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מבוא
בעונת  מקובל  בערבה  קישואים  גידול 
הסתיו המאוחר ו\או לקראת האביב. קישוא 
מתאים לשילוב כדו־גידול אחרי מלון סתיו 
ו\או לפני מלון אביב מאוחר, בשטח פתוח 
ובמנהרות עבירות. המגבלות העיקריות של 
והצורך  לווירוסים  רבה  רגישות  הן,  הגידול 

בכוח אדם רב ובקטיפים תכופים.

הכנת השטח
לערוגה.  בודדת  בשורה  יעשה  הגידול 
־מומלץ לפזר קומפוסט בתלם במרכז הערו

גה ולכסותו בשכבת אדמה בעובי 3־5 ס"מ, 
או לחילופין לתחח רדוד. כמות הקומפוסט 
תלויה בהיסטוריה של השדה, שטח חדש או 
ותיק בגידול. חיטוי: ככלל, ניתן לגדל קישוא 
נגד  אפשריים  טיפולים  קרקע.  חיטוי  ללא 

עשבייה:
לאחר  סמ"ק/דונם.  בסונולאן 300  ריסוס   .1
המט ידי  על  התכשיר  הפעלת  ־הזריעה, 

רה.
לפני  קטלון  בדו  וריסוס  עשבים  הנבטת   .2

זריעה או שתילה.
־ חיפוי קרקע צהוב \ שחור. מומלץ במי  .3
חד בשתילות ספטמבר - אוקטובר מסייע 
גם בהפחתת נגיעות בווירוסים המועברים 

ע"י כנימות עש טבק. 
כאשר מכינים את השטח לקראת גידול   .4
־מלון סתיו כמחזור ראשון בדו־גידול: חי
־פוי בפלסטיק שקוף וחיטוי סולארי בתו

לחיטוי  המומלצים  החומרים  אחד  ספת 
זה  לנושא  המלצות  (ראה  למלון  קרקע 

בנפרד). 

זריעה / שתילה
עד  מספטמבר  לשתול  או  לזרוע  ניתן 
־ינואר, תלוי במועד ההספקה הרצוי. השתי

להדבקה  מאוד  חשופות  המוקדמות  לות 
בווירוסים המועברים ע"י כנימות עש טבק 
ומומלצים רק תחת הגנה מכנית של יריעות 

־אגריל או מבנה עם רשת חרקים. החל מא
מצע נובמבר מומלצת השתילה תחת חיפויי 
מנהרות  או  נמוכות  במנהרות  פוליאתילן 
־עבירות, לפי הזמינות במשק. אין צורך בירי

עות IR אלא להבטחה מפני קרה באזורים 
רגישים. 

ס"מ  30־40  כל  תעשה  השתילה\זריעה 
בסגול משני צדי שלוחת הטיפטוף (כ־ 2,000 

צמחים לדונם).

מועדי גידול ואגרוטכניקה

ימים זריעה
עד 
קטיף

אגרוטכניקה

תחילת גידול (עד 40ספטמבר
הכנסת דבורים) תחת 

אגריל או 50 מש

תחילת גידול (עד 50אוקטובר
הכנסת דבורים) תחת 

אגריל או 50 מש

נובמבר - 
דצמבר

 גידול תחת 65
פוליאתילן במנהרות 
(נמוכות או גבוהות) 

גידול תחת פוליאתילן 50ינואר
במנהרות (נמוכות או 

גבוהות)

טיפוסים וזנים
צילינדר  פרי  בעלי  מעיין,  מטיפוס  זנים 
מאורך בצבע ירוק בהיר ניתנים לזריעה עד 
סוף אוקטובר: ארליקה, סופיה, מג'יק, ניברה, 

טופזיו (סביל כנגד וירוס קיפול העלים).
זנים טיפוס קלריטה, בעלי פרי דמוי אלה 
־הולך ומתעבה בצבע ירוק בהיר: שורוק, רגי
־נה, מואסם, לין (סביל כנגד וירוס קיפול הע

לים). זני קלריטה מומלצים מחודש נובמבר 
(זני מעיין יניבו במועד זה יבול נמוך מאוד).

זני קישוא עגול: בריס, שחר (ירוק בהיר), 
מאוד  חשוב  אלה  בזנים  כהה).  ניצה (ירוק 

לדרישת  בהתאם  המתאים,  בגודל  הקטיף 
המשווק. בתקופות חמות לעיתים יש צורך 

בקטיף פעמים ביום. 
צילינדר  קישוא  צוקיני,  מטיפוס  זנים 
(צוקיני  מיקונוס  ריוון,  כהה:  ירוק  בצבע 

בהיר), גולדן גלורי (צוקיני צהוב)
זנים חדשים: קיימים זנים נוספים בשוק, 

אותם יש לנסות בהיקף מצומצם.
בבכירותם  דומים  מאוד  הזנים  בכירות: 

מלבד הזן ארליקה הבכיר בכשבוע ימים.

הפרייה ודבורים
מתחילת  כוורת  לשטח  להכניס  מומלץ 
־הופעת פריחה נקבית. הדבורים ימצאו בגי

דול במשך זמן רב, יש לשמור ולהקפיד לא 
לרסס בחומרים דוחים או רעילים לדבורים 
חורפי  בגידול  הקטיף.  תקופת  כל  במשך 
במנהרות עבירות לתקופה ארוכה במקרים 
גב  במרסס  לרסס  ניתן  חנטה,  בעיות  של 
אגרי בהורמון  הצמיחה  קודקודי  את  ־ידני 

סוף  שלקראת  מאחר  החנטה  להגברת  טון 
הזכר,  פרחי  של  הפריחה  פוסקת  הגידול 
או כאשר הדבורים לא פעילות בגלל ימים 
־קרים או בגלל פגיעה באוכלוסייתם הדבו

רים מפעילות שרקרקים.

הגנת הצומח

מזיקים

גורמות לצמח נזק ישיר, מד־  כנימות עלה
כאות את הצימוח ומפרישות טל דבש דביק, 
שעליו מתיישבות פטריות פייחת ומכער את 
הפרי. בנוסף המזיק מעביר מספר ווירוסים. 
אימידקלופריד  תכשירי  הגמעת  הדברה: 
־(קונפידור ודומיו), ריסוס בתכשירים טיפי

 .LQ 215 קי, מרשל, נקר, מלתיון, סבון זהר
מתמידופוס  תכשירי  ליבכם:  לתשומת 

(פרודקס ודומיו) הוצאו משימוש.
כנימת עש הטבק היא הווקטור האחראי 

להעברת מספר וירוסים בגידול.

 המלצות לגידול קישואים
בערבה 2014/15 

יורם צביאלי, עדי סויסה - מדריכי ירקות מו"פ ערבה  | 
 שמשון עומר - ממ"ר דלועיים, שלמה קרמר - מדריך שרות שדה סווטלנה דוברינין – מדריכת הגנה"צ 
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הדברה: מכאנית - חיפוי קרקע בפלסטיק 
צהוב חום יעיל בחודשים החמים, צבע צהוב 
מושך את כנימת עש הטבק ובעת נחיתתה 
־על פלסטיק היא לא מצליחה להתרומם ונ

שרפת מהחום. כיסוי אגריל או רשת חרקים 
־ 50 מש ומעלה מגנים על הגידול מפני ה
קפת בוגרים של כנימות עש הטבק וכנימות 

עלה.
תכימי – בתחילת העונה יעילות של הגמ־
עת תכשיר אימידקלופריד (קונפידור ודומיו) 
במינון 100 סמ"ק לדונם תהיה גבוהה ביותר. 
יפתח  שהמזיק  חשש  ישנו  העונה  במהלך 
אימידקלופריד,  בתכשירי  לטיפול  עמידות 
תכשירים  אחרים.  בתכשירים  לטפל  וכדאי 
אצטאפלוס,  אצטאסטאר,  איפון,  נוספים: 
תכשי ורימרק,  ביסקייה/קליפסו,  ־אקטרה, 

מובנטו,  ודומיו),  (סימבוש  סיפרמטרין  רי 
זהר  פגסוס,  מטרונום,  מוספילן/מפיסטו, 
הדחייה  את  בחשבון  להביא  יש   .LQ  215
האפשרית של הדבורים מתכשירי ההדברה 

ולהתייעץ עם הח"מ.
:זחלי עשי לילה פרודניה, לפיגמה הליו־

מהווים  אינם  כלל  בדרך  פלוסיה.  טיס, 
בעיה.

הדברה: 
אל ־אטברון, 

מתומיל  תכשירי  סיסטין, 
סיפרמטרין  תכשירי  ודומיו),  (לאנט 

(טיטאן ודומיו), 
זבוב הדלועיים: מהווה בעיה קשה מאוד 
– תוקפת את הפירות בכל הגילאים. למניעת 
הנזק כדאי לבצע טיפולי מניעה עם הופעת 
יש  לטיפולים  המלצות  לקבלת  החנטים. 

לפנות למדריך.

מחלות
כלל  בדרך  מופיעה  המחלה  קימחון: 
ניתן  לא  אם  היטב.  ומתפתחת  בספטמבר 
טיפול בגידול, מסוגלת המחלה לשרוף את 
־הגידול ולגרום לאובדן יבול. יש לטפל בת
7־10 ימים בתכשירים מקבו־  דירות פעם ב

שלא  מנת  על  לסירוגין,  שונות  כימיות  צות 
בפט לחומרים  עמידות  התפתחות  ־לעודד 

רייה.
הדברה: תכשירי גופרית יעילים מאוד, 
אבל לא לריסוס בטמפרטורה הגבוהה 
 .C 140או נמוכה מ־ C320 מ
תכשירי פנקונזול (אופיר 
ודומיו), אינדר, אקוגן 
סיסטאן/סיסטאן, 
דומרק,  באיפידן, 
וקט קומבי,  ־דומרק 

רה, מור NOP, נימרוד, נץ, 
שמן נימטול, סטרובי, סיגנום, סרניד, עומר, 

קוליס, רוביגן, שביט, שמן JMS, ספרול.
אתת  תוקפת  הפטרייה  גדולה:  קשיוניה 
־הגידול בדרך כלל בחורף תחילת אביב בל

חות גבוהה. 
:הדברה בויסטין/דלסן, סאוונה, סוויץ, סי־

גנום, רודיון.
סבוטריטי מתפתח היטב בתנאי חורף ות־

חילת אביב בלחות יחסית גבוהה.
סרנייד,  סיגנום,  סוויץ,  סאוונה,  הדברה: 

רובראל/רודיון.
הן  זה  בפרסום  הכלולות  ההמלצות  כל 
בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה 

לנקוט מנהג זהירות
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  היכן הם היום?

־חזקאל כהן חי, נושם וחוקר כמעט ארי
דגן.  בבית  וולקני  במרכז  עשורים  בעה 
הדוקטורט  לימודי  את  שסיים  אחרי 
בפיזיולו ברחובות,  לחקלאות  ־בפקולטה 

גיה של הצמח בפריחה וחנטה בתלתן לבן, 
המריא לנוטינגהאם באנגליה לראות מקרוב 
פיזי באגרו־מטאורולוגיה,  פרופסור  ־כיצד 

קאי, מפתח מודלים להערכה של התאדות 
מים מצמחים, לפי תנאי האקלים. "זה חשוב 
־לחקלאי, חסכון במים ליערנים ולפי זה קוב

עים איך היער ייראה, מתי יתבצע דילול ובכך 
ההשפעה על משק המים" מציין ד"ר כהן.

לו  הוצע  ואז  שנה  באנגליה  שהה  הוא 
לשמש חוקר ארעי, לא בתקן, בוולקני. "ג'רי 
הקרקע,  למדעי  המכון  מנהל  היה  סטנלי 
בעבודה.  אותי  שילב  והוא  והסביבה  המים 

הנושא של אגרו־מטאורולוגיה השפיע עלי 
מאד והשתלבתי בצוות בנושאים של קרקע 
ומים" ממשיך כהן ומוסיף: "היו אז דיבורים 
על שיטה אפשרית ליישום במחקר ובאופן 
שעוברת  המים  כמות  של  מדידה  מעשי, 
־בגזע עץ או בגבעול של צמח חד־שנתי לק

ביעת שיעור השקיה. אם יש מדידה רציפה 
כמה  לדעת  אפשר  בגזע  המים  שטף  של 
מים יצאו מהשדה. עבדתי עם מרסל פוקס 
והתרומה שלנו היתה כשהצלחנו לכמת את 
המודל של מרשל מניו־זילנד שניסה לקבוע 

כמה ליטר מים מאבד המטע ולא הצליח".
יחזקאל כהן שהה חודש בדרום אפריקה, 
בכפר ליד פורט אליזבט וכייל את השיטה. 
ומאז   1981 בשנת  ראשון  מאמר  "פרסמנו 
הראשונה  הקבוצה  היינו  מאמרים.  עוד 30 

שפרסמנו  המאמר  המודל.  את  שכימתה 
דחף את הנושא קדימה ויותר ויותר קבוצות 
שלנו.  השיטה  פי  על  פעלו  בעולם  מחקר 
הוזמנ העולם.  ברחבי  פופולרי  אדם  ־הייתי 

תי להציג את השיטה. היום יש יותר מ־100 
פרסומים בשנה למחקר. השיטה עזרה מאד 
המדי בשיטת  שינויים  יש  מאז  ־בעולם. 

דה, בשימוש במערכות שונות, כשכל אחד 
משפר משהו, ואולם העיקרון נשמר".

הפעלת  עד  כי  מדגיש  כהן  יחזקאל  ד"ר 
־השיטה שעליה הוא חתום היה נהוג להש

תמש באזור השפלה ב־700 מ"ק מים לעונה 
בכל  מ"ק  ל־500  הורידו  החקלאים  והיום 
המטעים והגידולים. "בעינינו זה היה הישג 

שהשיטה הפכה להיות גלובלית".
־שאלתי את דוקטור כהן לדעתו על המח

ד"ר יחזקאל כהן
לשעבר נספח חקלאות ומדע בסין וחוקר במכון למדעי הקרקע, המים 

והסביבה, במרכז וולקני • בשעתו, נשיא סין ז'מין, אמר לי בלשכתו: תפתחו 
את החקלאות שלנו, זה חשוב לעתיד סין"

 שמעון וילנאי

כהן בתפקידו כנספח חקלאי בסין
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זגג שהתקין את חלונות בנין 
הפקולטה ברחובות

ד"ר יחזקאל כהן נולד בבגדד, בירת עיראק, לפני 75 שנה. בגיל 9 עלה עם 
משפחתו לישראל והם התגוררו במעברת רחובות. המצב הכלכלי בבית היה 
קשה. "אבא היה צורף בעיראק אבל כאן עבד בקטיף תפוזים. הייתי ילד עני 
ובכיתה ו', מבלי להתייעץ עם הורי, נטשתי את ספסל הלימודים, הלכתי לעבוד 
בנין  של  החלונות  בהתקנת  ברחובות,  זגג  אצל  עבדתי  למשפחה.  לעזור  כדי 

הפקולטה לחקלאות שנבנתה באותה תקופה".
שלנו  לצריף  שלי  המחנכת  הגיעה  ואז  הזגג  אצל  עבדתי  ימים  ארבעה 
או  הספר  לבית  חוזר  אתה  תקיף:  בטון  לי  ואמרה  רחובות)  בזרנוגה(מעברת 
שאני קוראת למשטרה. למחרת חזרתי לספסל הלימודים. בכיתה ז' סידרה 
והסדר  פנימייה  זה  בכלל  חקלאי  ספר  לבית  שלי  הרישום  את  המחנכת  לי 
כספים שויצ"ו שילמה עבורי. הורי לא הבינו איך כל זה התרחש מבלי שהם 
השקיעו גרוש בלימודים שלי. למדתי ארבע שנים בנחלת יהודה. משם הגעתי 

לפקולטה לחקלאות".
עבודה  כהן  יחזקאל  חיפש  בירושלים  שהתקיימו  הראשון  התואר  בלימודי 
במעבדה. לפרנסתו עבד בבניין. את התארים השני והשלישי עשה ברחובות. 
בסג'רה.  גם  ועבדתי  "כדורי"  החקלאי  הספר  בבית  להורות  יצאתי  "אח"כ 
המפקח היה בריב עם מנהל המוסד החינוכי והוא הציע לי לנהל את כדורי. לא 

רציתי בתפקיד ".
את לימודי הדוקטורט סיים כאמור בפקולטה לחקלאות בתחום בעלי חיים 
בגידולי  גמר  עבודת  לעשות  לי  ואישרו  חיים  בעלי  אהבתי  "לא  שדה.  וגידולי 
מכן  ולאחר  בנוטינגהאם  עשיתי  ה'פוסט'  את  מספוא.  גידולי  בעיקר  שדה. 

קיבלו אותי בוולקני כחוקר ומאז 1975 אני פה".
קלפהולץ,  לבית  לדפנה  נשוי  הוא  יוסף.  כרמי  בישוב  מתגורר  כהן  יחזקאל 
מפקחת במס הכנסה ברחובות. בני הזוג אימצו שני ילדים שבגרו מאז. הבכור 
בן 41 אב לארבעה בכיר בשב"כ, השני בן 37 אב לפעוטה בת שנה וחצי. הרעיה 

דפנה היתה מזכירה של אורה נמיר עת כיהנה כשגרירת ישראל בסין.

"אינני מגזים לומר 
שאנחנו מצוינים. רמת 

המחקר היא ברמה 
עולמית ומצטיינת 

יותר באזורים יבשים. 
השיטות שפיתחנו 

ובהן טפטוף טמון - 
העולם לומד ומחקה 

את זה. בשעתו הצגנו 
בסין את הטכנולוגיות 

המתקדמות של 
ישראל ודיונים על 

חקלאות ישראל היו 
בפרלמנט הסיני".

"אינני  השיב:  וכך  ישראל  של  החקלאי  קר 
מגזים לומר שאנחנו מצוינים. רמת המחקר 
באזו יותר  ומצטיינת  עולמית  ברמה  ־היא 

רים יבשים. השיטות שפיתחנו ובהן טפטוף 
טמון - העולם לומד ומחקה את זה. בשעתו 
המתקדמות  הטכנולוגיות  את  בסין  הצגנו 
של ישראל ודיונים על חקלאות ישראל היו 

בפרלמנט הסיני".
־ד"ר יחזקאל כהן היה נספח למדע וחק

לאות בסין בשנים 1997 ועד שנת 2000 בימי 
ישראל  כשגרירת  נמיר  אורה  של  כהונתה 
נכבדה  תרומה  תרמה  נמיר  בבייג'ין. "אורה 
הישראלית  החקלאות  את  בפארה  ביותר 
מהרגע שהחלה בכהונתה שם ב־1996.היום 
מת טכנולוגיה  מישראל  מקבלים  ־הסינים 

החממות  לצד  בחממה  רשת  לבתי  קדמת 
שנה.   2000 לאורך  בסין  שהיו  המסורתיות 
בלשכתו:  לי  אמר  ז'מין,  סין,  נשיא  בשעתו 
־תפתחו את החקלאות שלנו, זה חשוב לע

תיד סין".
יחזקאל כהן הוא גימלאי של מרכז וולקני 
ואולם הוא לא זנח לרגע את עבודת המחקר. 
דגן  לבית  בשבוע  פעמים  ארבע  מגיע  הוא 
ושוקד על מחקריו. בשנות פעילותו הדריך 
ושלושה  דוקטורנטים  סטודנטים  שלושה 

מאסטרנטים.

כהן חוקר את שטף המים בגזע תמר
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ו הפעם הראשונה שיוצא לאור בישראל ז
חרקים  בקבוצת  העוסק  בעברית  ספר 
־מזיקים כה חשובה כמו ספר זה שלפני

נו.
עד כה פורסמו רק מאמרים נפרדים, פרקים 
־נפרדים בספרי אנטומולוגיה או תוצאות סק

רים בענפים ייחודיים(הדרים). ספר זה מוסיף 
המזיקים  החרקים  מיני  להכרת  נוסף  נדבך 

בישראל.
יש לברך את הכותבים, ליאנה זרבי ודר' צבי 
קליין, ואת השירותים להגנת הצומח ולביקורת 
על הוצאת הספר המאיר את עינינו במה שיש 

בו. 
יש בו בעיקר צילומים מפורטים של כנימות 
העלה על מופעיהן השונים המאפיינים קבוצה 
זו יותר מכל קבוצת חרקים מוכרת אחרת. יש 
־בו מבוא ורקע כללי להכרת על משפחה זו, הו

ראות מדויקות להכנת מתקנים מיקרוסקופיים 
ודברי הסבר קצרים על כל מין ומין.

לכל אלו חשיבות רבה מאד עבור כל אנשי 
מיני  להגדרות  לעת  מעת  הנזקקים  המקצוע 

הכנימות.
להיות  אמור  כזה  ספר  הוצאת  למעשה, 
האנטומולוגית  הקהילייה  בקרב  חשוב  אירוע 
הכותבים,  דברי  עלפי  לצערי,  אך  בישראל, 
הספר עוסק רק ב - 37 מיני כנימות עלה מתוך 
למעלה מ-200 מינים המצויים בארץ, ומשמש 
מיני  של  ולהגדרה  להכרה  עזר  ככלי  בעיקר 
כנימות העלה המגיעים מדגימות המתקבלות 

ממקורות שונים. 
־זו החמצה של הזדמנות לכתיבת ספר מונו
־גרפי בתחום, מה גם שאין בו התמקדות בכני

מות עלה המזיקות לחקלאות, אך יש בו מגוון 
של אלו המזיקות לכלל הצומח בישראל. נראה 
כי הפניית הזרקור לתחום צר של מיני כנימות 

־העלה ללא ההכרה בחשיבות החקלאית והכלכלית של מינים נוס
פים, היא תוצאה של התייחסות למצאי שהיה תחת ידם של הכותבים 

ולא כתוצאה מסקר ארצי מיוחד המוקדש לקבוצה זו.
מקום  היה  כמובן),  (קונסטרוקטיבית  בביקורת  עסקינן  כבר  ואם 
השונות  ועל  הייחודית  הפולימורפיזם  תופעת  על  במבוא  להרחיב 

הרבה בין המינים בכל הנוגע לתופעה זו.
מן הראוי היה לתת לכל הכנימות את שמם הקיים גם בעברית ולא 

רק לחלקם.
ואינה  דייה  ערוכה  אינה  השונים  למינים  הפונדקאים  רשימת 

מלאה.
מלוא התיקונים יועברו לכותבים, אך זה טבעי למהדורה ראשונה 

ואינו צריך להעיב על החגיגה שבהוצאת ספר חשוב ומועיל זה.
ניתן לרכוש את הספר בשירותים להגנת הצומח ולביקורת בעלות 

של 100 ₪.

  ספרים רבותי, ספרים

כנימות עלה מזיקות בישראל
| יצחק בר-זכאי
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שראל היא אכן מעצמה גרעינית. אך לא י
בתחום  גם  אלא  הביטחון  בתחום  רק 
שמיועדים  גידולי־שדה  של  הפיתוח 
־לפיצוחים. הבולטים הם כמובן זרעי הבוט
־נים והחמניות, שהם ללא ספק מלכי הפי

צוציות. 
לא הרבה יודעים זאת, אבל ישראל היא 
־מהמובילות בעולם בצריכת הבוטנים הקלו

יים לנפש, אפילו יותר מאשר ארה"ב־מולדת 
חמאת הבוטנים. אולם, למען האמת, עיקר 
הגידול של בוטנים בישראל הוא לא למטרת 
שימוש מקומי אלא דווקא ליצוא לאירופה. 
מסתבר, שהאירופאים משוגעים על בוטנים 
־המשווקים עם התרמיל השלם (ראו בתמו
־נה), ומוכנים לשלם הרבה מאוד עבור בוט

נים בעלי תרמיל בהיר, מאורך וגדול, וכמובן 
לגדל  אפשר  אי  באירופה  טוב.  טעם  בעלי 
־בוטנים (גידול שמקורו טרופי) ולכן האירו
פאים תלויים לגמרי בייבוא בוטנים מחו"ל.

השישים  בשנות  כבר  זאת  גילו  בישראל 
הת מכך  וכתוצאה  הקודמת,  המאה  ־של 

בקליפה  בוטנים  ייצור  של  שלם  ענף  פתח 
הנגב  באזור  בעיקר  התפתח  הענף  לייצוא. 
המערבי על אדמות חוליות שבהן מתפתח 
תרמיל בהיר וזהוב במיוחד (כידוע, התרמיל 
ומ לקרקע,  מתחת  מתפתח  הבוטנים  ־של 

כאן שמם המדויק יותר: אגוזי־אדמה). כמו 
כן, תנאי אקלים מיטביים, טיפוח זנים בעלי 
־תרמיל גדול ויפה, והקפדה על איכות התו

צרת ועיתוי השיווק, תרמו אף הם לפיתוחו 
של מוצר איכותי מאד בשוק האירופאי. מאז 
־ועד היום נשאר ענף זה כאחד הענפים היצי

בים ביותר בשוק הייצוא הישראלי שמייצא 
מדי שנה עשרות אלפי טון בוטנים בקליפה.

אולם פיתוח ענף הבוטנים הישראלי אינו 
־קופא על שמריו, וקבוצות מחקר במכון וו

לקני עוסקות רבות בפיתוחים חדשים. אחד 

־הפיתוחים האלה הוא של בוטני איכות עתי
 .(oleic acid) אולאית שומן  בחומצת  רים 
עתירי־שמן  זרעים  הם  הבוטנים  כידוע, 
(כ־50% מהחומר היבש). השמן הזה מכיל 
בתוכו כ־50% חומצות שומן רב־בלתי־רוויות 
(בעיקר חומצת שומן לינולאית) ורק כ־30% 
(חומצת  חד־בלתי־רוויות  שומן  חומצות 
שומן אולאית). קבוצת מחקר במכון וולקני 
בראשותו של דר' רן חובב פיתחה לאחרונה 
זני בוטנים בקליפה חדשים, שזהים כמעט 
לגמרי לזנים הישראלים הקיימים, אך בעלי 
ריכוז גבוה מאוד של חומצת שומן אולאית, 
כ־80%, וללא חומצות שומן רב־בלתי רוויות 
כלל. למעשה, פרופיל חומצות השומן בזנים 
האלה זהה לגמרי לאלו של שמן זית או שמן 
מאוזנת  שדיאטה  להדגיש  חשוב  אבוקדו. 
חד־בלתי־ שומן  חומצות  גם  לכלול  צריכה 

רב־בלתי־רוויות.  שומן  חומצות  וגם  רוויות, 
אולם, בניגוד לישראל שבה יש שימוש נפוץ 
במקורות  מחסור  יש  באירופה  זית,  בשמן 
טבעיים וזולים של חומצת שומן חד־ביתי־
בוטנים  של  התזונתי  היתרון  ומכאן  רוויות. 

עם חומצה אולאית גבוהה.
בוטנים בעלי חומצת שומן אולאית גבוהה 
מכי גדול.  נוסף  יתרון  עוד  בתוכם  ־מכילים 

וון שחומצה אולאית נוטה פחות להתחמצן 
אזי  רב־בלתי־רוויות  שומן  חומצות  מאשר 
חומצות  של  גבוה  אחוז  שמכילים  בוטנים 
־שומן אלה מחזיקים יותר זמן לפני שמקב

ה"ישן".  או  "מקולקל"  ה  הטעם  את  לים 
חומ עם  בקליפה  שבוטנים  הראו  ־עבודות 

צה אולאית גבוהה יכולים להשתמר בתנאי 
החדר למשך יותר מחודשיים מאשר בוטנים 
רגילים ללא איבוד של הטריות. תוכלו לתאר 
האלה  לבוטנים  שיש  היתרון  את  לעצמכם 
הן בפיצוציות (שבהן מוכרים את הבוטנים 

בתפזורת) והן בבית הלקוחות.

־החדרת התכונה של חומצה אולאית גבו
הה יכולה להתאים גם לזרעי חמניות שהן 
הכדורגל  פיצוחי  מבין  ביותר  הפופולאריות 
("גרעינים שחורים"). בדומה לבוטנים, שוק 
החמניות לפיצוח הוא לא רק לשיווק פנימי 
אלא גם בייצוא לאירופה. שמם של הזנים 
־הישראלים של חמניות לפיצוח הולך לפני

ירידה  ישנה  האחרונות  בשנים  אולם,  הם. 
בגלל  חמניות  של  היצוא  בהיקפי  מסוימת 
זול  חומר  של  בעיקר  מאוד  חזקה  תחרות 

מסין, ספרד וטורקיה. 
זרעי חמניות בעלי חומצה אולאית גבוהה 
נוטים גם הם להתחמצן פחות בתנאי אחסון 
וקלייה. גם השמן שלהם יציב יותר בטיגון. 
חומצה  עם  לשמן  המיועדות  חמניות  ואכן, 
ולפעמים  בעולם,  ידועות  גבוהה  אולאית 
אף נמכרות כתחליף/זיוף לשמן זית. אולם, 
־טיפוסי החמניות שמיועדות לפיצוח הן שו

נות מאוד מטיפוסי החמניות לשמן. הן יותר 
גדולות ובשרניות ומכילות ריכוז נמוך יותר 
מרוחקים  טיפוסים  בשני  מדובר  שמן.  של 
גנטית בעלי מאפיינים גנטיים שונים, וקשה 
מאוד להחדיר תכונות כגון תכונת החומצה 
שמן  חמניות  מטיפוסי  הגבוהה  האולאית 

לטיפוסי חמניות לפיצוח. 
וולקני,  במכון  מחקר  קבוצת  כך,  בשל 
־בראשותם של דר' שמואל גלילי ויוסי הר

והיא  אחרת,  באסטרטגיה  עובדת  שנהורן, 
חמנ של  מוטנטים  אוכלוסיות  של  ־סריקה 

חומר  באמצעות  מייצרים  זו  בשיטה  יות. 
כימי אלפי פרטים שונים של חמניות בעלי 
סורקים  החוקרים   .DNAב־ אקראי  שוני 
חקלאיות,  תכונות  להרבה  המוטנטים  את 
חומצה  עם  שמן  של  לתכונה  גם  ביניהן 
אולאית גבוהה. משום שחומר המוצא הוא 
אזי  לפיצוח  המיועדות  ישראליות  חמניות 

תהליך הפיתוח הוא מהיר ויעיל. 
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פיצוחים משופרים
 במכון וולקני מפתחים בוטנים

וחמניות לפיצוח בעלי תכונות בריאות וחיי מדף 
משופרים

| מאמר שהועבר למערכת על ידי דוברת מכון וולקני
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גדלים ל ישראל  מילדי  מ-90%  מעלה 
ומתחנכים בעיר; משמעות הדבר היא 
שהעצים הגדלים ליד ביתם, בדרך לגן, 
סביבה  ה  הם  הנוער  לתנועת  או  הספר  לבית 
באופן  שייפגשו  העיקרית  האמתית  הטבעית 
־יומיומי. בעולם ובישראל הולכת וגוברת המו

באזור  במיוחד  העצים,  של  לחשיבותם  דעות 
היא  לחיינו  העצים  של  משמעותם  העירוני. 
רבה: העצים הם היצור החי הגדול ביותר בנוף, 
הם קולטים את הפחמן הדו-חמצני מהאוויר 
מצלים  מים,  ואדי  לנשימה  חמצן  ופולטים 
החמים,  הקיץ  בימי  הסביבה  את  ומקררים 
ומה ביולוגי  מגוון  של  קיומו  את  ־מאפשרים 

ווים בית גידול לציפורים, לפרפרים וליצורים 
אחרים, הם מהווים ציוני דרך בהיסטוריה של 
העם והארץ ומייפים את הנוף העירוני והכפרי 

בארצנו. 
למרות זאת, רובנו חולפים על פניהם מדי 
יום מבלי להבחין בהם ומבלי להבין את גודל 
בנושא  וידע  מודעות  חוסר  לחיינו.  חשיבותם 
שונות,  חומרה  בדרגות  בעצים  פגיעה  מסב 
־פגיעה העלולה להיגרם, למשל, כתוצאה מפי

מהווה  שהעץ  משום  או  מואצים  ובנייה  תוח 
"מטרד" לדעת גורם כלשהו. 

אנו, יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, אחראים מתוקף החוק להגן על 
העצים בישראל. בימים אלו אנו משיקים את 
שומרים על העצים", שמטר־ "המיזם החינוכי 
תו להטמיע בקרב הציבור הרחב בישראל את 
חשיבות השמירה על העצים. כל אדם במדינת 
ישראל, צעיר כבוגר, יודע שפרחי הבר מוגנים 
ולא יעלה בדעתו לפגוע בהם. כמו פרחי הבר, 
כך גם העצים, מוגנים וחשובים ביותר לקיום 
"שומ־  האדם והסביבה, ומכאן "נולד" המיזם
,רים על העצים" שמטרתו לחנך להכרה שעלי־
נו לשקם ולטפל בעצים למען הארכת ימיהם 
ותרומתם לאדם ולסביבה ואל לנו לפגוע בהם 

על ידי גיזום חריף, השחתה או כריתה.
שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה היא שנת 
שמיטה. בשנת השמיטה אנו מצווים אמנם על 
אך  האילן,  ועבודת  הקרקע  עבודת  השבתת 
מותרת כל עבודה המאפשרת את המשך קיום 
היא  השמיטה  שנת  לפיכך,  ושמירתו.  העץ 
לע כולה  החינוך  למערכת  מצוינת  ־הזדמנות 

לאדם  תרומתם  בלימוד  העצים,  בהכרת  סוק 
עליהם  להגן  שנועדו  ובפעילויות  ולסביבה 

מכריתה ומפגיעה. כל זאת ועוד ניתן לעשות 
באמצעות המיזם "שומרים על העצים". 

מטרות המיזם "שומרים על 
העצים"

להפנות את תשומת הלב אל העצים, להכיר   •
־את העצים ולפתח התבוננות ופליאה מה

ביותר  המופלאים  החיים  היצורים   – עצים 
בעולמנו.

העצים  חשיבות  את  ולהבין  ללמוד  להכיר,   •
־לקיום החיים ולאיכות החיים לאדם ולסבי

בה.
של  ההיסטורי  ערכם  את  וללמוד  להכיר   •

העצים בארצנו.
לעודד לקיחת אחריות בטיפול בעצים ובש ־• 

מירה עליהם.

מי יכול להשתתף במיזם?
אדם  או  קבוצה  ארגון,  לכל  מיועד  המיזם 
המודעים לחשיבות הרבה של החינוך להגנה 
־על עצים, משלבים את הנושא בתכנית החי

את  ולהפיץ  להוביל  ומעוניינים  שלהם,  נוכית 
כל  בתחומם.  העצים"  על  "שומרים  המיזם 
מיזם יוביל מרכז אחד או צוות מובילים שיחד 
יגבשו, יתכננו ויפעילו אותו בקהילה שבראשה 

הם עומדים.
במדור "שומרים על העצים" שבאתר פקיד 
מו הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  ־היערות, 

פיעים הפרטים הדרושים להשתתפות במיזם 
"שומרים על העצים", כמו הצעות לפעילויות 
ושמירה  העצים  עם  היכרות  בנושא  חינוכיות 
עליהם, שבאמצעותם ניתן להרכיב את תכנית 
המיזם המתאימה לכיתה, לשכבה לבית הספר 
או לקהילה שבה אתם פועלים. בנוסף, באתר 
כמו  עצים,  בנושא  ומגוונים  רבים  עזר  חומרי 
מדריכים לזיהוי עצים, טיולים בעקבות עצים, 
טיפול בעצים ועוד, ואף משחקים בנושא עצים. 
מרבית החומרים ניתנים להורדה ללא תשלום, 

ואפשר לרכוש גם כחוברות ומשחקים.

אופן ההרשמה וההשתתפות 
במיזם "שומרים על העצים"

הרשמה להשתתפות במיזם נעשית במדור 
היערות,  פקיד  באתר  העצים"  על  "שומרים 
הנרשמים  הכפר.  ופיתוח  החקלאות  משרד 
צוות  עם  וייעוץ  תמיכה  מקשר,  ייהנו  למיזם 

המיזם  תכנית  לבניית  היערות  פקיד  יחידת 
־החינוכי שלהם. בנוסף, יוזמנו להשתתף בהש

תלמות שתיערך על ידי יחידת פקיד היערות 
־במשרד החקלאות. בהשתלמות יילמדו הנוש

אים שלהלן: 
היכרות עם העצים  •

החיים  לקיום  וחשיבותם  העצים  תרומת   •
ולאיכות החיים בעולמנו

ערכם ההיסטורי והלאומי של העצים   •
הצגת חוק פקודת היערות  •

התוודעות לדרכי הטיפול בעצים  •
בנושא  שונות  חינוכיות  לפעילויות  רעיונות   •

העצים
סיורים בנושא עצים  •

בחודש אפריל 2015 ייערך כנס ארצי שנתי 
־למשתתפי מיזמי "שומרים על העצים". במס
־גרת הכנס יוצגו התוצרים של המיזמים השו

נים מהקהילות השונות ברחבי הארץ, ויחולקו 
הע על  במיזם "שומרים  השתתפות  ־תעודות 

צים" לכל הקבוצות שלקחו בו חלק ושלחו את 
תוצריהן. שלושת המיזמים המוצלחים ביותר 
יזכו בשי הכולל חומרי עזר לפעילויות להגנה 

על עצים.
ניתן  נוספים  פרטים  ולקבלת  לבירורים 
לפקיד  חינוכית  יועצת  עצמון,  לדגנית  לפנות 

היערות, 
 protected.trees@gmail.com בדוא"ל 

או בטל': 054-3003758.
אם ברצונכם להוביל מיזם חינוכי לשמירה 

על העצים - הצטרפו אלינו עוד היום!
"עץ בן 70 שנכרת - לא יוכל לבוא במקומו 
שום מבנה מועיל חדש. אין תמורה לעץ עתיק. 
המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם. אין שום 
איקליפטוס  מעץ  יותר  חשוב  חשמל  או  בניין 
עבות, שקמה ישנה, חורש אלונים. הם שורשי 
האדם. בניין תוכל להקים כאן או שם – ולעץ 
100 אין תמורה. אין זו רק ונדליות אלא ער־  בן
עור העתיד. ובאיזו קלות עוקרים אצלנו. תמיד 
למשהו,  או  למישהו  מפריעים  שעצים  נמצא 
לקו הישר של המדרכה או לחוטי החשמל או 
קצר  בדמיונו  יזם  שמישהו  קטנה  כיכר  לאיזו 

הכנפיים…"
דברי ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון 
הבאת  בעת   17.12.1962 מיום  בכנסת  בנאום 
חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרי לאום 

ואתרי הנצחה לקריאה ראשונה.

מיזם "שומרים על העצים" 
| חגי שניר וישראל גלון אגף יער ואילנות, יחידת פקיד היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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גם ע המקומי.  בשוק  דבר  לשם  מזמן  הפכה  אשכול  גבניית 
־ברשתות השיווק המגמה ניכרת בצורה משמעותית על המד

חיי  בעל  ומוצק  אחיד  לאשכול  ההעדפה  לראות  וניתן  פים 
מדף ארוכים. 

הוא  אשכול,  עגבניות  לגידולי  שהובילו  המרכזיות  הסיבות  אחת 
של  הקטיף  תדירות  עובדות.  בידיים  בחסכון  המשמעותי  היתרון 
אשכולות נמוך מעגבניות בודדות ובמקום לקטוף מדי יום בקיץ ובין 
־יומיים לשלושה בחורף, את עגבניות האשכול קוטפים אחת לארב

עה־חמישה ימים לאחר שכל האשכול האדים והבשיל. יתרון נוסף לו 
זוכות עגבניות האשכול על פני הבודדות, הוא אורך חיי מדף ארוכים 

יחסית המאפשר למגדלים ליהנות מ"מרווח נשימה". 
לצד מגמת הגידול בעגבניות אשכול, ניתן לחזות גם בהרחבת 
לגידול  בכנות  השימוש  עגבניות.  גידול  לצורך  בכנות  השימוש 
ירקות מוכר זה זמן רב בעולם החקלאות והוא מקובל ברחבי 
הארץ ובעולם. הוא מסייע למגדלים להתמודד עם מחלות קרקע 
־שונות ולחזק את הצמח. בארץ השימוש בכנות נפוץ מאוד בג

ידולי עגבניות צ'רי (מכיון שמדובר בגידולים ארוכי טווח) והוא 
הולך ומתרחב במרוצת השנים גם לעגבניות הבודדות ועגבניות 

אשכול. 

ישנן מספר יתרונות משמעותיים לגידול עגבניות על כנות:
1. התגברות על מחלות קרקע טפיליות שונות.

עם  בהתמודדות  שמסייעת  חזקה  שורשים  במערכת  שימוש   .2
תנאי שטח קיצוניים, בהם מליחות הקרקע שנפוצה באזורי הגידול 

המרכזיים של העגבניה – בשור, רמת נגב והנגב.
3. כנות מחזקות את הצמח ומאפשרות למגדלים להאריך את עונת 

הגידול שלו.
לשילוב  המגדלים  לרשות  כיום  עומדות  אשר  האופציות  אחת 
־עגבניות אשכול עם כנות, היא המודל המוצלח של גידול עגבניית אי

קראם האיכותית והמוכרת, שמאופיינת במוצקות, אודם חזק ונוחות 
בקטיף, יחד עם כנת ארנולד שנחשבת לכנה מאוזנת המצויידת בסל 

עמידויות רחב. 
מבטחים,  ממושב  לוי  מיקי  של  במשקו  שנוסה  המשולב  המודל 
־הביא עימו בשורה חדשנית גם בעומד השתילה. בשונה משיטת הגי

דול "המקובלת" בה מגדלים בעומד של 50 ס"מ, הוחלט לשנות את 
עומד השתילה ל־70 ס"מ וכיום התוצאות מדברות בעד עצמן: כ־ 21 
טון לדונם לעומת 18 בשנים הקודמות. מעבר לפדיון גבוה יותר, ישנם 
יתרונות נוספים משמעותיים למודל זה, בהם הארכת עונת הגידול, 
פירות גדולים יותר, היכולת לחסוך בדשן וחיסכון בידיים עובדות בשל 

הפחתה בכמות ההדליות ובכמות הצמחים.

עגבניית איקראם - הדרך הנבונה 
לגידול עגבנייה

| ענבר אברהם , זרעים גדרה
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ניהל  האחרונות  השנים  בשלוש  כזכור, 
־מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חק

עם  אינטנסיבי  מו"מ  צור  מאיר  ישראל,  לאי 
התקנות  את  לשנות  בכדי  החקלאות  משרד 
את  המגדיר  הזרים"  העובדים  "חוק  מתוקף 
משכרו  לנכות  המעסיק־החקלאי  של  זכותו 
־של העובד הזר את העלויות של תנאי מגו

ריו.
עיקר השינוי נוגע לעלויות בגין ההלנה של 
מגורים,  לרבות  החקלאי,  אצל  הזר  העובד 
־הוצאות חשמל, מים והוצאות כלליות. החק

לאי נושא בעלויות חודשיות גבוהות על מנת 
הולמים,  למגורים  החוק  בדרישות  לעמוד 
והסכום אותו גובים מהעובד הזר אינו משקף 

ומבטא את העלויות הריאליות.
־לאחר שנקלעו הצדדים למבוי סתום בק

ביעת הסכום, נענה מנכ"ל משרד החקלאות, 
־רמי כהן, לבקשת צור והנחה את משרדו לע
־רוך בדיקה כלכלית אשר עיקרה יועבר למש
־רד הכלכלה. בהתאם לעבודת משרד החקל

אות הוחלט כי ינוכה משכרו של כל עובד זר 
סך של 775 ₪. הוצאות אלו הינן על הוצאות 
הנלוות לעבודה (כולל מים, חשמל, גז ועוד) 
כמו כן, עבור מגורים הולמים (מבנה מגורים 

הכולל ריהוט, כלי מיטה, ציוד חשמלי ועוד)
צור אף נפגש עם שר הכלכלה, נפתלי בנט 
בכדי לקדם באופן מידי את החלת התקנות, 
־ושר הכלכלה אישר את השינוי. משרד הכל

כלה צפוי להעביר תקנות אלו לדיון ולאישור 
וועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

מאיר צור: "מדובר בפריצת דרך ובבשורה 
יקל  העוול  תיקון  כאשר  החקלאים,  לציבור 
על ציבור החקלאים, בעיקר בתקופה כלכלית 
קשה זו. בכוונתנו לרתום את ועדת העבודה 
החקלאות,  לשר  מודה  אני  הנושא.  לאישור 
יאיר שמיר, לשר הכלכלה, נפתלי בנט, ליו"ר 
הלובי החקלאי, חה"כ זבולון כלפא, למנכ"ל 
־משרד החקלאות, רמי כהן, למזכ"ל התאח
המוע ליו"ר  וילן,  אבו  ישראל,  חקלאי  ־דות 

למזכ"לי  בלום,  אייל  הערבה,  האזורית  צה 
השותפים  ולכל  הארגונים  ומזכירי  התנועות 

החקלאים הרבים שתרמו לקידום הנושא". 

מגבש  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 
בימים אלה תוכנית חדשה לעידוד חקלאים 
בשל תמיכה  באמצעות  להתארגנות  ־לסיוע 

בים שונים של התגבשותה והפעלתה. מטרת 
התוכנית לתמרץ את החקלאי הבודד ולחזק 
בהת התאגדות  ידי  על  ההתיישבות.  ־את 

לגודל  מיתרונות  נהנים  החקלאים  ארגנויות 
־ויכולים לשפר את כוח המיקוח ואת הרווח

אחד  מצד  ליישם  קרי,  שלהם.  העסקית  יות 
יתרונות לגודל ומצד שני לשמר את המשק 
ולהתייש למקום  הקשור  הקטן  ־המשפחתי 
בות, ובכך לקדם את החזון שהציב המשרד.

 -  2014 בשנים  יעמוד  התוכנית  תקציב 
2015 על 10 מיליון ₪. התקציב גובש במהלך 
העסקיים.  ההגבלים  בחוק  לתיקון  הדיונים 
־התיקון לחוק מונע ממשווקים שאינם מגד

לים לתאם מחירים וכמויות. בעקבות התיקון 
בשנים  המשפחתיים  המשקים  והיחלשות 
־האחרונות, נדרש ביסוס וחיזוק של התארג

הפטור  את  לנצל  שיוכלו  כדי  מגדלים,  נויות 
החוק.  לתיקון  בהתאם  המרב  את  ולהפיק 

החוק ייכנס לתוקפו במרץ 2015.
החקלאות בעלת ערך לאומי חברתי גבוה 
מעבר לערכה הכלכלי של התוצרת אותה היא 
מספקת, ולכן מדינות רבות בעולם מספקות 
לייצור החקלאי ולעוסקים בו תמיכות ישירות 

נרחבות. בעולם בכלל ובישראל בפרט, ניתן 
להבחין במגמה של ירידה במספר החקלאים 
הפעילים ובתוך כך הגדלת שטחי העיבוד של 
־החקלאי הבודד. בעבר, עשרות דונמים בוד

שטחי  כיום  אך  שלמה,  משפחה  פרנסו  דים 
את  לכלכל  מספיקים  אינם  הללו  העיבוד 

אותה המשפחה. 
מוש ואיכותה  החקלאית  התוצרת  ־כמות 

אקלימיים,  מאירועים  השנה,  מעונות  פעות 
אין  שלחקלאי  נוספים  ומגורמים  ממזיקים 
־יכולת לשלוט בהם. ענף החקלאות גם מת

אפיין בכך שפועלים בו חקלאים רבים אשר 
של  מועט  למספר  תוצרתם  את  מוכרים 
־משווקים או סיטונאים, כך שבפני כל סיטונ

אי עומדות אפשרויות רבות לרכישת תוצרתו. 
מתכלה,  היא  החקלאית  שהתוצרת  מכיוון 
נאלץ  החקלאי  קצר  זמן  שבטווח  מצב  נוצר 
למכור את תוצרתו. נוכח היצע חקלאי קשיח 

באופן יחסי - נחלש כוח המיקוח שלו. 
באמצעות התארגנות, החקלאים מגבירים 
את כוח המיקוח ואת היתרונות לגודל שלהם 
בנושאים שונים לרבות ממשקי גידול, ניטור, 
־בקרה, הדרכה, רכישת תשומות, מיתוג, ארי

זה שיווק ועוד. כמו כן פעילות החקלאי דרך 
ההתארגנות עשויה לתרום לשיפור ההתאמה 
של כמות ואיכות המוצרים לדרישות השוק, 

עלויות  ואת  השיווקי  הסיכון  את  להקטין 
העסקה ולהעניק לחקלאי הבודד גישה נוחה 

וקלה יותר למשאבים ולשווקים. 
־התוכנית שגובשה במשרד החקלאות ופי

תמיכה:  מסלולי  שלושה  כוללת  הכפר  תוח 
להשתת־ ההיתכנות  "בחינת  בשלב  "סיוע 
היתכנות  לבדיקת  ייעוץ  שירותי  בעלות  פות 
להתארגנות חקלאים ולהכנת תכנית עסקית. 
גיבוש  בעלות  השתתפות  הינו  נוסף  מסלול 
ההתארגנות  ליצירת  המשפטיים  המסמכים 
ייסוד  לצורך  המשפטית  התשתית  לבניית 
מס וכלל  תקנון  להעמדת  עד  ־ההתארגנות 

כאגודה  לרישומם  הנדרשים  ההקמה  מכי 
שיתופית על ידי רשם האגודות השיתופיות. 
בעלויות לניהול ההת־  מסלול שלישי יתמוך
־ארגנות וגם לפעולות מיתוג ושיווק של ההת

לחקלאי  הדרכה  שירותי  כדוגמת:  ארגנות, 
האגודה, שירותי ייעוץ כלכלי ועסקי לאגודה, 
הקמת  שוק,  מחקרי  בפרסום,  השתתפות 

אתר אינטרנט ויחסי ציבור.
פירות  במגדלי  תומך  האירופי  האיחוד 
בהתארגנויות  תמיכה  באמצעות  וירקות 
באי־ החקלאית  התוצרת  מן   40%  חקלאים.

התארגנויות  ידי  על  משווקת  האירופי  חוד 
חברים  אשר  המגדלים  של  וחלקן  מגדלים 
בארגוני מגדלים עמד על 17% בשנת 2010. 

בשורה לחקלאים
יופחתו עלויות החקלאי המעסיק עובדים זרים, באשר להלנה ותנאי מגוריו של העובד הזר

תמיכה בהתארגנויות חקלאים
משרד החקלאות מגבש תוכנית חדשה לתמיכה בהתאגדות להתארגנויות חקלאים בהיקף תקציבי 

של 10 מיליון ₪ 
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־האיחוד האירופי תומך בפעולות אשר מבצ
עות התארגנויות חקלאים, בין היתר בפעולות 
על  ושמירה  שיפור  הייצור,  תכנון  שמטרתן 
־איכות המוצר, פעולות שנועדו לשיפור השי

ווק, מחקרים ניסיוניים, מניעת משברים, כלי 
האירופי  האיחוד  סביבתיות.  ופעולות  ניהול, 
־מממן במשותף עם ההתארגנות פעולות בס

כום של עד 4.6% מערך התוצרת המשווקת 
על ידי ההתארגנות.

לקט תפוחי אדמה
מחקר בינלאומי קובע שצמחים 

אורגניים מייצרים יותר נוגדי 
חמצון

מאוניברסיטת  בינלאומית  חוקרים  קבוצת 
שצמ וושינגטון־ארה"ב)הוכיחה  קאסל(  ־ניו 

חים אורגניים מכילים 60% יותר נוגדי חמצון 
־מאשר צמחים הגדלים בשיטה הקונבנציונא

לית .
ניתוח של 343 מחקרים שעסקו בהשוואה 
בין צמחים אורגניים ללא אורגניים, הראה כי 
מזון אורגני של פירות, ירקות ודגניים יוסיפו 
לאדם חלבון שווה ערך לאכילה של 1־2 מנות 

של ירקות / פירות ליום.
לתזו הבריטי  ב"ירחון  שפורסם  ־המחקר 

נה" מראה באופן מובהק ירידה בנוכחות של 
כמו־  אורגאני,  במזון  רעילות  כבדות  מתכות 
קדמיום, עופרת, נחושת, ב50% פחות מתחת 

לסף תקנות המזון של האיחוד האירופאי.
פרופסור קרלו לפייט שניהל את המחקר, 

טוען כי הוא מוכיח שבחירת מזון שמיוצר 
ע"פ כללי הגידול האורגאני תוביל לעלייה 
ומפחית  דורש,  שהגוף  חמצון  נוגדי  בספיגת 

את חשיפת הגוף למתכות כבדות רעילות.
המידע הזה שלא היה קיים עד היום והיו בו 
סתירות רבות התאפשר הודות לשיטות הרבה 
לתוצאות  להגיע  שאפשרו  משוכללות  יותר 

הנ"ל.
תרומ על  דורות  לאורך  שהתנהל  ־הויכוח 

תו או אי תרומתו של המזון האורגאני אמור 
להסתיים עם פירסומו של מחקר זה שקובע 
־נחרצות את תרומתו של המזון האורגאני לב

ריאות הגוף.
וושינגטון  ניו־קאסל  אוניברסיטת  מקור: 

 Poato daily news ארה"ב–
תרגם והבלה"ד: יענקל'ה כהן

115 מיליון ₪ פיצוי לירקנים
סכום זה שולם על ידי קנט בגין שני אירועים אקלימים חריגים: 

הסערה בחודש מאי והשרב הקיצוני בחודש יוני אשר גרמו 
לנזקים כבדים למגדלי הירקות 

כך עולה מנתוני החברה לקראת חידוש ביטוח הירקות לעונה 2014/15. מנתוני קנט 
עולה כי עיקר הנזק נגרם בעקבות סערה וברד המכוסים בביטוח נזקי טבע וכן מאירועי 

אקלים חריגים, מחלות ומזיקים, המכוסים בביטוח אסונות טבע.
על פי נתוני קנט, מבין גידולי הירקות, את מירב הנזקים בשנה האחרונה ספגו גידולי 
תפוח האדמה והיקף הפיצוי הכספי למגדלי תפוחי האדמה עמד השנה על כ־47.3 מיליון 
₪. עיקר הנזק נגרם כתוצאה ממזג האוויר הקיצוני שפקד את ישראל בחודש מאי השנה. 
בין הגידולים הנוספים שנפגעו גידולי העגבניות (כ־ 13.3 מיליון ₪), המלפפונים (כ־ 12.6 

מיליון ₪), הגזר (כ־ 3.9 מיליון ₪), הבצל (כ־ 3.9 מיליון) הפלפל (כ־ 3.8 מיליון ₪) ועוד.
כמידי שנה ענף הירקות במועצת הצמחים רכש ביטוח נזקי טבע ואסונות טבע בסיסיים 
לכלל מגדלי הירקות אשר רשומים במועצה כחוק, כאשר מרבית המגדלים רוכשים ביטוח 
מורחב ישירות בקנט. במסגרת חידוש הביטוח השנה עדכנה קנט את סכומי הפיצוי לדונם 
ואת מועדי השתילה וכן שינתה את שיעור ההשתתפות העצמית, כאשר בביטוח הבסיסי 
16% (במרבית המקרים) בעוד שבביטוח המו־  בנזקי טבע גדלה ההשתתפות העצמית ל־

רחב היא נשארה ללא שינוי בגובה של 7% (במרבית המקרים) ועוד. 
ביטוח נזקי הטבע וביטוח אסונות הטבע מורחבים שמציעה קנט מעניקים למגדלים 
100% מהוצאות הייצור. חשוב לציין שבחלק מהגי־  כיסוי ביטוחי מקיף יותר המכסה עד

דולים, ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי גבוה יותר, המכסה הוצאות ייצור גבוהות מהנורמה. בקנט 
מציינים כי ביטוח גידולי הירקות אינו כולל את ביטוח בתי הצמיחה ובתי הרשת אותם 

קנט מאפשרת לרכוש בנפרד. 
דוד גינזבורג, מנכ"ל קנט: "על אף הפיתוחים הטכנולוגיים הקיימים בענף החקלאות 
במגוון התחומים, טרם נמצא הפתרון האולטימטיבי שיכול לייצר הגנה לתוצרת החקלאית 
כנגד סיכוני מזג האוויר. עד שיימצא פתרון כזה אנו בקנט, נמשיך להעניק למגדלים גיבוי 
ביטוחי מלא כנגד פגיעה של נזקי טבע, ואסונות טבע, מחלות או מזיקים שלצערי נחשבים 

להרסניים עבור החקלאים".

פרויקט מחשוב חדש במשרד החקלאות 

במש וביקורת  הצומח  להגנת  ־השירותים 
רד החקלאות מפתחים בימים אלה מערכת 
הצומח.  בהגנת  הביקורת  לתהליכי  מחשוב 
העבודה,  תהליך  את  ולייעל  לשפר  מטרתה 
וכן לשפר את השירות הניתן ללקוחות, תוך 
קבלת  לצורך  ותפעולי  ניהולי  מידע  איסוף 
־החלטות למשרד החקלאות וללקוחות השו

נים.
בחינת הפעילות בשטח העלתה כי מחשוב 
־התהליכים ושילוב אמצעים טכנולוגיים שו

נים (מחשבי לוח, מחשוב ענן וכו') תשפר את 
ותייעל  המשרד  פקחי  של  העבודה  תהליכי 
משמעותית את העבודה של אנשי הביקורת 

־בעבודה מול היצואנים, עמילי מכס, אתרי בי
קורת, מגדלים ועוד.

יהווה  החדשה  במערכת  לעבודה  המעבר 
מהפכה ממשית עבור כל מערך הייצוא הכולל 
את החקלאים, בתי אריזה, היצואנים, עמילי 
המכס ועוד. זאת, הן מההיבט הטכנולוגי והן 

מההיבטים המקצועיים והלוגיסטיים.
בימים אלה מתבצע תהליך ניסוי במערכת 
שלאחריו יתאפשר המעבר לעבודה במערכת 

החדשה.

יתרונות עיקריים לפרויקט המחשוב:
ייעול וזירוז תהליכי העבודה באתרי הבי ־• 
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הקמת "שולחן פרחים" 
בתנועת המושבים

פנה  צור,  מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
ובמועצות  במושבים  הפרחים  מגדלי  לכלל 
פרחים"  "שולחן  להקמת  בנוגע  האזוריות 

בתנועת המושבים.
לתנו פנייה  הייתה  האחרונים  ־בחודשים 

עה של מספר לא מבוטל של מגדלי פרחים, 
לה המבקשים  אריזה  ובתי  פרחים  ־יצואני 

קים שולחן פרחים אשר ירכז ויטפל בבעיות 
הענף.

באחרונה סיכם צוות של מגדלים מובילים 
בענף, יחד עם ראשי החברות המובילות, שהם 
כשולחן  שכזו  התארגנות  לממן  מתארגנים 
בתנועת המושבים אשר ינוהל במשותף עם 

כלל הגורמים בענף.
לשולחן  בשכר  מרכז  לבחור  היא  הכוונה 
הפרחים  לענף  מרכזית  כתובת  ישמש  אשר 

ויעבוד בצמוד לכל הגורמים הענף.
לצורך כך קמה ועדת איתור שכוללת את 
פלג אוריון נציג תנועת המושבים; אבנר שיר 
אופטי "ערבה  חברת  מנכ"ל  פארן;  ־ממושב 

דביר  ורותם  פרץ  משה  אביב  מנכ"ל  מום"; 
מגדל פרחים מכפר הס.

קורת ובנמלים.
מחשוב תהליכי בדיקה ואיסוף נתוני תוצ ־• 

אות בדיקות.
יצירת מאגר מידע של תוצאות הביקורת,   •
יהיה  אשר  הרלוונטי  המידע  וכל  תעודות 

נגיש למשתמשי המערכת.
הגורמים  כל  בין  העבודה  ממשקי  שיפור   •
לקוח,  ספק  של  מההיבט  הן  במערכת, 
־לאורך כל תנועת התוצרת והן, מול השי

הנותנים  ולביקורת  הצומח  להגנת  רותים 
שירות לכל המשתמשים השונים.

שליטה טובה יותר של כל הגורמים המעו ־• 
לקבלת  אפשרות  התהליכים,  על  רבים 
מידע רלוונטי ופתרונות בזמן אמת ובאופן 

מדויק ומקצועי.
תפשט  אשר  מתקדמת  מערכת  עם  עבודה   •
מיו ־תהליכים, תפחית חסמים ובירוקרטיה 
תרים ותאפשר עבודה נוחה וידידותית יותר.

שיפור זמני התגובה של המפקחים ומכאן   •
שיפור השירות ליצואנים.

אפשרות להפקת דוחות תפעוליים על כל   •
השלבים של תהליכי הביקורת כולל דוחות 

על נתוני היצוא החקלאי.

־התוצרת החקלאית האורגנית הטרייה וה
משרד  ידי  על  מפוקחת  הצומח  מן  מעובדת 
משנת  חוק  פי  על  הכפר  ופיתוח  החקלאות 
הייצור  להסדרת  התקנות  נכנסו  עת   ,2008
הצומח  מן  אורגנית  תוצרת  של  והמכירה 
לתוקף, ומשנת 2013 תקנות תוצרת אורגנית 
מן החי. צרכן המעוניין לצרוך תוצרת אורגנית 
של  את הסמל האורגני האחיד  צריך לחפש 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר על המוצרים 
האורגניים, על מנת לדעת בביטחון כי המוצר 
שהוא רוכש אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט 
מגופי  אחד  ידי  על  מפוקח  והוא  האורגני 
האישור והבקרה שהסמיך משרד החקלאות 
סי -  קיו  ו"איי  ישראל", "אגריאור"  ("סקאל 

המכון לבקרה ואיכות").
מאז כניסת החוק לתוקף, מבצע המשרד 
־"פיקוח על" בנוסף לביקורת השוטפת שמב

האורגנית  התוצרת  על  הפיקוח  גופי  צעים 
הדברה  חומרי  שאריות  ברמת  הן  בישראל 
לצרכן.  המוצרים  וסימון  עקיבות  ברמת  והן 
שנת 2013  סקר  המוצרים שנבדקו במסגרת 
כללו תוצרת טרייה ומעובדת, ביניהם: פירות 
פריכיות  לחמים,  טריים,  תבלינים  וירקות, 

אורז, עגבניות חתוכות ועוד. 
תוצאות סקר שאריות חומרי הדברה בשנת 
־ 2013 מעודדות מאוד ומורות על מגמת היר
דה בשאריות חומרי הדברה אסורים במוצרים 
2013 מר־  האורגנים. תוצאות הסקר של שנת

החריגה.  באחוז  של 56%  ניכרת  ירידה  אות 
בסימון  שיפור  על  מורות  התוצאות  כן,  כמו 
הנכון של המוצרים האורגנים בסמלים. על פי 
חרי נמצאו  שחלפה  בשנה  הסקר,  ־תוצאות 

גות ב־ 3.8% בלבד מהדגימות, לעומת 6.8% 
בשנת 2012, מהמוצרים עם חריגה בשאריות 

חומרי הדברה.
2013־2009  השנים  בין  באחוזים  השינוי 
חומרי  ושאריות  עקיבות  בסימון,  לחריגות 

הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית:

2013 2012 2011 2010 2009 %
חריגה

3.8% 6.8% 3.6% 8.6% 24% שאריות
חומרי
הדברה

כי  עולה  שנת 2013  של  הסקר  מתוצאות 
בדגימה אחת בפלפל אדום מתוך 39 דגימות 
חומרי  של  שאריות  נמצאו  וירקות,  בפירות 
הדברה. תחקור של האירוע העלה כי הדגימה 

־הכילה תוצרת אורגנית וקונבנציונאלית מעו
־רבבת ובכל מקרה התוצרת לא הייתה מיוע

כתוצרת  אלא  אורגנית,  כתוצרת  לשיווק  דת 
בסוף  נלקחה  הנ"ל  שהדגימה  מכיוון  רגילה. 
־עונת הגידול, המגדל נדרש לבצע בדיקה נו

ספת טרם התחיל לשווק בעונה שלאחר מכן. 
(נוס־ דגימות  מתוך 39  דגימות   3 ב־  בנוסף, 
שאריות  נמצאו  מעובדים  מוצרים  של  פות) 
של חומרי הדברה בלחם שיפון מייצור מקומי, 
ובפריכיות אורז ובעגבניות חתוכות מיובאים. 

כולם נפסלו לשיווק. 
מנהלת תחום סטנדרטים בשירותים להגנת 
מירית  החקלאות,  במשרד  ולביקורת  הצומח 
עורכים  שאנו  והבדיקות  "הסקרים  עמרני: 
בתחום  רוחביות  בעיות  לאתר  לנו  מסייעים 
בשלב  לטיפול  הנדרשים  ונושאים  האורגני 

המקדמי שלהם. 
חקי הינה  בישראל  האורגנית  ־החקיקה 

תוצרת  להסדרת  החוק  יחסית.  חדשה  קה 
אורגנית נכנס לתוקף לפני כחמש שנים עם 
עדין  האורגני  הפיקוח  ולכן  התקנות,  אישור 
בחיתוליו בישראל. אנו מאמינים שבד ובבד 
־עם הגברת פעולות הפיקוח והאכיפה יש לה

משיך ולבצע פעולות של הדרכה והטמעה על 
מנת לחנך את היצרנים למחויבותם לעמידה 
בדרישות החוק ובד בבד להגביר את הפיקוח 
לציבור  להבטיח  במטרה  המכירה  בנקודות 
את  שנושאת  שתוצרת  הישראלים  הצרכנים 

סמלי החוק היא אכן תוצרת אורגנית".

רקע על חקלאות אורגנית
כ־  מהווה  בישראל  האורגנית  החקלאות 
המיוצרת  החקלאית  התוצרת  מכלל   1.5%
החקלאי.  הייצוא  מכלל   13% וכ־  בישראל 
בענף עוסקים כ־ 600 אנשים, מתוכם כ־ 330 
כאורגני  מגודלים  דונם   62,500 כ־  מגדלים. 
לפי הפילוח: גידולי שדה – 26.5%, ירקות – 
33.5%, פירות – 31%, תבלינים – 1%, שונות 

– 8% (צמחי מרפא, פרחים וכו'..).
המקומית,  הצריכה  לטובת  לגידול  בנוסף 
למדינות  אורגנית  תוצרת  ישראל  מייצאת 
יוצאו 85,504  בשנת 2013  האירופי.  האיחוד 
2,192 טון פירות ו־ 2,230 טון פי־  טון ירקות,

רות הדר.
התוצרת  נושא  הוסדר  החוק  החלת  מיום 
רכיבים  באילו   – ישראל  במדינת  האורגנית 
אורגניים,  במוצרים  להשתמש  ומותר  אסור 

סקר "כשרות" התוצרת האורגנית 
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איך יש לגדל תוצרת אורגנית ובאילו הגבלות 
(מרחק משדה גידול "רגיל", השקיה, מניעת 
"קונבנציו חלקה  להסב  ניתן  כיצד  ־סחף), 

לאחסן  לארוז,  יש  כיצד  לאורגנית,  נאלית" 
האורגנית,  החקלאית  התוצרת  את  ולשנע 
־איך יש להציג את התוצרת האורגנית בנקו

ומה  ארוזה  להיות  עליה  כיצד  השיווק,  דות 
צריך להיות מסומן עליה, איזה פיקוח ובקרה 

נעשה על תוצרת אורגנית ועוד. 

אז מה צריך לחפש? יש לחפש את הסמל 
(משרד  ישראל  מדינת  של  האחיד  האורגני 
החקלאות) על אריזת המוצר (פירות, ירקות, 
מוצרים ארוזים) ואת סמל הפיקוח של אחד 
לתת  המוסמכים  והבקרה  האישור  מגופי 
למגדל וליצרן האורגני את ההיתר לסמן את 
המוצר כאורגני. בינואר 2014 אישרה הכנסת 
תיקון בחוק האורגני לפיו "מופקעת" המילה 
אורגני אך ורק למוצרים הנושאים את סמל 
שנקרא  מוצר  כי  היא  המשמעות  המשרד. 
ולעמוד  הסמלים  לשאת  מחויב  "אורגני" 

בדרישות החוק. 

אבידור,  הרצל  מוסר  השנה  ראש  לקראת 
ייצור  יפחת  השנה  כי  הדבש,  מועצת  מנכ"ל 
ויגיע  שעברה  לשנה  ביחס  המקומי  הדבש 
להיקף של כ- 2,900 טון דבש איכותי ישראלי 
המיוצר מכ- 100 אלף כוורות הפזורות ברחבי 

הארץ. 
מגמת הירידה בהיקף ייצור הדבש מורגשת 
־לאורך שלוש השנים האחרונות, כאשר הירי

שעברה  בשנה  גם  בכ- 10%.  מסתכמת  דה 
האוויר,  מזג  רקע  על  בתפוקה  ירידה  הייתה 
־אך התפוקה הייתה גדולה יותר והגיעה להי

קף של כ-3,000 טון דבש. בשנת 2012 הגיע 
היקף יצור הדבש לכ- 3,200 טון דבש.

נמנע  איתן"  "צוק  מבצע  ובמהלך  מאחר 
מהדבוראים באזור עוטף עזה, להגיע לכוורות 
לאזורים שהוכרזו על ידי צה"ל כשטח צבאי 
פצמ"רים  בירי  נפגעו  כוורות  עשרות  סגור, 
בתקו דבש  לרדות  יכולת  אי  ועקב  ־ורקטות 

פה זו מהכוורות שהוצבו בשטחי עוטף עזה, 
־צפויה ירידה נוספת בהיקף ייצור הדבש ונז

קים לדבוראים המוערכת בימים אלו על ידי 
שמאים.

השנה,  הייצור  בהיקף  הכללית  הירידה 
האחרון  בחורף  המשקעים  ממיעוט  נובעת 
ומפריחה מועטה בעיקר בקיץ. אגירת הדבש 
האביבי קטנה בעיקר בצפון הארץ והאגירה 
־בקיץ הסתיימה מוקדם מהרגיל עקב הפרי
־חה הדלילה. בנוסף, תופעת היעלמות הדבו

רים מתרחבת ונותנת אותותיה בשטח. 
עוד אומר אבידור, כי צריכת הדבש בקרב 
טון   4,000 בכ-  מסתכמת  הישראלי  הציבור 
כ- 1,600  בישראל  ישווקו  תשרי  ובחגי  דבש 
הישראלי,  מהביקוש   40% שהם  דבש  טון 
בשווי כולל של כ-60 מיליון ₪ במונחי מחיר 
לצרכן. ישראלי ממוצע צורך בחודש תשרי כ- 
־ 200 גרם דבש בממוצע (לפי חישוב האוכל

סייה החוגגת את חגי תשרי). למרות הירידה 
המתמשכת בתפוקה, לא יהיה מחסור והפער 
בין הביקוש להיצע המקומי יכוסה באמצעות 
יבוא משלים על פי הסכמי הסחר עם האיחוד 

האירופי, ארה"ב ודרום אמריקה. 
הדבש  במחיר  עלייה  צפויה  לא  כאמור, 
והמחיר הקמעונאי הממוצע לצנצנת של 350 
גרם (צנצנת דבש ממוצעת) יעמוד על כ- 20 

₪ כולל מע"מ (כ-17 ₪ ללא מע"מ).
־בתוך כך, ממשיכים להתמודד בארץ ובעו

לם עם היעלמות של שליש מכמות הדבורים, 

תופעה היוצרת חשש גדול לעתיד יצור המזון 
בעולם ועתיד האנושות. בארצות המפותחות 
ענף  את  קבוע  באופן  הממשלות  מסבסדות 
הדבש, בכדי לא ליצור מצב של מחסור במזון. 
־גם בישראל מקדמת מועצת הדבש את המו

דעות לצורך שמירה על ענף גידול הדבורים 
שטחי  והרחבת  צופניות  נטיעות  ומעודדת 
המרעה בשיתוף קק"ל ובהקצאה שנתית של 
100 אלף שתילים לנטיעה על ידי הדבוראים.

האחרונה  השנה  מנתוני  כי  מציין,  אבידור 
בחגי  רק  לא  הדבש,  בצריכת  עלייה  ניכרת 
־תשרי, אלא גם לאורך כל חודשי השנה וב

עיקר בעונת החורף. נתון המצביע על עלייה 
כמקור  הדבש  צריכת  לחשיבות  במודעות 
דבש  לרכוש  וממליץ  בריאות,  למזון  חשוב 
לת בכדי  ישראל,  מכוורות  מתוצרת  ־איכותי 
צנ על  כי  ולוודא,  ישראלית  בחקלאות  ־מוך 

צנת הדבש מודבק תו האיכות - "דבש איכות 
דבש  היותו  את  המאשר   - ישראל"  תוצרת 

איכות טבעי.
נאבקים  הדבוראים  האחרונים  בחודשים 
חוק  לחוקק  החקלאות  משרד  כוונת  כנגד 
הדבוראות  הדבש,  ענף  להרס  שיביא  חדש 
והחקלאות בכלל. חשוב להבין, כי במידה ולא 
־תתקיים האבקה ורעיית דבורים מוסדרת, יי

פגעו כל שטחי הגידולים החקלאיים ברחבי 
הארץ ויהיה קושי רב להשיג פירות וירקות.

22.8-27.9 מתקיים "פסטי־  בין התאריכים
בל הדבש" במכוורות ברחבי הארץ, במטרה 
־לעודד צריכת דבש ישראלי כחול לבן ומוד

עות לחשיבות קיום הענף בישראל. 

מועצת הדבש 

משבר טוב
הרווח הישראלי מהמשבר 
בין רוסיה למערב: היצוא 

החקלאי מישראל זינק 
ב-100% 

ואוק רוסיה  בין  המשבר  ־בעקבות 
־ראינה, רוסיה סגרה את השערים לתו

צרת חקלאית אירופאית כחלק מחרם 
שווקי  סגירת  המערב.  ובין  בינה  הדדי 
אירופה מתווספת לאיסור רוסי ליבוא 
ומולדו מאוקראינה  חקלאית  ־תוצרת 

בה. 
עמדה  מנקיטת  שנמנעה  ישראל, 
החק והיצוא  נשכרת  יוצאת  ־בסכסוך, 

לאי לרוסיה זינק בחודשים האחרונים 
ב-100%. 

אירופה  ממדינות  מחלק  להבדיל 
בא מתקבלת  מישראל  תוצרת  ־שבהן 

ווירה עוינת כתוצאה ממבצע צוק איתן, 
־ברוסיה הירקות הישראלים זוכים לבי
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עיתון הרפתניםעיתון החקלאיםעיתון המושביםעיתון הקיבוצים

 T-N 80, 4X4, 1. פיאט

2003 למטע

2. ג'ון דיר50-17  מודל 87 

גבוהה

 ,4X4 ,85 3. סאם פורטטו

קבינה

4. מלגזה לינדה, 2.5 טון, 93'

5. מרסס דגניה חשמלי, 

300 ליטר

6. רתכת קרדל לטרקטור

 7. עגלת הייבר, 4 טון +

7 טון

8. טרקטרון ג'ון דיר 

מכסחת חדשה

9. מלגזה חשמלית 3 תורן 

1,700 ק"ג מודל 90 

קטרפילר 

10. מזלג אחורי, 3 נ'ק עד 

2.5 טון

11. מרסקת לגזם 1.50 

12. קוליטוטור 7+9 סכנים

13. מזלג אחורי לגזם

14. מכולה משרדית + 

 ,2.40X12 , מחסן

אלומניום

 TS-110 15. פיאט ניולנד

4X4 , 2001 קבינה
16. ג'ון דיר 31-40 קבינה 

4X4 , 86
17. ג'ון דיר 10-20, 75'

18. פיאט 566, 83'
19. פיאט 880, 83'

20. פורגסון 240, 79'
21. גרובר 6.5 רגליים

22. כף + זרועות + דוקרן 
יפעת

23. פורד 3000, מודל 75' 
מקורי

24. ג'ון דיר 40-10, מודל 
81' למטע + 83
 25. מכסחת שרשרת

1.60 + 1.80
26. פורד 4600 מודל 80 

כחדש
קנייה * מכירה * 
תיווך * החלפה

057-5262526

* מכולות, מבנים 

וקרוואנים. הובלות בכל 

חלקי הארץ הכולל מנוף 

100 טון

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

משתלת נאמן שתילי 

אננס מתרבית רקמה פרי 

גדול ומתוק ללא קוצים.

ייחורי אננס מהזן 

.Queen

054-7688039 טל': 
03-9698326 פקס: 

________________

למכירה שתילי אננס 

(מזן קאיין) זן ענק 

שתילים יפיפיים, יחורים 

מושרשים (לא תרביות 

רקמה) מחירים נוחים!

לפרטים:

052-3964160
052-3964107

פרופילי אלומיניום   •

לחממות - קנו ישירות 

אצל היצרן

ברגים + קפיצי   •

אבטחה.

פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + 

מיוחדים.

קליפסים לכל סוגי   •

החממות במחירים 

אטרקטיבים.

ייעוץ מקצועי ואמין.  •

052-2343290  יגאל: 
08-6341503 פקס: 
eet@bezeqint.net 

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

שירות שדה וחלפים 

בכל הארץ למסנני 

סנומט-עמיעד, 

מערכות בקרה ופיקוד 

למסננים אוטומטיים 

ידע ומומחיות לשדרוג 

מסננים ופתרונות 

יצירתיים במחירים ללא 

תחרות.

אלי סינון בע"מ, 
מושב שער אפרים.

 sani@yamit-f.com
 www.yamit-f.com

09-8781758 טל': 
נייד: 054-6620627
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