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 נשים בחקלאות

להק נעים  דפנה,  לי  ־וראים 
המו"פ  את  מנהלת  אני  כיר. 
קולפלנט.  בחברת  החקלאי 
חברת קולפלנט מייצרת צמחי טבק 
קול המכילים  גנטית  ־מהונדסים 

החלבון  זהו  הקולגן?  מהו  אנושי.  גן 
הקולגן  האדם.  בגוף  ביותר  השכיח 
־הוא המרכיב העיקרי ברקמות החי

בור שלנו כמו העור ושכבות התאים 
ועוד.  גידים  עצמות,  "הבשר",  של 
מבוססי  מוצרים  מייצרת  קולפלנט 
חי "חלקי  שמהווים  אנושי,  ־קולגן 

מוצרים  למשל,  האדם.  לגוף  לוף" 
רי או  גידים,  תיקון  עצמות,  ־לאיחוי 

אנחנו  במיוחד.  גדולים  פצעים  פוי 
"בית  כאל  שלנו  לטבק  מתייחסים 
חרושת צמחי" ליצור חלבון הקולגן. 
עבודתי היא להעלות למקסימום את 
־ייצור הקולגן בעלים, בכל אופן אפ

שרי (השבחה, מיקסום תנאי הגידול 
בשדה, ועוד). אני מאוד נהנית ממה 
בעבודתי  וגאה  שמחה  עושה,  שאני 
ובתרומתי. העבודה עם מדענים ועם 
מעו הניסיונות  בשטחי  ־החקלאים 

לשטח  אותי  מחברת  השראה,  ררת 
ומעשירה בידע מעשי.

בבוטניקה  מהתמחותי  לחקלאות  הגעתי 
בקצ "גולן"  שדה  בבי"ס  מדריכה  ־בהיותי 

מגיעה  עצמי  מצאתי   . הצבאי  בשירותי  רין 
־לפקולטה לחקלאות ללמוד גידולי שדה וי

רקות, סיימתי בהצטיינות והמשכתי לתואר 
שני. מאוד אהבתי את התפר שבין חקלאות 
עסק גם  שבו  תיאורטי,  ומחקר  ־יישומית 

במחקר  להתמחות  והחלטתי  בלימודיי,  תי 
להמשיך  לי  אפשרה  במילגות  זכיה  בסיסי. 
בקליפור ברקלי  באוניברסיטת  ־לדוקטורט 
־ניה, שם עסקתי בגנטיקה וביולוגיה מולקו

בצמחי  והפרי  הזרע  התפתחות  של  לארית 
הבסיסי  המחקר  של  המדע  עולם  מודל. 
המחקר  יכול  כמה  עד  הבנתי  בפניי.  נפתח 
כשמסתכלים  לחקלאות:  לתרום  הבסיסי 
שמאחו המולקולאריים  המנגנונים  ־על 

תשובות  מוצאים  החקלאיים  היישומים  רי 
של  יישום  למשל,  בשטח.  לבעיות  שונות 
מבין  כשאתה  פשוט  הופך  מסוים  כימיקל 

־נגד מה בדיוק הכימיקל עובד. כך גם לא טו
עים בשימוש (כגון יישום נגד המחלה הלא 
־נכונה). לעומת זאת, הרבה מהמחקר התי

בארץ,  גם  באוניברסיטאות,  הנעשה  אורטי 
אינו מיושם מספיק בשטח. פעם השתתפתי 
בהשתלמות מגדלים ובא חוקר (בעל שם) 
של  המלא  החיים  מחזור  על  לנו  שהסביר 
מסוים.  בגידול  קשה  מחלה  הגורם  טפיל 
הרים חקלאי אצבעו ושאל: קו תחתון – איך 
בחממה?  אצלי  המגיפה  לפתרון  קשור  זה 
־החוקר לא ידע את שמות החומרים ההור
־גים טפיל זה, כל שכן איך ליישמם. החקל

אים בקהל ידעו איזה חומרים ליישם וכיצד, 
אבל לא יכלו להסביר מה המנגנון שמאפשר 
לחומר מסוים לפעול טוב יותר מאחר ולכן 
לא ידעו במה יעיל ביותר להשתמש. ראיתי 
לנגד עיני פער גדול ולא מגושר – שלא לומר 
המדע  ובין  לקהל  החוקר  בין   - מפוספס 

לחקלאות אותה הוא אמור לשרת.
־שמתי לי למטרה בחיים לעבוד על החי

מסתכלת  אני  ובעבודתי  הזה,  בור 
מנגנוניות"  ב"עיניים  החקלאות  על 
ההשראה  פתרונות.  למצוא  ומנסה 
מפרופ'  מעט  לא  מגיעה  הראשונית 
פתרו חיפש  שתמיד  קטן,  ־יעקב 

תוך  חקלאיות  לבעיות  מעשיים  נות 
ורגל  בשטח  אחת  רגל  שומר  שהוא 
בהרצאות  (ושלישית  במחקר  שנייה 
לתלמידים). הוא גם עשה זאת תוך 
את  לעשות  מנסה  ואני  חיוך,  כדי 
מאוד  זה  אופטימיות.  מתוך  עבודתי 

עוזר לדברים להצליח.
מלבד האהבה הגדולה לחקלאות, 
אני גם אמא לשתי ילדות מקסימות 
בנות ארבע ושש. אנחנו גרות בקיבוץ 
ברמת הגולן בלב המטעים והשדות 
־כך שבעצם אני לא נפרדת מהחקל

אות לרגע ומנסה לתרום בתחום זה 
גם בקיבוץ. התחביב האהוב עלי הוא 
כוח  לי  נותנת  הריצה  שדה.  ריצות 

והשראה, בריאות ומראה רענן.
לחקלאים  למסור  רוצה  אני  מה 
־שקוראים עיתון זה? קו תחתון – הע

לחלוטין  תלוי  שלכם  המקצועי  תיד 
־בידיים שלכם. אם תלמדו את הגידו
־לים שלכם לא רק בהסתכלות בשדה כמג

דל, אלא גם בניסיון להבנה מה קורה בכל 
שלב התפתחותי של הגידול ומדוע, תצליחו 
יותר. אם תתיעצו עם אנשי מקצוע על בעיות 
שעולות,תוכלו להימנע מלחזור על טעויות. 
הכלי החשוב ביותר הוא תיעוד: לנהל רישום 
־מדויק כדי לדעת איזה דשן הוא היעיל ביו

תר, איזו מגפות חוזרות כל שנה ומתי בדיוק, 
הגידול  ולבעיות  לשאלות  התשובות  וכו', 
שלכם בידיכם: גידול מתועד מסודר ומבוקר 
־(כן, כולל גם כל חשבוניות העלויות למיני

השאלות  נותן תשובות ופתרונות לרוב  הן) 
והבעיות שיעלו בשנים הבאות. אני מאחלת 
הדופק  על  אחת  יד  עם  תמיד  שתהיו  לכם 
־(בשטח) והשנייה על המחשב (לתעד). מה

התובנות,  יגיעו  הגידול  של  המסודר  ניהול 
לאתג היצירתיים  הפתרונות  ־השיפורים, 

רים, ואולי אפילו תמציאו בעצמכם את כלי 
העבודה המיטבי לצרכיכם שטרם מצאתם 

במקומות אחרים...

ד"ר דפנה מיכאלי
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ונת הקיץ מתקרבת לסיומה ע
בלי שנרגיש. מבצע צוק איתן 
משך את מלוא תשומת לבנו 
בתקופה האחרונה והותיר משקעים 
רבים. אזור עוטף עזה נותר בתחושת 
ונפצעו  נהרגו  חיילים  בטחון,  חוסר 
בחו להסתפק  נאלצו  ונוער  ־וילדים 

פש גדול נטול חוויות. אחד הגורמים 
שנפגעו במהלך הלחימה בעזה היה 
חקלאים  בדרום.  החקלאות  ענף 
התמודדו ועדיין מתמודדים עם שלל 
או  לדשן  לצאת  מהצורך  אתגרים, 
ההכרח  דרך  אש,  תחת  שדה  לרסס 
לחלוב פרות גם כשתותחים משגרים 
־טילים ממש בסמוך לרפת ועד הני

סיון לארוז יבול כמו בטטות או גזר 
להגיע  חושש  העובדים  מן  כשחלק 

לעבודה. 
חגי  של  כתבתו  את  כשקראתי 
'פחד   TheMarker באתר  עמית 
וייאוש בעוטף עזה: שדה הקרב של 
שאל־  ,25.7 מה־ בדרום'   חקלאים 

שאנשים  ייתכן  איך  עצמי  את  תי 
הקושי  למידת  מודעים  לא  במרכז 
באזור  החקלאים  מתמודדים  עמה 
הסולידריות  למרות  מדוע  הלחימה. 
המלחמה,  בעת  אותנו  שאיחדה 

תמיכה?  לאותה  זכו  לא  בדרום  החקלאים 
רובנו  מפתיעה,  ואף  פשוטה  די  התשובה 

פשוט לא ידענו. 
נכון, מדי פעם היו כתבות בטלוויזיה על 
שדה שנפגע בשל מעבר רכבים משוריינים 
האם  בשוליים.  נותר  הנושא  אך  צה"ל,  של 
שנ פרות  שעשרות  חשבו  החדשות  ־עורכי 

הרגו מטילים, או אלפי תרנגולות שהושמדו 
או  איש?  יעניינו  לא  בלולים  פגיעות  בעת 
שלא נותר זמן לספר את הסיפור הזה בין כל 
החקלאים  האם  אך  אולי.  החדשות?  שאר 
החשיפה  אי  אף  על  משהו  לעשות  יכולים 
בוודאות,  די  להעריך  אפשר  בהחלט.  הזו? 
־שכל אדם בוגר בישראל בילה לפחות שע
־תיים־שלוש מול הטלוויזיה מדי ערב במה

לך מבצע 'צוק איתן'. ובכל זאת, איפה עוד 
בילינו שעות כשהעדפנו לא לצאת מהבית? 
נכון, מול המחשב. עובדה זו ייצרה ומייצרת 
־בעקיפין הזדמנות חשיפה עבורכם, החקל

אים. 
יותר  קצת  לפני  לחיינו  נכנס  האינטרנט 
גדל,  הערוץ  השנים  במהלך  שנה.  מ־15 
הח אחרים  עלו,  אתרים  מגמות,  ־התפתחו 

ליפו אותם והעולם הדינמי הזה אינו מפסיק 
צרכנים  כולנו  ברור –  אחד  דבר  להשתנות. 
־של השרות הזה. אנו קוראים חדשות, מש

שלנו  המיילים  עם  עובדים  ברשת,  חקים 
כדי  סתמי  בשיטוט  רב  זמן  מבלים  ובכלל 
להתעדכן בקורה סביבנו. ישראל היא אחת 
־המדינות המובילות בעולם בהיבט זמן גלי

הפך  הזה  הערוץ  באינטרנט.  שה 
לזירה כלכלית ותרבותית גלובאלית 

שאין עליה עוררין. 
מאתנו  גדול  חלק  זאת,  עם  יחד 
בה  ורואה  מהרשת  מתרחק  עדיין 
אפשר  בלבד.  משחקים'  'מגרש 
אומר  חקלאי  פעם  מדי  לשמוע 
'מה  או  מעניין',  לא  פייסבוק  'אותי 
אנשים עושים שעות מול המחשב? 
יש כ"כ הרבה עבודה בחוץ, בשטח'. 
חוסמת  הזו  שהגישה  לדעת  חשוב 
לכך  שהסיבה  ייתכן  הזדמנויות. 
האינ עולם  פיה  על  תפישה  ־היא 

ההייטק  מתעשיית  כחלק  טרנט, 
והמחשבים הוא עולם מפונק, שרב 
אפשר  ממנו.  מסתייג  החקלאים 
לזכור  כדאי  אך  כזו,  חשיבה  להבין 
– גם תעשיות שמרניות, כגון הענף 
הפנימו  הבריאות,  ענף  או  הבנקאי 
שם,  בדיוק  נמצאים  שלקוחותיהם 
ברשת. לכן אין היום בנק או קופת 
שרותים  מעניקים  שאינם  חולים 
אתם  איפה  ללקוחותיהם.  מקוונים 

כחקלאים נכנסים לתמונה?
חלקכם בטח שאל את עצמו האם 
לעסק?  אינטרנט  אתר  צריך  אני 
צורך  באמת  שאין  שחשבתם  סביר 
־כזה, כיוון שאתם עובדים עם ספקים מסוי

מים ועם מתווכים שיווקיים ספציפיים ובכל 
מקרה, אינכם משווקים תפוחי אדמה לאדם 
נכונה  זו  עובדה  ישיר.  באופן  בבית,  הפרטי 

אבל מחמיצה את העיקר. 
אתר אינטרנט לעסק מהווה חלון ראווה 
אתם  אינטרנט  באתר  כמוהו.  מעין  חשוב 
אתם  במה  רחב  קהל  עם  לחלוק  יכולים 
עוסקים, מה משתנה בפעילות שלכם לאורך 
־עונות השנה ויותר מכך, לייצר ערוץ תקשו

רת ישיר אליכם. אמנם ספק שלכם וסיטונאי 
־קבוע מכירים אתכם היטב, אך להימנע מל

הפיק אתר אינטרנט זהה למעשה להחלטה 
־לקחת חנות ולמקם אותה במחסן כשפעי
־לותה מתנהלת מתוכו. ייתכן שהמחסן יתפ

על חקלאות בעידן הפייסבוק
איך Like בפייסבוק יעזור כשאני לא מצליח לדשן את השדות שלי?

| מילי פלד, שיווק ופיתוח עסקי
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איש  אותו,  מכיר  שכבר  למי  מעבר  אך  קד, 
לא ידע על קיומו ולא יהפוך ללקוח חדש. 

אל  גם  להתייחס  אפשר  דומה  באופן 
הרבה  שישנן  למרות  החברתיות.  הרשתות 
ל־  לשתיים.  כאן  אתייחס  כאלה,  רשתות 
־ פי ראשית,   .LinkedInול־  Facebook

בעולם,  המצליחה  החברתית  הרשת  סבוק, 
הוא  ככזה,  ממדים.  אדיר  ידע  צינור  מהווה 
־יכול בהחלט לשרת אתכם. בחודשים האח

רונים יכולנו לראות כיצד קמפיינים ייחודיים 
מודעות  להגביר  הצליחו  בפייסבוק  שרצו 
לבעיה או לנושא כלשהו ואף לייצר פתרון 
קי מהערבה  פלפל  חקלאי  כך,  דופן.  ־יוצא 

בלו תמיכה דרך הרשת, בשל הצפת בעיית 
קמפיין  השיווק.  רשתות  מול  תמחור  פערי 
אחר, הנוגע לגיוס עובדים לאיזור עוטף עזה, 
גם  נקודתית.  בעיה  לפתרון  הוא  אף  עזר 
אתכם הערוץ יכול לשרת, אם תמצאו דרך 
מקורית לבטא את הצורך שלכם. תתפלאו 
־לדעת, אבל גם אנשים פרטיים שאינם הל

קוח הישיר שלכם, עשויים לתרום לקמפיין 
מעצם תפוצת המסר שלכם וע"י כך להגביר 
מודעות לפעילות שלכם. העסק וודאי ירוויח 

ממהלך פרסומי וויראלי כזה. 
סיפור  כבר  היא   LinkedInה־ רשת 
אחר. אם עדיין לא שמעתם עליה, זה הזמן 
־להתעדכן. הרשת הינה רשת עסקית מרכז
המק הפרופיל  את  יוצרים  אנשים  בה  ־ית, 

את  מאפשרים  ובכך  שלהם  והעסקי  צועי 
אופנים  במגוון  שלהם  העסקים  הרחבת 
הוא  שלנו  העולם  אחרת.  זמינים  היו  שלא 
'כפר גלובאלי קטן'. השאלה היא האם אנו 
אתם   LinkedInב־ בו?  להתנהל  יודעים 
הזדמנויות  ולמצוא  קשרים  לצבור  יכולים 
עסקיות. לקוח שלי לדוגמא השתכנע כי ה־ 
LinkedIn הוא ערוץ חיוני ובזכות נוכחות 
בו השתתף בתחרות בארה"ב, קיבל חשיפה 
ברחבי  חדשים  ללקוחות  והגיע   CNNב־

העולם. זה מאד פשוט וזה בחינם. 
כלי נוסף בו מומלץ לעשות שימוש הוא 
אתר שיתוף קבצי הווידאו YouTube – את 
מילים'  אלף  שווה  'תמונה  הידוע  המשפט 
שווה  אחד  ב־'וידאו  בימינו  להמיר  אפשר 
־אלף תמונות'. עם קצת השקעה תוכלו לי

להפיץ  מעניין/משעשע,  תדמיתי  וידאו  צור 
אותו ולזכות בפרסום רב ממנו יגיעו לקוחות 

יכול  רשת,  יומן  כלומר  בלוג,  גם  חדשים. 
הנהנה  חקלאי  עבורכם.  מעניין  כלי  להוות 
כתיבת  בעזרת  קוראים  לעניין  יוכל  לכתוב 
בלוג  אותו.  המעסיק  חקלאי  בנושא  בלוג 
כזה יכול להתעדכן אחת לחודש, כך שלא 
יעמיס מדי. באמצעות הבלוג יוכל החקלאי 
לעדכן, לשתף מידע, לחלוק סיפור רלוונטי 

ולבסס קהל מתעניינים. 
מנועי  אל  קצרה  בהתייחסות  אסיים 
־החיפוש. תשתית האינטרנט נמצאת במנו

חיפושים  עורכים  אנו  יום  מדי  החיפוש.  עי 
כמעט בכל תחום. קשה לדמיין היום עולם 
ללא כלי זה. Google ומנועי חיפוש אחרים, 
לשי בסיס  ולהוות  אתכם  לשרת  ־עשויים 

חדשים  יעד  לקהלי  להגיע  ההזדמנות  ווק. 
נמצאת הן דרך תוצאות אורגניות (תוצאות 
־חיפוש סטנדרטיות) והן דרך קישורים ממו

מנים (מודעות בראש ובצד הדף). 
לכן, גם אם מרתיע אתכם להיכנס לתחום 
האינ איך  ללמוד  הזמן  זה  הכרתם,  ־שלא 

מצבכם  את  לשפר  לכם  לעזור  יכול  טרנט 
שלכם  המוצר/שרות  את  ולשווק  הכלכלי 

טוב יותר. 
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הישראלית ה הטפטפת  מצאת 
עולמית  מהפכה  חוללה   (1963)
האינטנ בחקלאות  ביותר  ־חשובה 

הביא  הטפטוף  בשיטת  השימוש  סיבית. 
והדישון  ההשקיה  בשיטות  עולמי  לשינוי 
במים  לחיסכון  הביא  אז,  עד  מוכרות  שהיו 
־והגדיל את היבולים. חברות השקיה ישרא

ליות מכרו מאז את המוצר הישראלי ליותר 
ממאה מדינות. 

כיום, יובל שנים אחרי המצאת הטפטפת 
המקורית, מעוררת שיטת השקיה ישראלית 
־חדשנית ומהפכנית - ברעיונה ובדרך מימו

שה - עניין רב ברחבי העולם. 
עול מומחה  שנחשב  שוב,  יוסף  ־דוקטור 

מי בגידול ובטיפוח זני גרברה, אומר בראיון 
מיוחד ל"יבול שיא":

־"שיטת בקרת ההשקיה החדישה שפות
חה ע"י "אוטואגרונום ישראל" מנהלת את 
ממשק ההשקיה והדישון בחממת הטיפוח 
שלנו כבר קרוב לעשר שנים. כיום היא כבר 
בהק שונים  אינטנסיביים  גידולים  ־מנהלת 

ובארצות  בישראל  גדולים  מסחריים  פים 
־אחרות כגון: ספרד, פרו, צ'ילי, אנגליה, מק

סיקו, סין ועוד. הניסיון בשטחים אלה מוכיח 
וכלכלי  משמעותי  באופן  לצמצם  שאפשר 
־את השימוש במים ובדשן, בהשוואה לשי

טות הטפטוף המקובלות, ועם זאת להביא 
אי ולשיפור  היבולים  של  נוספת  ־להגדלה 

כותם".
וד"ר שוב ממשיך:

יום־יומי  שימוש  של  רבות  שנים  "לאחר 
שעה)   / ליטר   2) המקובלות  בטפטפות 
וה הטפטוף  וחסרונות  יתרונות  את  ־למדנו 

חדשה  גישה  לפתח  הזמן  שהגיע  בינונו 
בנושאי ההשקיה והדישון.

המקובלות  ההשקיה  שתכניות  הבינונו, 
הדשן  ומנות  המים  כמויות  תזמונן,  היום, 

הצטברות  פי  על  נהוגים  הטפטוף,  בגידולי 
־הידע והניסיון של המגדלים והמחקר החק
האמי צרכיו  את  כלל  תואמים  ואינם  ־לאי 

תיים של הצמח בעת פעילותו הפיזיולוגית, 
והרי  היממה.  שעות  כל  לאורך  המתפרסת 
מים  לצריכת  קשורה  הצמח  שתגובת  ידוע 
־המכילים בתוכם את חמצן האוויר שהתמו

סס בהם ושאר המינרלים, הדרושים לגדילה 
ע"י  המוספים  השונים,  הצמיחה  ותפעולי 

החקלאים בהשקיה". 

ד"ר שוב מוסיף:
דשן  מכילה  מטופטפת  מים  טיפת  "כל 
ולכן במהלך עונת הגידול מתפתחות מתחת 
־לטפטפת חזיתות המלחה, שהסיבות להת
־פתחותן הן: כמויות הדשן המומלצות בעו

דף ניכר מעל לצרכי הצמחים, ותנועת המים 
שמתחת  בקרקע  הנוצרת  הגרוויטציונית 
שהצמחים  הידיעה  המקובלות.  לטפטפות 
של  המוגזמות  בכמויות  משתמשים  אינם 
לא  להשקות  המגדלים  את  מנחה  דשנים, 
על פי כמות המים הנצרכת על ידי הצמחים, 
מקר המלחים  עודפי  שטיפת  לצורך  ־אלא 

למערכת  מנזקים  להימנע  כדי  הגידול  קע 
השורשים".

שינויים  לערוך  שיש  להבין  אפשר  מכאן 
הזה  ובנושא  והדישון,  ההשקיה  בשיטות 
מסביר ד"ר שוב: "הפעולה החשובה ביותר 
בחקלאות היא אספקת מים, חמצן ומינרלים, 
אבל היא מתבצעת ע"י החקלאים לא על פי 
קצב הפעילות הפיזיולוגית של הצמח אלא 
מראש,  המתוכננות  השקיה  תכניות  פי  על 
האטת  היא  התוצאה  טבעי  באופן  ולכן 
פוטנציאל  והקטנת  הגדילה  אינטנסיביות 
היבולים. הצמח הרי פעיל 24 שעות ביממה 
והחמצן.  המים  באספקת  לרציפות  וזקוק 
ובידוע הוא שהדרך היחידה לקליטת חמצן 
השורשים  באמצעות  היא   - הצמח  ידי  על 

הקולטים מים שהחמצן התמוסס לתוכם".
ד"ר שוב מציג בפנינו ממצאים מבדיקות 

שטח ניסוי של גידול פלפל בערבה:
כמקובל  המושקית  הביקורת  בחלקת 
בחממות,  פלפל  בגידול  התיכונה  בערבה 
עד   2012 ספטמבר  שבין  בתקופה  ניתנו 
ליום  לדונם  מים  מ"ק   4.2 – לאפריל 2013 
כמות  לעונה.  לדונם  קוב  כ־1000  כלומר 
הדשן שסופקה לדונם היתה שוות ערך לכ־ 
750 ק"ג דשן מוצק. היבול הגיע ל 9.5 טון 

פלפל לדונם.
שה האוטואגרונום  חלקת  זאת  ־לעומת 

הצמח  פעילות  ע"פ  הופעלה  בה  השקיה 
באמצעות חיישנים, הושקתה רק ב 2.2 מ"ק 
מים ליום לדונם. כלומר 530 מ"ק לעונה - 

53% מהביקורת. 
(רק  לדונם  ק"ג  היה 115  שסופק  הדשן 
שתי  בין  בדשן  ההפרש  מהמומלץ).   15%
חלקות הניסוי הוא כ 635 ק"ג לדונם שלא 
שהיבול  משום  צורך,  כל  כנראה  בהם  היה 

היה 9.8 טון לדונם.
המבוזבז  הדשן  שהצטברות  נראה  מכאן 

  ריאיון מיוחד

שוב – פעם והיום
"החקלאות המודרנית מבזבזת עדיין כמויות מים אדירות כולל דשן שנשטף 

למי התהום, בשיטות השקיה שאינן מתחשבות בצרכי הצמח למים, חמצן 
ודשן בזמן אמת"

| שמעון וילנאי

הסתעפויות שורש בגרברה
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בערבה  הגידול  בשטחי  צורך  בו  היה  שלא 
(כ־30,000 דונם חממות) הניב כ־19,000 טון 
דשן שהודחו למי התהום בערבה התיכונה, 

בעודפי מים של 14 מיליון מ"ק.
שי לשם  "כי  ומציין:  מדגיש  שוב  ־ד"ר 

שינוי  נדרש  והדישון,  ההשקיה  בשיטת  נוי 
לחקלאות  בגישה  ומעמיק  נרחב  תודעתי 

הטפטוף". 

את רעיון הבקרה באמצעות הצמח הגה 
האגרונום איתן ישראלי שנמנה עם מקימי 
חברת "אוטואגרונום". ד"ר שוב מבסס את 
ניסיונו  על  הנדרש  השינוי  בתחום  ידיעותיו 
שני  של  בחממה  שלו  הגרברה  זני  בטיפוח 
דונם הממוקמת בחצר ביתו במושב גני־עם.

לדבריו, הצלחת 73 גידולים ובהם ורדים, 
חצילים,  עגבניות,  זיתים,  אספרגוס,  בננות, 
מלפפונים,עירית, קולרבי, תות שדה, תירס, 
תבלינים, ועוד, בעשרות מדינות, הן בחממות 
והן בשטחים פתוחים ובתנאי קרקע שונים, 
כמענה  האוטואגרונום  שיטת  על  מעידה 
האופטימלי לניצול התהליכים הפיזיולוגים 
המובנים בצמח מקדמת דנא, ולניצול מלוא 

הפוטנציאל הגנטי דהיום.
המסקנה החד משמעית אליבא דיוסף שוב 
עדיין  מבזבזת  המודרנית  היא:"החקלאות 
כמויות מים אדירות כולל דשן שנשטף למי 
מתחשבות  שאינן  השקיה  בשיטות  התהום, 

בצרכי הצמח למים, חמצן ודשן בזמן אמת".

ד"ר יוסף שוב פעיל בשנים 
 "Selecta" האחרונות בחברת
האירופית - חברה המטפחת 

ציפורן, צמחי גינון, ופרחי 
קטיף אחרים, והוא מטפח 

עבורה זני גרברה. "אני מגדל 
בחממה שלנו ומעביר את 

הזנים החדשים לחברת 
 Selecta Cut" - הבת

Flowers" המספקת את 
הזנים למגדלים ברחבי 

התבל ובמיוחד בארצות 
דרום אמריקה, יפן, הודו 
ועוד. הכנסות החברה הן 

מתמלוגים בגין הזנים".

יקיר ענף הגרברה
ד"ר יוסף שוב נולד לפני 83 שנה ברמתיים. 
של  השני  מעברו  הוקם  שנים  שלוש  אחרי 
היו  יוסף  של  הוריו  עם.  גני  המושב  הכביש 
מראשוני המתיישבים במושב, קיבלו שבעה 
דונם לעיבוד חקלאי ששמשו בתחילת הדרך 
של  פרדס  ובהמשך  עופות  לולי  להקמת 
קלמנטינות. יוסף למד בבית הספר החקלאי 
לקיבוץ  הצטרף  ואח"כ  ישראל"  "מקווה 

הראל בהרי ירושלים. 
פרופסור  של  הראשון  התלמיד  היה  יוסף 
בגידול  לחקלאות  בפקולטה  הלוי  אברהם 
ומחקריו  בלימודיו  המרכזי  והנושא  פרחים, 
היה הפיזיולוגיה של הפריחה בבצלי פרחים. 
הדוקטורט שלו בפקולטה היה על פיזיולוגיית 
מחייו  שנים   17 ערבי.  חלב  נץ  של  הפריחה 
במחקר  ולעבודה  ללימודים  שוב  הקדיש 

והוראה בפקולטה ברחובות.
שוב  דר'  פרש  השבעים  שנות  בסוף 

הראשונה  "העבודה  גרברה.  של  זנים  וטיפוח  בפיתוח  לעסוק  במטרה  מהאוניברסיטה 
בעולם על לימוד המורפולוגיה של הגרברה נעשתה על ידי ועל ידי תלמידיי. כשמצאנו 
שיש אפשרות לרבות את הגרברה על ידי ייחורים נפתחה הדרך ליצור ולטפח זנים של 

גרברה.
בשנים 1970 ועד 1990 ערך ד"ר יוסף שוב את עיתון איגוד מגדלי הפרחים "חממות 
ופרחים". בשנת 1976 הוענק לו פרס החברה האמריקנית לבוסתנאות (הורטיקולטורה). 
בשנת 1986 היה חתן פרס "אגריטך". ד"ר שוב הוא גם חתן פרס שר החקלאות, אריק 

נחמקין, על קידום ענף הגרברה בישראל.
בתשע השנים האחרונות הוא שותף פעיל בניסוי שיטת ההשקיה והדישון המתבססת 
על צרכי הצמח בפועל, המביאה לחיסכון של 50 אחוז בצריכת מים ושבעים אחוז חיסכון 

בדשנים, ומקטינה את זיהום מי התהום באזורי החקלאות ברחבי העולם.
הקיבוצים  בסמינר  שנים  שעבדה  לשרה  נשוי  ובודק")  "שוחט  שוב(ר.ת.  יוסף  ד"ר 
ובמכללת לוינסקי וכתבה שני ספרים - על חגי ישראל ויהדות. הספר הראשון: "לטייל 
הצילומים  ובמועדיו".  ישראל  בחגי  עיון   - החולין  מישור  "מעל  והשני  ישראל"  חגי  עם 

בספרים הם של ...יוסף שוב.
סולומון,  מניסן  בני  הם  מהם  שלושה  נכדים,  ושבעה  בנים  ושני  בנות  שתי  הזוג  לבני 
עולה מאתיופיה שבני הזוג אימצו בהיותו בן 13, עת עלה ארצה ברגל דרך סודאן, היום לו 
ולטרונגו 3 ילדים. יעל שוב הבכורה בילדי ד"ר שוב המומחית לקולנוע של השבועון "טיים 
אאוט ת"א", מרצה באוניברסיטה הפתוחה ושופטת בפסטיבלים בין לאומיים לקולנוע. 
עמוס שוב שחקן ואיש טלוויזיה, מורן שוב אוצרת, אצרה לאחרונה במוזיאון ארץ ישראל 
סדרה של תערוכות צילומי טבע בישראל ואת תערוכות העיתונות הישראלית השנתית 

"עדות". עודד שוב גיטריסט ומורה, מנגן בכמה הרכבים למוסיקה קלסית.
ד"ר יוסף שוב פעיל בשנים האחרונות בחברת "Selecta" האירופית - חברה המטפחת 
ציפורן, צמחי גינון, ופרחי קטיף אחרים, והוא מטפח עבורה זני גרברה. "אני מגדל בחממה 
שלנו ומעביר את הזנים החדשים לחברת הבת - "Selecta Cut Flowers" המספקת את 
הזנים למגדלים ברחבי התבל ובמיוחד בארצות דרום אמריקה, יפן, הודו ועוד. הכנסות 
החברה הן מתמלוגים בגין הזנים". לפני שנתיים קיים סמינר גדול בהודו שעיקרו קידום 

חקלאות הודו לחקלאות מודרנית. 

  ריאיון מיוחד
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פיתוח חדש בטכניון:

מניעת השחמה בפירות
הבנת מנגנון הפעולה של האנזים "טירוזינאז" עשויה להשפיע גם על 

הטיפולים בסרטן ובהיפר-פיגמנטציה

וקרים בטכניון "תפסו על חם" את ח
טירוזינאז  האנזים  של  פעילותו 
ברמה המולקולרית. כך מדווח כתב 

 .Nature Communications העת
במחקר מעורבות שתי פקולטות בטכניון: 
־הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון וה

פקולטה לכימיה ע"ש שוליך. במעבדתה של 
־פרופ' אילת פישמן, בפקולטה להנדסת ביו

הקשר  בהבנת  מתמקדים  ומזון,  טכנולוגיה 
אחד  לתיפקודם.  אנזימים  של  מבנים  בין 
האנזימים הללו הוא טירוזינאז, הנפוץ בכל 
רמות החיים: במיקרו-אורגניזמים, בצמחים 
ובחיות. הוא אחראי על השלבים הראשונים 
האדם  בגוף  מלנין.  הכהה  הפיגמנט  בייצור 
באפי מלנוציטים  בתאי  הטירוזינאז  ־נמצא 

דרמיס, והמלנין הנוצר לא רק קובע את צבע 
־העור, השיער והרשתית, אלא גם ממלא תפ

קיד חשוב בהגנה מפני קרינת UV. מוטציה 
באנזים זה היא הסיבה העיקרית לאלביניזם 
ולרגי ראייה  להפרעות  המוביל  ־(לבקנּות), 

גורמת  וירקות  בפירות  לקרינה.  שות-יתר 
והתוצאה  להשחמה,  הטירוזינאז  פעילות 

היא נזק כלכלי לְמַגדלים. 
־הטירוזינאז מבצע שתי תגובות-חימצון עו

קבות: הפיכתן של מולקולות אורגניות קטנות 
־(כגון חומצת האמינו טירוזין) לדי-פנול, ואח

 ,(quinone) לקווינון  הדי-פנול  הפיכת  ריה 
זקוק  האנזים  המלנין.  יצירת  את  המאפשר 
לשני יוני נחושת, והדעה המקובלת בקהילה 
התגובות  משתי  אחת  שכל  היתה  המדעית 

מתרחשת על יון נחושת אחר. 
־מור גולדפדר, דוקטורנטית בהנחיה משו

מהפקולטה  אדיר  נעם  פרופסור  עם  תפת 
והפוסט-דוקטורנטית  שוליך,  ע"ש  לכימיה 
זה  במחקר  השתמשו  קנטייב,  ריטה  ד"ר 
טכנולו־  -  X קרני של   בקריסטלוגרפיה 

באמצעות  הגביש  מבנה  את  הממפה  גיה 
העברת קרני X בתוכו. באופן זה הם פתרו 
לראשונה את המבנה של טירוזינאז חיידקי 
בנוכחות של שני הסובסטרטים: המונו-פנול 
בנו־  .(L-Dopa דופה  והדי-פנול  (טירוזין, 
סף, הן הצליחו לפתור מבנה עם סובסטראט 

־נוסף, שבו ניתן היה לראות בבירור את התו
היווצרותו.  בעת  האנזים  של  הקטליטי  צר 
אשר  יששכר-עובדת,  סיון  הדוקטורנטית 
חוקרת שימושים של האנזים במזון, היתה 
שכל  מוכיחות  התוצאות  למחקר.  שותפה 
לחלו זהה  בצורה  מיוצבים  ־הסובסטרטים 

טין באתר הפעיל של האנזים, ופונים רק אל 
אחד מיוני הנחושת. 

של  והמבנה  הפעולה  מנגנון  של  הבנה 
בהיפר- בטיפול  לסייע  עשויה  הטירוזינאז 

רגישותם  בשיפור  זקנה,  ובכתמי  פיגנטציה 
של תאי מלנומה לטיפול בקרינה, ובמניעת 

השחמה בפירות וירקות.
 Goldfeder, M., Kanteev, M.,
 Isaschar-Ovdat, S., Adir, N. and
 Fishman, A. (2014) Determination
 of tyrosinase substrate binding
 modes reveals the mechanistic
 differences between type-3 copper
 proteins. Nat. Commun. DOI

.10.1038/ncomms5505

מהחיידק  טירוזינאז  של  הפעיל  האתר  באיור: 
Bacillus megaterium, ובו מיוצבים המונו-

(למטה)  דופה  והדי-פנול  (למעלה)  טירוזין  פנול 
בצורה זהה

בתמונה, משמאל לימין: פרופסור אילת פישמן, סיון יששכר-עובדת, מור גולדפדר, ד"ר ריטה קנטייב ופרופסור 
נעם אדיר
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קפת מצויה, Cyclamen persicum ר
המירסיניים  ממשפחת   ,hybrid
(Myrsinaceae), בעבר סווגה תחת 
 .(Primulaceae) הרקפתיים  משפחת 
השם נלקח מיוונית שמובנו צורה סיבובית, 
על שום הגבעול המעוקל. מקורה באגן הים 
 התיכון. כבר בשנת1800 החלו אספנים ומג־
דלים אנגלים לערוך הכלאות. מאוחר יותר 
שוויץ  לגרמניה  והיצרנים,  הזנים  התפשטו 
קיים  האחרונות  השנים  בעשרות  והולנד. 
בחברות  בעיקר  מכלואים  של  עצום  שפע 

אירופאיות. 
עיצב  המלך  ששלמה  מספרת  "האגדה 
את כתרו לפי צורת הרקפת – המרכינה ראש 
בענווה לפני בורא עולם. הרקפת שוכנת בין 
עליה  וצורת  ישראל,  שבטי  כמו  הסלעים – 
־דומה ללב. צורת הפרח הייחודית של הרק
־פת יוצרת פרח הפוך, בו עלי הכותרת "מת
־קפלים" כלפי מעלה ויוצרים אזור מוגן מר

טיבות לאבקנים שמתפתחים בתוך הפרח".

שתלנות:
במיטבה  היא  חורפי.  צמח  הינה  הרקפת 
־מחודשי הסתיו המאוחרים אוקטובר־ נובמ

בר עד חודשי מרץ־ אפריל. 

זריעה ונביטה: 
קיימים בשוק זנים רבים, רובם מכלואים. 
 - הצמחים  גודל  לפי  מתחלקות  הקבוצות 
גדול, בינוני וקטן. בד"כ קיימת התאמה בין 
הגדול  לצמח  כאשר  הגידול  למשך  הגודל 

לוקח יותר זמן להגיע לפריחה (36־32 
שבועות)   30 (28־  הבינוני  שבועות), 
קיי־ שבועות).   24 22־  ) המיני   ולזני 

מים זנים מקדימים שמגיעים לפריחה 
בתחילת הסתיו וזנים מאוחרים למרכז 

החורף. 
בד"כ יחידת המכירה היא של 1000 
לרכוש  חשוב  גר').   30 (כ־  זרעים, 
מוני ובעלת  מוכרת  מחברה  ־זרעים 

טין. זורעים בחודשי ינואר־ פברואר ( 
־בהתאם לזנים) בתבניות במצע מחו

בינוני/ (כבול  לנביטה  המתאים  טא 
בהשריית  יתרון  יש   .  5.5 Ph־  עדין) 
4-12 שעות במים פו־  הזרעים למשך

שט זורעים  החדר.  זורמים, בטמפ'  ־שרים 
־חית, יש שלא מכסים את הזרעים עד לנב

יטה, או כיסוי בשכבה דקה של ורמיקוליט. 
כאשר  ס"מ,   X 8 8 מרווחים הזרעים  את 
הסופי,  לעציץ  ישירות  להעתיק  מתכוונים 
לעציץ  מעתיקים  כאשר  ס"מ   X 3  3 או 
הלחה,  התערובת  עם  התבנית  את  ביניים. 
מכניסים למקום חשוך ולח, בטמפ' של 15 
– 18 מ"צ. משך הנביטה ארוך יחסית, 21־ 
למקום  מוציאים  הנביטה  לאחר  ימים.   28
מוצל, מכסים את הפקעיות הגלויות במעט 
לשמור  וממשיכים  ורמיקוליט 
על לחות מתמידה בפני המצע. 
את  מעבירים  כשבועיים  לאחר 
יותר,  מואר  למבנה  התבניות 
מאוורר ובלחות יחסית של כ־ 85 
אחוזים, למשך 6 – 8 שבועות עד 
קבלת פקעיות בגודל של כ־ 1.5 
- 2 ס"מ. נוף הצמחים בשלב זה 
כבר נוגע האחד בשני. בשלב זה 
מעתיקים לעציצי ביניים של 10 
להעתיק  מעדיפים  (רבים  ס"מ 
כאשר  ושותלים  הסופי)  לעציץ 
בגובה  מגולה  הפקעת  של  העליון  החלק 
יוני  בחודש  בד"כ  הצמחון.  של  המצע  פני 
מעתיקים לעציצי 15 או 18 ס"מ (זני מיני 
נשארים בעציצי 10 ס"מ, זני ביניים בעציצי 
13 ס"מ, וזנים גדולים בעציצי 15 – 18 ס"מ. 

שורשים  מערכת  עם  חלשים  צמחים  על 
לקויה עדיף לוותר בשלב זה. 

מצע העציצים המוגמרים: 

מצע  המספקות  חברות  בשוק  קיימים 
מיוחד לרקפות, חשוב שיהיה מצע מחוטא, 
משתמשים במצע מאוורר ב Ph של 5.5 – 

 .6.3

מבנה בית הצמיחה: 
־הכישלון או ההצלחה בגידול רקפות נק

בעים בד"כ בחודשי הקיץ החמים. הרקפת 
חייבים  לכן,  גבוהות,  בטמפרטורות  סובלת 
ברשת  מכוסה  מאוורר,  גבוה,  במבנה  לגדל 
70 אחוז (בא־  הצללה בחודשי הקיץ של כ־

זורים קרירים בהר הגבוה אפשר להסתפק 
שולחנות  על  לגדל  רצוי  אחוזים).   60 ב־ 
כדי  מהקרקע  במנותק  מאווררים  מוגבהים 
על  המגדלים  אלו  מחלות.  מעבר  למנוע 
־הקרקע, חשוב שתהיה מכוסה שכבה מבו

יריעת  ועליה  גס  טוף  או  חצץ  דוגמת  דדת, 
מזג  התמתנות  עם  הסתיו  בחודשי  פלריג. 
האוויר וירידה ל – 25 מ"צ צריך לרווח את 
האחד  מהעציץ  יופרד  שהנוף  כך  הצמחים 
ונשארים  מההצללה  חלק  מורידים  לשני. 
המגד־ לאלו  באוקטובר,  צל.  אחוזי   50  עם

לים בבתי צמיחה, מכסים את המבנה בנוסף 
לרשת ביריעת פוליאתילן, אך משאירים את 

גידול רקפות
אליעזר שפיגל, מנהל תחום פרחים, ממ"ר ענפי קישוט  | 

וצמחי בית שה"מ, משרד החקלאות
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הווילונות בצדדים פתוחים לאוורור.

השקיה: 
הרקפת סובלת מחוסר השקיה, אך היא 
תתמוטט בעודף השקיה וחוסר אוורור בבית 
בטפטוף  משקים  העציצים  את  השורשים. 
עד נגירה עם כ־ 10 אחוזי נקז. רצוי לבחון 
־מידי פעם את בית השורשים. זה צריך לה

ושעירים.  לבנים  השורש  וקצוות  אחיד  יות 
פרופורציה  ואין  חלשים  והשורשים  במידה 
שה לבדוק  צריך  לנוף,  השורשים  בית  ־בין 

הצטברות  ואין  העציץ  לכל  מגיעה  השקיה 
הצורך  במידת   .(  EC< 1.5 (שה־  מלחים 
־מוסיפים כמות מים בכל השקיה, כדי לה

גיע לרוויה. אם קיימת החמה של שורשים, 
כנראה מעודף מים וחוסר אוורור, מרווחים 

בין ההשקיות.

דישון: 
יש להבחין בשני שלבים - שלב הצמיחה 
הפריחה  ושלב  והנוף,  הפקעת  והתפתחות 
משתמ הצמיחה  בשלב  פריחה.  ־והקדם 

 K + micro־P־N) שים בדשנים מורכבים
elements) ברמה של 80־ 100 ח"מ N ו־ 
K2O. בשלב קדם הפריחה והפריחה היחס 
בין N/K יהיה 1/2, כאשר K2O יהיה 150 – 

200 ח"מ, זרחן כ־ 35 ח"מ. 

האצת פריחה: 
הורמון  באמצעות  פריחה  להאיץ  ניתן 
כ  משתמשים   .(GA3) ג'יברלין  הצמיחה 
– 6 שבועות לפני המועד המיועד לפריחה, 
הריסוס  פריחה.  ניצני  כבר  נראים  כאשר 
הריסוס  פומית  הכנסת  ע"י  נעשה  עצמו 
אל מתחת נוף העלים, בריכוז של 10 ח"מ. 
־שימוש מוקדם מדי והרטבת הנוף, יכול לג

ולגדילה  העלים  פטוטרות  להתארכות  רום 
מאורכת וחלשה של הנוף.

מחלות ומזיקים:
יעקב גוטליב, ממ"ר הגנה"צ 

בפרחים ואליעזר שפיגל

בד"כ הרקפת לא פגיעה למח־  סניטציה:
־לות, כאשר התנאים מיטביים, המצע מחו

הישראלי  בקיץ  בעקה.  לא  והצמחים  טא, 
החם, קשה לשלוט בטמפרטורות הגבוהות 
למני המאמץ  עיקר  לכן  הגבוהה,  ־ובלחות 

יוני־  בחודשי  להיעשות  צריך  המחלות,  עת 
אוגוסט. זה כולל אוורור, הגבהת הצמחים, 

והשקיה  מתאימה,  הצללה  בזמן,  ריווח 
־שתמנע כניסה ליובש והמלחה. צמחים חל

שים המראים סימני הצהבה או נבילה צריך 
לסלק.

מחלות הנפוצות בגידול הרקפת 
בארץ:

 פוזריום אוקסיספורום
(Fusarium oxysporum)

המחלה הנגרמת ע"י פטריית הפוזריום 
שייכת לקבוצת מחלות הנבילה (בדומה 
למחלת הדוררת) .הפטריה שוכנת קרקע 
וההדבקה של צמחים בריאים מתרחשת 
־בד"כ בשורשי הצמח. בגיאופיטים המח

הצמחים   : הבאה  בצורה  מתבטאת  לה 
ולע בהתפתחותם  מתעכבים  ־מצהיבים, 

תים צימוחם אסימטרי. אופייני מאוד הוא 
ניתן  ברקפת  הבצל.  או  הפקעת  ריקבון 
־לאתר את המחלה כבר בשלב מוקדם יח

סית בעזרת חיתוך רוחב בפקעת. בפקעת 
כהים(חום־ בכתמים  להבחין  ניתן  נגועה 
שהחתך  ככל  גדלה  שעוצמתם  שחור) 

קרוב לשורשים .
־מחלת הפוזריום היא מחלה קיצית מוב

(30־27  יחסית  גבוהה  טמפרטורה  הקת. 
גבוהה ודישון  מ"צ), רמת מידבק ראשונית 
חנקני מוגבר, מחישים את התפתחות מחלת 

הפוזריום ואת עוצמתה.

מניעה:
בזנים  שימוש  נקי,  ריבוי  בחומר  שימוש   •
עמידים, ניקוז תקין, מניעת רטיבות קרקע 
מגע  למניעת  עציצים  והגבהת  עודפת 

שורשים במי נקז של עציצים נגועים.
סניטציה קפדנית (סילוק צמחים נגועים)  •
שמירה על טמפ' קרקע נמוכות ככל שני ־• 

תן ( רשת צל ,מיכלי פלסטיק בהירים וכד' 
(

בתכשיר  או  סולרי  קיטור,  המצע,  חיטוי   •
מתאם סודיום (אדיגן ודומיו). 

 ((botrytis cinerea עובש אפור
(בוטריטיס צינראה)

ממראם  נובע  המחלה  של  העברי  השם 
החיצוני של התפטיר ונבגי הפטריה, שלהם 
־צבע אפור אופייני. מחולל המחלה הנה פט

ריה השייכת לסוג "בוטריטיס". ידועים כ־22 
מינים שונים של סוג זה, כשהנפוץ והחשוב 
ביותר הוא המין "צינראה", המסוגל לתקוף 
בוטניות  ממשפחות  צמחים  מיני  כמאתיים 

רגישים  הפרחים  גידולי  מרבית  שונות. 
למחלה זו בשדה, אך גם במשך ההובלה או 

האחסון.
מחלת  מתבטאת  המוקדמים,  בשלבים 
העובש האפור בהופעת כתמים מימיים על 
גבי אברים שונים של הצמח, ובעיקר בעלי 
בתנאי  בהמשך,  הצעירה.  ובעלווה  הכותרת 
באזור  לח  ריקבון  מתפתח  גבוהים,  לחות 
אפור.  בצבע  נבגים  של  גודש  ועליו  הנגוע, 
נבגים אלו מופצים ביעילות רבה באמצעות 
והעברת  ועובדים  כלים  תנועת  רוח,  משבי 
הפט למקום.  ממקום  נגוע  צמחי  ־חומר 

הקטיף  לאחר  גם  להתפתח  ממשיכה  ריה 
במהלך האחסון, ההובלה והשיווק. המחלה 
לחות  בתנאי  החורף  בעונת  בעיקר  תוקפת 
מ"צ.  ל25־   15 שבין  ובטמפרטורה  גבוהים 
להתפתחות  מאוד  מסייעים  חופשיים  מים 

המחלה.
לחדור  יכולה  שהפטריה  לציין,  חשוב 
לצמח ביתר קלות דרך פצעים הנגרמים ע"י 

גיזום, קטיף, רוח, מזיקים ועוד.
סידני  דישון  כי  התברר  שנעשו  בעבודות 
־או אשלגני גבוה מפחית את חומרת המח
־לה. במקביל דישון מוגבר בחנקן (וגם בזר

חן) הגביר את התחלואה .

מניעה:
משטר אוורור להורדת הלחות במבנים  •

מניעת הרטבת הנוף ככל האפשר  •
סילוק פרחים מזדקנים וחלקי צמח נגו ־• 

עים ובריאים כאחד

הדברה:
־ריסוס: ישנם תכשירי הדברה רבים ויעי
־לים היכולים לסייע בהדברת המחלה לדוג

מא: סוויץ', פולאר, טלדור, פרופיקה, סיגנום, 
אינדר ועוד. בכל מקרה של שימוש בתכשיר 

הדברה יש לפעול על פי התוית בלבד. 

 Colletotrichum קולטוטריכום
((coccodes

הרקפות  בעלי  קשות  פוגעת  זו  פטריה 
גדלים  בעלי  אופייניים  עלים  כתמי  ויוצרת 
־משתנים(ממס' מ"מ ועד מס' ס"מ)הממוק

ובהם  העלים  בשולי  רבים  במקרים  מים 
טבעות אופייניות (בדומה לכתמים שיוצרת 
הכתמים  רבים  במקרים  החלפת).  מחלת 
חלקי  כתם  רק  אלא  מלא  כתם  יוצרים  לא 
הוא  הכתמים  של  צבעם  סהר.  חצי  בצורת 
בעונת  בעיקר  פעילה  הפטריה  חום־שחור. 

הסתיו. 
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מניעה והדברה:

הפטריה תוקפת בעיקר באזורים טלולים   •
או/ו בחלקות המושקות בהמטרה. חשוב 
מאד לדאוג לתנאי לחות אוויר מינימליים 

בחלקה. 
באזורים  במיוחד.  הרגישים  זנים  ישנם   •

בעייתיים יש להימנע מגידול זנים אלו .
נגועים  וצמחים  עלים  סניטציה(סילוק   •

יכולה לסייע לצמצום התחלואה).
ודו (אוקטב  פרוכלוראז  ההדברה  חומר  ־• 

מיו)יכול לסייע בהדברת המחלה ומניעת 
הפצתה בחלקה.

(Erwinia carotovora) ארויניה
־מבין מחוללי הריקבון השונים, המין ארוי

ניה קרוטובורה הוא הנפוץ ביותר. חידק זה 
גורם לריקבון לח של הרקמות המותקפות. 
ברקפות גורם החידק להצהבה וניתוק עלים 

ולרקבון לח בעל ריח אופייני באזור החיבור 
של העלים לפקעת .

אוורור  מים,  עודפי  גבוהה,  קרקע  לחות 
־לקוי ונזק מכני מכרסום מזיקי קרקע - מס

ייעים להפצה ולהתפתחות המחלה.
־החיידק מופץ באמצעות חומר ריבוי, מצ

עים מאולחים, נגר עילי של מי השקיה או 
גשם, כלי עיבוד ותנועת בעלי חיים ואנשים.

מניעה:
חומר ריבוי נקי  •

ביעור צמחים חולים  •
מניעת עודפי מים  •

אוורור המבנה   •
ייבוש קרקע לפני השתילה  •

חיטוי תרמי משולב עם תכשירים כימיים   •
מורשים של חומר ריבוי
ריסוס בתכשירי נחושת   •

אקונומי תת־כלור:  תכשירי  לבדוק  ניתן  ־• 
קה ודומיו בריכוז 1-2%

פט גם  הרקפת  בגידול  פוגעות  ־לעיתים 
ריות נוספות כגון : 

חלפת(Alternaria ) היוצרת כתמי עלים 
הפוגעות  פטריות  מס'  עוד  וכן  קונצנטריים 

בעיקר בבסיס הגבעול כמו: 
ו־   Cylindrocarpon radicicola

Thielavopsis basicola
וריזוקטוניה  פיתיום  הפטריות  וכן 
 intermedium ו־ Rhizoctonia solani
Pythium הפוגעות בעיקר בצוואר השורש 

והשורש . 

מזיקים:

אקרית הרקפת - אקרית עיוותים, 
( Tarsonemus pallidus)

האקריות מקבוצה זו הן אקריות זעירות 
בצידו  הניזונות  )ושקופות  מ"מ  (0.2־0.3 
גו האקרית  הפרח.  או  העלה  של  ־התחתון 
ברונזה־ (גוון  הרקמה  של  להשחמה  רמת 
צימוח  אמירי  עלים,  של  לעיוות  חלודה); 

ופרחים; וכן לקיצור מפרקים. 
המכו מאורכות  ביצים  מטילה  ־האקרית 
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סות שורות של זיזים אופייניים .
מקימה  והיא  מאד  מהירה  התפתחותה 

עד 30 דורות לשנה. 
גבוהה,  לחות  תנאי  "מעדיפה"  האקרית 
ממוצעת  וטמפ'  גבוהות  לא  אור  עוצמות 
של 25 מעלות צלזיוס. האקרית מופצת ע"י 

הרוח וע"י אדם .

הדברה :
ישנם תכשירי הדברה רבים ויעילים כנגד 

האקרית לדוגמא:
תיונקס  ת"מ,  פרוקליים  ת"ר,  פגסוס 25 
ודומיו),  ת"מ  אבמקטין (ורטימק  תכ'  ת"מ, 

מייטקלין ת"נ ועוד .
השימוש בתכשירי הדברה ייעשה כמובן 

על פי המורשה בתווית .

 אקרית צהובה מצויה
( Tetranychus urticae)

צמ של  מגוון עצום  זו התוקפת  ־אקרית 
־חים ברחבי העולם נדירה מאד בגידול הרק
פת והיא תתקוף רק בתנאי יובש קיצוניים.

Duponchelia) - "עש הר־ (דופונצ'ליה
קפת"

הבוגר הוא פרפר יום קטן ואפור. הזחלים 

הזח חומה.  ראש  קופסית  בעלי  ־שעירים 
לים תוקפים עלים ובעיקר גבעולים בחלק 
התחתון של הצמח וגורמים נזק משמעותי. 
־ברקפת הזחלים נוברים בפקעת והנזק הנ

גרם עלול להיות חמור מאד עד כדי תמותה 
של הצמח. 

בע המזיק  את  מדבירים  בד"כ  ־הדברה: 
טורינגיינסיס)  (בצילוס   B.T תכשירי  זרת 

כגון: "ביוטי+" ואחרים. 

(Spodoptera littoralis)פרודניה
הלילה.  עשי  למשפחת  שייך  זה  מזיק 
או בתטולות  ביציהן  את  מטילות  ־הנקבות 

פייניות בנוף הצמח.  
הזחלים הצעירים, הבוקעים מן הביצים, 
מתחילים מיד בכרסום כל רקמות העלה, 
חלו בהשאירם  העליון,  לאפידרמיס  ־פרט 

נות שקופים קטנים. בימים הראשונים הם 
־נשארים על נוף הצמחים במשך כל הימ

מה. זחלים מבוגרים יותר, היוצרים חורים 
־גדולים בעלים, פעילים בעיקר בלילה ויור
־דים במשך היום מן הנוף ומסתתרים בקר

זחלי  ורקבובית.  צמחים  שאריות  ובין  קע 
של  זוגות  שני  לפי  לזהות  ניתן  פרודניה 
כתמים כהים בפרק הראשון והשמיני של 

המזיק  לפעילות  העיקרית  העונה  הבטן. 
היא בין יולי לינואר, ובעיקר בשלהי הקיץ, 
לא  התייבשה.  כבר  הבר  עשביית  כאשר 
פעם אפשר לראות התקפות קשות למדי 
בכל  מכרסמים  הזחלים  זו.  בעונה  שלא 
חלקי הצמח העל־קרקעיים: עלים, פרחים 

וניצנים.
העשים הבוגרים פעילים, כאמור, בלילה 
ונמשכים למקורות אור שונים, כמו חממות 

מוארות.

הדברה :
מפזרים פיתיון גרגרי כגון: תכשירי ספסן 
מ'ץ  כגון:  התכשירים  באחד  מרססים  או 

(בהתאם לתווית).
בגי לעיתים  המופיעים  נוספים  ־מזיקים 

דול הרקפת: 
לעיתים  תוקפים   -  (Thrips) תריפסים 
בעלי  לפגיעה  וגורמים  הקיץ־סתיו  בעונת 

הכותרת . 
Aphids )) –תוקפות לעי־  כנימות עלה
(או  המוקדם  האביב  בעונת  בעיקר  תים 

בסתיו).
־בהתקפות קשות הן עלולות לגרום לעי

וותים משמעותיים בעלים ולנזק ניכר.



ום ירוק (ראש שום לח עם עלווה ש
־ירוקה) נאסף בארץ מסוף פברו

יבש  שום  אפריל;  אמצע  עד  אר 
ללא עלווה נאסף מתחילת מאי. החלטה על 
יעד השיווק של השום לפני הגידול תסייע 
ומשטר  השתילה  מועד  בקביעת  למגדל 

ההשקיה והדישון בהמשך. 

בחירת שטח
ניתן לגדל שום בכל סוגי הקרקעות בארץ, 
אולם הוא מיטיב לגדול ומניב יבולים טובים 
שניתן  היטב,  ומנוקזות  פוריות  בקרקעות 
להיכנס אליהן זמן קצר לאחר הגשמים או 
במחלות  לטפל  כדי  שביניהם  בהפסקות 
ובמזיקים ולשם הדברת עשבים. אין לגדל 
כל  או  בצל  שום,  בה  שגידלו  בקרקע  שום 
בחמש  השושניים  ממשפחת  אחר  גידול 
־השנים האחרונות, מחשש להימצאות מח

פוזריום  כמו:  למיניהם  קרקע  ומזיקי  לות 
 PINK  - ורוד  שורש   ,.Fusarium sp  -
 Ditylenchus - נמטודת הגבעול ,ROOT
־ dipsaci או אקרית שוכנת קרקע (ריזוגל

פוס).
של  ההיסטוריה  את  לבדוק  מאוד  חשוב 
עשבים  בקוטלי  השימוש  מבחינת  החלקה 

ואת השפעתם על השום. 

הכנת שטח
יש לעבד את הקרקע לעומק של 40-35 
ס"מ ולפורר את הרגבים בעזרת מחליק או 
־השקיות טכניות (אך יש לדאוג לכך שהקר

קע לא תהיה רטובה מדי). באדמות כבדות 
רצוי  נמוך  חלחול  כושר  בעלות  ומישוריות 
להכין גדודיות לגידול בצמדים, ואילו בשאר 
הקרקעות בונים ערוגות ברוחב 163, 183 או 
193 ס"מ - כל אחד בהתאם לכלי העיבוד 

במשקו; בכל ערוגה 6-4 שורות.

זיבול ודישון
גידול השום מגיב היטב לפוריות הקרקע, 
ולכן רצוי לזרוע אותו באדמות שזובלו בזבל 

להשתמש  חשוב  הקודמת.  בעונה  אורגני 
החלקה  לזיבול  אמין  ממקור  בקומפוסט 
 5-4 של  מומלצת  בכמות  הגידול,  לקראת 
מ"ק לדונם. ניתן להשתמש לזיבול החלקה 
בכופתיות (זבל בקר המעורב בזבל עופות) 
בהתאם  לדונם,  ק"ג   500-400 של  בכמות 

לפוריות הקרקע.
תינתן  כימיים  יסוד  דשני  של  תוספת 
בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע: זרחן - 
יש להשלים עד לרמה של 25 חלקי מיליון; 
אשלגן - יש להשלים עד לרמה של 15 חלקי 
־מיליון (כאשר הבדיקה במיצוי קלציום כלו
־ריד); חנקן - יינתן כדשן ראש במהלך הגי

צרוף  ק"ג  של 25-15  מצטברת  בכמות  דול 
לדונם. חשוב להיוועץ בנושא זה במדריכים, 

בהתאם למקור חומר הריבוי.
להתחלת  הרצויה   (N) החנקן  כמות 
הגידול היא 6-4 יחידות חנקן צרוף לדונם. 
מנות  בהדרגה  מוסיפים  ינואר  מתחילת 
ליום  צרוף  חנקן  גרם  של 200-150  קטנות 
הצמחים,  התפתחות  עם  ובהמשך,  לדונם, 
מעלים את המנה היומית עד 400 גרם חנקן 

צרוף לדונם ליום. 
לגרום  עלול  מאוחר  דישון  כי  לזכור  יש 

להתבקעות ראשי השום.

חומר ריבוי
חומר הריבוי העיקרי כיום הוא הזן "שני" 
(ברזילאי) - זן ותיק ומוכר. זן נוסף הוא "רן" 
עליו 11-9,  מספר  ובהירה;  רחבה  עלוותו   -
וה־ גדולות  השננות   ;11-9 השננות  ומספר 
בהשוואה  יותר  ויפים  יותר  גדולים  ראשים 
לזן "שני". שתילת חומר ריבוי זה רצויה בין 
בשתילה  הקדמה   .10.10-20.9 התאריכים 
עלולה לגרום עיכוב וחוסר אחידות בהצצה 

עקב טמפרטורות קרקע גבוהות מדי.
־חומר ריבוי חופשי מווירוס קיים כיום בכ

מות גדולה. השום גדל במשתלות מבוקרות 
המתקבל  היבול  הדרומית.  הערבה  באזור 
הריבוי  חומר  של  מזה  יותר  ואיכותי  גבוה 
הרגיל. חלק מהמגדלים שומרים חומר ריבוי 

זה בשדות המסחריים לצורך ריבוי ושתילה 
שהתקב המסחריות  והתוצאות  ־בהמשך, 

לו לאחר שנתיים של שימוש בו משביעות 
־רצון, לכן הוא מהווה כיום מקור מרכזי לחו

מר הריבוי בארץ. 

יעד אסיף שום יבש
כדי  כי  עולה  כה  עד  שהצטבר  מהידע 
והחמת  התבקעות  של  בעיות  להפחית 
ראשי השום, רצוי לשתול חומר ריבוי חופשי 
באוקטובר,   18-10 התאריכים  בין  מווירוס 

ולהפחית מנות מים ודשן. 

יעד אסיף שום ירוק
־ניתן להקדים את השתילה לסוף ספטמ

בר עד תחילת אוקטובר. 
חשוב  ריבוי  חומר  כל  שתילת  לפני 
המועדים,  בעניין  במדריכים  להיוועץ  מאוד 

ההשקיה והדישון בכל אזור ואזור.

בחירת חומר ריבוי
וראשונה  בראש  מותנית  הגידול  הצלחת 
להיות  חייב  הריבוי  חומר  הריבוי.  בחומר 
־נקי מכל גורמי המחלה שעוברים עם הש

ננות. יש להקפיד לקנות חומר ריבוי אך ורק 
משדות שלא סבלו במשך הגידול ממחלות 
וממזיקי קרקע. לפני קניית חומר הריבוי יש 
בשירותים  לבדיקה  ממנו  דוגמאות  לשלוח 
להגנת הצומח שבמשרד החקלאות או לכל 
־מעבדה אחרת המוסמכת לתת תשובה בנ

דון. רק לאחר קבלת אישור לבריאות החומר 
רצוי  מקרה,  בכל  השום.  את  לרכוש  כדאי 
השונים  באזורים  הגידול  במדריכי  להיוועץ 

ולבקש את המלצתם לגבי חומר הריבוי.

שתילה 
לדו־ שננות   26,000 עד   24,000  שותלים

שננות  ק"ג  עד 130  דרושים 80  לפיכך,  נם. 
לדונם, בהתאם לזן ולגודל השננות. לקראת 
־השתילה מפרקים וממיינים את חומר הרי

בוי במכונות המיועדות לכך. יש להקפיד על 

גידול שום
אלי מרגלית - רפרנט ארצי   |

 לשושניים; 
 תמר אלון - מדריכת הגנת הצומח

שה"מ, משרד החקלאות
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שתילה נפרדת של כל גודל שננות.

עומק השתילה
־יש להקפיד על עומק השתילה של הש

אם  והן  במכונה  נעשית  היא  אם  הן  ננות 
לאיחור  תגרום  עמוקה  שתילה  ידני.  באופן 
אחידות  ולחוסר  ריקבון  לסכנת  בהצצה, 
את  להגדיל  יש  שטחית  בשתילה  בהמשך. 
כמו לבזבוז  שגורם  מה  ההשקיות,  ־מספר 

יות גדולות של מים. העומק הרצוי הוא 4-3 
במש בניצב.  נשתלת  השננה  כאשר  ־ס"מ, 
־קים השותלים באמצעות מכונות, יש להק

פיד על כך שבזמן השתילה תהיה אחידות 
בעומק ובפיזור השננות לאורך השורה.

טבילת השננות
של טבילת השננות היא לנקות  מטרתה 
המחלות  מגורמי  מחלק  הריבוי  חומר  את 
מהניסיון  בהן.  לעבור  העלולים  והמזיקים 
עולה כי יש חשיבות לטבילת השננות בכל 
מחטאת  רק  אינה  השננות  טבילת  מקרה. 
קרקע,  ומאקריות  מנמטודות  השננות  את 
ואחידה  מהירה  לנביטה  מסייעת  אף  אלא 

ולחיסכון במים.
נמקור  הוא:  לטבילה  המומלץ  התכשיר 
־ מיי הטבילה  לאחר  דקות.   5 למשך   1%
שותלים  כאשר  בעיקר  השננות,  את  שים 
במכונה, ורצוי מאוד לשתול אותן במהירות 
לבצע  חקלאי  כל  של  ביכולתו  האפשרית. 
את הטבילה בכוחות עצמו. חקלאים שאינם 

ערוכים לכך, יכולים להיעזר בבתי האריזה.

השקיה
הנב השקיית  משקים  השתילה  ־לאחר 

לסוג  בהתאם  לדונם,  מ"ק  של 40-30  טה 
על  לשמור  ממשיכים  מכן  לאחר  הקרקע. 
של  המלאה  הצצתן  עד  הקרקע  רטיבות 
הצמחים. בתום לבלוב כל הצמחים עוברים 
סוג  לפי  יום,  מדי 12-10  סדירה  להשקיה 
הקרקעות ובהתאם למזג האוויר בכל אזור. 
השקיה עודפת בסוף הגידול עלולה להגביר 
את תופעת ההתבקעות וההחמה של ראשי 

השום.

אסיף
שום ירוק נאסף מסוף פברואר עד אמצע 
והשנ הנוף  כאשר  נאסף  יבש  שום  ־אפריל. 

נות התייבשו. גשמי אביב מאוחרים עלולים 
־לפגוע באיכות השום שנשאר בקרקע. לפי

אלה,  מעין  לאירועים  ערנות  לגלות  יש  כך, 
־לדאוג לשלוף את השום מהקרקע ולהשאי

רו להתייבש עליה כאשר הנוף מגן על ראשי 
השום. 

הדברת עשבים
שב תכשירים  כמה  המגדלים  ־לרשות 

נקיים  השדות  את  לשמור  ניתן  אמצעותם 
במשך  בעישובם  צורך  יהיה  ולא  מעשבים 
בתכשירים  לטפל  ניתן  הגידול.  תקופת  כל 
לאחר השתילה או במהלך הגידול. לגבי סוג 
־התכשירים ושילובם - יש להיוועץ במדרי

כים. 
הדברת דגניים - בכל אחד משלבי הגידול 
דגניים  קוטלי  בתכשירים  להשתמש  ניתן 
בלבד, אשר לא יגרמו פגיעה בגידול. לאחר 
החו להפעלת  בהשקיה  צורך  אין  ־הריסוס 

מר. 
את  להדביר  ניתן   - עלים  רחבי  הדברת 
בעזרת  נביטתם  את  ולמנוע  העלים  רחבי 

התכשירים שלהלן: 
לדונם.  סמ"ק   500  - (ודומיו)  רונסטאר 
התכשיר קוטל מגע ומונע נביטה. במינונים 
אלה משתמשים לאחר השתילה. מצניעים 
את התכשיר בעזרת המטרה. במשך הגידול 
־ניתן להשתמש ברונסטאר במינונים המומ

לצים.
תכשירי אוקסיפלורופן (גול, גליל, גליגן) - 
־ 200-180 סמ"ק לדונם, לאחר השתילה. ה
צנעה נעשית בהמטרה. באמצעות טיפול זה 
ניתן לשמור על ניקיונו של השדה במשך כל 
תקופת הגידול. שילוב של גול וקוורץ קוטל 
ממושך  לזמן  נביטה  ומונע  קיימת  עשבייה 
ובאופן מוצלח הרבה יותר מגול ומרונסטאר 
־בלבד. בהמשך הגידול ניתן להשתמש במי
־דת הצורך בגול במינונים המופחתים המומ

מתכשירי  אחד  שילוב  של  המינונים  לצים. 
הגול והקוורץ הם 60 סמ"ק גול ו-40 סמ"ק 
קוורץ בריסוס לאחר שתילת השום. השקיית 
הנבטה תפעיל את התכשיר, ואם בשטח יש 

נבטי עשבייה - הם ייקטלו.
לזמן  נביטה  ומונע  מגע  קוטל   - קוורץ 
המר המינון  שאריתי.  תכשיר  ־ממושך. 

לדונם.  סמ"ק  הוא 40  לטיפול  המומלץ  בי 
בקוורץ  להשתמש  ניתן  הגידול  בהמשך 
הקיימת  לעשבייה  ובהתאם  הצורך  במידת 
בחלקות, במינונים המופחתים המומלצים. 
־לסיכום: שימוש מושכל בתכשירים שהו
־זכרו, במינונים הנכונים, בזמן הנכון ובשילו

בים ביניהם - יוביל לקבלת תוצאות טובות, 
־ובמקרים רבים אף לחיסכון בימי עבודה. כי

העשבים  בקוטלי  השימוש  שאפשרויות  וון 
במדריכי  להיוועץ  רצוי  ומגוונות,  רבות  הן 

הירקות והגנת הצומח באזורים השונים כדי 
לבחור את השילובים בהתאם לעשבייה.

הדברת פגעים
נו־ מחודש  פעיל  זה  מזיק   - הבצ  לזבוב 
במבר עד אפריל. לאחר השתילה מטפלים 
נז וגורם  קיים  המזיק  עוד  כל  המזיק  ־נגד 

קים. מפסיקים לטפל כאשר עובי הצמחים 
כעובי עיפרון. חשוב להיוועץ במדריכי הגנת 

הצומח בעניין אפשרויות ההדברה.
- אקרית השורש (ריזוג־  אקרית השורש

שורשי  על  ומתקיימת  בקרקע  חיה  ליפוס) 
תוקפת  היא  החורף.  במהלך  שונים  דגניים 
וגורמת  בשורשים  פוגעת  בעקה,  צמחים 
־להתייבשות של מוקדים גדולים בשדה הפ

זורים אקראית. האקרית תוקפת במשך כל 
עונת הגידול החורפי.

משי יצא  סופר  ראגבי  התכשיר  ־אמנם 
מוש, אך בניסוי שנערך השנה בבצל נמצא 
שהתכשיר ויידט (שטרם קיבל רישוי) עשוי 

לתת מענה למזיק זה.
תריפס - מזיק זה תוקף את גידול השום 
ועד  הגידול  של  מאוד  מוקדם  משלב  החל 
לסיום הגידול. פגיעת המזיק בגיל צעיר של 
השום היא קשה מאוד וגורמת נזקים לגידול. 
הטיפול הראשון יינתן עם ההצצה, ובהמשך 
על  המעידים  מחקרים  קיימים  הצורך.  לפי 
כך שנזקי תריפס בעלים מסייעים לחדירה 

של מחלת הסטמפיליום ומגבירים אותה. 
סטמפיליום - המחלה פוגעת בשום לרוב 
בסתיו  גם  פגיעה  תיתכן  אך  האביב,  בעונת 
העוברים  מגדלים  השטחים.  המטרת  בעת 
יצמצמו  יותר,  מוקדם  בטפטוף  להשקיה 
המחלה  הסתיו.  בעונת  המחלה  פגיעת  את 
בתחילת  שוב  פורצת  אך  בחורף,  שוככת 
חודש מרס. בתכנון לוח ההדברה יש לקחת 

בחשבון את הנושא ולהיוועץ במדריכים.
בצבע  כצברים  מופיעה  המחלה   - חילדון 
־תפוז על פני העלים במוקדים או על פני צמ

המחלה,  התעצמות  עם  בשטח.  בודדים  חים 
כל העלים נפגעים, הצברים מופיעים משני צדי 
־העלים, והשום מתייבש. תנאי האביב מתאי

מים ביותר להתפתחות המחלה ויש להמשיך 
לטפל כל עוד נראים צברים בצבע תפוז. משום 
שנזקי המחלה קשים, רצוי להתחיל בטיפולי 
גילוי  עם  השונים.  לאזורים  בהתאם  מניעה 
הכתמים יש לטפל בתכשיר סיסטמי; ואם הם 
מופיעים בעוצמה רבה, רצוי לתת שני טיפולים 
לע מכן  ולאחר  הסיסטמי  בתכשיר  ־עוקבים 

הטיפולים  על  חוזרים  מונעים.  לטיפולים  בור 
הסיסטמיים עם התחדשות המחלה. 
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מנועי גיר לדמפרים בלולים וחממות



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.

כבל התאורה אותוו אאאאאאאאננננננוווו
בממיייווווווחחחחחחדדדד פותח מייצצרים

לשיממוושש חקלאי וללתתננאאאיםםםם
קשים ששל מזג אוירר חחיצצצווונניי,,,,

עמידדוותת לכימיכליםם,,
זעזועעייםם או כיפופיםם

כתוצאהה מרוחות, אאוו תהלייךךךך
שטיפה בלולים וחממממותתתת..
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חשוב!
על החקלאי לשים לב להרשאות ולתנאי   .1
־השימוש בחומר ההדברה המפורטים בת

ווית החומר (לגבי השיווק לשוק המקומי) 
תכשירי  של  המעודכנת  לרשימת  ובנוסף 
היעד  בארץ  לשימוש  המותרים  ההדברה 
(לגבי יצוא). רשימה זו תינתן לחקלאי על 
ידי החברה דרכן הוא מייצא. ברשימה זו 
יפורטו גם ימי המתנה לפני קטיף. המועד 
האחרון לקטיף, הרשום בתווית התכשיר 
לי גם  בהכרח  ואינו  מקומי  לשוק  ־הוא 

צוא. 
הדברה  בתכשירי  לחילופין  לטפל  יש   .2
־ממשפחות כימיות שונות כדי למנוע בנ

יית עמידות של הפגעים.
חקלאים המשתמשים בדבורים להאבקה   .3
־(בומבוס או דבורי דבש) או הפועלים בה
־דברה משולבת עם אויבים טבעיים, חיי

הדבורים  ספקי  הוראות  לפי  לפעול  בים 
והאויבים הטבעיים. 

הנמצאים  או  צמאים  צמחים  לרסס  אין   .4
בעקה בעקבות הסרת רשת הצל.

במרסס  במים  תכשיר  להשאיר  אסור   .5
אם  אלא  בודדות,  שעות  למספר  מעבר 

מצוין אחרת בתווית התכשיר.
עם קבלת השתילים מהמשתלה מומלץ   .6
לשתול מיד. אם אין שותלים מיד, חייבים 
המזיקים (כני מפני  השתילים  על  ־להגן 

מת עש הטבק, אקרית אדומה, תריפסים) 
הנמצאים בסביבתם.

הדברה
שתילים שקיבלו טיפול במשתלה בסמוך   .1
לשליחתם אל המגדל - אין צורך לרססם 
טיפול  לתת  מומלץ  המגשים.  על  שוב 
נגד  ודומיו)  (ורטימק  אבמקטין  בתכשיר 
ותריפ עיוותים  אקרית  אדומה,  ־אקרית 

סים, כיום־יומיים לאחר השתילה.
טיפול מומלץ נגד זחלים של עשי לילה,   .2
אקרית עיוותים, תריפסים - בפרוקליים/

פרפקט במינון 40 סמ"ק לדונם.
אם אין שיבוש במזיקים אין צורך להשתמש 

המלצות הגנת הצומח לתחילת 
 העונה בפלפל ליצוא - ערבה

וכיכר סדום, 2014־2015
| סבטלנה דוברינין, מדריכת הגנת הצומח בערבה, שה"מ
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אבמקטין.  תכשירי  פרוקליים/פרפקט +  בשילוב  העונה  בתחילת 
מדי  לחילופין  אותם  ולרסס  מהם  באחד  רק  להשתמש  אפשר 

10־14 ימים.
ודומיו) 10־14  אימידקלופריד (קונפידור  תכשירי  להגמיע  מומלץ   .3
יום לאחר השתילה, להדברת כנימות עלה ומניעת נזקי הווירוסים 
המועברים על ידיהן. תכשירי אימידקלופריד יינתנו במינון 40־50 
בפלפל.  המותר  המינון  זהו  לב!  שימו  התווית.  לפי  לדונם  סמ"ק 
החומר במינון זה יעיל נגד כנימות עלה ואין צורך להעלות אותו. 
־לאור ההחלטה של האיחוד האירופי להגביל שימוש בתכשירי אי
־מידקלופריד, יש לוודא עם חברת היצוא את תנאי השימוש בתכ

שיר. 
יכולה  פיתיום  פטרייה  ידי  על  הנגרמת  (מקמקת)  פיתיום  מחלת   .4
מומלץ  לא  השתילה.  לאחר  מיד  הצעירים  השתילים  את  לתקוף 
לטבול את מגשי השתילים בשום תכשיר הדברה (דיינון וכדומה) 
חיטוי  שום  עבר  שלא  בשטח  רצויות.  לא  מתופעות  להימנע  כדי 
מיד  טיפול  לבצע  מומלץ  המחלה  היסטורית  עם  שטח  או  קרקע 
לאחר השתילה. ניתן להגמיע תכשיר רידומיל גולד נוזלי במינון 40 

סמ"ק/ד' עם השקיה ראשונה או שניה לאחר השתילה. 
־ הפציעה (פ ונימית  העפצים  בנימית  טיפול  (נימיות):  נמטודות   .5
־טילנכוס) לאחר השתילה: ניתן להשתמש בתכשירי ההדברה הב

אים במהלך הגידול: ויידט, ביונם, ביוסף. ליישום יש לעיין בתווית 
לשימוש  נאסר  סופר  ראגבי  תכשיר הדברה  לב!  התכשירים. שים 

בפלפל.

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

www.tapazol.co.il

חברת  מאחלת 
שנה טובה לכל החקלאים

קולקט

לירון

קוטלי עשבים חדשים לעונה
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מבוא
טווח הטמפרטורה המיטבי לחנטת פלפל 
ביום.  מ"צ  ו 26־21  בלילה  מ"צ  הוא 20־17 
חיוניות הפרח לחנטה הינה 3־1 ימים בלבד 
מרגע הפתיחה. בתנאים המיטביים חונטים 
בעזרת  צורך  כל  וללא  היטב  הפלפל  פרחי 
(טמפר קיצוניים  אקלים  תנאי  ־מאביקים. 
נמו אוויר  לחות  וגבוהות,  נמוכות  ־טורות 

האיברים  של  החיוניות  את  מפחיתים  כה) 
הרפרודוקטיביים של פרח הפלפל: חיוניות 
נמוך  אבקה  גרגירי  מספר  נמוכה,  אבקה 
המאבקים  לבין  הצלקת  בין  גדול  ומרחק 
(שחלה רחבה בטמפרטורות נמוכות, עמוד 
־עלי בולט מעל המאבקים בטמפרטורה גבו

הה ונמוכה). 
גידול הפלפל במבנים סגורים (בתי רשת 
איטית  האוויר  תנועת  בהם  פלסטיק)  או 
מקשה על ההאבקה הטבעית: אבקת הפרי 
־לחה יחסית ואינה משתחררת בקלות. הח

רוח.  ע"י  ניעור  מונעת  הרשתות  ע"י  סימה 
בתנאים אלו יכול השימוש בדבורים (דבש 
איכות  ואת  היבול  את  לשפר  ובומבוס) 

הפרי.
־מתוצאות ניסויים, שנערכו בערבה ובאזו

רים אחרים בארץ, ניתן להצביע על מדדים 
בהם ניכרת השפעתן ותרומתן של הדבורים 
כל  נמצא  לא  בהם  אחרים,  מדדים  לעומת 

קשר לפעילות הדבורים:
יבול - תוספת בולטת של יבול התקבלה   •
בחלק מהזנים; תוספת זו באה לידי ביטוי 
בהעלאת  גם  אך  פירות,  בתוספת  בעיקר 
מגיבים  שונים  זנים  הבודד.  הפרי  משקל 
־במידה שונה לפעולת ההאבקה של הד

בורים.
מספר זרעים ומשקל פרי ממוצע - ישנה   •
־השפעה ברורה ומובהקת של טיפול הד

בפרי  הזרעים  מספר  הגדלת  על  בורים 
גדל  בפרי  הזרעים  מספר  הזנים.  בכל 

בשיעור של בין 200%־30%, כתלות בזן. 
הזרעים  מספר  בין  גבוה  מתאם  נמצא 

בפרי לבין משקל הפרי הבודד.
מגבי־ דבורים  האבקת   - ההנבה  גליות  • 
הגל  את  מעצימה  ההנבה,  גליות  את  רה 
מסוימת  דחייה  מתקבלת  ובכך  הראשון 
של הגל השני. דחייה זו נגרמת כתוצאה 
על־ הנשלחים  הורמונאליים  ממסרים 
מתחרות  וגם  המתפתחים  הפירות  ידי 
הגל  העצמת  הצמח.  של  המוטמעים  על 
־הראשון מאיטה את עוצמת הצימוח וע

לולה להגיע אף ל"תקיעת" הצמח. 
אחוז יצוא - אין מגמה אחידה של תגובת   •
־הפרי לטיפול הדבורים. ישנה תלות ברו

רה בזן, בשנה וגם באתר הגידול.
צורת הפרי - בזנים מסוימים (בעיקר אלו   •
בעלי פירות קצרים "קופסתיים", הנוטים 
השתנות  תיתכן   ,(1:1 אורך:רוחב  ליחס 
דבורים,  פעילות  בהשפעת  הפרופורציה 

והפרי ייראה קצר עוד יותר. 
איכות לאחר השהיה - לא ניתן להצביע   •
־על מגמה כלשהי של תרומת טיפול הד

לא  הפלפל,  פרי  איכות  לתוצאת  בורים 
מהזנים,  אחד  באף  לשלילה,  ולא  לחיוב 

בכל הניסויים.
אבקת הפרחים - פרחי פלפל שבוקרו על־  •
לעו מאבקה.  כליל  "נוקו"  הדבורים  ־ידי 
־בדה זו עשויה להיות השפעה על אוכלו

המלצות לשימוש בדבורים לשיפור 
החנטה בפלפל בערבה

יורם צביאלי ועדי סויסה - מדריכי גידול ירקות, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר  |
דויד סילברמן – ממ"ר גידול ירקות ותבלינים בבתי צמיחה, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

תודה לד"ר ארנון דג ולד"ר חגי יסעור על עצותיהם המקצועיות  
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סיות התריפס.
התרוממות עלי גביע - תופעה זו לא נמ־ • 

צאה כלל בניסויים.

המלצות
לבחון  יש   - לזנים  השיטה  התאמת   .1
ולהתאים את השימוש בדבורים לשיפור 
החנטה בזהירות, תוך שימת לב לתגובות 
השונות של הזנים; לדוגמא - למניעת פרי 

גדול יתר על המידה.
הכנסת הדבורים למבנה תתבצע רק כאשר   .2
לאחר  ורק  וחזקים  מפותחים  הצמחים 
־הסרת רשת הצל (למניעת הסתבכות הד

בורים ברשתות).
טמפרטורה  תנאי  קיימים  בה  בתקופה   .3
אוקטובר־אמצע  (אמצע  לחנטה  טובים 
השימוש  על  לוותר  מוטב  נובמבר), 
בעודף  חנטה  למנוע  מנת  על  בדבורים 

ו"תקיעת" הצמחים.
הכנסת דבורים מחייבת בהמשך הקצאת   .4
־כוח־אדם לדילול פירות עודפים. יש לה

ביא זאת בחשבון בתכנון כוח־אדם.

במקרה של ספק (כמתואר כאן בסעיפים   .5
־ 1־4) , מוטב להגביל את זמן שהות ה
קצרה (שבועיים  לתקופה  במבנה  בורים 
ולהוציאם  החנטה  בתחילת  חודש)  עד 

מהמבנה אחר כך.
־ יש להתייעץ טרם החלטה עם אנשי ח  .6
רות הזרעים והמדריכים ולהעדיף הכנסת 
דבורים לזנים בהם הוכחה תגובה חיובית 

ביבול ובאיכות הפרי.
3־2  נדרשת:  דבש  דבורי  כוורות  מספר   .7
דונמים.   10 של  בשטח  למבנה  כוורות 
למבנים בגדלים אחרים, מוצע לשמור על 
היחס של כוורת אחת ל־ 3 דונם, להוסיף 
או להפחית את כמות הכוורות לפי "ניסוי 
־וטעייה", כשהמדד הוא האם נראות הד

בורים בכל חלקי המבנה והאם הפרחים 
מנוקים מהאבקה.

באותה  בומבוס  בדבורי  להשתמש  ניתן   .8
נדרש:  כוורות  מספר  יעילות.  של  מידה 
בתחילת העונה כוורת אחת ל־ 2־1 דונם. 
ההדרג הירידה  עם  יותר,  מאוחר  ־בשלב 

תית בפריחה, ניתן לדלל את רמת דבורי 

דונם.  ל־ 5־4  אחת  לכוורת  עד  הבומבוס 
הגבוהה  העלות  את  בחשבון  להביא  יש 

יותר של הבומבוס יחסית לדבורי דבש.
יש  הדברה:  בחומרי  בשימוש  זהירות   .9
העלו הדברה  חומרי  מריסוס  ־להימנע 

בתכשירים  שימוש  בדבורים.  לפגוע  לים 
דוגמת  ניאוניקוטינים,  (בעיקר  בהגמעה 
יש  הדבורים.  לדחיית  יגרום  קונפידור) 
־להביא זאת בחשבון בקביעת מועד הכנ

סת הדבורים ולהתייעץ עם ספק הדבורים 
ומדריכת הגנת הצומח.

10. ניתן לנער את צמחי הפלפל באמצעות 
־מרסס מפוח. על מנת לקבל תוצאות דו

מות לאלו המתקבלות משימוש בדבורים, 
יש להקפיד על ניעור בתדירות של אחת 
אפש מכני  ניעור  יתרון:  ימים.  ־לשלושה 

רי כיישום סלקטיבי לחלק מהמבנה, על 
חלק מהזנים הגדלים בו. חיסרון: מחייב 

הקצאת כוח־אדם. 

הן  זה  בפרסום  הכלולות  ההמלצות  כל 
בגדר עצה מקצועית בלבד!
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בקרת ההשקיה והדישון
בית הצמיחה, בו גדלים צמחי העגבנייה או החציל, הינו מעטפת 
המיועדת ליצור תנאי גידול נוחים ומתאימים יותר לצמחים, מאשר 
בולעות  חרקים  נגד  והרשת  הפלסטיק  יריעות  החיצונית.  בסביבה 
קרי הפחתת  המבנה.  בתוך  הצללה  ויוצרות  השמש  מקרינת  ־חלק 

נה זו משפיעה על שתי פעילויות חשובות של הצמח: הפוטוסינתזה 
והנשימה. 

את  עלי הצמחים מקטינה  אל  הפחיתה בשטף הקרינה המגיעה 
ומאיטה  הצמחים  ידי  על  דו־חמצני)  הפד"ח(פחמן  קיבוע  שטף 
במבנה  הטמפרטורה  רמת  והצמחים.  הקרקע  התחממות  קצב  את 
משפיעה על קצב נשימת הצמחים, ככל שטמפרטורת הנוף גבוהה 

יותר כך תגבר נשימתם. 
במבנים בהם פתחי האוורור סגורים עם רשת נגד חרקים נוצרת 
בהתפתחותם  לפגוע  העלולים  לחות  ועודפי  יתר  התחממות  בעיית 

התקינה של הצמחים. 
ידי  על  והדשן  המים  צריכת  מהלך  אחר  ובקרה  מעקב  אמצעי 
הצמחים מאפשרים להתאים טוב יותר את ממשקי ההשקיה והדישון 

לתנאים השוררים בפועל בבית הגידול. 
הטנסיומטרים הינם כלי עזר טוב לבקרת ההשקיה, בתנאי שהם 
באופן  מתבצע  המכשירים  קריאות  ורישום  בשטח  נכון  מותקנים 
ס"מ.  ו־30־40  סדיר. עומקי ההצבה הרצויים הם: 15־20 ס"מ  
מעבר לעומק זה, בממשק הגידול וההשקיה הנהוג בערבה, אין כל 

צורך להציב מכשיר. 
בקרת דישון ומליחות ניתן לערוך באמצעות
בסמוך  יוצבו  אשר  קרקע,  תמיסת  שואבי 
לתחנת הטנסיומטרים בעומק 10־15 ס"מ. עקב 
המורכבות בהפעלה נאותה של שואב התמיסה 
מומלץ להתחיל לעבוד עם שני מכשירים בלבד 
או  הטנסיומטר  את  שונות.  הפעלות  בשתי 
 10 (עד  לטפטפת  בסמוך  להציב  יש  המשאב 

ס"מ באדמות הכבדות). דריכת המשאב תעשה לפנות ערב ביום בו 
יעשה  במשאב  הקרקע שהצטברה  תמיסת  איסוף  ניתנה ההשקיה. 
למחרת בבוקר. בהפעלה בה מוצבים מכשירי הבקרה נחוץ להתקין 
טפטפת לאיסוף מי ההשקיה במשך כל מחזור ההשקיה, בכדי לוודא 

שרמת הדישון המתוכננת אכן מגיעה בפועל לשטח. 
דריכת המשאב לפני או תוך כדי מחזור ההשקיה תגרום לחדירת מי 
ההשקיה היוצאים מהטפטפת אל המשאב ולמעשה אין כל משמעות 

לבדיקת התמיסה בתנאים אלו. 
המוליכות החשמלית של תמיסת המשאב תהיה בדרך כלל גבוהה 
ההצבה  גיאומטריית  בשל  לעתים  הטפטפת.  ממי  יחידות  ב־1־1.5 
רמת המליחות עשויה להיות גבוהה יותר אך אם היא יציבה לאורך 

זמן אין בכך בעיה. 
ריכוז החנקן החנקתי הרצוי בתמיסת המשאב הינו בתחום 60־80 
גבוה  הריכוז  אם   (.NO

3
חנקה  ח"מ  לכ־ 250־400  ערך  ח"מ (שווה 
מתחום הקריאה יש צורך למהול התמיסה. 

המלצות השקיה ודישון 

שלב הגידול
השקיה ודישון

שתילה ־
תחילת חנטה

תחילת חנטה
־ תחילת קטיף

תחילת קטיף
־ סיום קטיף

סוף ספטמברתקופה
אוק'  
דצמבר

ינואר  פבר' 
 אפר'

מנת מים יומית
מ"ק /דונם

43  3.5
 8  6  3

4 

מקדם החזר
התאדות מגיגית

0.51 0.5
  0.9  1

0.6

ריכוז החנקן הצרוף המומלץ במי ההשקיה (גרם\מ"ק)

חנקן צרוף - 
גרם/מ"ק

(80)
(120  100)

(80  120)

זרחן צרוף - 
גרם/מ"ק

( 15)(15)(15  10)

אשלגן צרוף - 
גרם/מ"ק

(60)(100)(80  60)

דשן מורכב נוזלי
מינון: ליטר/מ"ק

7:1.5:7
1.0

17:1:7
1.5  1.25

7:1:5
1.0  1.6

קליטת יומית משוערת של יסודות הזנה על ידי הצמחים 
לדונם

חנקן צרוף - 
גרם

200 150450  300300  450

זרחן צרוף - 
גרם

20 3070  4040  70

אשלגן צרוף 
- גרם

300  250
  450

600
400  600

הדשנים  של  מסיסות  בעיות  מתעוררות  הטמפרטורות  ירידת  עם 
ובמיוחד בדשנים האשלגנים. על מנת להתגבר על בעיה זו נחוץ לדלל 
את תמיסת הדשן ולהזריק מנות גדולות יותר של תמיסה לכל 1 מ"ק 
זה  דילול  מבצעים  המורכבים  הדשנים  ממשווקי  חלק  השקיה.  מי 

בעצמם. 
להוסיף  רצוי  נובמבר  חודש  מאמצע  החל   - קורט  יסודות   (1
לתמיסת הדשן כילט ברזל ומיקרו אלמנטים. בשלב זה מתאים דשן 

מורכב 7:1:7 עם מיקרו אלמנטים. 

המלצות השקיה ודישון לעגבניות וחצילים 
בבתי צמיחה אזור הערבה 2014/15

יורם צביאלי, מדריך ירקות, מו"פ ערבה תיכונה  |
שלמה קרמר, מדריך שרות שדה, שה"מ, משרד החקלאות  
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