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

ע"פ עקרונות ההזנה המוקדמת: 

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

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

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

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

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

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

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

רבים ומפחית התערבות ידנית באשכול.“

+  שיפור בצבע הפרי
+  שיפור באחידות ובמשקל העינב

+  הבשלה אחידה יותר
+  שיפור בכושר השתמרות   

    האשכולות בכרם
+  שיפור ברמת הסוכר בפרי

כרמים מטופלים ב KF-10, בציר 2013 קליפורניה  



בקר השקיה חכם לחקלאי
מבוסס אינטרנט סלולארי, לשליטה, השקיה ובקרה איכותית ופשוטה.

בקרים§מופעלי§סוללות§/§תא§סולארי§ובקרים§מופעלי§חשמל§§
שליטה,§בקרה§ומעקב§על§כל§מערכת§ההשקיה§בזמן§אמת§§
ניהול§זמין§ונח§דרך§האינטרנט§מכל§מחשב§§וכן§אפליקציה§בטלפון§החכם§§
קבלת§התראות§בזמן§אמת§לדואר§האלקטרוני§§
התקנה§פשוטה§§

בקר השקיה חכם לחקלאי.

מבוסס אינטרנט סלולארי,
לשליטה, השקיה ובקרה איכותית ופשוטה.

בקרים מופעלי סוללות / תא סולארי ובקרים מופעלי חשמל. §
שליטה, בקרה ומעקב על כל מערכת ההשקיה בזמן אמת. §
ניהול זמין ונח דרך האינטרנט מכל מחשב  וכן אפליקציה בטלפון החכם. §
קבלת התראות בזמן אמת לדואר האלקטרוני §
התקנה פשוטה. §
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כפר ‰נ‚י„ טל: 08-9421120, 08-9439294, פ˜ס: 08-9421119 
יוסי:  050-8575530, יובל: 050-8575535

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

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

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

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

 

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

‚'ון „יר ‰ירו˜ים ˘ל‡ נ‚מרים !!!

XUV550 ם ‚יטור‚„

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

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

 ˘ל„‰ חז˜‰ ו˜˘יח‰.

XUV855 ם ‚יטור‚„

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

 מ˙לים נפר„ים.
.4X4 ‰נע‰ 

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

HPX ם ‚יטור‚„

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

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

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

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

‚ם לעבו„‰ ˜˘‰ ומ˙מ˘כ˙ ו‚ם ל˘עו˙ ‰פנ‡י

‰˙מונ‰ ל‰מח˘‰ בלב„
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אריק עורר הדים

ם  י י ו ל י ג ה
עשרות  שהיו 
כמוסים  בשנים 
פעילותו  על 
של אריאל שרון 
לקידום  ז"ל 
ת  ו א ל ק ח ה
עוררו  במצרים, 
במגזר  רב  ענין 
כולו.  החקלאי 
למערכת הגיעו תגובות רבות שעיקרן 
אזכור אירועים כאלה ואחרים שאריאל 
שרון הטביע בהם חותם עמוק. שיחת 
"שלום,  במיוחד:  ריגשה  אחת  טלפון 
כפר  ממושב  פרנקל  מנחם  מדבר 
מהר  וחיש  השיחה  החלה  כך  מימון". 
מצדו  שניצב  החקלאי  כי  התברר 
השני של הטלפון, הוא לא אחר מאיש 
המקצוע שהחדיר את אמצעי ההשקיה 
הפרטית  החקלאית  בחווה  המודרניים 
של אנוואר וג'יהאן סאדאת במיט-אבו-
אל קום. הריאיון עם פרופסור שמואל 
רבה  בשקיקה  גמא  שאותו  פוהורילס, 
זוהר  לו תקופת  הזכיר  מנחם פרנקל, 
בעבודתו במצרים. הוא רצה עד מאד 
המרואיין  עם  תחושותיו  את  לשתף 
מספר  את  קיבל  ובאמצעותי  בכתבה 
אליו,  טילפן  פוהורילס,  של  הטלפון 
רבה.  היתה  וההתרגשות  עימו  שוחח 
פועלו  על  יריעה  להרחיב  החלטתנו 
של שרון בחקלאות היתה ראויה וזכתה 

להיזון חוזר מעניין במיוחד.

מינויים פוליטיים?

משתתפת  שיא"  "יבול  מערכת 
בצערו של מנכ"ל משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר במות עליו אביו דניאל 

כהן ז"ל.

עמו  ערכנו  מה"שבעה"  קומו  עם 
ריאיון מיוחד שפותח את ירחון החודש 
אג'נדה  עם  ציבור  איש  בפנינו  ומציג 
של  אחד  קמצוץ  לא  אפילו  בה  שאין 
מהמגזר  שבא  האיש  בחקלאות.  יידע 
העבודה  דרך  את  מציג  העסקי-פרטי 
השורה  מן  שחקלאי  בעיניים  שלו 

"אין  עימה.  ולהשלים  לקבל  יתקשה 
לאנשים  מחויבות  ולי,  לשר שמיר  לנו, 
ועסקיים  אישיים  לאינטרסים  או 
לטובת  נטו  ובאנו  החקלאות  בתחום 
בעיקר  והחקלאות,  ההתיישבות 
את  כהן  רמי  פותח  כך  בפריפריה" 

הריאיון שנערך בלשכתו בבית דגן.
הנושא  את  בפניו  הצגנו  כאשר   
מס   - חקלאי  כל  ביותר  המטריד 
מעסיקים על העסקת העובדים הזרים 
בשיעור של 10 אחוזים, מס שמקזז עד 
מאד מרווחיות החקלאי - לא התחייב 
הזה  המטרד  להסרת  לפעול  המנכ"ל 
מעל עובדי האדמה "אנחנו רק מדברים 
אחר.  הוא  שלהם  הד.נ.א  האוצר.  עם 
שרחוקה  תשובה  מסובכים".  הדברים 
מלספק את החקלאי הממוצע הנאנק 
והמיותר.  הכבד  המיסוי  עול  תחת 
לעומת זאת חשנו אצל המנכ"ל להיטות 
רבה מאד להיפרע מכל ראשי מועצות 
מנכ"ל  ובהם  החקלאות  בענפי  הייצור 
ומועצת  אלון  צבי  הצמחים  מועצת 
מהמפה  להימחק  שצפויה  הדבש 
משרד  מנכ"ל  התבטאויות  פי  על 
החקלאות. אין לי בעיה עם סיום שירות 
של מנכ"לים שעשו חמש, שבע או עשר 
ישראל.  לחקלאות  מצוין  שירות  שנים 
תהיה לי בעיה, וגם הבהרתי זאת הבהר 
היטב למנכ"ל, אם כל משרה שתתפנה 
היו  כבר  פוליטי.  מינוי  ידי  על  תיתפס 
לא  שזה  מקווה  ואני  מעולם  דברים 

יהיה כך בכהונת שמיר-כהן.

שנת בצורת?

לחקלאות  פשוטה  לא  שנה 
עד  הנמוכה  המשקעים  רמת  ישראל. 
את  מגבירים  השלילית  והתחזית  כה 
סימנים  בצורת.  שנת  מפני  החשש 
לראות  ניתן  שחונה  לעונה  ראשונים 
במרבצי החיטה בקו קרית גת דרומה. 
בארגון עובדי הפלחה מצפים לתבואה 
המדינה,  בצפון  טונות  אלף   150 של 
אלף   100 רק  שיקבלו  מעריכים  אך 
התמורה  גם  וכך  התאדה,  והשאר  טון 
לחלוטין.  להיעלם  שעלולה  הכספית 
מיעוט המשקעים עלול להשפיע גם על 
עליית מחיר החיטה ועל מלאי החירום 
מתפללים,  מתפללים,  המדינה.  של 

אולם בינתיים אין מים משמיים. 

38 שנה אחרי...

החקלאות  בחקר  ישראל  פרס 
במוצאי  יוענק  הסביבה  מדעי  וחקר 
קטן  יעקב  לפרופסור  העצמאות  יום 
ברחובות.  לחקלאות  מהפקולטה 
שנים   38 ניתן  שהפרס  הוא  המעניין 
המחקר  וצוות  קטן  שפרופסור  אחרי 
החיטוי  שיטת  את  גילו-פיתחו  שלו 
הסולרי נגד מזיקי קרקע דבר שהוביל 
שימוש  על  מוחלט  כמעט  לוויתור 
החקלאית.  בקרקע  הדברה  בחומרי 
הפיתוח  על  מספר  קטן  פרופסור 
החשוב,  הפרס  את  לו  שמעניק 
בגיליון  מביאים  שאנו  מיוחד  בריאיון 
את  מברכת  שיא"  "יבול  מערכת  הזה. 
חתן הפרס ומאחלת לו עוד שנים של 

עבודה מחקרית ברוכה.

מי מכיר, מי יודע?

הנשים  בכורת  היא  כהן  סיגל 
שחנכה את המדור החדש שלנו "נשים 
בחקלאות" בירחון "יבול שיא" של חודש 
ינואר 2014. התגובות שהגיעו למערכת 
העידו כי טוב עשינו כשהחלטנו להציג 
המהוות  היפות  הנשיות  הדמויות  את 
חלק בלתי נפרד מהחקלאות בישראל. 
מטה  ראש  כהן,  סיגל  של  הצילומים 
נשיא התאחדות האיכרים, היו מרשימים 
והאיצו בנו לחשוף עוד ועוד את הפנים 
בולט  במקום  שניצבות  מי  של  היפות 
פונים  אנו  השונים.  החקלאות  באתרי 
אל כל מי שמכיר ויודע ומעריך אשה-
אותה  ולהציג  להציע  חקלאית-יפה 

לנחלת הכלל. 

 קריאה מהנה ומועילה, 
שמעון וילנאי, עורך "יבול שיא"

ורד  את  צילם  ואזנה  צחי  תיקון: 
 - לאסיה  המכון  מנכ"לית  פרבר, 

בגליון הקודם

קוראים יקרים
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ידיעות מהארץ ומהעולם  >>>  72

לכתוב  החלטתי  וילנאי,  ושמעון  שיא  יבול  מערכת  לכבוד 
לכם את חוות דעתי על שלושה מאמרים שפורסמו בגיליון 
ינואר. אציג את עצמי, אני פרדסן, גר במושב בית הלוי בעמק 

חפר.
וילנאי  שמעון  של  המאמר  את  לקרוא  מאוד  אותי  ציער 
"סידור העבודה של שלום שמחון". דרך מאמר זה אנו רואים 
לחלק  וממשיכים  החקלאית  בעסקונה  דבר  השתנה  שלא 
על  עונים  אינם  כישוריהם  כאשר  גם  שלומנו  לאנשי  ג'ובים 
הקטן  כשהחקלאי  מוגזמות,  במשכורות  התפקיד,  דרישות 
שקורה  מה  בין  מוחלט  נתק  ויש  החודש  את  גומר  בקושי 
אצל החקלאים לבין עסקני החקלאות למיניהם. כל הכבוד 

לשמעון וילנאי על האומץ הציבורי.
ולתפקיד  כהן  לסיגל  הכבוד  כל  עם   - בחקלאות"  "נשים 
אותו היא ממלאת, לא היא הדמות שיכולה לייצג את הנשים 
שמייצגות  נשים  מאות  ויש  עשרות,  מכיר  אני  בחקלאות. 
יותר ממנה, נשים שתרמו  את החקלאות הישראלית הרבה 

חקלאות  קיום  למען  קשה  בעבודה  מחייהן  שנים  עשרות 
ורדים.  במיון  חודשים  כמה  ולא  ישראל,  במדינת  מודרנית 

הייתי מציע למערכת לבדוק את העניין לעומק.
הייתי מבקש שתערכו כתבת תחקיר   - "אתגר השמיטה" 
על כל האגרות הנגבות מהנוטעים כדי שיוכלו לקבל אישורי 

עורלה.
קמו בארץ כל מיני גופים הנותנים הכשרים לנטיעות חדשות 
חלקם בפיקוח משרד הדתות. את התעריף כל אחד קובע 
לפי ראות עיניו. כאשר שאלתי במשרד הדתות למה התעריף 

לא אחיד, אמרו לי שאין באפשרותם לפקח על המחירים.
אינם  הדתות  משרד  שמפקחי  לומר  עלי  ההגינות  למען 
מעטים,  שהם  מכיוון  אך  שירותיהם,  עבור  תשלום  גובים 

חקלאים נאלצים להיעזר בשירותים פרטיים.

בכבוד רב
 שמואל איס, בית הלוי

מכתבים למערכת
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רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בפתח ריאיון 
מיוחד עם מערכת "יבול שיא"

מראיינים: שמעון וילנאי ויצחק בר-זכאי

"אין לנו, לשר שמיר ולי, מחויבות לאנשים 
או לאינטרסים אישיים ועסקיים בתחום 
החקלאות ובאנו נטו לטובת ההתיישבות 

והחקלאים בעיקר בפריפריה"

למשרד,  הגעת  אג'נדה  איזו  עם 
ענף  את  או  אותו  מכיר  אינך  אם 

החקלאות?
ואני באנו  לי אג'נדה. השר שמיר  אין 
ומהתחום  הביטחון  מתחום  מהעיר, 
החלטנו  לכאן  ומשנכנסנו  העסקי, 
 . ההתיישבות  את  מחזקים  איך  על 
לציונות שלשה מרכיבים: ביטחון עלייה 
בביטחון  כבר  עסקתי  והתיישבות. 
לעזוב  העת  והגיעה  עלייה  ובקליטת 
קדנציה  ולתת  הפרטיים  עיסוקי  את 

בתחום ההתיישבות.
או  לאנשים  מחויבות  לנו  אין 
בתחום  ועסקיים  אישיים  לאינטרסים 
החקלאות ובאנו נטו לטובת ההתיישבות 

והחקלאים בעיקר בפריפריה.
או  בנושאים  לגעת  חוששים  איננו 
בענפים מסוימים ולשנות אם יש צורך. 
למשל בענף הלול. לא משנה מה יגידו 
החקלאים או העיתונאים או הממשלה 

או איזה התנגדות תהיה לכך בשטח. 
אנו נקצה אמצעים לחקלאים – כסף, 
שיקולינו  לפי  עובדים  או  מים  קרקע, 
עד  זה  עם  ונלך  לנכון  שנמצא  והיכן 
או  יאמרו כאלה  הסוף ללא תלות מה 

אחרים.. 

מתן  זה  בהתיישבות  חקלאות  חיזוק 
750 נחלות בגולן? זו אג'נדה מפלגתית- 

פוליטית?
כוללת  מתכנית  חלק  רק  הוא  הגולן 

אזורים  לחיזוק  עושים  כבר  ואנו 
בערבה  או  אשכול  בחבל  כמו  נוספים 
התיכונה. הקו הירוק אינו מרכיב הכרחי 

בשיקולינו.

מי מוביל במשרד את התכנית לחיזוק 
- רשות התיכנון שאין לה  ההתיישבות 

עדיין מנהל?
כרגע זה באחריות רותי פרום-אריכא 
בתחום  התכנון  רשות  למנהל  )סגנית 
גם  יהיה  ובקרוב  י.ש.(  הכפרי  הפיתוח 

מנהל חדש לרשות.

מישהו מבחוץ?
אני אשאף במידת היכולת שזה יהיה 

מישהו מתוך המשרד.

שיפור אמצעי ייצור
החקלאים  ומארגוני  במשרד  למדתי 
משישים  החקלאים  במספר  שירדנו 
אותנו  מחייב  זה  איש.   7000 ל-  אלף 

לשפר במקביל את אמצעי הייצור. 

קרקע:
הפוליטיות  יכולותינו  את  ניצלנו   
השיכון  שר  אצל  שהיתה  והפתיחות 
>>>

ריאיון החודש
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וחברות  רלבנטיים  ייצור  אמצעי  נקצה 
הפיתוחים  את  כאן  יגדלו  פרטיות 
במקביל  יפתח  הייצוא  מכון  שלהם. 
משרד שלו בבית דגן לליווי הפרויקטים 

בהמשך. 

הגדלת הייצוא
הייצוא החקלאי עומד על 1.8% מסך 
ואנו  ישראל  מדינת  כל  של  הייצוא 
תחילה  נתמקד  להגדלתו.  הכל  נעשה 

בשני מרכיבים:
1. פתיחת שווקים חדשים או הרחבתם 
לגבי ייצוא פירות וירקות)למשל תפוחי 

אדמה לרוסיה(.
2. ייצור וייצוא של טכנולוגיה חקלאית. 
שעוסק  בוולקני  ייחודי  מכון  לנו  יש 
בכך)המכון להנדסה חקלאית( בפועל. 
החינוך  בנוסף נמקד מאמצים בתחום 
את  מיניתי  חקלאית.  לטכנולוגיה 
עוזרתי, דנה הורנשטיין, לרכז פרויקט 
זה. נגדיל את היקף הלימודים בתחום 
ל-5 יחידות בבתי הספר החקלאיים, אך 
לא רק בהם . זו אופציה שהתחלנו בה 
אורט  רשת  גם  אדומים.  במעלה  כבר 
פנינו  ספר.  בתי  ב-3  לנושא  נרתמה 
גם למופי"ם האזוריים לגייס תלמידים 

שיעסקו בכך.
יתמקד  ההדרכה  על  שאמון  שה"מ 
זאת  מפנים  כבר  והוא  בכך  הוא  אף 
שהוא  לחקלאות'  'עתידים  בקורס 

מקיים עתה.

אחד הדברים המעיקים ומטרידים את 
שמגיע  מעסיקים  מס  זה  החקלאים 
להיקף עצום של כ- 200 מיליון שקל. 

שיעמידו  גמל  קרנות  ביטוח,  חברות 
את האשראים לחקלאים כהלוואה. אנו 
בחדשים  כבר  זה  עם  לצאת  מקווים 

הקרובים.

יוזמה  קרן  מקימים  אנו  בנוסף, 
ממקורות  בחקלאות  להשקעות 
המדינה  בכך.  שמאמינים  חיצוניים 
וניתן להם לנהל  150% לסכום  תוסיף 

את הקרן. 

יש כבר היענות לכך?
את  עתה  בונים  ואנו  מאד  גדולה 

המנגנון .
יתר על כך, הקמנו קרן למינוף המו"פ 
להקצות  החליטה  והמדינה  החקלאי 
לכסף  כבסיס  שקל  מיליון   311 לכך 
נוסף שיגיע מחברות פרטיות וממדינות 

זרות.
הקמת  הוא  ההון  בתחום  נוסף  דבר 
פארק אגרוטק בתחומי הקמפוס של 
אנחנו  דגן.  בבית  החקלאות  משרד 

נסגור את מועצת 
הדבש...

אינטואיטיבית, 
הרגשתי צורך 

ראשוני לסגור את 
כל מועצות הייצור...
בשנה זו יוחלפו 

כל מנכ"לי 
מועצות הייצור 

)הסטטוטוריות( 

למדריכי שה"מ 
חשיבות רבה 

בעבודתם במשרד 
ואף יצאנו במיקור 

חוץ להדרכה 
חיצונית. לצערנו 

הנושא נכשל כי לא 
היתה כמעט היענות 

כדי לאפשר 
לחקלאי להשקיע 
ולהתפתח, ולא 
מההון החוזר 

שלמעשה אין לו, 
החלטנו השר ואני, 

ואנחנו מבינים 
קצת בתחום ההון, 
ליצור קופה של 
מעל מיליארד 
שקל ממקורות 
המשרד )100 

מיליון ₪ כבטחונות, 
אולי בעזרת קנט( 

ומגופים פרטיים

ואצל יו"ר רמ"י)רשות מקרקעי ישראל( 
חורג  שימוש  של  לאישור  להביא  כדי 
שזקוקים  החקלאים  ידי  על  בקרקע 
קיום  ולצורך  פרנסתם  לשם  לכך 
החקלאות וההתיישבות. היום החקלאי 
יכול להקים יקב או היפודרום או תיירות 
או כל מקור תעסוקה בשטח החקלאי 

שלו, כפוף לאישור שיקבל.

מים:
והחקלאים  במדינה  מים  חסר  לא 
עם  להסכם  הגענו  למים.  משוועים 
רשות המים ל-3 שנים עם תוספת של 

30% למיכסה והכל בתעריף א'.

עובדים זרים:
הבנו  אך  עברית  עבודה  בעד  אנחנו 
מהר שזה לא עובד. הצלחנו פוליטית, 
מעל לראשי הפקידים במשרדי האוצר 
המתווה  את  לעצור  רק  לא  והכלכלה, 
היורד של מספר העובדים, אלא להפוך 

את כיוונו ולהעלותו.

הון:
להשקיע  לחקלאי  לאפשר  כדי 
ולהתפתח, ולא מההון החוזר שלמעשה 
אין לו, החלטנו השר ואני, ואנחנו מבינים 
של  קופה  ליצור  ההון,  בתחום  קצת 
מעל מיליארד שקל ממקורות המשרד 
)100 מיליון ₪ כבטחונות, אולי בעזרת 
בנקים,  כמו  פרטיים  ומגופים  קנט( 

>>>
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לכיוון גובה מוצאי הריסוס וזוויות 
הריסוס ע"י מע' הידראולית 

המתאימה את המרסס 
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>>>

מה אתם עושים לצמצומו?
בשלב זה אנו רק מדברים עם אנשי 
שלהם  הד.נ.א.  אך  והכלכלה,  האוצר 

הוא אחר.

שיחה אחת עם יאיר לפיד לא יכולה 
לפתור זאת?

ואנחנו  ומעולה  מצוין  בחור  הוא  יאיר 
ובאותה  שפה  באותה  מדברים  אפילו 
זה  שבתחום  כנראה  אך  תרבות, 

הדברים יותר מסובכים.
ברווחיות,  השחיקה  נוכח  מאידך, 
אנו  מעסיקים,  מס  בגלל  השאר  בין 
פועלים למזעור שרשרת הערך )פער 
התיווך( ובנושא זה יש הבנה רבה יותר 

באוצר.

מועצות הייצור
קצר  זמן  תוך  הפכתם  והשר,  אתה 
הייצור.  מועצות  מול  העם'  ל'אויב 

למה?
גם  אני  כי  כך,  אני חולק על  ראשית, 
שומע דעות אחרות, ואיננו אויבים של 

החקלאים.
צורך  הרגשתי  אינטואיטיבית, 
ראשוני לסגור את כל מועצות הייצור. 
קבלנו   , הנושא  את  שלמדתי  לאחר 
תקציבי  את  לקצץ  פיקודית  החלטה 
 25% ב-  הסטטוטוריות  המועצות  כל 
ב-5% את ההיטלים. מאידך,  ולצמצם 
למדתי גם על חשיבותם של המועצות 
בפעילויות  לגודל  יתרון  בהם  וראיתי 

כמו מו"פ, הדברה, הדרכה וביטוח.

לגבי מועצת הדבש והחוק להסדרת 
חויבנו   – דבש  וייצור  דבורים  רעיית 
וועדת  ידי  על  זה  חוק  לרענן  למעשה 
משנה לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת. 
גיבשנו טיוטת חוק חדשה בעיונם של 
עקרונית  והחלטנו  בענף  הגורמים  כל 

על שלושה דברים חדשים וחשובים:
הדבש  מועצת  את  לסגור   .1

במתכונתה הנוכחית.
2. לאפשר כניסה של מגדלים חדשים 

לענף.
3. לערוך מחדש את חלוקת נקודות 

המרעה שתהיה מעתה בידי המשרד.

הדבש  מועצת  את  למזג  כדאי  אולי 
עם מועצת הצמחים?

זה רעיון טוב שראוי שנבחן אותו.

לעומק  תבחן  זאת  בהזדמנות  אולי 
כשלון  נוכח  הצמחים  מועצת  את  גם 
וקבוצת  דוגי  לבין  בינם  הגישור 

החקלאים שאיתו?
כמנכ"ל חדש שרפתי את זמני בניסיון 
גישור ביניהם. מועצת הצמחים קבלה 
על עצמה את הקיצוצים שציינתי קודם 
וכבר הורידה 15 מיליון שקל מתקציבה 
השאר  ואת   )₪ מיליון   100( הכולל 

בשנה הבאה.
הצעת  הגיש  זאת,  לעומת  דוגי, 
הוא  אך   , שקל  מיליון   60 של  תקציב 
וחבריו לא מוכנים עד היום להחזיר אף 
את 20 האחוזים מחובם כפי שבקשתי 
לכך,  הסכימו  והם  הגישור  טרם  עוד 
והמועצה במקביל התחייבה לא לתבוע 

אותם.
בינתיים מתברר כי את 60 המיליון הם 
רוצים שרמי לוי ומשווקים אחרים ביחד 
עם המדינה יקצו לצורך התקציב ללא 
כל השתתפות של החקלאים. נוכח אי 
המועצה  גם  היסוד  בתנאי  העמידה 

חזרה בה מהתחייבותה.

מה אתה אומר על דברי דני קריצ'מן 
שמועצת הצמחים מיותרת?

ולא  המשרד  מנכ"ל  בזמנו  היה  דני 
זו לא חכמה לתת  עשה כלום בנושא. 

עצות מבחוץ.
בכל מקרה, יוחלפו כל מנכ"לי מועצות 
כולל  זו,  בשנה  הייצור)הסטטוטוריות( 
מועצת הצמחים, והם כבר יודעים על 
כך. זה ריענון של אלו שיותר מ-7 שנים 

בתפקיד.

ממפלגת  יהיו  אותם  שיחליפו  אלו 
ישראל ביתנו?

... בקרוב יהיה גם 
מנהל חדש לרשות 

התכנון

נמקד מאמצים 
בתחום החינוך 

לטכנולוגיה 
חקלאית. מיניתי 
את עוזרתי, דנה 

הורנשטיין )בצילום( 
לרכז פרויקט זה

עובדי המשרד 
מרגישים שלקחנו 

אותם לפסגות 
חדשות, וגם 

החקלאים, למרות  
הקיטורים, מרגישים 

שאנחנו לוקחים 
אותם לכיוונים 

חדשים לטובתם 
ולטובת ההתיישבות 
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הארץ.  יליד   .63 בן  כהן  רמי 
חברה  בעלת  לבתיה,  נשוי 
גר  ארגוני-כלכלי.  לייעוץ 
ילדים  שני  הזוג  לבני  ברעות. 
הבכורה  נכדים.  ושישה 
בחברה  עובדת  קרן)40(, 
נשואה  רפואי,  ציוד  ליבוא 
ובת. הבן ד"ר  ואם לשני בנים 

ביחידה  רופא  כהן)36(,  ברק 
לטיפול נמרץ במרכז הרפואי 
סוראסקי-איכילוב בתל-אביב, 
נשוי ואב לשלושה ילדים. רמי 
כהן שירת שנים בחיל האוויר. 
יחידת  מפקד   - תפקידיו  בין 
החילוץ 669 ובתפקידו האחרון 
מפקד כנף. השתחרר מצה"ל 

אלוף-משנה  בדרגת   42 בן 
ופעל במגזר העסקי. בתקופת 
כהונתו של שר התיירות סטס 
נתניהו  בממשלת  מיסז'ניקוב 
הקודמת - היה רמי כהן יועץ 

בכיר לשר.

שמטרתו  פוליטי  הליך  כל  פה  אין 
אני  במקומם.  שלנו  אנשים  להכניס 
את  רק  למשרד  אתי  הבאתי  עצמי 
העוזרת שלי, דנה הורנשטיין. היועצים 
משרד  מתוך  באו  שלי  הפרטיים 
החקלאות. ובכלל, רק 2 עובדות הגיעו 

ממשרד התיירות.
המינוי הבכיר הראשון שלי הוא מתוך 
היועץ  שהיה  אטינגר  ערן  המשרד, 
לתפקיד  מכבר  לא  ומונה  המשפטי 
ניסיונו  וניקוז.  קרקע  לשימור  סמנכ"ל 
הוא  כי  וחשוב,  מתאים  המשפטי 
אמור להכין הצעת חוק חדשה בנושא 

הניקוז.

מה   - במשפטנים  עסקינן  כבר  ואם 
נחום  מוטי  של  כביכול  המינוי  לגבי 

למנהל אגף הדיג?
השורות  את  לפתוח  רציתי  בעיקרון 
מקצועיים  לעובדים  אופק  ולתת 
האנושי  ההון  שהם  השונים,  בתחומים 
בלשכה  דין  לעורכי  גם  כמו  שלנו, 
 – נחום  למוטי  גם  וכמו  המשפטית 
ולאפשר להם להתמודד על תפקידים 
מצוין  בחור  הוא  נחום  מוטי  חדשים. 
2 מנכ"לים  והיה לו רקורד מוצלח עם 
קודמים. בכל מקרה הוא לא התמודד 
על תפקיד מנהל אגף הדיג כי הוא לא 
מתאים לכך ואני לא אחראי לפרסומים 

בעיתונות בנושא.

מנהל אגף הדיג הקודם, חיים אנג'וני, 
שלך  הבכיר  המינוי  להיות  מתאים  כן 
לניהול  החדשה  היחידה  למנהל 

משברים?
מהמשרד  לסילוקו  סיבה  היתה  לא 

אלא רק להדחתו מתפקידו הקודם.
האם חויבת להקים את היחידה הזו?

מתוך  שנובעת  שלי  החלטה  זו  לא. 
חירום  מצבי  בניהול  החשיבות  הכרת 
במשק בכלל, ועתה בחקלאות בפרט, 
פריצת  של  לאפשרות  הנוגע  בכל 
או  העופות  שפעת  כמו  מגיפות 

ברוצלוזיס.

האם הוא ימשיך לנהל גם את מימוש 
חוק ההתיישבות?

שהשר  אמר  שקריצ'מן  למרות  כן. 
קיבל  הוא  זה,  תפקודו  את  משהה 
הנחיות למדיניות חדשה , מתונה יותר 
וזהירה יותר ביחס לחקלאים, עם דוחות 

חודשיים ותוך מעקב צמוד שלי.

 – האנושי  ההון  חשיבות  את  הזכרת 
מדריכי  את  מייבש  אתה  כן  אם  מדוע 
גם  לחו"ל,  נסיעותיהם  במניעת  שה"מ 
כאשר המימון בא מגורם ממלכתי כמו 

מועצת הצמחים? 
הנחייה  אלא  שלי  החלטה  לא  זו 
לקצץ  האוצר  של  וגורפת  רוחבית 
במחצית את תקציב הנסיעות ומדריכי 
שה"מ הם בכלל זה כמו גם גופי מקצוע 

אחרים במשרד.
 אני מכיר בחשיבות הנסיעות לחו"ל 
והתפתחות  השתלמות  של  בהיבט 
מקצועית. החלטת האוצר היא תקלה 
מערכתית שגויה ואנו עושים לבטל את 

רוע הגזירה מול אגף התקציבים.
רבה  חשיבות  שה"מ  למדריכי 
במיקור  יצאנו  ואף  במשרד  בעבודתם 
חיצונית. לצערנו הנושא  חוץ להדרכה 
נכשל כי לא היתה כמעט היענות. חנן 
בזק , מנהל שה"מ, איש מקצועי מאד 
עתה  מכין  נאמנה,  עבודתו  שעושה 

מכרז נוסף בנושא.
של  צוות  לי  שיש  חושב  אני  בכלל, 
בהחלט  ואני  מקצועיים  סמנכ"לים 

מרוצה מעבודתם.

עם זאת, האם הולכים להיות שינויים 
נוספים בתפקודם או החלפתם?

הוא  כרגע  רואה  היחידי שאני  השינוי 
מינוי חדש למנהל השירותים להגנה"צ 
פרוינד  מרים  הגב'  של  צאתה  עם 

לגימלאות.

האם יש לך בשורה חדשה כל שהיא 

לחקלאי ישראל?
מצפה  ואני  בשורה  לי  אין  לא. 
נותן  אני  כי  אותה,  יביאו  שהחקלאים 
להם כלים ואמצעים למינוף הישגיהם.

מספר  את  לדעת  היום  לנו  חשוב 
עיסוקם  ואת  הפעילים  החקלאים 
בשת"פ  עורכים,  ואנו  המדויק,  הענפי 
המרכזית  )הלשכה  הלמ"ס  עם 
כולל  ומיפוי  רישום  לסטטיסטיקה(, 
האחרון  הרישום  ישראל.  חקלאי  של 

שנעשה היה בשנת 1981.
ביכולת  רבה  חשיבות  רואה  אני 
שיותר  כמה  לרתום  שלנו  הפוליטית 
מהותי  לשינוי  להביא  כדי  כנסת  חברי 
רואה  אני  בזאת   . החקלאות  בעתיד 

בשורה.
בכל מקרה, אנו משנים דברים בענפים 
השונים, כמו ברפת ובלול. במדגה אנו 
ומוסיפים  קדימויות  סדרי  קובעים 
תקציב למו"פ הענפי. העברנו את חוק 

המספוא החדש.

למשרד  שבאת  מצטער  אתה 
החקלאות?

הרבה  יש  לעשות.  באתי  לא.  בכלל 
שלנו  הנושא  את  רואה  אני  אתגרים. 
כחיוני ביותר. יש לי יתרון שאני לא שבוי 

של אף אחד.

אתה פותח דלתות באוצר?
בתחומים  כיועץ  אתם  עבדתי  כן. 

שונים ויש לי שם מהלכים טובים.

שלא  זה  אותנו  מטריד  שבאמת  מה 
יהיו מינויים פוליטיים.

עזבו כבר את הנושא הזה. אין ולא יהיו 
מינויים פוליטיים. מה שמעניין אותי יותר 
מרגישים  המשרד  עובדי  לעשות.  זה 
וגם  חדשות,  לפסגות  אותם  שלקחנו 
החקלאים , למרות הקיטורים, מרגישים 
שאנחנו לוקחים אותם לכיוונים חדשים 

לטובתם ולטובת ההתיישבות. 





60 מושב מבקיעים משק 

כבל התאורה אותו אנו
מייצרים פותח במיוחד

לשימוש חקלאי ולתנאים
קשים של מזג אויר חיצוני,

עמידות לכימיכלים,
זעזועים או כיפופים

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

ת ו חממ ת  ר תאו

ת
ו י חר א ת 

ו נ
ש

ת
ו י חר א ת 

ו נ
ש



60 מושב מבקיעים משק 

כבל התאורה אותו אנו
מייצרים פותח במיוחד

לשימוש חקלאי ולתנאים
קשים של מזג אויר חיצוני,

עמידות לכימיכלים,
זעזועים או כיפופים

כתוצאה מרוחות, או תהליך
שטיפה בלולים וחממות. מנועי גיר לדמפרים בלולים וחממות
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ח"כ יצחק וקנין על ההצעה לבטל את 
מועצת הדבש: אם לא יהיה תכנון, הענף 

יקרוס – אי אפשר לייבא הכל לישראל
ח"כ וקנין אמר את הדברים בדיון שיזם יחד עם ח"כ בר לב בכוונת משרד החקלאות 

לבטל את מועצת הדבש ואת ההסדרה המאורגנת של הענף; חברי הכנסת 
שהשתתפו בדיון דרשו ממשרד החקלאות לבחון מחדש את ההצעה כדי "לא 

לשפוך את התינוק עם המים"; מנכ"ל משרד החקלאות: הענף לא יקרוס אם לא 
תהיה מועצה – חייבים לאפשר הכנסת מגדלים חדשים

קיימה  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
וקנין  יצחק  הכנסת  חברי  לבקשת 
ועמר בר לב, דיון מיוחד בנושא הסדרת 
יושב  וקנין,  ח"כ  הדבורים.  גידול  ענף 
ואמר  הדיון  את  פתח  הישיבה,  ראש 
חוק  הצעת  מכין  החקלאות  משרד  כי 
המאורגנת  ההסדרה  לביטול  שתביא 
ויכולה לפגוע לא רק בענף  של הענף 
להביא  אלא  והדבש,  הדבורים  גידול 
לפגיעה חמורה יותר בחקלאות בכלל. 
כדי  נועד  הדיון  כי  הוסיף  לב  בר  ח"כ 
לנציגי  המגדלים  בין  הידברות  לקיים 
שהצעת  לפני  עוד  החקלאות  משרד 
מנת  על  בכנסת,  לדיון  מגיעה  החוק 
ליישב את המחלוקות. ח"כ ישראל חסון 
הוסיף כי הסדרת הענף זה דבר שצריך 
שדבש  מאחר  הדעת,  את  עליו  לתת 
אפשר לייבא מחו"ל אבל את האבקה 
את  לקיים  "בשביל  לייבא.  אפשר  אי 
אמר.  הסדרה",  צריך   - הזה  המשק 
חברי הכנסת אף הביעו חשש מהכוונה 

לפרק את מועצת הדבש.
בועז  הדבורים,  מגדלי  ארגון  יו"ר 
כנות, אמר כי הדבורה היא מין בסכנת 
ומבצעת  מצוף  ניזונה  היא  הכחדה, 
אותה  שהופך  מה  לדבריו,  האבקה. 
היא פעולת  עבור האדם  לכה חשובה 
היא  לחקלאות  שתרומתה  ההאבקה, 
הדבש  מועצת  כי  הוסיף  הוא  אדירה. 
מטפלת היום בכל ההיבטים של גידול 
כדאי  יהיה  שהדבר  כדי  הדבורים, 
את  לבטל  המשרד  "כוונת  כלכלית. 
הדבש,  מערכת  בכל  תפגע  המועצה 

המועצה היא כלי לקיום הענף", אמר.
כהן,  רמי  החקלאות,  משרד  מנכ"ל 
לטפל  התבקש  המשרד  כי  הסביר 
בנושא ולהעביר את ההסדר על פי צו 

שקיים מתוקף חקיקת חירום לחוק. הוא 
הוסיף כי במסגרת העבודה על החוק 
נמצאו מספר בעיות שדרשו תיקון, בהן 
דבוראים  כניסת  על  במגבלה  טיפול 
חדשים לענף, חלוקת נקודות המרעה, 
מועצה  וקיום  מוגבל,  משאב  שהן 
שמתפקדת כחברה פרטית שמסדירה 
הענף,  לתכנון  מקום  "אין  הענף.  את 
המשאב  מרעה.  נקודות  חלוקת  אלא 
לנסות  הוא  שלנו  והתפקיד  מוגבל 
להגדיל את שטחי המרעה ואנחנו כבר 
הכמות  צמחייה.  בשתילת  משקיעים 
מחייבת  המרעה  שטחי  של  המוגבלת 
שאת החלוקה יבצע גוף ממשלתי ולא 

מועצה פרטית", אמר כהן.
יש  למשרד  כי  הזכיר  צור  דוד  ח"כ 
צריכה  המועצה  וכי  במועצה  נציגים 
המשרד,  מדיניות  את  לפועל  להוציא 
תפקוד  כלפי  טענות  יש  האם  ושאל 
טענה  לו  אין  כי  השיב  כהן  המועצה. 
 - ממשלתי  גוף  אך  המועצה,  כלפי 
ולא  המשאב  את  לחלק  שצריך  הוא 
לא  חלוקה  נעשה  "אנחנו  פרטי.  גוף 
שיש  תלונות  קיבלנו  אינטרסנטית. 
שטח  מספיק  מקבלים  שלא  מגדלים 
מדי",  יותר  שמקבלים  כאלה  ויש 
גופים  גם  כי  העיר  לב  בר  ח"כ  אמר. 
בצורה  פועלים  תמיד  לא  ממשלתיים 
הכי טובה. ח"כ חסון אמר כי הוא חושש 
שביטול המועצה הוא לא אמצעי אלא 
מטרה. הוא הוסיף כי גם במסגרת חוק 
בידיים  הכנסת,  חברי  אישרו  החלב 
החלב  מועצת  הקמת  את  רועדות, 
בל  ב"הכרח  מדובר  שלדבריו  מאחר 

יגונה". 
ח"כ וקנין הוסיף כי לענף יש השפעה 
צריך  ולכן  אחרים  ענפים  על  רוחבית 

תכנון.  כשמבצעים  רחב  דעת  שיקול 
לא  הוא  כי  הוסיף  כלפה  זבולון  ח"כ 
המועצה.  את  לפרק  שצריך  השתכנע 
לכבוש  כדי  אוגדה  לקחת  צריך  "לא 
אפשר  לדבריו,  אמר.  קטנטן",  יעד 
והדרך  אחרת  בצורה  בחלוקה  לטפל 
משותף  מנגנון  באמצעות  היא  הנכונה 
של אנשי המשרד והמגדלים. ח"כ חנא 
סוייד אמר כי הוא לא השתכנע שצריך 
לבטל את המועצה, והוסיף כי "במקרה 
עם  התינוק  את  ששופכים  נראה  הזה 
לטענות  הגיב  כהן  המנכ"ל  המים". 
ואמר כי מדובר בעסק מקצועי והענף 
מועצה.  תהייה  לא  אם  יקרוס  לא 
ותהה:  כהן  אמר  לאיים",  "תפסיקו 
שהרצל  בגלל  יתמוטט  הענף  "האם 
)מנכ"ל מועצת הדבש, הרצל אבידור( 

לא יהיה מנכ"ל".
בתנועה  ומחקר  כלכלה  סמנכ"ל 
חן,  אבן  נילי  עו"ד  השלטון,  לאיכות 
טענה כי בשנים האחרונות לא נכנס ולו 
חובבנים.  רק  אלא  לענף,  אחד  מגדל 
גולדנברג,  צחי  צעיר,  דבורים  מגדל 
הוסיף כי הוא מנסה להיכנס לענף כבר 
למעלה מעשור, אך קיבל רישיון ל-80 
כוורות בלבד ובשביל להתקיים מהענף 

צריך להחזיק כמה מאות כוורות.
ההוכחה  זו  כי  ואמר  הגיב  וקנין  ח"כ 
הוא  אחרת  הענף,  את  לתכנן  שצריך 
אמר.  הכל",  לייבא  אפשר  "אי  יקרוס. 
ממנכ"ל  ודרש  הדיון  את  סיכם  הוא 
המשרד  ונציגי  החקלאות  משרד 
לשבת פעם נוספת עם נציגי המועצה 
והמגדלים החובבים, כדי שהצעת החוק 

לא תביא את הענף לשוקת שבורה.
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לנצח את סין באפריקה
צילומים: בחסות קבוצת חברות שמעוני בע"מ יבואני מצלמות פוג'י פילם שמעון וילנאי   

ניסו בצלאל יוזם פרויקטים חדשים באפריקה באמצעות קרן מימון אמריקנית

נחשבים  בצלאל  וניסו  חזי  האחים 
ביבשת  בהשקעות  למובילים  שנים 
אינם  אולם העסקים שלהם  אפריקה, 
מאד:  פשוט  הרחב.  לציבור  נחשפים 
כמעט  חזי  מהתקשורת.  חומקים  הם 
שאינו מצטלם. ראיונות? פעם בעשור 

שאם בכלל. גם ניסו פעיל עד מאד ביב
שת השחורה אך לא שש לספר אודות 
פועל  שהוא  היסודית  השטח  עבודת 

בה.
שפגישותינו הן שנתיות. באירועים חגי

שמציינות  אפריקה  מדינות  של  גיים 
הוא  השאר,  בין  ניסו,  לאומיים.  חגים 
בישראל.  סווזילנד  של  הכבוד  קונסול 
מוכן  היה  הוא  במשרדו  כשנפגשנו 
"אפריקה  על  מלבד  הכל  על  לדבר 
את  עוזב  לא  שאני  הבהרתי  שלו". 
ולתמיד  אחת  לשמוע  מבלי  המשרד 

על "אפריקה שלו".
שוניסו דיבר. ועוד איך דיבר וסיפר וגי
שלה: "גילינו יכולות של קרן מימון אמרי

קנית שמוכנה להשקיע בפרויקטים של 
המשקי אפריקה.  במדינות  שחקלאות 

עים האמריקנים רואים באפריקה יעד 
מהשתלטות  פוחדים  הם  אסטרטגי. 
סין משקיעה  כולה.  היבשת  סינית על 
באפריקה ומביאה לשם אלפי עובדים 
המועסקים באתרי אוצרות הטבע של 

היבשת".
היכולות  "עם  כי  מציין  בצלאל  ניסו 

באפ להקים  אפשר  האמריקנים  ששל 
ריקה פרויקטים אדירים בתחומי הלול, 
הרפת והמדגה. לנו קשרים טובים עם 

האמריקנים ועם מדינות אפריקה".
שניסו אינו שש לגלות את שמות המדי

נות שבהן ניתן לבצע את הפרויקטים. 
אתיופיה  בגאנה,  הנראה  ככל  יהיה  זה 
"ירכזו  האלה  המדינות  בכל  וסווזילנד. 
יספקו לשווקים  והם  חיים  אלפי בעלי 
שהשוק  התצרוכת  כל  את  המקומיים 
צורך  עוד  יהיה  ולא  לה  זקוק  המקומי 
דגים, בשר, עופות  יבוא  להתבסס על 

או ביצים".

יהיו  שבהן  במדינות  כי  מדגיש  ניסו 
הפרויקטים "יתבצע גידול דגים מהיום 

לאפרו יהיו מדגרות  לחייהם.  שהראשון 
חים, יהיו פרות חלב ובשר. הכל".

ומי יממן?
"כל העסקאות מתבצעות מול גופים 

אנח הממשלות.  בעידוד  שמוסדיים 
הגורמים  עם  מתקדם  ומתן  במשא  נו 
ומקצת  אפריקה  במדינות  הקובעים 

שמהפעילות מתבצעת באמצעות השג

רירויות שלהן בישראל".
ניסו בצלאל יושב ראש חברת "אבוני 
משנת  באפריקה  פעיל  ויזמות"  שיווק 
1994. הוא הוכיח יותר מפעם אחת את 

שיכולותיו ביבשת. דוגמא אחת היא מת
חום החלב. "השבחנו את תנובת החלב 
של פרה אפריקאית. באוגנדה ורואנדה 
פרה מקומית הניבה 4 ליטר חלב ליום. 
ובאמצעות  הבקר  רווחת  את  שיפרנו 
תזונה נכונה שידרגנו את תנובת הפרה 
לפרה  ליטר  ל-20-24  אלה  במדינות 

בממוצע".
שהפרו לגלות  מוכן  בצלאל  שניסו 

אפריקה  במדינות  החדשים  יקטים 
האמריקנית  המימון  קרן  באמצעות 
כל  הבאות.  השנתיים  במהלך  יתבצעו 
פרויקט בכל מדינה יהיה בהיקף כספי 

של 50 מיליון דולרים.
בלתי  מאגר  מהווה  אפריקה  יבשת 

שנדלה להשקעות גדולות בתחום החק
הנהוגות,  העבודה  שיטות  על  לאות. 

הגור מול  העסקית  ההתנהלות  שעל 
התשלום  אמצעי  ועל  המקומיים  מים 
- נלמד ממאמר מקצועי ראשון מסוגו 

שנפרסם בירחון "יבול שיא" הבא.

ניסו בצלאל

חזי בצלאל

בלעדי
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דבורים "ביו-דינמיות"
חסינות-היעלמות 

גדעון רותם

מדוע הולכות הדבורים ונעלמות, לא 
שמענו  העולם?  בכל  אלא  אצלנו  רק 
להילמר  אבל  לכך,  רבות  השערות 
קונמן, דבוראי מטבעון, יש תשובה חד 
ומאבדות  הולכות  הדבורים  משמעית: 
בעבר  להן  שהיה  הטבעי  החיסון  את 
אורח  בגלל תעשיית הדבש שמחייבת 
חיים שמייצר יותר דבש אך פחות בריא 

לדבורים.
משוויץ  לארץ  עלה   ,39 בן  קונמן, 
מיוחד  חינוך  למד   ,6 בן  כשהיה 
במכוורת,  כשכיר  עבד  לחקלאות, 

והשתלם בגידול דבורים בגרמניה.
היא  בארץ  מפעיל  שהוא  המכוורת 
בשיטה ביו-דינמית המחקה את החיים 
בטבע של הדבורים. בעוד שבתעשיית 
הדבש נודדות הכוורות בהתאם לאזורי 
)בעיקר מטעים(  הפריחה של העצים 
מספקים  הטבעית  שבשיטה  הרי 
לדבורים סביבת מחייה הכוללת עצים 
שזיפים,  אקליפטוסים,  כמו  שונים 
חרובים ופרחי בר. סביבה כזו מייצרת 
)ולא  הדבורים  וכך  השנה  כל  פריחה 
בהתאם  העצים  בין  נודדות  הכוורות( 

לתקופת הפריחה שלהם.
נשתלו  הקיימת  הקרן  עם  בשיתוף 
 3,000 שפרעם  שליד  הרדוף  באזור 
שונים  מסוגים  בר  ופרחי  עצים 
הדבורים  כוורות.  עשר  יוצבו  ובמרכזם 
טבעית  בצורה  יתרבו  שם  שיגורו 
שתחזק את המערכת החיסונית שלהן. 
אלקטרו- קרינה  אין  שנבחר  באזור 
בדבורים,  היא  גם  הפוגעת  מגנטית 
וזאת בנוסף לאויבים אחרים הפוגעים 
בהן כמו זיהום אויר, מזג אויר, ומחלות. 
לדברי קונמן, כל אלה מחסלים מחצית 
והחסרות  דבש  המייצרות  מהדבורים 

חיסון טבעי.

לעומת  חיים,  שנות  שבע  עד  להגיע  יכולה  טבעיים  בתנאים  החיה  מלכה 
שנים,   2-3 חיות  והן  במניפולציות  מגדלים  שאותן  "מלאכותיות"  מלכות 

וחלשות לעומת מלכה טבעית

היום היא של  כי הגישה  קונמן אומר 
גידול דבורים לטווח חיים קצר. הדבורים 
באמצעות  דבש  שיותר  מה  מייצרות 
אחד  פריחה  מאזור  הכוורות  העברת 

לאזור פריחה אחר. בשיטה זו מאבדות 
הדבורים את החיסון הטבעי שלהן, והן 
בלבד.  דבש  לייצור  מכשירים  הופכות 
בכוורת  דבורים  של  הפעולה  רדיוס 
>>>

הילמר קונמן עם "זקן" דבורים

מיוחד
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שזהו  ק"מ,  לשבעה  מגיע  טבעית 
מרחק גדול מאד לדבורה שבסופו של 

דבר אמורה גם לחזור לכוורת.
במשרד  מוזר  עוף  נחשב  קונמן 
החקלאות ובארגון מגדלי הדבורים. עם 
הטבעית  השיטה  כי  מדגיש  הוא  זאת 
של גידול דבורים קיימת כבר 90 שנה 
במצרים,  ואפילו  ובארה"ב,  באירופה 
משום  בארץ  השתרשה  לא  היא  אבל 
הדבורים  מייצרות  הטבעית  שבשיטה 

פחות דבש מאשר בשיטה הקיימת.
יש כ-500 דבוראים שפועלים  בארץ 
באר-שבע  ועד  שבצפון  ממטולה 
דבורים  מגדל  יש  בערבה  גם  בדרום. 
אחד שמעביר את הכוורות לפי הזמנות 
האבקות  המבקשים  חקלאים  של 

לשדותיהם.
הדבוראים מייצרים כ-3,000 טון דבש 
 2013 בשנת  כאשר  לשנה,  בממוצע 
הסתכמה כמות הדבש שיוצרה בארץ 
ל-3,500 טון. הביקוש הוא ל-4,000 טון 
דבש בשנה ואת החסר ממלאים ביבוא 

ממדינות אירופה ואמריקה. 
דבש  פחות  צורכים  הישראלים 
בכ-600  ומסתפקים  מהאירופים 
ק"ג  כ-1.5  לעומת  בשנה  לנפש  גר' 

האוויר  מזג  בגלל  השנה,  באירופה. 
מאד  נפגעה  הגשמים,  ומיעוט  היבש 
הפריחה וההערכה היא כי כמות הדבש 

השנה תהיה פחותה מהרגיל.
מזג  תנאי  כי  המציין  לקונמן  נחזור 
לגידול  אידאלים  הם  בארץ  האוויר 
שומרת  וחזקה  בריאה  כוורת  דבורים. 
מעלות   36 של  טמפרטורה  על 
באמצעות  הדבורים  מייצרות  שאותה 
יש  רגילה  בכוורת  כנפיים.  רטט 
כ-60,000 דבורים ולהן חושים מיוחדים 
מזג  את  לחזות  להן  המאפשרים 
מתקרב  מתי  יודעות  הדבורים  האוויר. 
וצוף  אבקה  בסתיו  אוגרות  והן  החורף 

כדי לשרוד את העונה הקרה.
בכל כוורת יש מלכה אחת המקרינה 
על כל הדבורים האחרות. אם המלכה 
הפועלות  הדבורים  גם  עצבנית 
יודעים מתי תקופת  עצבניות. הזכרים 
פעם  שהיא  המלכה,  של  ההפריה 
טבעיים  בתנאים  החיה  מלכה  בשנה. 
יכולה להגיע עד שבע שנות חיים, וזאת 
שאותן  "מלאכותיות"  מלכות  לעומת 
 2-3 חיות  והן  במניפולציות  מגדלים 
טבעית.  מלכה  לעומת  וחלשות  שנים, 
החולשה של מלכות אלה פוגעת בשאר 

חיסונים  חסרים  ולצאצאים  הדבורים 
טבעיים שהיו בעבר לדבורים.

אך  אלה,  נושאים  ללמד  נוהג  קונמן 
פרקים  דלקות  בריפוי  גם  עוסק  הוא 
באמצעות עקיצות של דבורים הגדלות 
לארס  יש  לדבריו,  טבעית.  בכוורת 
בודקים  וכיום  ריפוי,  תכונות  הדבורים 
באיידס  לטיפול  אפשרויות  בארה"ב 
דבורים.  ארס  באמצעות  ובפרקינסון 
אינה  הזאת  האלטרנטיבית  הרפואה 
מוכרת עדיין ע"י גופי הבריאות בארץ, 
יוכיח שאין  אבל קונמן בטוח שהעתיד 

תחליף לגידול הטבעי.

משבר הדבורים בארה"ב
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השכנה האירופאית
יואב ואזנה

רשמים מכנס בינלאומי שנערך בישראל ועסק בתחומי פיתוח הכפר

משק  להיות  צריכה  אינה  "ישראל 
סחר  שנקרא  דבר  ישנו  אוטרקי! 
היו חלק מדבריו של  - אלו  בינלאומי" 
בכיר  חוקר  באקוול,  אלן  פרופסור 
אירופאית  סביבתית  למדיניות  במכון 
בלונדון, במהלך כנס Twinning, כנס 
האירופי  האיחוד  בחסות  בינלאומי 
פיתוח  ותפקיד  בחשיבות  שעסק 
הציבוריות  התמיכות  במסגרת  הכפר 
במשרד  נערך  הכנס  בחקלאות. 
חודש  בשלהי  דגן  שבבית  החקלאות 

ינואר. 
רבות  שנים  כבר  חתומה  ישראל 
מסחרי  פעולה  שיתוף  הסכם  על 
 2004 ב-  כאשר  האירופי  האיחוד  עם 
המדינות  גל  עם  ישראל  נמנתה 
הראשון שהסכימו לתכנית פעולה של 
עם  יחד  האירופאית  השכנות  מדיניות 
האיחוד האירופי, דבר שיצר אפשרויות 
נוספות לפיתוח יחסי האיחוד האירופי-
רחב  טווח  קביעת  באמצעות  ישראל 
פעולה.  לשיתוף  תחומים  של  יותר 
השכנות  מדיניות  של  הפעולה  תכנית 
את  לשדרג  מבקשת  האירופאית 
את  לעודד  המדיני,  הפעולה  שיתוף 
הישראלית  החקיקה  של  התקרבותה 
כאמצעי  האירופי  האיחוד  של  לזו 
האיחוד  של  הפנימי  השוק  לפתיחת 
למען  ולפעול  ישראל  בפני  האירופי 
המסחר,  של  יותר  רבה  ליברליזציה 

השירותים והחקלאות. 
בין  שיתוף פעולה בתחום החקלאות 

האיחוד האירופי וישראל
בכל הנוגע לחקלאות ולפיתוח הכפר, 
הסכם ההתאגדות ותכנית הפעולה של 
קובעים  האירופאית  השכנות  מדיניות 
בתחומים  להתמקד  הצדדים  על  כי 
ידידותית  חקלאות  קידום  הבאים: 
פיתוח  והדרכה,  טכני  סיוע  לסביבה, 
כפרי משולב לרבות שיפור בשירותים, 
כפריים  אזורים  בין  פעולה  שיתוף 
לפיתוח  הנוגעים  וידע  ניסיון  והחלפת 

הכפר. 
שנת  מאז  משרד החקלאות שנקרא 
ופיתוח  החקלאות  "משרד   1995
הכפר" החל לתת את הדגש על חיזוק 

החקלאות  פיתוח  הכפרית,  הקהילה 
כמגזר כלכלי ייחודי, הגנה על שטחים 
ופיתוח  תכנון  טבע,  ונופי  פתוחים 
ומיצוב  בישראל  ונופים  חקלאות 
בחברה  הכפרי  והמגזר  החקלאות 
ובכלכלה הישראלית. ב-2006 הוגדרה 
הם  שעיקריה  הכפר  פיתוח  תכנית 
אספקת תוצרת חקלאית באופן שוטף, 
וקידום  בפריפריה  התיישבות  עידוד 

תכניות חקלאות אקולוגית.
שר  בנוכחותם  כיבדו  הכנס  את 
יאיר   – הכפר  ופיתוח  החקלאות 
שמיר, ראש משלחת האיחוד האירופי 
פאבורג-אנדרסן,  לארס  מר  לישראל 
גרמניה  שגרירות  וציר  איטליה  שגריר 
במשרדי  בכירים  גם  כמו  בישראל, 
וחוקרים  האירופאים  החקלאות 
האיחוד  ידי  על  המועסקים  מכובדים 

בחקר הנושא.
פרנצ'סקו  מר   – האיטלקי  השגריר 
הכנס  לאורחי  הבהיר  טאלו  מריה 
חשוב  הינו   Twinningה פרויקט  כי 
הם  וכי  האירופי  האיחוד  עבור  מאוד 
אותו.  לקדם  כדי  הרבה  משקיעים 
שבין  החזק  הקשר  את  רואים  "אנחנו 
זאת  בישראל לארץ שלהם",  האנשים 
אורחי  עבור  שנערך  לסיור  בהמשך 
הכנס ביקב הבוטיק "יקב נבו" הנמצא 
טאלו  ירושלים.  שבהרי  מטע  במושב 
מגודלים  "הענבים  והחמיא:  הוסיף 
מסורתי  כגידול  שנים  מאות  כבר  פה 
כי  מבחינים  אנו  האחרונות  בשנים  אך 
תעשיית היין הישראלית עשתה קפיצת 
לאחת  והפכה  משמעותית  מדרגה 
נוספים  חוקרים  בעולם".  מהטובות 
כמיכאי דומיטרו, מנכ"ל לפיתוח הכפר 
במשרד החקלאות של האיחוד האירופי, 
החטיבה  ראש  רומיטו,  וגרציאלה 
החקלאות  במשרד  הכפר  לפיתוח 
בתחום.  ניסיונם  על  סיפרו  האיטלקי, 
המצב  על  סקירה  נתן  באקוול  פרופ' 
עם  אירופה  של  הכפריים  באזורים 
נתונים אודות אופי האזורים החקלאיים, 
חלקם באוכלוסייה, נתונים סטטיסטים 
שוק  כשלי  קיימים  היכן  בעיקר-  אך 
בנושא. הגב' רומיטו סיפרה על פועלו 

האתגרים  על  באיטליה,  משרדה  של 
האסטרטגיה  ועל  בפניהם  העומדים 
מעבר  כי  סיפרה  היא  הבאות.  לשנים 
מתכננים  מסורתיים,  ייעול  לתהליכי 
חדשניות  תוכניות  גם  האיטלקים 
רב  דגש  הכפריים.  האזורים  לקידום 
החקלאית- התיירות  תחום  על  ניתן 
פנים  תיירות  על  המבוססת  כפרית 
וחוץ של תיירים המעוניינים לחוות את 
חיי הכפר, קצת בדומה לאירוח הכפרי 
בקיבוצים ובצימרים ברחבי הארץ. הגב' 
ה"עיור"  בתהליך  עסקה  גם  רומיטו 
אנשים  בו  מתמיד  באופן  המתרחש 
את  לעזוב  בוחרים  כלכליות  מסיבות 
לרוב  הגדולות,  לערים  ולעבור  הכפר 
חיים  אורח  או  פרנסה  אחר  במרדף 
שונה. "באיטליה נעשים מאמצים רבים 
כדי לגרום לחקלאים לשמור על הקשר 
וההיסטוריה  התרבות  האדמה,  עם 
עורכים  אנחנו  שלהם.  החקלאית 
מחקר המנסה לברר כיצד ניתן למשוך 
בחקלאות.  לעסוק  לפריפריה  צעירים 
הצרכים  מהם  לברר  מנסה  המחקר 
לרוב  אותם.  לספק  ניתן  וכיצד  שלהם 
שירותים  לתשתיות,  חיבור  על  מדובר 
באיטליה  גם  ציבורית.  ותחבורה 
בפריפריה  לגור  מוכנים  לא  הצעירים 
עם כל אותם קשיים וגם באיטליה קשה 
בחקלאות.  לעסוק  צעירים  למשוך 
הבטחת  היא  נוספת  מרכזית  בעיה 
את  שואלים  רבים מהצעירים  הכנסה. 
להתפרנס  יצליחו  הם  האם  עצמם 
בכבוד ובאופן סדיר מעבודה חקלאית. 
לכן בנינו במשרד החקלאות האיטלקי 
תוכניות להבטחת ההכנסה של אותם 
שיווקי  קמפיין  לכך  והוספנו  אנשים, 
המייחד את התוצרת המקומית כבעלת 
ערך מוסף, המשפיעה על אורח החיים 

במדינה".
תכנון ייחודי לכל אזור

בכיר  חוקר   – מנטינו  פרנצ'סקו  מר 
ופיתוח כפרי  ביחידה למדיניות מבנית 
במשרד החקלאות האיטלקי - דיבר על 
הנוגעת  אימצו,  אותה  החדשה  הגישה 
גיאוגרפי  אזור  כל  עבור  ייחודי  לתכנון 
השונים  ולצרכים  למאפיינים  בהתאם 
>>>
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את  מוכיחה  הזאת  "המדיניות  שלו. 
סיפר  שגם  מנטינו  מר  קבע  עצמה!" 
שיושמה  למעלה"  "מלמטה  גישת  על 
זוהי   .LEADER האירופאית  בתכנית 
שיטה שבה כל אזור מכין עבור עצמו 
לצרכים  המותאמת  עבודה  תוכנית 
שלו "התוכנית עצמה עולה מהאנשים 
ולא מאלו שיושבים במשרד,  שבשטח 
זוהי שבירת הריכוזיות בתחום החקלאי 
והחזרת מוקדי הכוח בקבלת ההחלטות 

לחקלאים עצמם".
האגף  ראש   – אוגוסטין  תיאו  מר 
החקלאות  במשרד  כפריות  לתשתיות 
הגרמני - דן בפעולות המובילות בגיוון 
התעסוקה בגרמניה. "כיום בגרמניה אנו 
מעודדים את תושבי הכפר לעסוק גם 
פתיחת   – חינוך  כגון  אחרים  בנושאים 
עבור  והסברתיים  תיירותיים  מרכזים 
ילדים  בעיקר  העירוניים,  התושבים 
להם  יוצא  לא  יום  ביום  אשר  ונוער 
חקלאיים  גידולים  או  בע"ח  לראות 
בסופרמרקט".  ולא  הטבעי  במקומם 
העיסוק  על  סיפר  אף  אוגוסטין  מר 
של אותם חקלאים באומנות, אשר גם 
פורחת בתקופה האחרונה בה חקלאים 
הם  בהן  שונות  תערוכות  מקימים 
מציגים את מעשי ידיהם. לרוב מדובר 

משמאל - שגריר איטליה בישראל, השר שמיר, ציר שגרירות גרמניה, ראש 
צילום: משרד החקלאות משלחת האיחוד האירופי 

אשר  באמנים 
בפיסול,  עוסקים 
בחרשות  למשל 
ובהרבה  ברזל, 
מדובר  מהמקרים 
של  מיחזור  על 
ישנים.  גלם  חומרי 
כדי "ללמוד מטעויות 
נשאל  אחרים"  של 
מאלו  אוגוסטין  מר 
נפוצות  טעויות 
ניתן  אצלם  שנעשו 
אוגוסטין  ללמוד. 

במשרות,  מחסור  על  הוא  גם  סיפר 
ציבורית  ותחבורה  לתשתיות  חיבור 
מין  צעירים  מרחיקים  אשר  כגורמים 
החשיבות  על  סיפר  הוא  הפריפריה. 
כל  של  למידותיו  תכנית  תפירת  של 
רוחבית.  בצורה  עבודה  ולא  אזור 
"ישנה חשיבות רבה להקשיב ולהיענות 
לצרכים של כל אזור בהתאם למאפייניו 

ותכונותיו השונות". 
וחזרה אל פרופ' באקוול, שזהו ביקורו 
דיבר  באקוול  פרופ'  בישראל.  הראשון 
על כך שאין עלינו כישראלים להסתמך 
רק על ייצור עצמי של תוצרת חקלאית 
בינלאומי,  סחר  על  להסתמך  וניתן 

בעיקר לאור העלויות הגבוהות של יצור 
נשמרת  כזו  בצורה  לטענתו,  בישראל. 
מוצרי  של  הגבוהה  המחירים  רמת 
המזון החקלאי אשר פוגעת בכיסו של 
וויתרו לפני למעלה  "באנגליה,  הצרכן. 
לייצור  האפשרות  על  עשורים  משני 
מתבססת  והממלכה  מזון  של  עצמי 
זאת  למרות  ייבוא".   על  בעיקר  כיום 
לכך  מודע  הוא  כי  וטוען  מסתייג  הוא 
בצורה  מתבצעים  בישראל  שדברים 
סיבות  וישנם  מהעולם,  ושונה  ייחודית 
שבישראל  לכך  הגורמות  נוספות 
עדיין מעדיפים לא להסתמך על ייבוא 

בלבד. 
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יום עיון ותצוגת
זני הדרים

צילום: עומר זידאן, סגן מנהל שה"מ דר' יוסי גרינברג, מנהל אגף פירות, שה"מ, משרד החקלאות  

החורף,  בתקופת  לשנה,  אחת 
מקיימים מדריכי תחום הדרים בשה"מ 
)שירות ההדרכה והמקצוע של משרד 
זני  של  ותצוגה  עיון   יום  החקלאות(, 
עיון אלה מוקדשים לזכרו  ימי  הדרים. 
על  ז"ל  אשכנזי  "סם"  שמואל  של 
בעיקר  לענף ההדרים,  תרומתו הרבה 
זנים  לארץ של  והבאה  פיתוח  בתחום 
חדשים. בכנסים אלה, המתקיימים 21 
החידושים  מוצגים  ברציפות,   שנים 
ומועברות  ההדרים  זני  בפיתוח 
הרצאות בנושאים המעניינים את ציבור 

הפרדסנים.
מלא  אולם  בפני  שנערך  העיון  ביום 
הועברו  דגן(,  בבית  כהן  )אודיטוריום 
הרצאות בתחומי שיווק, מחקר ופיתוח 

יישומי בהדרים.
שוקי  של  בניצוחו  נערך  העיון  יום 
קנוניץ' מנהל תחום הדרים, שגם הנחה 
מדריכי  של  ובעזרתם  האירוע  את 

ההדרים בשה"מ וטל 
ענף  מנהל  עמית 
במועצת  ההדרים 

הצמחים..
לציין  הראוי  מן 
הפעולה  שיתוף  את 
הרבה  ותרומתם 
ד"ר  החוקרים  של 
רון  ד"ר  כרמי,  ניר 
יניב,  ויוסי  פורת 
המחקר  ממינהל 
ליום  החקלאי, 
בהרצאותיהם  העיון 

ובהכנת התצוגה.
מדריך  רוטמן,  ניצן 
בגליל  ההדרים 
ארצי  ורפרנט  עליון 
הציע  לאשכוליות, 
כיוון  בהרצאתו 
הרווחיות  לשיפור 
האשכוליות  של 
מגדלי  היום,  במצב  מישראל. 
ובמקרים  כסף  מפסידים  האשכוליות 
להוצאות  ההכנסות  מתאזנות  הטובים 
של  עקירה  ניצן,  פי  על  השוטפות. 
בארץ  האשכוליות  משטחי   40% כ- 
והשארה של כ- 15,000 דונם אשכוליות, 
באזורים בהם ניתן לקבל יבול רב יותר, 

באיכות גבוהה וקטיף הפרי רק כאשר  
הוא משתווה באיכותו לפרי מפלורידה, 
יותר  גבוהה  תמורה  קבלת  יאפשר 
כפרי  הישראלי  הפרי  זיהוי  רק  לפרי. 
הים  מהאשכולית  בידולו  איכותי, 
תיכונית ) בעיקר של טורקיה(, ומכירת 
יותר,  גבוהים  הפרי מישראל במחירים 
להרוויח  בארץ  לפרדסנים  יאפשר 

מהאשכוליות.
בהרצאה מרתקת תיאר שוקי קנוניץ' 
את תכונותיהם של ארבעה זני הדרים 
חלקות  של  משלב  שעוברים  חדשים 
יש  מסחריות.  חצי  לנטיעות  תצפית 
עוד הרבה מה ללמוד בפיתוח טיפולים 
אגרוטכניים שיאפשרו לקבל יבול ראוי 
ואיכותי בזנים אלה. אך נוכח הניסיון עם 
הייתה  ההתחלה  בו  שגם   ,'1 'אור  הזן 

קשה, אנו אופטימיים.
הרצאה  העביר  גרינברג  יוסי  ד"ר 
על  הסירוגיות בהדרים ותיאר גורמים 
ההדרים  מחלקות  בחלק  יבול  לחוסר 

בשנה זו.
ניסויים  של  תוצאות  הציג  יוסי 
הסירוגיות  תופעת  את  הממחישים 
טיפולים  והציע  ו'אודם'   '1 'אור  בזנים 

לוויסות ההנבה.
יום העיון והתצוגה המרהיבה  של זני 

ההדרים זכו לשבחים רבים.

התעניינות רבה בתצוגת זני ההדרים

שוקי קנוניץ, שני מימין בשורה הראשונה
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127-mo Hadrim 18.9x25.2-0114
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“תפריעו לי, תטרידו אותי, 
תבואו לכאן עם רעיונות, 

אני פתוח לרעיונות"

אנו מביאים כאן את פנייתו של עמרם אולמרט לשר חודש לאחר מכן 
ככתבה וכלשונה:

17/4/2013
אדוני שר החקלאות,

פנייה זו נועדה להציע תכנית פעולה להעצמת ומינוף הייצוא של 
מיכשור ואמצעים טכנולוגיים בחקלאות ומים למדינת סין .

אני מצרף את תולדות החיים שלי על מנת שתינתן אפשרות לשר 
לדעת את הרקע של מציע ההצעה .

אשמח מאוד אם בעקבות קריאת החמר על ידי השר )או מי שיוטל 
עליו הדבר על ידי השר( תיקבע לי פגישה עם השר לדון בנושא.

בכבוד רב
פרופ' עמרם אולמרט 
Amram19@smile.net.il 

יאיר שמיר, בטקס החלפת השרה  זו היתה הצהרת שר החקלאות הנכנס 
היוצאת –אורית נוקד, ב-19.3.13. מי שניסה להרים את הכפפה ושלח הצעה 

לשר החקלאות אך טרם נענה עד כה, הוא עמרם אולמרט האח של..

מתווה תכנית ל"פרויקט 
אינטגרטיבי" בסין

תזכיר מוגש לשר החקלאות
מר יאיר שמיר 

מאת: פרופ' עמרם אולמרט

כללי
המסמך המפורט להלן  מציג הצעה  
בסין    " אינטגרטיבי  פרויקט    " לבניית 
הייצוא   את  להגביר  מטרה  מתוך 
חקלאית  טכנולוגיה  של  הישראלי 
ועבוד   החקלאות  בנושאי  ומדעית 

תעשייתי של ירקות ופירות .
והעמקת חלקם  מינוף הטכנולוגיות  
במערכת  המים  ונושא  החקלאות  של 
משימה  היא  לסין   הישראלית  הייצוא 

חשובה ביותר שניתנת להשגה. 
מה שמייחד מסמך זה היא העובדה 
הצעה  שמוצגת  ראשונה  פעם  זו  כי 
הם:  העיקריים  מטרותיה   לפעילות  

המשלבת יעדים ואשר   בסין 
בנושאי  הפעולה  שתוף  הגברת    .1

פתוח מדעי  וחקלאי  בין סין וישראל.
הטכנולוגי-  הייצוא  להגברת  סיוע   .2

חקלאי  של ישראל לסין.
ישראליות   חברות  של  "תאגוד"   .3
להגברת סיכויי קבלת פרויקטים גדולים 
ומניעת תחרות  ומים  בנושאי חקלאות 

מזיקה בין החברות הישראליות. 
רקע 

בנושאי  בסין  הישראלית  הפעילות 
 1989 בשנת  החלה  ומים  חקלאות 
כמנהל  מטה  החתום  שערך   בביקור 
הזמנת  לפי  וזאת  "אגרידב"  חברת 
הייתה  זו  פעילות  הסינית.  הממשלה 
המשך ישיר למגעים במישור האקדמי, 
של   הנציגות  את  שהולידו  מגעים 
הכניסה"  "כרטיס  שהייתה  האקדמיה 
ובעקבות  רשמיים   יחסים  ליצירת 
צעד זה נקשרו היחסים הדיפלומטיים 

הרשמיים  בין שתי  המדינות. 
הדיפלומטיים  היחסים  כינון  עם 
של  בקורו  ובעקבות  לישראל  סין  בין 
בסין  רבין  יצחק  מר  הממשלה  ראש 
בשנת 1993 והבטחתו לראש ממשלת 

  1994 בשנת  "אגרידב"  הקימה  סין, 
על  מבוססת  חקלאית  הדגמה  חוות 
שגרפה  חווה   מתקדמות,  טכנולוגיות 
ראווה  חלון  שימשה  רבה,  הצלחה 
וסייעה  חקלאיות  טכנולוגיות  להצגת 
לשוק  לחדור  ישראליות  לחברות 

התשומות החקלאיות בסין.
השלב הבא היה בהקמת חוות הדגמה 
לרפת מודרנית תוך שימוש במערכות 
אפיקים.  צח"מ  חברת  של  מתקדמות 
בשוק  למהפכה  הביאו  זו  חווה  הישגי 
הבקר לחלב בסין, להקמת חוות רבות 
פעילות  ולהעצמת  החווה  במתכונת 

החברה בסין ובארצות נוספות באזור.
חוות  הקמת  היה  השלישי  השלב 
הצפוני-מערבי  באזור  גדולה  הדגמה 
את  שהדגימה  חווה  סין.   של  והיבש 
והשמוש  החקלאיות   הטכנולוגיות 
יבשים  באזורים  טכנולוגיות  בתשומות 
מיעוטי מים, אחת הבעיות שמדינת סין 

סובלת מהן.
בסין  התקיימה   ההדגמה  חוות  בצד 

שמערכת מסועפת של קורסים  להכש
חקל טכנולוגיה  ליישום  חקלאים  שרת 
אית מתקדמת המותאמת לתנאי סין.

אפשרה  לעיל  המפורטת  הפעילות 
לחברות ישראליות רבות לחדור לשוק 
החברות  בין  התחרות  אולם  הסיני 
גרמה פעמים רבות לכישלונות בהשגת 
הבעיה  תדמית.  ולהורדת  פרויקטים 
המרכזית כפי שהוסברה על ידי אנשי 
משרד החקלאות הסיני למגיש תזכיר 
זה  היא שהחברות הישראליות, כל אחת 
בפני עצמה היא יחידה קטנה והתחרות 
בין החברות מורידה את סיכוייהן לקבל 

עבודות בקנה מידה גדול. 
משקלה של החקלאות ונושאי המים 
לסין  ייצוא התשומות החקלאיות  בסך 
>>>
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ביחס  שהיא  צורה  בשום  עומד  אינו 
מה  בכל  בסין  לישראל  שיש  לתדמית 
והמים.  החקלאות  בנושאי  שקשור 
תדמית זו נמצאת במרום  אולם  נראה 
שלא נעשה כל מה שניתן לעשות על 
הזו  החיובית  את התדמית  למנף  מנת 
של  הטכנולוגי  הייצוא  הגברת   לשם 

ישראל בנושאי מים  וחקלאות.
הקיים  התדמיתי  האלמנט  בצד 
והתועלת  ישראל   של  לתדמיתה 
העיקרית  המטרה  הרי   מכך,  הנגזרת 
המפורטת  הפעילות  הצעת  של 
לעיל  כאמור  היא   המיסמך   בהמשך 
מינוף כלכלי על ידי  סיוע וקידום לייצוא 
תשומות וידע בנושאי המים  והחקלאות 
נושאים  במספר  גם  כמו  הישראלית  

נוספים הנושקים לנושאים שהוזכרו.
פעיל  חלק  לקח  מטה  החתום 
ומרכזי בכל הפעילות הממלכתית של 
שיתוף פעולה בין סין לישראל בנושאי 
חקלאות ומים, הן כמנכ"ל  " אגרידב"  
במשך 16 שנים  והן כציר יועץ למדע 
הן  שנים,   4 במשך  בסין   וחקלאות  
כ"פרופסור אורח"  ב-4 אוניברסיטאות 
ואישים  לחברות  בכיר  כיועץ  והן  בסין 

שונים בסין בנושאי פתוח חקלאי.
ניסיון רב בפעילות בינלאומית  כבעל 
קשרים  ובעל  ומים  חקלאות  בנושאי 
זה   מגיש מסמך  בסין  מעונין  ומעמד 
יזומה  פעילות  בהמשך  חלק  לקחת 
בסין, פעילות שתישא פירות כלכליים 
הגברת  תהיה  ומשמעותה  נאותים 
בנושאי  ישראל  של  הטכנולוגי  הייצוא 

חקלאות ומים.
עד  הפעילות  במכלול   לראות  ניתן 
הבא.  השלב  לקראת  מ"מתאבן"  כה 
אמור  שהוא  "מתאבן"  של  טבעו 
המנות  לקראת   התיאבון  את  לעורר 
רב  ונסיון  אישית  ומידיעה  הבאות..... 
שנים בסין –"התאבון" קיים ה"פרויקט 
האינטגרטיבי" המוצע  הוא כאמור שלב 
מתקדם למסכת הפעילות שהתקיימה 
עד כה ונועד להעצים ולמנף את הייצוא 

הטכנולוגי החקלאי של ישראל בסין.
היא  התזכיר  של  העיקרית   מטרתו 
הפעילות  מתכונת  את  בתמצית  לתת 

המוצעת  בהמשך.
ברומו  העומדים  המרכזיים  הנושאים 
מה  בכל  בסין  הפיתוח  עולם  של 
שקשור בפיתוח הטכנולוגיה החקלאית 
,בהפחתת  במים  השימוש  בייעול  הם 
בעיות  ובפתרון  המים  מקורות  זיהום 
המדבור  ועיקרם  קשור לפרובינציות 
אלו  פרובינציות  סין.   של  המערביות 

מפגר  אקונומי  סוציו-  במצב  נמצאות 
המזרחיות  הפרובינציות  לעומת 
והמרכיב הכפרי של אוכלוסייתן משווע 
לתמיכה וקידום. הממשל רואה בקדום 
לאומית  מטרה  משום  הללו  האזורים 
מקציב  כך  ולצורך  עליונה  בקדימות 
הנושאים  בהיקפם.  אדירים   סכומים 
המצוינים לעיל כנושאים בעלי קדימות 
והידע  המומחיות  בתחום  הם  עליונה 
כבסיס  לשמש  ועשויים  הישראלי 
החברות  יצאו  ממנו  פעולה  לשיתוף 

הישראליות מורווחות.
"שדה הקרב" העתידי   אם כך אמורים 

להיות  האזורים המערביים של סין.
משרד  באמצעות  ישראל  ממשלת 
החקלאות צריכה להיות המטריה שתתן 

את הגבוי התדמיתי לכוח המשימה.
”פרויקט אינטגרטיבי" – מהו?

משמעותו  אינטגרטיבי"   "פרויקט 
פרויקט  היא:  זה   למסמך  בהקשר 
ואמור  שונים  נושאים  בתוכו  הכולל 
ובמספר  שלבים  במספר  להיבנות 
נושאים  הם   אלו  נושאים  אזורים. 
נושאים  ומים,  בחקלאות  טכנולוגיים 
לפיתוח  הצומח  לניצול  מדעיים  
סביבתיים  נושאים  רפואיים,  תכשירים 
נושאי   בסין,  המדבור  בעיות  בנושא 
לשימוש  אדם  כוח  הכשרת  הדרכה  
וליישום  החקלאית  בטכנולוגיה  נאות 
הידע  בתהליכי הייצור החקלאי  ונושאי 
התארגנות להדרכת והכשרת חקלאים.  
הפעלת סטרט-אפים  מדעיים. הקמת 
חלקות הדגמה לגידולים שונים באזורים 
מוסדות   עם  פעולה  שיתופי  שונים. 

הוראה ומוסדות מחקר בסין. 
הנושא החקלאי הישיר  הנוגע ישירות 
הנושא  הוא  החקלאיים   לגידולים 
יישום    היא  ומשמעותו  הקרדינאלי 
המבוססים  חקלאי  ייצור  תהליכי 

ומותאמת  מתקדמת  טכנולוגיה  על 
לחקלאי הסיני, וזאת על בסיס התאמה 
לחקלאים   בפרובינציות במערבה של 

סין )מאות מיליוני אנשים(. 
תהליכי יצור חקלאיים   אלו הם פרי 
של פתוח אמצעים מותאמים  לתנאי 
מתקדמים  הלא  באזורים  החקלאים 
של מערב סין אמצעים טכנולוגיים אלו 
שםהם  המחקר   ממעבדות  מועברים 
מפותחים  בתנאי מעבדה לשדהו של 
התאמתם  כדי  תוך  וזאת   החקלאי 
של  הספציפיים   לתנאיו  ו"תרגומם"  
ממכון  המעבר  תהליך  החקלאי.   
נעשה   החקלאי   לשדה  המחקר 
באמצעות מערכת הדרכה  שתפקידה 
שפותחה  הטכנולוגיה  את  ל"תרגם" 
של  לתנאיו  המחקר   במעבדות 

החקלאי. 
ה"פרויקט  את   לכנות  ניתן  למעשה 
שלשת  כ"משולש  האינטגרטיבי":  

הקטבים"
שלשת הקטבים של המשולש הם: 

1. מחקר החקלאי,    
2. הדרכה החקלאית.     

3 .היצרן החקלאי
שלשת  שבין  הגומלין  יחסי  מערכת 
ה"סוד"  היא  המשולש  של  הקטבים 
הישראלית   החקלאות  פיתוח  של 
המתקדמת  והיא אמורה להיות הבסיס 

של   ה"פרויקט האינטגראלי".
הבעיה בסין  בקשרי מחקר וחקלאות 
ביניהם.  הקיים  בנתק  היא  השדה 
הדרכה  מערכת  יצירת  הוא  הפתרון 
חקלאית שתהווה גשר בין המחקר ובין 

חקלאי השדה.
המשימה של הפרויקט תהיה הקמת 
מערכת הדרכה אזורית  בשלב ראשון   
הפרויקט  "גואיזו".   בפרובינצית 
ישמש  זו  בפרובינציה  האינטגראטיבי 
בפרובינציות  המשכי  לפיתוח  כמודל 
נוספות , וזאת בדומה לחוות ההדגמה 
מערכת  ב-1994.  שהוקמה  הראשונה 
ההדרכה תהיה   מאוישת על ידי בוגרי 
אוניברסיטאות סיניות   שיעברו הכשרה 

מוקדמת. 
היא  זו  פרובינציה  לבחירת  הסיבה 
משום העובדה כי היא נמצאת במערבה 
חקלאי  בעיקרו  שהוא  אזור  סין,  של 
במסגרת  לעיל  כאמור  נמצא   ,וכיום 
חקלאות  לפיתוח  הלאומית  העדיפות 
מתקדמת ובמסגרת מדיניות זו  זו יש 

לפרובינציה זו מעמד מועדף.
מסמך  מגיש  של  הקשרים  מערכת 
זו  בנוסף לאלמנט  זה עם פרובינציה 

עמרם אולמרט
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של העדפה הממשלתית, היא הבסיס 
להצעה כי הפעילות  תתרכז בה.

אחד מפעילויותיה של  הפעילות יהיה 
הקמת חלקות הדגמה  בגידולים שונים 
ובאמצעים טכנולוגיים שונים . יתרונות 
חלקות ההדגמה על פני חוות הדגמה 
מרוכזת הוא בפיזורן ונגישותן למספר 
רב של חקלאים  ויזמים של פרויקטים 
ישראל  מבחינת  היתרון  חקלאיים. 
בשטחים  הטכנולוגיות   בהצגת  הוא 
רבים שנגישותן היא למספר גדול של 

חקלאים.
במרכז  שיהיה  נוסף  קרדינאלי  נושא 
עיסוקה של הפעילות הוא תאגוד של 
ויצירת   לפעולה    ישראליות  חברות 
Brand name. דבר שיהיה לו השפעה 
רבה על אפשרויות  הגברת האלמנט 
הייצוא  הגברת  במסגרת  התחרותי 
הטכנולוגי של ישראל בנושאי חקלאות 
במיכרזים  רבה  תחרות  ויכולת  ומים  

רבים.
עיקרי ההצעה

 מגיש מזכר זה, פרופ' עמרם אולמרט, 
החקלאות  שר  מטעם  מינוי  יקבל 
כ"פרויקטור "ונציגו של שר החקלאות 

הישראלי ב"פרויקט האינטגרטיבי".
 הסינים מייחסים חשיבות רבה ביותר 
העליונה  הרשות  שמעניקה  לתואר 

התואר   חשיבות  ומכאן  המדינה  של 
המבוקש. 

היא  העליונה  הרשות  שלנו   במקרה 
באמצעות  אשר   המרכזית  הממשלה 
שריה אמורה להקצות אמצעים לבצוע 
המימשל  לתמיכת  במקביל  הפעולה. 
המרכזי הריתמיכת המימסד המיפלגתי 
והמימשלי באזור הפרובינציה הוא בעל 
"פרויקטור"  מינוי  ביותר.  חשיבות רבה 
רשויות  של  תמיכה  לקבלת  יסייע 

השלטון  השונות.
עמרם  "הפרויקטור"  של   עלותו 
אמורה  השונים  מרכיביה  על  אולמרט 

להיות על חשבון הסינים.
הערכת המציע  כפי שפורטה  כולל 
העמסת העלות של ה"פרויקטור" על 
על  מבוססת  המשקומיים  הגורמים 
גורמי  עם  שהתקיימו  שונים  מגעים 
בפרובינציה.  והמימשל  המפלגה 
הערכת  מגיש המזכר היא כי מערכת 
המימשל המרכזי כמו גם האזורי יראו  
משום  לעיל,  כאמור  המוצע   בתואר 
טוב  בסיס  ויהוו  רבה  וחשיבות   יתרון 
למימון   מטעמם  אמצעים  בהקצאת 
העלות ולמימון הפעולה באזור.  תנאי 
זה של המימון המקומי הוא תנאי גורף 
והחלטי שמבלי שיתקבל על ידי הסינים 

לא תתבצע הפעולה.

הגורמים  עם  יחד  ה"פרויקטור", 
פעולה  תכנית  יעבד  המקומיים 
מפורטת שאמורה לקבל אישורם של 
והממשלתיים  המפלגתיים  הגורמים 
השלב  יערך   בה  הפרובינציה  של 
האינטגרטיבי.  הפרויקט  של  הראשוני 
לשלטונות  תוגש  זו  מאושרת  תכנית 
לקבל  כדי  המדינה  של  הפדרליים 
הוא  שמשמעותה  הדרך"  "ברכת  את 
לביצועה  מתאימים  אמצעים  הקצבת 
התכנית  תוגש  במקביל  התכנית.  של 

לשר החקלאות הישראלי.
יסייע  הישראלי  החקלאות  משרד 
לפעולה על ידי שיגור מומחים בנושאי 
לפרויקט  קצרות  לתקופות  חקלאות 
הדרכה  מתן  לשם  האינטגראלי 
והכשרה למומחים סינים שיהיו פעילים  

במערכת הפרויקט. 
"תיאגוד"  חברות תוך הקטנת תחרות 
גוף בעל  ויצירת   מזיקה הקיימת כיום 
יהיה  משום  ויכולת תחרות    עוצמה  
תרומה משמעותית  לייצוא הטכנולוגי 
זה   תיאגוד  ומים.  חקלאות  בנושאי 
אמור להסתייע במכון הייצוא , במשרדי 

החקלאות והת"מת ובמשרד האוצר.

בכבוד רב
עמרם אולמרט
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התמודדות עם כנימת עש הטבק בבזיל
סיכום ניסוי אביב-קיץ 2013 במו"פ בקעת הירדן

מוראד גאנם1, דוד סילברמן2, שמעון ביטון2, אורי אדלר3, אחיעם מאיר4, זיוה גלעד4
1מכון וולקני, 2שה"מ, 3מועצת הצמחים, 4מו"פ בקעת הירדן

תקציר
הסגר  מזיק  הינה  הטבק  עש  כנימת 
במיוחד  החקלאי,  ביצוא  מרכזי 
עם  ההתמודדות  טריים.  בתבלינים 
טיפולים  על  כיום  מבוססת  הכנימה 
המוגבלים  ו"ידידותיים",  כימיים 
והתבססותו  הופעתו  בשל  ביעילותם 
עמידות  פיתח  Q, אשר  של תת-המין 
המחקר  השערת  ההדברה.  לתכשירי 
 2013 באביב-קיץ  שבוצע  הניסוי  של 
במו"פ בקעת הירדן הייתה שאם תימצא 
דרך להתבססותה של כנימת עש טבק 
B, יהיה מהלך ההדברה קל  מתת-מין 
שלושה  שנמשך  בניסוי  יותר.  ויעיל 
חודשים, בוצעה השוואה בין גידול בזיל 
לבין  מש   17 ברשת  שכוסו  במבנים 
 50 ברשת  שכוסו  במבנים  בזיל  גידול 
וגובשה תכנית טיפולים קפדנית.  מש, 
התוצאות הראו שלמרות החדירה של 
 17 הרשת  למבני  תת-המינים  שני 
 Q מש כבר בתחילת הניסוי, תת-המין
השתלט על כל האוכלוסיות שהתפתחו 
 B שתת-המין  בעוד  המבנים,  בתוך 
כישלון מוחלט  ולכן היה  נעלם לגמרי, 
העיקרית  המסקנה  כע"ט.  בהדברת 
מהניסוי היא שהדברה כימית והדברה 
יעילות  אינן  כימיים  שאינם  באמצעים 
ולכן  Q של כע"ט,  בהדברת תת-המין 
השיטה היעילה ביותר לגידול בזיל נקי 
גידול עם רשתות  מהכנימה היא מבני 
והקפדת  חורים  ללא  תקינות  מש   50

יתר בכניסה וביציאה מהמבנה. 
מבוא

כנימת עש הטבק הינה מזיק ההסגר 
התבלינים  שענף  ביותר  המשמעותי 
האחרונות.  בשנים  עמו  מתמודד 
בתוצרת  אפס  לסבילות  הדרישה 
מאוד  מחמירה  לאירופה  המיוצאת 
יתרה  הקפדה  מהחקלאים  ודורשת 
תקופת  במהלך  נקי  גידול  בית  על 
אפשרית  בלתי  משימה  כולה,  הגידול 
כמעט בתנאי הארץ עקב האוכלוסיות 
הגבוהות והנוכחות של תת-המין Q של 
כנימת עש הטבק שנמצא עמיד ביותר 
המורשים  ההדברה  תכשירי  למרבית 

לשימוש, בנוסף ליכולתו לפתח עמידות 
בזמן קצר יחסית, בהשוואה לתת-המין 
בניסויים  יותר.  הרבה  רגיש  הנחשב   B
בגידול  האחרונות  בשנים  שביצענו 
שההתמודדות  למסקנה  הגענו  בזיל 
 Q אוכלוסיות  עם  כימיים  בטיפולים 
החודרות למבנה היא קשה ומלווה לרוב 
האוכלוסייה  של  מהירה  בהתפתחות 
פרטים  של  כניסתם  מרגע  העמידה 
וטיפולים  פיזיקלית  מניעה  בודדים. 
אך  הבעיה,  את  לדחות  יכולים  כימיים 
תוכנן  לפיכך, השנה  אותה.  למנוע  לא 
שאם  ההנחה  על  המתבסס  ניסוי 
ויציאה חופשית של  מאפשרים כניסה 
אוכלוסיות הכנימה על ידי כיסוי המבנים 
לכך  להביא  יהיה  ניתן  מש,   17 ברשת 
תהיה  תת-המינים  של  שהדינמיקה 
לטובת תת-המין B הנחשב פורה יותר, 
המבנים,  בתוך  כמותו  שתתרבה  כך 
ונוכל להדבירו טוב יותר משום רגישותו 

לחומרי הדברה. 
שיטות וחומרים

הניסוי בוצע בתחנת צבי במו"פ בקעת 

 .3.4.2013 השתילה:  מועד  הירדן. 
לצורך  פרי.  הזן  הוא  שנשתל  הזן 
רשת,  בתי  מיני  תשעה  שימשו  הניסוי 

והטיפולים היו כלהלן:
בית רשת מכוסה רשת 17 מש   .1

עם טיפולים כימיים )ארבעה מבנים(
בית רשת מכוסה רשת 50 מש   .2

עם טיפולים כימיים )ארבעה מבנים(
וקירות  גג  עם  רשת  בית   .3
והמערביים  המזרחיים  בצדדים 
צל,   40% שחורה  מרשת  העשויים 
ודרום, עם טיפולים  פתוח מכיוון צפון 

כימיים )מבנה אחד(
לכל מבנה נבנה "חדר כניסה" או "דלת 
לבית  קרי:  רשת,  סוג  מאותו  כפולה" 
ולבית  50 מש;  - דלת  50 מש  הרשת 
הרשת 17 מש - דלת 17 מש. תרשים 
המבנה ותמונות מהניסוי מוצגים באיור 
בניסוי  שננקט  ההדברה  ממשק   .1
מופיע בטבלה 1, הכוללת את תאריכי 
הריסוס, התכשירים שרוססו והפגעים 
רוב  כאשר  החומרים,  רוססו  שנגדם 

התכשירים שימשו להדברת כע"ט. 

איור 1. מבנה ניסוי התמודדות עם כנימת עש הטבק בבזיל במו"פ הבקעה 2013 )למעלה( 
מבנה 17 מש )למטה בצד ימין(, מבנה 50 מש )למטה באמצע( וכניסות כפולות למבנים )למטה בצד 

שמאל(
>>>
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טבלה 1. תכנית ההדברה בניסוי 

*   בוצע קציר
** דלתות הכניסה במבני ה-50 מש נפתחו מהשעה 8:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים לאילוח מכוון 

בתאריך 2.6.2013, ול-24 שעות בתאריך 9.6.2013.

תוצאות ודיון
צוין  אם  )אלא  כולו  הניסוי  במהלך 
היו  שלעיל(  ההדברה  בתכנית  אחרת 
נקיים  ולכן  סגורים,  מש  ה-50  מבני 
בשלב  הטבק.  עש  מכנימת  לגמרי 
מכוון  אילוח  נעשה  הניסוי  של  מאוחר 
פתיחת  ידי  על  מש  ה-50  במבני 

ו-9.6.13,   2.6.13 בתאריכים  הכניסות 
כפי שנראה בטבלה 1.

המבנים  בין  שהוצבו  במלכודות 
 ,B תת-המין  תמיד  שלט  ומסביבם 
בעוד שרמת תת-המין Q הייתה פחות 
הייתה  מש   17 מבני  בתוך  מ-10%. 
הראשון  מהיום  הכנימה  של  כניסה 

לשתילת השתילים. בכל המבנים הללו 
נעשה מעקב אחר הדינמיקה של תת-
המינים B ו-Q באמצעות דיגום ובדיקת 
 .PCR בעזרת  במעבדה  תת-המין 
באיור 2 ניתן לראות בבירור כי בתחילת 
במבנים,   B תת-המין  שלט  הניסוי 
מחוץ  הימצאותו  לאחוז  תואם  והדבר 
למבנים. עם תחילת טיפולי ההדברה, 
נצפתה עלייה באחוז תת-המין Q. ניתן 
לראות כי תת-המין Q החליף תת-המין 
B עם הזמן, ובסוף הניסוי היה רק תת-
המין Q בתוך המבנים, כאשר תת-המין 
B נעלם לגמרי. המסקנה היא כי אפילו 
לכניסה  יחסית  החשופים  במבנים 
וליציאה של הכנימה, בעת מתן טיפולי 
תת-המין  ויתבסס  ישתלט  ההדברה 
לכישלון  ויגרום  הגידול  מבני  בתוך   Q

ההדברה.
באיור 3 ניתן לראות שרמת האוכלוסיות, 
כפי שנמדדה על ידי לכידה במלכודות 
צהובות, הייתה גבוהה ביותר במלכודות 
שהוצבו מחוץ למבנים )12 מלכודות(. 
אוכלוסיות  לחץ  על  מעיד  הדבר 
מקסימום  הניסוי.  באזור  מאוד  גבוה 
הלכידות נצפה בתאריך 7.5.13, ולאחר 
נותרו  הרמות  אך  ירידה,  נצפתה  מכן 
מש  ה-50  מבני  בתוך  גבוהות.  עדיין 
במהלך  אפסית  הכנימות  רמת  הייתה 
לאחר  קלה  עלייה  נצפתה  אך  הניסוי, 
פתיחת הכניסות למבנים בסוף הניסוי. 
לעומת זאת, במבני ה-17 מש נצפתה 
שהלכה  הניסוי,  בתחילת  כבר  לכידה 
הניסוי  התקדמות  עם  והתעצמה 
הניסוי.  בסוף  גבוהות  לרמות  והגיעה 
המוצג  הלכידות  ששיעור  לציין  חשוב 
שנלכדו  לכנימות  מתייחס   3 באיור 
ונתוני לכידה אלה מעידים  במלכודות, 
של  יותר  הרבה  גבוהות  כמויות  על 

אוכלוסיות שהתפתחו על הצמחים.
מעקב  נערך  מש  ה-17  מבני  בתוך 
כמעט שבועי אחר הנוכחות של דרגות 
הכנימה,  של  השונות  ההתפתחות 
הנקטפת,  בקומה  וזחלים  ביצים  כולל 
הטיפולים  פוטנציאל  את  להעריך  כדי 
בחלקים  הכנימה  התבססות  במניעת 
שנגיעות  לקטיף,  המיועדים  העליונים 
באיור  בהם מביאה לפסילת התוצרת. 
4 ניתן לראות שבעוד שמבני ה-50 מש 
היו נקיים לגמרי מכל דרגות התפתחות 
ה-  במבני  הנקטפת,  בקומה  הכנימה 
ביצים  תמיד  למצוא  היה  ניתן  מש   17
וזחלים של הכנימה בקומה זו. תוצאות 
רק הדברת  כך שלא  על  אלו מעידות 
הכנימה נכשלה במבני ה-17 מש, אלא 

>>>
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הכנימה  של  האוכלוסיות  שרמת  גם 
ביצים  לנוכחות  הביאה  אלה  במבנים 
וזחלים בקומה הנקטפת, מה שמסכן 

את התוצרת בפסילה.
במהלך הניסוי נבדקו כמה תכשירים 
אגדים  של  קטיף  לאחר  בטבילה 
שונות  התפתחות  דרגות  המכילים 
 17 ממבני  שנאספו  הכנימה  של 
הכנימה  עם  להתמודדות  כדרך  מש, 
לאחר הקטיף. טיפולים אלה מיועדים 
לניקיון התוצרת מבוגרי כע"ט שיכולים 
מביצים  או  האגדים,  על  להימצא 
וזחלים שיכולים להתפתח על האגדים. 
נבדקו כמה תכשירים כנראה באיור 5. 
מייצגת  תמונה  לראות  ניתן  זה  באיור 
של התוצאות שהתקבלו מטיפול בכל 
כך  על  מעידות  התוצאות  החומרים. 
שטיפול בכל החומרים הללו או שילוב 
משביעות  תוצאות  מניב  אינו  ביניהם 
רצון וכי תמיד ניתן למצוא ביצים וזחלים 
חיים בתום הטיפול, מה שאינו מבטיח 

איור 2. הדינמיקה של התפתחות תת-המינים B ו-Q בתוך מבני גידול בזיל 
17 מש במו"פ הבקעה 2013

איור 3. רמת אוכלוסיות כע"ט על פי לכידה במלכודות דבק צהובות בסקלה 
לוגריתמית במבני ה-17 מש )שתי מלכודות למבנה, סך הכול 8 מלכודות(, 

ה-50 מש )8 מלכודות( ומחוץ למבנים )12 מלכודות(

איור 4. רמת הביצים והזחלים ב-10 אגדים שנקטפו מארבעה מבנים של 50 
מש, 17 מש ומבנה שכוסה ברשת צל )ביתן 9(

איור 4. טיפול לאחר הקטיף בטבילה בתכשירים שונים

ניקיון מוחלט של התוצרת לאחר הטיפולים הללו. התכשירים 
 EOS ,מטרונום 1%, מטרונום 0.5%, פסט ,C שנבדקו: טימור

+ תותח ואגרימור.
מסקנות

בשלב זה ניתן להבטיח גידול בזיל ללא כע"ט רק ע"י סגירת 
והקפדה על סגירת  כניסה  50 מש עם חדר  מבנים ברשת 
הדלתות ותיקון חורים ברשת; אמצעים פיזיקליים בלבד, ללא 

חומרי הדברה כלל. 
הניסוי שערכנו לגידול בזיל בבית רשת 17 מש החדיר לכע"ט, 
להקניית יתרון יחסי לטיפוסB  בהשוואה לטיפוס Q, נכשל 
והשימוש בתכשירי הדברה כימיים ושאינם כימיים  לחלוטין, 
גרם להישרדות הטיפוסQ  ולהימצאות רמת אוכלוסיות של 

כע"ט שאינה מאפשרת את יצוא הבזיל.
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המוצרים של "חקלאות ביולוגיות" בטוחים ויעילים לכל הגידולים. מוצרי "חקלאות ביולוגית" ניתנים ליישום גם מספר ימים לפני הקטיף. מוצרי 
"חקלאות ביולוגית" עוזרים בשיקום קרקע לאחר שימוש יתר בדשן כימי. חברת "חקלאות ביולוגית" השקיעה שנות מחקר רבות בפיתוח המוצרים 
המשווקים על ידה. פיתוח מבוקר של המוצרים, עריכת בדיקות שוטפות ושימוש בחומרי גלם איכותיים - מבטיחים את רמת המוצרים הגבוהה 
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לציבור החקלאים!
"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר 

את איכות החיים והסביבה, ובה בעת 

לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.

הדשנים האורגנים שלנו תורמים 

להקטנת השימוש בדשנים 

פטרוכימיים הפוגעים בסביבה 

ואוטמים את המערכת האקולוגית 

של הקרקע.

לאחרונה נכנסו לשימוש 2 חומרים חדשים:

 א.  שבח 44 )בהגמעה( - שבח 44

     = שבח 11 בתוספת ברזל.

מתאים לגידולים:

אבטיח, מלון, פלפל, עגבנייה, כרם ומנגו.

 ב.  גולן )בריסוס עלווה(

     = אמינו שבח בתוספת ברזל, מנגן ואבץ.

 מתאים לגידולים: פרחים, אבטיח, מנגו ומלון
למגדלי ענבים:

גמרנו עם מו"פ בקעת הירדן,

4 שנים של ניסיונות באמינו שבח.

החומר נמצא משפיע על רמת הסוכר.

"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים והסביבה, ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
הדשנים האורגנים שלנו תורמים להקטנת השימוש בדשנים פטרוכימיים הפוגעים בסביבה ואוטמים את המערכת האקולוגית של הקרקע. יישום 
"חקלאות  והטבע. מוצרי  מזון למען האדם, הסביבה  לגדל  הנכונה  המוצרים האורגניים שלנו מאפשר את פיתוחה של התפיסה האורגנית כדרך 
"חקלאות  ידי  על  המשווקים  הדשנים  ואורגנית.  אקולוגית  וחקלאות  לסביבה  ידידותיות  חקלאות  לשיטות  במעבר  ומסייעים  מקלים  ביולוגית" 
ביולוגית", מאופיינים בקליטה מהירה ויעילה על ידי השורשים. מאיצים את קצב גידול הצמחים, מזרזים תהליכים אנזימטיים, לשיפור היבולים. 

ומאוזן. מעשירים את טעם  בריא  ונוף  היטב  ומפותחת  בריאה  בבניית מערכת  עוזרים  ביולוגיות"  "חקלאות  והאיכותיים של  הייחודיים  המוצרים 
הירקות, הפירות וצמחי התבלין, ותורמים לקרקע בריאה ונקייה. מוצרי "חקלאות ביולוגית" עוברים דרך כל מערכת השקיה רגילה או בריסוס עלווה 

ומזינים כל סוג קרקע: חולית, כבדה, מבלי להותיר כל שאריות מיותרות בקרקע או במי התהום. 

המוצרים של "חקלאות ביולוגיות" בטוחים ויעילים לכל הגידולים. מוצרי "חקלאות ביולוגית" ניתנים ליישום גם מספר ימים לפני הקטיף. מוצרי 
"חקלאות ביולוגית" עוזרים בשיקום קרקע לאחר שימוש יתר בדשן כימי. חברת "חקלאות ביולוגית" השקיעה שנות מחקר רבות בפיתוח המוצרים 
המשווקים על ידה. פיתוח מבוקר של המוצרים, עריכת בדיקות שוטפות ושימוש בחומרי גלם איכותיים - מבטיחים את רמת המוצרים הגבוהה 

ואת יעילותם.  
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"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים והסביבה, ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
הדשנים האורגנים שלנו תורמים להקטנת השימוש בדשנים פטרוכימיים הפוגעים בסביבה ואוטמים את המערכת האקולוגית של הקרקע. יישום 
"חקלאות  והטבע. מוצרי  מזון למען האדם, הסביבה  לגדל  הנכונה  המוצרים האורגניים שלנו מאפשר את פיתוחה של התפיסה האורגנית כדרך 
"חקלאות  ידי  על  המשווקים  הדשנים  ואורגנית.  אקולוגית  וחקלאות  לסביבה  ידידותיות  חקלאות  לשיטות  במעבר  ומסייעים  מקלים  ביולוגית" 
ביולוגית", מאופיינים בקליטה מהירה ויעילה על ידי השורשים. מאיצים את קצב גידול הצמחים, מזרזים תהליכים אנזימטיים, לשיפור היבולים. 

ומאוזן. מעשירים את טעם  בריא  ונוף  היטב  ומפותחת  בריאה  בבניית מערכת  עוזרים  ביולוגיות"  "חקלאות  והאיכותיים של  הייחודיים  המוצרים 
הירקות, הפירות וצמחי התבלין, ותורמים לקרקע בריאה ונקייה. מוצרי "חקלאות ביולוגית" עוברים דרך כל מערכת השקיה רגילה או בריסוס עלווה 

ומזינים כל סוג קרקע: חולית, כבדה, מבלי להותיר כל שאריות מיותרות בקרקע או במי התהום. 

המוצרים של "חקלאות ביולוגיות" בטוחים ויעילים לכל הגידולים. מוצרי "חקלאות ביולוגית" ניתנים ליישום גם מספר ימים לפני הקטיף. מוצרי 
"חקלאות ביולוגית" עוזרים בשיקום קרקע לאחר שימוש יתר בדשן כימי. חברת "חקלאות ביולוגית" השקיעה שנות מחקר רבות בפיתוח המוצרים 
המשווקים על ידה. פיתוח מבוקר של המוצרים, עריכת בדיקות שוטפות ושימוש בחומרי גלם איכותיים - מבטיחים את רמת המוצרים הגבוהה 
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"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים והסביבה, ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
הדשנים האורגנים שלנו תורמים להקטנת השימוש בדשנים פטרוכימיים הפוגעים בסביבה ואוטמים את המערכת האקולוגית של הקרקע. יישום 
"חקלאות  והטבע. מוצרי  מזון למען האדם, הסביבה  לגדל  הנכונה  המוצרים האורגניים שלנו מאפשר את פיתוחה של התפיסה האורגנית כדרך 
"חקלאות  ידי  על  המשווקים  הדשנים  ואורגנית.  אקולוגית  וחקלאות  לסביבה  ידידותיות  חקלאות  לשיטות  במעבר  ומסייעים  מקלים  ביולוגית" 
ביולוגית", מאופיינים בקליטה מהירה ויעילה על ידי השורשים. מאיצים את קצב גידול הצמחים, מזרזים תהליכים אנזימטיים, לשיפור היבולים. 

ומאוזן. מעשירים את טעם  בריא  ונוף  היטב  ומפותחת  בריאה  בבניית מערכת  עוזרים  ביולוגיות"  "חקלאות  והאיכותיים של  הייחודיים  המוצרים 
הירקות, הפירות וצמחי התבלין, ותורמים לקרקע בריאה ונקייה. מוצרי "חקלאות ביולוגית" עוברים דרך כל מערכת השקיה רגילה או בריסוס עלווה 

ומזינים כל סוג קרקע: חולית, כבדה, מבלי להותיר כל שאריות מיותרות בקרקע או במי התהום. 

המוצרים של "חקלאות ביולוגיות" בטוחים ויעילים לכל הגידולים. מוצרי "חקלאות ביולוגית" ניתנים ליישום גם מספר ימים לפני הקטיף. מוצרי 
"חקלאות ביולוגית" עוזרים בשיקום קרקע לאחר שימוש יתר בדשן כימי. חברת "חקלאות ביולוגית" השקיעה שנות מחקר רבות בפיתוח המוצרים 
המשווקים על ידה. פיתוח מבוקר של המוצרים, עריכת בדיקות שוטפות ושימוש בחומרי גלם איכותיים - מבטיחים את רמת המוצרים הגבוהה 

ואת יעילותם.  
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"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים והסביבה, ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
הדשנים האורגנים שלנו תורמים להקטנת השימוש בדשנים פטרוכימיים הפוגעים בסביבה ואוטמים את המערכת האקולוגית של הקרקע. יישום 
"חקלאות  והטבע. מוצרי  מזון למען האדם, הסביבה  לגדל  הנכונה  המוצרים האורגניים שלנו מאפשר את פיתוחה של התפיסה האורגנית כדרך 
"חקלאות  ידי  על  המשווקים  הדשנים  ואורגנית.  אקולוגית  וחקלאות  לסביבה  ידידותיות  חקלאות  לשיטות  במעבר  ומסייעים  מקלים  ביולוגית" 
ביולוגית", מאופיינים בקליטה מהירה ויעילה על ידי השורשים. מאיצים את קצב גידול הצמחים, מזרזים תהליכים אנזימטיים, לשיפור היבולים. 

ומאוזן. מעשירים את טעם  בריא  ונוף  היטב  ומפותחת  בריאה  בבניית מערכת  עוזרים  ביולוגיות"  "חקלאות  והאיכותיים של  הייחודיים  המוצרים 
הירקות, הפירות וצמחי התבלין, ותורמים לקרקע בריאה ונקייה. מוצרי "חקלאות ביולוגית" עוברים דרך כל מערכת השקיה רגילה או בריסוס עלווה 

ומזינים כל סוג קרקע: חולית, כבדה, מבלי להותיר כל שאריות מיותרות בקרקע או במי התהום. 

המוצרים של "חקלאות ביולוגיות" בטוחים ויעילים לכל הגידולים. מוצרי "חקלאות ביולוגית" ניתנים ליישום גם מספר ימים לפני הקטיף. מוצרי 
"חקלאות ביולוגית" עוזרים בשיקום קרקע לאחר שימוש יתר בדשן כימי. חברת "חקלאות ביולוגית" השקיעה שנות מחקר רבות בפיתוח המוצרים 
המשווקים על ידה. פיתוח מבוקר של המוצרים, עריכת בדיקות שוטפות ושימוש בחומרי גלם איכותיים - מבטיחים את רמת המוצרים הגבוהה 

ואת יעילותם.  
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"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים והסביבה, ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
הדשנים האורגנים שלנו תורמים להקטנת השימוש בדשנים פטרוכימיים הפוגעים בסביבה ואוטמים את המערכת האקולוגית של הקרקע. יישום 
"חקלאות  והטבע. מוצרי  מזון למען האדם, הסביבה  לגדל  הנכונה  המוצרים האורגניים שלנו מאפשר את פיתוחה של התפיסה האורגנית כדרך 
"חקלאות  ידי  על  המשווקים  הדשנים  ואורגנית.  אקולוגית  וחקלאות  לסביבה  ידידותיות  חקלאות  לשיטות  במעבר  ומסייעים  מקלים  ביולוגית" 
ביולוגית", מאופיינים בקליטה מהירה ויעילה על ידי השורשים. מאיצים את קצב גידול הצמחים, מזרזים תהליכים אנזימטיים, לשיפור היבולים. 

ומאוזן. מעשירים את טעם  בריא  ונוף  היטב  ומפותחת  בריאה  בבניית מערכת  עוזרים  ביולוגיות"  "חקלאות  והאיכותיים של  הייחודיים  המוצרים 
הירקות, הפירות וצמחי התבלין, ותורמים לקרקע בריאה ונקייה. מוצרי "חקלאות ביולוגית" עוברים דרך כל מערכת השקיה רגילה או בריסוס עלווה 

ומזינים כל סוג קרקע: חולית, כבדה, מבלי להותיר כל שאריות מיותרות בקרקע או במי התהום. 

המוצרים של "חקלאות ביולוגיות" בטוחים ויעילים לכל הגידולים. מוצרי "חקלאות ביולוגית" ניתנים ליישום גם מספר ימים לפני הקטיף. מוצרי 
"חקלאות ביולוגית" עוזרים בשיקום קרקע לאחר שימוש יתר בדשן כימי. חברת "חקלאות ביולוגית" השקיעה שנות מחקר רבות בפיתוח המוצרים 
המשווקים על ידה. פיתוח מבוקר של המוצרים, עריכת בדיקות שוטפות ושימוש בחומרי גלם איכותיים - מבטיחים את רמת המוצרים הגבוהה 
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"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים והסביבה, ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
הדשנים האורגנים שלנו תורמים להקטנת השימוש בדשנים פטרוכימיים הפוגעים בסביבה ואוטמים את המערכת האקולוגית של הקרקע. יישום 
"חקלאות  והטבע. מוצרי  מזון למען האדם, הסביבה  לגדל  הנכונה  המוצרים האורגניים שלנו מאפשר את פיתוחה של התפיסה האורגנית כדרך 
"חקלאות  ידי  על  המשווקים  הדשנים  ואורגנית.  אקולוגית  וחקלאות  לסביבה  ידידותיות  חקלאות  לשיטות  במעבר  ומסייעים  מקלים  ביולוגית" 
ביולוגית", מאופיינים בקליטה מהירה ויעילה על ידי השורשים. מאיצים את קצב גידול הצמחים, מזרזים תהליכים אנזימטיים, לשיפור היבולים. 

ומאוזן. מעשירים את טעם  בריא  ונוף  היטב  ומפותחת  בריאה  בבניית מערכת  עוזרים  ביולוגיות"  "חקלאות  והאיכותיים של  הייחודיים  המוצרים 
הירקות, הפירות וצמחי התבלין, ותורמים לקרקע בריאה ונקייה. מוצרי "חקלאות ביולוגית" עוברים דרך כל מערכת השקיה רגילה או בריסוס עלווה 

ומזינים כל סוג קרקע: חולית, כבדה, מבלי להותיר כל שאריות מיותרות בקרקע או במי התהום. 

המוצרים של "חקלאות ביולוגיות" בטוחים ויעילים לכל הגידולים. מוצרי "חקלאות ביולוגית" ניתנים ליישום גם מספר ימים לפני הקטיף. מוצרי 
"חקלאות ביולוגית" עוזרים בשיקום קרקע לאחר שימוש יתר בדשן כימי. חברת "חקלאות ביולוגית" השקיעה שנות מחקר רבות בפיתוח המוצרים 
המשווקים על ידה. פיתוח מבוקר של המוצרים, עריכת בדיקות שוטפות ושימוש בחומרי גלם איכותיים - מבטיחים את רמת המוצרים הגבוהה 
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"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים והסביבה, ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
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חיטויי קרקע והצנעת שאריות הגידול: 
תוצאות 6 שנות ניסוי בפלפל

שמעון פיבוניה, רחל לויטה ועמי מדואל - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
ShimonP@arava.co.il :כתובת המחבר

תקציר
בערבה  המרכזי  הגידול  הוא  פלפל 
התיכונה. עם הפסקת השימוש במתיל 
השימוש  החל  קרקע,  לחיטוי  ברומיד 
לחיטוי  סודיום  מתאם  בתכשירי 
הקרקע. מאז, ברוב השטחים לא נצפו 
למחלות  הקשורות  מיוחדות  בעיות 
ברמת  מסוימת  עלייה  למעט  קרקע, 
ע"י  הנגרמת  החורפית  ההתמוטטות 
)נימיות(  מנמטודות  ונזקים  פיתיום 
 Pratylenchus מהמין  חופשיות 
בעבר.  מוכרים  היו  שלא   penetrans
על  זמן  לאורך  בוחנים  אנו  זו  בעבודה 
חלקות קבועות את השפעת החיטויים 
עד  הפלפל.  ויבול  התפתחות  על 
גידול מתחילת  עונות  עתה חלפו שש 
בארבע   .)2007/8-2012/13( הניסוי 
השנים האחרונות נוספה בשטח הניסוי 
של  בקרקע  הצנעה  של  בדיקה  גם 
צורך  יש  כיום  קודם.  מגידול  הצמחים 
לפינוי  חלופיים  פתרונות  במציאת 
ושריפת שאריות הצמחים בתום העונה. 
השאריות  הצנעת  של  האלטרנטיבה 
בשדה היא המועדפת מבחינת החיסכון 
במידה  נוספות,  ומבחינות  אדם  בכוח 

ואינה מזיקה לגידול הבא. 
בכיכר  זוהר  בתחנת  נערך  הניסוי 
פלפל.  בעבר  גדל  בה  בחממה  סדום 
לא היו ידועות בעיות מיוחדות של פגעי 
הניסוי.  תחילת  לפני  בחלקה  קרקע 
בשלושת השנים הראשונות, זן הפלפל 
הבאות  בשנתיים  סליקה,  היה  הנבדק 
7158 ובשנה האחרונה אימפריו. בתום 
הבדלים  נמצאו  לא  ניסוי  עונות  שתי 
טיפול  בין  הפלפל  ביבול  מובהקים 
חיטוי  שכללו  החיטוי  לטיפולי  ביקורת 
אדיגן  עם  בשילוב  סולרי  חיטוי  סולרי, 
וחיטוי באדיגן שניתן בטפטוף ללא חיטוי 
פחיתה  נמצאה  שלא  למרות  סולרי. 
מובהקת ביבול, בחלקת הביקורת ללא 
חיטוי הצמחים נראו באופן כללי פחות 

נמצאה  השלישית  השנה  בתום  טוב. 
פחיתה מובהקת ביבול טיפול הביקורת 
בהשוואה לשלושת הטיפולים האחרים. 
בשנה הרביעית בוצע חיטוי סולרי על 
שטח הביקורת ללא חיטויים משלושת 
לא  העונה  בתום  הקודמות.  השנים 
נצפתה בטיפול זה פחיתת יבול. ושוב 
נמצאה  חיטוי  ללא  עונות  שתי  בתום 
הלא  בשטח  ביבול  מובהקת  פחיתה 

מחוטא. 
לבדיקת  שלישית  שנה  בתום 
לא  הצמחים  הצנעת  של  ההשפעה 
טיפולים  בין  סטטיסטי  הבדל  נמצא 
הוצנעו שאריות הצמחים מעונה  בהם 
חיסול  לאחר  ו/או  ירוקים  קודמת, 
מהשטח  פונו  בהם  לטיפולים  באדיגן, 
שאריות הצמחים מעונה קודמת. בשנה 
מובהקת  פחיתה  נמצאה  הרביעית 
ביבול החלקות עם הצנעת חומר ירוק. 
בפיתיום  נגוע  רשת  בית  בשטח 
 )Pythium aphanidermatum(
והחיטוי  הסולרי  שהחיטוי  נמצא 
ביעילות  קטלו  ואדיגן  סולרי  המשולב, 
את הפיתיום, בביקורת הלא מחוטאת 
הייתה תמותת צמחים מלאה ובטיפול 
הדברה  הייתה  בלבד  באדיגן  החיטוי 
תחת  בוצעו  בניסוי  החיטויים  חלקית. 

רשת 50 מש.
עתה,  עד  התוצאות  פי  ועל  לסיכום 
של  היסטוריה  ללא  שבשטח  נראה 
מחלות קרקע חשוב מאד לבצע חיטוי 
פלפל  גידול  עונת  כל  לפני  כלשהו 
סיכון  יש  קרקע  חיטוי  ללא  בערבה. 
שנראה  בלי  גם  ביבול  לפחיתה  גדול 
סימני מחלה בצמחים. מבחינת יעילות 
וסולרי  אדיגן  של  השילוב  החיטויים, 
ו/או דומה לו  הוא היעיל ביותר, אחריו 
ואחריו  הסולרי  החיטוי  הוא  ביעילותו 
החיטוי באדיגן ללא פלסטיק. לכן אחת 
לשנתיים עד שלוש עונות לפחות חשוב 
לבצע את החיטוי המלא, סולרי ואדיגן. 

כמובן שאין הדברים אמורים לשטח עם 
בעיות ידועות, למשל בשטח עם בעיית 
החיטויים  את  לבצע  נצטרך  נמטודות 
עונה.  כל  לפני  הדרושים  והטיפולים 
נמצאו  לא  ניסוי  שנות  שלוש  בתום 
הצמחים  להצנעת  פינוי  בין  הבדלים 
בקרקע. אולם בשנה הרביעית נמצאה 
טיפול  של  ביבול  מובהקת  פחיתה 
יבול  לעומת  ירוקים  צמחים  הצנעת 
קטילה  לאחר  צמחים  הצנעת  טיפול 
גם  תיבדק  ההצנעה  סוגיית  באדיגן. 

בעונה הבאה.

מבוא
בערבה  המרכזי  הגידול  הוא  פלפל 
היה   2012/13 בעונת  והיקפו  התיכונה 
נוהגים  היו  בעבר  דונם.   20,000 כ- 
ברומיד  לחטא את הקרקע עם מתיל 
הפסקת  עם  גידול.  עונת  כל  לפני 
יותר  לפני  ברומיד,  במתיל  השימוש 
מחמש שנים, החל השימוש בתכשירי 
מתאם סודיום )אדיגן, אדוכם, מתמור( 
השטחים  ברוב  מאז,  הקרקע.  לחיטוי 
הקשורות  מיוחדות  בעיות  נצפו  לא 
למחלות קרקע, למעט עלייה מסוימת 
ברמת ההתמוטטות החורפית הנגרמת 
 )2008 וחובריו,  )פיבוניה  פתיום  ע"י 
הייתה  שלא  תופעה  של  והופעה 
לצמחים  נזקים  של  בעבר,  מוכרת 
מהמין  חופשיות  )נמטודות(  מנימיות 
)פיבוניה   Pratylenchus penetrans
וחובריו, 2009(. הפיתיום החורפי מופיע 
בערבה  באזורים  שנים  למספר  אחת 
בחורף  המינימום  טמפרטורות  בהם 
ו\ וכנראה החיטוי באדיגן  יותר  נמוכות 
או בשילוב עם סולרי אינו מספיק יעיל 
למניעת המחלה. נזק מנימיות חופשיות 
מופיע בשטחים עם אוכלוסיות גבוהות 
הנימיות  הנמטודה.  של  במיוחד 
גורמות לריקבון שורשי הצמחים. הנזק 
ואיבוד  בצימוח  בהפחתה  המתבטא 
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כדי  עד  לעיתים  היום,  במהלך  טורגור 
תמותת הצמחים. הנזק מופיע בעיקר 
כפי  בהם  ופברואר  נובמבר  בחודשים 
מיטבית  הקרקע  טמפרטורת  הנראה 
הנימיות  נזקי  הנימיות.  להתפתחות 
המחטאים  חקלאים  אצל  גם  הופיעו 
את הקרקע באדיגן וכפי הנראה חיטוי 
נזקים  למניעת  יעיל  מספיק  אינו  זה 

מנמטודה זו.
בעבודה זו אנו בוחנים לאורך זמן על 
חיטויי  השפעת  את  קבועות  חלקות 
ויבול הפלפל.  על התפתחות  הקרקע 
מתחילת  שנים  שש  חלפו  עתה  עד 
שנה  עוד  להמשך  צפוי  והוא  הניסוי 
השנים  בארבע  נוספות.  שנתיים  עד 
הניסוי  בשטח  נוספה  האחרונות 
של  בקרקע  הצנעה  של  בדיקה  גם 
צורך  יש  כיום  קודם.  מגידול  הצמחים 
לפינוי  חלופיים  פתרונות  במציאת 
ושריפת שאריות הצמחים בתום העונה. 
השאריות  הצנעת  של  האלטרנטיבה 
מבחינת  המועדפת  היא  בשדה 
החיסכון בכוח אדם ומבחינות נוספות, 
זאת במידה ואינה מזיקה לגידול הבא. 
יעילות  את  גם  בחנו  שעברה  בשנה 
עם  רשת  מבנה  על  השונים  החיטויים 
אפנידרמטום  בפיתיום  גבוהה  נגיעות 

.)Pythium aphanidermatum(

שיטות וחומרים
סדום  בכיכר  זוהר  בתחנת  בחממה 
 2007/8 גידול  מעונת  החל  נבחנה 
ההשפעה של חיטויי קרקע שונים על 
התפתחות פלפל ועל היבול. הטיפולים 
סולרי,  חיטוי  ביקורת,  היו:  שנבחנו 
וחיטוי  אדיגן  עם  בשילוב  סולרי  חיטוי 
הטפטוף  דרך  לקרקע  שניתן  באדיגן 
ללא חיפוי הקרקע בפלסטיק. החיטוי 
הסולרי ניתן למשך כחודש ימים ובכל 
תחילת  לפני  הוסר  החממה  גג  שנה 
החיטוי. החיטוי באדיגן היה במינון של 
כשבוע  וניתן  מחופה  לדונם  ליטר   40
כל  הסולרי.  החיטוי  תחילת  לאחר 
מתכונת  חזרות.  בחמש  נבחן  טיפול 
גודל  באקראי.  בלוקים  הייתה  הניסוי 
 4 באורך  ערוגות  שלוש  היה  חזרה 
שימשה  האמצעית  הערוגה  מטר. 
בחלקת  צמחים   20 השקילה,  חלקת 
שקילה. החיטויים בוצעו בכל שנה על 
בשלושת  שנבחן  הזן  קבועות.  חלקות 
השנים הראשונות היה סליקה )אפעל( 
הראשונה  בשנה  היו:  השתילה  ומועדי 
30/9/07, בשנה השנייה 5/9/08 ובשנה 
השלישית  בשנה   .10/9/09 השלישית 

והשישית הוסף לכל הטיפולים חמישה 
בקרקע  והוצנע  לדונם  קומפוסט  קוב 
הרביעית  ובשנה  החיטויים  שלב  לפני 
לכל  מתכונת  באותה  עופות  זבל  ניתן 
לדונם.  קוב  שני  של  במינון  השטח 
הזן  נבחן  והחמישית  הרביעית  בשנה 
השישית  ובשנה  גדרה(  )זרעים   7158
ביקורת  טיפול  במקום  אימפריו.  הזן 
ללא חיטוי שסבל מפחיתת יבול בשנה 
שלישית נבחן בשנה הרביעית הטיפול 
חיטוי סולרי שנקרא סולרי חדש ובשנה 
להיות  חזר  הוא  והשישית  החמישית 
היה  השתילה  מועד  ביקורת.  טיפול 
ה-15/9, 10/9 ו- 12/9 בשנה הרביעית, 

חמישית ושישית בהתאמה.
בשנה השלישית ואילך נוספה לניסוי 
גם בחינה של השפעת הצנעת שאריות 
ואריאציות,  בשתי  בקרקע  הצמחים 
הצנעת צמחים ירוקים והצנעת צמחים 
לטיפול  בהשוואה  באדיגן  שחוסלו 
מהשטח.  הירוקים  הצמחים  פינוי  של 
חיסול הצמחים בוצע עם חמישה עד 
הצמחים  לדונם.  אדיגן  ליטר  עשרה 
קוצצו עם מרסקת ותוחחו לקרקע על 

פי הטיפולים. 
 2012 בקיץ  נערכה  יאיר  בתחנת 
יעילות  השפעת  לבחינת  תצפית 
פיתיום  קטילת  על  השונים  החיטויים 
אפנידרמטום במבנה המחופה ברשת 
גבוהה  נגיעות  ועם  חדשה  מש   50
לבד,  סולרי  חיטוי  נבחנו  בפיתיום. 
אדיגן  עם  סולרי  חיטוי  של  שילוב 
באדיגן  חיטוי  לדונם,  ליטר   40 במינון 
וביקורת ללא חיטוי.  לבד במינון דומה 
החיטוי הסולרי החל בתחילת יולי וישום 
תחילת  לאחר  כשבוע  ניתן  האדיגן 
הסולרי. כל טיפול נעשה על שטח של 
מטרים.  שמונה  באורך  ערוגות  שלוש 

השטח נשתל ב-1/8 עם הזן 7158.

תוצאות
בין  נראה הבדל  בשנה הראשונה לא 
וגם  השונים  החיטוי  בטיפולי  הצמחים 
בשנה   .)1 )טבלה  דומה  היה  היבול 
בקודקודי  הצהבה  הופיעה  השנייה 
הצמיחה של חלקות הביקורת. אולם לא 
נמצא בשורשי הצמחים גורם פתוגני לו 
ניתן ליחס את ההצהבה. היבול בשנה 
נמוך  היה  הביקורת  בחלקות  השנייה 
מטיפולי החיטוי השונים בערך ב- 850 
מובהק  היה  לא  זה  הבדל  אולם  ק"ג, 

)טבלה 2(. 

משקל כללי, ק"ג    שיטת החיטוי 
לדונם  

A 8431 חיטוי סולרי 
A 8228 חיטוי סולרי + אדיגן 
A 8620 חיטוי באדיגן 
A 7992 ביקורת  

משקל כללי, ק"ג    שיטת החיטוי 
לדונם  

A 11747 חיטוי סולרי 
A 11730 חיטוי סולרי + אדיגן 
A 11755 חיטוי באדיגן 
A 10898 ביקורת  

טבלה 1: השפעת סוג חיטוי הקרקע 
שגדל  סליקה  מזן  פלפל  יבול  על 
סדום.  בכיכר  זוהר  בתחנת  בחממה 
קבועות  חלקות  על  הוא  הגידול 
המקבלות את אותו משטר חיטוי )שנה 

ראשונה(.

טבלה 2: השפעת סוג חיטוי הקרקע 
שגדל  סליקה  מזן  פלפל  יבול  על 
סדום.  בכיכר  זוהר  בתחנת  בחממה 
קבועות  חלקות  על  הוא  הגידול 
המקבלות את אותו משטר חיטוי )שנה 

שנייה(.

השדה נשתל ב-30/09/07. טיפולים עם אות 
.)0.05=P( שונה נבדלים באופן מובהק

השדה נשתל ב-05/09/08. טיפולים עם אות 
.)0.05=P( שונה נבדלים באופן מובהק

בחלקות  היבול  השלישית,  בשנה 
מטיפולי  במובהק  נבדל  הביקורת 
עם  בשילוב  ואדיגן  הסולרי  החיטוי 
סולרי )טבלה 3(. גם בשנה זו לא נמצא 
הביקורת  מחלקת  הצמחים  בשורשי 
גורם פתוגני לו ניתן לייחס את הפחיתה 
בטיפול  היבול  הרביעית,  בשנה  ביבול. 
הסולרי חדש שהיה על רקע של שטח 
בשנה  יבול  מפחיתת  שסבל  ביקורת 
החיטוי  מטיפולי  נבדל  לא  קודמת, 
החמישית  בשנה   .)4 )טבלה  האחרים 
טיפולי החיטוי  בין  נמצאו הבדלים  לא 
נראתה  השישית  בשנה   .)5 )טבלה 
פחיתה ביבול חלקות הביקורת ומגמת 
באדיגן  חיטוי  פחיתה בחלקות שעברו 

ללא חיפוי פלסטיק )טבלה 6(.

>>>
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משקל כללי, ק"ג    שיטת החיטוי 
לדונם  

A 9616 חיטוי סולרי 
A 9550 חיטוי סולרי + אדיגן 

AB 9008 חיטוי באדיגן 
B 8146 ביקורת  

משקל כללי, ק"ג    שיטת החיטוי 
לדונם  

A 10219 חיטוי סולרי 
A 10925 חיטוי סולרי + אדיגן 
A 10951 חיטוי באדיגן 
A 10895 חיטוי סולרי חדש 

משקל כללי, ק"ג    שיטת החיטוי 
לדונם  

A 9800 חיטוי סולרי 
A 10102 חיטוי סולרי + אדיגן 
A 10337 חיטוי באדיגן 
A 9930 ביקורת  

טבלה 3: השפעת סוג חיטוי הקרקע 
שגדל  סליקה  מזן  פלפל  יבול  על 
סדום.  בכיכר  זוהר  בתחנת  בחממה 
קבועות  חלקות  על  הוא  הגידול 
המקבלות את אותו משטר חיטוי )שנה 

שלישית(.

יבול פלפל מזן  7: השפעת טיפולי הצנעת שאריות הגידול הקודם על  טבלה 
סליקה שגדל בחממה בתחנת זוהר בכיכר סדום. הגידול הוא על חלקות קבועות 

המקבלות את אותו משטר הצנעת שאריות גידול )שנה ראשונה(. 

טבלה 4: השפעת סוג חיטוי הקרקע 
על יבול פלפל מזן 7158 שגדל בחממה 
בתחנת זוהר בכיכר סדום. הגידול הוא 
על חלקות קבועות המקבלות את אותו 
למעט  רביעית(.  )שנה  חיטוי  משטר 
סולרי חדש שהוא על רקע של שטח 

ששלוש שנים לא עבר חיטוי כלשהו.

טבלה 5: השפעת סוג חיטוי הקרקע 
על יבול פלפל מזן 7158 שגדל בחממה 
בתחנת זוהר בכיכר סדום. הגידול הוא 
על חלקות קבועות המקבלות את אותו 

משטר חיטוי )שנה חמישית(. 

השדה נשתל ב-10/09/09. טיפולים עם אות 
.)0.05=P( שונה נבדלים באופן מובהק

.)0.05=P( השדה נשתל ב-10/09/09. טיפולים עם אות שונה נבדלים באופן מובהק

השדה נשתל ב-15/09/10. טיפולים עם אות 
.)0.05=P( שונה נבדלים באופן מובהק

השדה נשתל ב-10/09/11. טיפולים עם אות 
.)0.05=P( שונה נבדלים באופן מובהק

ההשפעה  לבדיקת  הראשונה  בשנה 
של הצנעת שאריות הגידול הקודם לא 
בין טיפולי הצנעת  ביבול  נמצא הבדל 
הצמחים  פינוי  לטיפול  הקודם  הגידול 
השנייה  בשנה   .)7 )טבלה  מהחלקה 
של  ההשפעה  לבחינת  והשלישית 
הצנעת שאריות גידול קודם לא נמצא 
ו-9(,   8 בין הטיפולים )טבלאות  הבדל 
פחיתה  של  מגמה  מסתמנת  אולם 

משקל כללי, ק"ג לדונם טיפול הצנעת גידול קודם    
A 8976 ריסוק והצנעה בקרקע של חומר ירוק מעונה קודמת  
A 9435 ריסוק והצנעה בקרקע לאחר חיסול הצמחים מעונה קודמת באדיגן 
A 8830 פינוי הצמחים      

>>>
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משקל כללי, ק"ג    שיטת החיטוי 
לדונם  

A 10481 חיטוי סולרי 
A 10258 חיטוי סולרי + אדיגן 
AB 9676 חיטוי באדיגן 
B 9125 ביקורת  

טבלה 6: השפעת סוג חיטוי הקרקע 
שגדל  אימפריו  מזן  פלפל  יבול  על 
סדום.  בכיכר  זוהר  בתחנת  בחממה 
קבועות  חלקות  על  הוא  הגידול 
המקבלות את אותו משטר חיטוי )שנה 

שישית(.

יבול פלפל מזן  8: השפעת טיפולי הצנעת שאריות הגידול הקודם על  טבלה 
7158 שגדל בחממה בתחנת זוהר בכיכר סדום. הגידול הוא על חלקות קבועות 

המקבלות את אותו משטר הצנעת שאריות גידול )שנה שנייה(. 

יבול פלפל מזן  9: השפעת טיפולי הצנעת שאריות הגידול הקודם על  טבלה 
7158 שגדל בחממה בתחנת זוהר בכיכר סדום. הגידול הוא על חלקות קבועות 

המקבלות את אותו משטר הצנעת שאריות גידול )שנה שלישית(. 

השדה נשתל ב-13/09/12. טיפולים עם אות 
.)0.05=P( שונה נבדלים באופן מובהק

.)0.05=P( השדה נשתל ב-15/09/10. טיפולים עם אות שונה נבדלים באופן מובהק

.)0.05=P( השדה נשתל ב-10/09/11. טיפולים עם אות שונה נבדלים באופן מובהק

משקל כללי, ק"ג לדונם טיפול הצנעת גידול קודם    
A 10922 ריסוק והצנעה בקרקע של חומר ירוק מעונה קודמת  
A 10566 ריסוק והצנעה בקרקע לאחר חיסול הצמחים מעונה קודמת באדיגן 
A 10754 פינוי הצמחים      

משקל כללי, ק"ג לדונם טיפול הצנעת גידול קודם    
A 10312 ריסוק והצנעה בקרקע של חומר ירוק מעונה קודמת  
A 9770 ריסוק והצנעה בקרקע לאחר חיסול הצמחים מעונה קודמת באדיגן 

A 10009 פינוי הצמחים      

>>>

מסוימת ביבול של חלקות בהם הייתה 
באדיגן  חיסול  לאחר  צמחים  הצנעת 
ללא  שהוצנעו  לצמחים  בהשוואה 
טיפול מקדים. בשנה הרביעית נמצאה 
אימפריו  מזן  פלפל  ביבול  פחיתה 
ירוק  חומר  הצנעת  רקע  על  שגדל 
להצנעת  בהשוואה  קודמת  מעונה 
באדיגן  קטילה  לאחר  הקודם  הגידול 

)טבלה 10(.
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טבלה 10: השפעת טיפולי הצנעת שאריות הגידול הקודם על יבול פלפל מזן 
אימפריו שגדל בחממה בתחנת זוהר בכיכר סדום. הגידול הוא על חלקות קבועות 

המקבלות את אותו משטר הצנעת שאריות גידול )שנה רביעית(. 

.)0.05=P( השדה נשתל ב-13/09/12. טיפולים עם אות שונה נבדלים באופן מובהק

שבתצפית לבחינת יעילות טיפולי החי
שהטיפולים  נמצא  פיתיום  כנגד  טוי 
סולרי ואדיגן עם סולרי קטלו ביעילות 
את הפיתיום והצמחים התפתחו באופן 
הדברה  נתן  בלבד  באדיגן  חיטוי  תקין. 
חלקית ונצפתה תמותת צמחים של כ- 
10%. בטיפול הביקורת הלא מחוטאת 
יומיים  לאחר  צמחים  תמותת  החלה 
ל-  קרובה  הייתה  והתמותה  משתילה 
משש שבועות  שלושה  כעבור   100%
צמחים  משורשי  בודד  פיתיום  תילה. 
75% משורש  מכל טיפולי הביקורת ומ-

נמצא  לא  שי צמחים מטיפול האדיגן. 
מהטיפולים  צמחים  בשורשי  פיתיום 
יבש  משקל  צבירת  מבחינת  האחרים. 
טיפולי  בין  הבדל  נמצא  לא  בצמחים 
חודש משתילה משקל  החיטוי. לאחר 
קרקע  מחיטוי  צמח  של  ממוצע  יבש 
עם אדיגן+סולרי היה 14 גרם וסולרי או 
ג'   1.6 לעומת  ג'   13.1 היה  לבד  אדיגן 

בטיפול הביקורת.

סיכום
שיש  נמצא  ניסוי  עונות  שש  בתום 
על  הקרקע  לחיטוי  חשובה  תרומה 
יבול הפלפל. הפחיתה ביבול בחלקות 
הביקורת לעומת החלקות המחוטאות 
ללא  זאת  כל  לשנה.  התעצמה משנה 
כלשהו  עיקרי  פתוגני  גורם  של  רקע 
בקרקע, אך יתכנו גורמי מחלה משניים. 
עד עתה, במשך שש שנים, לא נראה 
הבדל בין חיטוי סולרי לבד לבין חיטוי 
סולרי בשילוב אדיגן. חיטוי באדיגן לבד 

שללא פריסת פלסטיק לא נפל ביעילו
שילוב של  ו/או  לבד  סולרי  מחיטוי  תו 

הני עונות  חמש  במשך  ואדיגן  שסולרי 
ובעונה השישית נראית  סוי הראשונות 

פחיתה מסוימת, לא מובהקת, ביבול. 
שהחיטוי הסולרי בוצע במבנה ללא כי
שסוי גג. בחלקות בהן מבוצע חיטוי סול
שרי תחת רשת ו/או פלסטיק עליון צפו

יה ירידה של כשתיים - שלוש מעלות 
שבטמפרטורת המקסימום אליהם מגי

משקל כללי, ק"ג לדונם טיפול הצנעת גידול קודם    
B 9420 ריסוק והצנעה בקרקע של חומר ירוק מעונה קודמת  

A 10260 ריסוק והצנעה בקרקע לאחר חיסול הצמחים מעונה קודמת באדיגן 
AB 9977 פינוי הצמחים      

עה הקרקע החשופה לשמש )פיבוניה, 
2000(. להערכתנו החיטוי הסולרי בעש
רבה יעיל גם כאשר הוא מבוצע תחת 
פלסטיק  ו/או  רשת  בבית  רשת  חיפוי 
אליה  והטמפרטורות  היות  בחממה, 
תחת  סולרי  בחיטוי  הקרקע  מגיעה 
מבנים בערבה גבוהה מהטמפרטורות 
סולרי  בחיטוי  כלל  בדרך  המתקבלות 
באזורים  חשופה  קרקע  על  המבוצע 
פחות חמים בארץ. בתצפית שביצענו 
בעונה הנוכחית חיטוי סולרי תחת רשת 
50 מש היה יעיל מאד לקטילת פיתיום 

קיצי. 
נמצאה  לא  ניסוי  שנות  שלוש  בתום 
הגידול  שאריות  של  ההצנעה  לטיפול 
על  שלילית  השפעה  קודמת  מעונה 
הרביעית  העונה  בתם  הפלפל.  גידול 

הטי ביבול  מובהקת  פחיתה  שנמצאה 
בהשוואה  ירוק  חומר  הצנעת  של  פול 
להצנעת שאריות הגידול לאחר חיסול 

באדיגן.
ניסוי,  שנות  שש  בעקבות  עתה,  עד 
בגלל  יבול  לפחיתת  שהסיכון  נראה 
ביחס  חלקי,  קרקע  בחיטוי  שימוש 

בח כן,  על  קטן.  הוא  היום,  שלמקובל 
לקות בהן לא נצפתה בעיה כלשהי של 
פגעי קרקע במהלך עונה קודמת ניתן 
לשקול האפשרות לחיטוי חלקי, סולרי 
בלבד ו/או אדיגן בלבד ללא פלסטיק. 
למשל, עונה א' סולרי + אדיגן, עונה ב' 

ועו + אדיגן  ג' סולרי  שרק סולרי. עונה 
נה ד' רק אדיגן. ובחלקות בהן מגדלים 
פירוק  לחסוך  ומעוניינים  עיבוד  ללא 
הציוד להדליה אפשר יהיה לבצע שתי 
ועונה שלישית טיפול  עונות רק אדיגן 
מלא של אדיגן + סולרי. כך ניתן לחסוך 
מבלי  כנראה  השטח,  הכנת  בעלויות 

והו שבמידה  כמובן  היבול.  את  שלסכן 
פיעה בחלקה במהלך העונה הקודמת 
בעיה הקשורה לפגעי קרקע יש לבצע 

שבה את החיטוי המיטבי המתאים למני
חיטוי  לעשות  חשוב  הפגע.  נזקי  עת 

שמלא ואו חיטוי סולרי אחת למספר עו

שנות גם בגלל הסיכון להתפתחות קרק
עות עם פירוק מואץ לאדיגן. היות וכפי 
הנראה השימוש בחיטוי סולרי בערבה 
המיקרואורגניזמים  באוכלוסיות  פוגע 

האחראיות לפירוק המואץ.
נמצא  בפיתיום  נגיעות  עם  בחלקה 
אדיגן  עם  וסולרי  סולרי  שהחיטויים 

שקטלו ביעילות את גורם המחלה והחי
חל להדברה  הביא  בלבד  באדיגן  שטוי 

קית.
ימשיך  הנושא  ההצנעה,  סוגיית  לגבי 

שלהיבדק גם בעונה הבאה לאחר שנמ
יבול  פחיתת  הרביעית,  בשנה  צאה, 

בחלקות עם הצנעת חומר ירוק.

ספרות
2000(. השוואת טמפרש ש'  )פיבוניה 
בשטח  סולרי  בחיטוי  הקרקע  טורות 
סיכום  אמריקאי.,  רשת  ובבית  פתוח 
מו"פ   ,1999/2000 מחקרים  עונת 

ערבה תיכונה וצפונית.
א'  ואיתיאל  ר'  לויטה  ש',  פיבוניה 
)2008(. התמוטטות חורפית של פלפל 
בערבה: זיהוי הגורם והקשר בין מופע 
עונת  סיכום  סביבה.,  ותנאי  המחלה 
2007/8, מו"פ ערבה תיכונה  מחקרים 

וצפונית.
פתאל  קפון  ע',  מדואל  ש',  פיבוניה 
בחינת   .)2009( י'  ואוקה  ר'  לויטה  מ', 
שימוש בזבל עופות להדברת נמטודות 
ועגבנייה.  בפלפל  וחופשיות  עפצים 
מו"פ   ,2008/9 מחקרים  עונת  סיכום 

ערבה תיכונה וצפונית.

 The impact of soil disinfection
 and the insertion into the soil of
 crop residues on pepper yields –
A long term analysis
 Shimon Pivonia, Rachel Levite,
 Ami Maduel – Arava Research
and Development

>>>
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תמונות 4-1: )מלמעלה מימין ונגד כוון השעון( פלפל בן כשלושה שבועות שגדל על רקע חיטויי קרקע שונים שבוצעו במנהרה מחופה ברשת 50 מש עם 
נגיעות גבוהה בפיתיום: 1. ללא חיטוי קרקע, תמותה מלאה מפיתיום. 2. חיטוי באדיגן ללא חיפוי פלסטיק, הדברה חלקית. 3. חיטוי סולרי ו -4. חיטוי באדיגן 

+ סולרי, הדברה מלאה של פיתיום קיצי.

 מתקין / בודק מז”ח מוסמך )40 ש”ל(

 דוגם מי שתייה א’ / ב’ )54 ש”ל(

 דוגם מי נופש ומקוואות )40 ש”ל(

 מפעיל בריכה )222 ש”ל(

 דוגם מי ביוב שפכים וקולחין )54 ש”ל(

 משאבות ומערכות שאיבה )80 ש”ל( 

 טכנולוגיות חדישות בטיפול במי שתייה )56 ש”ל( 

 טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים )40 ש”ל(

 תכנון ותפעול מערכות הולכת מים והשקיה )80 ש”ל( 

 תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה )96 ש”ל(

 ניקוי וחיטוי מערכות ומאגרי מי שתייה מוסמך )60 ש”ל( 

 תחזוקת מערכות מים וביוב )100 שעות לימוד(

חלק מהקורסים בלעדיים לרופין ורובם נערכים בשיתוף ובהסמכת משרד הבריאות 
הלימודים נערכים במתכונת בוקר ו/או ערב ונהנים מתשתית מעבדות מתקדמות

מים הם לא רק מקור החיים של כולנו, אלא אחד 
ממקצועות העתיד שהדרישה אליו תלך ותתגבר 

בעתיד הקרוב. בזכות התנאים הגיאוגרפיים 
והאקלימיים, ישראל נחשבת כמעצמת ידע בנושא 

הטיפול במים על שימושיהם השונים.

במכללה הטכנולוגית ובמרכז להשתלמויות רופין, 
פועלת מגמת סביבה ומים הכוללת תכניות לימוד, ומגוון קורסים 
עשיר וייחודי בשראל. בואו ללגום לרוויה מהידע ומהטכנולוגיות 

העדכניות, מהמרצים המובילים ומשלל האפשרויות וההשתלמויות 
הקיימות ברופין ותעלו על גל ההצלחה. 

קורסים והשתלמויות במגמת סביבה ומים
במכללה הטכנולוגית רופין 

ה ל ל כ מ ה
גית לו ו הטכנ

ת ו י ו מ ל ת ש ה ל ז  כ ר מ ה

לפרטים נוספים:
09-8303525
09-8303500

אתר רופין:

mtr.ruppin.ac.il

טיפת ידע יכולה
לעשות אותך מלך
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2012/13 יאיר  תחנת  בחציל  כנות  תצפית 
רבקה אופנבך, דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, יובל ברזילי, יורם צביאלי, ישראל צברי, סבטלנה גוגיו ורמי 

גולן – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
rivka@arava.co.il :כתובת המחברת

תקציר
יציב  בערבה  החציל  שטחי  היקף 
ומשתרע על כ – 550 דונם. מבחן אחרון 
יאיר  בתחנת  נערך  לחציל  כנות  של 
מאז   .2004/5 בשנת  עבירה  במנהרה 
הוכנסו לשוק כנות חדשות של עגבניות 
כנות  נוספו  ולאחרונה  חציל,  להרכבת 
העגבניות  לכנת  בנוסף  בר  חציל 
חציל.  להרכבת  היום  השלטת  מינואט 
מסחריים  בשטחים  מהתרשמויות 
ניתן להקטין את מנות המים  נראה כי 
כיום  המקובלת  מהמנה  ברבע  והדשן 
נשתלו חצילים  בחציל. בשטחים בהם 
כמקובל  מים  מנות  וניתנו  מורכבים 
אמירי  הצהבות  הופיעו  הרגיל  בגידול 

מבין  מים.  מעודפי  כתוצאה  צמיחה 
הכנות שנבחנו הצטיינה הכנה החדשה 
ביבול  שעלתה  זרעים  א"ב  חברת  של 
הביקורת  כנת  על  ק"ג/מ"ר(   14.4(
מינואט )12.9 ק"ג/מ"ר(. מומלץ לחזור 
ולבחון כנה זו בניסויים נוספים ובהיקף 

חצי מסחרי בשטחים מסחריים. 

מבוא
יציב  בערבה  החציל  שטחי  היקף 
550 דונם  ומשתרע על שטח של כ – 
)גרף 1(. מבחן אחרון לכנות חציל נערך 
בשנת  עבירה  במנהרה  יאיר  בתחנת 
מאז   ,)2005 וחוב',  )אופנבך   2004/5
הוכנסו לשוק כנות חדשות של עגבניות 

כנות  נוספו  ולאחרונה  חציל,  להרכבת 
חציל בר וזאת בנוסף לכנת העגבניות 
חציל.  להרכבת  היום  השלטת  מינואט 
מהתרשמויות בשטחים מסחריים נראה 
כי ניתן להקטין בחציל מורכב את מנות 
המים והדשן ברבע מהמנה המקובלת 
כיום בחציל רגיל. בשטחי חציל מורכב 
בהם ניתנה מנת מים מקובלת בגידול 
כתוצאה  צמיחה  אמירי  הצהיבו  רגיל, 

מעודפי מים.
חצילים  כנות  איתור   – הניסוי  מטרת 
המסחרי  לזן  המותאמות  חדשות 

קלסיק. 

>>>
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קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש - לייעוץ ולהדרכה פנה למדריכי המחלקה החקלאית

האיכות מתחילה מהשורש
www.agan.co.il

חדש!
ש ד ח ם  י ק ר ח ל  ט ו קלא�‘ק

מיוצר ע“י חברת סומיטומו, יפן

קלאץ‘ מיועד להדברת מלדרה, עש התפוח, ציקדה ירוקה, 
קפנודיס, תריפס הטבק ופסילת האגס.
קלאץ‘ מורשה בגידולים: גפן, תפוח, 

אגס, אפרסק, נקטרינה, משמש,
אגוזי אדמה, בצל וגזר.

לעלון הנוטע

איור 1:היקף שטחי החציל בערבה בשנים 1997/8– 2012/3 
)נתונים: סקר שטחי גידול, ועדה חקלאית ערבה תיכונה(

>>>
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חומרים ושיטות
בשתי  יאיר  בתחנת  נערך  הניסוי 
מנהרות עבירות. שתילי חצילים נשתלו 
חודש  כיסוי.  ללא  לשטח   )1/10/12(
המנהרות,  כוסו   )1/11/12( מהשתילה 
ב –פוליאתילן למנהרה אחת, ורשת 50 
 6 רוחב המנהרה  מש למנהרה שנייה. 
שתילה  שתילה,  ערוגות   4 ובה  מטר, 
 1.67 של  מחושב  עומד  ס"מ,   40 כל 
הגידול  למ"ר.  ענפים   3.3 צמחים, 
 2 ל-  גיזום  הולנדית,  בהדליה  נעשה 
העונה.  במהלך  וזרוד  לצמח  ענפים 
הבאות:  הכנות  על  הורכב  קלאסיק  זן 
EP- ,)א"ב זרעים ( SO2004-מינואט ו
)עדן  וברוטוס  )מכתשים(   Partner
האחרונה  הכנה  על  החציל  זרעים(. 
ללא  כאן  מוצג  ולכן  באיחור  נשתל 
מדי  רוססו  הצמחים  היבול.  תוצאות 
שבוע באורסט)0.5%( לחנטה, ישירות 
הקטיף   .7/11/12 החלב-  לפרחים, 
החל ב- 18/11 ונמשך עד 18/4. נערכו 

21 קטיפים. 

תוצאות וסיכום
הכנה  הצטיינה  שנבחנו  הכנות  מבין 
א"ב  חברת  של   DSO2004 החדשה 
זרעים שעלתה ביבול )14.4 ק"ג/מ"ר( 
ק"ג/  12.9( מינואט  הביקורת  כנת  על 
מ"ר( )טבלה 1א(. מומלץ לחזור ולבחון 
חצי  ובהיקף  נוספים  בניסויים  זו  כנה 

מסחרי בשטחים מסחריים. 

הבעת תודה
לחברות הזרעים א"ב זרעים, מכתשים, 
עבור  הצמחים  ולמועצת  זרעים  עדן 

השתתפות במימון הניסוי.

ספרות
אלקיים  ש,  אהרון  רבקה,  אופנבך 
 .2005 ג  רמי  א,  איתיאל  י,  צברי  ד, 
חצילים  של  שונות  כנות  בחינת 
סיכום  יאיר.  תחנת  עבירה,  במנהרה 
מו"פ   ,2004/5 לעונת  מחקרים 
http://www. וצפונית.  תיכונה  ערבה 
arava.co.il/cgi-webaxy/sal/sal.
pl?lang=he&ID=457087_arava20
12&act=show&dbid=files&datai

d=484

סדום  ובכיכר  המרכזית  בערבה  חצילים  גידול  שיטות  התפלגות   :2 איור 
 )2012/3(

טבלה 1א: נתוני יבול ביום הקטיף

טבלה 1ב: נתוני יבול ביום הקטיף

טבלה 3: איכות פרי לאחר השהייה



ינו    החשמל

 יבוא ושיווק גנרטורים
 קנייה ומכירת גנרטורים יד שנייה

 שרות ואחזקה לגנרטורים
 מערכות החלפה וסינכרון

 תחנות כח פרטיות
 לוחות פיקוד ובקרה

 בקרה ושליטה מרחוק

שדה אילן ד.נ. גליל תחתון 15260 נייד קובי הימן: 054-7703835
www.sinus4u.co.il e-mail: Kobi19711@bezeqint.net 04-6772081 :טלפקס
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תחזית פגעים בגידולי הפרחים 
לקראת עונת האביב

צילומים: ניקולאי קולניק יעקב גוטליב, ממ"ר בכיר להגנה"צ בפרחים, שה"מ, משרד החקלאות  

מצויים  אנו  אלו  שורות  כתיבת  בעת 
טבעי  באופן  ולכן  החורף,  באמצע 
צפויה התעצמות בפעילותן של מחלות 
החורף השונות כמו בוטריטיס, כשותית 
וקשיונה גדולה. בחודשים הקרובים, עם 
כניסתנו לעונת האביב, צפויה השתנות 
והמזיקים.  הדרגתית במערך המחלות 
פעילות  מאוד  מתעצמת  זו  בעונה 
קימחון,  כדוגמת  האביב,  מחלות 
ירידה  צפויה  ובמקביל  וחלפת,  חילדון 
בפעילות מחלות החורף. כמו כן, צפויה 
של  בפעילותם  משמעותית  התגברות 
האקריות,  ובראשם  השונים,  המזיקים 

כנימות העלה, התריפס והמנהרנים.

הערות: 
להלן  * חלק מהתכשירים הרשומים 
שנה  במהלך  לצאת משימוש  עומדים 

זו.
לפרט  באפשרותנו  שאין  מכיוון   *
מורשים  תכשירים  אילו  זה  במאמר 
לפני  לוודא  יש  גידול,  בכל  לשימוש 
הוא  אם  הדברה  בתכשיר  שימוש  כל 
ואם הגידול המסוים  מורשה לשימוש, 

רשום בתווית התכשיר. 
* תכשירים המופיעים בהבלטה הינם 

תכשירים חדשים.

מחלות
קשיונה גדולה

כמו  רבים  גידולים  זו  בעונה  תוקפת 
כלנית, נורית, גפסנית, מנתור, ליאטריס 
חרצית,  אסתר,  פלוקס,  טרכליום 
דלפיניום  ארינגיום,  גרברה,  ציפורן, 
וליזיאנתוס. הצמחים הפגועים מראים 
תחתונים,  עלים  נבילת  צמא,  סימני 
בתנאי  כולו.  הצמח  קמילת   - ולבסוף 
המלווה  לח,  ריקבון  מתפתח  לחות 
בתפטיר צמרי לבן ובקשיונות שחורים.

על  להקפיד  יש  והדברה:  מניעה 
ממשק אוורור יעיל ועל הרחקת עלים 
יש לסלק צמחים  בר.  ועשביית  זקנים 
במוקדי  הקרקע  את  ולהגמיע  נגועים 

גרם  לפי  בבוויסטין  או  בדלסן  נגיעות 
אחד למ"ר. בחלקות נגועות ובגידולים 
רגישים יש לרסס אחת לשבוע בבויסטין 

או בדלסן או ברובראל או בסוויץ'. 

בוטריטיס
כלל  בדרך  גורמת  זו  חורף  מחלת 
גידולי  בכל  כמעט  כבדים  נזקים 
תחום  הגידול.  אזורי  ובכל  הפרחים 
הטמפרטורה המאפשר את התפתחות 
המחלה רחב מאוד )טמפ' אופטימום: 
ובאביב  החורף  בסוף  וגם  מ"צ(,   22

ממשיכה הפטרייה להתפתח היטב.

מניעה והדברה:
1( הקפדה על משטר אוורור מיטבי - 
אוויר רצופה בחממה בעזרת  החלפת 

המאווררים והווילונות. 
ובמסחררים  2( שימוש במסך תרמי 
האוורור  את  ומאחד  מאוד  משפר 
נזקים  גם  )מונע  בשטח  והחימום 

פיסיולוגיים כהשחרת עלי כותרת(.
פרחים  של  מהחלקה  הרחקה   )3

נגועים, זקנים ופתוחים.
4( שמירה על ניקיון ממזיקים )בעיקר 

הרקמה  פציעת  הגורמים  תריפסים(, 
וחדירת הפטרייה.

מדי  מרססים  הרגישים  בגידולים   )5
שבוע )בשעות הבוקר ובטיפות קטנות( 
ובהתאם  לסירוגין  התכשירים  באחד 
לרישוי: רובראל, רסק, אינדר, מילפאן, 
אאופרן, בראבו/דאקוניל, פולאר, מיתוס 
)לא  סוויץ'  פרופיקה,  ברוסקוס(,  )לא 
ברוסקוס(, טלדור, סיגנום )ברוסקוס(, 

בליס )ברוסקוס(.
הפרחים  את  לרסס  מומלץ  כן,  כמו 
או  ברובראל  או  במילפאן  הקטופים 
משטח  בתוספת  בטלדור  או  בפולאר 

ובטיפות קטנות )ברוסקוס טובלים את 
הענפים(.

* אידוי בראבו במקרר מפחית ומאט 
. את התפתחות המחלה 

* אין להשאיר פרחים במים יותר מ- 
24 שעות.

ובריאים  יבשים  פרחים  לארוז  יש   *
בלבד.

בבית  תברואה  על  להקפיד  יש   *
האריזה ובמקרר.

את  לקפל  מאוד  חשוב  ברוסקוס   *
>>>



להדגמת פתרונות המסה יעילים, פנה אל האגרונומים שלנו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675 , מרכז: שחר דיין 054-5616260,

דרום: יוסי סופר 054-5616122, המגזר הערבי: מוחמד גונדייה 054-5616144

חיפה כימיקלים בע”מ
www.haifa-group.com

Pioneering the Future

במגוון  זמין  דשן-כל  מיטביים.  ליבולים  הצמח-  הזנת  על  מרבית  שליטה  לך  מאפשר  כימיקלים  חיפה  של  דשן-כל 
הרכבים להתאמה מלאה לדרישות הגידול, לתנאי הקרקע ולאיכות מי ההשקיה, ומתאים ליישום בהדשיה או בריסוסי 

עלווה. כל נוסחאות דשן-כל מכילות 100% יסודות הזנה, ונקיות מכלור ומנתרן. 

נוסחאות דשן-כל מובילות: 20-20-20 | 23-7-23 | 20-2-30 | 17-10-27

ליבול שלך יש עתיד ירוק

דשן-כל
דשני NPK מסיסים להזנה מושלמת
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אוויר  זרימת  כדי לאפשר  יריעות הצד 
מקסימלית.

מורשה  אינו  נוזלי  רובראל  אזהרה: 
עלול  והוא  הפרחים  בענף  לשימוש 

לגרום צריבות.
הערות: בליזיאנתוס תוקפת הפטרייה 
יש  )ולכן  השורש  צוואר  באזור  גם 
חשיבות מיוחדת ליישום אופטימלי של 

הריסוס(.
והפרחים  העלים  נתקפים  בשושן 
היוצר  אליפטיקה,  בוטריטיס  מהמין 
כתמים אליפטיים, אך גם מהמין הנפוץ: 
לנקודות  הגורם  סינראה,  בוטריטיס 

קטנות בפרחים ולפסילתם.

כשותית
התפתחותה  לשם  אשר  מחלה 
נדרשים תנאים של חוסר אוורור ולחות 
מרובה. בהיווצר התנאים ה"נוחים" הללו 
עלולה להתפרץ ולגרום נזקים כבדים 
מנתור,  )ורדים,  הרגישים  בגידולים 
כלנית,  אסתר,  הארי,  לוע  ליזיאנטוס, 
הנוריות  בגידול  ועוד(.  חרצית  דגנית, 
נחשבה מחלת הכשותית נדירה למדי, 
ירידת  )לאחר  האחרונות  בשנים  אולם 
משמעותית  בצורה  הופיעה  גשמים( 

בחלקות.
ליצור  יש  בוורדים  המחלה  למניעת 
ואוורור  יובש  של  תנאים  בחממה 
מרביים )הורדת הלחות היחסית לפחות 
מ-80%(. בחלקות שבהן לא מחממים, 
יש לדאוג לפתיחת וילונות ביום ובלילה 
כמו  מתמדת.  קרקע  רטיבות  ולמנוע 
במנצידן  לרסס  מומלץ  למניעה  כן, 
של  היסטוריה  עם  בחלקות  )בעיקר 
כשותית( עשרה ימים לפני הופעת גל 

הפריחה, ובכל מקרה של תקלה, כמו 
הפסקת פעולת תנורים, קריעת כיסוי 
ברידומיל  מרססים  גשם,  מי  וחדירת 
גולד  .mzעם הופעת המחלה מרססים 
3 ריסוסים בהפרש של 7 ימים ביניהם, 
והריסוס  הראשון  הריסוס  כאשר 
מנקוזב,  גולד  ברידומיל  הם  השלישי 

והריסוס האמצעי בדיינון.
הערה: ריסוס בטיפות תרסיס קטנות 

מגביר יעילות ומפחית לכלוך. 

קימחון וקימחונית
גיפסנית,  ורדים,  תוקפות  הפטריות 
אסתר, סולדיאסטר, סולידאגו, גרברה, 
פרח- דלפיניום,  פלוקס,  ליאטריס, 

שעווה ועוד.
הגברה  צפויה  האביב  לקראת 
בוורדים  אלו.  מחלות  בפעילות  ניכרת 
ממשיכים את הפעלת מאדי הגפרית, 
בגובה  נכונה  תלייה  על  הקפדה  תוך 
כדי  הפרחים,  קומת  מעל  אחד  מטר 
הגפרית.  אדי  של  טוב  פיזור  לקבל 
באחד  מרססים  נגיעות,  הופעת  עם 
לרישוי  בהתאם  שלהלן,  התכשירים 
)לא  סיסטאן  פלינט,  סטרובי,  בגידול: 
)יעיל  מילפאן   ,2000 אופיר  בוורדים(, 
באילטון,  אנוויל,  בוטריטיס(,  נגד  גם 
פולאר  דוראדו,  בוורדים(,  )לא  אפוגן 
)יעיל גם נגד בוטריטיס(, נימגארד )לא 
הליוגפרית,  אביר,  דומארק,  בוורדים(, 
גופריתר )לא בוורדים(. הערה: תכשירי 
בטמפרטורות  פחות  יעילים  גפרית 
לצרוב  ועלולים  מעלות  מ-18  נמוכות 

בטמפרטורות גבוהות מ-30 מעלות.
בפטריית  נתקף  שעווה  פרח 
או  אופיר  מרססים  ונגדה  הקימחונית, 
סקור  או  סיסטאן  או  באילטון  פולאר, 

או  נימגארד  או  חלפת(  נגד  גם  )יעיל 
אביר או הליוגפרית או חוסן.

הערה: לעתים נתקלים בקשיי הדברה 
נמוך  הנובעים משימוש בנפח תרסיס 

מדי.

חלפת
התגברות  צפויה  האביב  לקראת 
ציפורן,  הרגישים:  בגידולים  הנגיעות 
עדעד  שעווה,  פרח  גרברה,  גפסנית, 

ועוד.
אחת  מרססים  והדברה  למניעה 
התכשירים  באחד  ימים,  ל-10-7 
לרישוי:  ובהתאם  לסירוגין  שלהלן, 
בראבו/ רובראל,  מנצידן,  מנבגן, 
דאקוניל, סקור )יעיל גם נגד קימחונית 
בפרח שעווה(, פוליקור, וקטרה )בפרח 
נוסף  שעווה(.  )בפרח  סיגנום  שעווה(, 
תברואה  על  לשמור  חשוב  לאלו, 
להימנע  האריזה,  ובבית  בחלקה 
ולארוז רק פרחים  מהרטבת הפרחים 

יבשים ובריאים.

חילדון
הפטרייה פעילה בחלקות גלויות של 
ציפורן סטנדרט, ציפורן ברבטוס, עדעד 
והיפריקום  הארי  לוע  כלנית,  כחול, 
ובגידולים  באזורים  ביותר(.  )רגיש 
או  מנבגן  למניעה  מרססים  הרגישים 
מנצידן. עם הופעת המחלה מרססים 
או  או סיסטאן  או פלנטואקס  באיקור 
באילטון או סקור או פוליקור או אטמי 
סילוק  לרישוי(.  )בהתאם  אקסטרה 
עלים וגבעולים נגועים מסייע להורדת 

רמת המידבק והתחלואה.

מירוטציום רורידום
כמו  שונים,  גידולים  התוקפת  מחלה 
ועוד.  לימוניום  ליזיאנתוס,  אסתר, 
ובצוואר  בעלים  תוקפת  הפטרייה 
של  התנוונות  לגרום  ועלולה  השורש 
 2 מטפלים  נגועות  בחלקות  הצמח. 
התכשירים:  באחד  "הגמעה"  טיפולי 
בוויסטין/ בראבו,  רובראל,  מנצידן, 
דלסן. חוזרים ומרססים באותן חלקות, 
אחת לשבוע, בתכשירים הנ"ל. המחלה 
תוקפת בעיקר בקיץ ובעונות המעבר.

קולטוטריכום בכלנית
של  ועיוות  סלסול  גורמת  הפטרייה 
לידי התנוונות  ומביאה  וגבעולים  עלים 
קוטל  פגיעת  מאוד  )מזכירה  הצמח 
בכל  סופר(.  כאלבר  הורמונלי  עשבים 
יש  בשטח,  המחלה  גילוי  של  מקרה 

>>>



יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
יבואנים בלעדיים לכלי רכב חשמליים המובילים בישראל, במגוון דגמים לכל מטרה 6,4,2 ו-8 

נוסעים, כלי רכב מוגבהים,4X4, אפשרות לתוספות ולשינויים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

מפרט טכני עשיר ביותר:
א מערך 8 מצברים 6V ,225 A/H, אמריקאים סה"כ 48V, טווח נסיעה 70 קילומטר

 48V א מנוע חשמלי עוצמתי בהספק  4  מתח
 CURTIS 400 אמריקאיA א בקר ראשי

א תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן, איתותים ואור בלם
א חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית + מגב חשמלי
א גלגלים גדולים במידה 205/50 עם חישוקי אלומיניום

א חגורת בטיחות לכל נוסע
א 2 מראות צד + מראה מרכזית

א כיסוי חורף )להגנה בפני גשמים ורוחות( – מקורי
א גגון + ארגז משא )במידות שונות( – מקוריים

רשימת לקוחות חלקית:
א התעשייה האווירית

א משרד הביטחון / צה"ל
א רשות שדות התעופה

א חברת החשמל
א רפא"ל

א מכון ויצמן למדע
א קיבוצים, מושבים

א אוניברסיטאות
א בתי חולים ועוד...

WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL   לפרטים נוספים בקרו באתר
אולם תצוגה והדגמה: רח' החופר 34 אזור תעשייה חולון 58858

טלפון: 03-5599811    פקס: 03-5584086
נייד: אבי שאול - 050-6501448

אספקת חלפים מקוריים וניידות שרות טכני בפרישה ארצית

החל
כולל מע"ממ- 25,000 ₪ 

עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים 
ובאספקה מיידית!
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להיוועץ במדריך.
לעתים  המגדלים:  לב  לתשומת 
נגרמים סימפטומים דומים גם כאשר 

הפגיעה היא ויראלית.
הערה: פטרייה זו תוקפת גם בחלקות 
בעיקר  מירוקלאודיוס,  אספרגוס  של 
או  תקינה  אינה  האוויר  זרימת  כאשר 
לפני  בהמטרה.  היא  ההשקיה  כאשר 
כשנתיים ערכנו עם ד"ר סטנלי פרימן 
של  נגיעות  סקר  המחקר  ממינהל 
המחלה באספרגוס. מהסקר עולה כי 
המחלה פעילה במשך כל חודשי השנה 
וכי סניטציה )קטיף רציף( מפחיתה את 
הנגיעות. הדברה בתכשירים עמיסטאר 
את  מאוד  תפחית  לסירוגין  ואוקטב 

התחלואה.

נמטודות עלים ברוסקוס 
אפלנכוידס  מהסוג  נמטודות 
לגרום  ועלולות  זו  בעונה  פעילות 
כבדים.  ונזקים  עלים  התייבשות 
עלים,  התייבשות  רואים  שבה  בחלקה 
כדאי  חום-אדמדם,  בפיגמנט  המלווה 
לבדיקת  למסור  או  במדריך  להיוועץ 
 2007 בחורף  שנערך  בניסוי  מעבדה. 
 3 כי  נמצא  זה,  בעיתון  ושהתפרסם 
היו  פברואר  בחודש  בויידט  טיפולים 
כי  לדעת  חשוב  בנוסף,  מאוד.  יעילים 
סניטציה קפדנית עשויה לצמצם מאוד 
בנמטודה  הנגיעות  וכי  הנגיעות  את 
מומטרות,  בחלקות  רק  נתגלתה 
המושקות  בחלקות  כלל  נמצאה  ולא 

בטפטוף.
נמטודות אלו תוקפות בעוצמה רבה 

גם באקוניטום.

חיידקים! חיידקים! חיידקים!
בחלקות  נתקלים  אנו  השנה  גם 
בנוריות  בעיקר  הרגישים,  הגידולים 
בדוביום  בחיידקים.  בנגיעות  ובדוביום, 
תוקף בעיקר חיידק הארוויניה )בעלים(; 
בגבעול  הארוויניה  תוקפת  בנוריות 
ובמצעית הפרח, ובעלים תוקפים בד"כ 

הקסנתומונס והפסאודומונס.
מאמץ  לעשות  יש  להדברה,  באשר 
החלקות.  את  הניתן  ככל  לאוורר  גדול 
הרלוונטיים  היחידים  התכשירים 
תכשירי  או  נחושת  תכשירי  הם 
מכיוון  ודומיה(.  )אקונומיקה  כלור 
כל  לפני  לצרוב,  עלולים  שהתכשירים 
שימוש חשוב לבדוק את השפעתם על 

קטע קטן. 

מזיקים
אקריות

התגברות  צפויה  האביב,  לקראת 
בכל  כמעט  האקריות  של  פעילותן 
המחוממות,  בחלקות  הפרחים.  גידולי 
ובגידולי  מחוממות  שאינן  בחלקות 
את  ולאתר  עין  לפקוח  יש  וחוץ  רשת 

המזיק לפני שיגרום פגיעה בעלים.
עם התגלות המזיק בשטח, יש לרסס 
לרישוי  )בהתאם  התכשירים  באחד 
)בסולידאסטר  ורטימק,  בגידול(: 
ההדברה  את  לשפר  מומלץ  ובציפורן 
אולטרא- שמן  או   BB5 הוספת  ע"י 
אקרימקטין,  רומקטין,  ורטיגו,  פיין(, 
זהים(,  התכשירים  חמשת  )כל  בקטין 
מיטיון משולב, אפולו, מייטק, לינטקס 
)לא בוורדים(, פליקטרן )לא בוורדים(, 
פגסוס,  בוורדים(,  )לא  פרופאל 
פלורמייט, ספיידר מסאי )לא בוורדים(, 

אוברון,  )ציפורן(,  מילבנוק  מייטקלין, 
אקסמייט, מטרונום.

כלפי  מלמטה  לרסס  מאוד  חשוב 
האפשר.  ככל  קטנות  בטיפות  מעלה, 
וקטנים  צרים  עלעלים  בעלי  בגידולים 
להבחין  קשה  וירגטוס  כאספרגוס 

באקריות והנזק עלול להיות חמור.
או  חשוב מאוד למנוע מחסור במים 

המלחה המעודדים הופעת אקריות.

עלול  זה  מזיק  העיוותים:  אקרית 
הקיץ.  לקראת  פעילותו  את  להגביר 
להקדיש  יש  מיוחדת  לב  תשומת 
רבה  רגישות  המגלה  לפיטוספורום 

למזיק זה.

מתגברת  זו  בעונה  מנהרנים: 
מחוממות.  בחלקות  בעיקר  פעילותם, 
פעיל  העורקים  מנהרן  כי  להזכיר  יש 
גם בטמפרטורות הנמוכות של אמצע 
עונת החורף. מאפייני מנהרן העורקים 
הרימה  שיוצרת  המנהרות  מבנה  הם: 
צבען  העלה(,  לעורקי  במקביל  )לרוב 
הבהיר של הרימות והצבע הכהה יותר 

של הבוגרים.
להדברתם מרססים באחד התכשירים 
בהתאם לרישוי: ורטימק )ושאר תכשירי 
טריגרד,  סופר,  טרייסר  האבמקטין(, 
ובכלנית(,  )בגרברה  אויסקט, פרודקס 
)תכשיר  ויידט  בוגרים(,  )קוטל  קרטה 
העורקים  מנהרן  כנגד  רק  יעיל  זה 

שכמעט אינו מצוי בחלקות הפרחים(.

כנימת עש הטבק
מכמה  מורכב  הכנימה  של  נזקה 

גורמים:
2( הפרשת רעלנים  נזקי מציצה;   )1
פייחת  פטריות   )3 הצמח;  לרקמת 
הפרשות  על  המתפתחות  שחורות 
וקטור  משמשת  הכנימה   )4 הכנימה; 
צהבון  כווירוס  וירוס,  מחלות  כמה  של 
 )5 ובליזיאנתוס;  בעגבניות  האמיר 
המזיק נחשב מזיק הסגר מספר אחד 
באירופה, ולכן יש לנקוט בכל האמצעים 
נקיים  פרחים  לשווק  כדי  להדברתו, 

לחלוטין.
להדברה מרססים באחד התכשירים: 
פגסוס,  אוברון,  מובנטו,  מטרונום, 
תיונקס,  קרטה,  סופראציד,  אוויסקט, 
 ,LQ-215 נימיקס,  אקטליק,  סימבוש, 
שני  של  )יעילותם  אפלורד  טייגר, 
האחרונים נמוכה(. התכשירים אקטרה, 
למדי  יעילים  ומוספילאן  קונפידור 

בהדברת המזיק.

>>>



מזמרות פנאומטיות 
ומדחסים לגיזום

ייצור והספקה של מזמרות פנאומטיות מקצועיות 
המופעלות על ידי אויר דחוס. במגוון אפשרויות:

א. יחידה מופעלת PTO נישאת )3 נקודות( 
על גבי טרקטור הכוללת עד 6 יחידות לעבודה 

במקביל )6*100 מטר צנרת אויר(
ב. יחידה מופעלת PTO נגררת ע"י טרקטור 

הכוללת עד 10 יחידות עבודה במקביל )10*100 
מטר צנרת אויר(

ג. יחידות נייחות ואו מריצות פנאומטיות להפעלה 
ע"י מנועי בנזין או דיזל.

ש!!!לכרם ולמטע
חד

מזמרות נטענות 
חשמליות 

מזמרה לגיזום בכרם ובמטע כולל 
מנשא גב ונרתיק לנשיאת מזמרה 

תוספות:
ˆ מנשא גב 

ˆ נרתיק לנשיאת המזמרה

כפפות וציוד בטיחות חובה!

מידע לגבי ביצועים מיוחדים ניתן
להשיג לפי בקשה.

לכרם ולמטע
לגיזוםמזמרות פנאומטיות ומדחסים

.יצור והספקה של מזמרות פנאומטיות מקצועיות המופעלת על ידי אויר דחוס 
:במגוון אפשרויות 

 יחידות לעבודה 6על גבי טרקטור הכוללת עד ) נקודות 3(נישאת PTOיחידה מופעלת .א
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.דיזלאובנזיןמנועיי " פנאומטיות להפעלה עיחידות נייחות ואו מריצות.ג
:יתרונות 
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קצב עבודה מהיר 

) בסוג הטרקטורתלוי.( ליטר ביום עבודה 7-10של כ )PTO(צריכת סולר 
נמוכיםללחציםדרגתיחדכיחידהלספקניתןמדחסיאת

מזמרות נטענות חשמלית
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.לנשיאת מזמרה
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!כפפות וציוד בטיחות חובה 

.בקשהלפילהשיגניתןמיוחדיםביצועיםלגבימידע
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מרססים לחקלאות ומדחסים לתעשיה
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ˆ שימוש במזמרות 

מקצועיות.
ˆ קצב עבודה מהיר

)PTO( צריכת סולר ˆ
 של כ-7-10 ליטר 

ביום עבודה )תלוי בסוג 
הטרקטור(.

ˆ את המדחסים ניתן 
לספק כיחידה חד דרגתי 

ללחצים נמוכים

חברה דגניה תעשיות בע"מ
מפעל דגניה ב' ד.נ עמק הירדן 1513000

טל' מפעל 04-6655000, פקס 04-6755989, 
שיווק ומכירות נייד: 054-7731684/690

www.degania-sprayers.co.il | officspray@degania-b.org.il
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) מטר צנרת אויר 100

.דיזלאובנזיןמנועיי " פנאומטיות להפעלה עיחידות נייחות ואו מריצות.ג
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עקב קשיים הולכים וגדלים להדברת 
מזיק קשה זה בגידולי הפרחים השונים, 
)שחלוף(  אלטרנציה  לבצע  חשוב 
וכן  השונים,  ההדברה  תכשירי  בין 
להיעזר ברשתות נגד חרקים ובלכידה 

באמצעות יריעות דבק צהובות.

זבוב הנרקיס
בשנים  גורמים  אלו  ותיקים  מזיקים 
האחרונות לנזק הולך וגובר הנובע כפי 
הנראה מטיפול לקוי או מחוסר בחומר 
יעיל  לטיפול  בשטח.  ובגידול  הריבוי 

בזבובים יש לנקוט כמה פעולות:
חלשים  צמחים  ולהשמיד  לעקור   .1

ונגועים וכן את ספיחי הגידול הקודם.
2. ריסוסי מניעה אחת ל-10-7 ימים 
ובחודשים  נובמבר-דצמבר  בחודשים 

אפריל-מאי.
סימבוש,  בתכשירים:  ייעשה  הריסוס 
כ-100  דיזיקטול, טריגרד; בכמות של 

ליטר לדונם )עד נגירה(.
בתכשיר  בטבילה  בבצלים  טיפול   .3

דיזיקטול או בקונפידור.
למצוא  אפשר  נוספים  )פרטים 
פגעים  להדברת  "המלצות  בחוברת 

בפרחים" בהוצאת שה"מ(.
ע"י  בעבר  שנעשו  בעבודות  הערות: 
מינהל  של  לאחסון  המחלקה  צוות 
נברו,  פרופ'  של  בראשותו  המחקר 
פותחה שיטה חדשה שבה ניתן להדביר 
את רימות הזבוב בתוך הבצלים בעזרת 
וזול  פשוט  במכשור  "ואקום"  יצירת 

יחסית.

התריפס הקליפורני
ופריחת  הטמפרטורות  עליית  עם 
ניכרת  התגברות  צפויה  הבר,  עשבי 
מאוד של פעילות מזיק רב-פונדקאים 
זה. בהתגלות המזיק בשטח מרססים 
בתכשירים  לסירוגין  ריסוסים   3-2
)לא  דיויפאן  לרישוי:  בהתאם  שלהלן, 

בוורדים(, מסורול, מרשל )לא בוורדים(, 
רופסט, טרייסר סופר, דיקרזול. 

כיסוי החממה ברשת נגד חרקים 50 
האוכלוסיות  את  מאוד  מפחית  מש 
ומאפשר  החממה  אל  הפולשות 

להדביר את האוכלוסייה המקומית. 

יחסית  חדש  מזיק  הקיקיון:  תריפס 
ליזיאנטוס,  כמו  גידולים,  כמה  התוקף 
נזקים  וגורם  ופיטוספורום,  ארליה 
קשים לעלווה. הדברתו תיעשה כמצוין 
גם  )בנוסף  הקליפורני  התריפס  לגבי 

הוורטימק ודומיו יעילים כנגדו(.

כנימות עלה
מתעצמת  פעילותן  האביב  בעונת 
שונים.  גידולים  תוקפות  והן  מאוד 
התכשירים,  באחד  מרססים  להדברה 
תיונקס,  פירימור,  לרישוי:  בהתאם 
מרשל, קרטה, פגסוס, נקר, קונפידור, 

מוספילאן, אקטרה, טיפיקי.

יתוש העפצים ברוסקוס
השנה הקדים מזיק זה את פעילותו, 
והוא הופיע בכמה חלקות בעוצמה רבה 
הלבנות  הרימות  הסתיו.  בחודשי  כבר 
וגורמות  הצעירים  בקדקודים  ניזונות 
זוהה  שבהן  בחלקות  וניוון.  השחרה 
דיזיקטול  המזיק, מטפלים בתכשירים 

או סימבוש. 

זבוב הנורית )מנהרן(
עם הופעתו מומלץ לרסס מדי שבוע 
את  לנסות  ניתן  קרטה.  או  טריגרד 

השימוש בטרייסר סופר.

חלזונות ומכרסמים
מגיעה  הללו  פעילותם של המזיקים 
לשיאה בתקופת האביב, ועל החקלאי 

להיות ער לכך.

חלזונות: יש לנקות את החלקה ושוליה 
"מתזון"  מורעל  פיתיון  גרגרי  ולפזר 
יעיל  קוציד  התכשיר   .6 אסקר-גו  או 
וברוסקוס  במגינית  חלזונות  להדברת 

)התכשיר מלכלך(.

חולדים: תוקפים בכל גידולי הפקעות 
אסתר,  של  בחממות  וכן  והבצלים, 
גיפסנית, ורדים, אספרגוס, מגינית ועוד 
רבים נוספים. החולדים מכרסמים את 
השורש  ובצוואר  בשורשים  הפקעות 
החולד  להדברת  הצמח.  את  וממיתים 
דקר  בעזרת  המחילה  את  לאתר  יש 
גרגרים  יד  מגע  ללא  פנימה  ולהחדיר 
לאחר  ודומיו.  "ברודימת"  מורעלים 
הטיפול סותמים את הפתח בגוש עפר 

לח.

ציפורים
מזיקים  נחשבים  והדרור  הבולבול   
קשים, בעיקר בעונת האביב. רוב הנזק 
נובע מניקור בפרחים, בגבעולי אמירים 
ובניצנים. נפגעים בעיקר ורדים, ציפורן, 
למניעה  הקנגורו.  רגל  וכף  סיפנים 
נגד  ברשת  את השטח  לרשת  מומלץ 
ולא  ביותר  היעיל  )הפתרון  ציפורים 
היקר ביותר(. ניתן למרוח בדבק "הוט 
ההדליה  סולמות  את  ודומיו  פוט" 
יושבות  שעליהם  אחרים  מקומות  או 

הציפורים.
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השפעת המרווח בין שתי שורות 
הצמד בפלפל בקיץ בבשור

מו"פ דרום - 2012
חנה יחזקאל, רמי גולן – מו"פ דרום, אביתר איתיאל, שלי גנץ – שה"מ, שלמה אילני – מועצת הצמחים

רקע : בשנים האחרונות נבחנו באזור 
הערבה ובבשור מרווחי שתילה בגידול 

הצ של  שונים  עומדים  נבחנו  שפלפל. 
בות בשורה בודדת למול הצבה בצמד 
יתרון  שיש  למדנו  זהה  בעומד  שורות. 

שלפיצול הנוף לשורותיים. בתנאים מסו
שימים יש יתרון בקרוב שורות הצמד ונ

שאלת השאלה מהו המרווח המינימלי 
, אשר נמוך ממנו יגרום לפחיתה ביבול 

שהפירות. בעונה קודמת בדקנו את הש
פעת המרווח בין שתי שורות הצמד על 
יבול ואיכות פלפל, נמצא יתרון בריווח 
שורות הצמד. השנה חזרנו על הניסוי 
במירווחי ערוגות של 1.6 מ' המקובלים 

בגידול אצל מגדלי הפלפל.
מטרת המחקר : לבדוק את השפעת 

שהמרווח בין שתי שורות הצמד על הי
בול בפלפל בקיץ.

מהלך המחקר ושטות העבודה :
שהניסוי בוצע בבית רשת מוגן נגד חר

קים )50 מש( בחוות הבשור. 
נשתלו צמחים בצמדי שורות תאריך 

שתילה : 01/05/12, זן : רומנס.

טפולים :
הדליה  הצמד,  שורות  בין  ס"מ   0  .1

לשורה בודדת.
20 ס"מ בין שורות הצמד, הדליה   .2

לשתי שורות.
40 ס"מ בין שורות הצמד, הדליה   .3

לשתי שורות.
60 ס"מ בין שורות הצמד, הדליה   .4

לשתי שורות.

בצמדים  השתילה    - הטפולים  בכל 
מ'   1.6 של  במרחק   , שורות  שתי  של 

הטפו בכל  ערוגה.  למרכז  שממרכז 
- הצמחים נשתלו בשתי השורות  לים 
במרחק של 30 ס"מ, טפולי המרווחים 
בין השורות נוצרו ע"י ההדליה בהתאם 
בשורה  הצמחים  בין  הניסוי.  לטפולי 
הייתה  40 ס"מ. ההדליה  היה  המרחק 
ע"י עמודי הדליה וחוטי אורך מאוזנים 

כמקובל בהדליה ספרדית. 
כל טפול חזר בארבע חלקות, חלקה 
היוותה שתי ערוגות )של צמד שורות( 
6 מ', חלקת שקילה – שתי שוש  באורך
 20( השביל  צידי  משני  פנימיות  רות 

צמחים(.
של  פרמטרים  אחר  מעקב  נערך 
בתדירות  שנקטף  הפרי  ויבול.  צימוח 
)פרי  השונות  לאיכויות  מוין  שבועית 
איכותי, מעוות, סדוק, פגעי חום, שחור 
פיטם ופרי נגוע בוירוס( נספר ונשקל. 
מדגמים  נלקחו  האיכותיים  מהפירות 
במעבדה  מדף  חיי  איכות  לבדיקות 

במו"פ.

תוצאות :
 JUMP ניתוח התוצאות בוצע בתוכנת
מובש ברמת   STUDENT T  בשיטת

הקות של 0.05.
בין שורות הצמד  60 ס"מ  בו  בטפול 
ביבול  הן  ביותר,  הגבוה  היבול  התקבל 
של  בטפולים  ליצוא.  ביבול  והן  הכללי 
40 ו20 ס"מ בין שורות הצמד, התקבל 
ביבול  והן  הכללי  ביבול  הן  דומה,  יבול 
הודלו  הצמחים  בו  בטפול  האיכותי, 
הנמוך  היבול  התקבל  בודדת  לשורה 

משאר הטפולים. 
החל מחודש אוגוסט יש יתרון לפיצול 

שהצמחים לשתי שורות. בחודש ספטמ
שבר גדל הפער בין הגידול בשורה בוד

דת לשאר הטפולים. היבול מהטפול בו 
נמוך  בודדת  לשורה  הצמחים  הוצמדו 
יותר.  המרווחות  שבשורות  מהצמחים 
לשתי  המפוצלות  הערוגות  בטפולי 
שורות רואים יתרון בסוף הגידול לריווח 

השורות ל 60 ס"מ.

>>>

תרשים 1 : התפלגות איכויות היבול ) נתונים בטון/דונם (

במהלך כל העונה הקייצית, אין יתרון בציפוף השורות בצמד
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תרשים 2 : יבול כללי מצטבר )נתונים בטון/דונם(

טבלה מס' 2 : יבול כללי חודשי בטון לדונם

טבלה מס' 3 : מס' פירות כללי באלפים )מחושב לדונם(

טבלה מס' 4 : יבול איכותי חודשי בטון לדונם

טבלה מס' 5 : גודל פרי ממוצע ) גרם ( של פרי באיכות יצוא

טבלה מס' 6 : תוצאות בדיקות חיי מדף

 תרשים 3 : גובה צמחים שנמדדו במהלך העונה 

שנראה כי עיקר ההבדל ביבול נובע מהבדל במס
פר הפירות והבדל בגודל הפרי בטפולים השונים 

בחלק מחודשי הקטיף.
בניסוי זה לא נמצאה השפעה לריווחי השורות 
אשתקד  דומה  בניסוי  הפרי.  איכות  על  בצמד 

שלריווח השורות היה יתרון באיכות הפרי, ריווח שו
רות הצמד ל 60 ס"מ הביא לאיכות פירות טובה 

יותר.
לא נמצאו הבדלים בין הטפולים מבחינת גובה 

הצמחים בתקופה בה נערכו מדידות.
סיכום :

יבול הפירות הושפע מטיפולי הניסוי. שני טיפולי 
0 ס"מ נמצא נחות ביבול ובמסש  ציפוף השורות ל
פר הפירות מאשר בטיפולים בהם צמד השורות 
מרווח יותר. ההבדל ביבול הוא תוצאה של הבדל 
במספר הפירות ובגודל הפרי בטיפולים השונים 
בחלק מחודשי הקטיף. ריווח השורות בצמד לא 

תרם לשיפור חיי המדף של הפרי.
ולמועצת הצמחים  ענף פלפל  תודה להנהלת 

על העזרה במימון הניסוי.

מחושב  היבול  איכויות  התפלגות  היבול,  סיכום   :  1 מס'  טבלה 
בטון לדונם



•   תוף ריסוק בקוטר 220 ממ' )8 צול( 
בעובי של 12 מ"מ.

•     גלגלי רצועה גדולים ורצועות 
משוננות למהירויות גבוהות ומניעת 

התחלקויות.
•  ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
•  גוף גבוה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
• ריסוק מושלם במטע. 

• אחריות ושירות אוריאל ובניו.

חדש!!!
לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו

מרסקת גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודים.
ומתאימה לתנאים קשים וגזם רב.

בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:
תוף ריסוק בקוטר 220 ממ'  *
)8 צול( בעובי של 12 מ"מ.  

גלגלי רצועה גדולים ורצועות   *
משוננות למהירויות גבוהות 

ומניעת התחלקויות.
* ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
* גוף גבוהה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
* ריסוק מושלם במטע

מרסקת גזם דגם מירב מיוחדת לעבודה במטע תמרים.
לאחרונה המרסקת שופרה וחוזקה והוכנסה לעבודה גם במטעי השקדים של מושב רם און

וקיבוץ גבע.ובמטעי הסברס של מושב יביל
המרסקת בנויה לעבודה מאומצת וארוכת טווח בעל מבנה גבוה ומאסיבי!

תוף כיסוח בקוטר של 220 מ"מ בעל אינרציה
גבוה המשולם במס רב של סכיני כיסוח מחוזקת

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ  קיבוץ חולדה ,ד.נ שורק 46842
טלפון: 089445740 אוריאל: 050-2629005 רוני: 050-2629006 דביר: 0502629007

www.s-uriel.co.il ,uriel@netvision.net.il

חדש!!!
לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו

מרסקת גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודים.
ומתאימה לתנאים קשים וגזם רב.

בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:
תוף ריסוק בקוטר 220 ממ'  *
)8 צול( בעובי של 12 מ"מ.  

גלגלי רצועה גדולים ורצועות   *
משוננות למהירויות גבוהות 

ומניעת התחלקויות.
* ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
* גוף גבוהה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
* ריסוק מושלם במטע

מרסקת גזם דגם מירב מיוחדת לעבודה במטע תמרים.
לאחרונה המרסקת שופרה וחוזקה והוכנסה לעבודה גם במטעי השקדים של מושב רם און

וקיבוץ גבע.ובמטעי הסברס של מושב יביל
המרסקת בנויה לעבודה מאומצת וארוכת טווח בעל מבנה גבוה ומאסיבי!

תוף כיסוח בקוטר של 220 מ"מ בעל אינרציה
גבוה המשולם במס רב של סכיני כיסוח מחוזקת

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ  קיבוץ חולדה ,ד.נ שורק 46842
טלפון: 089445740 אוריאל: 050-2629005 רוני: 050-2629006 דביר: 0502629007

www.s-uriel.co.il ,uriel@netvision.net.il

לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו  מרסקת 
גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודיים ומתאימה לתנאים 

קשים וגזם רב, בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ,  קיבוץ חולדה, ד.נ שורק 46842 
טלפון: 08-9445740 ˆ אוריאל: 050-2629005 ˆ רוני:050-2629006 ˆ דביר :050-2629007 

www.s-uriel.co.ilwww.s-uriel.co.il
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בקרה על רמות יסודות מינרליים 
בדגימות צמח כגישה להגדלת 

התוצרת בחקלאות מודרנית
אלמוג פרי

ובימינו  מוכרת  הדישון  של  חשיבותו 
כמעט מובנת מאליה. הדשנים מורכבים 
מינרליים(  )אלמנטים  כימיים  מיסודות 
של  הבניין  אבני  את  מהווים  שבעצם 
הצמח  מנביטת  בצמח,  הרקמות  כלל 
שונים  ליסודות  הפרי.  להבשלת  ועד 
יש תפקידים שונים בצמח. האלמנטים 
משתתפים בכל מעגלי חילוף החומרים 
התפתחות  את  ומאפשרים  בצמח 
חיוניים  אופטימלית,  בצורה  הצמח 
לתהליך הורקת העלים בכדי שהצמח 
ובהמשך,  פוטוסינתזה,  לבצע  יוכל 
האלמנטים המינרליים מסייעים לשמור 
ייפול  ולא  גבוהה  באיכות  יהיה  שהפרי 
להפסד  כמובן  שגורם  דבר  לקרקע, 

מיידי של היבול שלמענו אנו טורחים.
החיוניים  המינרליים  האלמנטים 
לצמח מחולקים לשתי קבוצות, מיקרו 

ומאקרו אלמנטים.
האלמנטים  הם  אלמנטים  מאקרו 
שנצרכים בכמויות גדולות יותר ונוכחים 
ברקמות הצמח בכמויות גבוהות יחסית 
של 0.15% ויותר בחומר יבש. המאקרו 
 ,)P( זרחן   ,)N( חנקן  הם:  אלמנטים 
 ,)Mg( מגנזיום , )Ca(סידן , )K(אשלגן

.)S( וגופרית
אלמנטים  הם  אלמנטים  מיקרו 
עם  יותר.  קטנה  בצמח  שנוכחותם 
זאת, שמירה על ריכוז מתאים שלהם 
המיקרו  תקינה,  להתפתחות  הכרחית 
 ,)Cl( כלור   ,)B( בור  הם:  אלמנטים 
 ,)Mn( )Fe(, מנגן  )Cu(, ברזל  נחושת 
.)Ni( וניקל ,)Zn( אבץ ,)Mo( מוליבדן

יסודות מינרליים בדרך כלל נקלטים 
מערכת  ידי  על  בקרקע  מהמים 
המינרליים  היסודות  רוב  השורשים. 
הם  כאשר  רק  בצמח  להיקלט  יכולים 
בצורת  קרקע  תמיסת  בתוך  מומסים 
יונים, הם עוברים מהקרקע אל השורש 
יחד עם המים ומגיעים לצינורות העצה. 

שם, עם זרם המים הם עוברים לחלקי 
הצמח השונים. 

כעיקרון, לכל צמח יש את הדרך שלו 
החוסר  לדשן.  זקוק  שהוא  לנו  לסמן 
ביטוי,  לידי  יבוא  חיוניים  באלמנטים 
לרוב בעלים אך ייתכן גם בפרי ובשאר 
חלקי הצמח, בין אם בגודל העלים או 
צורתם )עלים צהובים או בעלי גוון ירוק 
בהיר כשצינורות ההובלה בעלה בצבע 
ירוק בולט, כתמים חומים בשולי העלה 
חיוניים  אלמנטים  של  חוסרים  ועוד(. 
הפרי  בגודל  גם  להתבטא  יכולים 
שסימנים  כמובן  הצמח.  חלקי  ובשאר 
יש  לצמח.  צמח  בין  מעט  שונים  אלו 
לציין שייתכן גם מצב של עודף בדישון. 
של  להמלחה  לגרום  יכול  זה  מצב 

במקום  לעיכוב  לגרום  ובכך  הקרקע 
זאת,  להאצה בהתפתחות הצמח. עם 
משמעותם של הופעת סימנים נראים 
לעין היא שהצמח כבר נמצא זמן מה 
בחוסר או עודף, והתפתחותו התקינה 
כבר הספיקה להיפגם, דבר אשר פוגע 

כמובן בכיס החקלאי.
ומוכרת  ידועה  היצרניות  בתעשיות 
לאורך  איכות  בקרת  של  חשיבותה 
כדי  תוך  הבקרה  הייצור,  תהליכי 
על  מוקדם  גילוי  מאפשרת  התהליך 
באיכות  תוצרים  מייצור  להימנע  מנת 

נמוכה שמניבים רווחיות נמוכה יותר. 
מבוססת  המודרנית  החקלאות 
המכוונת  מוגברת  בקרה  על  היא  גם 
תוך  משאבים,  של  אופטימלי  לניצול 
מקבלים  שהצמחים  מתמיד  וידוא 
עבורם.  האופטימלים  התנאים  את 
בפיתוחים  משתמשים  כך  לצורך 
טכנולוגיים על מנת לקבל בזמן אמת 
הניתן.  ככל  מדויקת  מצב  תמונת 
למשל תוכנית ההשקיה כיום מבוקרת 
בהתאם לתוצאות של בדיקת רטיבות 
הקרקע עם טנסיומטרים או תאי לחץ 
ולהערכת האידוי בעלים ע"י תא-לחץ. 
אלו  בקרה  בשיטות  השימוש  בזכות 
מפיקים כיום כמות כפולה של תוצרת 
חקלאית, מאותה כמות מים שנדרשה 

לפני כ- 15 שנה.
באופן דומה: הנחיות הדישון בחקלאות 
היונים  ריכוזי  על  מתבססות  מודרנית 
השונים  אלמנטים(  )מאקרו/מיקרו 
באמצעות  בצמח  ישירות  או  בקרקע 
דגימות גבעול/עלה. בשיטה זו מוודאים 
בסביבה  הצמח  של  הימצאותו  את 
המאקרו/ ריכוזי  מבחינת  אופטימלית 
משפרים  ובכך  אלמנטים  מיקרו 
בנוסף  והפרי.  הצימוח  איכות  את 
לריכוזי  בהתאם  הדישון  מינוני  קביעת 
האלמנטים המינרליים בקרקע ובצמח 

>>>
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החומר  עלויות  את  לחקלאי  חוסכת 
וממזערת  יתר  דישון  של  במקרים 

חלחול חנקות למי התהום. 
דישון  רמת  על  בקרה  לאחרונה  עד 
התבצעה על ידי מדידת רמת המוליכות 
בדיקה  בלבד.  בקרקע  החשמלית 
של  כולל  לריכוז  מדד  מאפשרת  זו 
אלמנטים מינרליים המומסים בקרקע 
)יונים( אך אינה מספקת מידע על כל 
יון באופן ספציפי. השיטה המסורתית 
אלמנט  ריכוז  של  מדידה  לביצוע 
מעוניינים  שלגביו  חנקה(  )לרוב  בודד 
לדעת את הריכוז באופן ספציפי הינה 
המשנים  יעודיים  מקלונים  באמצעות 
האלמנט  לריכוז  בהתאם  צבעם  את 

מאפשרת  אינה  זו  שיטה  בתמיסה. 
האלמנטים  רמות  של  פשוטה  בדיקה 
באמצעות  רק  אלא  בצמח  ישירות 
אשר  דבר  עלים,  תמצית  של  מהילה 
הבדיקה.  את  משמעותי  באופן  מסבך 
ריכוזי  על  במידע  מעוניינים  כאשר 
השיטה  עצמו  בצמח  האלמנטים 
הרווחת לניטור רמות יונים היא שליחת 
המבצעת  חיצונית  למעבדה  דגימות 
ניתוח מקיף באמצעות מכשור אנליטי 

יקר.
טכנולוגיות  התפתחות  עם  כיום 
בעצמו  לבצע  יכול  החקלאי  המדידה, 
רמות   / היונים  ריכוזי  של  מדידות 
של  הן  חומציות,  רמות   / מוליכות 

הקרקע והן ישירות מהצמח באמצעות 
לתפעול.  פשוט  אלקטרוני  מכשור 
מכשירי  הינם  המודרניים  המכשירים 
ועמידים  ניידים  קומפקטיים  מדידה 
לחקלאי  המאפשרים  ולאבק,  למים 
מדידה  פרמטרי  של  למגוון  מענה 
שונים כגון pH, מוליכות, מליחות, ויונים 
שונים: נתרן )Na+(, אשלגן)K+( , חנקה 
המכשירים   .)Ca2+( וסידן   )NO3-(
קלים וניידים כך שאפשר לקחת אותם 
ומהירה  בדיקה פשוטה  ולבצע  לשדה 
ידי  על  בעלים  האלמנטים  רמות  של 
מיצוי של מספר טיפות לתא המדידה. 
אלקטרודה  על  מבוסס  המכשיר 
ליון  ספציפית  רגישות  בעלת  מיוחדת 
משני  מורכבת  האלקטרודה  הנמדד. 
התמיסה  את  מניחים  שבינם  חומרים 
בין  החשמלי  המתח  למדוד,  שרוצים 
בהתאם  משתנה  האלקטרודה  קצות 
לריכוז של היון בתמיסה, ובהתאם מוצג 

הריכוז בתמיסה.

*הכותב הינו מהנדס יישומים בחברת 
בישראל  המייצגת  טכנולוגיות,  אלינה 

את חברת הוריבה
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המבדק הפנימי בחקלאות
חני קלרנפלד, עורכת מבדקים פנימיים בחקלאות ברת קיימא

מדרישות  חלק  הינו  הפנימי  המבדק 
"גלובלגאפ",  התקן בחקלאות שנקרא 
המבדק  לקראת  מכין  כשלב  הנערך 
חובה  שכזה.  מבדק  ומדמה  החיצוני 
עד  פעם  הפנימי  המבדק  את  לבצעו 

פעמיים בשנה.
נכון  נעשה  ההכנה  שתהליך  בהנחה 
על פי הכללים והדרישות, נקבע תאריך 
ובאישור  שבסיכומו  חיצוני  למבדק 
הגוף המסמיך מוענקת למגדל תעודת 

האיכות המוכרת בארץ ובעולם.
כדי לסייע לארגון או למפעל לעמוד 
בתקן  הבינלאומית  התקינה  בדרישות 
 - הגבוהים  ובסטנדרטים  אחר  או  זה 
שהם תנאי לכך שמפעלים מהארץ או 
את  או  ו/  המוצרים  את  ירכשו  מחו"ל 

השירותים - נערך המבדק הפנימי. 
גם בתעשייה, מטרתו  כך  בחקלאות, 
איתור ליקויים והצבת דרישות לשיפור 
לוודא  כדי  המוצר,  של  היצור  תהליך 
של  רצונו  לשביעות  מתנהל  שהכול 
הסביבה  איכות  על  שמירה  הלקוח, 

ובטיחות העובדים וכלל המשק.
עורך  הפנימיים  המבדקים  את 
מי  לביצועם,  שהוכשר  מקצוע  איש 
התקנים  מכון  של  בתעודה  שמחזיק 
את  המכשיר  אחר  מוסמך  גוף  כל  או 
המבדקים  את  לערוך  המקצוע  בעלי 
גם  רבה.   ובדייקנות  במיומנות 

בחקלאות כמו בתחומים אחרים, נדרש 
ידע בתחום המקצועי הספציפי, ועורך 

המבדק נדרש לכך.
עורך  משתמש  שבהם  הכלים 
היתר:  בין  הם  בחקלאות,  המבדקים 
כשאלון  המשמשות  תיוג  רשימות 
המכסה את כל סעיפי התקן, פרוטוקולי 
יומני  עבודה,  והוראות  נהלים  גידול, 
כגון:  ספציפיות  לפעילויות  עבודה 
ומסמכים  ודישון  השקיה  ריסוס, 
נכונה  נוספים המעידים על התנהלות 
במהלך הגידול וכן תיעוד כל הפעולות 
האגרוטכניות והנלוות שנעשות בשטח 

הגידול.
במהלך המבדק נערכים סקרי סיכונים 
הקריטיות  הנקודות  כל  ונסקרים 
שעלולות להופיע בזמן הגידול ולאחריו 
מכל ההיבטים: דישון והשקיה, בדיקות 
איכות מים, שמירת עולם החי והצומח 
ואת יכולתו של המשק החקלאי לנקוט 
הנאמר  כל  של  לביצועם  בפעולות 

לעיל.
המבדק  לפני  חודש  נערך  המבדק 
לתקן  סביר  זמן  לאפשר  כדי  החיצוני 
-ואורך כמה שעות.  את הנדרש תיקון 
הגורמים  כל  נדרשים  היום  באותו 
כדי  נוכחים   להיות  בדבר  הנוגעים 
להסביר  העבודה,  מתכונת  את  לתאר 
את  בחשבון,  הנלקחים  הסיכונים  את 

דרך הטיפול בהם ולהציג את הראיות 
מתועדות  ראיות  המהווים  והמסמכים 
עונת  כל  במהלך  שבוצעו  לפעילויות 

הגידול. 
באחריות עורך המבדק הפנימי לאתר 
הקריטיים  והצמתים  הנקודות  את 
הגידול  את  המסכנים  אלה  בתהליך, 
סטיות  למנוע  כדי  עליהם  ולהצביע 
וחריגות עוד טרם התרחשותן. הפעולות 
נרשמות  לטיפול  הנדרשות  המתקנות 
והחקלאי  מתקנות,  פעולות  בדו"ח 
שנקבע  יעד  תאריך  שעד  מחויב 
ויספק  הכשלים  לתיקון  יפעל  הוא 
וכנדרש  ראיות שאכן התבצעו כהלכה 
מסמך  הינו  הפנימי  המבדק  בתקן. 
בשעת  החיצוני  לסוקר  המוצג  מבוקר 
המסמכים  יתר  מכל  כאחד  המבדק 
המסמך  בפניו.  להציג  החקלאי  שעל 
המבדקים  עורך  ע"י  ונחתם,  נערך 
בעל  והוא  החקלאי,  של  מטעמו  ונציג 
החיצוני  המבדק  לזמן  מעודכן  תאריך 

או בסמוך אליו.
הוא  הפנימי  שהמבדק  להבין  חשוב 
לאתר  בידו  לסייע  כדי  החקלאי  למען 
את הכשלים והנקודות הקריטיות בכל 
עד  מהעיבוד  הגידול  שרשרת  תהליך 
למבדק  מוכן  כשהוא   - היעד  ללקוח 

החיצוני. 
חיים,  הינו תפיסת   GLOBALGAP  
לנגד  הרואה  בינלאומי,  איכות  תקן  תו 
ושמירה  קיימא  ברת  חקלאות  עיניו 
איכות  וידידותית.  ירוקה  סביבה  על 

בחקלאות – כמה פשוט.
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פרופסור יעקב קטן חתן פרס ישראל
בחקר החקלאות וחקר מדעי הסביבה לשנת תשע"ד

שמעון וילנאי

 "פרופסור יעקב קטן. שלום. מדברים 
פירון  הרב  השר  החינוך.  שר  מלשכת 
מבקש לדבר אתך" - כך החלה שיחת 
קטן  הפרופסור  התבשר  שבה  טלפון 
על זכייתו בפרס ישראל לשנת תשע"ד 
מדעי  וחקר  החקלאות  חקר  בתחום 
הסביבה. ואני שואל את חתן הפרס על 
דיבר  פירון  שהשר  עד  חשב  הוא  מה 
מיוחד.  משהו  על  חשבתי  "לא  אתו. 
גם לא היה לי הרבה זמן לחשוב. השר 
אמר לי שהוא מתרגש לדבר אתי ואני 
עניתי שאני מתרגש לדבר אתו ולשמוע 
ממנו שזכיתי בפרס ישראל". מה עשית 
אחרי הטלפון מהשר פירון?  "זו היתה 
שעת צהריים. צלצלתי לרעייתי תלמה, 
לבני אסף ולבתי יעל ובישרתי להם על 

הזכייה. השמחה היתה גדולה".
 בנימוקי הוועדה שבחרה בפרופסור 
על  נבחר  קטן  "פרופ'  נאמר:  קטן 
הישגיו המדעיים בתחום מחלות קרקע 
פרופ'  צמחים.  מחלות  על  והשלכות 
ייחודית  שיטה  ופיתח  המציא  קטן 
סולרי  חיטוי  הקרויה  קרקע  לחיטוי 
תרומתו  על  כימיים.  באמצעים  שלא 
הבסיסי  במחקר  המדעית  לקהילה 
והיישומי. מחקריו והישגיו מיושמים לא 
העולם  במדינות  גם  אלא  בארץ  רק 
ועדת  יושב ראש  ביניהן מדינות ערב". 
הפרס היה פרופ' גדעון דגן ולצדו חברי 

הועדה פרופ' יונתן גרסל ופרופ' זכריה 
מדר.

יעקב  הפרופסור  את  שואל  אני   
שהוא  הסולרי  החיטוי  פיתוח  על  קטן 
 38 לפני  כלומר   ,1976 בשנת  המציא 
ראשון  מאמר  פרסמנו  אז  "נכון.  שנה. 
"פיתופתולוגיה  בעולם  מוביל  בעיתון 
הדים.  שעורר  מאמר  צמחים"  מחלות 
1500 פרסומים מדעיים  היום יש כבר 
בכל העולם. הרעיון שבבסיס הפיתוח 
חקלאית  קרקע  לחמם  מהפכני.  הוא 
חיפוי  ידי  על  השמש  קרינת  בעזרת 
שקופות.  פלסטיק  ביריעות  הקרקע 
בתקופה ההיא התחילו לחפש חלופות 
חקלאית.  בקרקע  הדברה  לחומרי 
בפקולטה  צמחים  למחלות  במחלקה 
חקרנו  ברחובות,  כאן  לחקלאות 
היבטים בסיסיים של הנושא. תלמידים 
ועמיתים בחנו היבטים מיקרוביולוגיים, 
בשימוש  הכרוכים  ופיזיקליים  כימיים 
שונות  שיטות  ופיתחנו  הזאת  בשיטה 
למדינות  מתאימה  השיטה  ליישום. 
ערב:  בארצות  מצוין  ופועלת  חמות 
ביוון  גם  כמו  מרוקו  עיראק,  בירדן, 
נרחב עד מאד  ותורכיה, שם השימוש 
וכן בארצות אמריקה הלטינית. השיטה 
קל  פוליאתילן,  יריעת  פשוטה.  די 

לשימוש בחקלאות".
תמלוגים?

"אין תמלוגים. לא קיבלתי מעולם".
תקבל  העצמאות  שביום  יודע  אתה 
תעודת פרס וכסף בצדה. פרס ישראל 
 75  - כספי  פרס  גם  הוא  להיום  נכון 

אלף שקלים, ידוע לך?
הנה  לי.  אמר  לא  איש  ידעתי.  "לא 
עכשיו בשיחה אתך, שמעון, התעשרתי 
ב-75 אלף שקלים. אי אפשר לקבל 80 

אלף שקלים?...יפה מאד". 
לילדים,  תעזור  בכסף?  תעשה  מה 

לנכדים? 
הזה  הרגע  עד  כי  לא החלטתי  "עוד 

גם לא ידעתי שמדובר בכסף".
במאמר שפרסם פרופ' קטן בחודש 
ענף  של  המקצועי  בעיתון   2011 יוני 
הירקות ושהוקדש לזכרו של ד"ר אבי 
במינהל  בכיר  חוקר  ז"ל,  גרינשטיין 
המחקר החקלאי, שותף בפיתוח החיטוי 

טכנולוגיות  בפיתוח  וחלוץ  הסולרי 
ליישומו המסחרי, ציין החתן הטרי של 
פרס ישראל בין השאר, כי כל הגידולים 
גידול  ובבתי  פתוח  בשדה  החקלאיים 
מנותק,  במצע  או  בקרקע  מבוקרים 
חשופים לפגיעתם של מחוללי מחלות 
גורמי  וכן  אורגניזמים  שכוללים  שונים 
כוללים  הביוטיים  הפגע  גורמי  עקה. 
קרקע,  שוכני  מחלות(  פתוגנים)גורמי 
ועוד.  אקריות  חרקים,  רעים,  עשבים 
הפתוגנים)פטריות, חיידקים, נמטודות, 
דרך  לצמח  טפיליים(חודרים  צמחים 
גם  ומכונים  התת-קרקעיים  חלקיו 
פגיעתם  שורש".  מחלות  "מחוללי 
מתבטאת בתמותת נבטים, התייבשות 
שורשים.  בריקבון  או  בנבילה  הצמח, 
פרופסור  קובע   - הסולרי  "החיטוי 
יעקב קטן - מדביר ביעילות מספר רב 
רעים)אך  ועשבים  שורש  מחלות  של 
מודברים  שאינם  פגעים  גורמי  ישנם 
רבים  בניסויים  שנמצא  כפי  ידו(  על 
שנערכו בארצות רבות, בטיפוסי קרקע 
בשיעור  הפחיתה  שונים.  ובאזורים 
מחלות השורש היתה גבוהה בדרך כלל 
 100 עד  ל-95  מקרים  בכמה  והגיעה 
יותר  רב  יבול  נתקבל  כן  כמו  אחוזים. 
בכמה  אחוזים.  במאות  ואף  בעשרות 
מן המקרים נתקבל גם שיפור באיכות 
תלוי  היבול  הגדלת  שיעור  התוצרת. 
יעילות ההדברה,  בגורמים רבים ובהם 
הקרקע,  של  הראשונית  האילוח  רמת 
רגישות הגידול למחלה והשפעות לוואי 
הגידול, שאינן  או שליליות על  חיוביות 
מחלות.  מחוללי  הדברת  של  תוצאה 
השפעתו החיובית של החיטוי הסולרי 
יבולים  ובהעלאת  פגעים  בהדברת 
נמשכת לעיתים שתי עונות ויותר לאחר 
בכותנה,  נמצאה  זו  תופעה  החיטוי. 
בבצל, בחיטה. הצלחות החיטוי הסולרי 
תועדו בארצות בעלות אקלים חם ויבש 
 850 בקיץ עם שיעור קרינה גבוה של 
ואט למ"ר או יותר כגון המזרח התיכון 

וקליפורניה".
יצא   ,78 בן  קטן,  יעקב  פרופסור   
אולם  שנים  עשר  לפני  לגימלאות 
ממשיך בעבודת המחקר שלו במשרדו 

בפקולטה לחקלאות, שם שוחחנו.

>>>
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1936.הוא נשוי לד"ר תלמה קטן, גנטיקאית וחוקרת  פרופסור יעקב קטן נולד בבגדד, בירת עיראק, בשנת 
במינהל המחקר החקלאי שיצאה זה מכבר לגימלאות. 

עיראקי נשוי לאשכנזיה? 
"אין אף אחד מושלם. אולם בזכותה יצאו לנו ילדים ונכדים מוצלחים" מעיר חתן פרס ישראל בחיוך. בנם הבכור 
אסף בן 43, מנהל חברת הייטק בהרצליה נשוי ואב לשני ילדים. בתם ד"ר יעל, חוקרת בביולוגיה, נשואה ואם 

לשני ילדים, נמצאת בהשתלמות בארצות הברית.
1951.מיד הצטרף לבית הספר החקלאי מקווה ישראל  יעקב קטן עלה לארץ בעליה הגדולה מבבל בשנת 
וסיים את לימודיו בהצטיינות שלוש שנים אחר-כך. "מקווה ישראל היקנה לי לא רק השכלה חקלאית ועיונית 
מצויינת, אלא גם את אהבת הטבע ואת אהבת הארץ. שירתתי שירות סדיר בנח"ל ובשריון בשירות מילואים. 

השתתפתי במלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה ובמלחמת יום כיפור, בה נפצעתי".
את ההשכלה האקדמית)כולל מוסמך ודוקטור( רכש יעקב קטן באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות 
ברחובות. לאחר ששב מהשתלמות באוניברסיטת מישיגן, התמנה למרצה בשנת 1969, מרצה בכיר שלוש שנים 
לאחר מכן, פרופסור חבר בשנת 1976 ופרופסור מן המניין בשנת 1969.פרופסור יעקב קטן היה ראש המחלקה 
הצמח  להגנת  החוג  2001-2002.ראש  בשנים  ושוב   1989 ועד   1986 בשנים  ומיקרוביולוגיה  צמחים  למחלות 
בשנים 1973-75, יושב ראש או חבר בגופים שונים באוניברסיטה העברית ובמוסדות ישראליים שונים, ובהם חבר 

בוועדת המינויים העליונה של מינהל המחקר החקלאי.
המחקר שעליו מתבסס הפיתוח של פרופסור קטן וצוותו פעיל בכ-70 מדינות. חתן פרס ישראל הוא עמית 
בפרס  זכה  החקלאות.  למדעי  הרוסית  האקדמיה  ושל  האמריקאית  הפיתופתולוגית  החברה  של  כבוד  וחבר 
ברחבי  ומכובדת של פרסים  ארוכה  שורה  לו  והוענקה  הצומח,  להגנת  לאומית  הבין  רוטשילד, פרס החברה 
העולם. מאז שנת 1966 פרסם יותר מ-260 מאמרים מדעיים ובין השאר שימש גם חבר מערכת של ספר מרכזי 

בפיתופתולוגיה בשפה העברית.

פרופסור יעקב קטן, מערכת "יבול שיא" מברכת אותך על קבלת פרס ישראל לשנת תשע"ד. כה לחי.

 מ"בעאלינה טכנולוגיות 
 מחיישן ועד תוכנה –שרשרת המדידה המושלמת 

 מצלמות תרמיות קטנות מימדים למגוון יישומים בחקלאות ובתעשייה

ת ב ו ת ב    :כ ו ח ה ר ד ו צ מ 1. ד.ת   ,3ה 1 4 7 ר   ,5 ו ז 5 א 8 0 0 1  
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 חיישני טמפרטורה ניידים
 .35°c  . . .  +900°c-: מדידה מהירה ונוחה בטווח מדידה רחב

 .רזולוציה גבוהה ונוחות שימוש
 .אפשרות להעברת נתונים למחשב

Youtube: www.youtube.com/MicroEpsilonSensors 
Twitter:   twitter.com/MicroEpsilon 
Website: www.micro-epsilon.com 

 :חפשו אותנו

thermoIMAGER TIM 
 0.08Kתרמית עד פיקסלים    וברגישות  382x288עד ברזולוציה של 

היבול על ידי אופטימיזציה  שיפור  
 ההשקייהשל 

 בדיקה לא הורסת של איכות זרעים
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נשים בחקלאות

סבטלנה דוברינין
מדריכת הגנת הצומח בערבה התיכונה,

בשרות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות

שיא"  "יבול  ממערכת  אלי  כשפנו 
"נשים  למדור  להצטלם  לי  והציעו 
שטעו  לרגע  סברתי  בחקלאות" 
בכתובת. מה לי וליופי. בעיני היופי שלי 
שהרבה  היא  האמת  אבל  פנימי,  הוא 
להגדיל  החליטו  אותי  שראו  מגדלים 
את ההשקעה שלהם בשדות חקלאיים 
כמעט  צמודה.  הדרכה  ממני  ולקבל 
12 שנה אני בערבה. כאן ביתי במרכז 

ספיר וכאן אני מגדלת את ילדיי.
 יש לי מאסטר בביולוגיה וכך הגעתי 
של  בתכנית   1997 בשנת  לישראל 
הסוכנות היהודית "בית ראשון במולדת" 
לקיבוץ  הגענו  אקדמאיות.  למשפחות 

ומשם  שנה  הייתי  שם  השחר  איילת 
קל.  היה  לא  עבודה.  לחפש  נסענו 
הביולוגיה.  במקצוע  עבודה  היתה  לא 
משם  לבת-ים.  הארץ,  למרכז  עברתי 
היתה הדרך למרכז וולקני קצרה מאד. 
חוקרת  של  לצידה  לעבוד  התחלתי 
ד"ר  יידע,  עתירת  ביולוגית מקצוענית, 
היתה  הפעילות  עיקר  צ'יזיק.  ראיסה 
כולו  הפרויקט  משולבת.  בהדברה 
והפיתוח  המחקר  ביחידת  התנהל 
בערבה התיכונה. כשהסתיים הפרויקט 
רבינס,  עזרא  המו"פ  מנהל  לי  הציע 
שנבחר אח"כ לראש המועצה האזורית 
כהונה  תקופת  תיכונה)אחרי  ערבה 
האחרונות  בבחירות  הפסיד  אחת 
והיום הוא נציג קק"ל בארצות הברית(
נעניתי  כאן.   ולהתבסס  לערבה  לבוא 

להצעה. 
גדולה להתגורר בחבל ארץ  חוויה  זו 
שתי  בן  בבית  מתגוררים  אנחנו  זה. 
מטרים   200 של  שטח  על  קומות 
הצומח  הגנת  מדריכת  אני  רבועים. 
במשרד  והמקצוע  ההדרכה  בשירות 

אני  יותר  פרטני  ובאופן  החקלאות 
גידול  בתחום  להגנה"צ  רפרנטית 
בערבה  שלי  הדרך  בתחילת  הפלפל. 
שהיתה  קודמת  למדריכה  הצטרפתי 
לפני פרישה לגימלאות ולצידה רכשתי 
ניסיון ויידע מקצועי גם בטיפול בפגעים 

באזורים מדבריים.
ומשלמים  בעבודה  נהנית  מאד  אני   
לי כסף על הנאה... החקלאות מילאה 
שירתתי  בצבא  השנים.   לאורך  אותי 
בחרתי  השירות  ואחרי  במודיעין 
ועבדתי  מועדפת  כעבודה  בחקלאות 

בבית אריזה.
 אני לא מתביישת בגיל שלי. אני בת 
40 נשואה לליאוניד שהוא פקח מזיקים 
אנסטסיה  לארבעה:  אמא  עצמאי.אני 
11, אליזבטה בת  20,יקטרינה בת  בת 

7 וניקולאי בן 3.
שומרת  אני   - האישי  ליופי  בחזרה   
העיתון  קוראי  ואתם  לעצמי,  אותו 
יופי  גם  הוא  שלי  היופי  אם  תשפטו 

חיצוני.
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היכן הם היום?

פרופסור נחום סנפיר 
לשעבר דיקאן הפקולטה לחקלאות 

וראש מינהל המחקר החקלאי
שמעון וילנאי                צילומים: רות תמיר, יח"צ הפקולטה לחקלאות

מחקר  נושאי  ולעידוד  להכוונה 
ספציפיים".

המחקר  מינהל  הגיע  כיצד 
החקלאי לעמדת קריסה?

שנגבו  התקורות  "בשעתו 
מכספי המחקר היו נמוכות לאין 
שעור מאלה המשולמות למשל 
וגם  בארץ  באוניברסיטאות 
הזרימה  לא  הממשלה  בחו"ל. 
להחזקה  כספים  מספיק 
בזמנו  המוסד.  של  שוטפת 
שתפקידה  פר"י  חברת  פעלה 
היה למסחר פיתוחים מחקריים, 
גופים פרטיים  מול  והיא פעלה 
מינהל  זרות.  מול ממשלות  וגם 

ידע  מכירת  הסכמי  חתם  המחקר 
ששולמה  התקורה  תמלוגים.  תמורת 
על ידי פר"י למינהל היתה נמוכה מאד. 
הזרמת  ובאי  כאלו,  תקורות  בשעור 
תקציב ממשלתי נוסף - הגענו למצב 

שההוצאות היו גבוהות 
ואט  מההכנסות 
קופת  התרוקנה  אט 
קיים  בנוסף  המינהל. 
לחץ מתמיד להקטנת 
החוקרים  מצבת 

והעובדים האחרים."
מי נחלץ לעזרה?

ועדת  "הוקמה 
שבחנה  אוטולונגי 
והגישה  המצב  את 
מפורטות  המלצות 
דאז,  החקלאות  לשר 
ניתן  כיצד  צור,  יעקב 
ולהפעיל  להמשיך 
המחקר  מינהל  את 
חשש  היה  החקלאי. 
מקריסה.  מאד  גדול 

לאיש  נחשב  )וצוותו(  סנפיר  נחום 
מינהל  של  כלכלית  קריסה  שמנע 
המחקר החקלאי בישראל. אחרי שסיים 
הפקולטה  כדיקאן  וחצי  שנים  ארבע 
העברית  האוניברסיטה  של  לחקלאות 
מינהל  לראש  סנפיר  נבחר  ברחובות, 
של  בפיתחה  דווקא  החקלאי  המחקר 
שידע  ביותר  הקשות  התקופות  אחת 
"הבעיה  בארץ.  החקלאי  המחקר 
 - ועודנה  היתה  החקלאי  המחקר  של 
אומר  ציבורי"  מימון  של  רציני  מחסור 
לאחור  במבט  סנפיר  פרופסור  לנו 
אין  היום  שעד  היא  "האמת   : ומדגיש 

פתרון ראוי לנושא זה".
במשרד  הראשי  המדען  פעם 
המחקר  מינהל  וראש  החקלאות 
אחד.  אדם  של  בידיו  היו  החקלאי 
שאיש  כך  על  ביקורת  אז  לי  "היתה 
יותר   - התפקידים  בשני  אוחז  אחד 
בין שני  ריכוזיות. ברגע שהפרידו  מידי 
נכון.  צעד  שעשו  לי  נראה  התפקידים 
היום אני בדעה שלראש מינהל המחקר 
החקלאי יש לתת סמכויות הרבה יותר 
שתשמשנה  הכספי  בתחום  רחבות 

דרשנו לנהל דו שיח מעמיק עם האוצר, 
אגף  ראש  אז  שהיה  מי  עם  ונפגשנו 
התקציבים דוד ברודט ועם צוות עוזריו 
אגף  אנשי  ענייני.  ומתן  משא  והחל 
התקציבים הבהירו שתמורת ויתור על 

>>>
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כספים  להזרים  יסכימו  עובדים  תקני 
שווי ערך למשרות שתתפנינה. על מנת 
לא לפגוע בעובדים שמשרתים ושמועד 
יציאתם לגמלאות עדיין רחוק - הסכים 
תהיינה  האוצר שהמשרות שתתפנינה 
רק של אלה היוצאים לגמלאות. לעומת 
שנקבל  החדשות  המשרות  כל   , זאת 
שבנינו,  מטריצה  פי  על  תאויישנה   -
מחקריים  קריטריונים  על  המבוססת 
שהצבנו לפנינו . קיבלנו מיליוני שקלים 
לתחילת  שימשו  והכספים  מהאוצר 

השיקום של מינהל המחקר".
האם אתה יודע כיצד מתנהל כספית 

המחקר החקלאי היום?
כיום  מה שקורה  אחרי  עוקב  אינני   "
יודע  אני  החקלאי.  המחקר  במינהל 
ומבחינה  תקנים  פחות  היום  שיש 
שהיה  ממה  טוב  יותר  המצב  כספית 
עוד  הוקמה  פר"י  במקום  בתקופתי. 

ידע  למיסחור  חדשה  יחידה  בזמני 
שפעלה ביעילות."

מה דעתך על מינהל המחקר החקלאי 
במאה ה-21?

בישראל  החקלאי  המחקר  "מינהל 
ביותר,  החשובים  המוסדות  אחד  הוא 
החקלאי.  המשק  ענפי  לכל  והיום,  אז 
לחקלאות  ענקית  תרומה  יש  למינהל 

העולמית.  לחקלאות  וגם  ישראל 
קיימים קשרי מחקר הדוקים עם מרכזי 
המינהל  בעולם.  אזורי  ופיתוח  מחקר 
לפניו  הולך  ושמו  בעולם  מוערך  מאד 
בפיתוחים הרבים במשך השנים. בזמני, 
הגיעו משלחות  היום,  שגם  בטוח  ואני 
רבות מכל העולם במטרה ליצור שיתוף 

פעולה מחקרי, וכן לרכישת ידע".
>>>
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נשוי   .1934 בשנת  אביב  בתל  נולד  סנפיר  פרופסור 
לחקלאות  הפקולטה  בוגרת  קלינית,  דיאטנית  ליעל 
בערים  כללית  בריאות  בשרותי  פעילה  התזונה,  ומדעי 
ונס ציונה. מתגוררים ברחובות. הורים לשלושה  רחובות 
עוסקת   ,6 לבן  אם   51 בת  גליה  נכדים.  ושלושה  ילדים 
נשוי   ,48 בן  ארנון  מאיטליה.  בעיקר  אמנותית  בתיירות 
לבת  אב  במקצועו,  ארכיטקט  בטוקיו,  ומתגורר  ליפנית 
4, נולד בארצות הברית בעת שנחום עשה את הפוסט-

של  אנליסטית  רעייתו,  קליפורניה.  בברקלי,  דוקטורט 
בנק גדול בטוקיו. גדעון בן 44, נשוי ואב לבת שש, עוסק 
במוסיקה ומחשבים. בתם הבכורה של יעל ונחום, אורית- 
שהיתה פיסיותרפיסטית - נפטרה בשנת 1992 ממחלה 

ממארת.
בוגר,  שלו:  התארים  שלושת  את  עשה  סנפיר  נחום 
בפיזיולוגיה   - והתמחותו  ברחובות  ודוקטור  מוסמך 
ואנדוקרינולוגיה של בעלי חיים. אחרי שסיים את לימודי 
שם  ברקלי  לאוניברסיטת  לקליפורניה  יצא  הדוקטורט 
לאחד  שנחשב  מי  של  במחיצתו  ה"פוסט"  את  עשה 
לפקובסקי.  סם  פרופסור   - בעולם  המדענים  מגדולי 
5 שנים,  המשפחה שהתה בברקלי, כולל שבתונים, כ - 

וכן בשלש אוניברסיטאות נוספות בארצות הברית.
מקיף  מחקר  ערוץ  סנפיר  נחום  פיתח  לארץ  בשובו 
משקל  המזון,  צריכת  של  היפותלמית  בבקרה  שעסק 
נמשכו  זה  לשטח  רבייה.  תהליכי  וכן  וההשמנה,  הגוף 
42 תלמידי מוסמך ודוקטורט שבצעו את עבודתם  כ - 
יושב  היה  סנפיר  נחום  )אמריטוס(  פרופסור  בהדרכתו. 
חיים  לבעלי  המחלקה  מנהל   , חיים  לבעלי  החוג  ראש 

ודיקאן הפקולטה החל משנת 1989 ועד 1993.

שוב  ונבחר  לארץ  שב  בוירג'יניה  שבתון  שנת  אחרי 
לתפקיד  להיבחרו  עד  חיים,  לבעלי  המחלקה  למנהל 
ראש המינהל החקלאי- אותו מילא מ- 1995 עד 1999. 

פרופסור סנפיר פעיל חלקית בפקולטה בנושאי מחקר. 
בכניסה לבניין "מדעי בעלי החיים" הוצבו מספר פסלים 
של בעלי חיים עשויים מחלקי מחרשות וכלים חקלאיים 
פרי עבודתו של חרש הברזל ראובן אשבל ז"ל ממזכרת 
גילוי נאות:  בתיה - אותם קיבל סנפיר במתנה מאשתו. 
של  לאחותו  נשוי  היה  "קפלן",  פרס  חתן  אשבל,  ראובן 

אבי ז"ל.
עוד משהו על נחום סנפיר: אחת לשנה מפגישים יעל 
ושירי  ישראל  ארץ  שירי  לערב  אדם  בני  מאות  ונחום 
עמים. זה החל בביתם של בני הזוג לפני שנים רבות, גדל 
באולם  האחרונות  בשנים  ומתקיים  הזמן  עם  והתרחב 

ויקס שבמכון ויצמן בהשתתפות 630 אורחים.
סנפיר  למשפחת  נקשר  עברי  זמר  של  הזה  הנושא 
היה  נחום  של  אמו  של  האח  אחר:  משפחתי  מהיבט 
הזמר-שחקן יוסף גולנד, זמר שנות השלושים והארבעים 
יחודיים,  שירים  בזכות  של המאה העשרים שהתפרסם 
היה  גולנד  כן".  לנו  הגידי  ו"דודה  המשטרה,  שיר  ובהם: 
אח  ארבטובה.  מיה  המפורסמת  הבלט  לרקדנית  נשוי 
נוסף של יוסף גולנד, יצחק-איזו-גולנד, היה זמר האופרה 
קלמפרר  אוטו  המנצח  עם  יחד  והופיע  מוסקבה  של 
נחום  של  אמו  ברלין.  של  הסימפונית  התזמורת  עם 
ידועה  לפסנתר  מורה  היתה  גולנד,  סנפיר,שרה-סוניה 
וכן שימשה המוזיקאית של התיאטרון הלאומי "הבימה" 

במשך שנים רבות.

"קידום" - מקדם את המחקר החקלאי
"קידום"  חברת  כי  נמסר  החקלאי  המחקר  ממינהל 
פועלת כיום כיחידה עיסקית במינהל ומטרתה למסחר 
מסר  מועלם  יעקב  היחידה  מנהל  וטכנולוגיות.  רעיונות 
תחום  באותו  שעסקה  "פר"י"  חברת  של  פעילותה  כי 
לפני שני עשורים, הופסקה אחרי שנתגלו שם אי-סדרים 
כספיים. אחר-כך פעלה חברת "קרדן" ואחריה "קידום" 
ומתקיימת מעמלות בשיעור   1999 שפעילה מאז שנת 
מועלם,  יעקב  העסקאות.  מהיקף  אחוזים  עשרה  של 

כלכלן ובעל תואר במינהל עסקים, מכהן בתפקידו מאז 
שנת 2007. הוא גילה כי בשנת 2012 הסתכמה הפעילות 
המסחרית של "קידום" ב-25 מיליון שקלים, מחצית מזה 
של  השנתית  הפעילות  מתקציבי   30% שהם  תמלוגים, 

מינהל המחקר החקלאי.
המחקר  "מינהל  מורשה.  כעוסק  פועלת  "קידום"   
מקבל את כל הכסף שמתחלק בין צוותי המחקר" מציין 
מועלם שחותם על כל ההסכמים בשם מינהל המחקר 

החקלאי.

מה תהיה תרומתו של מינהל המחקר 
החקלאי למשבר מזון עתידי בעולם?

משבר המזון בעולם נמצא כבר בפתח. 
ישראל  של  החקלאי  המחקר  למינהל 
ולפקולטה לחקלאות יהיה בהחלט מה 
להציע. הגופים האלה יאתרו פתרונות 

שיקדמו את ייצור המזון. הדבר יתבטא 
דישון  בשיטות  חדשים,  זנים  ביצירת 
ייחודיות,  גידול  בשיטות   , והשקיה 
אין  ועוד.  החיים,  בעלי  ענפי  בקידום 
מחקר  בשיטות  שהשימוש  ספק  לי 
לכך.  יתרמו  ובביוטכנולגיה  מודרניות 

מולקולרית  ביולוגיה  של  האספקט 
וכן  במחקר  רבה  תנופה  מקבל 
לכוון של  גם  ניכרת דחיפה  בלימודים. 
פיתוחים  לשם  הדרוש  בסיסי  מחקר 

מעשיים ישומיים בשדה" 



גספרדו GASPARDO ITALY - יצרנית 

מזרעות וכלי עיבוד ושימור קרקע מהגדולות 

בעולם, שזכתה למונטין רב בלמעלה מ- 100 

מדינות, בייצור מוצרי איכות מדוייקים, 

אמינים, חזקים ופשוטים להפעלה ותחזוקה.

החברה מציעה מבחר מזרעות מודולריות, 

בעלות כיוונון גובה מדוייק הניתנות 

להתאמה לכל רוחב נדרש, כאלה התלויות על 

3 נקודות או נגררות, קשיחות או מתקפלות, 

מותאמות לירקות או תבואות בכל מבנה 

אפשרי ובהתאמה מלאה לאופי העיבוד 

בשטח ולצרכים השונים של החקלאי. 

המזרעות מתאימות לכל שיטות הזריעה: 

רגילה או ישירה ברוחב 3-12 מ', עם ובלי 

דישון. 

כל ציוד הזריעה הרחב מתקפל ומצוייד 

.GPS במערכת כימות מופעלת

בנוסף, להשלמת סל המוצרים למגזר 

החקלאי החברה משווקת מרססים )יוניגרין(, 

מרססים מתנייעים ועוד.

חדש! סוכנות בלעדית

חב' נ .פלדמן ובנו בע"מ 
הסוכנת הבלעדית 

של חברת GASPARDO איטליה

PINTA 600 דריל פנאומטי 6 מטר מתקפל

כל סוגי המרססים

www.maschionet.com

חדש בישראל
כולל מרסס מתנייע ) סלף( - 

לכל ענפי החקלאות גידולי שורה
ושטח עם שרוול מתנפח, 

למטעים וכרמים.

www.feldman.co.il
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גוזרים את הסרט
לראשונה בהיסטוריה, תחנת משטרה 
מענה  שתיתן  הגבול  משמר  של 
למועצה אזורית. מהיום לא רק פשיעה 

חקלאית!
טקס  התקיים  שבועות  מספר  לפני 
חנוכת "התחנה הירוקה" במטה יהודה. 
תחנת מטה יהודה, שהחלה את פועלה 
באוגוסט של השנה שעברה, מורכבת 
כולה משוטרי משמר הגבול שמעניקים 
כל  את  האזורית  המועצה  לתושבי 
משטרה  מתחנת  הנדרש  השירות 
רגילה. מדובר במהלך היסטורי וראשון 

מסוגו. 
לביטחון  השר  במעמד  היה  הטקס 
מפכ"ל  אהרונוביץ,  יצחק  מר  פנים, 
יוחנן דנינו, מפקד  המשטרה, רב-ניצב 
משמר הגבול, ניצב עמוס יעקב ומפקד 

מחוז ירושלים ניצב יוסי פריינטה.
כי  סיפר  דדון,  משה  המועצה,  ראש 
וכולם  תושבים   46,000 יש  "במועצה 
בתחושת  העלייה  על  לי  מספרים 
הבעיות  מכונן.  אירוע  זהו  הביטחון. 

במועצה הן בעלות אופי השונה במהותו 
מהבעיות בבית שמש, ועל כן הפרדת 
והגשמת  מטרה  השגת  היא  התחנות 

חלום". 
יוסי  ניצב  ירושלים,  מחוז  מפקד 
אמונתו  על  בגאווה  סיפר  פריינטה, 
פה  "השינוי  הגבול.  משמר  ביכולות 
מבלי  לדרך  יוצא  היה  ולא  עמוק 

תמיכתם הענקית". 
במהלך הטקס קיבל מפקד "התחנה 
את  נתנאל  אילן  סגן-ניצב  הירוקה", 

מפתח הפיקוד על התחנה.
הגבול  משמר  מפקד 
התחנה  שוטרי  את  ברך 
הראויה  עבודתם  על 
החודשים  במהלך  לציון 
"ניכר  פועלת  היא  בהם 
בה  בתקופה קצרה  השינוי 
התחנה פועלת במתכונתה 
ניתנים  הנוכחית שבעיקרה 
מיטביים  משטרה  שירותי 

לאזרחים". 
שיבח  המשטרה  מפכ"ל 
יודעים  "אנחנו  ואמר 

שכשמשמר הגבול מתחילים במשימה, 
רבה.  בהצלחה  זאת  עושים  תמיד  הם 
אתם חיל מקצועי, יוזם ונחוש. אני רוצה 
להודות לכל מי שנטל חלק בפרויקט 

הזה".
יצחק  מר  פנים,  לביטחון  השר 
שיתוף  את  ושיבח  ציין  אהרונוביץ 
התחנה.  להקמת  שהביא  הפעולה 
הגברת  למען  הוא  כולו  "הפרויקט 
תחושת הביטחון של התושבים במועצה 
גאה  אני  ושל החקלאים בפרט.  בכלל 

לראות את החלום הופך למציאות".

מג"ב « מג"ב « מג"ב

מימין: ניצב יוסי פריינטה מפקד מחוז ירושלים, השר לביטחון פנים 
יצחק אהרונוביץ', המפכ"ל רב-ניצב יוחנן דנינו, מפקד מג"ב ניצב 
עמוס יעקב וסגן ניצב אילן נתנאל מפקד התחנה הירוקה )צילום: 
חטיבת דובר המשטרה(

Mail - reutap@gmail.com

08-8584906 08-8560200
052-8385704 050-3120245
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טרקטור השנה 
באירופה

חברת צ.ל.ע. - ציוד לעבודות עפר - 
השיקה במתחם שלה בפארק תעשיות 
עמק חפר טרקטור חדש, רב-עוצמה, 
המיועד לפעול בגידולי שדה. הטרקטור 
)צילום: תמי סואץ( בעל 263 כ"ס זכה 
בשני פרסים יוקרתיים: טרקטור השנה 
לשנת  המעוצב  והטרקטור  באירופה 
בסדרה  ראשון  הוא  הטרקטור   .2013
 DEUTZ הגרמנית  החברה  תוצרת   7
 TTV דגם  פאהר(  )דויטש   FAHR
מנכ"ל  סואץ  מעוז   .AGROTON
מועבר  הוא  כי  באירוע  מסר  צ.ל.ע. 
ועתיד  שטח  להדגמת  הבשור  לחבל 

לפעול במספר גד"שים באזור.

חברת צ.ל.ע. היא יבואנית הטרקטור 
ונציגתה בארץ של החברה הגרמנית.

ˆ ˆ ˆ

מניטו מסתערת 
על שוק המלגזות 

התעשייתיות
 

גאה   )MANITOU( מניטו  חברת 
להציג את סדרת המלגזות התעשייתיות 
המתקדמות עם מבחר דגמים חדשים 
בהתאמה אישית. סדרת MI החדשנית 
הינה דוגמא מושלמת למחויבות הרבה 
של קונצרן מניטו לשווקים התעשייתיים 
מאופיינת  הסדרה  ובעולם.  בארץ 
במלגזות עם כושר הרמה החל מ-1.5 

מכלולים  ומציגה  טון   3.5 ועד  טון 
 YANMAR מרשימים הכוללים מנועי

 .POWERSHIFT ותמסורת

התעשייתית  המלגזה  של  היתרונות 
מרשים  בעיצוב  מתבטאים  מניטו  של 
לנוחות,  המפעיל  צרכי  סביב  ותכנון 
והנדסת אנוש חסרת פשרות.  אמינות 
על  דגש  עם  אחזקה  עלות  כן,  כמו 
שוטף  שירות  במתן  משמעותי  חסכון 
בעיקר  שאפקטיבי  מה  למלגזה, 
לחברות המנהלות צי מלגזות במרכזים 

לוגיסטיים ובמחסנים.   

חברת מניטו הצרפתית הנה מיצרניות 
הוותיקות והנחשבות ביותר בעולם של 
השטח  מלגזת  והעמסה.  הרמה  ציוד 
הידוע  למותג  נחשבת  מניטו  של 
וכן  שנים  עשרות  מזה  בארץ  באיכותו 
ביד רמה בשוק מלגזות השדה  שולט 

מזה זמן רב.  
צ'פניק  דוד  חברת  כי  להזכיר  חשוב 
זו  ידועה כשותף חזק של חברה  ובניו 

עוד משנות השבעים. 

ˆ ˆ ˆ

הוקמה מינהלת ציבורית 
שתלווה ותפקח על 

חלוקת הפיצויים
 

שתעסוק  ציבורית  מינהלת  הוקמה 
הפיצויים  חלוקת  על  ופיקוח  בליווי 
למגדלי הפירות וההדרים בגין הפרשי 
בחורף  הטבע  נזקי  על  ההצמדה 
1991-2. החקלאים צפויים לקבל פיצוי 
בהתאם  שקל  מיליון   50 של  בהיקף 
המדינה.  עם  שנחתם  פשרה  להסכם 
עו"ד  משרד  נציגי  חברים  במינהלת 
שאול פלס שהוביל את הגשת התביעה 
והמו"מ לפשרה וראשי ארגוני הפירות 

וההדרים. 
מגדלי הפירות כבר קיבלו בעבר פיצוי 
היבולים  בשל  שקל  מיליון  כ-180  של 
הרבים שירדו לטמיון בחורף הקשה של 
1991-2, אולם הסכום ניתן להם לאחר 
למדד  צמוד  אינו  כשהוא  רבות  שנים 
סרב  הפירות  מגדלי  ארגון  המחירים. 
בתשלום  ה"תספורת"  עם  להשלים 
ריבית  הפרשי  לקבלת  תביעה  והגיש 
ערכאות  במספר  שנדונה  והצמדה 
העליון  המשפט  לבית  עד  והגיעה 
לפיצוי.  זכאים  שהמגדלים  שקבע 
התדיינות  החלה  הפסיקה  בעקבות 
הפיצוי,  גובה  לגבי  האוצר  משרד  עם 
והסתיימה  רב  זמן  היא  אף  שנמשכה 

רק לאחרונה בהסכם פשרה. 
איציק כהן מנכ"ל ארגון מגדלי פירות 
היא  הפיצויים  כספי  ש"חלוקת  אומר 
בחישוב  ומדובר  מאחר  מורכב  תהליך 
של החלק היחסי מסכום הפיצוי שמגיע 
לכל אחד מ-4000 החקלאים התובעים. 
אינם  כבר  לצערנו  מהחקלאים  חלק 
היורשים  את  לאתר  ונצטרך  בחיים 
להתאזר  המגדלים  על  החוקיים. 
להתקדמות  עד  ולהמתין  בסבלנות 
לכל  אישי  באופן  נגיע  אנו  התהליך. 
חקלאי. אין צורך לפנות בבירורים כי זה 

לא יתרום לזירוז העבודה. 
שהמאבק הממושך והצלחתו הוא הוכ

נוספת לחשיבות של ההתארגנות  חה 
משותפת.  במסגרת  החקלאים  של 
אלמלא הארגון המגדלים לא היו זוכים 
לראות את הכסף שמגיע להם," אמר 

כהן.

>>>
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חיות בר הורסות תוצרת 
חקלאית אבל לחקלאים 

אסור לגרש אותן

יו"ר הלובי החקלאי ח"כ כלפה מציע: 
פקחים ייעודיים ישמרו על התוצרת 

החקלאית מפני מזיקים
ח"כ כלפה: "צריך לאפשר לחקלאים 
להמשיך להתפרנס מבלי לחשוש. 
יש למצוא את האיזון בין שמירה על 
הסביבה לבין שמירה על התוצרת 

החקלאית"

יושב ראש הלובי החקלאי בכנסת ח"כ 
בנושא  מיוחד  דיון  ערך  כלפה,  זבולון 
חקלאיים  לשטחים  הנגרמים  נזקים 
על ידי בעלי חיים, בהשתתפות מנכ"ל 
גולדשטין  שאול  והגנים  הטבע  רשות 
וצוותו, אנשי משרד החקלאות וחקלאים 

מצפון הארץ ומדרומה.
רבים  חקלאים  לבקשת  נערך  הדיון 
המתקשים להתמודד עם פלישת בעלי 
רשות  הגבלות  בשל  לשטחיהם  חיים 

הטבע והגנים האוסרות ירי הרתעתי.
הנזקים לחקלאים נגרמים בעיקר על 
ידי חזירי בר, תנים, שועלים ושקנאים. 
ומקיבוץ  שאן  בית  מעמק  חקלאים 
רוחמה סיפרו על חזירים המתפלשים 
וגורמים  שדה  גידולי  הורסים  בבוץ, 
נזק לתפוחי אדמה, אבטיחים ותמרים 
הבר  חיות  המעיינות  בעמק  נמוכים. 
בתוך  נמצאות  והן  ומתרבות  הולכות 
ללולים  וחודרות  עצמם  היישובים 
ולמכלאות הבקר, החקלאים משקיעים 
על  בשמירה  שקלים  אלפי  עשרות 
ומעמידים  והחומוס  האבטיחים  גידולי 
את  יבריחו  שאלה  בתקווה  דחלילים 
מאירופה  המגיעים  שקנאים  החיות. 
בעונת הנדידה נשארים וגורמים נזק רב 
בכ-12  הנאמד  בצפון  הדגים  לבריכות 
מיליון שקלים בשנה, ובשנה האחרונה 

נסגרו כבר שלוש בריכות דגים.
הטבע  מרשות  שקדי  יהושוע  ד"ר 
והגנים הודה כי מתן היתרי ירי לחקלאים 
של  התנגדותם  בשל  בקשיים  נתקל 
לדבריו,  לפרנסתם.  החוששים  ציידים 
הבר  חיות  לפלישת  העיקרי  הגורם 
הרעלות  הוא  החקלאיים  לשטחים 

והיעדר סניטציה.
>>>

גולדשטין מנכ"ל רשות הטבע  שאול 
אפס  של  למצב  להגיע  "כדי  והגנים: 
אנחנו  החקלאיים  לשטחים  פולשים 
יירה  היום  שכל  שלם  צבא  צריכים 
התפקיד  הגיוני.  לא  זה  שונות.  בחיות 
מתוך  הטבע  על  להגן  הוא  שלנו 
רגישות לסביבה וזה מצב קשה ביותר. 
כמו שאתם החקלאים מבקשים לדלל 
מקבלים  אנחנו  המזיקות,  החיות  את 
חיים  בעלי  מארגוני  הפוכות  בקשות 
המצב  זאת.  נאפשר  שלא  שמבקשים 

מורכב מאוד".
בדמות  פתרון  הוצע  הדיון  במהלך 
נזקי  על  שיפקחו  ייעודיים  פקחים 
להרחיק  אחראים  שיהיו  חיים  בעלי 
בעלי חיים מזיקים משטחים חקלאים 
ויוכלו לעשות זאת גם באמצעות היתרי 
הכשרה  לאחר  שיקבלו  מיוחדים  ירי 
הפקחים  ההצעה,  פי  על  מתאימה. 

ימומנו על ידי הרשויות השונות.
בקרוב  כי  הודיע  כלפה  זבולון  ח"כ 
והוסיף:  בעניין  המשך  דיון  יתקיים 
שותפים  להיות  צריכים  "החקלאים 
לפתרון העניין, ביחד עם הרשויות. צריך 
לאפשר לחקלאים להמשיך להתפרנס 
בכבוד מבלי לחשוש שהתוצרת שלהם 
יש למצוא את  ידי מזיקים.  תיאכל על 
לבין  הסביבה  על  שמירה  בין  האיזון 

שמירה על התוצרת החקלאית".

ˆ ˆ ˆ

עץ הבזיל )בונסאי-בזיל( 
הישראלי זכה בפרס 
החדשנות בתערוכת 
צמחי הנוי והתבלין 

המובילה בעולם

הניצחון של יחזקאל דגן – עזב את 
אסן בגרמניה עם עליית הנאצים

וחזר לעיר הולדתו עם מוצר מנצח 
בתערוכה 

לראשונה מוצר ישראלי זוכה בפרס 
החדשנות בתערוכת צמחים באירופה.
הבונסאי-בזיל הוא בעל טעם ייחודי 

וצומח ללא הפסקה עונתית.
הודות לעמידותו למחלות - מפחית 

השימוש בחומרי הדברה

גאווה ישראלית: 

בנושא  ראשונה  )ידיעה  בזיל"  "עץ 
 )2013 דצמבר  בגיליון  פורסמה 
על  שפותח  חדש  צמחי  מוצר  הינו 
החדשנות  בפרס  זכה  חישתיל,  ידי 
המיוחדים  הצמחים  בקטגורית 
IPM - התערוכה המובילה  בתערוכת 
בעולם לצמחי גינון, נוי ותבלין שנערכה 

בעיר אסן בגרמניה. 
ליצוא  הראשון  בשלב  מיועד  המוצר 
ולכן  והאמריקאי  האירופאי  לשוק 
הותאם לתנאי האקלים באזורים אלה, 
בדגש על הקניית תכונות של עמידות 
נוצר  החדש  הצמח  ומחלות.  לקור 
בטכנולוגיה ייחודית ע"י הרכבת זן של 
מערכת  בעלת  כנה  גבי  על  בזיליקום 
היא  התוצאה  ועמידה.  חזקה  שורשים 
משאר  ייחודי  טעם  בעל  חזק  צמח 
המתאים  ונעים  חזק  וניחוח  הבזיל  זני 
במיוחד לשימוש טרי בסלטים, מרקים, 

מאפים ופסטות. 
לעץ הבזיל כושר התחדשות משופר 
שנים  במשך  הצמח  גידול  המאפשר 
יפה  נוי  כצמח  ממנו  והנאה  רבות 
וכבעל תועלת כמקור שוטף לאספקת 
במיוחד  וטעימים  ריחניים  בזיל  עלי 
עץ  את  לגדל  ניתן  השנה.  כל  במשך 
גדולים  בעציצים  או  במרפסת  הבזיל 
ולהעמידו  הקיץ  כל  במשך  בגינה 
בחודשי  הבית  בתוך  החלון  אדן  על 
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בפרחים  העץ מתקשט  בקיץ  החורף. 
יפים. הודות לעמידותו הגבוהה  לבנים 
למחלות ופגעי אקלים הוא אינו נזקק 
מתאים  ולכן  הדברה  בחומרי  לשימוש 

לשוחרי מזון בריא ונקי. 
תאגיד חישתיל הוקם על ידי יחזקאל 
יליד העיר אסן שעזב את  דגן, בעצמו 
לשלטון  הראשונות  בשנים  גרמניה 
יחד  חישתיל  את  הקים  דגן  הנאצים. 
השבעים  בשנות  שותפים  קבוצת  עם 
כשבסיס הרעיון היה לספק לחקלאים 
יכולותיהם  את  שישפר  צעיר  שתיל 
להגיע לתוצרת מעולה. כיום מפעילה 
משתלות  מ-10  למעלה  חישתיל 
המובילות  ואחת  ובחו"ל  בארץ 
בעיר  בפרס  הזכייה  בעולם.  בתחומה 
הולדתו, אותה נאלץ לעזוב כנער, היא 
דגן  יחזקאל  עבור  אישי  מעגל  סגירת 
ומשמעותית במיוחד על רקע ציון שנת 

ה-40 להקמת חישתיל.

ˆ ˆ ˆ

תנועת הקיבוץ הדתי 
תפתח הנהגה רוחנית 

צעירה של תלמידי 
ותלמידות חכמים 

תוכנית  תנועת הקיבוץ הדתי תפתח 
צעירה  רוחנית  הנהגה  לטיפוח 
חכמים  ותלמידות  מתלמידי  שתורכב 
מסלול  תציע  התוכנית  מהקיבוצים. 
בשנות  וצעירות  לצעירים  שיאפשר 
בעלי  שחלקם  והשלושים,  העשרים 
משפחות, להתמסר ללימודים תורניים 
כלכלי  עורף  קבלת  תוך  טווח,  ארוכי 
והמוסדות  מהקיבוצים  ותעסוקתי 
החינוכיים של התנועה. התנועה תפתח 
של  בחסות  שתפעל  לומדים  קבוצת 
אתגרים  שיציבו  ורבנים  חינוך  אנשי 
במהלך  הצעירים  בפני  מעשיים 

לימודיהם והתפתחותם. 
רוחנית  הנהגה  פיתוח  על  ההחלטה 
הקיבוץ  במועצת  התקבלה  צעירה 
והוקדשה  עציון  בניר  שנערכה  הדתי, 
לתחום החינוך. בישיבה השתתפו 120 
בכל  התנועה  מיישובי  נבחרים  נציגים 

הארץ. 
בישיבת מועצת הקיבוץ הדתי הוקדש 
בני  עם  הקשרים  להידוק  מיוחד  פרק 

הנוער  לפעילויות  הנוגע  בכל  עקיבא 
בקיבוצים. כיום חלק ניכר מהפעילויות 
הבלתי- החינוך  במסגרת  נעשות 
והכוונה  הקיבוץ,  שבתוך  פורמאלי 
המסגרת  עם  הקשר  את  להדק  היא 
הדיון  את  הכלל-ארצית.  התנועתית 
בנושא זה פתח מזכ"ל בני עקיבא, דני 
הירשברג, שקרא לצירי המועצה: "בואו, 
הירשברג  עמנו!".  אתכם  רוצים  אנחנו 
הפעולה  שיתוף  להגברת  דרך  התווה 
בכל הרבדים, חניכים, מדריכים, רכזים 
חברי  הארצית.  בהנהלה  ופעילים 
נוער  מועצת  לקיים  החליטו  המועצה 
לביצוע  המעשיות  הדרכים  ידונו  שבה 

המהלכים. 
את  שלחה  הדתי  הקיבוץ  מועצת 
המשרתות  הדתיות  לבנות  ברכתה 
הלאומי,  השרות  ובמסגרת  בצה"ל 
שהיא  הרבה  החשיבות  את  וציינה 
המיועדות  השונות  לתוכניות  מייחסת 
התוכניות  ובראשן  י"ב,  לבוגרות 
– המכינות הקדם צבאיות  התנועתיות 
צה"לי ויונתן, מדרשת עין הנצי"ב ושנת 
יג"ל – שבהן הבנות  השירות במסגרת 
מכינות את עצמן לקראת שרות ערכי 
ומשמעותי. התנועה רואה חשיבות רבה 
הישראלית,  בחברה  הבנות  במעורבות 
ובראשונה  בראש  ביטוי  לידי  הבאה 
בצה"ל  מלא  שירות משמעותי  ידי  על 

ובשירות הלאומי.

ˆ ˆ ˆ

תנועת הקיבוץ הדתי 
תומכת בתוכנית 
המשרד לשירותי 

דת להסדרת עבודת 
הרבנים בהתיישבות

מזכ"ל הקיבוץ הדתי, נחמיה רפל 
)בצילום(: הרבנים ככל עובדי הציבור
חייבים לעמוד באמות מידה של 

דיווח על עבודתם

תנועת הקיבוץ הדתי תומכת בתוכניתו 
דת,  לשירותי  במשרד  השר  סגן  של 
הרב אלי בן דהן, להסדיר את עבודתם 

של הרבנים בקיבוצים ובמושבים. 
רפל,  נחמיה  התנועה,  מזכ"ל  לדברי 
ציבור,  עובדי  כל  כמו  הישובים,  רבני 

חייבים לעמוד באמות מידה של נוכחות, 
השרות  ונתינת  עבודתם  על  דיווח 
כיום,  לכהונתם.  התקבלו  שלשמו 
למרבה הצער, יש מקרים שהשרות לא 
ניתן במידה מספקת, ולעתים הרב אינו 
תושב הישוב בו הוא מכהן, והדבר פוגע 
בציבור. הסדרת צורת ההעסקה תביא 
שנמשכת  התקנים  הקפאת  לסיום 
ותשפר באופן מהותי את  שנים רבות, 

עבודת הרבנים.
לחדול  ישובים  לרבני  קרא  רפל 
התוכנית:  קבלת  כנגד  ממאבקם 
אלי  הרב  השר  סגן  שמוביל  "המהלך 
יתנו  שהרבנים  להבטיח  נועד  בן-דהן 
לאנשיהם את שירותי הדת שהם זכאים 
רואים  שאנו  עניות  תעודת  זו  להם. 
רבנים המנהלים מאבק בניסיון להנציח 
לצפות  היה  נכון  הנוכחי.  המצב  את 
מאותם רבנים שיהיו הראשונים שירצו 
להגדיל את מספר שיעורי הדת לחברי 
קהילתם, ויעמיקו את מעורבותם בחיי 
בטקסים  הצעירים,  בחינוך  הקהילה, 

ובשמחות ביישובם", אמר רפל.
לשירותי  המשרד  מנכ"ל  חוזר 
רבנים  העסקת  את  המסדיר  דת 
של  עבודתה  פרי  הינו  בהתיישבות 
וועדה בין-משרדית לבחינת קריטריונים 
את  שהגישה  בקודש",  ל"משרתים 
מטרתו   .2008 בשנת  כבר  מסקנותיה 
להסדיר את הליך קבלתם לעבודה ואת 
ומעמדם של הרבנים  תחומי עבודתם 
בשיתוף  נעשה  המתווה  בהתיישבות. 
מקצועיים  גורמים  עם  והתייעצות 
לתת  כוונה  לו, מתוך  ומחוצה  במשרד 
רחב  מגוון  וקיבוצים  מושבים  לתושבי 
ביותר,  הטובה  בצורה  דת  שירותי  של 
חופה  עריכת  תורה,  שיעורי  ובתוכם 
וקידושין, מסיבות בר מצווה ובת מצווה, 
ניהול לוויות, תמיכה אישית ומשפחתית 

ועוד.
>>>
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ˆ ˆ ˆ

חומר למחשבה - 
בנושא קרקע

תירגם והבלה"ד: יענקלה כהן, נחל עוז

 הקדמה
ואם   הקרקע היא בית הגידול שלנו, 
נחשפים  אנו  עליה  לשמור  נדע  לא 
ירידה  של  בעתיד  מוחשית  לסכנה 
מזון  והבטחת  המזון  ייצור  בכושר 
בהתמדה.  גדל  שמספרה  לאוכלוסייה 
מדעני  בכירי  מתייחסים  זו  לסוגיה 
תורת הקרקע בעולם וטוב נעשה אם 
גם אנחנו, שמגבלת הקרקע אצלנו היא 
נתון ברור, נתייחס לכך בהיבט המקומי 

ובהיבט האזורי. 
בארץ  נהוגה  עיבוד  מינימום  שיטת 
שנים)ביוזמתו של מדריך  מזה מספר 
המיכון אבישי ואזה( אולם בנוסף אליה 
חשוב לפעול ע"פ כללי מחזור זרעים 
קבועה  אורגני  חומר  ותוספת  נכונים 

שתבטיח את רמת הפוריות.

מה אומרים על כך האנגלים?
כמו  תפוא"ד  של  היבולים  עליית 
בשנים  החלה  באנגליה,  בדגניים, 
עצירה.  סימני  להראות  האחרונות 
פוריות  ששיפור  מאמינים  המומחים 
הקרקע הוא חיוני ביותר ע"מ להעלות 

שוב את היבולים.
חיזוק חומרי ההזנה בקרקע והקטנת 
מפתח  נקודות  שתי  הן  אלו  ההידוק, 
עליית  מחסום  את  לשבור  שיאפשרו 
שנה  ב20  חזו  שהמגדלים  היבול 

האחרונות.
עד  חד  באופן  עלו  תפוא"ד  יבולי   
הם  מאז  אולם  ה-90,  שנות  אמצע 
44.6 טון/ הקטר)  נעצרו על רמה של 
מאוניברסיטת  מומחה  לדונם(.   4.46
נובעת  זו  שרמה  טוען  קמברידג' 
מירידת פוריות הקרקע וכפי שמגדלים 
רבים טוענים שהפוריות איננה עוד כפי 

שהייתה בעבר.
 " ברור שישנן סיבות רבות שמשפיעות 
הקרקע  פוריות  אבל  היבול,  רמת  על 
לב  ותשומת  מחודשת  בחינה  מחייבת 
שאם לא כן, לא נראה את גרף היבולים 

בעליה". 

 ומה אומר ד"ר גון בקר – מדען שזכה 
בפרס העולמי למזון לשנת 2013?

פונים  הקרקע  בתורת  מדענים 
בקריאה לרשויות שבעת קביעת תקנות 
לשמירת איכות הסביבה יבחנו גם את 

נושא איכות הקרקע.
הרשויות  מרבית  בקר,  ד"ר  לטענת   
והאוויר  המים  לאיכות  שמתייחסות 
 " הקרקע.  איכות  מסוגיית  מתעלמים 
מגדלים שיש להם איכות קרקע טובה 
קרקע  מסחף  פחות  הרבה  סובלים 

כשיורדים גשמים כבדים" לטענתו.
יותר,  טובה  הקרקע  שאיכות  ככל   
החלחול ותאחיזת המים בעומק טובים 
קטנה  הדשנים  ששטיפת  ומכאן  יותר 
מי התהום  זיהום  וכן הסכנה של  יותר 

פוחתת.
"שימור בריאות הקרקע קשור בכמות 
החומר האורגני המצויה בה. אם ברצוננו 
טובה  ואוויר  מים  איכות  על  לשמור 
ויציבות בהספקת המזון לא ניתן להשיג 
את זה ללא איכות קרקע "לטענתו של 
איכות  כל מדיניות של  לכן  ד"ר בקר." 

סביבה, 
איכות  את  בחשבון  לקחת  חייבת 
עיבוד  לשיטות  שקשורה  הקרקע 
הקרקע" ד"ר בקר מזהיר שעיבוד רגיל 
כמות  את  בהדרגה  הורס  חריש,  כמו 
חריש  חמצונו.  ע"י  האורגני  החומר 
המכלה  הפחמן  תחמוצת  דו  משחרר 
שמעשירים  המיקרואורגניזמים  את 
את הקרקע, וזה בסופו של דבר גורם 
לסחף קרקע , לכשל בגידולים ובמקרי 

קיצון, לרעב.
 כאשר חקלאי חורש או מקלטר, זה 
 . לאוויר  הפחמן  תחמוצת  דו  משחרר 
מרבית הכמות)95%( נובעת מהקרקע 
ורק5% מהאגזוז של הטרקטור .כמות 
בעת  שנפלטת  הפחמן  תחמוצת  דו 
עשויה  מחודשת  לזריעה  העיבודים 
להגיע ל 3 טון להקטר. כאשר מסתכלים 
הרי  גלובלית  ראות  מנקודת  זה  על 
לאוויר  הנפלטת  מהכמות  ש15-20% 
חייב לקרות,  לא  וזה  נובעת מחרישים 

לטענתו של ד"ר בקר.
 הוא חוקר כבר כ- 40 שנה את שיטות 
חדירה  שיטות  ופיתח  הפליחה  אי 
שמאפשרות  הגידול  שאריות  דרך 
מינימום   " חריש.   ללא  וזריעה  דישון 
לניתוח  להתנגדות  מקביל  עיבוד 
יעילה,  פליחה  שאי  מכיוון  פולשני", 
פוגעת באופן מינימלי בקרקע, כולאת 
על  שומרת  שבקרקע  המים  את 

המיקרואורגניזמים , מונעת את שחרור 
ותורמת  לאוויר  הפחמן  תחמוצת  דו 

באופן מובהק לאיכות היבולים.
וימנעו  הקרקע  באיכות  יטפלו  אם   "

את שיטות העיבוד הקונבנציונליות
איכות  של  בתכנית  זאת  ויכללו 
ישפרו  הרשויות  שבכך  הרי   , הסביבה 
את השגשוג באזורם, מאחר שקרקעות 
המרעה  איכות  את  משפרות  בריאות 

והיבולים. 
potatopro daily news : מקור

ˆ ˆ ˆ

חקלאות אורגנית 
אינטנסיבית עלולה 

לגרום לזיהום מתמשך 
במי תהום

מחקר חדש של חוקרים מהמכונים 
לחקר המדבר באוניברסיטת בן-

גוריון ומרכז וולקני מראה כי על אף 
התפיסה הרווחת, חקלאות אורגנית 
אינטנסיבית עלולה לגרום לזיהום 

מתמשך במי תהום

החוקרים הם דר' עפר דהן ואבשלום 
על  המים  לחקר  מהמכון  באבא"ד 
דר'  עם  בשיתוף  צוקרברג,  שם 
לחקלאות  מהמכון  לזורביץ,  נפתלי 
על  צחיחים  אזורים  של  וביוטכנולוגיה 
שם שוחרי האוניברסיטה בצרפת ואפי 
אליאני, מהמחלקה למדעי הגיאולוגיה 
והסביבה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
מהמכון  קורצמן  דניאל  דר'  עם  ביחד 
למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז 

וולקני. 
בעיני  נתפסת  אורגנית  חקלאות 
ומתוקף  לסביבה  כידידותית  הציבור 
כך גם פחות מזהמת ביחס לחקלאות. 
תוך  נבחנה  זו  תפיסה  של  נכונותה 
המחלחלים  המים  איכות  בדיקה 
בשיטות  מגדלים  בהם  לשדות  מתחת 
המחקר  וקונבנציונאליות.  אורגאניות 
חדשניות  ניטור  בשיטות  שימוש  כלל 
המאפשרות מדידה רציפה של מאפייני 
החלחול בתווך הלא רווי העמוק מתחת 

לשדות חקלאיים.  
ריכוזי  כי  מראים  המחקר  ממצאי 
החנקה במים המחלחלים אל מי התהום 
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מתקיימת  בהם  באזורים  יותר  גבוהים 
ביחס  אינטנסיבית  אורגנית  חקלאות 
לכך  הסיבה  רגילה.  חקלאות  לאזורי 
הזיהום  סכנת  אורגנית  שבחקלאות 
שבשיטה  מהעובדה  -נובעת  גדלה 
בקרקע  מיושם  הדשן  חומרי  עיקר  זו 
כחומר אורגני מוצק, כדוגמת קומפוסט 
לפני  מיוצב,  חיים  בעלי  מזבל  המיוצר 
השתילה. בתחילת עונת הגידול שורשי 
דיים  מפותחים  אינם  הצעיר  הצמח 
מנת  כל  את  לנצל  יכול  אינו  והצמח 
דבר  בקרקע.  המצויה  והדשן  המים 
וחומרי  מים  שעודפי  לכך  מוביל  זה 
הלא  התווך  אל  מטה  נדחקים  הזנה 
בגידול  זאת  לעומת  התהום.  ומי  רווי 
הדשן  חומרי  עיקר  קונבנציונאלי, 
מסופק לצמח עם מי ההשקיה במינון 
הגידול.  ושלב  הצמח  לצרכי  המותאם 
משמעותי  באופן  קטנה  זה  בתהליך 

שטיפת החנקה לעומק הקרקע. 
יש לציין, שכיום עליה בריכוז החנקה 
מרכזי  גורם  מהווה  האקוויפר  במי 
בארות  של  וסגירה  התהום  מי  לזיהום 

המספקות מי שתיה. 
מחקר זה בוצע בבתי צמיחה מסחריים 
בדרום מישור החוף ותוצאותיו התקבלו 
 Hydrology and לפרסום בכתב העת
.   המחקר   Earth System Sciences
תהום  מי  לאיכות  האגף  ידי  על  מומן 

ברשות המים.

ˆ ˆ ˆ

משרד החקלאות 
מחמיר את הפיקוח על 

ייצור מזון לבעלי חיים

שר החקלאות ופיתוח הכפר, 
יאיר שמיר: "החמרת הסטנדרטים 
במזון המיועד לבעלי החיים תגן על 

בריאותם, אך צפויה לתרום גם לשפר 
את בריאות הציבור הצורך חלבון מן 

החי"

במשרד  הווטרינריים  השירותים 
ערכו  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 
למזון  בדיקות  האחרונה  בתקופה 
המוגש לבעלי חיים )מספוא( במסגרת 
הממצאים  לאור  השוטף.  הפיקוח 
התנאים  את  לעדכן  הוחלט  שהתגלו 
לשנת  מספוא  לייצור  היתרים  למתן 

 .2014
 30 כ-  נלקחו  שנערכו,  בסקרים 
תערובות  של  אקראי,  באופן  דגימות 
מזון לבעלי חיים מ- 10 מכוני תערובת 
בארץ. בתוצאות שהתקבלו התגלו בכ- 
60% ממכוני התערובת שנדגמו חריגות 
וטרינריות  תרופות  של  שאריות  של 
כתוצאה  הנגרם  )זיהום  צולב"  ו"זיהום 
מוכן,  מזון  לבין  גולמי  מזון  בין  ממגע 
וכן ממגע של כלים, ציוד וגורמי זיהום 

נוספים(.
ייצור  בתהליכי  הינו  החריגות  מקור 
כתוצאה  התערובת,  במכוני  המספוא 
מאי הקפדה על נהלי הפרדה בין ייצור 
מזון רפואי למזון שאינו רפואי, וכן  עקב 

טעות במינון בתערובת המטרה. 
בעקבות הממצאים, הוחלט בשירותים 
הווטרינריים במשרד החקלאות לעדכן 
הדרישות  את  ולהחמיר  התנאים,  את 
לשנת  מספוא  לייצור  היתרים  למתן 
2014 בדומה לרמות הנהוגות באירופה. 
מכוני התערובת נדרשים מעתה לבצע 
לוודא  במטרה  שוטפות,  בדיקות 
יכילו  לא  רפואיות  שאינן  שהתערובות 
המאושרות  הרמות  מעל  שאריות 
לוודא  הרפואיות  בתערובות  וכן  בחוק. 
למינון  בניגוד  תרופות  מכילות  שאינן 
שנקבע על ידי הרופא הווטרינר. בנוסף, 
נדרשים מעתה מכוני התערובת לבצע 
לתהליכי  יעילות  והוכחת  ניטור  בקרה, 
הניקיון של קווי הייצור על מנת למנוע 
זיהום המזון המיוצר, בהתאם לדרישות 
במשרד  הווטרינריים  השירותים 

החקלאות. 
האגף  מנהלת  אורן-שנידור,  פנינה 
למזון בעלי חיים בשירותים הווטרינריים 
במשרד החקלאות: "במהלך שנת 2014 
הפיקוח  את  החקלאות  משרד  יהדק 
מזון  ותעשיות  התערובת  מכוני  על 
לבעלי חיים, במטרה להגן על בריאות 
בריאות  את  ולהבטיח  החיים,  בעלי 
זיהומים  עם  ההתמודדות  הציבור. 
מלחמה  בבחינת  הינה  המזון  בתוצרי 
מדי  לנהל  נדרשים  התערובת  שמכוני 

יום ביומו".
"החל  אורן-שנידור:  מוסיפה  עוד 
היתר  יקבלו  המזון  מכוני  זו  משנה 
לאחר  רק  חיים  לבעלי  מזון  לספק 
יפורטו  בהם  עבודה  נוהלי  שיגישו 
סוגי המוצרים הנאספים, נוהלי אחסון 
וקביעת  איכות  בקרת  נוהלי  והובלה, 
המכלים  ניקוי  ונוהלי  למוצר,  מדף  חיי 
בדיקה  תעודות  בצירוף  ההובלה  וכלי 

למזהמים, בנוסף לתנאים הקיימים על 
פי צו המספוא".

משרד  דוברת   - יוריסטה  דפנה 
החקלאות ופיתוח הכפר

ˆ ˆ ˆ

מחירי הפירות והירקות 
בישראל נמוכים מאשר 

בארה"ב

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  במשרד 
ערכה בדיקה והשוואה למחירי הפירות 
ישראל לארה"ב. במרבית  בין  והירקות 
בישראל  המחירים  והירקות,  הפירות 

נמוכים מאשר בארה"ב. 
בין  ביותר  הגדולים  ההבדלים  את 
לרשתות  בישראל  הרשתות  מחירי 
בירקות:   למצוא  אפשר  בארה"ב 
עגבניות כ- 341%, בצל יבש כ- 149% 
גזר  ק"ג   1 מחיר   .116% כ-  ופלפלים 
בישראל דומה למחירו בארה"ב שעמד 
הגדולים  ההבדלים  לק"ג.   ₪  2.9 על 
ביותר במחירי הפירות היו בקלמנטינה 

כ- 108% ובאפרסק כ- 97%. 
ישראלי  שוק  מחיר  הנתונים:  מקור 

אמריקאי  שוק  מחירי  סטורנקסט,   –
החקלאות  )משרד   USDA  -

האמריקני(. 
של  השני  ברבעון  בוצעה  הבדיקה 
ליוני.  בין החודשים אפריל   2013 שנת 
בכל המחירים והכמויות נעשתה המרה 

לפי ש"ח לק"ג. 
השוואה זו מצטרפת לבדיקה נוספת 
שנערכה לאחרונה בין ישראל לאירופה 
לרשתות  בישראל  השיווק  רשתות  בין 

שער החליפין הממוצע לרבעון 2 ב- 2013 היה 
3.6262 ₪ ל- 1 דולר, נלקח מאתר בנק ישראל.

>>>
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שערי החליפין הממוצעים החודשיים נלקחו מאתר בנק ישראל. 

השיווק בשלוש מדינות: צרפת, גרמניה 
ובריטניה, גם אז רוב המחירים בישראל 

היו זולים לעומת המחירים באירופה. 
המחירים  והירקות,  הפירות  במרבית 
בגרמניה,  מאשר  נמוכים  בישראל 
במחירים  ההבדל  ובצרפת.  באנגליה 
לישראל  בהשוואה  בצרפת  באחוזים 
לכ-  לקלמנטינות   10.8% בין  נע 
הפרשי  בגרמניה  למלפפונים.   207%
המחירים גבוהים לכל הפירות והירקות, 
במחירי  נרשם  ביותר  הגבוה  ההפרש 
נרשמו  בבצל  רק  כ-260%.  עגבניות: 
מאשר  בגרמניה  יותר  נמוכים  מחירים 
בישראל, הפרש של 15.9%. בבריטניה 
עד  בבננה   9.1% מ-  נעו  ההפרשים 

316% באבוקדו. 

מקורות הנתונים: מחירי שוק ישראלי: 
 MIS - Market :סטורנקסט; בריטניה
צרפת:   ;Intelligence Service
 MNR – Reseau des Nouvelles
 AMI גרמניה:   ;des Marches

VERBRAUCHER PREISE

א שירות שדה וחלפים
     בכל הארץ למסנני
     סנומט – עמיעד.

א מערכות בקרה ופיקוד
    למסננים אוטומטיים.

א ידע ומומחיות לשדרוג
    מסננים ופתרונות

     יצירתייםבמחירים ללא תחרות.

אלי –סינון בע"מ, מושב שער אפרים 

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

09-8781758
054-6620627
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 79  ,42-40 1. ג'ון דור 
במצב מעולה + מזגן

 81  ,40-40 2. ג'ון דיר 
במצב מעולה + מזגן

72 דגם   ,20-30 3. ג'ון דיר 
אמריקאי מצויין

 4X4,  67-80 4. לנדני 
2010, יד ראשונה

2010   אטלקי  5. בל פדנה, 
4X4 הגה מתהפך, חדש
82 הגה   ,240 6. פרגסון 

הודראלי
79 הגה   ,265 7. פרגסון 

הודראלי
4X4, 79  1000 8. פיאט 

9. מזבלת אורגנית “יורן” 
9 קוב

9 רגלים   ,7 10. קלטרת 
קפצי “שנצקי”

16 צלחות  11. דיסק 
3 נקודות “שנצקי” 
3 נקודות  12. מגלז 

“שנצקי”
3 נקודות  13. תורן 
הודראלי לטרקטור

 2004 14. מלגזה   בייסטר  
תלת שלבי, תורן נמוך

200 חדש   160 15. מתחחת 
“שנצקי”

16. מלגזה קייס שדה 
מהצבא במצב מעולה 

₪ 25,000
28 צלחות 17. דיסק נגרר 

 2000 18. מלגזה מנטו 
במצב מעולה

 2003 85 פורטטו  19. סאם 
4X4

 1998 20. מני מחפרון 
455 זחל ליברה 

60 כ”ס  L.S .21 טרקטור 
4X4  2014 חדש

90 כ”ס  L.S .22 טרקטור 
4X4  2014 חדש

100 כ”ס  L.S .23 טרקטור 
4X4 קבינה 2014 חדש

קניה / החלפה / מכירה

0 5 0 - 7 2 9 4 5 1 9

וקרוואנים.  מכולות 

חלקי  בכל  הובלות 

טון.   100 מנוף   + הארץ 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

למכירה/להשכרה

שתילים למכירה

מחשבי השקייה

עמודי צינור

למכירה

073-2369146
 

עיתון הרפתניםעיתון החקלאיםעיתון המושביםעיתון הקיבוצים

שתילי  נאמן  משתלת 

מידית.  לשתילה  פאפיה 

שתילי אננס מזן MD2 פרי 

קוצים.  ללא  ומתוק  גדול 

.2014 אספקה בחודש מאי 

054-7688039 טלפון: 

03-9698326 פקס: 

של  השקייה  מחשבי 

מסוג  טלגיל  חברת 

במחיר   12 ספיר  אפסולט 

ליחידה. ש”ח   1,800

0 5 4 - 5 6 3 7 9 9 9

עמודי צינור 2 צול באורך 5 

מטר כל אחד להקמת משנה 

מאובזרים  העמודים  רשת. 

ובסיס  לכבלים  לחיבור 

לקרקע. דקר  עם  ברזל 

052-2454581 גדי: 

שקילה  מיון,  מכונת 

)קומבינטורית 10 ראשים(, 

 SAMMO ואריזה. תוצרת

GROUP ITALY, שמורה 

קשר: ליצירת  כחדשה. 

052-6507700 ניסים: 

052-6512020 רחל: 

 4X4, T-N 80, 1. פיאט 
2003 למטע

 95 86-82, מודל  2. פיאט 
למטע

 ,4X4 ,85 3. סאם פורטטו 
97 קבינה 

2.5 טון,  4. מלגזה לינדה, 
’93

5. מרסס דגניה חשמלי, 
300 ליטר

6. רתכת קרדל לטרקטור
 7 4 טון +  7. עגלת הייבר, 

טון + פלטה
8. טרקטרון ג’ון דיר 
מכסחת חדשה 2013

 ,500 9. ריינג’ר הייסן 
 4X4 ,2011,כחדש

3 נ’ק עד  10. מזלג אחורי, 
1.5 טון

75  ,454 11. אינטרנשיונל 
12. קוליטוטור 9+7 

סכנים
13. מזלג אחורי לגזם

14. מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

 ,4X4 ,88-66 15. לנדיני 
96 מודל 

16. טרקס תעשייתי 
חקלאי 4X4,ת2006

’75  ,20-10 17. ג’ון דיר 
’83  ,566 18. פיאט 
’83  ,880 19. פיאט 

79  ,240 20. פורגסון 
 ,75 21. סאם פורטטו 

4X4, מודל 2000
 ,4X4 2.5 טון 22. מניטו 

99 מודל 
’75 3000, מודל  23. פורד 
40-10, מודל  24. ג’ון דיר 

81 למטע
25. מכסחת שרשרת

26. מקצרת תופים

מכירה   * קנייה 
החלפה  * תיווך 

0 5 7 - 5 2 6 2 5 2 6

 70-66 1. טרקטור פיאט 

85 למטעים. מודל 

TNS-85 מודל  2. טרקטור 

2006

3. מכונת מיון לפירות + 

מברשות + מסועים

8 צלחות + 24 4. דיסקוס 

5. סכין למטעים

 640 6. טרקטור פיאט 

78 מודל 

 540 7. טרקטור פיאט 

80 מודל 

8. עגלות לטרקטור 

ולטרקטורון

9. קומפרסור אוויר מכל 

הגדלים

10. מרסס מפוח 500 ליטר + 

1500 ליטר  + 1000

 + 500 11. מרסס עשביה 

1000 ליטר + 1500

12. מוט משכיב למטעים

13. משאית דאבל קבינה 

להובלת פירות

14. מכסחת שרשרת

15. מרסקת גזם

16. עצי זית במחיר מיוחד

17. הובלות טרקטורים 

לכל חלקי הארץ

: ם י ט ר פ ל
0 5 4 - 4 9 1 7 0 6 4






