי˙.

 ˘ל„‰ חז˜‰ ו˜˘יח‰.

XUV855 ם ‚יטור‚„

 מנוע „יזל 25 כ"ס 854 סמ"˜, 
3 בוכנו˙.

 מ˙לים נפר„ים.
.4X4 ‰נע‰ 

 נעילו˙ „יפרנˆי‡ל ‡חורי˙ ו˜„מי˙.
 ˘ל„‰ חז˜‰ ו˜˘יח‰.

HPX ם ‚יטור‚„

 מנוע „יזל 21 כ"ס 854 סמ"˜, 3 בוכנו˙.
 סרן ‡חורי "חי".

.4X4 ‰נע‰ 
 נעילו˙ „יפרנˆי‡ל ‡חורי˙ ו˜„מי˙.

 ˘ל„‰ חז˜‰ ו˜˘יח‰ עם מפר˜ נ„נ„‰ במרכז לריכוך ‰נסיע‰.

י. ˜מחי בע"מ מˆי‚‰ - ‡˙ ס„ר˙ טר˜טורי ‰מ˘‡ 
‰ייחו„י˙ ˘ל ‚'ון „יר ‡˘ר נו˙נ˙ פ˙רונו˙ 

‚ם לעבו„‰ ˜˘‰ ומ˙מ˘כ˙ ו‚ם ל˘עו˙ ‰פנ‡י

‰˙מונ‰ ל‰מח˘‰ בלב„
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מנחה הכנס: שמעון וילנאי, 
 עורך "יבול  שיא"

 צילום: יואב רינשטיין
 הפקת הכנס: יורם טביבי

עזרו בהכנה: יואב ואזנה, 
יצחק בר־זכאי

שמעון וילנאי: 
הגדולה  ההיענות  על  שמח  אני 
כי באמת  לבוא לאירוע שלנו כאן, 
וצריך  ורציני,  כאוב, מכאיב  הנושא 
סיעור מוחות של אנשי מקצוע כדי 

לדון בעתידו של הירק הזה.
שמעתי הבוקר בדרכי לכאן את 
אומר  השקמה",  מ"שיווק  לוי  רמי 
בתוכנית בערוץ 10)ואני יכול לומר 
זאת בגילוי נאות – זו תוכנית שהבת 
פלפל  בעיית  שאין  מגישה(  שלי 
 3 ב  גם  לרכוש  מוכן  הוא  בארץ. 
וחצי ש"ח לק"ג. אתם ודאי יש לכם 

השגות שונות לחלוטין.
מנת  על  מקצוע  אנשי  הזמנו 
אני  פתרונות.  ויציעו  דעה  שיחוו 

למפגש  שהקטליזטור  לומר  חייב 
המיוחד, המקצועי הזה, היה בראיון 
שעשיתי עם נמרוד עמית שהעמיד 
למרות  העניין,  חומרת  על  אותנו 
יודעים  אנחנו  כיוונים  מיני  שמכל 

הישר שהפלפל  זמן  הרבה  ־כבר 
מתדמיתו  מזוהרו,  קצת  איבד  אלי 
וממכירותיו בשווקים. שמעתי כבר 

מכל מיני חקלאים שמשקים רבים 
נסגרו בערבה שזה 70 אחוז מייצוא 
מה־ אחוז   70  , מישראל  והפלפל 
אדמות המעובדות של הירק . וגם 
הרבה חקלאים שחיו בערבה הרבה 
לעבור  החליטו  ברווחיות  שנים 
מנת  על  ברירה  בלית  אחר  לגידול 
להמשיך ולחיות את חייהם בערבה.  
אנחנו נדבר עם חקלאים מהשטח 
מידה  ואמת  כיוון  קצת  לנו  שיתנו 

מה קורה.

נמרוד עמית, חקלאי, 
עין יהב: 

אני לא מייצג פה אף חברה. אני 
חקלאי מהערבה. יש לי משק בודד. 
אני מגדל כבר 10 שנים פלפל. לא 
סתם עברנו לפלפל. התחלנו מעסק 
מורכב של כמה גידולים  והפלפל 

היה גידול טוב וריווחי.
את  להדגיש  ניסיתי  הזמן  כל 
מסכנים.  לא  שאנחנו  הזה  העניין 
לא מבקשים עזרה או רחמים. יש 
לנו מערכת מצוינת של חקלאות. 

אני מדבר על הערבה, אבל גם פה 
יש. יש מערכות טכנולוגיות ואנחנו 
2 דב־  יודעים לממש אותם. יש פה
רים שאנחנו בעצם לא טובים בהם. 
מפריעים  שבעצם  הוא  אחד  דבר 
גורמים שמצרים  מיני  כל  יש  לנו. 
את צעדינו . אם זה בעניין עובדים 

־זרים, אם זה בעניין של מיסים שע
רורייתיים. דבר שני, אנחנו חושבים 
שבמסגרת הקשיים שאנחנו חיים 
הרבה  יש  למשל,  אקלים  בהם, 

וכמו עצמו  בפלפל  לעשות  ־מה 
נוספים.  גידולים  של  בפיתוח  בן 
מאוד  הוא  הזה  שהפורום  וכמובן 
מקצועי לפי מעט הפרצופים שאני 
מכיר פה. אפשר להתמקד בעניין 
את  לוקחים  איך  המקצועיות  של 
זה  מדרגה.  אותו  ומעלים  הפלפל 
לא סף היכולת שלנו בפלפל היום. 
יותר  הרבה  להיות  יכולים  אנחנו 

טובים. 
מישהו מהקהל: אתה תשנה 

גידול?
פריק  לא  אני  משמעית.  חד  כן, 

הפלפל הישראלי לאן? 
מערכת "יבול שיא" כינסה אנשי מקצוע וחקלאים לסיעור מוחות  
במטרה לשקם את ענף הפלפל שנפגע קשה  בהיקף המכירות  

בשוקי העולם  ובתמורה   למגדלים
אנו מביאים כאן את דבריהם של משתתפי המפגש שהיה בחוות 

הבשור של מו"פ דרום ב־19 במאי

חברי הפאנל

שמעון וילנאי: הנושא
כאוב, מכאיב ורציני 





של פלפל. יש פה עניין של רווחיות. 
כל עוד הפלפל היה רווחי ומוצלח 

עו המשקים  היום  כבר  יופי.  ־היה 
ויקרות.  קשות  מאוד  הסבות  שים 

־אני חושב שהערבה לא צריכה לה
־יות מרכז הפלפל הארצי או העול

מי אלא אסם התבואה של מדינת 
ישראל. 

מישהו מהקהל : לאיזה גידולים 
מסבים שם?

חדש,  גידול  לא  שזה  חצילים 
היה  שהפלפל  בגלל  אותו  הורידו 
יש  קצת.  ועגבניות  מלונים,  רווחי. 
אני  למשל,  מים  של  בעיות  הרבה 

־חושב שעניין המים הוא נושא שצ
ריך להתייחס אליו. איכות המים. זה 

חד תחומים  בפנינו  לפתוח  ־יכול 
שים לגמרי, אם איכות המים תהיה 

משופרת. ויש מה לעשות. 

אלי אהרון, נציג ארגון 
מגדלי ירקות: 

עוב לציין  רוצה  אני  כל,  ־קודם 
שעבר  בשבוע  חמישי  ביום  דה. 
עשיתי ביקור בערבה. הייתי בעידן, 
הייתי בחצבה. למי שלא יודע כאן, 
גדול  שטפון  יש  החודש  מתחילת 
ירדן  אל תוך  שהגיע אלינו מכיוון 
נחל ערבה. במושב עידן חלק גדול 
מהחלקות נמצאות בתוך הנחל והן 
ניזוקו  מגדלים  כ־10-11  נשטפו. 
באופן קטסטרופלי כאשר למעשה 
מפלס החממות שלהם עלה בגלל 

־הסחף והחול שהצטבר בתוך החמ
מות. כמובן שזה קבר את כל העסק 

תחתיו ושטף גם את הגידולים. 
זה  כרגע,  אומר  שאני  מה  כל 
מעבר לבעיה הכללית של כל ישובי 

הערבה וכל מגדלי הפלפל, שהשנה 
ביי גרועה  שנה  הייתה  ־מבחינתם 

צוא. בגלל דברים שאנחנו מכירים 
עם  הגדולה  התחרות  כמו  אותם 
לנו  טוב   - אמרנו  איך  הספרדים. 
קטסטרופה  יש  כאשר  באירופה  
או כל מיני בעיות  בספרד, מחלות 

מהסוג הזה. 
במצב רגיל,  השוק הזה הוא שוק 
מהמדינות  בחלק  בעייתי.  מאוד 
הייתי אומר, איכות התוצרת דומה. 
אם פעם היתרון שלנו בעיקר היה 

האלו  הפערים   , התוצרת  איכות 
המרוק או  הספרדים  לבין  ־בינינו 

אים, הלכו והצטמצמו, ויש העדפה 
במדינות השונות לתוצרת שהיא לא 
ישראלית מסיבות פוליטיות. כמובן 
שפערי המטבע עושים את הבעיה 
לעומת  הדולר  חולשת  יותר קשה, 

היצוא לכל  בעיה  מייצרת  ־הש"ח 
המקומי  בשוק  הסוגים.  בכל  נים 
הרבה  היא  הבעיה  יודעים,  כולנו 
יותר חמורה כי מי ששולט היום גם 
במחירים הסיטונאים והקמעונאים 

הם רשתות השיווק. 
שזו  יבינו  שכולם  מקווה  אני 
דיון  במסגרת  זה.  בעניין  הבעיה 
שהיה לפני כחודש בוועדת הכלכלה 
של הכנסת בנוגע לחוק ההגבלים, 
היא  שהבעיה  הכנסת  חברי  הבינו 
המחיר  את  שקובע  ומי  אצלנו  לא 
רשתות  ובעיקר  הסיטונאים  הוא 
ההמלצה  דבר  של  בסופו  השיווק. 
היתה להפריד בין הנושא הסיטונאי 
והנושא הקמעונאי במסגרת רשתות 
השיווק. סיטונאי לא יכול להיות מי 

שעוסק במכירה קמעונאית. 

מהקהל: אני רוצה לשאול אותך 
שאלה בתור נציג ארגון המגדלים 

- המלצות, הצעות, מה לגדל 
? כיצד מגדלים? כיצד לנהוג 

אחרת?
המקומי  בשוק  המלצות:  שתי  
בעיקר, להקטין את כמות התוצרת. 
המלצה  הגידולים.  סוגי  לכל  נכון 
גם  פיילוט  בצענו  שלגביה  שניה, 
נתנה  המדינה  להתארגן.  באשכול. 
לשום  נתנה  שלא  פריווילגיה  לנו 

־תחום אחר. לא למסחר, לא לתע
שייה. שם מי שמתאם שיווק הוא 
ואנחנו  זה  את  התירו  ולנו  עבריין 
צריכים להרים את הכפפה. לצערי, 
לא הצלחנו. גם הפיילוט לא צלח. 
לא  אבל  החקלאים.  בגלל  בגללנו, 
התייאשנו .זו הבעיה המרכזית של 

החקלאים. 
משמשון  גם  המלצה  קיבלתי 
בשה"מ(,  ירקות  אגף  עומר)מנהל 
בעיקר למגדלי הערבה - ללכת על 
מגוון. לא רק פלפל. אני יודע שיש 

־שתי גישות בעניין. התמקדות בגי
דול אחד או מגוון שכל אחד יבחר 

לו . כעיקרון להקטין כמויות. וכמובן 
התארגנות.

צבי אלון, מנכ"ל 
מועצת הצמחים:

מבו הפלפל  שעניין  חושב  ־אני 
נפש. עשרות  רך כשעושים חשבון 
ונעשה  בישראל  פלפל  יצרו  ידיים 
ואיך,  לעשות  מה  צנובר  ע"י  סקר 
מסקנות  שיש  חושב  לא  אני  אבל 

אופרטיביות.
גם  נגזרים  אני חושב שהדברים 
וגם בתחום השיווק.  ייצור  מהרבה 
ונעזרים  הנציגים  אנחנו  כמועצה 
מהלכים  לקיים  החקלאים  בכספי 
המציאות  המציאות.  את  לשנות 
היא שהייתי בערבה לפני 20 שנה, 
פחיות  בעזרת  גודלו  כשהפלפלים 
קולה ועמודים. בתקופה הזו, אחזו 
לבתי  ועברו  בקרניים  השור  את 
צמיחה. זה היה מהלך דרמטי. הגיע 
הזמן לעשות גם עתה משהו שונה 

בתחום הפלפל.
הוא  הטוב  שאויב  יודעים  כולנו 

־טוב מאוד. היו שנים של עדנה ובר
כה ובעיקר הרמה עלתה. לפי דעתי, 
ולראות  לחזור  ויש  נעצרו  הדברים 
איך עושים קפיצת מדרגה. לא רק 

אנ פה  יושבים   . האיכויות  ־בעניין 
נתח  רק מהערבה, שהיא  לא  שים 

מאי 122014

 אלי אהרון, מנהל מקצועי בארגון 
מגדלי ירקות: "אם פעם היתרון 

שלנו בעיקר היה איכות התוצרת , 
הפערים האלו בינינו לבין הספרדים 

או המרוקאים, הלכו והצטמצמו, 
ויש העדפה במדינות השונות 

לתוצרת שהיא לא ישראלית מסיבות 
פוליטיות".

נמרוד עמית: הערבה
לא צריכה להיות מרכז

הפלפל הארצי

אלי אהרון: המדינה
מתירה לחקלאים להתארגן,

עלינו להרים את הכפפה

צבי אלון: בואו
לא נתלה הכל 

ברשתות ובפער התיווך



השירות 
מעניק לך

למידע על עלויות ופרטים נוספים:
ארנון להב 052-873-927 / יוגב קליין 052-4260200

GroNTec™ לצפיה בסרטון <

ולמקסם את הרווח!אפקטיבית יותרגידול הפלפל בצורה המסייע לך לנהל את ™GroNTec הינו שרות 

מעלים את היבול
!שולטים בהוצאות

מעקב צמוד אחר הצמח ואיתור בעיות בזמן אמת
ניהול מדויק ומסודר של תהליך הגידול

שליטה ובקרה בחלקה 24 שעות ביממה
ליווי מקצועי המעניק בטחון ושקט נפשי
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מי  גם  אך  הפלפל,  של  משמעותי 
שמגדל באזור הזה, גורלו נגזר ממה 
בנושא  כולנו,  על  בערבה.  שקורה 

־הרכב הייצור והיקפו, לעשות עבו
דה תשתיתית עם משרד החקלאות 
כשהמועצה יכולה להוות אבן פינה 
בזה. הייתי אצל שר החקלאות לפני 
חודשיים, הבאתי לו נייר דווקא על 
בממוצע  שיש  לו  אמרתי  הערבה. 
כך וכך עובדים, משקים. אמרתי לו 
עשרה  עם  היום  של  כזה  שבמצב 
משפחה  הוצאות  היטל,  של  אחוז 
בערבה עולה כדי 90,000 ש"ח - זה 
גזל. מעבר לכך, צריך לעשות מהלך 
פלפל  טון  7־8  שמביאים  מי  שרק 
נסב.  האנשים  שאר  את  ימשיכו. 

־היום צריך לעשות זאת בהיקף היי
צור של המוצר. בואו לא נתלה את 

הכל ברשתות ובפער התיווך.

אמנון עשת, מנכ"ל 
"זרעים גדרה":

יש יתרונות לענף הפלפל ולעתיד 
לא.  וחלקם  פה  עלו  חלקם  שלו, 
המקצועי.  הרובד  הוא  אחד  רובד 
אני חושב ש 7־8 טון זה לא מספיק. 
צריך לשים יד שהיבול יהיה 10 טון. 
לקחנו על עצמנו פרויקט להעלות 
את היבול של הערבה. קצת קיבלנו 
כי  החקלאות,  ממשרד  הראש  על 
שאנחנו  למרות  למתחרים  הפכנו 
ואנחנו  במאמץ  לפעול  צריך  לא. 
מו"פ  עם  פעולה  בשיתוף  עובדים 
ערבה בעניין. אנחנו משקיעים בזה 
שולחים  אנחנו  רבים.  משאבים 

הרבה אנשים לערבה .
הרובד השני, הוא נושא השיווק 

הפרטנר להיות  יכולים  ־.ספרדים 
ים שלנו, לא מתחרים. והם רוצים. 
הישראלים  שבה  בדרך  רואים  הם 
בשוק.  מפריע  גורם   - מתנהלים 

נטש שיווק  שבנושא  חושב  ־אני 
חברות  הרבה  יש  המערכה.  את  נו 

ומעבי בלוגיסטיקה  ־שמתעסקות 
למקום.  ממקום  הסחורה  את  רות 

־ברגע שמגיעים לשוק היעד מתחי
לים להתחרות אחד בשני, ומביאים 

נזק אדיר לכל הסחורה.
תפוחים  ערכי  משווים  אנחנו 
אדירים.  והם  ספרד,  עם  למשל 
שנים  סובלים  לא  שם  החקלאים 

קשות כמו בארץ. מדובר על סכומים 
עצומים לכל משק. כל מי שמעוניין 
לנסוע להיפגש עם חברות גדולות 
שמשווקות תוצרת חקלאית, לא רק 
פלפל בספרד - הדלתות פתוחות. 
יי עלויות  הוא  השלישי  ־הרובד 

צור. אנחנו מודעים לבעיות. אנחנו 
לא מעלים מחירים למשל בחברה 
שלנו. אנחנו בישראל צריכים לשמור 
על המגדלים ולכן צריך לשמור על 
היצע  להבטיח  מנת  על  המחירים. 
מאמצים  עשינו  שלנו  למוצרים 
בזנים נוספים להביא אותם לרמות 
אותם  מוכרים  שאנחנו  המחירים 
למרות שזה יקר. אנחנו משקיעים 
כל שנה מיליוני שקלים במו"פ כדי 

ההש את  הבא.  הדור  את  ־למצוא 
צריך לשלם. אנחנו מנהלים  קעות 
עסק, לדעתי באופן טוב ושקול, לכן 
אנחנו גם לא מעלים מחירים שנה 
חושבים  אנחנו  ברציפות.  שלישית 

היבול  בנושא עליית  שצריך לטפל 
שקלים.  מיליוני  משקיעים  ואנחנו 
כל  של  ההפסד  השיווק,  בנושא 
משק בערבה, לפי תפיסת עולמנו, 
ממה  גדולים  יותר  בסכומים  הם 
שצוינו פה. הנושא הזה חייב להיות 
מטופל, וזה לא יעזור אם נוריד את 

אגו בכמה  הזרעים  של  ־המחירים 
רות.

ממישהו מהקהל : אתם לא מורי
דים מחירים בגלל שחברת האם 

לא מרשה לכם.
כי  מחירים  מורידים  לא  אנחנו 
העסק  את  לנהל  צריכים  אנחנו 

בצורה שקולה. 
מישהו מהקהל : אבל צריך 

חקלאים שימשיכו לגדל.
לגדל.  שימשיכו  להם  עוזר  ואני 
מה אני צריך לעשות? להביא להם 
משקיע  אני  טובים?  יותר  זנים 

במו"פ.

חנה אלון, חוקרת 
במו"פ דרום:

הוא שיש  היתרון  בנגב המערבי 
תנאים מתונים כל השנה שאפשר 
מכוונים  אנחנו  פלפל.  בהם  לגדל 

בתקו בקיץ  המאמצים  עיקר  ־את 
פה שבערבה אין פלפל ואזור הנגב 
הפער.  את  להשלים  יכול  המערבי 
מוצר  שכל  זה  אותי  שמוליך  מה 
כדאי ורצוי - שיהיה אפשר לצרוך 

אותו במשך כל השנה.

שמעון וילנאי: יש עוד 
איזה פטנט? המצאה? 

בעתיד נמציא פלפל 
אחר שיהיה אפשר 

לשווק ?
ניסיונות  עושים  אנחנו   - בחורף 
,דשנים.  שיפור  הצומח,  הגנת  של 
לגבי הקיץ – לא יבול שהולך לייצוא 
יפתחו  בקיץ  גם  בעתיד  אולי  אבל 
גם בקיץ אנחנו מנסים  אפשרויות. 

לשפר את האיכות.
שנפחו  ייצור  ענף  הוא  הפלפל 
בארץ.   הצריכה  מנפח   3 פי  הוא 
כלל הייצור יכול להטביע את השוק 
על  לדבר  לא  בדיון  צריך  המקומי. 

־השוק המקומי, אלא איך לשפר ביי
־צוא. צריך לחשוב איך חוזרים למס

פר מצומצם של חברות דומיננטיות.  
־צריך לחזור ולהתארגן בנושא השי

ווקי וזה ייתן השפעה גדולה. למצוא 
ענף ייצור בנפחים גדולים שיש לו 
גם התאמה מקומית וגם המגבלות 

אמנון עשת, מנכ"ל זרעים גדרה": 
אני חושב ש 7־8 טון זה לא מספיק. 
צריך לשים יד שהיבול יהיה 10 טון. 
לקחנו על עצמנו פרויקט להעלות 

את היבול של הערבה".

חנה אלון, חוקרת במו"פ דרום: 
"הפלפל הוא ענף ייצור שנפחו הוא 

פי 3 מנפח הצריכה בארץ.  כלל 
הייצור יכול להטביע את השוק 

המקומי".

אמנון עשת: התנהלות
חקלאי ישראל בשוקי
העולם - גורם מפריע

חנה אלון: התארגנות
מחודשת בשיווק

תעניק השפעה גדולה
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הקיימות על כח עבודה. אם מטילים 
מאוד  קשה  מגבלות,  וגם  מיסים 
של  שבתחום  ברור  אבל  להתייעל, 
העבודה צריך להשקיע את המאמץ. 
דונם   160 של  חקלאי  גם  בספרד, 
הוא חלק מכוח העבודה, הוא בעל 
לגבי  מהעסק.  מרוויח  והוא  העסק 
העלאת יבולים - אי אפשר לעשות 
שינויים גדולים ללא השקעות בהון.

ברק אומגה, חקלאי, 
פארן:

יש לנו המון בעיות שלא קשורות 
7־8 טון הם במק־  רק לגידול. היום

עם   even־Break לצאת  רה הטוב 
ה 8 טון.  הגידול. הגידול חוצה את 
צריך לחשוב איך לקיים ולבסס ואיך 

שהגי ככל  נוספים.  ענפים  ־לפתוח 
דול שלך גדל, עקומת הפעמון שלך 
באמצע. אנחנו זורקים אחריות. נכון 
מתח.  של  שיווק,  של  בעיות  שיש 
חוסר  כמו  עמוקות  בעיות  יש  אבל 
אגו  יש  חקלאים,  של  התארגנות 
שצריך לשים בצד. החקלאים שפה 
מבינים איך אנחנו נמצאים בתחתית 
במדינת  הכלכלה  של  הפירמידה 

ישראל.
היא  החקלאים  של  התחושה 
שדמם מותר. ואני אומר שזה נמאס. 

הצ שמועצת  דברים  שני  לנו  ־יש 
הוגן  למחיר  לדאוג:  צריכה  מחים 
למגדל ולהפחתה של מחיר העלות 

דברים שלאורך הש ־והשיווק. שני 
הפוכה.  במגמה  בדיוק  קורים  נים 

אם אחרי מה שקורה עם הפלפלים 
הצמחים  מועצת  איפה  והמחאה, 
שהיא הכתובת של המגדלים? שהם 
הבית.  זה  ששם  להרגיש  צריכים 
שהתחיל  פה  אחד  גוף  לי  תראה 
יזום  באופן  המחירים  את  להוריד 
ולא מתוך מחאה או התארגנות. נכון 
, אתם תורמים במו"פ וכו' אבל זה 
לא מספיק. צריכים להבין שהערבה 

ומדינת ישראל חיות על חקלאות.
הנמצ שאנחנו,  מבין  לא  ־אני 

אף  הייצור,  שרשרת  בתחתית  אים 
אחד לא נותן את הדעת על מצבנו. 
לא  אותנו  לייצג  שאמורים  הגופים 
משהו,  פה  שקורה  ואומרים  באים 
עגום,  במצב  נמצאים  שהחקלאים 

־והקהל חושב שאנחנו גנבים ועוש

קי אדמות. פה יש תפקיד למועצת 
הצמחים ולארגונים שמייצגים אותי 

־לבוא ולהגיד עד כאן. יש קווים אדו
מים. לא ייתכן שתוצר יהיה 10 ש"ח 
וחצי  ־שקל  שקל  אבל  המדף  על 
ברוטו בשבילי. אם לא נתעורר ונבין 
רק  המצב  מעשה,  לעשות  שצריך 

מע הצמחים  מועצת  ויידרדר.  ־ילך 
מידה לנו הלוואות ארוכות טווח, אך 
יש מצב שחוזרים צ'קים לחקלאים. 

־אחד הפרמטרים לקבל את ההלוו
אות זה כשאין לך כיסוי.  אם חזר לך 
צ'ק פעם אחת, אתה לא יכול לקבל 
את ההלוואות ממועצת הצמחים וזה 
משהו שצריך לפתור. אנחנו חייבים 

־להתאחד מאחורי גוף, מועצת הצמ
חים למשל, שייצג אותנו.

צבי אלון, מנכ"ל מועצת 
הצמחים:

כל מה שאנחנו עושים זה בדיוק 
למטרות שאתה דיברת. יושבים פה 
קידום  פה  שעושים  בענף  אנשים 
מכירות, מחקרים, וטיפול בהדברה. 
אנחנו אוספים את הכספים ועושים 
יעלה,  בכדי שהיבול  בזה מחקרים, 
הדברה  לרסס,  יצטרכו  שלא  בכדי 
משולבת. יש ירידה בצריכת הירקות, 
נגעתי  לא  בשיווק.  להשקיע  יש 
בשיווק אבל כל הנושא של השיווק 
זה אתם. כל השנה אמרתי שאנחנו 
מוכנים לקחת את זה. אבל אין לזה 

כנראה לא היה מס כי  סיכוי  ־שום 
פיק רע. החקלאים יכולים להתארגן 
עובדים  אנחנו  שמעכשיו  ולהחליט 

רק עם שמונה חברות שיווק בלבד.

דורון אוביץ, חקלאי, 
עמיעוז: 

־יש עוד כמה דברים שצריך לה
דבר  הן  התשומות  אליהם.  תייחס 
בלתי נמנע לצערנו, אם פעם מכרנו 
מוכ־ גם  אנחנו  היום  שקלים  ב2 
רים ב2 שקלים. נושא השיווק הוא 
מחירים  שישנם  למרות  הבעייתי, 

־קבועים. השיווק נמצא בידיים מוע
־טות וצריך להחזיר את השוק שכו

לם יוכלו לקנות בשוק ולא כל מיני 
מחסנים של רשתות, וזה יחזיר לנו 

חזרה את השליטה בשיווק.
שמעון וילנאי: מה אתם אומרים 
על היוזמות הפרטיות של חקלאים 
ומוכרים  למשל  למרכז  שמגיעים 
כמות גדולה של סחורה בבת אחת?

ברק אומגה, חקלאי, פארן: 
"התחושה של החקלאים היא 

שדמם מותר. ואני אומר שזה נמאס. 
יש לנו שני דברים שמועצת הצמחים 

צריכה לדאוג: למחיר הוגן למגדל 
ולהפחתה של מחיר העלות והשיווק. 

שני דברים שלאורך השנים קורים 
בדיוק במגמה הפוכה. אם אחרי 

מה שקורה עם הפלפלים והמחאה, 
איפה מועצת הצמחים שהיא 

הכתובת של המגדלים? שהם צריכים 
להרגיש ששם זה הבית".

ברק אומגה: לדאוג למחיר
הוגן למגדל והפחתה במחיר

 עלות ושיווק

קהל רב בקשב רב
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מהקהל: זה גימיק יפה לא משהו 
להמשיך איתו לנצח.

שמעון וילנאי: איך אתם נערכים 
למצב?

בועז הורויץ, מנהל 
מו"פ ערבה תיכונה:

הנושא מורכב מהרבה דברים - 
בעיות שיווקיות, תנאי עונה קשים, 
מנהל  בתור  אני  מאירופה.  תחרות 
אף  זה.  את  לפתור  יכול  לא  מו"פ 

־אחד כאן לא דיבר על איכות הפ
בגרמניה  למה  לבדוק  צריך  לפל. 
לא  הקונה  אחר.  פלפל  מעדיפים 
שהוא  הפרי  את  מאיתנו  מקבל 
רוצה בשנים האחרונות, וזה לא רק 
המרחק שלנו משם. יש חשיבות גם 
לאיך שזה נראה בחנות, חשוב איך 
מסודר  זה  איך  חשוב  ארגז,  נראה 

־בחנות, ראינו שכשהפלפלים מסו

דרים אנחנו יכולים גם לקבל שקל 
־יותר. זו לא תעשיית ברגים, זו תע

על  דגש  לשים  וצריך  פלפל  שיית 
איכות.

חקלאי: אני לא יכול למיין פלפל 
כי זה עולה לנו הרבה.

דברים  בערבה  לגדל  גם  צריך 
חשיבות  יש  מפלפל,  חוץ  אחרים 
לגיוון. דבר נוסף חשוב הוא הדרכה. 

־זה דבר שנכנס בערבה לסדר עדי
פויות כי יש שונות אדירה בין אזורי 

הגידול.

אלי אהרון, ארגון מגדלי 
הירקות: 

איך  לראות  הזה  במפגש  חשוב 
שכולנו  מהבעיות  יוצאים  אנחנו 
מכירים. צריך להפסיק להעביר את 
לצבי  אם  לאחר.  מהאחד  הבעיות 
לצמצם  או  לבטל  הסמכות  הייתה 
עושה  היה  הוא  היצוא  חברות  את 

־זאת מזמן, אך יש חוק חופש העי
סוק ולא ניתן לעשות זאת.  הבעיה 
המרכזית זה שאנחנו שולטים רק על 
הייצור אך לא שולטים על השיווק 
שזה הדבר הכי חשוב. מישהו אחר 
מבלי  שנקבל  המחיר  את  מחליט 
להתחשב בהוצאות שלנו. המדינה 
נתנה לנו את האפשרות להתארגן 

ואנחנו לא מנצלים אותה.

חנה אלון, מו"פ דרום: 
אני זוכרת שהמחיר הגבוה ביותר 
שהתקבל על עגבניות היה כשהיה 

־מחסור בהן. זה הכל עניין של בי
קוש. צריך להעלות את הצריכה על 
ידי פרסום. פעם היה פרסום וחינוך 
להתחיל  וחשוב  ירקות,  לצריכת 

לעבוד על זה. 
נכון  זה  האם  וילנאי:  שמעון 
מתכוונות  לא  הזרעים  שחברות 

בגלל  הזרעים  מחירי  את  להוריד 
התלות שלהן בחברות האם?

שגיא מלאכי, מנכ"ל 
משתלת "שורשים":

מור קצת  מוצר  זה  ־פלפל 
כב -  85% ממנו זה הידע ועל זה 
החקלאים משלמים מחיר ובהחלט 

־מחיר גבוה. גם אני שואל את השא

לות הללו אבל אני יודע שבהולנד 
גבוהים  מחירים  משלמים  וספרד 

יותר. אני חושב שאנו בשוק גלובלי 
הבעיות.  כל  את  מלפתור  וקטונתי 
אני לא חושב שמחיר הזרעים הוא 
הבעיה. צריך להעביר את האחריות 

־לחקלאים, הם לא יודעים להתאר
גן. כולנו ניזונים מהם. הם בתחתית 
שרשרת היצור עם הכח הכי גדול, 

־והם לא משתמשים בו בצורה מו
להתארגן  היכולת  אי  בגלל  שכלת 
ולמיתוג. למה אין  ולתרום לשיווק 
מיתוג לפלפל הערבה? גדל במדבר, 
בעל חיי מדף ארוכים וטעם מתוק, 

־אין שום דבר בכיוון הזה וחבל. לד
עתי יש היום יתרון לגודל וריכוזיות. 

שלי גנץ, שה"מ:
להתאר קשה  המושבי  ־למגזר 

לחלב  אבל  הקיבוצים,  לעומת  גן 
יש מחיר מטרה. למה שלא נעשה 

מחיר מטרה מוגדר? עלויות הייצור 
+ נעלם מסוים. להחליט על מחיר 
יורדים.  לא  אנחנו  ממנו  מינימום 
זה  את  עושים  איך  להחליט  צריך 
כי כשנצליח - החקלאי יוכל לקבל 
מחיר הוגן שיכסה את כל הוצאותיו. 

צריך לחשוב כמו חלב.

אדיר גולדשטיין, נציג 
"עדן זרעים" ובן משק 

בעין יהב: 

הייבוא.  לעניין  להתייחס  רציתי 
־ברגע שיש אפשרות מתחילים ליי

בא ירקות. לפי דעתי זה הזוי שלא 
ישראלית.  תוצרת  לקדם  נותנים 
שאפשר  חושב  אני  היבולים  לגבי 
בעיקר  הפלפל  יבולי  את  להרים 
משפיעה  המים  איכות  בערבה. 
הסופיים  היבולים  על  ישיר  באופן 

שמגיעים אליהם.

 בועז הורויץ, מנהל מו"פ ערבה 
תיכונה: "ראינו שכשהפלפלים 

מסודרים בחנות, אנחנו יכולים גם 
לקבל שקל יותר. זו לא תעשיית 

ברגים, זו תעשיית פלפל וצריך לשים 
דגש על איכות.

 שגיא מלאכי, מנכ"ל משתלת 
"שורשים": "למה אין מיתוג לפלפל 

הערבה? גדל במדבר, בעל חיי מדף 
ארוכים וטעם מתוק, אין שום דבר 

בכיוון הזה וחבל. לדעתי יש היום 
יתרון לגודל ולריכוזיות".

דוד אוביץ: להחזיר
את השליטה של

השיווק לחקלאים

בועז הורויץ: מדוע
גרמניה מעדיפה

פלפל אחר?
שגיא מלאכי: למה

אין מיתוג לפלפל בערבה?
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°‰Ó˘‰ ˙‡ ÌÈ˙Â



אמנון עשת, מנכל "זרעים גדרה": 
התארגנות  כל  על  מברך  אני 
שתהיה, אני חושב שנושא השיווק 
יישאר הנושא המרכזי שהחקלאים 

־יצטרכו להתמודד איתו. אם המדי
נה לא תתגייס לעזור יהיה קשה.
בועז הורויץ, מנהל מו"פ ערבה 

תיכונה: 
השנה היה שילוב של מחיר נמוך 
לדה־ שתרם  מה  וזה  נמוך  ויבול 

מוראליזציה. לכן בואו נצפה לעתיד 
הגידול  את  לקדם  צריך  יותר.  טוב 

של פלפל במליחות גבוהה.
שמשון עומר, מנהל אגף ירקות 

בשה"מ: 
אנחנו הפכנו להיות מופת בתבל 

־כולו בכל הנוגע לייצור והליכי היי
כישלון  נכשלנו  בשיווק  אך  צור, 
חרוץ. עוד דבר חשוב הוא שבמדינת 
חופשי  שוק  מתקיים  לא  ישראל 
תחרותי אמיתי. המציאות של מים 
מליחים ביחס לשטח של כל חקלאי 

יוצרים בעיה בסיסית כבר מראש.
שגיא מלאכי, מנכ"ל  משתלת 

"שורשים": 
התהליך שקרה באזורים אחרים 

־בארץ צריך לקרות גם בערבה. חק
לאים שלא עומדים ברמת הטונאז' 

מהמשחק.  לצאת  צריכים  לדונם 
יכול להיות שמתחיל פה תהליך של 

עובד בטונ ־סינון טבעי שמי שלא 
זה  אז' לא נשאר. הבעיה הכאובה 
יותר  עם  מקום  לא  היא  שהערבה 
מדי אלטרנטיבות וזה הופך את זה 
מבחינה  יותר קשה  הרבה  למשהו 

לאומית. 
חנה אלון, מו"פ דרום:

השיווק הוא הכי חשוב. אם נדע 
לגדל את הפלפל הכי טוב בטונאז' 
הכי גבוה ולא נדע לשווק אותו - אז 
זה היה לבטלה. צריך גם להתארגן 

ולהוות כח גדול יותר יחדיו.
אלי אהרון, ארגון מגדלי ירקות: 
למסק הגיע  שרובנו  שמח  ־אני 

היא  שלנו  המרכזית  שהבעיה  נה 
גם  לשיווק.  וההתארגנות  השיווק 
גם  אך  חשוב  האיכות  של  הנושא 
הנושא של הכמות. ברגע שניתן את 
יהיו  החקלאים  לכך  הנכון  המענה 

מאחורינו.
ברק אומגה, חקלאי, פארן: 

בשיווק  את השוק  לפתוח  צריך 
המאעכרים  שכל  לרשתות,  ישיר 
בכולנו  פוגעים  הם  ילכו.   - בדרך 
כיצרנים. את הנושא של המו"פ זה 
משהו שצריך להשקיע בו. צריך גם 
לפתח את הערבה לדברים אחרים 
צריך   - לקיום  ניתן  זה  בע"ח.  כמו 
משהו  וידחוף.  יבוא  שמישהו  רק 
שצורם לי הוא המחירון של מועצת 
הירקות שמדבר על מחיר של 4־5 
שקלים ואני מקבל 1.26 הכי גבוה 
שיש. אני מקווה שהגופים האמונים 
עלינו יצאו מפה ויפעלו ושבדצמבר 

־הבא נקבל מחיר שיגרום לנו לגא
ווה.

צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצממ
חים: 

חשבתי תוך כדי הדיון פה לגבי 

שהתחלתי  לפני  שהזכרת.  היבוא 
הייתי  הצמחים  במועצת  לעבוד 
במשרד  הזה  התחום  על  אחראי 
החקלאות ואני אגיד זאת במשפט 

־אחד - מוטב שלא נעלה את הנו
שא הזה - כי מתוך מיליון ורבע טון 
במדינת  שנצרכים  טריים  ירקות 
אלפי  יבוא של  על  מדובר  ישראל, 
טונות בודדות. אני לא כועס על אף 
ומציע  פעולה,  משתף  אלא  אחד 
לכם לדעת את העובדות על ייבוא 
ירקות למדינת ישראל, והלוואי ולא 

ידברו על זה. 
מותר לנו בחוק להחליט שאנחנו 
למשל מוכרים תחת מחיר מסוים, 
אבל מה שקורה בפועל זה שאחרי 
מישהו  בא  מסוים,  מחיר  שנקבע 
פחות  אגורות  בכמה  מהצד  ומוכר 

־והוא פוגע בכולם. חשוב לנו להת
אחד. אם צריך להשמיד סחורה כדי 
להקפיץ את המחיר אז צריך לעשות 

זאת.
הצעה  התקבלה  שעברה  בשנה 
היא  אותנו.  מצד הספרדים לשווק 
אחד  שאף  חבל  הסף.  על  נדחתה 
לא עצר לפני זה ובדק לעומק האם 
ההצעה הזאת יכולה להשתלם לנו, 

במקום לדחותה על הסף.

סיכומים

מאי 182014

שמשון עומר: בשיווק
נכשלנו כישלון חרוץ

הפלפל על שולחן הניתוחים
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...לך נשאר רק 
לקטוף את הפירות

משווק על ידי:
לפרטים נוספים:

רון סלומון: 052-6231712
שי מזרחי: 052-6056043

אנחנו כבר עשינו בשבילך 
את כל העבודה...
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על פי תוצאות בדיקת זנים, מו"פ פארן ותחנת יאיר 2014 



מחירים מפולפלים
יוזמות מכירה פרטיות – מענה לפער התיווך

כתבנו יצא לשוק החברתי וחזר עם כמה תובנות מעניינות

יואב ואזנה

מחאה החברתית כנגד יוקר המחייה ה
שפרצה לפני מספר שנים הצליחה 
להשפיע אך במעט על חיינו. מחירי 
הקפה בת"א צנחו וכך גם במספר תחומים 
אחרים, אך יוקר המחייה הינו עדיין חי ופועם 
ברוב תחומי החיים בישראל. אחד התחומים 

־הללו הוא תחום המזון אשר על פניו מתק
יים בתנאי תחרות. למרות זאת, אנחנו עדים 
עדיין לסלי קניות יקרים ביותר אף בהשוואה 
למדינות מערביות בהן יוקר המחייה - אך 

גם השכר - הינם גבוהים מאשר בישראל.
־גם הפירות והירקות אינם נעדרים מרשי

של  הקניות  בסל  היקרים  הפריטים  מת 
 - האזרחים  בישראל.  משפחה  כל  כמעט 

ולע לחקלאות  הנוגע  בכל  בורים  ־שרובם 
סקים - באים בטענות כלפי החקלאים על 
כהן"  "ריקי  כשהגברת  הגבוהים.  המחירים 

ורואה שמחיר הפ לסופר  הולכת  ־מחדרה 
10 ₪ לק"ג, היא בוודאי חוש־  לפל עומד על
־בת לתומה שהחקלאי גוזר קופון אסטרונו

מי. מרבית האזרחים לא מודעים לכך שרוב 
אשר  תיווך,  מפערי  מורכב  התוצרת  מחיר 
אינם מתגלגלים לידי החקלאי כי אם לידי 
המשווקים והסיטונאים הגדולים האחראים 

על ההפצה והשיווק. 
־אז שאלנו כמה מגדלי פלפל כמה הם מר

וויחים מכל ק"ג שנמכר ב10 שקלים בסופר? 
האזרחים,  את  להפתיע  עלולות  התוצאות 
אך כנראה שלא את החקלאים. החקלאים 
מחירים  על  האחרונות  בשנים  מדווחים 
שבין 0.5־2.5 שקלים לכל ק"ג פלפל אותו 
הם מקבלים מהמשווקים והמפיצים כאשר 
המחיר הממוצע עומד על 1.60־1.70 שקלים. 
מדובר על פער של מאות אחוזים בין המחיר 

־בשוק למחיר אותו מקבל החקלאי! החק
לאים מדווחים במקביל על מחירים הנעים 
סביב ה4־4.5 שקלים אותו הם מקבלים על 
ייצוא הסחורה לחו"ל ועל כן רובם מעדיפים 
הדבר  תמיד  לא  אך  סחורתם,  את  לייצא 

עולה בידם. 
־בכנס מגדלי הפלפל, אותו הגה עיתון "יי

ואשר  שיא"  בול 
בחוות  נערך 
הבשור של מו"פ 
שטחו  דרום, 
בפני  המגדלים 

התפקי ־נושאי 
טע את  ־דים 

אודות  נותיהם 
הנמו ־המחירים 

הם  אותם  כים 
מקבלים והמסים 

מפסי לא  ־אשר 
מר  לעלות.  קים 
אלי אהרון, מנהל 
בארגון  מקצועי 
ירקות,  מגדלי 
בתגובה  קרא 
לחקלאים לנקוט 
משתי  באחת 

שיטות: להתארגן – שעל אף זכותם החוקית 
זאת  עשו  אינם  כך  לעשות  החקלאים  של 
עד כה, או להקטין את כמות התוצרת על 
ידי השמדת תוצרת כדי למנוע עודף היצע 
בשוק. החקלאים מנגד מוחים על מדיניות 
השמדת התוצרת שכן לא באמת מדובר על 
על  אם  כי  הפלפל,  בשוק  היצע  של  עודף 

גבוהה שמרתיעה את הרוכ ־רמת מחירים 
שים מלקנות כמויות גדולות.

כמו בכל שוק קפיטליסטי, גם כאן קמו 
מספר יזמים והגו יוזמות מבורכות אשר כל 

־מטרתן היא לספק לחקלאים פרנסה ולאז
רחים סחורה טובה יותר ובזול יותר. היוזמה 
הראשונה התחילה ברשת האינטרנט לאחר 
ממושב  אומגה  ברק  בשם  פלפל  שמגדל 
פארן העלה סרטון לפייסבוק בו הוא צילם 

להש נאלץ  הוא  אותה  שלו  התוצרת  ־את 
מיד. הסרט הפך לויראלי ברשת האינטרנט 
ובשילוב פוסט אותה פרסמה כרמית משיח, 
פוסט  איזשהו  "העליתי  מפארן:  חקלאית 

התו השמדת  על  אפריל  בסוף  ־לפייסבוק 
מאיתנו  ביקשו  שהסיטונאים  לאחר  צרת, 
לא לשלוח אליהם יותר תוצרת כדי לשמור 
על מחיר גבוה. עונת הגידול נגמרה ואנחנו 

נכנסים לסופר ורואים שמחיר הפלפל עומד 
ואני פשוט בהלם. בערך באותה  על 10 ₪ 
על  אייטם  כתב  שטרסלר  נחמיה  תקופה 
הלינק  את  שיתפתי  ואני  הייצור  השמדת 
בפייסבוק  גרילה"  ב"קואופרטיב  וכתבתי 

־ש'בזמן שאתם משלמים כל כך הרבה, בע
נאלצים להשמיד את השדה'. בחורה  רבה 
מקואופרטיב רחובות אמרה לי 'בואי נעשה 
מכירה', מכרנו טון פלפל ברחובות תוך חצי 
שלה,  הפרטי  בבית  נעשתה  המכירה  יום, 
וזה עשה המון גלים בפייסבוק תחת השם 
'חקלאות חברתית ישירה'. מכרנו בכל מיני 
לאט  לאט  עבודה,  במקומות  אפילו  ערים, 
זה צבר תאוצה והחלו לפנות אליי חקלאים 
לכולנו  מתעוררים.  החקלאים  הארץ.  מכל 
וגם  לצרכנים  גם  התיווך  פערי  מפריעים 
לחקלאים, כשאנחנו נכנסים לסופר ורואים 
זה כואב  ויודעים כמה קיבלנו,  את המחיר 

לנו עוד יותר". 
רק  הייתה  הזו  המרוכזת  המכירה  ואכן, 
אות הפתיחה למכירות נוספות שהתקיימו 
בכל הארץ ולא רק בקואופרטיבים. מיד עלו 

־בקשות נוספות ליוזמות דומות ואיתן הבק
שה אף לגוון את התוצרת ולא להתמקד רק 
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בפלפלים. חקלאים הגיעו לכל מיני נקודות 
בארץ תוך התראה מוקדמת ומשיכת קונים 
רבים אשר קנו את כל תוצרתם. הפלפל הפך 
להיות רק אחד מיני רבים ומגדלי קישואים, 
יזמו  ועוד  נקטרינות  ארטישוקים,  חצילים, 

אף הם מכירות דומות. 
כרמית משיח מוסיפה: "המטרה במכירות 
האלה היא לא באמת כדי להרוויח, אלה כדי 
לעורר מודעות גם לחקלאים וגם לאזרחים. 
לי  לספר  מתקשרים  זאת  שעשו  חקלאים 
שהציבור תומך ומחבק, תדמית החקלאים 

־משתפרת, הציבור פתאום מבין שלא החק
מבחינה  גם  אז  הקופון,  את  גוזרים  לאים 
אני  חשוב.  מאוד  מאוד  המהלך  תדמיתית 
אתן לך דוגמה נוספת לפערי התיווך: בזמן 
הקרה נפגעו הרבה מטעים. באזור הכרמל 
קור.  פגעי  המון  בננות,  מטעי  המון  נפגעו 
פגעי  יש  בחוץ  אבל  מעולה,  הבננה  בפנים 
קור היוצרים נקודות שחורות על הקליפה. 
 1.70 לחקלאים  לתת  הסכימו  הסיטונאים 
שקלים, בכמה ימכרו את זה בסופרים אתה 
היה 8.90, הגבוה  נמוך  חושב? המחיר הכי 

מחירי הפלפל במכולת ברח' אבן גבירול בת"א מיום 18.5.2014היה 14! זה בלתי נתפס"!



יואל מסיקה – אגרונום מומחה 

אנו כ הסניטציה  לתקופת  והכניסה  הגידול  סיום  לקראת  ללי: 
נכנסים לתקופת הכנת השטחים לקראת עונת הגידול הבאה. 

־ההכנות האלה כוללות: ייבוש השטח, עקירת הצמחים והס
ושטיפת  קרקע  חיטויי  ביצוע  עיבודים,  קומפוסט,  הכנסת  פיח, 

־המלחים מהקרקע. לכל אחת מהפעולות הללו יכולה להיות השפ
עה על הפעולות הבאות אחריה ולסך הפעולות הללו ישנה השפעה 
מכרעת על פוטנציאל הניבה של הגידול. בכתבה זו נפרט את סדר 

הפעולות וההכנות הדרושות.
יי־ כי  עולה  האחרונות  בשנים  שנצבר  הניסיון  ע"פ  גידול:  סיום 
שום של אחד מתכשירי מתאם סודיום במינונים של 15־12 ליטר/
במינון  בקונדור  או  במחלות(  הנגועה  )בחלקה  הגידול,  בסוף  דונם 
8 ליטר/דונם )בחלקה הנגועה בנמטודות(, עשוי לתרום להדב־  של

רת פגעים הנמצאים בשורשי הצמח טרם התפתחות גופי תשמורת 
העמידים יותר לתכשירי החיטוי. בנוסף, קטילת הצמח על כל חלקיו 

־מאפשרת ייבוש מהיר יותר, ולכן עקירת הצמחים והוצאתם מהמב
נים נעשית ביעילות רבה. 

הכנת הקרקע לחיטוי

השלבים להכנה נכונה של הקרקע לחיטוי:
זו  פעולה  שורשים:  כולל  מהשטח,  צמחים  שאריות  של  סילוק   .1
עשויה להפחית את אילוח הקרקע במחלות שורש ובנמטודות. 
היא חשובה בעיקר באדמות הנגועות במחלות שורש ווירוסים גם 

־כאשר מתכוונים לבצע חיטוי קרקע. ככל שכמות המידבק )אינו
קולום( בקרקע קטנה יותר, כך גדלה יעילות החיטוי.

התבוננות בשורשי הצמחים הנשלפים מהקרקע יכולה לגלות את   .2
סוגי הפגעים ומידת תפוצתן ומיקומם בשדה, ובכך להתאים את 

סוג החיטוי.
פיזור קומפוסט - נעשה לצורך מילוי מאגר יסודות ההזנה בקר־  .3
קע )בעיקר יסודות המאקרו(, משפר את מבנה הקרקע, מכניס 
מיקרואורגניזמים מועילים ומעלה את תכולת החמצן באזור בית 
השורשים )במיוחד בקרקעות בעלות תכולה גבוהה של לס/סילט(. 
לצד היתרונות חשוב לוודא שהקומפוסט בשל והוכן כראוי, עבר 
5־6 חודשים ונבדק במ־  תהליך קומפוסטציה במשך תקופה של
עבדה מוסמכת. הסימנים העיקריים לקומפוסט איכותי הם שהוא 
אינו חם, אינו מדיף ריח, ללא רגבים ולח. קומפוסט אשר לא הוכן 
כראוי ומכיל את אחד מהרכיבים הלא רצויים בתוכו )בעיקר עודפי 

־אמוניה או עודפי מלחים( גורם לפגיעה קשה בשורשי הצמח ול
־עיכוב בקליטה והתבססות השתילים, בנוסף לנגיעות בגורמי מח

לות שורש )בעיקר פיתיום(. כמו כן, יש לוודא שפיזור הקומפוסט 
על הקרקע יהיה אחיד. הקומפוסט מומלץ לפיזור לפני החיטוי על 

מנת למנוע אילוח הקרקע בפגעים המצויים בקומפוסט.
עיבודי קרקע - הדעות חלוקות בדבר נחיצותם של העיבודים וב־  .4

שנים האחרונות יותר חקלאים בוחרים לא לבצע עיבודי קרקע 
בין העונות ובכך לחסוך את העלות הכרוכה בכך. היתרון בעיבוד 
הקרקע מתבטא בכך שהוא מאפשר חלוקה מאוזנת של החומר 
האורגני, מחדיר חמצן לקרקע ומאוורר אותה. באופן זה הוא חושף 

־את גורמי המחלה לחומר החיטוי ובכך מגביר את יעילותו. בנו
סף, פליחת הקרקע מאפשרת חדירה טובה יותר של מים לעומק 
הקרקע ובכך מושגת שטיפה יעילה יותר של המלחים שהצטברו 
במהלך העונה. החיסרון של עיבוד קרקע )בנוסף לעלות הכספית 
שלו( הוא שאם יש מחלת קרקע כלשהיא, ביצוע העיבוד יגרום 

־לפיזור גורם המחלה בכל החלקה. חלקות בהן מומלץ לבצע עי
בודים הן בעיקר קרקעות בינוניות/ כבדות או קרקעות מהודקות, 
בהן הניקוז אינו מיטבי והצטברו מלחים במהלך העונה ויש לבצע 

בקרקע שטיפה.
קרקעות בהן ניתן לא לבצע עיבודים: קרקעות קלות או תעלות   

הזנה למיניהם. 
להגיע  החיטוי  לתכשיר  שיגרום  באופן  טפטוף  צינורות  פריסת   .5

־לכיסוי מלא של הקרקע המחוטאת ובכך לקטול את גורם המח
־לה. חשוב לזכור, תכשירי החיטוי המקובלים כיום ־בעיקר תכ

שירי מתאם סודיום וקונדור, הם נוזלים המיושמים דרך מערכת 
ההשקיה, לכן פריסה וחלוקה נכונה של שלוחות טפטוף בקרקע 
לוקחת בחשבון את המרחק בין הטפטפות והמרחק בין השלוחות 
באופן שיאפשר למים להגיע אל כלל האזורים הדורשים חיטוי 
ותקבע במידה רבה את יעילות החיטוי. בכל מקרה חשוב לפרוס 

לפחות שתי שלוחות טפטוף לערוגה.

חיטוי סולארי ע"י פריסת פוליאתילן 

־זהו הבסיס הראשוני )והמרכזי( של חיטוי הקרקע בערבה ומומ
לץ מאוד שלא לוותר עליו. חיטוי זה גורם לקטילה באמצעות חימום 
פוליאתילן  ביריעות  הקרקע  חיפוי  ע"י  המחלה  גורמי  של  הקרקע 
למשך 6 שבועות, בחודשים יוני - אוגוסט. בתקופה זו הקרינה הינה 
מקסימאלית וגורמת לחימום הקרקע לטמפרטורות גבוהות בשכבת 
הקרקע העליונה היורדת עם הירידה לעומק הקרקע. הטיפול יעיל 
למגוון רחב של גורמי מחלות קרקע, נמטודות חופשיות ועשבים. ניתן 
לשלב חיטוי סולארי עם תכשירי מתאם סודיום ו/או תכשירי קונדור. 
יותר, כי החיטוי הסולארי מחליש  יעילה  באופן זה מושגת הדברה 
את גורמי המחלה בקרקע ומגדיל את רגישותם לתכשירים הכימיים.

תכשירים כימיים לחיטוי קרקע המורשים 
ליצוא בפלפל:

מתאם סודיום: )אדיגן אדוכם, מתמור( 

עשבייה  דוררת(,הדברת  קשיוניה,  פטריות־)פיתיום,  מיני  מדביר: 
־קיימת ומניעה חלקית של נביטת עשבים. אינו יעיל בהדברת נמטו

דות עפצים, מחלות בקטריאליות ועשבים רב שנתיים מסוגים שונים. 

המלצות סיום גידול והכנות 
לקראת העונה בפלפל
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תכשירים אלו הינם תמיסות נוזליות המוחדרות לקרקע באמצעות 
בו  מערכת ההשקיה. כמות המים הנדרשת תלויה בעומק הקרקע 
מצוי גורם הפגע ובסוג הקרקע. בקרקעות הערבה נדרשת כמות מים 
של 1.5־3 מ"ק מים להחדרת החומר לעומק 1 ס"מ. המינון: 40 ליטר/
דונם )בהתאם לתווית(. מומלץ להשאיר את החיפוי לפחות 10 ימים 

ולהסירו לפחות שבוע לפני השתילה.

טלון )קונדור/אגרוצלון(
מדביר את כל מיני הנמטודות, מזיקי קרקע, ועשבים קשי הדברה, 
כדוגמת העלקת. אינו מדביר מחלות הנגרמות ע"י פטריות וחיידקים. 
מערכת  באמצעות  לקרקע  המוזרק  מתחלב  תרכיז  הינו  התכשיר 

־ההשקיה. התכשיר הופך לגז אשר בא במגע עם פגעי הקרקע השו
נים ופוגע בחיוניותם. בסופו של דבר מתפרק התכשיר ל – CO2, מים 
וגז כלור שמתנדף. התהליך נמשך מימים ספורים למספר שבועות, 
בהתאם לטמפרטורת הקרקע. התכשיר פוגע בצמחים קיימים ולכן 
ניתן להשתמש בתכשיר רק לפני שתילה והוא מחייב חיפוי קרקע 

־בפוליאתילן. התכשיר הינו קורוזיבי העלול לתקוף מתכות כגון אלו
מיניום, מגנזיום , אבץ, קדמיום, בדיל וכן פלסטיק מסוג PVC וגומי. 
יש להמתין 2־3 שבועות מיישום עד השתילה. שימוש בתכשיר מחייב 
רישיון מיוחד הניתן לאחר השתתפות בקורס של משרד החקלאות 

או באמצעות קבלן.

פלדין
חומר  שהוא   ,DMDS הפעיל  החומר  את  המכיל  חדש  תכשיר 
המצוי באופן טבעי בצמח. התכשיר מדביר את כל מיני הנמטודות, 

־מזיקי קרקע, ועשבים כדוגמת רגלת הגינה ושיבולת שועל. יש לה
מתין 14 ימים לאחר הזרמת התכשיר ולשתול לפחות 7 ימים לאחר 

מועד הסרת החיפוי.

שטיפת קרקע מעודפי מלחים
כמות  כי  עולה  האחרונות  השנים  במהלך  שנצבר  הניסיון  ע"פ 
המלחים עם סיום העונה גבוהה מאוד בשל דחיקה שאינה מספקת 

־של עודפי המלח לעומק הקרקע. נוסף על כך במידה ומוסיפים קומ
פוסט לקרקע הוא מעלה את ריכוז המלח בקרקע. לכן, ישנה חשיבות 

־מכרעת לדחיקה יעילה של מירב המלחים בקרקע, בשל העובדה שד
חיקת המלחים לאחר השתילה כמעט שאינה אפשרית נוכח המחסור 
במים. מומלץ לפזר משאבים באזורים שונים בקרקע בעומקים 20 ו 
40 ס"מ ולבדוק שם את המוליכות החשמלית. שטיפה יעילה אמורה 
להתבצע באמצעות כמות של 40־60 קוב לדונם. לאחר השטיפה יש 
לבדוק את ערכי ה EC בקרקע והיא אמורה להיות באותם ערכי ה־ 

EC של מי הקו.

נקודות שיש לבדוק בהכנת מבנים לקראת העונה הבאה
בחומצה  הטפטפות  ושטיפת  הטפטוף  מערכת  תקינות  בדיקת   •

)זרחתית או גופריתית( בכדי למנוע סתימות.
בדיקת תקינות רשתות המבנה וסתימה או החלפה של רשתות   •

קרועות. 
השמדה של העשבייה מסביב למבנים בכדי למנוע אילוח במזי ־• 

קים או מחלות.
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 קומפוסט איכותי ונקי מגורמי מחלות.
קומפוסט ומצעי גידול באיכות מעולה לגידול ירקות 

ותבלינים במצע מנותק, לטיוב קרקע  דלה בחומר 
אורגני ולמניעת מחלות קרקע.

ניתן לקבל את הקומפוסט מועשר בזבל עופות 
ו/או אשלגן.

איל בן נבט - אגרונום
טלפון: 057-4808015

eyal@compostor.co.il

צפריר מנטל- שיווק
טלפון: 057-4808021

zafrir@compostor.co.il 

טלפון: 02-5835337
פקס: 02-5835344

www.compostor.co.il

פרטים נוספים לגבי 
תכונות ואיכות הקומפוסט 

ניתן למצוא באתר 
האינטרנט  כהכנה לשנת השמיטה הקרבה, קומפוסט אור מציעה: 



סקירת עונת 
הגידול 2013/14 

בערבה
יורם צביאלי מו"פ ערבה 

תיכונה וצפונית - תמר
yzvieli@arava.co.il

חלקות ב מעט  נוספו   2013/14 עונת 
חלק  אך  הפלפל,  לגידול  חדשות 
הוסבו  הוותיקים  הפלפל  משטחי 
לגידולים אחרים כמו חציל, אבטיח ומלון כך 
וכיכר  שהיקף שטחי גידול הפלפל בערבה 
לעונה  דומה   2013/14 בעונת  נשאר  סדום 

הקודמת - כ 19,000 דונם.
עונת הגידול 2013/14 התאפיינה מבחינה 

־אקלימית בסתיו שהחל בטמפ' רגילות לעו
נה וחנטה תקינה.בחודש דצמבר חלה ירידה 

בטמפרטורה דבר שגרם לעצירת חנטה.
בשדות הפלפל גידלו השנה  בערבה כ־60 
זנים אדומים )העיקריים היו 7158 וגרנדי(, כ־ 
20 זנים צהובים )העיקריים היו דינמו, דלוקס 
וטירזה( וכ־ 20 זנים כתומים )העיקריים היו 
זוהר וארנסיה(, המשווקים על ידי 16 חברות, 

טיפוח ישראלי ונציגות חברות מחו"ל. 
2013/14 ערך מו"פ ערבה שני ני־  בעונת
סויי זני פלפל בבתי רשת, במשק קלם פארן 
)19 זנים( ובתחנת יאיר )40 זנים(. הניסויים 
זרעים,  א.ב.  אפעל,  החברות  בהשתתפות 
גדרה,  זרעים  הזרע,  ג'נסיס,  אגרו,  גדות 
מכתשים,   ,2000 ירוק  טכנולוגיות,  זרעים 
סולי, סמקו, רימי ותרסיס. תקציר תוצאות 

הניסויים יובא בהמשך.

סקירה ארצית של 
עונת גידול הפלפל 

 2013/14 -
אביתר איתיאל - מרכז 

פלפל ארצי, שה"מ, משרד 
החקלאות

ידול הפלפל להנבת חורף נשאר יציב ג
27 אלף דונם, כאשר הער־  בהיקף  של
בה מהווה כ־70% מזה. יבולים  נמוכים 
מהממוצע הביאו להיקף יצוא  נמוך מהצפוי 

של כ־140 אלף טון. 
הסתיו הנוח אפשר חנטה יפה אך אירוע 
הקור של דצמבר קטע את חנטת הגל השני 
בערבה וגרם לנזקים לפירות הקיימים. לא 
כרמל  בחוף  גם  נפגע,  בערבה  הגידול  רק  

נגרמו נזקים כבדים.

סקירת הגנת 
הצומח בפלפל 

בעונת גידול 
2013/14 בערבה
סבטלנה דוברינין, שרות 

ההדרכה והמקצוע, משרד 
החקלאות

svetyd@gmail.com

המערנ הפרחים  מתריפס  בפרי  ־זקים 
בי: עם החדירה המסיבית של תריפס 
הפלפל,  לחלקות  המערבי  הפרחים 
הטיפול  הדברה.  בטיפולי  המגדלים  החלו 
אשר נתן פתרון הדברה מוצלח עד העונה 
המשתלב  אולטרה,  טרייסר  בתכשיר  היה 
משולבת.  ביולוגית  הדברה  בממשק  היטב 

־העונה חווינו כישלון של תכשיר טרייסר או
לטרה בהדברת התריפס, ונוצר נזק תריפס 
על הפירות בגל הראשון. הנזק העקיף של 
התריפס הוא העברת נגיף כתמי הנבילה של 
העגבנייה )TSWV(. בשטחי הפלפל, אשר 

־בהם לא הצליחו להדביר ביעילות את אוכ
לוסיית התריפסים נצפתה נגיעות בנגיף. 

מעונה לעונה בהתמדה גדל מספר שטחי 
קשות  )נמטודות(  בנימיות  הנגוע  הפלפל 
 Meloidogyneעפצים )נימית  ההדברה 
  Pratylenchus ונימית פוצעת חודרת  .spp
penetrans ]נ' הכתמים[(. בחודש אוקטו־

בר חלה נבילה של צמחי הפלפל בשטחים 
־נגועים בנימית זו. טיפול מתאים עזר למג

דלים להתגבר על הבעיה. נוכחות הנימיות 
־בשטחי הפלפל מחייבת את המגדלים לה

מאי 242014

 סיכום עונת הפלפל
בערבה וככר סדום

יום עיון לסיכום עונת הפלפל בערבה נערך ב-26/5/14 במרכז ספיר. 
באירוע בו השתתפו כ300 חקלאים, חוקרים, מדריכים ואנשי חברות 
בתחום, הוצגה תמונה של מצב ענף הפלפל בערבה על כל היבטי 

הגידול והשיווק ועל מקומו של ענף זה בין שאר ענפי הירקות
 אנו מביאים כאן את תקצירי ההרצאות שהוצגו ביום זה ומודים ליורם צביאלי,

חוקר במו"פ ערבה תיכונה, על הארגון ועל ריכוז החומר



ועכשיו זה בדוק!
זן הפלפל הצהוב של מכתשים

נותן לך הרבה יותר

הילה - 1179

המבחן 

של המדינה 

קבע!
מתוך פרסום תוצאות מבחן זני פלפל בבית רשת: משק 

קלם פארן ותחנת יאיר,  מו"פ ערבה - עונת 2013/14

משווק על ידי:

לפרטים נוספים:
רון סלומון: 052-6231712
שי מזרחי: 052-6056043
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קפיד בביצוע חיטוי קרקע. 
וינואר  עם צניחת הטמפרטורה בדצמבר 
תופעת התמוטטות חורפית בפלפל הייתה 
רחבה מאוד ברוב מושבי הערבה. התופעה 

טיפול בתכ גם בשטחים שקיבלו  ־נצפתה 
כל  ללא  בשטחים  וגם  גולד  רידומיל  שיר 
ששררו  האוויר  מזג  שבתנאי  נראה  טיפול. 
השנה, הרבה ימים עם טמפרטורות נמוכות, 
אינו מספיק  גולד  רידומיל  בתכשיר  טיפול 
יעיל במניעת תופעת ההתמוטטות החורפית 

של הפלפל.

מגמות בצריכת 
ירקות

ציפי פרידקין, החטיבה 
למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, 

משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר

tsipip@moag.gov.il

ירות וירקות מהווים כשישית מערך פ
האי האיחוד  של  החקלאי  ־הייצור 

היצרן  הוא  האירופי  האיחוד  רופי. 
השני בגודלו, היצואן השני בגודלו והיבואן 

הגדול ביותר של פירות וירקות בעולם.
־המדיניות החקלאית המשותפת של האי

רפורמות בשנים  עברה   )CAP( האירופי  חוד 
1996, 2001 ו2007 במסגרתן ננטשו התמיכות 

במחיר לטובת סיוע ישיר מוגבר לחקלאים.
האמריקאי  החקלאות  משרד  פי  על 
לפעול  ממשיך  האירופי  האיחוד   ,)USDA(
מערכת מורכבת של מכסות יבוא, הגבלות 
עונתיות והסדרי סחר מועדפים, מודרכת על 

ידי מערכת מחיר הכניסה.
2009 הייתה שנה קשה למסחר בפי־  שנת
־רות וירקות באיחוד האירופי. ירידת המחי

את  הכניסה  התקופה  את  שאפיינה  רים 
־המגזר ללחץ פיננסי גדול, תולדה של ההא

טה הכלכלית הגלובלית ויבולים גבוהים.
החששות החמורים הופרכו במידת מה. 

־הדו"ח השנתי של האיחוד האירופי  'החק
לאות באיחוד האירופי' טוען כי  שנת 2010 
הייתה טובה במונחי מחיר בהשוואה לשנת 
2009 '. הדו"ח גם  ציין כי העלייה המשמ־
עותית במחירים 'התקרבה לרמות של שנת 
2008'. חשוב לציין עם זאת כי מצב זה נבע 
שנה,  אותה  נמוכה  מהספקה  רבה  במידה 
תוצאה של בעיות ייצור, אשר הביאו לירידה 
האירופי.  לאיחוד  ופירות  ירקות  באספקת 
גם שנת 2010 הביאה שיפור במחירים, אולם 

מצבם הכלכלי של מגדלי הפירות והירקות 
באיחוד האירופי הושפע לרעה מאירועי מזג 
אוויר, או ממשברים פיננסיים )לדוגמא, יוון(. 
מצבם של מגדלי הפירות והירקות באיחוד 
האירופי היה ספציפי  לתתי ענפים ולאזורים 

שונים באיחוד האירופי.
־אותה שנה הובעו חששותיהם של מנהי

גי חקלאים באיחוד האירופי ביחס לתלות 
וי בפירות  האירופי  האיחוד  של  ־הגוברת 

משתנים  אלה  חששות  מיובאים.  רקות 
באופן  להסכם.  ומהסכם  למגזר,  ממגזר 
כללי, יצרני הפירות והירקות בדרום אירופה 

־מודאגים מההסכמים עם מדינות צפון אפ
ריקה השכנות ביותר )Agritrade 'מאמרי 

־דאגה ספרדית על עסקת סחר מרוקו לאי
חוד האירופית ', ינואר 2010, ו' ההסכם חדש 
מרחיב את ההזדמנויות ליצוא פירות וירקות 
ממצריים ... ', אוקטובר 2010(, ואילו בצפון 

־אירופה מודאגים יותר מההסכמים עם מדי
נות אמריקה הלטינית .

העולמי  המחסור  על  האזהרות  לנוכח 
האפשרי באספקת פירות וירקות, קנו מספר 
באירופה  וירקות  פירות  של  מסחר  חברות 

־קרקעות במדינות מתפתחות במטרה להב
אמריקה  מדינות  טווח.  ארוך  אספקה  טיח 
במיוחד  כאטרקטיביים  נתפסות  לטיניות 

במקומות השקעה.
2011 התפוגג הסיוע הציבורי במג־  בשנת
זר הפירות וירקות ולבש צורה של 'תמיכה 

בארגוני יצרנים'..
־התמיכה האירופית במגזר הירקות והפי

רות מתבסס כיום על:
א( מדיניות שמטרתה לחזק את עמדתם 

של ארגוני היצרנים בשרשרת האספקה;
־ב( רשת ביטחון שמטרתה להבטיח שח

אינו מערער  לכוחות השוק  שיפה מוגברת 
את בסיס הייצור בענף הפירות וירקות.

קואופרציה שיווקית 
באיחוד האירופי 
– מבנה, תועלות 

ותמיכה מדינית
רוני הרשקוביץ, יעל קחל 
החטיבה למחקר, כלכלה 

ואסטרטגיה, משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר

ronih@moag.gov.il

בשיווק  חשוב  תפקיד  לקואופרטיבים 

נתח  האירופי.  באיחוד  חקלאית  תוצרת 
השוק של הקואופרטיבים משתנה ממדינה 
40% מה־ בממוצע, הענפים.  ובין   למדינה, 
תוצרת החקלאית באיחוד משווקת על־ידי 
קואופרטיבים, בפירות וירקות נתח זה מעט 
גבוה יותר. חלקם של המגדלים אשר חברים 
בארגוני מגדלים באיחוד האירופי עמד על 

כ־17% בשנת 2010
תכנית  האירופי  האיחוד  מימן  לאחרונה 

־מחקר גדולה לבחינת הצלחת השיווק הקו
התור הגורמים  ולזיהוי  באיחוד  ־אופרטיבי 

מים להתארגנות או מונעים התארגנות של 
המח תוצאות  משותף.  לשיווק  ־חקלאים 

משפר  שקואופרטיב  כך  על  מצביעות  קר 
החברים  החקלאים  של  המיקוח  כוח  את 
נוסף  יתרון  לגודל.  יתרונות  ניצול  ומאפשר 
הנתח  את  להגדיל  יכולים  שחקלאים  הוא 
בשרשרת  הנוצר  המוסף  ערך  בסך  שלהם 
מדיניות  חקלאית.  תוצרת  להספקת  הערך 
קואופרטיבים  של  להתפתחות  התורמת 

והתארג מבנה  בנושא  גמישה  חוקה  ־היא 
 single( מיסוי  כללי  הקואופרטיבים,  נות 
taxation( וחוקי הגבלים עסקיים ברורים. 
חוסר הצלחה של ארגוני מגדלים יכול לנבוע 

־מסיבות היסטוריות של חוסר אמון, חשד
לחמוק  ניסיון  ה"טרמפיסט",  תופעת  נות, 

מתשלום מיסים, ומגבלות בגיוס הון.
בענף הפירות והירקות, האיחוד האירופי 

־תומך בקואופרטיבים )ארגוני מגדלים( כס
־פית. ארגוני המגדלים רשאים להגיש "תכ

של   50% של  למימון  וזכאים  פעולה"  נית 
תכנית הפעולה. מטרת מדיניות זו היא ריכוז 
ההיצע וחיזוק כוח המיקוח של החקלאים 
אל מול הריכוזיות הגוברת של הסיטונאים 

ובמיוחד הקמעונאים. 
יחד עם זאת, בין 2003 ל־2010 התרחשה 
פירות  של  הגידול  בשטחי  של־6%  ירידה 
ב  הוא  אף  צנח  המגדלים  ומספר  וירקות 

־39%.
לאור הריכוזיות ההולכת וגדלה בשרשרת 
השיווק דרושה גם בישראל התרחבות של 
ההתארגנות הקואופרטיבית בשיווק תוצרת 
המושבי.  במגזר  במיוחד  טרייה,  חקלאית 

־בערבה קיימת תופעה נוספת של ריבוי יצו
אנים שעלולה לפגוע במחירים שהחקלאים 

־פודים. על המדינה לבחון האם קיימות מג
קואופרטיבים  הקמת  על  המקשות  בלות 
את  לקדם  כדי  סיוע  נדרש  והאם  חדשים 

השיווק המשותף של מגדלים.
הזדמנות  נותן  בערבה  הנוכחי  המשבר 
לבחון אם תקום קואופרציה בעקבות משבר 



הטופ של הפלפל
 מצטייני המבחנים במו"פ יאיר

שנתיים ברציפות - התוצאות בשטח!!

לצפות לטופ ביותר!
גדות אגרו
לפרטים וייעוץ:

מנהל מחלקה: דודו גוזובסקי 052-6501575 מנהל מוצר עגבנייה ופלפל: משה איטח 052-3412107

מגזר ערבי: מאזן זידן 052-3385817 דרום: עמרי קיי 052-4253778 ערבה: פיבי רוטמן 052-4260216

TOP 103, TOP 107, 
TOP 141, TOP 166 (199) זנים אדומים

TOP 79, TOP 111, 
TOP 174 (P349) זנים צהובים
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המשכיותה  הקמתה/  תתכן  האם  חמור, 
בזמני שגשוג כלכלי?

השפעת טיפולי 
העשרה באוויר 
ובמי חמצן על 
ריכוזי החמצן 

בבית השורשים 
ועל יבול פירות 
בפלפל, תחנת 
יאיר 2013/14
אביתר איתיאל1, אבי 

אושרוביץ, שבתאי כהן, 
רבקה אופנבך2, יורם 

צביאלי2, רמי גולן 
שה"מ, משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר, 2מו"פ ערבה 
תיכונה וצפונית־תמר

Eviatar@arava.co.il

חסורי חמצן בבית השורשים קורים מ
גבוהים  שורש  טמפרטורת  בתנאי 
קצב  כאשר  מ"צ(,   30>( במיוחד 

המ החמצן  משטף  גבוה  השורש  ־נשימת 
גיע. בפלפל נמצאה רגישות גבוהה במספר 
הפירות לריכוזי החמצן המומס בטווח שבין 
6־16 ח"מ. בניסויים שהתבצעו בתחנת יאיר 
בערבה בשנים: 2010-1012, נמצאה תגובה 
שלילית של 1% ביבול הביומסה של פלפל 
שנחשף לריכוזי חמצן נמוכים ב־ 700 ח"מ 
בפעם  נבחנו   2012/13 בעונת  מהביקורת. 

אטמו באוויר  העשרה  טיפולי  ־הראשונה 
ספרי באמצעות טפטוף טמון בתחתית בית 
20 ס”מ על הש־  השורשים עם טפטפת כל
לוחה. לא נמצאה השפעה על ריכוזי החמצן 
והביומסה.  הפירות  יבול  על  ולא  בקרקע 

לצי היתכנות  בדיקת  נערכו  עונה  ־באותה 
ונמ ישראל(  רשפים,  )טרפלקס,  מזיע  ־נור 

צא שבהזרמת אוויר לקרקע )ללא צמחים( 
באמצעות צינור זה ישנה אחידות בספיקה 
האורכית והשפעה תוספתית לריכוז החמצן 
בשיעור  ס"מ,   10 עד  של  רדיאלי  במרחק 

פוחת, ובממוצע של כ־ 15%. 
העש טיפולי  שלושה  נבחנו  זו  ־בעונה 

רה מול טיפול ביקורת בשתי תשתיות בית 
שורשים: א. נש"מ במעטפת פלריג, ב. נש"מ 

במעטפת פוליאתילן. טיפולי העשרה כללו: 
1. ביקורת ללא העשרה, 2. העשרה באמצ־
עות מי חמצן שהוזרקו למי ההשקיה בריכוז 
350 ח"מ, 3. העשרה באוויר אטמוספ־  של
)רשפים,  טרהפלקס  שלוחת  באמצעות  רי 
במרכז  ס"מ   20 בעומק  מוטמנת  ישראל( 
בית השורשים, 4. שתי שלוחות טרהפלקס 
רציף,  באופן  הופעלו  הטיפולים  מוטמנות. 

מה־25/7 ועד ה־,1/12 בסה"כ 126 ימים. 
ומספרם הושפעו מטיפולי  יבול הפירות 

־העשרה בחמצן. טיפול העשרה באוויר אט
טרפלקס  באמצעות שתי שלוחות  מוספרי 
הניב תוספת מובהקת יחסית לביקורת של 
20 ו 17% במספר וביבול הפירות, בהתאמה. 
השפעה זו באה לידי ביטוי מלא כבר בקטיף 
של ה־2/12, פירות שנוצרו בתחילת חודש 
ספטמבר. ריכוזי החמצן השעתיים בטיפול 
זה נמצאו גבוהים מאלו שבביקורת ב כ־ 2% 
20 ס"מ, סמוך לש־  )ריכוז מוחלט( בעומק
לוחת הטרהפלקס כ־0.5% בעומק 10 ס"מ. 
ריכוז החמצן היממתי בטיפול זה נמצא יציב 

ולא הושפע מטמפרטורת הקרקע. 

ניהול מושכל של 
הדישון וההשקיה 

בגידולי פלפל, 
ירקות ומטעים 

בערבה
שלמה קרמר, שירות שדה, 

מחוז הנגב־ערבה, שה"מ, 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

shlomo@arava.co.il

עד קטן בשיפור ניהול וייעול גידול צ
הפלפל וירקות אחרים ניתן לעשות 
יותר  רבה  לב  תשומת  מתן  ידי  על 
לאופן בו מדשנים ומשקים. צריכת הדשן של 
הצמחים בתחילת העונה נמוכה מאד. עקב 
בהרבה  הגדולה  בכמות  להשקות  הצורך 
מצריכת הצמחים הן ההשקיה והן אספקת 
הדשנים עם מי ההשקיה מאד לא יעילים. 
כ־10 ימים־שבועיים לאחר השתילה, כאשר 

־הצמחים כבר התבססו, ניתן ליעל את אס
פקת הדשן על ידי התאמה טובה יותר של 

־הכמות המוספת לשטח ביחס לצריכת הצ
מחים בפועל. עודפי הדשנים גוררים עליה 
הקרקע  תמיסת  של  החשמלית  במוליכות 
מהדשנים  חלק  בקרקע.  הצטברותם  עקב 

המצטברים ניתן לנצל בהמשך העונה.
היחס המאפיין את קליטת יסודות ההזנה 
החשובים בגידול הירקות הנהוגים בערבה 
1 ק"ג חנקן הנקלט בנוף הצ־  הוא: על כל

מחים ובפרי נקלטים כ־1.5 ק"ג אשלגן וכ־ 
0.1 ק"ג זרחן. גידול צמחים בתמיסה מימית 
אלו  יסודות  לאספקת  לדאוג  מחייב  היה 
כמות  הקטנת  המוצגים.  ביחסים  לתמיסה 
האשלגן למשל ביחס לחנקן תגרור צמצום 

־קליטת החנקן, הזרחן ושאר היסודות החיו
ניים להתפתחות הצמח. בעת גידול בקרקע 
המצב שונה לחלוטין היות ויסודות ההזנה 
מתנהגים באופן שונה במערכת הקרקעית. 
יוני האשלגן בעלי המטען החיובי נספחים 
לשטח הפנים של חלקיקי הקרקע ולחרסית 
בקרקע.  רבה  או  מעטה  במידה  הנמצאת 
תהליך זה של יצירת מאגר אשלגן בקרקע 
מתרחש בקצב מהיר הנמדד בדקות. במידה 
וריכוז יוני האשלגן בתמיסה הקרקע פוחת 
בעקבות קליטה על ידי הצמחים, יוני אשלגן 
ספוחים משתחררים שוב תוך מספר דקות 

לתמיסה ועומדים לרשות הצמחים. 
ליצי סידן  יוני  עם  מגיבים  הזרחן  ־יוני 

רת משקע של סידן זרחתי. התהליך אורך 
כמה שעות עד שכל עודפי הזרחן בתמיסה 

הזרחן בתמי הריכוז הטבעי של  ־שוקעים. 
סת הקרקע בתנאי המים והקרקע בערבה 
הוא בתחום של 3־4 מג\ליטר. ריכוז הזרחן 
הגידול בשטחים  בתחילת  המומלץ  הגבוה 
שעברו חיטוי כימי הוא כ־30 מג\לליטר – פי 
10 מריכוז שיווי המשקל בתמיסת הקרקע. 

־ממשק דישון זה, הנחוץ לביסוס גידול הפ
־לפל, יוצר מאגר גדול מאד של זרחן בקר

קע היכול לעמוד לרשות הצמחים בהמשך 
העונה. 

צריכת המים של הצמחים הולכת ועולה 
ממועד השתילה ועד לסוף אוקטובר. במועד 
וההתייצבות  ההתאדות  ברמת  הירידה  זה 
צריכת  את  משאירים  הצמחים  נוף  בגודל 

־המים באותה רמה. מסוף נובמבר עם התק
צריכת  החם  במעלות  והירידה  היום  צרות 
המים של הצמחים הולכת וקטנה עד לסוף 
ינואר־אמצע פברואר. צריכת המים הגבוהה 
והן  קשורה הן לחנטת פירות על הצמחים 
להתרחבות גודל הנוף. בשלב זה המליחות 

ובכדי ליי ועולה  ־בתמיסת הקרקע הולכת 
צבה יש צורך להגדיל את מנת המים. ככל 
גבוהה  ההשקיה  במי  המלחים  שתכולת 
יותר )גם עקב דישון עודף( יש צורך בהגדלת 

־כמות המים המיועדת לשטיפת עודפי מל



פלפל בלוקי אדום - אלבמה | זן עתיר יבול
חונט היטב גם בטמפרטורות נמוכות

צמח חזק, פרי איכותי מאוד
 L-XL :מידות פרי

משקל פרי: 180-220 גרם
עובי דופן עבה

מתאים לגידול בחממות, בתי רשת ומנהרות
חיי מדף ארוכים במיוחד

TSWV;L4 :עמידות/סבילות

פלפל בלוקי צהוב - יולי | חונט היטב בקור
זן עתיר יבול

צמח חזק עם כיסוי עלוותי מלא
 L-XL :מידות פרי

משקל פרי: 200-220 גרם
עובי דופן עבה

מתאים לגידול בחממות, בתי רשת ומנהרות
חיי מדף ארוכים, נוח מאוד לקטיף

TSWV;L4 :עמידות/סבילות

פלפל בלוקי כתום - רותם | נוח מאוד לקטיף
צמח חזק עם כיסוי עלוותי מלא

חיי מדף ארוכים
 L-XL :מידות פרי

משקל פרי: 190-220 גרם
עובי דופן עבה

מתאים לגידול בחממות, בתי רשת ומנהרות
זן עתיר יבול

TSWV;L4 :עמידות/סבילות

פלפל איכותי במחיר תחרותי!

www.seedstec.co.il
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חים מנפח בית השורשים הפעיל. בהתאם 
לכמות המים העומדת לרשות המגדל תיגזר 
רמת המליחות אשר תיוצר בבית השורשים. 
השפעת  את  רואים  אין  המצבים  במרבית 
הצמחים.  התפתחות  על  המליחות  עליית 
בעת בחינה השוואתית של הנושא נמצא כי 
מאיטה  הקרקע  תמיסת  במליחות  העלייה 
את קצב הגידול של הצמח וגוררת הקטנה 

בגודל הפרי. 
תכנון מוקדם של היקפי השטח המגודל 
בהתאם לכמות המים והקפדה על תשומת 
דשנים נכונה יכולים לתרום להשאת היבול 

וההכנסה מכל יחידת גידול.

האם פירות תחת 
עקה טובים/

בריאים יותר? 
התפקיד של נוגדי חמצון 
בתגובת פלפל לעקת חום
חגי יסעור ואלי בית־ינאי, 
המחלקה לחקר ירקות 

וגידולי שדה, מרכז מחקר 
גילת, מנהל המחקר 
החקלאי, המחלקה 

לפרמקולוגיה, ביה"ס 
לרוקחות, אוניברסיטת בן־

גוריון בנגב
hagai@agri.gov.il

הינו פ  ).Capsicum annum L( לפל 
־מקור מצוין לחומרי טבע בעלי פעי
אס חומצה  כגון:  בריאותית  ־לות 

פנוליות.  ותרכובות  קרוטנואידים  קורבית, 
חלקי  באופן  קובעים  האלו  חומרים  ריכוזי 
האיכות  ואת  החמצון  נוגדת  הפעילות  את 
התזונתית. קרוטנואידים הינם חומרים נוגדי 
חמצון וידועים ביכולתם לצמצם ואף למנוע 
מחלות שונות כגון: סרטן ומחלות כלי דם 
שונות. חומרים נוגדי חמצון אלו מנטרלים 

כך מעכ ידי  ועל  פעיל  ־קבוצות של חמצן 
ירוד  כדוגמת  "זיקנה"  מחלות  הופעת  בים 
)קטרקט(. מנגן הינו מיקרו אלמנט החיוני 
להתפתחות תקינה של הצמח, בעל תפקיד 
ומשמש  הפוטוסינטטית  במערכת  מפתח 

כקופקטור באנזימים נוגדי חמצון. 
מבנים  תחת  המתפתחים  פלפל  פירות 
)חממות ובתי רשת( בתנאי הקיץ הישראלי 
נחשפים לטמפרטורת גבוהות. טמפרטורת 
בתהליכים  לשינויים  גורמות  אלו  גבוהות 

חשו והתפתחותיים  ביוכימיים  ־פיזיולוגים, 

־בים. אחת התופעות הנובעות מחשיפת פי
רות הפלפל לטמפרטורת גבוהות הינה חטטי 
בתמותת  הראשון  בשלב  המאופיינת  חום 
מתקדמים  ובשלבים  הפרי  בציפת  תאים 
כולה, כנראה  גורמת להתמוטטות הרקמה 

־כתוצאה מנזקי חמצון. נזקי חום אלו פוג
עים ביכולת ההשתמרות של הפרי, בהמשך 
של  המדף  חיי  וקיצור  מהירה  להתרככות 
הפרי. נזקים אלו מושפעים ממשך החשיפה 

ומטמפרטורות המי גבוהות  ־לטמפרטורות 
נימום השוררות במהלך הבשלת הפרי. 

שטמפרטורת  מראים  אנחנו  זו  בעבודה 
נוגדת  הפעילות  רמת  את  משנות  גבוהות 
הבשלה  בשלבי  הפלפל  פרי  של  החמצון 

־שונים. פעילות זו נקבעה במספר שיטות אנ
ליטיות: ORAC, FRAP, CV, DPV. ישנה שונות 
בפעילות נוגדת החמצון בין זני פלפל, רמת 
הפעילות נמצאת במתאם לרמת העמידות 
קורטין  בצורת  במנגן  תגבור  החום.  לנזקי 
מנגן לתמיסת ההשקיה ועל ידי כך הגדלת 
ריכוז המנגן מ־ 0.3 ל־ 2.5 ח"מ השפיעה על 
הפעילות נוגדת החמצון כפי שנמדדה בפרי. 
שונה  בצורה  הגיבו  הפלפל  זני  מכך  יתרה 
בגידול  וניסויים  זה  ניסוי  המנגן.  לתוספת 
במצע מנותק הראו שתוספת מנגן לתמיסת 
רמת  את  משמעותית  מפחיתה  ההשקיה 
שיש  נראה  כן  כמו  חום.  בחטטי  הנגיעות 
מתאם בין תכולת המתכות מנגן, ברזל ואבץ 

בפרי לבין רמת הסבילות לחטטי החום. 

הובלת שינוי 
וחדשנות

איל פוליקר, מושב צופר
eyalpolicar@gmail.com

ובלת שינוי בהכרח מובילה למשהו ה
במחק מתמקדת  ההרצאה  ־חדש. 

עם  שמתמודדים  האחרונים  רים 
התופעה, בליווי דוגמאות רלוונטיות.

הדגשים:
1.המצב המנטלי - שבו אדם נמצא מש־
פיע בצורה אקוטית על יכולתו להוביל שינוי 

ועל רצונו לקבל שינוי. 
דוגמה: מתקשרים אלינו להציע לנו דבר 

רובנו רו ־מה, למשל ביטוח בריאות חדש. 
לנו  לדחוף  שמנסים  ה"חוצפה"  על  תחים 
במהירות.  השיחה  את  נסיים  ורובנו  שינוי. 
ייתכן שאולי באמת יש משהו אחר יותר טוב 

ולד ־לנו, או לפחות כדאי למנף את הידע 
רוש מהספק הנוכחי את אותם תנאים. ידע 

את  "לספוג"  שמוכנים  למעטים  שמור  זה 
ומוכ רשימה,  מאיזה  אותנו  שדגו  ־העלבון 

נים להקשיב. שני סוגי אנשים אלו נמצאים 
במצב מנטלי שונה.

2. גמישות פנימית - אדם שיש לו גמישות 
פנימית יש לו טווח מרחב יותר רחב, אדם 
שחסרה לו גמישות פנימית הינו תחום )בני 

אדם לפעמים חירשים מול עצמם(.
דעות  בשתי  להחזיק  היכולת  דוגמה: 

התפ לכל  ולהתכונן  זמן,  לאורך  ־מנוגדות 
תחות אפשרית תאפשר מעבר מהיר ממצב 

אחד למצב אחר.
3. קריאת תיגר על הנרטיב הדומיננטי - 
או פרדיגמה קיימת. איך זה שרגע אחד הכל 
בסדר ורגע אחר דברים משתבשים כל כך? 
מודע/ הבנה  חוסר  על  מדברים  מחקרים 
לא מודע, וכתוצאה מכך חוסר רצון/יכולת 
הסיבות   5 יוצגו  בהרצאה  דברים.  לשנות 

המובילות לקושי לצאת מהמצב הקיים.
הקודמת  לנקודה  בהמשך   - 4.כלכלה 

־ליצור מספר תרחישים, להיעזר בכלים כל
כליים כמו ניתוח רגישות )מה צריך להיות 

־היבול שמאפשר פרנסה גם במחירים בע
־ייתיים(, ניתוח חזקות וחולשות. בדיקה פי

ננסית מקיפה הכוללת את כול האפשרויות 
האלטרנטיביות. 

ידוע למשל שבטווח קצר אין להתחשב 
בהוצאות בלתי נמנעות שכן הן אינם תלוית 
ההכנסות  אם  ארוך  בטווח  באלטרנטיבה. 

הצפויות. ולחפש אלטרנטיבות נוספות.
־אזהרה: מרבית האנשים אינם טובים בני

הול כספם - בהרצאה יינתנו מספר סיבות 
לכך. 

5. לקט ממחקרים אחרונים: מה הסיבות 
להתנגדות לשינוי.

 על גודל ורווח
בואו נתווכח

יונתן אלקינד, המכון למדעי 
הצמח וגנטיקה בחקלאות, 

הפק' למדעי החקלאות, 
סביבה ומזון, האונ' העברית 

בירושלים
Yonata.Elkind@mail.huji.ac.il

גודל פרי הפלפל מושפע ממספר גורמים. 
הגורם הראשון הוא גנטי, כלומר לכל זן ישנו 
מאפיין גודל וניתן למצוא אותו יחסית לזנים 
אחרים כאשר מגדלים את הזנים בניסוי זנים 
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משותף. גם לתנאי הסביבה יש השפעה על 
גודל הפרי. ראשית שילוב של טמפרטורה, 
משפיעים  מאביקים  ונוכחות  רוח  לחות, 
הפרי  זרעים  יותר  שיש  ככל  ההפריה:  על 
התפתחות  בעת  הטמפרטורה  יותר.  גדול 
ככול   - היא  גם  משפיעה  והבשלתו  הפרי 
שהטמפרטורה גבוהה יותר משך התפתחות 
הפרי קצר יותר והפרי קטן יותר. עודף חנטת 
פירות על הצמח מוביל לתחרות בין הפירות 

על משאבים ומקטין את הפרי. 
אגרוטכ אמצעים  מספר  החקלאי  ־בידי 

ניים למתן את השפעת הסביבה ולהשפיע 
על גודל הפרי כגון: עומד השתילה, שימוש 
בשווקים  פרי.  ודילול  להאבקה  בדבורים 
יחסית(  קטן  פרי  עבור  התמורה  מסוימים 
ביקוש  יש  ולכן  יותר,  טובה  גרם(  150־180 
ינואר פברואר.  לפרי כזה בעיקר בחודשים 
צפויים  הלא  סביבה  בגורמי  הגודל  תלות 
מביא למצב בו זנים בעלי גודל פרי ממוצע 
נמוך, ייצרו פרי קטן מדי. פרי זה אינו ראוי 

למכירה וגורם לירידה בסה"כ היבול הראוי 
קטן  בפרי  המעוניינים  משווקים  לייצוא. 

־צריכים לדאוג לתגמול החקלאים כדי לעו
דד אותם לגדל זנים מתאימים, בעלי משקל 

פרי נמוך יחסית. 

תחשיבי גידול 
פלפל

ברכה גל, המחלקה לכלכלת 
ייצור, שה"מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר
bragal@shaham.moag.gov.il

טכנולו־ת  4 כוללים הפלפל   חשיבי 
גיות: בית רשת עם מיון עצמי, בית 
רשת עם מיון קבלן, חממה עם מיון 

עצמי וחממה עם מיון קבלן. 
כפי  הפלפל  עונת  של  הניתוח  תוצאות 

וכפי שהמגדלים  עולות מהתחשיבים  שהן 
ודאי חשים בעצמם, אינן נראות טוב. בפלפל 

־בבית רשת עם מיון קבלן, תרומה א' )הכנ
־סות פחות הוצאות שוטפות( היא כבר שלי
־לית. פירוש הדבר הוא שהמגדל צריך להו

ציא כסף מכיסו על מנת לסיים את העונה. 
תרומה ב' )תרומה א' פחות עבודה עצמית, 
ה"משכורת" שמשלם לעצמו החקלאי( היא 
שלילית בשלושה מהתחשיבים וחיובית רק 
ג'  תרומה  עצמי.  מיון  עם  בחממה  בפלפל 
בכל  שלילית  הון(  החזר  פחות  ב'  )תרומה 
פירושה  שלילית  ג'  תרומה  התחשיבים. 
שבטווח הארוך, שכולל חידוש ציוד, הגידול 

אינו כדאי. 
לתרומה  שמתייחסים  הרגישות  בניתוחי 
ג' התמונה נשארת שלילית, כמעט על כל 
11 טון לדונם, בי־ ־מרחב הבדיקה, למעט ב
בול גבוה זה אפשר לראות מספרים חיובים 
בטבלאות הרגישות. השאלה היא האם זה 

יבול שאפשר להגיע אליו?

קיבוץ יד-מרדכי , טל: 08-6720614, נייד:  052-9596598
polyam@polyam.net  www.polyam.net
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צו
הדברה ביולוגית משולבת - בירקותעי

שימוש באויבים 
טבעיים להדברת 

מזיקים

פיקוח וליווי 
מקצועי וצמוד

הפחתה 
משמעותית של 

השימוש 
בכימיקלים

חסכון בכוח-אדם 
וריסוסים

פשפש האוריוס
 Orius

 laevigatus

אקרית הפרסימיליס
 Phytoseiulus

 persimilis

רקע חממות עם עיגול  של פלפלים

צרעת האפידיוס
   Aphidius colemani
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חביב אלון

ד שנת 2010 הדברת זבוב הפירות במושב ערוגות נעשתה ע"י ע
16 ריסוסי פיתיון מורעל מן האוויר ובנוסף ריסוסי חיפוי מן 

־הקרקע כשהיה צורך בתגבור. בארבע השנים האחרונות הו
פסקו ריסוסי האוויר כליל ושלד ההדברה נעשה ע"י שימוש במתקני 
משיכה־ קטילה. במאמר זה מסוכמות שלוש השנים האחרונות של 

המיזם.

תקציר:

 Ceratitis תיכוני  הים  הפירות  זבוב  הדברת  שנים  ארבע  מזה 
בהדב־ נעשה  ערוגות  במיזם  הפירות(  זבוב/זבוב  )להלן   capitata
רה משולבת )IPM(. כתחליף להדברה ע"י ריסוס פיתיון מורעל מן 
האוויר, השתמשנו במתקני משיכה קטילה, תוך מדידה מתמדת של 
3 פרמטרים: )1( ניטור אוכלוסיות הז־ ־יעילות ההדברה ע"י שימוש ב
בוב באמצעות מלכודות שטיינר טעונות במושכן טרימדלור )2( ניטור 
נגיעות )3( בדיקת יישום המתקנים, רסוסי תגבור וביצוע סניטציה. 
התוצאות מראות, שהמתקנים תפקדו היטב כאשר לחץ האוכלוסייה 

־לא היה גבוה. היה צורך בריסוסי תגבור כאשר התגלתה נגיעות מס
חרית )מעל 1% נגיעות( וזה קרה כאשר האוכלוסייה הייתה גבוהה. 

־נמצא דמיון בין עקומות הלכידה לעקומות הנגיעות הכללית הן בעי
תוי השיאים והן ברמתם. 

מבוא:

זבוב  הדברת  במיזם  הרביעית  השנה  זו  משתתף  ערוגות  מושב 
הפירות בהדברה משולבת )IPM(, במטרה להגיע להדברת הזבוב 

באמצעים  שימוש  תוך 
לסביבה,  הן  ידידותיים 

לצר והן  לחקלאים  ־הן 
מופחת  שימוש  תוך  כן 
בחומרי הדברה חריפים. 
חומרים  כאשר  עתה, 
או  יצאו  זרחן־אורגניים 
עומדים לצאת משימוש, 
נוסף פן חשוב לשימוש 
משיכה־ במתקני  יעיל 

קטילה. להדברת הזבוב, החלקות רושתו במתקני משיכה קטילה: 
סרה טרפ, ביופיד, טופ־טרפ )רימי( ו־NMF )נֹו־ ֶמד־ְפַליי, שחם גבעת 

עדה(. 
3,300 ד' שרובו המכ־ ־השטח הכולל של מושב ערוגות מתקרב ל

ריע נטוע במטעים שונים שרוב רובם רגיש במידה זו או אחרת לזבוב 
הפירות. הגידול הראשי הוא הגפן למאכל. שטח המיזם הגיע השנה 
לכ3,780 ד' ברוטו, מתוכם כ־1000 ד' הם חלק מהשטחים של מושב 

ינון. כ־2,810 ד' רושתו במתקנים השונים. 

תרשים 1:

שטח ד'מס' חלקותגידול

428אגס
1170אפרסמון
99607אפרסק

1273אפרסק צ
231גויאבה

2931390גפן
38187גפן צ
525זית

851משמש
27145נעקר

50341נקטרינה
13153נקטרינה צ
743פסיפלורה

43272רימון
423רימון צ.
1682שזיף

417שזיף צ
46שסק
24133תאנה
18103תפוח

6823779סכום כולל

מיזם הדברת זבוב הפירות, מושב 
ערוגות – סיכום תלת־שנתי 2011־2013

מלכודת ביופיד

מלכודת סרהטרפ

מלכודת שטיינר
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בנוסף לתליית מתקני משיכה - קטילה, נתלו גם 70מלכודות ניטור 
טעונות בטרימדלור. הממצאים עובדו לתרשימים )לממוצעי לכידה 

־יומיים( ואלה נתנו לנו מושג על גובה אוכלוסיית הזבוב הנלכדת )וכ
נראה גם על גובה האוכלוסייה שמסתובבת בשטח(.

המיזם כלל גם ניטורי נגיעות מסודרים שאפשרו להגיב: במעקב 
נוסף )כשהנגיעות נמוכה(, בתגבור בריסוס פיתיון או ריסוס חיפוי או 

במידה וניתן, להקדים בציר/קטיף. 
לאחר גמר הקטיף נדרשו המגדלים לבצע סניטציה. הפיקוח העיר 
למגדל הן בכתב והן טלפונית על מפגעים סניטריים. בנוסף, נציג של 
השירותים להגנת הצומח עשה בדיקה מדגמית שבועית של חלקות 

בהן הסתיימו הקטיף ופעולת הסניטציה. 

ניטור אוכלוסיות בוגרי הזבוב ע"י טרימדלור  .1 
)מלכודות שטיינר( 

70 מלכודות ניטור מסוג "שטיינר" טעונות בפרה־פרו־  הוצבו סה"כ
17/3/13 וב־7/4 נעש־  מון טרימדלור. המלכודות הוצבו עד תאריך ה־
תה הקריאה הראשונה )21 יום מאיפוס המערכת(, בהמשך נעשתה 
קריאה שבועית עד אמצע דצמבר, לאחר מכן במרווחי זמן ארוכים 
או  בפיזור אחיד פחות  נתלו בחלקות החקלאיות  יותר. המלכודות 
יותר )60 מלכודות(, תוך הקפדה שבכל גידול תהיינה לפחות שתי 
מלכודות ניטור, ובחירת פינת חלקה נייטראלית ככל האפשר )פינה 
הבתים  בחצרות  מינימאלית(.  השפעה  תהיה  השכנות  שלחלקות 
10 מלכודות )חלקן באותן חצרות מהש־  )במושב ערוגות בלבד( נתלו
נה הקודמת. חצר שהלכידה בה הייתה אפסית או נמוכה מאד בשנה 

שעברה, הוחלפה בחצר אחרת(.
הצבת המלכודות בגידולים השונים מובאים בטבלה הבאה:

עד איפוס המערכת ב־17/3, נלכדו פרטים בודדים בלבד )אלה לא 
נספרו(. 

ניטור פרי  .2
הפרי נוטר בהתאם לסדר ההבשלה של המינים/זנים השונים החל 
מתאריך 21.4.13. הניטור נעשה החל מ6־8 שבועות לפני הבשלה. כל 
חלקה נוטרה בד"כ פעם בשבוע־שבועיים בהתאם ליכולת הפיקוח 

לבצע את הניטורים.
1( הנגיעות הממוצעת שהת־ )ניטור הנגיעות הוצג במספר צורות: 

מכלל  נגועים,  ענבים  הפירות/אשכולות  )שיעור  ניטור,  בכל  גלתה 
המדגמים שנבדקו באותו שבוע ניטור. בחלקות שסדר גודלן כ־5 דונם 
נבדקו 100 פירות/אשכולות למדגם, בחלקות גדולות יותר המדגם 
הוגדל(. כאן המקום להדגיש את הבעייתיות בניטור הענבים: כאשר 
היתה נגיעות ולו בגרגר אחד באשכול החשבנו את האשכול כ"נגוע", 
75 גרגירים. )2( גודל ושי־ ־למרות שבאשכול סופיריור יש בממוצע כ
עור השטח בו הנגיעות הייתה עד 2%. )3( גודל ושיעור השטח בו 

הנגיעות הייתה מעל 2%. 

הדברה וסניטציה  .3
השטח הכולל שרושת במתקנים השונים הגיע לכ־2810 ד' כאשר 
המתקן העיקרי היה כמו בשנתיים הקודמות, מלכודות "סרה טראפ" 

)בקבוקי פלסטיק עם 4 חורי כניסה לזבובים הנמשכים לריח שמתנדף 
מהידרוליזט חלבון(, בהצבה של 10 יחידות לדונם סה"כ־2650 ד'. 110 
ד' רושתו בביופיד מתוכם 25 ד' זיתים )נגד זבוב הזית(. תצפית חצי 
מסחרית בהיקף של 43 ד', )9 חלקות( של נקטרינה, משמש, אגס, 
תפוח וגפן מזן 108רושתו בטופ טרפ )רימי( בהצבה של 7.5 מלכודות 

 .NMFלד'. בחלקת גפן מהזן בונייר )כ־ 8 ד'( השתמשו ב
המלכודות והמתקנים נתנו בד"כ מענה משביע רצון, אך לעיתים, 
נמצאה נגיעות מעל 2% )בשני סוגי המתקנים הראשיים(, או שנמצאו 
מזיקים אחרים כמו עש האשכול, זבוב התסיסה או כחליל הרימון 
שאילצו את המגדלים לנקוט בריסוסים בחומרים המדבירים גם זבוב 
כמו חומרים זרחן אורגניים )כגון תכשירי דיכלורווס, דיאזינון וכו'( או 

תכשירי ספינוזד )טרייסר( ואחרים. 
המלצה לפעול ע"י ריסוסי תגבור נעשתה כאשר אחוז הנגיעות היה 
מעל 1%, כאשר נמצאה נגיעות של עד אחוז, בד"כ החלקה הייתה 
וזה  האחרונה,  מהבדיקה  שבוע  תוך  נוספת  )בדיקה  שלנו  במעקב 

־כשלעצמו מעלה מעט ובאופן מלאכותי את שיעור הנגיעות הממו
צע(. המגדל קיבל התרעה על כל נגיעות שנתגלתה בחלקה, והמלצה 
על תגובה )כמו מעקב, נתינת עדיפות בקטיף/ בציר, ריסוס פיתיון, 
ריסוס חיפוי, וכו'(. המידע הועבר למגדל בכתב ובד"כ גם טלפונית, 

במיוחד אם הנגיעות עלתה על 1%.

תוצאות
האוכלוסייה הנלכדת החלה לעלות בהתמ־  ניטור בוגרים: בחצרות,

דה מאמצע אפריל, עד שהגיעה לשיא ב־ 9/7/13, ומתאריך זה החלה 
15/7 והתייצבות באוכלוסייה הנלכ־ ־ירידה בלכידה הממוצעת עד ל

דת עד ה־6/8/13, ומתאריך זה, שוב חלה עליה בלכידות לשיא נוסף 
ב־13/8, ירידה עד ל־1/10 ושוב עליה לשיא בסוף אוקטובר, ירידה עד 
אמצע נובמבר ועליה לשיא נוסף )שברמתו עלה על שיא הקיץ( בסוף 

נובמבר וירידה לרמה החורפית ב־18/12.
ומי של הלכידה ב־ 60 המלכודות שהוצבו בחלקות החקלמ יממוצע 
איות, החלה לעלות במתינות מאמצע מאי, והגיעה לשיא ב־ 11/6/13 

־ומכאן ואילך חלה ירידה מתמדת בלכידות עד תחילת אוגוסט, הת
ייצבות עד אמצע אוקטובר ושוב עליה לשיא קטן ב־29/10, ומכאן 

נובמ נוסף בסוף  ושוב עליה לשיא קטן  נובמבר,  ־ירידה עד אמצע 
בר־תחילת דצמבר, ומכאן ירידה עד לרמה ה"חורפית" ב־18/12. זה 
בהחלט ייחודי לשנת 2013, שבסתיו יש שני שיאים קטנים עד לירידת 
האוכלוסיות לרמה ה"חורפית". הדבר נבע כנראה מהתנודות "בימי 
המעלה" שהיו בחודש נובמבר )קו סגול בתרשים(. התנהלות עקומת 
הממוצע הכולל מושפעת משני המרכיבים האחרים, כמובא בתרשים 

הבא:
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הכוללת הממו־  כמו כן הוכן תרשים המשווה את הלכידה היומית
צעת של שנה זו עם הלכידה היומית הכוללת הממוצעת של השנים 

2010 – 2012 )מובאת ב"דיון ומסקנות"(. 
ברמת  הן  הרבה  השונות  את  המראה  תרשים  הוכן  בחצרות: 
האוכלוסייה הנלכדת והן בעיתוי השיאים בחצרות השונות, במיוחד 
בהשוואה ללכידה הממוצעת בחלקות המסחריות )הקו הסגול עם 

העיגולים(. 

גם השנה, כמו בשנתיים שקדמו התמונה חוזרת על עצמה, כל חצר 
מתנהגת אחרת, ברמת הלכידות, במספר השיאים ועיתויים )בהתאם 
לפונדקאים(. קיים הבדל ממש תהומי בין הלכידה היומית בחצרות 

השונות לבין ממוצע הלכידה בחלקות החקלאיות.
הבוגרים  לכידת  הסרה־טרפ  במלכודות  שגם  לציין  המקום  כאן 
בחלקות  הנלכדת  מהאוכלוסייה  בחצרות  גבוהה  ערוך  לאין  הייתה 
המסחריות )על אף שמספר המלכודות ליחידת שטח הייתה גבוהה 

יותר בחצרות(.
ניטור פרי: תוצאות ניטור הפרי מובאת בתרשים הבא:

בתרשים לעיל, הוצג שיעור הנגיעות לפי גידול, שנמצא בכל שבוע 
ניטור. מהם נובע שהנגיעות התרכזה בעיקר בחודשים יוני אוגוסט 
בממוצע  ל־2%  והגיע  יוני  בסוף  הנגיעות הממוצעת התרחש  ושיא 

באפרסק )נגיעות כללית 0.4%(.
־ריסוסים וסניטציה: למרות ששלד ההדברה נשען על מתקני משי

נגיעות מסחרית או מזיק מטרה אחר כמו  כה־קטילה, כשנתגלתה 
זבוב התסיסה, כחליל הרמון או זבוב התאנה, החלקות רוססו ריסוס 

חיפוי כפי שמראה הטבלה/התרשים:

אחוז החלקות שקיבלו ריסוסי תגבור בשנים 2011־2013:
שנה/ מס' 
ריסוסים

סה"כ01234567891011121419

201152.513.712.211.32.01.42.50.02.00.02.5    100.0

201247.67.513.18.29.44.91.90.50.91.90.70.00.31.51.7100.0

201358.66.813.38.06.24.22.9        100.0

מהשוואת נתוני 2011־ 2013 נראה שאחוז החלקות שלא קיבלו שום 
ריסוס תגבור נגד הזבוב )0 ריסוסי תגבור( היה השנה הגבוה משלוש 

שנות המעקב, )52.5% ב־2011, 47.6 ב־2012 ו־ 58.6% ב־2013(. 
)בעיקר  הזרחן־אורגניים  החומרים  מקב'  היו  הריסוס  חומרי  רוב 

תכשירי דיכלורווס – דיויפאן ודומיו(.
מהחלקות   93.9% שב־  נמצא  הסניטציה  ביצוע  אחרי  במעקב 
נעשתה סניטציה במסגרת הדרישות, כלומר ב־6.1% מחלקות בצוע 
הסניטציה נעשה לא במסגרת הדרישות )לא נעשה או נעשה מאוחר 

מדי(.
־בחצרות הבתים פעולות סניטציה לא נעשו במאורגן והיתה תלו

יה ב"רצונם הטוב" של הדיירים. לאור הממצאים הרב שנתיים לגבי 
חשיבות מוקדי רבייה של הזבוב חשובה יד מארגנת שתוכל לחייב 
שהחלקות  המידה  באותה  מטופלים  לא  סניטציה  מפגעי  הסרת 

החקלאיות מטופלות.

דיון ומסקנות:
 IPM(( זבוב הפירות באמצעים משולבים  כללית, מיזם הדברת 

־במושב ערוגות היה מאד מוצלח, על אף נגיעות גבוהה יחסית שנמצ
אה במספר קטן של חלקות )לדוגמה 10% נגיעות בחלקת אפרסק(. 
לעתים היה די ברור שמקורו של הזבוב הוא חיצוני )כמו חצרות בתים 

־או בוסתן(, ולעתים לא היו סימנים לכך, בכל מקרה ברגע שרמת הנ
גיעות עלתה על 1% יידענו את המגדל והומלץ לו לבצע ריסוס גיבוי 

בכדי למנוע התעצמות הנזק וריבוי הזבוב. 

הקשר בין הלכידות לנגיעות הכללית:
־בשני התרשימים הבאים )יש למקם אחד ליד השני(, מובאת הת

נהלות הלכידה היומית הממוצעת והנגיעות הכללית על ציר הזמן, 
בשלוש שנות המעקב האחרונות. מעיון בתרשימים רואים את הדמיון 

־בין עקומות הלכידה לעקומות הנגיעות הכללית, כאשר עקומת הנ
גיעות "מפגרת" ב־1־3 שבועות אחרי הלכידות )בשיא העיקרי(. הדבר 
)ובהנחה שמול  די הגיוני משום שמלכודות שטיינר לוכדות זכרים 
הבוגרים יש גם בוגרות( שמבחינה כרונולוגית מקדימים את הנגיעות 
הנמדדת ע"י מציאת רימות או ביצים המוטלות לתוך הפרי. כן יש 

התאמה הן בעיתוי השיאים והן ברמתם.
דבר נוסף שאפשר להסיק, שהמתקנים נותנים הגנה טובה כאשר 
אין לחץ אוכלוסיה וזה קרה בשלושת השנים: מתחילת אוגוסט עד 
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סוף ספטמבר האוכלוסייה הנלכדת ירדה לרמה נמוכה )לא אפסית(, 
רמה שהמתקנים התגברו עליה ולכן הנגיעות ירדה לרמה אפסית, 
ושוב טיפסה כאשר רמת האוכלוסייה עלתה במשך חודש אוקטובר 
ותחילת נובמבר. כאן המקום להעיר שהירידה באוכלוסיות בקיץ לא 

־נובעת מתנאי טמפרטורה לא מתאימים לזבוב )כפי שמעידה עקו
מת ימי מעלה לעיל שחושבו לתחנה המטאורולוגית במושב עזריקם 
7 ק"מ בקו אווירי מערוגות, יש להניח שתנאי הטמפר־ ־המרוחקת כ
טורה בערוגות לא שונים בהרבה(. מעקומה זו אנו למדים שבקיץ ימי 
המעלה הם הגבוהים ביותר. אם כן, מהם הגורמים לכך שיש ירידה 
באוכלוסיות הזבוב בכל ארבע שנות המעקב, והנגיעות דווקא בקיץ 
כאשר תנאי הטמפרטורה הם המתאימים ביותר להתפתחות הזבוב? 

־אני משער שהירידה בכמות הגלעיניים והתפוח שהם "יצרנים" גדו
־לים של זבוב וריסוסים המבוצעים להדברת הזבוב או להדברת מזי

קים אחרים ופוגעים גם בזבוב - הם הגורמים לירידה זו. נובע מכך: 
סניטציה טובה, תקטין את רמת האוכלוסייה וע"י כך יעילות ההגנה 

שהמתקנים יעניקו לגידולים )ללא תוספת ריסוס גיבוי( תגדל. 

־בכל שנה משלושת השנים, רמת הלכידות והנגיעות הולכות ויור
דות, האם יש כאן רמז לתשואה מצטברת של מתקני משיכה קטילה 

)למרות שהשנה הייתה שנת "זבוב"(? ימים יגידו. 
אין ספק שניתן לשפר את תוצאות ההדברה בעתיד ע"י הקפדה 
על תליית מלכודות בחצרות, בבוסתנים ועצים "ללא אבא" במשך כל 
הקפדה על תליית מלכודות במועד בשטחים המסחריים ובכ־  השנה,
מות המומלצת של המתקנים, סניטציה טובה סמוך לסיום הקטיף/
־בציר, ותגובה מידית בריסוס גבוי במקרה של הימצאות נגיעות. טי

פול אינטנסיבי בחצרות הבתים המהווים מקור אילוח - חשוב בעיקר 
בתחילת העונה. 

־אין ספק שמושב ערוגות יכול להוות משק מודל להדברה משול
בת להדברת הזבוב, לאור העובדה שכל המושב מטופל כיחידה אחת 
ע"י אותו צוות.ועדה מטעם המגדלים מתכנסת בהתמדה הן לקבלת 

דוחות והן לקבלת החלטות לגבי דרכי פעולה שיש לנקוט כתגובה 
־לדיווח, מאפשרת קבלת תוצאות חיוביות מהמיזם, שכן רוב הגידו

לים הנטועים במושב רגישים לזבוב ומהווים פונדקאים מועדפים על 
ידו, ויש לו פונדקאים בכל חודשי השנה החל בהדרים בסתיו–חורף, 
שסק ומשמש באביב ותחילת הקיץ, בהמשך בנקטרינה, אגס ותפוח 
וכמובן אפרסק שזיף וגפן שבהתאם לזנים מבשילים לאורך כל עונת 
הקטיף, וכלה ברימון ואפרסמון בסוף העונה. אם נוסיף לכך את מגוון 

ובשטחים לא מעובדים המאפ ־הפונדקאים בחצרות, בצדי דרכים 
שרים ריבוי מסיבי של הזבוב במשך כל עונת האביב, הקיץ והסתיו 
ובמערכת לא סלחנית כזאת - לא ניתן לוותר על שום אמצעי כמו 
תליית מלכודות בזמן, כמות מספקת של פיתיון במתקנים, מספר 
מתקנים בהתאם להמלצת החברה המשווקת, סניטציה כוללת הן 
בבוסתנים וחצרות והן בחלקות החקלאיות, ואם יש צורך גם ריסוסי 
תגבור. התמדת המגדלים המשתתפים במיזם והרחבתו למושב ינון 

מעידים על כך שהמגדלים מרוצים מהתוצאות.

ומה חדש במ2014:

השנה, פרט לשני מגדלים, הצטרפו למיזם כל המגדלים של מושב 
ינון, ואגב כך קבלנו את המנדט לפעולה החשובה ביותר, לטפל גם 
ינון.  בהצבת מתקני משיכה קטילה בחצרות ובבוסתנים של מושב 
דבר  בתוכו,  כלולות  הן  עתה  למיזם,  מחוץ  היו  שבעבר  בחלקות 
שמגדיל את הסיכוי להגדלת הצלחת המיזם. סך שטח המיזם כיום 

כ־5000 דונם.
השנה, הוספנו 20 מלכודות ניטור ללכידת נקבות )מלכודות טופ־
טראפ טעונות בשלושת המרכיבים של ביו־לור( בסמוך למלכודות 

־שטיינר הלוכדות זכרים. התוצאות עד למועד כתיבת שורות אלו, מו
באות בתרשים הבא:

תודות: 

למגדלים ממושב ערוגות וינון, לחברי ועדת זבוב: רבקה פרלמן, 
אמנון פורת, יעקב פפו דוד טופולנסקי ושלמה קאופמן. לאבי עמיר 
להגנת  מהשירותים  דהן  לדוד  הניטורים.  רוב  את  הנדי שעשו  וניר 
הצומח, לאריק בהט, אבי ברכה וריקרדו ברעם מחברת גדות־אגרו על 

הליווי. יבואו כולם על הברכה.

הצומח,  הגנת  בנושא  לחקלאות  מוסמך הפקולטה  הינו  הכותב 
עבד במשרד החקלאות יו"ש כממ"ר הגנת הצומח. בשנים האחרונות 
עוסק בהדברה משולבת במטעים וירקות בתוכם זו השנה הרביעית 
כמרכז מקצועי של מיזם הדברה משולבת של זבוב הפירות בערוגות 

וינון.



מחלת הגרינינג
בארצות רבות בעולם, כמו ארצות הברית, 
הגרינינג,  מחלת  פשטה  וברזיל,  פלורידה 
הגורמת נזקים קשים לעצי ההדר, עד כדי 
סימני  ההדרים.  לתעשיית  קיומית  סכנה 
העלעלת.  למחלת  מאוד  דומים  המחלה 

־בארץ לא נמצאו עד כה עצים נגועים במח
לה, אך יש לשמור על ערנות רבה ולהשמיד 
לאלתר עצים שיתגלו כנגועים במחלה, אם 
הוא פסילת  וקטור המחלה  תופיע.  חלילה 
ההדרים; רצוי להכירה ולדווח על הופעתה. 
אנא, גלו ערנות והודיעו למדריך על כל עץ 

חשוד בפרדס.

פסילת ההדרים

תמותת עצים

־לעתים אנו עדים לתמותת עצי הדר המו
קרובה  הטפטפת  כאשר  בטפטוף,  שקים 
לגזע וההשקיה נעשית במרווחי זמן קצרים. 

־מצב זה יוצר תנאים טובים מאוד להתפת
חות של ארבע מחלות קרקע: פיטופטורה 
)ריקבון שורשונים וצוואר השורש(, פוזריום 

־)ריקבון שורשונים ושורשים עבים(, דמטו
וריקבון  שורשים(  של  קשה  )ריקבון  פורה 
ספוגי מגדמים שנשארו בשינטוע. פטריות 
לטמפרטורה  גבוהה,  ללחות  זקוקות  אלה 

־גבוהה וכמובן לנבגים או לתפטיר של הפט
רייה. כדי למנוע נזקים מהפטריות הללו יש 
לצופף  ולא  מהגזע  את הטפטפת  להרחיק 

השקיות.

ריקבון ספוגי
־לאחרונה נראית בעצי אור, הנגזמים בצו

רה לא נכונה, חדירה של ריקבון ספוגי דרך 
פצעי גיזום בהסתעפות הראשונה של עצים 
צעירים. חשוב למרוח את הפצעים במשחה 

מדריכי ההדרים בשה"מ

הדברת מחלות

אלטרנריה

־לאחר הפריחה נחשפים החנטים הצעי
רים להידבקות במחלה, במיוחד כאשר יש 

־טללים או ערפל. מומלץ לערוך ניטור ולב
ועל החנטים.  נגיעות בעלים הצעירים  דוק 
סימני המחלה בעלה נראים ככתם נקרוטי 

וס היוצא מהכתם,  ־חום, שממשיך בעורק 
ביבו הילה צהובה. הסימנים בחנטים נראים 
סיכה.  כראש  שגודלו  חום־שחור  ככתם 
בזנים  ביותר  חשובה  האלטרנריה  הדברת 
נובה  מיכל,  מינאולה,  כמו  לה,  הרגישים 

יש להת ־ומורקוט. בבחירת חומר הריסוס 
חשב במספר הימים לפני הקטיף.

להלן דוגמה למעקובת ריסוסים בחלקות 
הוא  לריסוס המרווח  ריסוס  נגועות, כשבין 

שבועיים:
הפריחה,  בתחילת  נעשה  ראשון  ריסוס 
ב־עמיסטר,  אפריל,  חודש  בתחילת  כלומר 
מירדור, עמיעוז 0.075%, סיגנום 0.05% או 

ליס 0.04%.
חודש  בסוף   0.4% הרקולס  שני:  ריסוס 

אפריל, בתחילת החנטה.
ריסוס שלישי: קליפמן 0.15%, רובראל או 

רודיון 0.1% - בתחילת מאי.
ריסוס רביעי: הרקולס 0.4% - בסוף מאי.

ריסוס חמישי: חוסן או קוז'אק 0.15% - 
בתחילת יוני.

הרקולס  או   0.25% קנון  שישי:  ריסוס 
0.4% - בסוף יוני.

לא  ואף  חומר  אותו  ברציפות  לרסס  אין 
חומרים מאותה קבוצה. כמו כן, אין להמשיך 
התפתחות  נעצרה  אם  המעקובת  בריסוס 

המחלה ולא מופיעה נגיעות חדשה.

מאלסקו
הם  למאלסקו  ביותר  הרגישים  הזנים 
קוק  יוריקה  והזן  ולימונים,  אתרוג  ליים, 
רגיש במיוחד, אך מרבית הקליפים עלולים 

־להידבק בה. המחלה מועברת על ידי נבג

ים המתפתחים על ענפים יבשים ומופצים 
־בעיקר על ידי הרוח, לכן אין להשאיר בפ

רדס גזם יבש מעצים נגועים אלא לשרפו. 
־התנאים הנוחים להידבקות העצים הם טי

פות מים כמו גשם וטל על הלבלוב הצעיר 
וטמפרטורה נמוכה.

־סניטציה חשובה במיוחד למניעת התפ
כבר  נגועים  עצים  עקירת  המחלה:  שטות 
מיד  נגועים  ענפים  גיזום  בינונית,  מנגיעות 

עם התגלות סימני המחלה ושריפת הגזם.
המלצות:

0.3% בחלקות נגו־  א. ריסוס שני בקוציד
עות ובחלקות הסמוכות לעצים נגועים.

עד  היבשים  הענפים  כל  של  גיזום  ב. 
לקטע החי של הענף. מטרת גיזום זה היא, 

־בין השאר, לאפשר גילוי מוקדם של המח
לה.

־ג. עקירת עצים נגועים ברמת נגיעות בינ
ונית וקשה.

החמה
למחלה  הגורמים  הקולטוטריכום  נבגי 

־נפוצים מענפי העץ היבשים, שעליהם מת
־פתחת הפטרייה. המחלה גורמת נזק לקלי

אקרית  שגורמת  לנזקים  הדומה  הפרי  פת 
החלודה. פרי הנגוע במחלה פסול לשיווק 
טרי, אף על פי שאיכותו אינה נפגעת. לעתים 
קשה להבדיל בין שני הפגעים שהוזכרו, אך 

־ניתן להיעזר בכך שכתמי החמה ניתנים לה
סרה באמצעות צמר גפן ואצטון, בעוד שאת 

כתמי האקרית לא ניתן להסיר.
נוף צפוף קיימים  בעצי אור ואורה בעלי 
הפטרייה  להתפתחות  הן  נוחים  תנאים 

־)בשל הלחות הרבה( והן להתפתחות הא
הריסוסים  של  לקויה  חדירה  )בשל  קרית 
לפנים נוף העצים(. כדי למנוע את התופעה 
מומלץ לבצע גיזום דלת וחלון במרכז העץ 

וניטור לגילוי מוקדם של אקרית החלודה.

עלעלת
־בנטיעות צעירות מומלץ לעקור עצים נגו

עים במחלה ולהחליפם בשתילים בריאים. 
בפרדסים בוגרים מומלץ לעקור את העצים 

הנגועים במחלה.

המלצות להדברת מחלות 
ומזיקים בפרדס
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כבל התאורה אותו אנו
מייצרים פותח במיוחד

לשימוש חקלאי ולתנאים
קשים של מזג אויר חיצוני,

עמידות לכימיכלים,
זעזועים או כיפופים

כתוצאה מרוחות, או תהליך
שטיפה בלולים וחממות. מנועי גיר לדמפרים בלולים וחממות
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