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50 מיליון 
שקלים! 

ניזקי הסערה הגדולה . 2,000 הודעות מחקלאים על אירועי טבע קשים

ראש האגודה החקלאית בבית 
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"החמאס מעודד 
פעילות חקלאית 

עם ישראל"
ˆ עמ' 10
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הם  שיא”  ב”יבול  המתפרסמים  והמאמרים  הרשימות  כל 
באחריות הכותבים. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות

כלי ראשון לחקלאים

עיתוני  שני  את  רב  בעיון  קראתי 
בעריכת  האחרונים,  שיא”  “יבול 
משפע  התרשמתי  וילנאי.  שמעון 
השונות  בכתבות  המקצועי  המידע 
כל  המחדשים  המו”פ  מדיווחי  וכן 
העת. מעניין במיוחד היה לקרוא על 
ותיקי החקלאות בארץ ולהם - יישר 

כוח על פועלם.
לשמעון וילנאי, עורך העיתון, ניסיון 
הוא  אותה  החקלאות  בתחום  רב 
ככתב  לכן  קודם  רבות  שנים  מלווה 
הישגי  את  שהביא  ישראל”,  “קול 
והעלה  בית במדינה  לכל  החקלאות 
את בעיותיו של התחום הרגיש הזה 

על סדר היום הציבורי.
ראויה  נציגות  כיום  אין  לדאבוני,   

לחקלאות בכנסת ישראל ו”יבול שיא” 
יכול בהחלט לשמש כלי ראשון לכל 
חקלאי בישראל להציג את עמדותיו, 
תגובות  ולקבל  בעיותיו  את  לחשוף 

הולמות בזמן אמת.

תת-אלוף )מיל’( יורם כהן,
ראשון לציון

קידמה  האחרונה  הגשם  סערת 
כמעט  במטר  הכינרת  מפלס  את 
 200 150 עד  של מים משמים, עוד 
מים  של  מעוקבים  מטרים  מיליון 
מהר  התברר  אולם  לכולנו.  חיוניים 
הגידול  בשטחי  שהנזקים  מאוד, 
יותר  מאוד.  עד  גדולים  השונים 
מאלפיים הודעות נזק הגיעו ממאות 
הנזק  ואומדן  חקלאים,  של  רבות 
מוערך  השונים  לגידולים  הכולל 
ב-50 מיליון שקלים. מנכ”ל קרן נזקי 
כי  גילה,  גינזבורג  דוד  )קנ”ט(  טבע 
אחדים  ימים  של  קיצוני  אוויר  מזג 
הסב נזקים שסכומם עולה על רבע 

 2012 שנת  על  הפיצויים  מהיקף 
מיליון   180 כולה, שבמהלכה שולמו 

שקלים.
הנזק  סך  הם  שקלים  מיליון   30
האחרונה.  בסערה  ירקות  לגידולי 
לבנו עם החקלאים, שמקור פרנסתם 
ספג פגיעה אנושה בידי גורם עליון. 
בקנ”ט מבטיחים פיצוי מהיר ומקיף.

שיא”  “יבול  של  הראשון  הגיליון 
לשנת 2013 מגוון בכתבות שטח. בין 
בלעדי שערכנו  ריאיון  בו  יש  השאר, 
בעזה,  חקלאית  אגודה  ראש  עם 
קשרים  מעודד  “חמאס  שמגלה: 
כתבתנו  ישראל”.  עם  חקלאיים 

את  בחנה  נתן,  בן  עופרה  בדרום, 
שיקום אתרי החקלאות בחבל אשכול 

אחרי מבצע “עמוד ענן”.
של  רבות  שעשרות  הידעתם 
שקנאים נורו בעת שחדרו לשטחים 
החולים  בבית  וטופלו  חקלאיים 
ערוכה  וירג’יניה  מדינת  הווטרינרי? 
ישראליים,  חקלאות  יזמי  לקלוט 
גדעון  פגש  היום”  הם  “היכן  ובמדור 
לשעבר  אורון,  )ג’ומס(  בחיים  רותם 

שר החקלאות.
קריאה נעימה ומועילה!

 שמעון וילנאי, עורך "יבול שיא"
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ראש האגודה החקלאית בית להייה בעזה מחמוד חלייל:

שמעון וילנאי

ימחמוד חלייל, ראש האגודה החק
מגלה  בעזה,  להייה  בבית  לאית 
בהרחבת  חפצים  הרצועה  שחקלאי 
שיתוף הפעולה עם ישראל, וזו הדרך 
היחידה להגדלת היקפי השיווק של 
תוצרת טרייה משטחי הגידול שלהם. 
חלייל היה אורח הכבוד ב”יום הפתוח” 

ישל מו”פ דרום בחוות הבשור בתחי
בראש  לתערוכה  ובא  החודש,  לת 

משלחת של 30 חקלאים מעזה.
באי הפלסטינים  יהשתתפות 

של  פעילות  בזכות  התאפשרה  רוע 
המינהל האזרחי במחסום ארז. קצין 
מטה חקלאות במינהל האזרחי, אורי 
המתין  לאורחים,  אישית  דאג  מדר, 
להם במעבר וליווה אותם לאורך כל 

זמן שהותם בתערוכה.
בראיון מיוחד ובלעדי ל”יבול שיא”, 
הבעיה  כי  חלייל,  מחמוד  אמר 
“השוק  היא  ביותר  עליהם  המעיקה 
מייצג  אני  “תראה,  כלשונו.  הסגור” 
יותר מאלף חקלאים בבית להייה. הם 

ימגדלים תות, פרחים, עגבניות, תפו
מייצאים  אנחנו  ומלפפון.  אדמה  חי 
בעיקר תות שדה ופרחים לאירופה, 

יבסיוע ישראלי. התוצרת מגיעה למ
הייצוא  לנמלי  ומשם במשאיות  עבר 
כי  קטנות,  מאד  הכמויות  לאירופה. 

השוק סגור.
מאפשרים  לא  )הישראלים(  “אתם 
לנו לשווק את התוצרת שלנו אליכם, 

יבגלל שלטון חמאס )גורם רשמי מב
היר, כי אין לישראל עניין לאשר יבוא 
משלטון שאינו מכיר במדינת ישראל, 
יכולנו  פתוח,  היה  השוק  אם  ש”ו(. 
להגדיל את כמויות התוצרת הטרייה 
טובה  בעברית  חלייל  אומר  אליכם”, 

השגורה בפיו.
יראש אגודת חקלאי בית להייה מז

כיר: “היו תקופות שהעברנו לישראל 
היינו  חודש.  כל  ירקות,  טון   5,000
70 משאיות  יום למעבר  מביאים כל 
טרייה.  חקלאית  תוצרת  עמוסות 
היום מגיעות למעבר שלוש או ארבע 

משאיות ביום”.
אם השערים היו פתוחים, איזו כמות 

הייתם משווקים לישראל?
“10,000 טון תפוחי אדמה, 10,000 
טון  אלף   20 ואפילו  מלפפון  טון 
לנו  נותנים  לא  אתם  אבל  עגבניות, 

מעבר חופשי כל כך רחב”.
מה אתם מבקשים מישראל?

ממשרד  מבקשים  “אנחנו  חלייל: 
החקלאות שיעזרו לנו לשווק אליכם 

יותר תוצרת”.
זהו?

י“ברור לי שזה לא יקרה מחר בבו
קר. יש לי רעיון הרבה יותר טוב. יותר 

רציני. תחליפו את החמאס!”.
אתה שומע מה שאתה אומר? עוד 
אחרי  לעזה  לחזור  תוכל  לא  מעט 

הצהרה כזאת.
מכלום.  מפחד  לא  אני  “תשמע, 
לדעתי, לחמאס יש עניין שנעבוד עם 
ישראל. תראה, יצאתי בשבע בבוקר 

לישר בדרך  להייה,  בבית  ימהבית 
שלושה  עברתי  ארז  מעבר  עד  אל. 
מחסומים של חמאס על ציר צאלח 
הרכב  את  עצרו  מקום,  בכל  א-דין. 
שלי וביקשו תעודות. שאלו אותי לאן 
אני נוסע ואמרתי להם לישראל. הרי 
ולהודיע לי  יכלו לעצור אותי  בקלות 
שאני לא יכול לנסוע לישראל. הם לא 

יעצרו אותי, אמרו לי אתה יכול להמ
עצרו  למה  שואל  אתה  לנסוע.  שיך 
לבדיקות?  מחסומים  בשלושה  אותי 

תעו בודקים  רק  דאווין.  הכול  יזה 
דות”.

שקרוב  משוכנע  חלייל  מחמוד 
עם  הפעולה  שיתוף  להרחבת  היום 
בגבול  השקט  יימשך  “אם  ישראל. 
הרצועה, לכולם יהיה טוב. אני בטוח. 
אני מבקר הרבה בישראל ונפגש עם 
אנחנו  רבים.  סוחרים  ועם  חקלאים 

בפו עניין  לנו  אין  עסקים,  ימדברים 
שולט  מי  אותי  מעניין  לא  ליטיקה. 
לחיות  להתפרנס,  רוצה  אני  בעזה, 
בכבוד וקשרים עם ישראל זה הדבר 

הכי חשוב לנו”.
חמאס השתלטה על עזה. היא אויב 
לישראל ואתה מצפה לימים טובים?

של  כביטוי  קמה  חמאס  “תנועת 
המינהל  חדש.  למשהו  האזרחים 
האזרחי לא ראה בזה איום. בשעתו, 
לעשות  לאבו-מאזן  אמרה  ישראל 
בחירות והחמאס עלה לשלטון בעזה. 

יעכשיו אנחנו עוברים בדיקות ביטחו
לישר במעבר  מאוד  קפדניות  יניות 

אל. המינהל האזרחי חושש שייכנסו 
מחבלים לשטח שלכם. אנחנו רוצים 

רק שקט ודו-קיום”.
השיווק  את  עצר  ענן  עמוד  מבצע 

מהרצועה?
“כן, המצב לא טוב, משני הצדדים. 
טונות,   420 ייצאנו  שעברה  בשנה 
לא  זה  טונות.  ל-200  נגיע  השנה 

הרבה, אבל זה המצב”.
יבוא שינוי?

עסקים  מהר.  שיותר  כמה  “הלוואי, 
ליש טובים  וגם  לנו  טובים  יוכלכלה 
ביש מבקרים  מעזה  חקלאים  יראל. 

גידול  לשיטות  לידע,  נחשפים  ראל, 
מתקדמות. שיתוף פעולה חקלאי עם 

ישראל חשוב מאוד לשני הצדדים”.

בלעדי

"לחמאס יש עניין שנעבוד 
עם ישראל"
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עולם הוגן

שמעון וילנאי

פתגם סיני ידוע אומר: “תן לעני דג והוא שבע ללילה אחד, תן לו חכה והוא שבע 
לכל ימי חייו”

עמותה ישראלית ללא מניעים של 
של  אמרתו  את  לקחת  מנסה  רווח 

וליישמה בצעדים קט יהחכם הסיני 
נים כחלק מפתרון של בעיה גדולה. 

יד”ר להגנת הצומח, שושן הרן מקי
בוץ בארי בחבל אשכול, בנתה מודל 
ייחודי שנועד לסייע לחקלאים עניים 

יביבשת אפריקה לצאת לדרך עצמ
אית.

אתיופיה נבחרה כארץ יעד לתחילת 
המיזם החדש. בסיוע חברות זרעים 
ישראליים,  ומומחים  בין-לאומיות 
מאתרים זנים מקצועיים שמתאימים 

באתיו החיים של החקלאים  ילתנאי 
שם  החקלאי  היבול  זו,  ובדרך  פיה 
עתיד לגדול במאות אחוזים. מימוש 

יהפיילוט באתיופיה יסלול דרך להר
חבתו למדינות אפריקה רבות אחרות 
למצוקת  ממש  של  פתרון  בו  ויהיה 

רעב של מיליוני בני אדם.
ד”ר הרן חדורת מוטיבציה ורצון עז 
פרטיים  במשקים  לחקלאים  לסייע 
שאין  מתפתחות,  במדינות  קטנים 
ותשומות:  ידע  לרכוש  משגת  ידם 
זנים  שמפתחות  הזרעים  “חברות 
אחראיות למעשה על ייצור מזון והן 

כמוהו  מאין  חשוב  תפקיד  נושאות 
בפיתוח פתרונות לעולם מוכה רעב.

של  עצום  מגוון  האלה  “לחברות 
אגרו- לתנאים  שמתאימים  זרעים 
אקלימיים מגוונים: שחונים, טרופיים, 
לגידול  המתאימים  חמים,  או  קרים 

יבשדה פתוח. הזנים האלה אינם נגי
שים, בדרך כלל, לחקלאים במשקים 
מדובר  מתפתחות.  בארצות  קטנים 
בחקלאיים עניים, חסרי ידע מקצועי 

לאו ונגישות  גשר  יואנחנו משמשים 
להם  שיתאימו  לזנים  חקלאים  תם 

שטח חקלאי באתיופיה
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להגדיל את מקור פרנסתם”.
ד”ר שושן הרן היא מייסדת עמותת 
 ,)FAIR PLANET( פלאנט”  “פייר 
ופעיי  ,2011 יולי בחודש   שהוקמה 
לה מרכזית בה. העמותה חרתה על 

- לסייע לאותם חקל ידגלה מטרה 
יאים עניים במשקים הקטנים במדי

נות אפריקה. “חברות הזרעים הבין-
לאומיות, כמו גם הישראליות, עושות 
עבודת קודש אולם ברור שאין להם 
כלים ותשומת לב ניהולית להגיע אל 
שטח  על  המגדל  הבודד  החקלאי 

קטן ליד ביתו.
הזרע- לחברת  דוגמה:  לך  “אתן 
מ-100  למעלה  יש  למשל  ג’נטיקס 

ברב נמכרים  שחלקם  עגבניות,  יזני 
באפריקה  לקילוגרם.  דולרים  בות 

בש יחסית  זולים  זנים  למכור  יצריך 
גידול  לשטח  גרם  חמישה  ובה  קית 

של דונם”.
ד”ר הרן מגלה, כי העמותה הגיעה 
חברות  עם  פעולה  שיתוף  להסכמי 

מצר מישראל  בין-לאומיות  יזרעים 
“החברות  ומהולנד:  משווייץ  פת, 
האלה הסכימו להעמיד לרשותנו את 
מגוון זני הירקות שפותחו על ידן ואת 

הידע המקצועי הנדרש”.
מקצוע  אנשי  פעילים  באתיופיה 
לחקלאים  המסייעים  ישראליים 

חל עודד  עם  “נפגשנו  יהמקומיים. 
הבין- הסיוע  )זרוע  מסינדקו  מית 
ש”ו(  החקלאות,  במשרד  לאומית 
והוא שהוביל אותנו אל הד”ר אביחי 
הפעיל  הנקרה,  ראש  מקיבוץ  אילן, 
בין-לאומי  במסגרת המרכז לשיתוף 

במשרד החוץ )מש”ב( בפרויקט של 
עצי פרי באתיופיה. ד”ר אילן הוסיף 
לפרויקט שלו את הפעילות עם ‘פייר 

יפלאנט’ וגובשה תכנית עבודה לבחי
הפקול בוגרי  מתנדבים,  הזנים.  ירת 

טה לחקלאות או צעירים בעלי רקע 
לתקופה  לאתיופיה  יוצאים  חקלאי, 
לסייע לחקלאים  ימים  חודשיים  של 

שם”, מגלה ד”ר הרן.
רא יעד  כמדינת  נבחרה  יאתיופיה 

אגררית  רפורמה  בזכות  גם  שונה 
החקלאות  לשדרוג  יתרון  שהעניקה 
חמישה  של  שטח  על  המקומית. 
דונם מתבצע תהליך בחינת זנים, כך 

ישיתאימו לשטחי הגידול באזור ולשי
יכולים  המקומיים  שהחקלאים  טות 
בעולם  מהמובילות  חברה  לממש. 
לחקלאות  תשומות  ובשיווק  בייצור 
מערכת  האתיופי  למיזם  תרמה 

יהשקיה וחשמל סולארי. הבנק העו
נוחים  בתנאים  הלוואות  מעניק  למי 

לפיתוח חקלאי בארצות נחשלות.
לא כך במיזם הישראלי באתיופיה. 
טמיר  אמנון  העמותה  ראש  יושב 
מגלה לנו, כי “אנשים טובים באמצע 
הדרך מסייעים לנו בתרומות נדיבות, 
מיזם  לבצע  כדי  די.  בזה  אין  אולם 

יכה חשוב ובהיקף משמעותי באתיו
פיה צריך כמיליון דולר בשנה, למגוון 
פעילויות: ביצוע מבחני זנים לגידולים 

ינוספים בשטח והדרכת אלפי חקל

ד”ר שושן הרן, 
חברת קיבוץ בארי

דוקטור בהגנת הצומח 
מהפקולטה למדעי החקלאות, 

המזון ואיכות הסביבה של 
האוניברסיטה העברית ברחובות. 

פוסט דוקטורט באוניברסיטת 
רטג’רס בניו-ג’רזי.

עוד משהו: 12 שנה עסקה 
בפיקוח על מזיקים בקיבוץ 

הולדתה, בארי, שם היא 
מתגוררת עם משפחתה 

ומחוברת בכל נימי נפשה 
למקום.

פיזור דשן באתיופיה

היא-לי בונפין ומתן מדריכים באתיופיה
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אים בשנה. כל אנשי הצוות של ‘פייר 
פלאנט’ הפעילים במסגרת הפיילוט 
בהתנדבות  מזמנם  תורמים  הנוכחי 
מלאה וברור שכדי להמשיך יש צורך 

יבמימון מתאים. זה חלק חשוב ואפי
לו מכריע”.

למיזם  כי  מדגישה,  הרן  שושן  ד”ר 

האתיופי שלושה נדבכים: הראשון - 
נגישות לזרעים ולידע: “אנחנו יוצרים 
סוג  את  בוחנים  מוצר,  של  פרופיל 

נתו יהאדמה במקום, עוקבים אחרי 
טמפרטורות  המשתנה,  האקלים  ני 
מקסימום ומינימום, מזיקים ומחלות 

יוכיוצא בזה. הכול צריך לקחת בחש

בון.
“הנדבך השני הוא קשר עם השטח 

ול סיוע  לתכניות  להתחבר  יוהיכולת 
הוא  והשלישי  המקומיים;  חקלאים 
הראשונים  הנדבכים  בשני  המימון. 
גיוס  אולם  יפה,  בצורה  התקדמנו 
גדולה  הכי  הבעיה  תמיד  הוא  הכסף 
ואני מקווה, שגם בהצגת המיזם כאן, 
ב’יבול שיא’, נזכה לעדנה ולסיוע כספי 

יראוי ממי שבאמת חשוב לו כיצד ייר
אה העולם שלנו גם בשנים הבאות."

11 מילי  “בל נשכח, באתיופיה חיים
וה קטנים  משקים  עם  חקלאים  ייון 

פוטנציאל האדיר של התכנית שלנו, 
של  חייהם  את  לשפר  כדי  בו  יש 
מיליונים בעולם הרעב, לתת בידיהם 

ולאפ בכבוד  להתפרנס  יאפשרויות 
שר לקהילה המקומית תזונה בריאה 

מתוצרת חקלאית טרייה”.
ובעדכו נוסף  במידע  שמעוניין  ימי 

להיכנס  יוכל  שוטפים מהשטח,  נים 
http:// פלאנט”  “פייר  של  לאתר 
בדף  ולבקר   fairplanetseeds.com
www. העמותה:  של  הפייסבוק 
.facebook.com/FairPlanetSeeds

שיהיה בהצלחה!

ד"ר שושן הרן עם אמרגה מנג'י 
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מגדלי ירקות מאשכול
ספגו פגיעה ישירה

במבצע עמוד ענן, שנמשך שמונה 
ימים, נאסר בצו אלוף על המגדלים 
לצאת  אשכול  האזורית  במועצה 

דו עשרות  ליישובים.  מחוץ  ילעבוד 
בעיזבונם  העונה  בשיא  עמדו  נמים 
ולא היה מי שיקטוף, ירסס או יטפל. 
מרכזי הגידולים בקיבוצים הסמוכים 
גם  פחות,  נפגעו  המערכת  לגדר 
בגלל סוג הגידול: תפוחי אדמה, גזר 

יואחרים, גם בגלל צורת הגידול: שט
חים פתוחים ולא בחממות. הנפגעים 
במושבים.  המגדלים  היו  העיקריים 
שהו  התאילנדיים  העובדים  צוותי 
לא  המבצע,  כל  במשך  במקלטים 
בוצעו ריסוסים ולא נקטף דבר. נזק 

לחקל נגרם  שקלים  אלפי  יבמאות 
אים מאשכול וזהו סיפורם.

דקל,  ממושב   34 בן  סיטבון,  אחי 
מגדל פלפל בשלושה צבעים שונים 

לשוק המקומי ולייצוא.
תפס  שהמבצע  מספר  סיטבון 
אותו בשיא העונה: “היו לי 160 דונם 

לאי לרוסיה,  שיווקתי  מלא,  יבקטיף 
בכל  עמדתי  מקומי.  ולשוק  רופה 
רביעי  ביום  התכניות.  ובכל  היעדים 
להפסיק  מהרשויות  הוראה  קיבלנו 
מחוץ  בשטחים  העבודות  כל  את 

התאי את  להכניס  ולדאוג  ילמושב, 
לנדים למקלטים. בדקל פתחנו את 
המקלטים התת-קרקעיים הנמצאים 

בכל רחוב, לטובתם של העובדים”.
שכל  הידיעה  עם  התמודדת  איך 
אך  לקטיף  בשדה  מחכה  הגידול 

לשווא?
“התקשרתי כל יום לרשויות, לשאול 

התח לעבודה,  לחזור  אפשר  יהאם 
מיגוניות שיעמדו סמוך  ננתי שיביאו 

ילשדות, אך כל תחנוניי נפלו על או
זניים ערלות”.

“ומה מצאת בשדה בתום המבצע?
יצאתי  האש,  הפסקת  “כשהוכרזה 

עפרה בן נתן

פלפל במושב דקל בחבל שלום.   צילומים: אחי סיטבון
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עשרות  גיליתי  עיניי.  וחשכו  לשדה 
המידה  על  יתר  שהבשילו  פלפלים 
ונזקים שגרמו המזיקים, באין פיקוח 
וריסוסים, שחגגו בשטח באין מפריע. 
יתר  מעומס  נשברו  רבים  שתילים 
נעשתה  שלא  מכיוון  הפלפלים,  של 

הדליה”.
התאילנדים  העובדים  הגיבו  איך 

לכל מה שהתרחש סביבם?
מפוחדים  היו  הזרים  “הפועלים 

להתח דרך  להם  הייתה  לא  ימאוד, 
ולה התקשורת  לערוצי  כמונו  יבר 

פיצוץ  כל  מי. מבחינתם,  נגד  מי  בין 
ידעו להבדיל  היה סכנה מיידית, לא 

שיו או  כוחותינו  של  ירי  זה  מה  יבין 
רים עלינו. המידע היחיד שהיה להם 
היו דפי הסבר מהוועדה החקלאית, 

ישחולקו להם בשפתם. עובדים בוד
דים ביקשו לצאת מהאזור ואפשרתי 
להם לנסוע. לשמחתי, בתום המבצע 

כולם חזרו”.
ומה מצבך היום?

“עדיין לא הצלחתי לסגור את הפער 
עדיין  ואני  בשיאה  העונה  שנוצר. 
מרגיש  אני  המדינה,  כאזרח  קוטף. 
למבצע  יצאנו  פספוס,  של  תחושה 
אך  הביטחוני,  המצב  לשיפור  צבאי 

אינני מרגיש שכך הדבר”.

אורי פטקין, בן 43, נשוי+3, ממושב 
ישע

בכ-50  ופרחים  תותים  מגדל  אורי 
תאילנדים  מעסיק  חממות,  דונם 
שכשהחל  מספר,  אורי  ואריתראים. 
בצו  החקלאים  על  נאסר  המבצע 
לעבוד  הפועלים  את  להוציא  אלוף 

ימחוץ למושב, מכיוון שאין שם מיגו
ניות. במשך שבוע ימים לא התבצע 
כתוצאה  ריסוסים.  בוצעו  ולא  קטיף 
אלפי  מאות  של  נזק  לו  נגרם  מכך, 
שקלים. הפועלים הזרים פחדו מאוד 

לב אורי  על  והיה  בנטישה,  יואיימו 
לות שעות בהרגעת הרוחות. למזלו, 

התאילנ לטובת  הקצה  ישע  ימושב 
אחד  ציבוריים,  מקלטים  שני  דים 
השהות  פטקין.  למשק  סמוך  מהם 
להרגיע  מאוד  עזרה  המוגן  במקלט 

העוב בקרב  הסוערות  הרוחות  יאת 
דים הזרים.

“היי אורי,  אומר  הבעיות”,  י“אחת 
הפועלים  על  שהופעל  הלחץ  תה 
בתאילנד.  שלהם  המשפחות  מצד 
המפרנס  לשלום  חששו  המשפחות 
העיקרי שלהן, והפעילו עליהם לחץ 
הפועלים  אורי,  של  למזלו  לנטוש”. 

שלו נשארו ביישוב ולא נכנעו ללחץ 
המשפחות.

שאשתו  למרות  המבצע,  במשך 
ושלושת ילדיו יצאו מהמושב אל חוף 
מבטחים, נשאר אורי לשמור ולדאוג 

שיצא לחמ הודה  הוא  ילמשק שלו. 
שמע לראות  הסכנה,  למרות  ימות, 

רכת ההשקיה עובדת ושאין פיצוצים 
בצנרת.

יוצא  “בתור  אורי,  אומר  לי”  “קשה 
שבה  מציאות  לקבל  קרבית,  יחידה 
נמצאים  שלי  והפרנסה  משפחתי 
לא  והממשלה  מתמדת,  בסכנה 

ימורה לצבא לעשות מעשה. אני מר
החיילים  על  חסה  שהממשלה  גיש 
חשוב  היה  האזרחים.  את  ומפקירה 
כל  חיכו  למה  אבל  למבצע,  לצאת 
כך הרבה שנים? למי ההחלטה מתי 
סבלנו מספיק?”. אורי סקפטי בנוגע 
ליכולתה של הממשלה לפצות אותו 
ובינתיים,  לו  שנגרם  הנזק  בסכום 

המשק חייב להמשיך ולהתגלגל.

33, נשוי+1, ממושב  איבי עטיה, בן 
פריגן

יאיבי מגדל עגבניות ופלפלים בחמ
מות על 100 דונם. בזמן מבצע עמוד 

יענן, השבתת העבודה הייתה טוטא
ילית, מספר איבי, “לא ניתן היה לע

בוד, כי בשטחים שלי היו נפילות כל 
המשק  על  נפלו  הכול,  בסך  הזמן. 
נגרם  15 טילים. כתוצאה מכך,  שלי 

ולטפ לשתילים  למבנים,  ישיר  ינזק 

יטוף. נזק עקיף נגרם לי, כי לא קט
פתי ולא ריססתי.

“כשחזרתי אחרי שבוע לפקוד את 
המשק חשכו עיניי מהנזק. העובדים 

מפוח היו  אצלי  שעובדים  יהזרים 
לשמחתי,  אבל  בנטישה,  ואיימו  דים 
המושב שלי הקצה עבורם מקלטים 

יוהם שהו וישנו שם במשך כל המב
צע. בעזרת הסברים ושכנועים רבים, 
אצלי  כולם  את  להשאיר  הצלחתי 

במושב."
של  סוג  גידלתי  המבצע  “לפני 
פלפל שנקרא ‘אלבמה, במיוחד עבור 
חברת ‘זרעים טכנולוגיה’. השטח היה 
בעלי  מגדלים  עבור  לתצוגה  מיועד 

יעניין. הדפסתי הזמנות, הזמנתי אנ
שים, אך אז פרצה המלחמה. לאחר 
שבוע, כשחזרתי לשטח, גיליתי שטח 
הרוס שמחלה אכלה את כולו, מכיוון 

שלא ריססתי.
גייסתי  המבצע  כשהסתיים  “מיד 
פועלים מכל הבא ליד לשקם, לתקן 

יולייצב את המשק. מס רכוש, שהגי
יום, כבר ראו משק   20 עו רק אחרי 
לא  לעשות?  יכולתי  מה  מתפקד. 
לעצמי  להרשות  יכולתי  לא  לתקן? 

לה בטובם  שיואילו  ולחכות,  ילשבת 
ולהפסיד  הנזקים  את  להעריך  גיע, 
תוך כדי כך עוד 12 דונם. אני מעריך 
אלפי  במאות  לי  שנגרם  הנזק  את 

ישקלים, ואני לא מאמין שיש מי שי
כול לפצות אותי על כך”.

תאילנדי במיגונית
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יופסק השימוש בחלק ניכר 
מחומרי ההדברה

שמעון וילנאי

השנה  החל  החקלאות  משרד 
הדברה  חומרי  של  בדיקה  בתהליך 

המיועדים לשימוש חקלאי.
יבוצעה הערכה מחודשת של חומ

)קוטלי  הטריאזינים  מקבוצת  רים 
פו כמזהמים  הידועים  יעשבים(, 

לנו  מגלה  תהום,  מי  של  טנציאליים 
כימיה  תחום  מנהלת  אשכנזי,  רינה 
במשרד  הצומח  להגנת  בשירותים 

נבח כי  מציינת,  יהחקלאות. אשכנזי 
מקבוצת  פעילים  חומרים  עשרה  נו 
הזרחנים האורגניים )קוטלי חרקים( 
נמוכה  סלקטיביות  עם  חומרים   -
ולבסוף, על  ליונקים  ורעילות גבוהה 
 Endosulfan סדר היום עמד החומר

המס כלורי  פחממן  י)אנדוסולפאן(, 
ווג על פי אמנת שטוקהולם כמזהם 

סביבתי יציב.
לבטל  הוחלט  התהליך,  סיום  עם 
את השימוש בחלק ניכר מהחומרים, 
הוא  הראשון  השלב  שלבים.  בשני 
שימושים  והשארת  השימוש  צמצום 
קריטיים בלבד עד למציאת פתרונות 
ואחרון,  שני  בשלב  הולמים.  הדברה 

יבוטלו כל השימושים.
ההחלטה לצמצם או לבטל שימוש 

הנ למעשה  היא  רעילים  יבחומרים 
ונועדה  החקלאות  משרד  של  חיה 

ילהתאים את השימוש בחומרי הדב
המפותחות.  במדינות  כמקובל  רה, 
רינה אשכנזי אומרת, כי המדיניות של 
לתת  היא  הצומח  להגנת  השירותים 
לחומרים  הרישוי  בתהליך  קדימות 

נשת לא  שבהם  אלה  את  ישיחליפו 
מש עוד. התכשירים החדשים נועדו 
לחקלאי  ויאפשרו  הצומח  על  להגן 

מזי בחומרים  יעיל  שימוש  יישראל 
קים פחות לאדם ולסביבה.

לראות  אפשר  המצורפת  בטבלה 
מתי  ההדברה,  חומרי  שמות  את 
יבוטל  ומתי  בהם  השימוש  יצומצם 

לחלוטין.

זרחנים אורגניים
לתיאום  משרדית  הבין  "הועדה 
השימוש בתכשירי הדברה המייעצת 
תכשירים  של  ורישום  בהערכה  לי 
להגנת הצומח ערכה רוויזיה למספר 
הזרחנים  של  מהקבוצה  תכשירים 
או  לצמצם  מטרה  עם  האורגניים, 

לבטל את שימושם.
הועדה  של  המלצותיה  קבלת  עם 
הבין משרדית ערכתי התייעצות עם 

יכל גורמי ההדרכה של המשרד והח
לטתי כדלקמן:

השימוש  את  לצמצם  יש  א( 
 Diazinon, המכילים  בתכשירים 
לשימוי  Dichlorvos, Cadusafos
שים קריטיים בלבד שרוכזו בטבלה 
ה-  עד  תוויות  ולעדכן  המפורטת 

.31.7.12
הקריטיים  השימושים  סיום  ב( 
ב-  יחול  הרישום  תעודות  וביטול 

".31.3.14

Endosulfan תכשירי
שי לתיאום  משרדית  הבין  יהועדה 

מוש בתכשירי הדברה ערכה רוויזיה 
 .Endosulfan המכילים  לתכשירים 

ברשי נכלל  שהחומר  לציין  ייש 
היציבים  האורגניים  המזהמים  מת 
 )Persistent Organic Pollutants(

משי והוצא  שטוקהולם  אמנת  ישל 
מוש באירופה וארה”ב.

הועדה  של  המלצותיה  קבלת  עם 
התייעצות  ערכתי  משרדית,  הבין 

וה משרדי  של  ההדרכה  גורמי  יעם 
חלטתי כדלקמן: תכשירים המכילים 
Endosulfan יוגבלו לשימוש בכותנה 
בחימצה בלבד. יש לעדכן את תוויות 

התכשירים עד 1.1.2013.
תעודות  של  וביטול  השימוש  סיום 
 Endosulfan תכשירי  של  הרישום 

יחולו ב- 1.1.2014.

טריאזינים
הוע של  להמלצותיה  יבהמשך 

השימוש  לתיאום  משרדית  הבין  דה 
הנני  בחקלאות  הדברה  בתכשירי 

בנו ימעבירה את ההחלטות הבאות 
שא שבנדון:

יהיו   Simazine תכשירים המכילים 
בשימוש עד לתאריך 31.3.2013.

Atrazine יוגבי  תכשירים המכילים
לו לשימוש בתירס וסורגום בלבד. 

התכשירים  התוויות  את  לעדכן  יש 
עד ל- 30.6.12.

יהיו   Ametryn תכשירים המכילים 
בשימוש עד לתאריך 31.3.2013.

 Prometryn המכילים  תכשירים 
יוגבלו לשימוש בירקות עלים ואבטיח 

מללי בלבד. 
יש לעדכן את תוויות התכשירים עד 

ל- 30.6.12.
 Terbutryn המכילים  תכשירים 
חמניות,  בחימצה,  לשימוש  יוגבלו 

אגוזי אדמה ואפונה.
עד  התכשיר  תוויות  את  לעדכן  יש 

ל-31.6.12.
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“המתנחלים גנבו 
את מפעל ההתיישבות”

אורון, בן  )ג’ומס(  חיים  את  פגשתי 
במשרי בנגב,  להב  קיבוץ  חבר   ,72
די החברה להגנת הטבע, שבה הוא 
מכהן כיושב ראש. לפני שנתיים פרש 
כישלונה  בעקבות  מהכנסת,  אורון 
כשירדה   ,2009 בבחירות  מרצ  של 
נטל  אורון  בלבד.  מנדטים  לשלושה 
אחריות על הכישלון ופרש מראשות 
אחד  היה  שבה  ומהכנסת,  התנועה 
להתרחק  משתדל  הוא  הוותיקים. 
מהפוליטיקה, אבל תקופת “מלחמת 
והרקע הפוליטי המובהק  הבחירות” 
במהלך  זאת.  מאפשרים  אינם  שלו 
ונותן  הוא מקבל טלפונים  פגישתנו, 
מאדם,  סיוע  המבקשים  לכל  עצות 

ישחרש כבר שנים רבות את מסדרו
נות הכנסת והממשלה.

כיום מכהן אורון כיו”ר מפעל “דולב”, 
לחקלאות.  פלסטיק  מכלי  המייצר 
להב  הקיבוצים  שותפים  במפעל 
מגיע  שלו  המכירות  ומחזור  ודביר 
אורון  בשנה.  שקלים  מיליון  ל-200 
של  הנאמנים  חבר  כיו”ר  גם  מכהן 
הציבורית  ההנהלה  יו”ר  והוא  ער”ן, 
היה  בצעירותו,  הצעיר.  השומר  של 
גרעין  עם  הגיע  ואף  בתנועה  חבר 
גן  שברמת  בורוכוב  מקריית  שלה 
לקיבוץ להב, בשנת 1958. מאז ועד 

היום הוא חבר בקיבוץ.
ג’ומס מציין שהגיע לפוליטיקה לא 
אותו  גלגלו  בפועל  אבל  כמקצוע, 
תחילה  הפוליטית,  לפעילות  החיים 
השומר  של  הנוער  תנועת  כמזכיר 
כמזכיר   ,28 בגיל  כך,  ואחר  הצעיר 

לכני נבחר   1988 ב -הקיבוץ הארצי. 
מהמערך  פרשה  מפ”ם  כאשר  סת 
ח”כים.  שלושה  לכנסת  והכניסה 
חברה  ב-1992,  הבאות,  בבחירות 
אלוני  שולמית  ועם  לר”צ  מפ”ם 
 12 לכנסת  להכניס  מרצ  הצליחה 
ימים  שבאותם  אומר,  אורון  חברים. 
שאפו הח”כים להיות חברים בוועדת 

יחוץ וביטחון, שהייתה היוקרתית ביו
יתר, אך הוא העדיף את ועדת הכס

פים, שעד היום היא החשובה ביותר, 
מבחינה מעשית.

ובי הכנסת  בוועדות  גם  כיהן  יהוא 
השנים  לאורך  אבל  המדינה,  קורת 

הכס ועדת  עם  בעיקר  מזוהה  יהיה 
הרבה  על  כי  מדגיש,  ג’ומס  פים. 

עליהם  נאבקת  שמרצ  מהנושאים 
אבל  המפלגות,  בין  קונצנזוס  יש 
למעשה  היא  העיקרית  המחלוקת 
וזהו סימן ההיכר המודבק  פוליטית, 
של  השמאלי  בצד  שנמצאת  למרצ, 

המפה המפלגתית.

“אל נא תעקור נטוע”
פוליטיקה,  בלי  אפשר  שאי  מכיוון 

יהוא רואה את הסכנה הגדולה למדי
את  כדבריו,  שגנבו,  בהתנחלויות  נה 
כי  מדגיש,  הוא  ההתיישבות.  מפעל 
העולם  עם  בהסכם  הכיבוש  סיום 
הערבי הוא כיום הדבר החשוב ביותר 
נא  ב’אל  תומך  “אני  הציוני.  למפעל 
תעקור נטוע’, אבל לא צריך לשתול 
אומר  מעקירתו”,  להימנע  כדי  אותו 

לענייני החקל חוזרים  ואנחנו  יאורון, 
אות.

יגאוותו של אורון היא על פרס שקי
השקיה  שיטות  של  פיתוח  על  בל 
נהגו  בעבר,  בנגב.  שדה  גידולי  של 
חיטה  של  גדולים  שטחים  להשקות 
והוא  גדולים,  מים  תותחי  באמצעות 
בקרה  להכנסת  ה-70’  בשנות  פעל 
המים  הקצבת  על  אלקטרונית 
חיטה,  דונם   6,000 של  להשקיה 

החד השיטה  להב.  בקיבוץ  ישגדלו 
ביישובים  גם  במהרה  הופעלה  שה 
ולחיסכון  ליעילות  וסייעה  האחרים 

בהשקיה.
מלבד זאת, הספיק אורון להיות גם 
ואף  בקיבוץ  הראשונים  בימיו  לולן 

היכן הם היום?

גדעון רותם

אומר חיים אורון, לשעבר שר החקלאות

חיים אורון 
בגינת הבית
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בתקו הקיבוצי  במוסד  מחנך  ימורה 
חשו היו  והערכים  התוכן  יפה, שבה 
יבים לא פחות מהתעודה. כשאנו שו

אלים אותו על הלובי החקלאי החזק 
בכנסת, הוא מתקומם. לדבריו, הצגת 
הלובי החקלאי היא “טמטום”, וצריך 

שמש מעגלים  בשלושה  ילהבחין 
והפריפריה,  זה בזה: המרכז  תלבים 
החקלאות  והחקלאות.  ההתיישבות 

יהיא ברובה בפריפריה, ולכן מי שתו
בפ למעשה  תומך  בחקלאות  ימך 

ריפריה, אבל הפריפריה היא לא רק 
כפר, והכפר הוא לא רק חקלאות. כך 
לדוגמה, 70% מהתוצר הקיבוצי אינו 

ירק חקלאי, ולכן צריכה הממשלה לי
צור מארג נכון ושיווי משקל הוגן יותר 
בין “מדינת תל אביב” המפותחת ובין 

האזורים המפותחים פחות.

התפלת מים
גם  ג’ומס  כיהן  שלו,  בהיסטוריה 
והיה  )ב-1999(  חקלאות  כשר  שנה 
לו תפקיד חשוב בקידום התהליך של 
התפלת מים כדי לשמור על מקורות 
אספקה בטוחים לנוזל החשוב ביותר 
בעולם. האטיות שבה הוקמו מפעלי 
הביורוקרטיים  והסיבוכים  ההתפלה 

ולס לחסוך  מהרצון  תמיד  ינבעה 
מוך על חסדי שמים, שיורידו גשמים 
על  טפחה  המציאות  אבל   – בעתם 

יפניהם של אנשי האוצר. כיום, מפע
לי ההתפלה והשימוש המוגבר במים 

ימושבים בחקלאות ובתעשייה מאפ
שרים אספקה סדירה של מים, ללא 

חשש שהמאגרים יתייבשו.
יכדי להמשיך לקיים חקלאות נקב

עה מנת מים של “ברזל”, אבל הדיון 
ראוי לגדל  “האם  לא הסתיים עדיין. 
אקולוגיים  מטעמים  בנגב  חיטה 
נכון  שאולי  או  מזון,  לספק  כדי  או 
החקלאות  האם  חיטה?  לייבא  יותר 
החקלאית  האדמה  על  והבעלות 

הה של  לקיומה  החיוני  הדבר  יהיא 
תישבות?”, שואל אורון. “אפשר לרכז 
במקום  והלולים  הרפתות  כל  את 
כל התצרוכת של  אחד שיספק את 
המדינה, אבל איך ייראו אז המושבים 

והקיבוצים?”.
וחייבים  ומשתנה  הולכת  המציאות 
אחר  להיגרר  ולא  רוצים  מה  לסמן 
היא  הזאת  המציאות  ההתפתחויות. 
מדינית.  גם  אלא  חקלאית,  רק  לא 
מי  כי  נזכור,  שכולנו  מבקש  אורון 
סיני  בנח”ל  ביתו  את  לבנות  שרצה 
)מנחם בגין(, פינה את סיני עד גרגר 

יהחול האחרון, ומי שקבע כי “דין נצ
רים כדין תל אביב” )אריק שרון(, יצא 

מרצועת עזה, ללא הסכם.
נערך  )הראיון  הקרובות  בבחירות 
 119 במקום  אורון  ממוקם  קודם( 
נראה  שלא  וכנראה  מרצ,  ברשימת 

אותו בין חברי הכנסת ה-19. וחבל.

הפיתוח בהשקייה 
שזיכה את אורון 
בפרס נמיר
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תעריפי מים חדשים
לשנת 2013

תעריפי מים חדשים נכנסו לתוקפם 
ב-1 בינואר 2013, לאחר שאושרו על 

יידי מועצת הרשות למים וביוב, בישי
20 בדצמבר 2012. התעי  בתה ביום
כוללים גם את עדכון  ריפים שלהלן 
“הטייס האוטומטי” לששת החודשים 

האחרונים של השנה, שעלה בשיעור 
.0.3%

הת הבלתי-מידתית  יההתייקרות 
הקולחין  מים:  סוגי  בשני  רחשה 
 - במקורות  בלתי-מוגבל  לשימוש 
לבית  המים  ותעריפי   11% בשיעור 

בשיעור   - המתוכננת  בהתיישבות 
 2.8% )לעומת   26% של  ממוצע 
מהוות   - העירוניים!(  בתאגידים 
עילה לעתירה לבג”צ - עניין שנבחן 
כעת על ידי התאגדויות ההתיישבות 

העובדת.

יורם תמרי

תעריפי מים חדשים לשנת 2013 
סוגי 

התעריף
תעריף חדש

 )ש”ח(
תעריף קודם

)ש”ח(
שינוי 
ב- %

מים שפירים לחקלאות - אספקה ממקורות:

6.8 +1.94681.823תעריף א’

5.9 +2.2062.082תעריף ב’

4.8 +2.7322.606תעריף ג’ 

0.3 +1.0260.991שפד”ן

+0.9520.85810.9קולחין להשקיה בלתי מוגבלת

4.7 +0.8180.781קולחין שניוניים

+7.206.1317.5מים שפירים לתעשייה

מים לצריכה ביתית:

+2.551.85238“כמות מוכרת” )3.5 מ”ק לנפש לחודש(

+6.976.10414כל מ”ק שמעבר ל”כמות מוכרת”

צילום: דני מרון 
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עושים עסקים
עם השכנים

 200 חברת “מגדלי ערבה” מייצגת 
היא  שונים.  ירקות  מיני  של  מגדלים 
מגדלי  וייצגה   1988 בשנת  הוקמה 
הצי  1999 משנת ופלפל.   עגבניות 
טרף לחברה ענף התבלינים ומשנת 
תפוחי  צנונית,  גזר,  נוספו   2007
סל  יש   2009 משנת  וסלרי.  אדמה 
פירות: אבוקדו, אפרסמון, פרי הדר 

וגם קבוצה של פירות אקזוטיים.
בשנה  מייצאים  ערבה”  “מגדלי 
כולל  כספי  בהיקף  טון,  אלף  כ-60 
של יותר ממאה מיליון דולרים. השוק 
שורש.  ירקות  בעיקר  קולט  הרוסי 

יהשוק השני בגודלו הוא אירופה הק
אוסטריה  הולנד,  גרמניה,   - לאסית 
ומזרח אירופה, ויש גם ייצוא לארצות 

הברית.
ימנכ”ל החברה, יצחק )איציק( ויזנ

לנו שהוא שמח במיוחד  ברג, מגלה 
המייצאים  עזה  חקלאי  את  לייצג 
דרכו תוצרת ליבשת אירופה. “שנים 

ירבות הם ייצאו את התוצרת באמצ
קיבלו  הם  ‘אגרקסקו’.  חברת  עות 
הצלחנו  לא  אנחנו  טובים.  מחירים 
להיות בני תחרות, אבל אחרי נפילת 

אלי פנו  הפלסטינים  י‘אגרקסקו’, 
בית  מגדלי  אותם.  מייצאים  ואנו  נו 
התוצרת  את  אלינו  מעבירים  להייה 

ואנחנו מבצעים את השיווק”.
 שוחחתי עם איציק ויזנברג באוהל 
ב”יום  החברה  שהקימה  המרשים 

בחוות הב דרום  מו”פ  יהפתוח” של 
שור. הוא הזמין לשם את המשלחת 

והציג בפניהם את תכ ימבית להייה 
נית השיווק הבין-לאומית שלו.

“תכננו לייצא השנה 400 טונות של 
שניי מאמין,  אני  להייה.  מבית  יתות 

צא כמחצית מהכמות. הכול מתבצע 
במעבר כרם שלום. מבצע עמוד ענן 
עצר את מעבר התוצרת החקלאית 
הייצוא  את  הגביל  ולמעשה  הטריה 
לבלגיה  לאנגליה,  גם  הפלסטיני 

ולהולנד” מגלה ויזנברג. 

“תרמתי לפלסטינים 200 
אלף שקלים”

בהגעת  כלשהן  בבעיות  נתקלים 
התוצרת מעזה?

אין בעיות.  “לא. הכול מגיע בזמן.   
השיווק  את  מעודד  כנראה  חמאס 
האזרחי  המינהל  בעיות.  יוצר  ולא 

אנח כשורה.  מתנהל  והכול  ימסייע 
ממאה  יותר  של  תוצרת  מייצאים  נו 

הפעו ושיתוף  פלסטיניים  יחקלאים 
לה טוב מאוד”.

גם אנשים ‘קטנים’ צריכים 
לעזור לשלום

משלמים בזמן?
מזו של  בעיות  להם  יש  י“תראה, 

להם  לעזור  רוצה  מאוד  ואני  מנים 
כדי שימשיכו לעבוד אתי. נתתי להם 
מקדמות. 200 אלף שקלים העברתי 

אליהם”.
יהיה להם מהיכן להחזיר לך?

אז  להם,  יהיה  לא  אופטימי.  ”אני 
אנשים  גם  הכסף.  את  הפסדתי 
אני  לשלום.  לעזור  צריכים  ‘קטנים’ 
מקבלים  הם  תראה,  בהם.  מאמין 
בשוקי  תות  לקילו  שקלים   14-13
מיליון  שישה  של  הכנסה  הייצוא. 
שקלים בערך. אני אמור לקבל כ-6 
עד 8 אחוזים מעסקאות הייצוא. גם 
אם תרמתי 200 אלף שקלים, הסיכון 
שיהיה  מאמין  אני  חמור.  כך  כל  לא 

בסדר”. 
חקלאים  מייצגים  ערבה”  “מגדלי   
פלסטינים גם בטובאס, שם מגדלים 
תבלינים לייצוא וגם בבקעה, בכביש 
מול  הגבול,  של  המזרחי  מצדו   ,90
פלסטינים  מגדלים   - גילגל  היישוב 
עם פלפל ו”מגדלי ערבה”, מייצאים 

אותו לאירופה.

שמעון וילנאי

איציק ויזנברג מנכ"ל מגדלי ערבה
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מדינת ווירג’יניה פותחת 
ערוץ חדש לחברות 

ישראליות: אגרו-טכנולוגיה

אחרי ההצלחה של שטראוס )הקמת מפעל החומוס הגדול ביותר בארה”ב ב- 
100$ מיליון( מדינת ווירג’יניה מחפשת עוד הזדמנויות

 המשרד הממשלתי לקשרי הסחר 
)המדינה  ווירג’יניה  ובין  ישראל  בין 
של  החסות  תחת  שהוא  בארה”ב( 
יחסים  לקדם  פועל  המושל,  משרד 

ביש יעם תעשיית האגרו-טכנולוגיה 

ראל. עתה מדינת ווירג’יניה מחפשת 
האגרו- מתעשית  ישראליות  חברות 
את  להרחיב  המעוניינות  טכנולוגיה 
ולכן   – האמריקאי  בשוק  פעולתן 
שולחת קבוצת מומחים לישראל )בין 

 )2013 בפברואר   18-21 התאריכים 
ישראליות  חברות  עם  להיפגש  כדי 

יבמגוון תחומים בתעשיית האגרו-טכ
במשרדי  יתקיימו  הפגישות  נולוגיה. 
מווירג’יניה.  למשרד  שיפנו  החברות 
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יכדי לקבל מידע על הפרויקט, נא לי
http://:צור קשר דרך אתר הפרויקט
www.viab.org/#!gateway-usa-

agrotech/c228q
המערבי  בחוף  נמצאת  ווירג’יניה 
באמצע המדינות המיד-אטלאנטיות 
ריצ’מונד  והבירה   )Mid-Atlantic(

האוכלו המדינה.  באמצע  ינמצאת 
8 מיליון איש. חלק  סייה שלה מעל 
גדול מכלכלת ווירג’יניה מבוססת על 
שני  של  התוצרת  ויערנות.  חקלאות 
התחומים הנ”ל הינה כ $55 מילארד 

ילווירג’יניה בכל שנה. התחומים המו
בילים בחקלאות וביערנות הם: עופות 

תרנגולי  חלב,  פרות,  ועיבוד(,  )גידול 
גינון וחממות, פול סויה, תירס  הודו, 
חזירים,  חציר,  ביצים,  טבק,  ופלחה, 
גידול דגים )Aqua-culture ( וגידול 

ירקות כמו עגבניות ותרד.
יההצלחה הגדולה ביותר של המש

רד היתה ההשקעה המוצלחת של כ- 
‘סברה  בהקמת מפעל  מיליון   $100
שטרי חברת  של   2010 ב -סלטים’ 
 Pepsi הבינלאומי  השותף  )עם  אוס 
Frito-Lay פפסי-פריטו לאיי( קרוב 
של  המפעל  ריצ’מונד.  הבירה  לעיר 
ביותר  הגדול  הוא  סלטים’  ‘סברה 
 3Q( האחרון  וברבעון  ארה”ב  בכל 

2012( – ‘סברה סלטים’ הגדילה את 
מכירותיה בכ- 32%, למעלה מ- 70$ 

במ זכה  המפעל  לאחרונה,  ימיליון. 
ממדינת  דולר  מיליון  רבע  של  ענק 
מערכת  את  להרחיב  כדי  ווירג’יניה 

המו”פ.
מה באים  מווירג’יניה  יהמומחים 

עסקי,יעוץ  פיתוח  הבאים:  תחומים 
היא שבסוף  ושיווק. המטרה  פיננסי 

חב של  סלקטיבית  קבוצה  יתיבחר 
ולבנות את  להן להקים  רות שיעזרו 
ומשם  ווירג’יניה  במדינת  עסקיהן 
ארה”ב.  לכל  עסקיהן  את  להרחיב 
אגרו- כ”חממה  ייחשבו  הקבוצות 

שדה מחקר בוורג'ינה
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לחב יעזרו  והמומחים  יטכנולוגית” 
כספים  גיוס  בניהול,  הנבחרות  רות 

יועובדים, איתור מקום להקמת מש
הפצה  בדרכי  יעוץ  רדים/מפעלים, 

פוטנ שותפים  עם  חיבור  יואחסון, 
חד שווקים  עם  וקשרים  יציאליים, 

 New(( וונטורס’  ריצ’מונד  ‘ניו  שים. 
שמובילה   Richmond Ventures
את הפרויקט מביאה שנים של ניסיון 

יוהצלחות בגידול עסקים. הם ישתמ
ובכספם  ביכולותיהם, בקשריהם  שו 

יכדי למנף את החממה האגרו-טכנו
ילוגית תוך כדי התאמה לצורך החב
רות הישראליות שייבחרו לפרויקט.

העסקים  ואשת  היזמית  לפי 
“ב-  קורל:  ללה  הגב’  בווירג’יניה, 
2012 ווירג’ינה זכתה בפרס על מעי
יתרה מזאת,  רכת הפיתוח העיסקי. 
זכתה  הבירה  ריצ’מונד   2011 ב- 
 Wall ג’ורנל  סטריט  מוול  בפרס 
 Street Journal ( )MarketWatch

בה ביותר  הטובות  מהערים  יכאחת 
יקמת ובהפעלת עסקים. אנחנו שמ

חים להזמין עסקים מישראל ל”אולד 
(הכינוי   Old Dominion( דומיניון” 

העממי של ווירג’יניה.”

מוצ סמנכ”ל  ספינאלי,  ימייק 
קלירפרמה  בחברת  ויזמות  רים 
פעולה  שמשתפת   )ClearFarma(

עם היזם אמר: 
“פעילות המשרד הממשלתי לקשרי 
הסחר בין ישראל ובין ווירג’יניה מחזק 
את הקשר בין ישראל וווירג’יניה. כבר 
כמה שנים המשרד מוכיח את עצמו 
לחברות  טכנולוגיות’  ‘חממות  כיוזם 
מניו  השותפים  ועכשיו  ישראליות. 
ריצ’מונד וונטורס הולכים לפתח את 
ולהפעיל  האגרו-טכנולוגיה  תחום 

את החממה האגרו-טכנולוגית. “
בווירג’יניה מבוססת על  החקלאות 
או  שיתופית  משפחתית,  חקלאות 
המדינה,  נתוני  לפי  קטנות.  חברות 
ל   800 בין  נע  מהחוות  גדול  חלק 
2,000 דונם. כ-32% משטח המדינה 
15% של החי -הם אזורי חקלאות וכ
וות נמצאות בבעלות נשים. תעשיית 
ים  מי  דגי  בין  מחולקת  דגים  גידול 

)80%( ודגי מים מתוקים )20%(. 
הממ המשרד  יו”ר  רובינס,  יראלף 

ובין  שלתי לקשרי הסחר בין ישראל 
ווירג’יניה אמר, “מושל ווירג’יניה רואה 

יחשיבות רבה בהמשך השקעות בא

ורואה בישראל מקור  גרו-טכנולוגיה 
ווירג’יניה  לעתיד.  התפתחות  של 
בארה”ב  אסטרטגי  במקום  נמצאת 
 2\3 ל  להגיע ממנה  מכיוון שאפשר 
יום  תוך  ארה”ב  אוכלוסיית  מכלל 

נסיעה.”
העת  כתב  “לפי  מוסיף,  רובינס 
ההטבות   CNBC ורשת  “פורבס” 
שהמדינה מעניקה הן מהטובות בכל 
בישראל  ביקר  אגב, המושל  ארה”ב. 
עסקים  אנשי  קבוצת  עם   2011 ב 

מווירג’ניה והתרשם לטובה.”
יבעבר, המשרד ארגן בהצלחה קבו

צות של חברות ישראליות מתחומים 
עסקיהן  את  ופתחו  שביקרו  שונים 

חו מספר  לפני  למשל,  יבווירג’יניה. 
ביטחון  קבוצה מתחום  הביאו  דשים 
פנים )Homeland Security(, לפני 
הקלינטק  בתחום  פרויקט  כשנה 
)Clean Tech(, וגם פרויקט בתחום 

.)Bio Technology( ביו-טכנולוגיה
לקשרי  הממשלתי  המשרד  צוות 
הסחר בין ישראל ובין ווירג’יניה דובר 
עברית ובעל נסיון רב בפיתוח וניהול 
עסקים הן בישראל והן בארה”ב. ניתן 

לארגן ראיון בעברית.
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עגלים וכבשים
ברכב גנוב

עגלים  שישה  מכניסים  איך  חידה: 
למאזדה לאנטיס? התשובה: שלושה 
בתא המטען האחורי, שניים במושב 
המראה  זה  מלפנים.  ואחד  האחורי 
שנגלה לעיני שוטרי ימ”ר כפרי מג”ב 
ירושלים, שלכדו שני חשודים בגניבת 
מכונית  לתוך  אותם  שדחסו  עגלים 

גנובה.
בעודו  ברכב  הבחינו  הימ”ר  שוטרי 
הם  גדרה.  שליד  חלקיה  מבית  יוצא 
ועד  שרידים  מצומת  אחריו  עקבו 
שמש.  לבית  מזרחית  מטע,  ליישוב 
כשעצרו את המכונית, הם הבחינו גם 
בשישה עגלים שפוזרו ברכב, ושעל 
נגנבו מהיישוב. השוטרים  פי החשד 

בית  תושבי  החשודים,  לשני  הודיעו 
אולא שמוכרים להם מתחום עבירות 

הרכוש, שהם עצורים.
מפקד  סגן  ליכטנטל,  איתי  פקד 
“מדובר  ירושלים:  מג”ב  כפרי  ימ”ר 
היישובים  את  שמכות  בחוליות 
לפגוע  קל  שבהם  הכפריים, 
באוכלוסייה. החוליה היא פלסטינית 
לייחס  שניתן  ישראלי,  שת”פ  עם 
לה עבירות קודמות. מדובר בחוליה 
בזמן  ניידת  ניגחו  שחבריה  אלימה, 
כדי סכנת  אלים עד  המעצר, שהיה 

חיים ללוחמים”.
אחרי המעצר נלקחו העגלים למשק, 
שם ניתן להם מזון כדי לחזק אותם. 

מג"ב ˆ מג"ב ˆ מג"ב ˆ מג"ב ˆ מג"ב ˆ מג"ב ˆ

שלושה  בני  הם  המבוהלים  העגלים 
כי  סכנה  והייתה  חודשים,  וארבעה 
ימותו מחרדה או מעילפון. “שלושה 
ושלושה  הרכב  בתוך  מפוזרים  היו 
פקד  סיפר  האחורי”,  המטען  בתא 
החיות  מקרים,  “בהרבה  ליכטנטל. 
מחרדה.  או  מעילפון  מתות  האלה 
לקחנו אותם למשק, נתנו להם מים 
מקרים,  יש  אותם.  והצלנו  וחציר 
שבהם פשוט שוחטים אותם במקום 
ממכירתם  לקיחתם.  על  להקל  כדי 
חברי  התכוונו  הגנובים  העגלים  של 
גבוהים,  סכומים  להרוויח  החוליה 
ברשות  משכורות  שתי  כמו  שהם 

הפלסטינית”.
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 ביצים מסוכנות
עדים  אנו  האחרונה  בתקופה 
מגדלים  שבהם  רבים  למקרים 
ומובילים ביצים בתנאים לא הגיוניים 

וברכבים לא מתאימים.
אוכלים  שאנו  מהביצים  חלק 
לתוך  יום מוברחות  מדי  כמעט 
שגורם  מה   - פיקוח  ללא  ישראל 
למחדל תברואתי חמור ועלול לסכן 
משגשג  עסק  זהו  הצרכנים.  אותנו, 
לעבור  עז  רצון  במבריחים  המעורר 
את המחסומים ולהעביר את הביצים 
השטחים  דרך  ולחנויות  למרכולים 
כדי להקטין עלויות ולמקסם רווחים.

משמר  של  עמקים  כפרית  יחידה 
באזור  יזום  מחסום  הציבה  הגבול 
החסם  ביצוע  במהלך  עדשים.  תל 
זיהה הצוות רכב חשוד שנכנס כמה 
פעמים ליישוב - מה שעורר מיד את 

חשדם. הצוות בדק את תכולת הרכב 
תבניות  כ-187  בו  ומצא  החשוד 
ביצים, שהוברחו לישראל באופן לא-

חוקי ולא מוסדר.
חשוב לציין, כי ביצים אלו מוחזקות 
החמה,  בשמש  רבות  שעות  לעתים 
מתאימים  שאינם  קשים  בתנאים 
להיות  להן  שגורם  מה   - להחזקתן 
לעשות  עלול  אשר  תברואתי  מפגע 
בבית  הסועד  של  לצלחת  דרכו  את 

או במסעדות שרוכשות ביצים אלו.
למרבה המזל, הפעם זה לא קרה, 
הודות לערנות הלוחמים - הסחורה 
והובל  נעצר  והחשוד  הוחרמה, 

לחקירות ולהמשך טיפול.

 בשר לא כשר 
קונים  שאנו  הבשר  האם 

מזמינים  או  בקצבייה  בסופרמרקט, 
כשיר  טובה,  במסעדה  לאכול 
יחידת  לוחמי  לנו?  יזיק  ולא  למאכל 
משמר  של  עמקים”  כפרי  “שיטור 
כדי  ולילות  ימים  הגבול עובדים 
קרובות  שלעתים  המזיק,  שהבשר 

גם גנוב - לא יגיע לצלחת שלנו.
שנערכה  הללו,  הפעילויות  באחת 
היחידה פרסו   לוחמי  לאחרונה, 
חשוד,  רכב  לתפוס  כדי  יזום  מארב 
היה  מודיעיניות  הערכות  פי  שעל 
אמור להגיע מהשטחים לתוך שטח 
של  מבוטל  לא  מספר  עם  ישראל 

כבשים גנובים.
הגיע לעבר  שהרכב  בשעה 
ידיהם,  על  נחסם  הוא  הלוחמים, 
וכאשר הבינו הגנבים שאין להם עוד 

לאן לברוח - עצרו את המשאית.
תושבי  שני  נמצאו  המשאית  על 
כבשים  ראש,   85 ועמם  ישראל, 
אלף  מ-200  יותר  שערכם  גנובים 

שקלים.
כי הברחת  נראה,  בתחקור ראשוני 
הכבשים התבצעה לצורך סחר בהם, 
שני  במחלות.  נגועים  חלקם  בעוד 
להמשך  ונלקחו  נעצרו  החשודים 

טיפול חקירתי.
ארוכה  דרך  לרוב  עובר  גנוב  בשר 
ובאופן  קירור  ללא  קשים,  בתנאים 
כך,  ועקב  לחלוטין,  סטרילי  לא 
התנאים התברואתיים הקשים בחלק 
מן המקרים מביאים אותו למצב שבו 
זו  פעילות  למאכל.  כשיר  אינו  הוא 
מהווה רק חלק מהפעילות השוטפת 
של לוחמי יחידת שיטור כפרי עמקים 
הגבול  משמר  של  נוספות  ויחידות 
הרשות  משטחי  בשר  הברחות  נגד 
וגניבות  ישראל  לשטחי  הפלסטינית 

בשר.

ביצים מוברחות
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נשיא המכללה האקדמית תל חי פרופ' יונה חן:

"אנחנו מספקים 
תעסוקה לגליל"

3,267 סטודנטים איישו את ספסלי 
האקד במכללה  בתשע”ב  יהלימוד 

חי. שתי פקולטות פעילות  תל  מית 
במכללה: מדעים וטכנולוגיה, ומדעי 
החברה והרוח. שישה חוגים ותכניות 
החברה  במדעי  ושבעה  במדעים 
מהסטודנטים   14% )מח”ר(,  והרוח 
סטודנטים   2,500 מיעוטים.  בני  הם 
המכללה  בוגרי  בקהילה,  פעילים 
השתלבו במפעלים, בגופים ציבוריים 

ועסקיים בצפון הארץ.
בראשית ראיון החודש, שאלתי את 
חי,  תל  האקדמית  המכללה  נשיא 

יפרופסור יונה חן: מה מושך סטודנ
טים לבוא ללמוד בגליל, אילו הטבות 
אותם  לשכנע  כדי  מעניקים  אתם 

לבוא?
פי הטבה  כל  “אין  חן:  יונה  יפרופ’ 

איכותית  מהטבה  נהנים  אנו  ננסית. 
דופן  יוצאת  כאן  האווירה  אדירה. 
לישראל - חיי קמפוס אינטנסיביים, 

הסטודנ תרבות.  פעילות  יעתירי 
מוצאים  בגליל  ללמוד  שבאים  טים 
עם  הרבה  מדבר  אני  שני.  בית  פה 
התפעלות  מלאי  וכולם  סטודנטים 
דרוזי  סטודנט  לדוגמה:  מהמקום. 
לומד  במכללה,  וחצי  שנה  מג’וליס, 
‘אני מרגיש  לי:  וניהול, אומר  כלכלה 
יותר מאשר בג’וליס’. הוא  כאן בבית 

מתגורר במושב מרגליות.
חן,  פרופ’  ממשיך  לציין”,  “חשוב 
“המכללה על 95 הדונם שלה נטועה 
בתוך אזור חקלאי. פעילים בחקלאות 
הסטודנטים  בפני  וחושפים  באים 
המבורכת.  החקלאית  הפעילות  את 

לאג לחקלאות,  משיכה  חשים  יאנו 
רותוריזם )תיירות חקלאית( ולאיכות 

הסביבה.

 25% של  ספק  הוא  הזה  “האזור 
ישראל. המכללה  מכמות המים של 
יוצאות  באיכויות אקדמיות  מצטיינת 
בכל  איכותית  כאן  ההוראה  דופן, 
טווח המקצועות, וזה נעשה תוך כדי 

לסטו המרצים  בין  אווירה  יהשראת 
דנטים, נגישות גבוהה של סטודנטים 
למרצה, דיאלוג שאינו מובן מאליו וכן 
שמירה על 17-16 סטודנטים בכיתת 
יחסית  קטנות  כיתות  ועל  מעבדה 
100 סטודנטים בכיתת הרצי  של עד
אות )פרופ’ חן מגלה, שכשהוא חבש 
באוניברסיטה  הלימודים  ספסל  את 
480 סטודני  העברית בירושלים, היו

יוצר  זה  ש”ו(.  הרצאות,  בכיתת  טים 
סביבה לימודית איכותית”.

ההסב שטף  את  עוצר  חן  יפרופ’ 
פרו אצלנו  “ביקר  לספר:  כדי  ירים 

בא  הוא  טרכטנברג.  מנואל  פסור 
של  מזרח  קמפוס  הכרזת  לטקס 
המכללה על שמו של גוסטאב לוואן 
זכרו לברכה, מייסד קרן רש”י, ואמר 
בטקס: ‘המכללה האקדמית תל חי, 

אי של  פרמטרים,  של  רב  יבמספר 
ואז  בישראל’,  הראשון  במקום  כות, 
פנה אליי ואמר: ‘תספר לי איך עשית 

את זה’”.

שמעון וילנאי

ראיון החודש 

נשיא המכללה, פרופ' יונה חן
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מי בא אליכם ללמוד חקלאות?
“14% מהסטודנטים, בני מיעוטים, 
מגיעים  לסוגיה.  חקלאות  לומדים 
אלינו מי שגדל בהתיישבות העובדת, 
ממצפים.  וגם  ממושבים  מקיבוצים, 

יכאלה שאין להם רקע חקלאי וכמו
בתחום  עניין  להם  שיש  עירוניים  בן, 

החקלאות.
הכי  במקום  ממוקמים  “אנחנו 
לגבול,  קירבה  בישראל:  פריפריאלי 

אור מאזורים  רחוק  עימות,  ילאזורי 
המזרחי,  מהגליל  באים   31% בניים. 
העי ומאזור  המערבי  מהגליל   29%
 12% הארץ,  ממרכז   15% מקים. 
5% מתל אביב, 3% מירושי  מחיפה,
לים, 3% מדרום הארץ ו-2% מאזור 
הציוני  המעשה  זה  ושומרון.  יהודה 
בגי האחרונות  השנים   20 ב -שקרה 
לצעירים  שואבת  אבן  העליון,  ליל 

יאיכותיים שמהווים מנוף לפיתוח ול
ביסוס הגליל”.

מעורים  גם  שלכם  הסטודנטים 
בחיי הגליל?

“המכללה היא מנוע צמיחה מרכזי 
לפיתוח הגליל. היא מביאה כ-4,500 
מינהי עובדים   500 ועוד  סטודנטים 
ליים ואקדמיים. יש לנו טביעות אצבע 
בתחום התעסוקה, בתחום המגורים. 

בא היו  שלא  אנשים  אלפי  כאן  ייש 
בחצור,  גרים  עכשיו  קודם,  הזה  זור 

בראש פינה, בקריית שמונה.
שלנו  המעונות  את  בונים  “אנחנו 
שמונה  בקריית  אלא  בקמפוס,  לא 
הסמוכה, אלף סטודנטים גרים שם. 
סטודנטים מעניקים חיים לקיבוצים, 
שקלים  אלף  משלמים  סטודנטים 

קיבוצים  בקיבוץ.  לדירה  לחודש 
שקלים  כמיליון  של  מהכנסה  נהנים 

בשנה”.
עד כמה אתם מסייעים לתעסוקה 

בגליל?
משמעו בעיה  יש  העליון  י“בגליל 

בהחלט  אנחנו  תעסוקה.  של  תית 
נקל סטודנטים  יותר  לראות  ירוצים 

טים בתעסוקת המרחב - בתעשייה, 
אנחנו  בחקלאות.  בתיירות,  בחינוך, 
הטובים  תכניות:  יצרנו  אדישים,  לא 
נותנים הטבה של ממש  לתעסוקה. 

בג לעבוד  שמוכנים  ילסטודנטים 
מששת  שלושה  פני  על  מלגה  ליל, 
עבודה  להם  מציעים  הסמסטרים. 

במרחב בתחומים שונים.
שמחציתן  מלגות  להם  “נותנים 
ומחצית  המעסיק  ידי  על  ממומנת 
על ידי המכללה. כשהסטודנט עובד 
וזה  המעסיק  את  להכיר  לומד  הוא 
הזדמנות  נוצרת  אותו.  להכיר  לומד 
רבים  מקרים  ויש  מזה  ליהנות  פז 
לסטודנט  מציע  המעסיק  שבהם 
השלמה  זו  ארוך.  לטווח  משרה 

מלאה לייעוד של הסטודנט”.
יש די מקומות עבודה לסטודנטים 

שחפצים לעבוד בגליל?
סופי  BMC‘ מפעל  מבוגרי   50%“
כאן  בוגרי המכללה, למדו  טוור’ הם 
מלאנוקס,  מפעל  המחשב.  מדעי 
מרכז  מפעיל  ביוקנעם,  שמרכזו 
התעשייה  באזור  ופיתוח  מחקר 
בוגרי  הם  מהעובדים  ו-50%  חי  תל 
נקלטו  סטודנטים  עשרה  המכללה. 
נאות  בקיבוץ  נאות  טבע  במפעל 

מרדכי.

מס תעסוקה  מקומות  אין  י“עדיין 
כמיי רואה עצמה  יפיקים. המכללה 

צגת הדור הצעיר, ששואף להעתיק 
את מגוריו לצפון, והיא מפעילה את 
התכניות ופועלת מול גורמי הממשל 
השונים, שרים וחברי כנסת, לקידום 

דרי בגליל העליון.  יהקמת מפעלים 
להרחיב  היא  מהפוליטיקאים  שתנו 

הפו למעסיקים  ההטבות  סל  יאת 
לתעשיין  ההטבות  סל  טנציאליים. 
כמעט  זהה  העליון  ובגליל  ביוקנעם 

פרופסור יונה חן
יונה חן )71( נחשב  פרופסור 

ילאחד האנשים המוערכים ביו
בישראל  החקלאי  בתחום  תר 
ובעולם כולו והוא עטור פרסים 
הדוקטורט  עבודת  ושבחים. 
שהגיש לאוניברסיטה העברית 
בירושלים עסקה בתחום כימיה 

פיזיקאלית של מים וקרקע. 
כנשיא  שנים  שלוש  מכהן  חן 
חי.  תל  האקדמית  המכללה 
הוועד  חבר  היה  לכן,  קודם 
במשך  המכללה  של  המנהל 
שש שנים. בשנים 1997-1993 

למד הפקולטה  דיקאן  יהיה 
ואיכות  המזון  החקלאות,  עי 
האוניברסיטה  של  הסביבה 
בכיר  חוקר  ברחובות.  העברית 
בתחומי מים וקרקע, עם דגש 
מהותי על מחזור מים )השבת 
אורגניים.  חומרים  ועל  קולחין( 
הבין- האגודה  של  כבוד  חבר 
האורג החומר  לחקר  ילאומית 

עשרה  רק  יש  כולו  )בעולם  ני 
ש”ו(  האגודה,  של  כבוד  חברי 
נשיא  האגודה,  כנשיא  ומכהן 
האגודה הישראלית לאקולוגיה 
ואיכות הסביבה, חבר כבוד של 
האגודה האמריקנית של מדעי 
 1991 שנת  מאז  ומים  קרקע 
ומאז גם חבר כבוד של האגודה 
האמריקנית למדעי החקלאות, 

האוניברסי של  כבוד  ידוקטור 
טה לאיכות הסביבה בברסלאו 
בפולין וחתן פרסים: רוטשילד, 
ירושלים, קרן אומבולד מטעם 
ממשלת גרמניה וקיי. פרופסור 
יונה חן מתגורר בנס ציונה עם 
רעייתו נחמה, לשעבר מנהלת 
לבני  ברחובות.  פדגוגי  מרכז 

הזוג בן ובת וארבעה נכדים.

בציר ענבי יין
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סל  את  להגדיל  חייבת  והממשלה 
ההטבות”.

מכללה  על  באחרונה  פורסם 
התזונה.  תחום  את  שתלמד  חדשה 
לתחום,  תעסוקה  מקומות  די  אין 

מדוע להקים עוד מוסד אקדמי?
לעוד  מקום  אין  הנוכחי  “במצב 

מוסד אקדמי ללימודי תזונה, משום 
שלושת  בבוגרים.  מחסור  שאין 
בתחום  שנים  שפועלים  המוסדות 
מספקים את הביקוש. לעומת זאת, 
המכללות  לשלוש  גדול  קושי  יש 
לסטאז’  מקום  למצוא  הקיימות 
הבריאות.  משרד  בפיקוח  שהוא 

לעתים  נמשכת  למקום  ההמתנה 
הסטודנטיות  ובמהלכן  שנתיים 
נשי,  מקצוע  הוא  שתזונה  )מתברר 
מהבוגרות  וחלק  מתייאשות  ש”ו( 

עוברות למקצועות אחרים.
נזק  בבחינת  היא  פקולטה  “עוד 
ההמתנה  את  שיחמיר  טוטאלי, 

תזו לומדים  היום  עבודה.  ילמקום 
החקלאות  למדעי  בפקולטה  נה 

ברחו העברית  האוניברסיטה  ישל 
יבות, במכללת אריאל )הוכרה כאו

חי.  בתל  ואצלנו  ש”ו(  ניברסיטה, 
עוד מוסד אקדמי  עומדים לפתוח 
האקדמית  “המכללה   , ברחובות, 

יפרס”, שממוקמת כמה מאות מט
רים מהפקולטה לחקלאות, ואין כל 

צורך בכך”.
היית  כיצד  חן,  פרופסור  לסיום, 
במאה  ישראל  חקלאות  את  מגדיר 

ה-21?
חק היא  בעיניי  ישראל  י“חקלאות 
הח בזכות  ומובילה  מצטיינת  ילאות 

והתנאים המכבידים  ריצות, הכישרון 
שבהם פועלים חקלאי ישראל, חרף 

יחסר המים ומיעוט השטחים החקל
איים העומדים לרשותם”.

מעבדות תל חי

Almog.yaish@gmail.com 054-5614515 :יצירת קשר: אלמוג
Uri.yaffe@gmail.com  052-3926701 :אורי

www.AgroShelef.com
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יישום עקרונות הדברה 
משולבת לפי תקן 

GLOBAL G.A.P. IFA

“יישום חקלאות אחראית, המכבדת 
את הצורך בבטיחות המזון, הסביבה 
ורווחת העובד תוך שימור אוכלוסיות 
ר, לשם הבטחת אספקה של מזון  ַהַבּ

יטרי מבלי לסכן את הערכים החשו
על  החרות  המוטו  זהו   - הללו”  בים 
שהוקם  גלובלגאפ,  ארגון  של  דגלו 
הסופרמרקטים  התאחדות  ידי  על 

האירופי.
בטיחות  בנושאי  צרכנים  חששות 

ימזון, זיהום הסביבה ואף היחס לעוב
די הייצור גוברים והולכים. ביטוי לכך 
בפרסומים  לעת,  מעת  למצוא  ניתן 

והישר האירופית  בתקשורת  ישונים 
אלית, כאחת.

 2011 לשנת  המדינה  מבקר  דו”ח 
לצמ הממשלה  החלטות  כי  יקובע, 

צם את השימוש הנרחב של חקלאי 
בחקלאות  הדברה  בחומרי  ישראל 
לא יושמו כמעט. במוצרים חקלאיים 
חריגות  לעת,  מעת  נמצאים,  שונים 
גבוהות מהמותר של חומרי הדברה. 

ימי שתייה במקומות מסוימים מזוה
ותושבים שמתגוררים  מים מדשנים, 
סובלים ממפגעי  חקלאיים  באזורים 
עד  לעתים,  לבחילות,  הגורמים  ריח 

יכדי צורך באשפוז. אוכלוסיית החק
לפגיעה  בסיכון  מצויה  עצמה  לאים 
הדברה  בחומרי  זהיר  לא  משימוש 

ומחשיפה מוגזמת אליהם.
מצביע  שעליהם  המחדלים  כל 
מבקר המדינה הם הרקע וממנו נולד 

יצורך ליצור סטנדרט לקיום “תנאי גי
 Good Agricultural( נאותים”  דול 
הקוי בחקלאות   )Practice - GAP
חייבים  אין  כלומר,  נבנציונאלית. 
“לזכות”  כדי  אורגנית  תוצרת  לצרוך 

במזון חופשי מחומרי הדברה.
יּוֶרְּפַגאפ  ארגון  הוקם  כך,  לשם 
התאחדות  ידי  על   )EurepGAP(
אשר  האירופי,  הסופרמרקטים 
לראשונה  זה  וֹולּוְנָטִרי  תקן  פרסם 
הארגון  שחרת  המוטו   .1997 בשנת 
אחראית,  חקלאות  “יישום  דגלו:  על 
המכבדת את הצורך בבטיחות המזון, 
שימור  תוך  העובד  ורווחת  הסביבה 
הבטחת  לשם   - ַהַּבר  אוכלוסיות 
לסכן  מבלי  טרי,  מזון  של  אספקה 
ערכים חשובים אלו”. למרות שהתקן 
יצרנים מכל העולם אימצו  וולונטרי, 

תוצר שיורשו לספק את  כדי  יאותו, 
תם לרשתות מובילות באירופה.

ארגון יורפגאפ קבע מספר תקנים, 
תקן  בישראל.  מיושם  הקטן  חלקם 
גלובלגאפ למשק החקלאי המשולב 
תקן  הוא   )GLOBALG.A.P. IFA(
לבטיחות המזון, הנפוץ ביותר במגזר 
החקלאי בעולם ואף בישראל )בתת-
יהתחום של פירות וירקות( והוא מג

חקלאיים  תחומים  מספר  עבור  דיר 
 .)GAP( נאותים”  גידול  “תנאי  מהם 

יהעיקרי בהם הוא תחום הצומח )פי
רות וירקות, פרחים וצמחי נוי, גידולי 

שדה וגם קפה ותה(.
בתקן,  החקלאיות  הדרישות 

מס המשק,  ברמת  ליישמן  ישיש 
זוט בכירה,   – רמות  לשלוש  יווגות 

 Major, Minor,( המלצה  רה, 
בתחילת   .)Recommendation
2011 פורסמה גרסה 4.0 של התקן 
לתוקף  שנכנסה  בעברית(,  )גם 
1 ביי -המחייב את החקלאים החל מ

נואר 2012.
כולנו מודעים היטב לריבוי הדרישות 

תקני  של  והמנהלתיות  היישומיות 
וה המזון  בתחומי  ובטיחות  יאיכות 

חקלאות. יחד עם זאת, חשוב מאוד 
להיות מודעים לעדכונים ולחידושים 
בדרישות אלו, על מנת שנוכל לסייע 
לחקלאים וליצואנים לעמוד בהן, כדי 
לאפשר את המשך הייצוא החקלאי 

השוטף.
מתמו עמן  הקשות  הבעיות  יאחת 

דד החקלאי, בתדירות גוברת והולכת 
מחד גיסא, היא דרישות הקניינים של 

לצמ האירופיות,  השיווק  ירשתות 
ההדברה  תכשירי  “ארסנל”  את  צם 
היום- במלחמתו  לרשותו  העומדים 
גיסא,  ומאידך  להגנת הצומח,  יומית 

המות השארית  רמת  את  ילהפחית 
רת בתוצרת אל מתחת למחויב על 
פי חוק. מצב זה מחייב את החקלאי 
חלופיים.  הדברה  פתרונות  למצוא 
דרישת תקן גלובלגאפ היא שיתקיים 
במשקים  משולבת  הדברה  ממשק 

רפי גמסון BSc. Agr., ראש תחום 
IQC-חקלאות, המכון לבקרה ואיכות

רפי גמסון
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המשווקים לרשתות.

ניהול ממשק הדברה 
)IPM( משולבת

“ביו- בחברת  השיווק  אנשי  לזכות 
אצל  ליצור  הצליחו  כי  ייאמר,  בי” 

המק המונח  בין  זהות  יהחקלאים 
יישום  ובין  משולבת”,  “הדברה  צועי, 
ניהול  כי  יש לזכור,  חרקים מועילים. 

הת כולל  משולבת  הדברה  יממשק 
יייחסות למגוון רחב של שיטות זמי

של  ושילוב  בפגעים,  לשליטה  נות 
כל האמצעים המתאימים כדי לדכא 
מזיקים  של  אוכלוסיות  התפתחות 

יומחלות, תוך שהוא משאיר את השי
מוש בתכשירי הגנת הצומח למקרים 
זו,  בדרך  אחרת.  ברירה  אין  שבהם 
מפחית ממשק ההדברה המשולבת, 
בעקיפין, גם את הסיכונים לבריאות 

הציבור ולפגיעה בסביבה. 
להתח יש  חקלאי-מסחרי,  יבייצור 
הת אופן  של  הטבעית  בשונות  ישב 

השונים  בגידולים  הפגעים  פתחות 
כל  השונים.  הגיאוגרפיים  ובאזורים 

לה חייב  משולבת  הדברה  יממשק 
הפיזי  המקומי  בהקשר  מיושם  יות 
והביולוגי  וכו’(  אקלים  )טופוגרפיה, 
הטבעיים(,  והאויבים  הפגעים  )מגוון 

יתוך לקיחת שיקולים כלכליים בחש
בון )תמיכות כספיות, דרישותיהן של 
וכו’(  המדינות המייבאות את תוצרת 
ייצור בר קיימא הכולל  כדי להבטיח 

הגנה על הגידול.
“ניהול  במושג  הראשונה  המילה 

ני היא  משולבת”,  הדברה  יממשק 
מידע: מהן  להיות  חייב  ולניהול  הול, 
ומה חומרתן? רכישת הידע  הבעיות 

ינעשית באמצעות ביצוע הערכת סי
בין  הכוללת,  הגידול  לחלקות  כונים 

הצמח החלקה,  היסטוריית  יהשאר: 
ייה והגידולים השכנים, דגימות קרקע 
ומים וכדומה. ניתוח יעיל של הערכת 
שיש  האמצעים  את  יזהה  הסיכונים 
לנקוט כדי למנוע או לצמצם בעיות 
של מזיקים, מחלות ועשבים בגידול 

המיועד.

שלושת עמודי התווך 
של ניהול ממשק הדברה 

משולבת
של שלושה  זיהה  גלובלגאפ  יתקן 

 IPM-ה בממשק  כרונולוגיים  בים 
לעקרונות  בהתאמה  הנמצאים 

ביולוגית  הארגון הבין-לאומי לבקרה 
 International Organization  -
 )for Biological Control( IOBC

יואלו הם: מניעה, ניטור והערכה, הת
ערבות.

מניעה
היוו במניעת  מאמץ  להשקיע  ייש 

צרות בעיות הנגרמות בשל מזיקים, 
ימחלות ועשבים, כדי למנוע את הצו

מלכתחילה.  כימית,  בהתערבות  רך 
יישום עיקרון זה כולל שיטות עיבוד 
ופעולות ניהוליות ברמת המשק, כדי 
או לצמצם את המקרים של  למנוע 

הופעת מזיקים, מחלות ועשבים.
יישום של פעילות  נדרש  מהמגדל 
הכוללת  זו,  בקטגוריה  לפחות  אחת 
המסוגלים  ייצור  באמצעי  שימוש 

ילהפחית את המקרים ואת רמת הנ

ובדרך  פגעים,  התקפות  של  גיעות 
בהתערבות  הצורך  את  להפחית  זו, 

כימית.
 - קרקע  דוגמאות:  מספר  להלן 
נמטודות,  קרקע,  מזיקי  למניעת 
ליישם  יש  ועשבים,  )שורש(  מחלות 
)כרב  מנוחה  ושנת  זרעים  מחזור 
או מצע  חיטוי הקרקע  נח( כשניתן. 

יהגידול )חיטוי תרמי, איוד, חיטוי בקי
נקיים ללא  כלי עיבוד  וכדומה(.  טור 
של  וסניטציה  אחר  משדה  שאריות 
במקרה  פרי,  )כולל  הגידול  שאריות 
של גידולי מטע(. אין לשמור שאריות 

גידול בקרבת החלקה.
כדי  מנע  אמצעי  ליישם  יש   - מים 

לח )התואמים  נקיים  מים  ילהבטיח 
בשיטות  שימוש  המקומית(.  קיקה 
המתאימים  מיטביים  ודישון  השקיה 
לגידול )מניעת לחות על נוף הצמח 

שטח 
מרוסס
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וכדומה(.
מתאימים,  בזנים  בחירה   – צמחים 
עמידות  בעל  ריבוי  בחומר  שימוש 
בחומר  שימוש  ולמזיקים,  למחלות 
ריבוי נקי ממחלות וממזיקים )זרעים 

יאו שתילים(, שמירה על עומדי שתי
לה וזריעה מתאימים.

האקלים  לתנאי   - ותזמון  אקלים 
מח התפתחות  על  גדולה  יהשפעה 

ניתן  לכן  ועשבים,  מזיקים  ועל  לות 
אגרו- תחנה  של  הקמתה  לשקול 
אקלימית לניטור אקלים או להירשם 
אקלימיות.  והתראות  מידע  למרכז 

יביצוע פעולות חקלאיות במועד הנ
כון יכול לסייע במניעת בעיות, שימוש 
במידע אקלימי עשוי לסייע בקבלת 

החלטות יישום במועד מתאים.
ניקיון המשק )היגיינה וסניטציה( - 
למנוע  כדי  סניטציה  על  לשמור  יש 
ועשבים  מזיקים, מחלות  כניסה של 
לחלקה וכדי למנוע את פיזורם ואת 
הפצתם בתוך הגידול. מניעת העברה 
של מזיקים, מחלות ועשבים על ידי 
מעבר  באמצעות  תיעשה  אדם  בני 
מאולחים  לאזורים  נקיים  מאזורים 

הולם,  ביגוד  לבישת  להיפך(,  )ולא 
נעליים  ידיים,  חיטוי  נעליים,  כפפות, 
ובגדים לפני כניסה לחלקה, במיוחד 
מגדלים  של  בחלקות  ביקור  אחרי 
שימוש  הגידול(.  בסוג  )תלוי  אחרים 

במכלי אסיף ובארגזים נקיים.
יאמצעים טכניים – גידול בבתי צמי

 IP )Insect ברשתות  שימוש  חה, 
לחרי פיזי  מחסום  המהוות   )Proof
קים ולכן משמשות כאמצעי מניעה. 
התקנת תיבות קינון לעופות דורסים, 
להדברת המכרסמים. מניעת פגיעה 
)עקב  טבעיים  אויבים  באוכלוסיות 
שימוש  חרקים(,  בקוטלי  שימוש 
לחרקים  בררנים  חרקים  בקוטלי 
בררניות  יישום  שיטות  המועילים, 
של  קרקעי  יישום  נקודתי,  )יישום 
פיתיונות  יישום  סיסטמיים,  חומרים 
משיכה  מלכודות  העצים,  גזעי  על 

וקטילה וכו’(.

ניטור והערכה
יהניטור הוא בדיקה עקבית של הגי

מזיקים,  של  לנוכחות  וסביבתו  דול 

פרחים אדומים - שמירה על פרחי הבר

תיבת קינון - הדברה ביולוגית
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והתפת מיקומם   - ועשבים  ימחלות 
)בי ההתפתחות  שלבי  בכל  יחותם, 
ההתפת עוצמת  וכו’(,  זחלים  יצים, 

חות )רמת האוכלוסייה, רמת האילוח 
וה המחלות  המזיקים  ומיקום  יוכו’( 

עשבים. זו אחת הפעולות הקריטיות 
של IPM, משום שביכולתה להתריע 
והעוצמה  בפני המגדל על הנוכחות 

של הבעיות בגידול.
לקבל  למגדל  מאפשר  הניטור 
המתאימות  השיטות  לגבי  החלטות 
דרושים:  זה  ולצורך  להתערבות 
הכשרה - הניטור חייב להתבצע על 

מתאי הכשרה  בעל  אדם  כוח  יידי 
מזיקים  של  זיהוי  כמו  בנושאים  מה 
שיטות  מחלות,  הטבעיים,  ואויביהם 
לניטור ובקרה )כולל שמירת תיעוד(, 
עקרונות ניהול הדברה משולבת, ידע 

על אודות תכשירי הדברה ויישומם.
לניטור, מערכות הת יעוד דרושים 
מצו בשוק   - להחלטה  וכלים  יראה 

יים מודלים לחיזוי ומערכות תומכות 
ותח יהחלטה )בשילוב נתוני הניטור 

להשתמש  אפשר  האוויר(.  מזג  זית 
והמחלות  המזיקים  של  סף  ברמות 
יש  אם  להחליט  כדי  הרלוונטיים, 

צורך בהתערבות, אם לאו. יש לנתח 
לה כדי  העונה,  בסוף  הנתונים  יאת 

סיק מסקנות לעונה הבאה.

התערבות
זיהתה  הניטור  מערכת  כאשר 

ישרמת הפגע הגיעה לרמת סף הדו
פגיעה  למנוע  כדי  התערבות,  רשת 
או  הגידולים  של  הכלכלי  בערכם 
אחרים,  לגידולים  יתפשט  שהפגע 
ניתן להשתמש בטכניקות שונות של 

לשי עדיפות  לתת  יש  יהתערבות. 
מוש בשיטות המקטינות את הסיכון 
שימוש  כמו למשל  ולסביבה,  לאדם 
במלכודות )Mass trapping(, פיזור 

חרקים מועילים וכדומה.

ביולוגים  באמצעים  מזיקים  בקרת 
נוספים

)פגיעה  הרבייה  תהליכי  שיבוש 
ברבייה על ידי בלבול עם פרומונים(, 
 -  )SIT( מעוקרים  בחרקים  שימוש 
זו שימושית באזורים נרחבים  שיטה 
אוכלוסיות  רבים בעולם לבקרה על 

אוכלוס של  תדיר  פיזור  יבאמצעות 

זכרים שגודלו במיו ייות עקרות של 
פירות  זבובי  למשל,  זו.  למטרה  חד 
)לדוגמה: זבוב הפירות הים-תיכוני(, 
פרפראיים  של  מסוימות  אוכלוסיות 
)לדוגמה: הזחל הוורוד, עש התפוח( 

חשו זבובים  של  מסוימים  יומינים 
בים מבחינה וטרינרית )למשל, זבוב 

הבקר וכו’(.
יאפשר לפזר או ליישם אויבים טב
לב שונים  ביולוגיים  וחומרים  יעיים 

כנגד  וגם  מזיקים  אוכלוסיות  קרת 
תוקפות  בפטריות  )שימוש  מחלות 
ושורש(  עלים  במחלות  לטפל  כדי 

וכדומה.
לשימוש  פנייה  לפני  מקרה,  בכל 

שי לשקול  צריך  כימיות,  יבשיטות 
מכניות  או  פיזיקליות  בשיטות  מוש 
ורק  לקטילה או להסרה של הפגע, 
לשימוש  לעבור  אחרת,  ברירה  באין 
אז,  ואף  כימיים  הדברה  בתכשירי 

ההדב ממשק  למדיניות  יבהתאם 
“רכים”,  תכשירים   – המשולבת  רה 
תכשירי הדברה טבעיים המאושרים 

בררנ אורגנית, תכשירים  ילחקלאות 
יים, ביישום נקודתי, החלפת החומר 

הפעיל למניעת עמידויות וכדומה.
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טל עמית נשיא קלא”מ

טל עמית, מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים, נבחר להיות הנשיא התורן של 
ארגון קלא”מ. על משמעות הבחירה ועל הקשר הזה למגדלי ההדרים בישראל 

הוא מספר לעזי בירמן בראיון מיוחד

בנובמבר   14 ראשון,  יום  בבוקר 
2012, חיסל  צה”ל את אחמד ג’עברי 
מפקד הזרוע הצבאית של החמאס 
ברצועת עזה. כך נפתח מבצע עמוד 
ענן, שבמהלכו נורו 1,506 רקטות על 
ישראל ואילו ישראל הפגיזה ותקפה 
1,500 מטרות ברצועת עזה. בישי -כ
וחיילים  אזרחים  שישה  נהרגו  ראל 
נהרגו כמעט פי  ואילו ברצועת עזה 
 177 יותר, לפי דובר צה”ל:  שלושים 

הרוגים, מתוכם 57 אזרחים.
שבוע אחר כך, בתיווכו של מוחמד 
מורסי, נשיאה המוסלמי החדש של 
מצרים, פסקה האש. דווקא באותם 
ימים של אי וודאות ושל שנאה וזעם 
“התוקפנית”,  ישראל  כנגד  עולמי 
טל  את  מכובד  עולמי  ארגון  בחר 
עמית הישראלי להיות נשיאו התורן. 
התפקיד הוא לשנתיים ויש בצדו גם 

הרבה כבוד אישי ולאומי.

הנ לתפקיד  הבחירה  אומרת  ־מה 
שיא?

גם  לישראל,  כבוד  זה  כל,  “קודם 
כוכבת  נחשבת  לא  שהיא  בתקופה 
ראשונה  פעם  לא  זו  בין-לאומית. 
הזה,  לתפקיד  ישראלי  נציג  שנבחר 

יהאחרון שכיהן בתפקיד היה מנה דוי
דזון, משנת 2002 עד 2004, והפעם 

היח בזכות  ברוטציה  קידום  יקיבלנו 
סים הטובים שיש לנו עם הספרדים, 

שוויתרו על התור שלהם לטובתי”.

מהו הארגון הזה ומה חשיבותו?
“הארגון הוא ארגון גג של כל עשר 
שמאגדות  הים-תיכוניות,  המדינות 
מייצגים  ההדרים, חלקם  מגדלי  את 
מייצג  האחר  וחלקם  כמונו  ארגונים 

אי צרפת,  ספרד,  מרוקו,  ימדינה: 
טליה, יוון, טורקיה, קפריסין, ישראל, 
מצרים וטוניסיה. בנוסף, יש עוד שתי 
ארצות  והן  המניין  מן  שלא  חברות 

הברית ודרום אפריקה.
 – הארגון  של  תפקידו  “בהגדרות 
בענף  הפרדסנים  לרווחת  לדאוג 
בו  החברות  המדינות  בכל  ההדרים 
על ידי קידום מיזמים משותפים, כמו 

ילמשל: התגוננות מפני מחלה שמא
ייימת לחסל את ענף ההדרים, פיתו

מזיקים  להדברת  אמצעים  של  חים 
שהם מכה כלל-אזורית, כמו למשל, 

יזבוב הים התיכון שהוא בעיה של כו
לנו.

תשומות  לשפר  זה  דוגמה,  “עוד 
למשל,  החקלאים.  על  שמוטלות 

כולנו משתמ ימית שכמעט  יהובלה 
שים ותלויים בה; שיתופי מידע - אם 

יזה מידע על מה קורה במדינה הבו
דדת ואם זה מידע הקשור למדינות 
מייצאים.  אנחנו  שאליהן  שלישיות, 

מיו פרוטוקולים  נכתבים  ילדוגמה: 
ייצוא למדי יחדים, שנדרשים לצורך 

נות שלישיות, שאינן אירופיות. חשוב 
ממדינה  דרשו  מה  לדעת  למגדלים 

יאחת כדי שלא יכבידו או יקלו על יי
צוא של מדינה אחרת, חברת הארגון. 
להשוות  במטרה  לנו,  חשוב  המידע 
תהיה  שהתחרות  כדי  התנאים  את 

הוגנת.
בפגישות  השתתפות  נוסף,  “דבר 

האירו בשוק  ההחלטות  קובעי  יעם 
פי בנושא חובת סימון מוצר, להגדיר 
הגדרות שיקבעו באופן חד-משמעי, 
נחשב  מה  תפוז,  נחשב  מה  למשל, 

ימנדרינה, מה נחשב קלמנטינה וכדו
מה. הגדרות גודל ותקן חשובות אף 

מערכת  בתוך  נהיה  שכולנו  כדי  הן, 
מד אנחנו  למעשה,  אחידה.  יכללים 

ברים על הכול, חוץ מאשר על כסף, 
עומדים  ארגון  וכל  מדינה  כל  כאן 

לנפשם.
“לארגון יש ועדות משנה בתחומים 
פנים-ארגוניים,  נושאי  הרלוונטיים, 

בנוש מדובר  ואם  כספים,  יועדת 
שעיסוקה  ועדה  יש  מקצועיים,  אים 
ואחרת  האגרו-טכני  התחום  הוא 

שמתעסקת בנושאי שיווק וכלכלה.
“בגדול, נפגשים חמש-שש פעמים 

בב קבועות  פגישות  שתי  יבשנה. 
ריסל, במשרדי האיחוד האירופי, שם 

החקל משרד  נציגת  אותנו  ימייצגת 
נוסע  )אני לא  אות, דקלה דבי-נאור 
לפגישות האלה(. עוד פגישה קבועה 

הגדו החקלאות  תערוכת  יבמסגרת 
וש לוגיסטיקה’(  )‘פרוט  בברלין  ילה 
ילוש נוספות נערכות במקומות מש

אף  התקיימה  לא   1994 מאז  תנים. 
מסיבות  בישראל,  אחת  פגישה  לא 
השותפים.  מצד  היענות  חוסר  של 
אפשרות  מסתמנת  עכשיו  דווקא 
ייערך  הכללית  העצרת  של  שהכנס 

בשנה הבאה בישראל”.
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חברו מעצם  מרוויחה  ישראל  ־מה 
תה בארגון?

ישראל  לידיעה,  ורק  לכל  “קודם 
היוז המדינות  מארבע  אחת  יהייתה 

מות שהקימו את הארגון והן: ספרד, 
יאיטליה, מרוקו וישראל. ישראל מר

בין  בלתי-אמצעיים  קשרים  וויחה 
ובין מי שהם מייצגים, ללא  החברים 

ישום קשר או תלות פוליטית, או אפי
מרוויחים  אנחנו  כלכלית.  תמורה  לו 
אלמנט  בהם  שיש  מגדלים,  מסיורי 
וגם אלמנט של  לימודי חשוב מאוד 

שיתופי פעולה”.

בקדנציה  לשנות  מתכוון  אתה  מה 
הנוכחית?

זה  מתפקידיי  שאחד  חושב  “אני 
של  ההשתתפות  רמת  את  לשפר 

בשנ שהתדלדלה  בארגון,  יהחברים 
רמת  את  לשפר  האחרונות,  תיים 
בין החברות,  ומופץ  המידע שנאסף 
כאשר מצרים ‘מככבת’ בגדול בחוסר 
אירע  זה  אם  יודע  אינני  מידע.  מתן 
בשל המצב הפנימי במדינה או בשל 

כוונה מכוונת להסתיר מידע.
המידע  את רמת  “אשאף לשפר 

ילציבור באמצעות שיפור אתר האינ
יטרנט של הארגון ועדכונו בצורה שו

טפת, וכן לנסות להקטין את הוצאות 
הנסיעה של הנציגים על ידי צמצום 

לש הפרונטליים  המפגשים  ימספר 
לושה-ארבעה בשנה והשלמת הדו-
ישיח באמצעות שיחות ועידה טלפו

ניות או וידאו. מעבר לזה, הדבר הכי 
סדרי  בראש  להעמיד  שצריך  חשוב 

יהעדיפויות הוא ההתגוננות בפני מזי
קים ומחלות חדשות, שמאיימים על 
זה,  ובנושא  התיכון  הים  באגן  הענף 

קל לאגד את חברי הארגון”.

ממה חוששים כרגע?
מחלה  מפני  הוא  החשש  “כרגע 

בבר ההדרים  ענף  את  ישמכחידה 
‘גרינינג’  ושמה  ובפלורידה  זיל 
מאוד,  קשה  מחלה  זו   .)greening(
היא  פתרון  לה  נמצא  לא  שעדיין 
זה  ואין  ההדר,  עצי  כל  את  תוקפת 
או  צעיר  בשתיל  מדובר  אם  משנה 

יבשתיל חסון ובוגר. עד כה, ממה שי
דוע לנו, המחלה חיסלה כשני מיליון 
עצים בפלורידה ועוד ארבעה מיליון 
יש  אחד  בדונם  אם  בברזיל.  עצים 
וכאשר התפוקה עומי 60-50 עצים 
3.5 טונות, צאו וחי  דת בממוצע על
שבו איזה נזק כלכלי עצום נגרם כבר 

עשוי  ומה  שם,  ולמדינות  למגדלים 
לקרות גם לנו”.

מה עושים?
“מתגוננים”.

איך?
“מגבירים את השמירה בנמלי הים 
ועושים  ברבים  מפרסמים  והאוויר, 
במגורי  נמרצות  הסברה  פעולות 
מפני  אותם  ומזהירים  התאילנדים, 
לנו,  ידוע  לישראל.  צמחים  של  יבוא 

ישהתאילנדים אוהבים לתבל את מזו
ינם בעלי קפיר ליים, שזה עץ ממש

חשוב  מרכיב  והוא  הלימונים  פחת 
שנעשו  גילינו  התאילנדי.  בתפריט 
כבר הברחות של שתילים מתאילנד 
לישראל, לצורך גידול עצמי, והסכנה 

בכך ברורה”.

מה גורם למחלה להתפשט?
חרק  ידי  על  שמועברת  “בקטריה 
בישראל,  נמצא  לא  שעדיין  מסוים, 

יאבל הוא נמצא כבר באיראן ובסעו
רחוק  לא  ובאיי מדירה,  דיה ממזרח 
ממערב  הקנריים  ובאיים  מספרד, 
לה, והוא זה שמעביר את הבקטריה 
זו,  בשיטה  בריא.  לעץ  חולה  מעץ 
המחלה מתפשטת במהירות עצומה 

ועדיין אין לה פתרון”.

מה בישראל?
הענף  של  פיתוח  בתנופת  “אנחנו 
הזנים.  בהרכב  השתנות  כדי  תוך 

ות מאשכוליות  מעבר  הוא  יהשינוי 
פוזים למנדרינות, ששם יש לנו יתרון 
זה  בזכות  המתחרים  פני  על  יחסי 
שיש לנו זנים ייחודיים כמו אור, אודם 
וזנים נוספים, שנמצאים כבר בשלבי 

ניסוי והפצה מתקדמים.
סמלה  השמוטי,  וייצוא  “גידול 
המפורסם של ישראל, לצערי פוחת 
של  נישה  מוצר  נשאר  והוא  והולך 
אנגליה  למשל:  ספציפיים,  שווקים 

יוסקנדינביה. וכך גם האשכוליות הא
השוק  ידי  על  נאהבות  שהיו  דומות, 
על  הלבנות  ואילו  והגרמני,  הצרפתי 

ידי האיטלקים והאנגלים.
י“שוק האשכוליות נהיה פחות מענ

בצריכת  העולמית  הירידה  בגלל  יין 
שסותר  חומר  בהן  שיש  אשכוליות, 
להורדת  נפוצה  )תרופה  סטאטינים 
שוק  מבחינתנו,  ע”ב(.  כולסטרול. 
עדיין  הוא  אבדה,  אינו  האשכוליות 
הישראלי  ההדרים  חשוב לענף  שוק 

אתגר  היא  בצריכה  הירידה  ובעיית 
להתמודד  מעוניינים  שאנחנו  רציני 
בשוק  ייחודיים  להיות  מנת  על  אתו 
במרץ  עוסקים  אנחנו  עכשיו  הזה. 
בפיתוח זני אשכוליות מזן חדש, שאין 
ומקווים  סטאטין  הסותר  חומר  בהן 

שהן יגיעו לשוק בשנים הקרובות”.

כמה מגדלי הדרים יש בישראל?
מתוכם  רשומים,  מגדלים   2,800“
רק אלף פעילים. האחרים הם בעלי 
מעבד  אחר  מישהו  אבל  הפרדס, 
אותו עבורם. הייצוא עומד השנה על 
200 אלף טונות מתוך 600 אלף טוי

נות, שהוא סך כל הגידול. כאשר הזן 
60 אלף טונות  יהיה אור,  הדומיננטי 

יכפי ובתוך שנתיים הכמויות  יהשנה 
לו את עצמן. כלומר, אנחנו שואפים 
להגיע ל-250 אלף טונות ייצוא בתוך 
שנתיים-שלוש, כאשר מחצית מתוכן 

תהיה אור”.

מה יעדי הייצוא הגדולים?
ובי  )40% אירופה  מערב  )“עדיין 

 ,)22%( ואוקראינה  רוסיה  עקבותיה, 
אנגליה לבדה )אינה כלולה באירופה 
)5%(, המזי צפון אמריקה   ,)21% – 
 )5%( וסין  קוריאה  יפן,  הרחוק,  רח 
וכל השאר ליעדים אחרים. יש מגמה 
למערב  בכמויות  ירידה  של  ברורה 

יאירופה בשל מצבה הכלכלית, התח
רות הרבה והגדלת היעדים הגדולים: 

צפון אמריקה ומזרחה, לאסיה”.

טל עמית
יליד רחובות, דור חמישי 

למייסדת המושבה, בתיה מקוב. 
נשוי ואב לארבעה ילדים. שירת 
בצה”ל כחובל בחיל הים במשך 

חמש שנים. 
במשפחה תמיד עסקו 

בחקלאות וכך גם היה המסלול 
שלו – בית ספר חקלאי פרדס 

חנה, פקולטה לחקלאות, עבודה 
במשק המשפחתי ובמקביל, 
עבודה בתחום מחוץ למשק 

כשכיר. במשך עשר שנים עבד 
בחוות הניסיונות של משרד 

החקלאות בצריפין, ומאז 1992 
במועצה לשיווק פרי הדר ואחר 

כך במועצת הצמחים, עד 
תפקידו כיום.
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גשם מטפטף על 
העורף חורף בחקלאות 

האורגנית

ואז נהיה חורף. גשם, הרבה גשם. 
כבר  הוא  הלאומי  הרוח  מצב  את 

צד גם  שיש  מתברר  אך  ימעלה, 
דים משמחים פחות שאתם עלינו 

ילהתמודד. כיצד מתמודדים בחק
גשום?  חורף  עם  אורגנית  לאות 
את  מצמצמים  או  מונעים  כיצד 
האוויר?  מזג  של  הלוואי  תופעות 
כמה מילים על מה יש לעשות, וגם 
מה לא לעשות, בחקלאות אורגנית 

בחורף.

סחף קרקע - זהירות, 
סכנה!

היכולת של הקרקע לספוג את מי 
המקצועית  בעגה  מכונה  הגשמים 
חידור  כושר  המים”.  חידור  “כושר 
המים בקרקעות יורד ככל שהקרקע 
רטובה יותר. או אז, נוצרת זרימה על 

יפני השטח הנקראת “נגר עילי”, שס
וחפת קרקע פורייה וגורמת לנזקים 
עושים?  מה  ארוך.  לטווח  עצומים 
הקרקע  את  לעבד  יש  ראשון,  דבר 
שני,  דבר  בכלל.  אם  שפחות,  כמה 
צריך לשמור על מעטה של עשבייה 

על הקרקע.

מי מפחד מעשבייה?

ילמרות התדמית הרעה שיש לעש
בייה, יש לה תפקידים חיוביים ביותר, 
להעלאת  רבות  תורמת  היא  שכן 
לאחיזה  הקרקע,  של  החידור  כושר 
סחף  ולמניעת  הקרקע  של  טובה 
שלה. בחקלאות האורגנית זהו עיקרון 
כדאי  אולם  משמע.  תרתי  מושרש, 
שנקודה זו תהווה “נורה אדומה” לכל 

בקוטלי עש עדיין  ימי שמשתמשים 
לדעתנו  פסול  שהדבר  רק  לא  בים. 

וסביבה, אלא ששי בריאות  ימטעמי 
מוש בקוטלים אלה מוביל לפספוס 
הקרקע  לבריאות  העשבים  תרומת 

ולפוטנציאל הגידול בה.

ד”ר אורנית רז, מנכ”ל הארגון לחקלאות אורגנית

היזהרו ממחלות

ידי  על  הנישאות  צמחים  מחלות 
פטריות

מאוד  לח  אוויר  אוהבת  הפטרייה 
ומינימום רוח. גשמי הברכה מגבירים 

יאת הסיכון להתפרצות מחלות פטר
ייתיות כמו למשל, “עין הטווס” בזית. 
את  לגזום  יש  כזו  רטובה  בשנה  לכן, 
ענפי העץ באופן משמעותי ולצמצם 
את כמות העלים. החקלאים קוראים 
 - המטרה  הנוף”.  את  “לפתוח  לזה 

ילאפשר תנועה טובה של אוויר ולהק
שות על התפתחות פטריות מזיקות.
ומר חיוני  מרכיב  הוא  יקומפוסט 

ה”לחם”  האורגנית.  בחקלאות  כזי 
תרצו,  אם  האורגניים,  הצמחים  של 
תחליף אורגני לדשן כימי. אלא שגם 

מו שימוש  לעשות  יש  זו  יבתשומה 
רוב  למשל,  במטעים  ומדוד.  שכל 
עצי הפרי נמצאים כעת במנוחה או 

ול למהר  לא  חשוב  לכן  יבתרדמה, 
לסוף  להמתין  אלא  קומפוסט,  פזר 
החורף או לתחילת האביב. שימו לב, 

ישכשהעצים ישנים בחורף אין מי שי
נדרשים  כשהם  החומרים,  את  נצל 

באביב חלקם אינם כבר.

פרחים בתהליך ההזנה 
של הירקות האורגניים

לעו האורגניים,  השדה  יגידולי 
נמצאים  אינם  המטעים,  פירות  מת 
בתרדמה בחורף, לכן חייבים לספק 
על  ולהקפיד  הזמן  כל  “מזון”  להם 

יהזנה נכונה, שלא יהיה רעבים... הח
ינקן, יסוד חשוב בהזנת הצמח ובהת

פתחות הגידולים, נשטף בקלות על 
במהלך  וכך,  גדולה  גשם  כמות  ידי 
הגשמים, נוצר מחסור בחומרי הזנה 

לצמח.
ולע הגשם,  שוך  עם  עושים?  ימה 
מוסי הגשמים,  במהלך  אפילו  יתים 

פים החקלאים חנקן לחלקה כשהם 
בשטח.  מעובד  עופות  זבל  מפזרים 
החקלאים  החורף,  סוף  לקראת 
רמת  לסיפוק  דואגים  האורגניים 
זריעת  באמצעות  הנדרשת  החנקן 

יקטניות בחלקות גידולי השדה, הידו
עות ברמת החנקן הגבוהה שלהן. יש 

בשדות  שותלים  או  שזורעים  מי  גם 
שאי  – תורמוסים  פרחי  יהאורגניים 

נם רק יפים, אלא גם מעשירים את 
הקרקע, בעיקר בחנקן.

גני ירק אורגניים 

עם הכניסה לשיא החורף, הקרקע 
הרוויה והאקלים הקר יוצרים תנאים 
בקרקע.  השתילים  לקליטת  קשים 

האור הגינות  לבעלי  מומלץ  ילכן, 
גניות בשטחים הפתוחים לדחות את 
פברואר.  חודש  סוף  עד  השתילה 
למי  המומלצת  היחידה  האפשרות 
שמתעקש וממש אין לו סבלנות היא 
תבלין  צמחי  קולרבי,  חסה,  לשתול 

וממשפחת הכרוביים.

בוץ בגני ירק?

ונוטות  חוליות  שאינן  בקרקעות 
להגיע לרוויה, האדמה הופכת לבוץ 

ימבריק. על מנת להתמודד עם הבע
יה, מכינים מראש ערוגות מוגבהות, 
כך שכושר הניקוז של הערוגה עולה: 

יהמים יורדים אל השבילים שבין הע
רוגות ואל תחתית הערוגה.

גידולים אורגניים 
בחממות - פעולות 
למניעת התפשטות 

מחלות

פלפל אורגני: חשוב מאוד למגדלי 
הפלפל לסגור את הווילונות בחממה, 

יכדי לצבור לחות בתוך המבנה. פעו
ילה זו תקטין את רמת מחלת הקמ

חשוב  זו,  בתקופה  בפלפל.  חונית 
בבתי  הווילונות  את  לסגור  מאוד 
הצמיחה ולפתוח ביום חרך קטן על 

מנת שהחממה תהיה מאווררת.
לבדוק,  חשוב  אורגניות:  עגבניות 
ולחות  מים  של  חדירה  תהיה  שלא 

למר מתחת  בעיקר  המבנה,  יאל 
את  תקטין  זו  פעולה  החממות.  זב 
הדבר  בעגבניות.  הכימשון  מחלת 
החשוב מכל הוא לשמור על חממה 
וללא  לחות  ללא  שתהיה  יבשה, 

מים.

בכתיבה השתתפו חברי הצוות המקצועי של הארגון 
לחקלאות אורגנית: ד”ר רועי בורוכוב, רן אראל, רועי 

רבן, גלעד מרק, גדי מוזס ואיציק כהן
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הלאמת גיוס העובדים 
התאילנדים לחקלאות 

גרמה להגעת כוח אדם לא 
איכותי ולא מיומן

חיים חדד, מזכיר ארגון מגדלי הפרחים ומרכז תחום העובדים בהתאחדות חקלאי ישראל

העובדים  גיוס  של  השיטה  שינוי 
והעברתה  לחקלאות  התאילנדים 

הו ימהידיים הפרטיות לממשלתיות 
ילכת ומתבררת כטעות קריטית, שת

של  ביכולתם  נוספת  לפגיעה  גרום 
החקלאים להתפרנס. בעבר, כשגיוס 
העובדים היה נתון בידיים של חברות 
פרטיות, הקפידו החברות על הבאת 
עובדים מיומנים מאזורים בעלי אופי 

חקלאי.
התאילנדים  העובדים  של  יכולתם 

החק של  הקשים  בתנאים  ילעבוד 
התמקצעו  שבה  והמהירות  לאות 
לקשר  גרמו  המורכבות,  בעבודות 

יהמיוחד שנוצר בין החקלאים והתאי
ילנדים. ניסיונות שנעשו עם בני לאו
ימים אחרים או עובדים זרים, שממי

לא נמצאים בארץ, לא צלחו והותירו 
את כל הצדדים מאוכזבים.

ההסדר, שעבד לאורך שנים, הועיל 
לכל הצדדים: החקלאים זכו בעובדים 

ביט להם  שנתנו  ואחראים  ימסורים 
חון בתחום כוח האדם בעולם של אי 
ודאות המאפיין את החקלאות, ואילו 

בש הון  צברו  התאילנדים  יהעובדים 
נות עבודתם שאיפשר להם להקים 
חקלאי  ומשק  משפחה  ולבנות  בית 

משל עצמם עם שובם לארצם.
תופעות  גם  היו  הדברים,  מטבע 
גורמים  של  בצע  תאוות  שליליות. 
שונים גרמה לעתים לדרישת סכומי 
כסף גדולים מהעובדים, מעל ומעבר 
תנאי  היגיון. במקרים מסוימים,  לכל 
בחסר.  לקו  וההעסקה  ההתקשרות 

לה צריכים  היו  אלו  חריגים  ימקרים 
אבל  נקודתי,  באופן  מטופלים  יות 
שפיכת התינוק יחד עם המים הייתה 

טעות קשה.
לארץ  העובדים  הבאת  הלאמת 
הרעה את המצב. המשקים מקבלים 
את  מכירים  אינם  שחלקם  עובדים 
מתאימים  ואינם  החקלאות  עבודת 
לה. אם בעבר התאפשר להחליף את 
העובד באמצעות חברת כוח האדם, 
הרי שכיום הוא נשאר אצל החקלאי 
חמש שנים. עובד לא-מיומן גורם נזק 
לא רק בתפוקה הנמוכה שלו עצמו, 
אלא בהשפעה הסביבתית השלילית 

על העובדים האחרים.
הבאת  סביב  הביורוקרטיה  הגדלת 

חס שבו  למצב  גרמה  יהעובדים 

לעומת  עובדים,   5,000-4,000 רים 
לממש לגרום  וניסיונותינו  יהמכסה, 

לה לעמוד בהחלטותיה-שלה עולים 
בתוהו.

לעמוד  נאלצים  ישראל  חקלאי 
בתחרות בשווקים בחו”ל מול מדינות, 
דולר   2-1 הוא  בהן  העבודה  ששכר 
כמותם.  להיות  רוצים  איננו  ליממה. 

מוכש לעובדים  לשלם  יאנו שמחים 
אך  עבודתם,  הוגן תמורת  רים שכר 
על  עודף  מיסוי  הטלת  של  השילוב 
לא  עובדים  הבאת  העובדים,  שכר 
יביאו  במכסה  עמידה  ואי  מתאימים 
להתחרות  להמשיך  נוכל  שלא  לכך 
יילך  החקלאי  והייצוא  זמן  לאורך 

ויצטמצם עד היעלמותו.

צילום: יהודה לחיאני
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אתר לחקלאים
ולחובבי מיכון חקלאי

 ,Fortis :פרטים ראשונים
הבינוני-כבד הבא של סאמה

חשפה  האיטלקית  סאמה  חברת 
פרטים ראשונים עם תמונה רשמית 
Fo - ))יחידה עד כה( של הפורטיס 
בינוני-כבד  טרקטור   – החדש   )tis
האיירון  דגמי  את  בהדרגה  שיחליף 
)Iron( הוותיקים, בטווחי הספק של 

150 כוח סוס וצפונה.
כוללת למעשה כמה  איירון  סדרת 
המכסות  סאמה,  אצל  תת-סדרות 
טווח הספק שבין 100 עד 220 כ”ס. 
הפורטיס החדש שהוצג יוצע בשלב 
ל-190   150 שבין  בהספקים  ראשון 
כ”ס, ולפיכך יחליף תחילה את דגמי 

האיירון המקבילים בהספקם.
סדרת   את  מגדירים  בסאמה 

שמעון וילנאי

בפני  מציג  חדש  אינטרנט  אתר 
על  עדכני  מידע  החקלאים  ציבור 
החקלאי  המיכון  בתחום  החידושים 
WWW. האתר  ובעולם.  בארץ 
על  הוקם   AGRINEWS.CO.IL
ידי דני שטיינמן, כתב ועורך מגזינים 
בתחום הרכב המקצועי זה 20 שנה. 
בעבר יזם וערך את המגזין החקלאי 
“חריש עמוק” שעסק, איך לא, במיכון 

חקלאי.

בכפר  רפתן  מלידה,  “כחקלאי 
היה קרוב  ביאליק, תחום החקלאות 
לי  ברור  היה  נעוריי.  משחר  ללבי 
שאעסוק בתחום בדרך כלשהי. לכן 
להציג  שאפעל  טבעי,  אך  זה  היה 
ורבדיה גם  גווניה  את החקלאות על 
הרחב”. שטיינמן  לציבור  כשירות 
מקור  בישראל  שאין  כך,  על  קובל 
על  ומעודכן  מקצועי  מקיף,  מידע 

החקלאי  המיכון  בתחום  חידושים 
כאשר מדובר במידע שהוא חשוב עם 

השלכות כלכליות על כל חקלאי.
אנו מציגים היום, בפניכם הקוראים, 
מיכון  חדשות  של  מייצג  מדגם 
האחרון.  בחודש  באתר  שהופיעו 
מערכת  כי  מדגיש,  שטיינמן  דני 
האתר מחוברת לכל מקורות המידע 

העדכניים בתחום בעולם.

 Fortis בסאמה משחררים פרטים ראשונים ותמונה מלאה יחידה עד כה של
החדש
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ושיפור  כ”פיתוח  החדשה  פורטיס 
מדובר  אין  משמע:  האיירון”,  סדרת 
גם  לראיה,  היסוד.  מן  חדש  בכלי 
העיצוב: חדי העין יבחינו בכונס אוויר 
וביחידות  המנוע  חופת  בצדי  צנוע 
בחזית,  יותר  מודרניות  תאורה 
לאיירון,  ביחס  קוסמטיים  כהבדלים 
ולחשוב  לכך, קל לטעות  אך מעבר 

כי מדובר בדגם חדש.
ללא פרטים מרובים, עיקר החדשות 
על פי סאמה הן המנועים החדשים - 
נפח לא צוין - שכמו בסדרת האיירון, 

צילינדרים  ושישה  ארבעה  כוללים 
תכלול  הסדרה   .Deutz מתוצרת 
בכולם  ראשון,  בשלב  דגמים  שישה 
יותר  מתקדמים  מנועים  מותקנים 
פליטת  דרגת  השאר,  בין  הכוללים, 
מזהמים 3B, מגדש טורבו עם מצנן 
ביניים, ארבעה שסתומים לצילינדר, 
וקטליזאטור  משותפת  מסילה 

מתקדם.
שישה  כוללת  ההילוכים  תיבת 
 – שונות  קבוצות  בארבע  הילוכים 
ו-24  24 הילוכים לפנים  בסך הכול: 

גם  לקבל  ניתן  כאופציה,  לאחור. 
אפשרות “זחילה” לשמונת ההילוכים 
יתקבלו  הכול,  שבסך  כך  הנמוכים, 

40 הילוכים לפנים ו-40 לאחור.
קילומטר   40 המרבית,  המהירות 
סיבובים  ב-1,600  מושגת  לשעה, 
המשאבה   תפוקת  לדקה. 
על  עומדת  בסדרה  ההידראולית 
נוספת  אפשרות  לדקה,  ליטר   83
מעמיס  התקנת  עם  )מומלצת 
של  בתפוקה  משאבה  היא  קדמי( 
120 ליטר/דקה. כפועל יוצא, מוצעת 
מלפנים  הן  מרשימה,  הרמה  יכולת 

)3.8 טון( והן מאחור )עד 9.2 טון(.
רשמיות  תמונות  או  מלא  מפרט 
לא  החדשה  הסדרה  של  נוספות 

פורסמו עדיין. הייצור אמור להתחיל 
של  הראשונה  המחצית  במהלך 
קבלת  עם  לדווח  נמשיך  אנו   .2013
מידע מפורט יותר על אודות הסדרה 
גם  הרלוונטית  מאיטליה,  החדשה 

עבור השוק הישראלי.

ולחדשות  המורחבת  לידיעה 
מיכון  ועל  טרקטורים  על  נוספות 

חקלאי, היכנסו לאתר
www.agrinews.co.il
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"קללת השפע"
במרום גולן

מרום  בקיבוץ  התפוחים  במטעי 
גולן נרשמה עונה ברוכה בפרי גדול 
ואיכותי ובעודפים רבים של תפוחים. 
תמונה דומה אפיינה את שאר מטעי 
התפוחים  מחירי  במדינה.  התפוחים 
למגדלים בגולן צנחו לשפל שלא היה 
כמוהו שנים ותפוחים רבים נותרו על 
שכינו  כפי  השפע”,  “קללת  העצים. 

אותה בפנינו החקלאים בעת ביקורנו 
במטעי הקיבוץ, הכתה בכולם.

לכ- הגיעו   2012 בשנת  היבולים 
יותר  טון  אלף   30 טונות,  אלף   150
צורכים  ישראל  שתושבי  מהכמות 
בשנה. בבתי הקירור לא נותר מקום 

עצי הקיבוץ ברמת הגולן חוו עונה ברוכה במיוחד בפירות גדולים ואיכותיים. חבל 
ומחירי  בישראל,  הצריכה  מאשר  יותר  טון  אלף   30 היה  ב-2012  היבול  שסך 

התפוחים למגדלים צנחו לשפל שלא היה כמוהו שנים

ילקלוט את הכמות האדירה של הת
היי שגם  בכך,  נתחשב  ואם  יפוחים 

צוא “המסורתי” של תפוחים מהגולן 
מלחמת  בשל  השנה  נעצר  לסוריה 
האזרחים מעברו המזרחי של הגבול, 

ימתקבלת תמונה לא מעודדת, שה
הדרוזים  בכפרים  מאוד  עד  חריפה 

בגולן, ספקי התפוחים לסורים.

במרום  והכרמים  המטעים  מנהל 
מאלף  כי  מגלה  קוניאל,  גבי  גולן, 

הקי בשדות  תפוח  עצי  של  יהדונם 
טונות   5,000 היה  השנה  יבול  בוץ, 
תפוחים. הכמות הזאת גרמה לירידה 

יחדה במחיר שמגדלים מקבלים לקי

לוגרם תפוח, לעומת השנה שעברה, 
מחיר שלצערו לא התבטא בכיס של 

הצרכן.
תפוח  לקילוגרם  ממוצע  “מחיר 

יעמד על ארבעה שקלים וחצי למג
לשלושה  בהרבה  פחת  והעונה  דל, 

ועש שקלים  שלושה  עד  ישקלים 
השפע  למגדל.  תמורה  אגורות  רים 

ניכ לא  לחקלאים  הנמוך  יוהמחיר 
שהיה  כפי  לצרכן,  הסופי  במחיר  רו 
צפוי, והכול עקב פערי תיווך גדולים”, 

אומר קוניאל.
יהוא מוסיף, כי שפע הפרי על הע

צים גרר הוצאות גבוהות מהרגיל, שכן 
פרי  של  יותר  רב  בדילול  צורך  היה 
על העצים, במטרה להשאיר רק את 
הפירות הגדולים והאיכותיים במיוחד 
וכוח  נוספים  עבודה  ימי  הצריך  וזה 

הפ בגולן  רבים  “מגדלים  רב.  יאדם 
סידו השנה כסף והפרי שלא נקטף 

נותר על העצים”, אומר קוניאל.
למרות העונה הלא-פשוטה במטע 
התפוחים, במרום גולן דאגו לנצל את 

“עוד חיוביות.  למטרות  הפרי  ישפע 
פי פרי רבים שלא נקטפו ולא נמצא 

העמו הקירור  בבתי  לאחסן  ימקום 
לנז לצדקה  נתרמו  הכי,  בלאו  יסים 

קקים. הצורך בידיים עובדות אפשר 
משוחי חיילים   24 להעסיק  לקיבוץ 
מועדפת’.  ‘עבודה  במסגרת  ררים 
נוספות  ובעבודות  סייעו בקטיף  הם 

במטע.
“אחרי שעות העבודה נהנו החיילים 

שמעון וילנאי

תפוחים במרום גולן
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הקדם- המכינה  ביוזמת  מפעילות 
וצבאית בקיבוץ מיצר - הרצאות וע

בודה למען הקהילה. אנשי התיירות 
ניצלו את השפע במט גולן  ובמרום 

עים ויצרו שפע של טיולים למבקרים 
מבחוץ”.

בחודשים  האחרונים  הגשם  אירועי 
מפלס  את  העלו  ודצמבר  נובמבר 

ובגו רבים  בסנטימטרים  והכינרת 
הממוו מהכמות   150% כ ירדו  -לן 

המשקעים  של  הרב-שנתית  צעת 
הגשמים  שעונת  “נראה  לתקופה. 
אומר  במיוחד”,  ברוכה  תהיה  השנה 
“אולם בכל מה שקשור  גבי קוניאל. 
החל.  לא  עוד  בגולן  החורף  לתפוח, 

ועצי התפוח זקוקים למנות קור רצי

ניות ואלה עוד לא הגיעו אל העצים. 
ואני צופה עוד אירועי גשם ושלג מש

מעותיים החורף ואחרי שנה עמוסה, 
הפרי  בכמויות  מתונה  שנה  מגיעה 
וככל הנראה, בשנה הבאה יהיה איזון 
במחירים, גם למגדלים וגם לצרכנים. 
הגשמים הופכים את הגולן ירוק יותר 
והשלג מביא להמוני מטיילים. טיילים 
ותיירים זו ברכה ואנחנו אופטימיים”.

מרום  בקיבוץ  החקלאית  התיירות 
היוצאים  סוסים  טיולי  מציעה  גולן 
וטיולי טרקטורונים  הבוקרים  מחוות 
מכפר  היוצאים  חשמליים  ואופניים 
ומטעי  מים  הנופש למסלולי מאגרי 
ושלג  בוץ  וטיולי  בעונות השנה,  פרי 

בחורף.

שהגיע  הקיבוץ,  חבר  מור,  שפי 
והחליט להת כחייל  זה  ארץ  ולחבל 

כיום  הוא  ענת,  רעייתו  עם  בו  יישב 
של  המצליח  התיירות  ענף  מנהל 
בניו  ששלושת  מאמין  שפי  הקיבוץ. 
ישובו לקיבוץ אחרי השירות בצה”ל, 

וורואה בהתיישבות בגולן דרך משק
ופת ציונית וחקלאית כאחד. “לא היי

תי מחליף מקום כה יפה כמרום גולן 
כאן  לנו  יש  בעולם.  אחר  מקום  עם 
טבע,  מרחבי  כמוהם.  שאין  יתרונות 
שמקיפים  מניבים  ומטעים  נופים 
את הקיבוץ, אנחנו ממוקמים כאלף 
השנה  עונות  הים,  פני  מעל  מטרים 
האוויר משתלבים  ומזג  המתחלפות 
בפעילויות השונות ומאפשרים חוויית 

נופש ייחודית”.
בקיבוץ  מאוד  מפותח  הבקר  ענף 
בגולן,  הגדולים  אחד  נחשב  והעדר 

משו בקר  ראשי  אלף  יותר  בו  ויש 
גם  עוברים  הסוסים  טיולי  בחים. 
הבקר  עדרי  של  המרעה  בשטחי 
“לפני  הגולן.  צפון  ובמרחבי  לבשר 
התיירות,  ענף  את  בקיבוץ  שניהלתי 

והייתי בוקר, וכשאני חש געגוע למר
הסוס,  על  יוצא עם שחר  אני  חבים 

ולעתים עם אחד מבניי ודוהר למרח
בים הפתוחים המדהימים”, מתפעל 
כמו  אופטימיות,  שופע  בחור  מור, 
שאר חבריו החקלאים. “בחורף צריך 
לצאת אל הטבע, לחוש אותו, לנשום 
אוויר נקי, להתבונן בנוף הירוק ובלובן 

ושל השלג וליהנות מהחיים”, זו משנ
תו של שפי מור.

דובדבן רויאל דון

חוות הבוקרים במרום גולן



ינואר 2013 54

מים
לגליל העליון

בצומת גומא מוקם מאגר גדול שנפחו 1.6 מיליון מטרים מעוקבים, שיאפשר 
איגום שנתי של כ-2.7 מיליון מ”ק מי קולחין

הגליל העליון - חבל ארץ שהוגדר 
וזה מכבר על ידי המדינה כנעדר חלו

פת מים - עשוי להגדיל בתוך פחות 
ומשנה את כמות מי הקולחין להשק

יית גידולים חקלאיים ולהשקות בהם 
שטח נוסף בגודל אלף דונם.

מפע אגודת  מנהל  גלס,  ושבתאי 
המשותפת  העליון,  בגליל  המים  לי 

ולקיבוצים, למושבים, למושבות ולא
גודות המים באזור, הראה לנו בסיור 
בשטח, כי בצומת גומא מוקם מאגר 
1.6 מיליון מטרים מעוקו  גדול שנפחו
בים, שיאפשר איגום שנתי של כ-2.7 
מיליון מ”ק מי קולחין. המאגר יקבל 
את הקולחין המטוהרים במכון טיהור 
המים “התנור”,  תאגיד  של  שפכים 
קריית  של  השפכים  את  המטהר 
מטולה,  מקומית  מועצה  שמונה, 

ואזור התעשייה גליל עליון וכן היישו
בים בית הלל וכפר גלעדי.

לחקל הקולחין  השבת  ולצורך 
יוזרמו למאגר גומא ומשם  אות, הם 

מער באמצעות  לחקלאים  ויסופקו 
וכות הולכה ואספקה, שיוקמו במס

גרת הפרויקט. הקמת המאגר מהווה 
הקולחין  פרויקט  של  חשוב  חלק 
תגיע  הקמתו  עלות   - העליון  בגליל 
ל-47 מיליון שקלים, והפרויקט כולל 

הקמ שעלות  המאגר,  הקמת  ואת 
המדינה  שקלים.  מיליון   20 היא  תו 

ומשתתפת בהקמת הפרויקט במע
נקים בשיעור 60% מהעלות ואגודת 
מפעלי המים בגליל העליון מממנת 
40% הנוו  ממקורותיה הכספיים את

תרים.
להקמת  העבודות  כי  מציין,  גלס 

המאגר החדש החלו אחרי חגי תשרי, 
עבודות העפר מבוצעות בימים אלה 
ועל פי התכנון, בחודש אוגוסט 2013 
מתוכנן המאגר להתחיל לקלוט את 
מי הקולחין. עד היום, הושקו שטחי 
 - המים  מפעלי  ממאגר  חקלאות 
ישן  מאגר   - שמונה  קריית  מאגר 
מספיק  ואינו  מ”ק  כמיליון  שנפחו 
לקליטת כל הקולחין המוזרמים אליו. 
הקמת  לאחר  הפרויקט,  “בהמשך 
מאגר גומא, נשפץ את המאגר הישן 
ונתאים  האיגום  נפח  את  נגדיל  וכך 

וב באוכלוסייה  הצפוי  לגידול  ואותו 

הפרויקט,  השלמת  לאחר  צריכה. 
יינתן מענה ל-3.4 מיליון מ”ק קולחין 

לשנה”.
המאגר  כי  מדגיש,  גלס  שבתאי 
אוכלוסייה,  למעשה  ישרת  החדש 
מי  מיליון  רק 2.2  כיום  ש”תורמת” 
שפכים מטוהרים, שחייבים לסלקם, 

פת משמשת  בגליל  ווהחקלאות 
הרשויות  למען  הקולחין  לסילוק  רון 
מאגר  הקמת  עד  החקלאים.  ולמען 
גומא, בהיעדר מאגר מתאים, נאלצו 
עינן  למאגר  קולחים  עודפי  להזרים 
המוביל  באמצעות  העמק  בדרום 

שמעון וילנאי

שבתאי גלס. מנהל אגודת מפעלי המים בגליל העליון



55 ינואר 2013

המערבי.
“הסכם המים שנחתם בשנת 2006 

ובין המדינה והתאחדות חקלאי ישר
אל כולל התחייבות לניצול הקולחין. 

זי ימנע  מי הקולחין  יעיל של  וניצול 
הום מקורות מים ויאפשר לחקלאים 
המים  ובכמות  במחיר  וביטחון  זכות 

)ללא קיצוץ כמויות בשנות בצורת(.
ו“לכן, ישנם חקלאים רבים שמעדי

)קולחין( להשקיה  נחותים  מים  פים 
וחקלאית על פני מים שפירים, והמי

רו זכויות של מים שפירים בקולחין”, 
אומר גלס ומוסיף: “הפרויקט מהווה 

ופתרון לסילוק יעיל של שפכים מיי
שובי האזור והשבתם לחקלאות, ובכך 
נפתרות בעיות של הרשויות לסילוק 
למי  החקלאים  של  והצורך  שפכים 
גם  כך,  ובתוך  קיצוץ,  ללא  השקיה 
נימנע מזיהום נחלים ומקורות מים”. 

גונן, מעריך שהמ וגלס, חבר קיבוץ 
העליון  הגליל  לחקלאי  אגר יאפשר 
לתכנן השקיה בקולחין לשנים רבות, 
ללא כל קיצוץ וללא שינויים גדולים 

במחירים.
לחקלאות  השפירים  המים  מכסת 
בגליל העליון, שנקבעה בשנת 1989, 

היא כ-100 מיליון מטרים מעוקבים 
מים שפירים. הגליל העליון הנו חלק 

וממערכת המים הארצית, אולם בני
הגליל  בארץ,  האזורים  למרבית  גוד 
רק תורם למערכת ואינו מקבל ממנה 
והשפד”ן  הקישון  תשלובת  )קולחי 

אינם מוזרמים לגליל העליון(.
והמחסור במים בארץ והיעדר חלו

פות מספקות של מים נחותים למים 
והשפירים בגליל העליון, גורמים לקי

צוץ עמוק של מים לחקלאות בגליל 
בגידולים  קשה  ולפגיעה  לנזקים 
מי  יספק  גומא  מאגר  ובחקלאים. 

ומ פרדס  שקדים,  לגידולי  וקולחין 
נאות  סאסא,  הקיבוצים  של  טעים 

מרדכי משגב עם ומלכיה.
 שבתאי גלס מבקש להתעכב על 
הגדרת האזור על ידי המדינה כ”אזור 
נעדר חלופת מים”. “צריך להבין, רוב 
כמויות המים לחקלאות בגליל העליון 

והן מים שפירים, וכאשר בשנות בצו
רת מתבצע קיצוץ, אין למים האלה 
חלופה כפי שקיימת באזורים אחרים 
ולכן החקלאים חסרים את  במדינה, 
החלופה הראויה להמשיך ולהשקות 

את הגידולים השונים."

“בשנת בצורת, כשהגענו לקיצוצים 
60%-70% ממכסת המים השו  של

הפך  הנחותים  המים  משקל  פירים, 
לפתור  כדי  מאוד.  משמעותי  להיות 
פיתחנו  במים  המחסור  בעיית  את 
)פרויקט  הקידוחים שמיר  את שדה 

הע בגליל  המים  למפעלי  ומשותף 
שלו וביצענו  גולן(  מי  ולאגודת  וליון 

שה קידוחים לעומק של מעל 1,500 
ביותר  העמוקים  )הקידוחים  מטרים 
כ-17  מהם  להפיק  שניתן  בארץ(, 

מיליון מטרים מעוקבים מים לשנה.
ארטזיים  הנם  שמיר  קידוחי  “מי 
כ-110  של  )גובה(  בלחץ  ויוצאים 
מ’, המים חמים, 47 מעלות צלזיוס, 
דלים במלח, אבל מכילים מרכיבים 
שימוש  לצורך  טיפול  שדורשים 
חוקרי  עם  צפון  מו”פ  לחקלאות. 
והטכניון  גליל(  ידע  )מרכז  מיג”ל 

לחק המים  התאמת  את  ובודקים 
ולמערכות  לצנרת  לקרקע  לאות, 

וההשקיה”. לדברי גלס, בשנות בצו
בכ עמוק  קיצוץ  של  שנים   - ורת 

מויות המים השפירים - החקלאים 
הקידוחים  משדה  מים  יותר  יקבלו 

שמיר.

)לפני שנת שמיטה(לשנת 2013-2014מתקבלות הזמנות

שתילי אבוקדו ומנגו מדהימים 
מוכנים לנטיעה באביב 2013
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שקנאים פצועים
בבית החולים

הס של  בר  לחיות  החולים  ובבית 
היי לא  והגנים  הטבע  ורשות  ופארי 

תה תפוסה מלאה שכזו כבר זמן רב. 
בשקנאים.  מלאה  מלאה,  סתם  ולא 
רק בחודשיים האחרונים הגיעו לבית 
החולים 55 שקנאים וכולם, בלי יוצא 
מן הכלל, סובלים פגיעות ירי או רזון 
הפגיעות  מהירי,   כתוצאה  קיצוני. 
גוף  בחלקי  שברים  וכוללות  קשות 

רבים.
ולאחרונה, לבית החולים הגיע שק

נאי צעיר בן פחות משנה. הוא נמצא 
כשהוא  הרשות  של  פקח  ידי  על 

השק עפולה.  ספר  בבית  ומשוטט 
מאוד  במצב קשה  הגיע  הצעיר  נאי 
ובקושי הצליח לעמוד על רגליו. הוא 
היה חלש ואף התקשה לנשום. מיד 

השק חובר  החולים,  לבית  ובהגיעו 
ונלקחו ממנו בדיקות  נאי לאינפוזיה 
בעיה  על  העידו  שתוצאותיהן  דם, 

בתפקוד הכליות וזיהום.
לו טיפול אנ ולא היה מנוס מלתת 

טיביוטי ולהשאירו בחימום. כשנשקל, 
חשכו עיני המטפלים: השקנאי הצעיר 
ממחצית  פחות  ק”ג,  חמישה  שקל 
בני  שקנאים  אצל  המקובל  המשקל 

גילו, השוקלים כ-10 ק”ג.
המטפלים מיהרו להכין לו אוכל רב 
וגם השאירו אותו בטיפול אינטנסיבי 
שכלל תא חימום, אינפוזיה לווריד וגם 
כמויות גדולות של אוכל. כמובן, שלא 
בבת אחת. אז למה זה בעצם קורה? 
למה הסיפור על השקנאי הרזה הוא 
ואלפי  מאות  של  סיפורם  למעשה 
שקנאים שמגיעים אלינו לארץ ועוד 
בעולם?  שנודדים  יותר  ואף  אלפים 
לא  עולמית.  בבעיה  מדובר  ראשית, 
העולם  ברחבי  מים  מקורות  מעט 
שבהם  והדגה  הומלחו  או  התייבשו 
באופן  הצטמצמה  או  התדלדלה 

דרסטי.
או  יובשו  לבד,  בטורקיה  לדוגמא 

מח בשטח  ואגמים  ביצות  והומלחו 
50 השו ישראל במהלך  צית מדינת 
כולנו  הרי  ואצלנו,  האחרונות!  נים 

ומכירים את סיפור ייבוש החולה, הכ
יזרעאל, הנעמן, הפליק.  ברה, עמק 
ויותר  יותר  לכן, השקנאים מתקשים 
להשיג מזון, במיוחד על ציר הנדידה, 
לבריכות  מגיעים  כשהם  פעם  ולא 
כתוצאה  נפגעים  הם  דגים,  עתירות 
לדגה,  שחוששים  החקלאים  מירי 
חקלאינו.  מירי  ופעם  מלבנון  פעם 
אך לא רק מירי נפצעים השקנאים, 

וב ברשתות  מהסתבכויות  גם  ואלא 
חוטי וקרסי דייג.

ווהנה עוד סיפור על שקנאית צעי
רה יחסית, שהגיעה עם מקור פגוע 
שנורתה  עופרת  מכדורית  כתוצאה 
לכיוונה. מאותה כדורית שחצתה את 
המקור בשני מקומות, גם הרגל שלה 

נשברה.  מעצמותיה  ואחת  נפגעה 
המטפלים בבית החולים חששו מאוד 

ושהשקנאית תשבור את המקור באו
פן בלתי הפיך, כשתנסה לאכול, ולכן 

החליטו לקבע את מקורה.
במקרים רבים, הווטרינרים נדרשים 
הזה.  במקרה  גם  כמו  ליצירתיות, 
קנאים  של  למקור  מיוחד  סד  שכן, 
אין בנמצא. כדי שהמקור לא יישבר, 

ולקח ד”ר יגאל הורוביץ מאיש המזג
מוארך  במקום פלסטיק  נים שעבר 
עם מגרעת, שתחתיו מעבירים בדרך 

הות המקור  על  חשמל.  חוטי  וכלל 
וחו בתחבושות  וחובר  המתקן  וקן 

מרוצה  נראתה  השקנאית  ברזל.  טי 
אך  לאכול,  המשיכה  היא  מאוד. 
בצורה כזו לא נשקפה סכנה למקור 
שלה. ייקח עוד זמן מה עד שהמקור 
יתאחה, אך לאחר מכן אנו מקווים, כי 

שמעון וילנאי

 חתול בבית החולים 
לחיות בר בבית דגן.
צילומים: דוברות 
הספארי ברמת גן
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היא תשוב לטבע.

אז מה צריך לעשות?
הנה פתרון לטווח הרחוק – שיקום 
שמורת  )כדוגמת  לחים  גידול  בתי 

והג הטבע  ורשות  והאגמון(  והחולה 
נים כבר עמלה מזה מספר שנים על 

יישום הפתרון.
רשות   – המיידי  לטווח  הפתרון 
כ-150  השנה  רכשה  והגנים  הטבע 
אותם  מסחרי,  ערך  חסרי  דגים  טון 

שקנ עבור  מים  במקווי  ואכלסה 
ולא  מזונם  את  שימצאו  כך  אים, 

הש זו,  בדרך  הדייגים.  חשבון  ועל 
האנר צרכיהם  את  ישלימו  וקנאים 

לאפריקה. בנדידה  וימשיכו   גטיים 
מספקת  תמיד  לא  זו  כמות  אולם 

השקנ וכאמור  השקנאים  ולכל 
נוספים. מגורמים  נפגעים   אים 
להמשיך  נותר  החולים,  בבית  לנו, 

ובטיפולים, לנתח, להאכיל ולתת טי
ופול משלים כגון פיזיותראפיה והיד

רותרפיה וכמובן לקוות כי רוב רובם 
ושל השקנאים הפגועים יחלימו בק

רוב וישובו אל הטבע.

מומלץ להזמין כרטיסי כניסה מראש בהנחה משמעותיתמומלץ להזמין כרטיסי כניסה מראש בהנחה משמעותית

היריד נערך מיום רביעי עד יום שישי דבר המקנה למציגים ולמבקרים שלושה ימי עבודה מלאים
ובנוסף ליהנות מסוף שבוע פנוי בברלין המיוחדת

אנו עומדים לרשותכם בכל נושא הקשור בתערוכה ובהזמנת כרטיסים. אנו עומדים לרשותכם בכל נושא הקשור בתערוכה ובהזמנת כרטיסים. 

תערוכת FRUIT LOGISTICA ממוצבת בעולם המקצועי 
כאירוע ראשון במעלה בתחום המסחר הבינלאומי של תוצרת חקלאית טרייה.

השנה יציגו כ- 25  חברות ישראליות בביתן לאומי של מכון הייצוא ובביתנים עצמאיים.
בתערוכת FRUIT LOGISTICA  אשתקד הציגו למעלה מ - 2,500 חברות

וביקרו בה למעלה מ -  56,000 אנשי מקצוע.
במהלך שלושת ימי תערוכת FRUIT LOGISTICA נפגשים בה העוסקים בתוצרת טרייה:

ברלין 6-8 בפברואר 2013

חקלאים, יבואנים , יצואנים , סיטונאים וקמעונאים
אנשי לוגיסטיקה ואריזה, מערכות מחשוב ובקרה 

אנשי אבטחת איכות ,יועצים , מוסדות וארגונים

אילנה טל 077-5621900מישי סלומון 050-5217956
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“ביו-בי” פיתחה אמצעי 
הדברה ביולוגי משולב 

וידידותי לסביבה - להצלת 
הדקלים בישראל

תיכונה  ערבה  מו”פ  בתערוכת  לראשונה  המהפכני  החידוש  את  תציג  החברה 
וצפונית בחצבה 30-31 ינואר 2013

שמן,  דקל  )קוקוס,  דקלים  אלפי 
דקל נוי ותמר( לחקלאות ולנוי מתים 

ובעולם, עקב הת בארץ  ומדי שנה, 
קפה של חיפושיות “חדקונית הדקל 

והאדומה”. החיפושית המזיקה והרס
300 זחלים לבנים הניזוו  נית מטילה
נים מליבת הדקל עצמו, בלי שהנזק 
לבסוף  חיצוני,  באופן  נראה  או  ניכר 

הדקל קורס ומת.
לאחרונה, דיווחו ארגונים חקלאיים 
דולר  מיליון   40 כלכלי בסך  נזק  על 

המסח התמר  גידולי  בענפי  ובשנה 
החי עקב  לנוי,  הדקלים  ועצי  וריים 

החקלאות  משרד  המזיקה.  פושית 
מיליון  של  השקעה  על  דיווח  עצמו 

החיפו בהדברת  במלחמה  ושקלים 
ושית, שחדרה אלינו כנראה דרך מצ
ורים ומקורה במזרח אסיה, המשחי

למצרים  גם  התמרים.  יבול  את  תה 
כמתנה  הדקל,  חדקונית  הגיעה 

נגו תמר  עצי  באמצעות  ומסעודיה, 
עים ומאז נדדה החיפושית המזיקה 

לארצות שכנות.
אליהו  שדה  מקיבוץ  ביו-בי  חברת 

ובעזר חרקים  ומפתחת  ומגדלת 
ביולוגיות  בונה החברה מערכות  תם 
לאחרונה,  ונוי.  חקלאיים  לצרכים 

ופיתחה פתרון הדברה משולב וידידו
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תי לסביבה נגד החיפושית המזיקה, 
במיגור  מרשימה  הצלחה  המוכיח 

התופעה המסוכנת.
אינה  אשר  המשולבת,  ההדברה 

ידידו ולכן  בכימיקלים  ומשתמשת 
לח ממלכודת  בנויה  לסביבה,  ותית 

“פיקוסם”  האדומה  הדקל  דקונית 
החיו את  הלוכדת   ,)”PICUSAM (“

המלכודת  הבוגרות.  בדרגות  פושית 
אירופיים  מחקר  במרכזי  פותחה 
ויעילותה מוכחת בלכידת שיעור רב 

מש בעל  נתון  נקבות,  של  ובמיוחד 
ההדברה.  בתהליך  מכריעה  מעות 

למ ונוח  פשוט  במלכודת  והשימוש 
עקב, משום שהוא מוצב סמוך לגזע 

הפגוע.
החב פיתחה  למלכודת,  ובנוסף 

הנקרא  לסביבה  ידידותי  תכשיר  רה 
 ,)”PALMANEM“( “פאלמאנם” 
המכיל זן מיוחד של נמטודות, יצורים 

התו תולעת,  דמוי  ומיקרוסקופיים 
חודרות  הנמטודות  חרקים.  קפים 
לתוך הגזע, מאתרות את החיפושית 
ומשמידות אותה. הן מסוגלות להגיע 
שעות   72 תוך  ולחסלה  לחיפושית 
והן בטוחות ביותר לשימוש סביבתי, 

אינן פוגעות בבני אדם, בבעלי חיים 
או בקרקע.

ההדברה המשולבת יושמה עד כה 
שנע במחקרים  מרשימה  ובהצלחה 

בגנים הבהאים בחיפה, בשדרות  שו 
הדקלים בנהריה, בנתניה ובתל אביב 

חקל באזורים  שנעשו  וובמחקרים 
בעוטף  אילת,  ובאזור  בבקעה  איים 

עזה ועוד.
הנזקים שמ כי  אומרים,  בי”  וב”ביו 

האדומה,  החדקונית  אחריה  שאירה 
בשנת  כבר  בישראל  שהתגלתה 
מטעי  מחסלת  היא  עצומים:   ,1999

ועצי דקל שלמים, פוגעת קשות בד
קלי הנוי הפזורים בערים בארץ ואף 
בעצי  העשיר  בחיפה,  הבהאים  בגן 
דקל מרשימים ויפים הנמצאים כעת 
ובה  בנהריה  שלמה  שדרה  בסכנה. 
300 עצי דקל חוסלה על ידי המזיק 

ולפני שנתיים, כמו גם עצי דקל במ
ים  בצפון  בגליל,  נוי  ובגינות  טעים 
ובמקומות  הירדן  בבקעת  המלח, 

אחרים בארץ.
גם  הנזק  הכלכלי,  לאבדן  בנוסף 
עלולים  המתים  הדקלים  בטיחותי. 
לקרוס ללא אזהרה ולסכן את עוברי 

והדרך, לפגוע בתשתיות כבישים וב
החיפושית  בחקלאות,  חשמל.  כבלי 
התמרים  למטעי  מזיקה  ההרסנית 
המסחריים ולעתים, מחסלת מטעים 

שלמים.
נוסע  כי  דווח,  חודשיים  לפני  רק 

הפל הרשות  בשטחי  והמתגורר 
סטינית הגיע למעבר הגבול במסוף 
דקל  חוטרי  ארבעה  וברשותו  אלנבי 
שהוסתרו בתיק. בחקירת המשטרה 

מסעו הגיעו  החוטרים  כי  והתברר, 
ודיה. השירותים להגנת הצומח אוס

רים על הבאת חומרי ריבוי של דקל 
התמר משום מקום בעולם)!(, אלא 
ווידוא  בהסגר  מפוקח  גידול  לאחר 

קפדני שאין מחלות ונגעים.
של  המשולבת  ההדברה  כפתרון, 
מחקרית  מבחינה  מוכחת  “ביו-בי” 

וומעניקה תקווה חדשה לענף הדק
לים הישראלי. התכשירים והפתרונות 
בתערוכה  יוצגו  לסביבה  הידידותיים 
מו”פ  בישראל,  הגדולה  החקלאית 

ו)מחקר ופיתוח( ערבה תיכונה וצפו
נית בחצבה, שתתקיים במשך יומיים, 
חופו הכניסה   .2013 בינואר   31-30

שית וללא תשלום.
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500 חקלאים מייצאים 
בארבעים חברות! 

שמעון וילנאי

הוועדה  ראש  יושב  ברקן,  חמי 
ערבה  האזורית  במועצה  החקלאית 
על  אחדים  ימים  רק  יושב  תיכונה, 
כיסאו מאז נבחר לתפקיד וכבר אינו 
לו סיבה לחוש  אין  מרוצה. לכאורה, 
כך. 70% מייצוא הפלפל של ישראל 
הם מהערבה, כ-20 אלף טון בשנה 
60% מייו נתון חיובי: ועוד   חקלאית. 
ישראל,  של  הטריים  הירקות  צוא 
שקלים  מיליון  ב-600  שמסתכם 
בחבל  גידול  מגיעים ממשקי  בשנה, 
ארץ זה. אז מה הבעיה שטורדת את 

מנוחתו של ראש חקלאי הערבה?
בערבה,  פעילים  חקלאים   520“
בעיניי  וזה  פלפל  מגדלי  מהם   70%

הרבה חק כך  כל  של  בעייתי  וריכוז 
לאים על ענף גידול וייצוא אחד, מה 
רק  חד-עונתי,  בענף  שמדובר  גם 
בחורף”, אומר לנו חמי בסיור בשטחי 
הגידול בערבה התיכונה, ומוסיף: “זה 
מטריד מאוד, ועוד יותר מטריד אותי 

משוו מהערבה  הפלפל  ושיצואני 
בעולם  לשווקים  תוצרתם  את  קים 
ייצוא.  חברות  מ-40  יותר  באמצעות 

מפתיע אותך? אותי הרבה יותר."
‘אגרקס חברת  פירוק  קודם  ו“עוד 

ייצאו חקלאי הערבה דרך כ-40  קו’ 
חושש  אני  היום  מייצאות.  חברות 
מתבצע  שדרכן  החברות  שמספר 
בעיה  זו  יותר.  הרבה  גדול  הייצוא 

וקשה, חריפה ופתחתי בבדיקה מקי
פה של הנושא הזה”.

מבקש  פארן  ממושב  ברקן  חמי 
של  רחבה  כה  פריסה  האם  לבחון, 
הגורמים  בין  היא  מהערבה  ייצוא 
ב-20%  נמוכה  לתמורה  שהביאו 
לעומת  העונה,  המייצאים  למגדלים 
לגידול  “המעבר  הקודמת?  העונה 
האחרונות,  בשנים  בערבה,  פלפל 

עוב בידיים  דרמטי  במחסור  ונעוץ 
קודם  עסקו  רבים  חקלאים  דות. 

ולכן בגידול פרחים וסייעו להם עוב
דים זרים שביצעו את הקטיף. אולם 

ומכסת הזרים הולכת ופוחתת וחקל
אים רבים שינו כיוון ופנו לגדל פלפל: 
סביל  אדם,  כוח  פחות  שצורך  ירק 
יותר לגידול וההתנהלות לאורך  ונוח 

והעונה הוכיחה יציבות כלכלית לחק
לאי”.

מדוע  לעומק  לבדוק  נחוש  ברקן 
חקלאים בערבה פנו למספר כה רב 

ושל חברות לשם ייצוא הפלפל. “הת
חלתי לבדוק, האם למספרן הרב של 
המחיר  על  השפעה  הייצוא  חברות 
הערבה  חקלאי  שמקבלים  הנמוך 
מחיר  אין  הבין-לאומיים.  בשווקים 
כוחות  ידי  על  נקבע  הכול  קבוע, 
השוק ומבחינת העלויות, צריך מחיר 
מינימום כדי להתפרנס בכבוד. הגענו 

ולמצב לא-ראוי: שניים-שלושה מגד

לעצמם  הקימו  בודדים,  ממש  לים, 
חברה והם מייצאים בעצמם, בתקווה 
שבעזרת קיצוץ בעלויות וייצוא עצמי 

יחסכו בעלויות וירוויחו יותר”.
המתח מול  איכות  בעיית  זו  ־אולי 

רים?
הם  שלנו  הגדולים  “המתחרים 

הא העונות  בשלוש  ספרד.  וחקלאי 
תמורה  מקבלים  הספרדים  חרונות 

וגבוהה מזו שמקבלים יצואני החקל
לד סיבה  זו בהחלט  ואות מישראל. 

אגה. מדוע מעדיפים את הספרדים 
יהיה  לנו  שיעזור  שמה  ייתכן  עלינו? 
המייצאות  החברות  מספר  הקטנת 
גם  מדי.  רווי  השוק  אולי  מישראל. 

הנושא הזה נבדק”.
הוא  יהב,  מעין   72 בן  מלמד,  איתן 
)מגדל  פרחן  פעם  שהיה  חקלאי 

ומיי מגדל  הוא  והיום  ש”ו(  ופרחים, 
אשכו ועגבניות  צ’רי  עגבניות  וצא 

ורואה ברכה  ולרוסיה,  לאירופה  לות 
בעמלו. בחממת העגבניות שלו, הוא 

אש אוחז  כשהוא  להצטלם  ומבקש 
כול עגבניות גדול ומחייך למצלמה.

וסיפרו  שראית  מה  כל  אף  “על 
להיות חקל נהנה להמשיך  אני  ולך, 

אי. לקום כל בוקר ולראות את שיחי 
העגבניות גדלים לתפארת. נכון שזה 
11 תאיו  ענף עתיר כוח אדם ויש לי
עוד  קיבלתי  אפילו  והשנה  לנדים, 

אחד, אז אני לא מתלונן. טוב לי."
ו“השוק הרוסי הוא שוק מצוין עבו

ובראשם  בעולם  מתחרים  לי  יש  רי. 
שם  שהקימו  חוות  בזכות  מרוקו, 
חקלאים מהולנד ומספרד, אבל אני 
שנים  יובל  חצי  לפני  טוב.  מסתדר 

הזה, התאמ הגידול  ועברתי לתחום 
תי את החממות לגידול וגם נשאר לי 
שממשיך  מיומן,  עבודה  צוות  אותו 
אתי. חשבתי שהדור הממשיך יעבוד 
לצדי, אבל בני בועז )38( מגדל מלון, 
הוא  וגם  במושב  נפרד  משק  לו  יש 

מרוצה. אז גם זה לטובה”.
איתן מלמד בחממת העגבניות
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שימוש ביריעת
“אנטי דריפ”

לחיטוי סולרי

תקציר
יריעת פוליאתילן “אנטי דריפ” היא 
יריעה המונעת הצטברות של טיפות 
כתוצאה  שלה.  הפנימי  בחלק  מים 
את  העוברת  השמש  קרינת  מכך, 

הקר את  ישירות  מחממת  והיריעה 
ואינה עוברת דרך טיפות המים  קע 
שהצטברו על פני היריעה, הבולעות 

חלק מקרינת השמש.
של  ההשפעה  נבחנה  זו  בעבודה 
יריעת “אנטי דריפ” 35 מיקרון )גניגר( 
במהלך חיטוי סולרי על טמפרטורות 
הקרקע ועל הדברת מחלות קרקע. 
 2011/12 בעונת  שבוצעו  בניסויים 
בתחנות הניסויים יאיר וזוהר, במהלך 
מתחילת  שבועיים  עד  ימים  עשרה 
החיטוי, נמצא שיריעה זו מעלה את 

משמ באופן  הקרקע  וטמפרטורות 
פוליאתילן  ליריעת  בהשוואה  עותי, 

בעובי 40 מיקרון לחיפוי קרקע.
של  הבדלים  היו  ס”מ   10 בעומק 
היריו בין  )מ”צ(  צלזיוס  4-3 מעלות 
טמפרטורת  בהמשך,  השונות.  עות 
עולה  רגילה  יריעה  תחת  הקרקע 
בהדרגה והפער בין היריעות מתייצב 
יריעת  תחת  יותר  מ”צ   0.5-1.5 על 
10 ס”מ בקרו בעומק דריפ”   “אנטי 

קע חולית.
קרקע,  מחלות  הדברת  מבחינת 
קטלו  היריעות  ששתי  נמצא 
 Pythium( קיצי  פיתיום  היטב 

פלפל  בגידול   )aphanidermatum
מחלת  עוצמת  את  במעט  והפחיתו 

וההתמוטטות הפתאומית במלון, הנג
רמת על ידי הפטרייה מונוספורסקוס 
 )Monosporascus cannonballus(

סול חיטוי  ללא  לביקורת  ובהשוואה 
רי, אולם לא נמצאו הבדלים בין שתי 
של  קשיונות  של  הקטילה  היריעות. 
 Sclerotinia( הפטרייה סקלרוטיניה
sclerotiorum( גורמת מחלת קישו
יונייה הגדולה הייתה טובה יותר תחת 

יריעת “אנטי דריפ”. 
לסיכום, יריעת “אנטי דריפ” עשויה 
הסולרי,  החיטוי  יעילות  את  לשפר 
הקטילה  שרמת  גורמים  נגד  בייחוד 

גבו היא  רגיל  סולרי  בחיטוי  ושלהם 
לית. החשיבות של השימוש ביריעת 
תגדל  סולרי  לחיטוי  דריפ”  “אנטי 
יהיה  הסולרי  החיטוי  שמשך  ככל 

קצר יותר.

מבוא
יריעת פוליאתילן “אנטי דריפ” היא 

טי של  הצטברות  המונעת  ויריעה 
פות מים בחלק הפנימי שלה. תוסף 
תכונות  את  משנה  ביריעה  מיוחד 
המגע  זווית  את  ומקטין  השטח  פני 

הירי על  המתעבות  הטיפות  ושל 
רציפה  מים  שכבת  נוצרת  כך  עה. 
לכיוון החלקים  זורמים  והמים  ודקה 
הנמוכים וניגרים שם. כתוצאה מכך, 

היריעה  קרינת השמש העוברת את 
ואינה  הקרקע  את  ישירות  מחממת 
המים, שהתעבו  טיפות  דרך  עוברת 
היריעה  של  הפנימי  החלק  פני  על 

ובולעות חלק מקרינת השמש.
נרחב  באופן  משתמשים  בערבה, 
בחיטוי סולרי להפחתת נזקי עשבייה 

הסול החיטוי  שיפור  קרקע.  וופגעי 
הטמפרטורות  העלאת  מבחינת  רי, 
יעילות  את  להגביר  עשוי  בקרקע, 
החיטוי. בעבודה זו, נבחנה ההשפעה 
מיקרון   35 דריפ”  “אנטי  יריעת  של 
על  סולרי  חיטוי  במהלך  )גניגר( 
הדברת  ועל  הקרקע  טמפרטורות 

מחלות קרקע.

שיטות וחומרים
יריעות פוליאתילן “אנטי דריפ” )35 
רגילות  פוליאתילן  ויריעות  מיקרון( 
)חברת  קרקע  לחיפוי  מיקרון(   40(
גניגר מוצרי פלסטיק( נבחנו במהלך 
בתחנת  פלפל  לגידול  סולרי  חיטוי 

סו ובחיטוי  המרכזית,  בערבה  ויאיר 
לרי לגידול מלון בתחנת זוהר בכיכר 

סדום.

חיטוי סולרי לפלפל
במבנה  רציף  קרקע  חיפוי  נבחן 
המנו מטרים.   6.5 ברוחב  מנהרה 

שמעון פיבוניה, רחל לויטה, יובל ברזילי, עמי מדואל - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
יגאל אלעד, דליה רב דוד - מרכז וולקני, מנהל המחקר החקלאי

shimonp@arava.co.il :כתובת המחבר
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מש   50 ברשת  מחופה  הייתה  הרה 
ב-29  החל  הסולרי  החיטוי  חדשה, 
ביוני 2012 ונמשך עד 29 ביולי 2012. 

הקר טמפרטורת  למדידת  ורגשים 
קע הוטמנו בעומקים 5, 10, 20 ו-30 

ס”מ.
וללא חיפוי קרקע, הטיפולים שנב

חנו היו חיפוי סולרי רגיל וחיפוי “אנטי 
דריפ”. קרקע הניסוי הייתה מאולחת 
 Pythium( ברמה גבוהה של פיתיום
aphanidermatum(. ב-1 באוגוסט 
וגודל  פלפל  בשטח  נשתל   2012

הדב יעילות  לבחינת  חודש,  ולמשך 
רת הפיתיום.

חיטוי סולרי למלון
בודדת  לערוגה  קרקע  חיפוי  נבחן 
ב-24  החל  החיטוי  ס”מ.   90 ברוחב 
29 באוגוסט  ונמשך עד   2011 ביולי 
טמפרטורת  למדידת  רגשים   .2011
הקרקע הוטמנו בעומקים 5, 10, 20 
30 ס”מ. ללא חיפוי קרקע, הטיפוו -ו
ולים שנבחנו היו חיפוי סולרי רגיל וחי

פוי “אנטי דריפ”. קרקע הניסוי הייתה 
ומאולחת בגורם להתמוטטות פתאו

 Monosporascus( מלון  של  מית 
בספטמבר  ב-4   .)cannonballus
לבחינת  מלון,  בשטח  נשתל   2011

יעילות הדברת המונוספורסקוס.
הפט של  קישיונות  וקטילת 

 Sclerotinia( סקלרוטיניה  רייה 
sclerotiorum( בקרקע

קישו הוטמנו   2012 באוגוסט   9 -ב
יונות של הפטרייה בעומקים 5 ו-20 
ס”מ מפני הקרקע, בטיפולים חיטוי 

בו לערוגה  רגילה  יריעה  עם  וסולרי 
“אנטי  יריעת  עם  סולרי  חיטוי  דדת, 
וביקורת ללא  דריפ” לערוגה בודדת 
חיטוי סולרי. כל טיפול נבחן בארבע 
מהקרקע  הוצאו  הקישיונות  חזרות. 
החו ונבחנה   2012 בספטמבר   6 -ב

יות שלהם על גבי מצע אגר תפוחי 
אדמה.

תוצאות
נמצא  לחיטוי  הראשונים  בימים 

והבדל גדול בין הטמפרטורות של חי
פוי קרקע “אנטי דריפ” וחיפוי רגיל. 
ההבדל בין הטמפרטורות הצטמצם 

ובהדרגה, במהלך השבועיים הראשו
הבדל  על  והתייצב  החיטוי,  של  נים 
בטמפרטורות  מ”צ   1.5 עד   0.5 של 
המקסימום, בעומק 10 ס”מ )איור 1( 

טיפול
עומק
)ס”מ(

נביטה 
)%(

סטיית תקן 
של הממוצע

ביקורת
 5686.3
 20609.1

יריעה רגילה
 500
 204019.6

יריעת “אנטי דריפ”
 552.9
 2000

טבלה 1: רמת החיות )נביטה( של קישיונות של סקלרוטיניה - קישיונה גדולה 
)Sclerotinia sclerotiorum( שהוטמנו בקרקע.

איור 1: טמפרטורת המקסימום היומית בעומק 10 ס”מ במבנה מנהרה מחופה 
ברשת 50 מש בתחנת יאיר בחצבה, כתלות בחיפוי הקרקע. חיפוי הקרקע היה 

עם יריעה רציפה.
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איור 2: טמפרטורת המקסימום היומית בעומק 20 ס”מ בשטח פתוח בתחנת 
זהר בכיכר סדום, כתלות בחיפוי הקרקע. חיפוי הקרקע היה עם יריעה לערוגה 
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ובעומק 20 ס”מ )איור 2(. ההבדלים 
בטמפרטורות תחת סוגי הפוליאתילן 
השונים התמתנו עם הירידה בעומק 

מפני הקרקע )איורים 3, 4(. 
ובבחינת חיות הקישיונות של הפט

מחלת  )גורמת  סקלרוטיניה  רייה 
הבדל  נמצא  הגדולה(  הקישיוניה 

הרגי היריעה  בין  הקטילה  וברמת 
יריעת “אנטי דריפ”. ביריעה  ובין  לה 
הרגילה, הקטילה הייתה נמוכה יותר 

בעומק 20 ס”מ )טבלה 1(.

ו-20   5 בעומק  הוטמנו  הקישיונות 
וס”מ ועברו טיפול חיטוי סולרי בתח

נת זוהר בכיכר סדום, לפי הטיפולים 
המצוינים. החיטוי היה בין התאריכים 

6 בספטמבר עד 9 באוגוסט 2012.

סיכום
את  מעלה  דריפ”  “אנטי  יריעת 
בהשוואה  הקרקע,  טמפרטורת 
החיטוי,  בתחילת  רגילה.  ליריעה 

היריעות  בין  הטמפרטורה  הפרש 
 10 בעומק  מ”צ   4-3 יחסית,  גדול 
ס”מ. תוך עשרה ימים עד שבועיים, 
ההבדל בטמפרטורות קטן ומתייצב 
על הפרש שבין 0.5 מ”צ ל-1.5 מ”צ 

בעומק 10 ס”מ.
להיות  עשויה  דריפ”  “אנטי  יריעת 

הקר של  סולרי  לחיטוי  וחשובה 
חיטוי  לבצע  נאלצים  כאשר  קע 
או  שבועות  שלושה  שנמשך  קצר 
החיטוי,  ככל שמתארך משך  פחות. 
מתמתנים.  היריעות  בין  ההבדלים 

ונמצא שההשפעה של היריעה תלו
יעילות  מבחינת  הנבחן,  בפתוגן  יה 
פטריות  מחלה.  גורמי  של  הקטילה 
יקטלו  פיתיום,  כמו  לחום,  הרגישות 
היריעה.  לסוג  קשר  ללא  ביעילות, 
לטמפרטורות  עמידות  עם  פטריות 
גבוהות לא יקטלו ביעילות, בלי קשר 
היריעה. רמת הקטילה עשויה  לסוג 

ולהיות שונה באופן משמעותי בפט
הזמן  ומשך  שהטמפרטורה  ריות 

מבחי גבולי,  הוא  לקטילה  והדרוש 
בחיטוי  מגיעים  אליהם  הטווחים  נת 
מייצגת  גדולה  קישיונה  רגיל.  סולרי 
בטמפרטורת  השינוי  שבה  פטרייה 

יעי את  שיפר  היריעות  בין  והקרקע 
לות הקטילה שלה.

לסיכום, יריעת “אנטי דריפ” עשויה 
הסולרי,  החיטוי  יעילות  את  לשפר 

הקטי שרמת  גורמים  נגד  ובייחוד 
גבו רגיל  סולרי  בחיטוי  שלהם  ולה 

לית. החשיבות של השימוש ביריעת 
תגדל,  סולרי  לחיטוי  דריפ”  “אנטי 
ככל שהזמן המוקצב לביצוע החיטוי 
הסולרי יהיה קצר יותר. יריעות “אנטי 

ודריפ” של יצרנים שונים עשויות לה
וביא לקבלת תוצאות שונות בטמפר

טורת הקרקע.

תודות
תודה לחברת גניגר מוצרי פלסטיק 
ובמיוחד לדני אסנהיים על אספקת 
בניסויים  הקרקע  לחיפוי  היריעות 
מעין  שלכט  לרונן  תודה  השונים. 
יהב על שיתוף הפעולה ועל העזרה 

ולבחינת השפעת סוגי היריעות השו
נות בשדותיו.

ויגאל  צביאלי  יורם  מדעית:  עריכה 
מו”פ  של  המחקר  פרסומי  אלעד. 
מופיעים  וצפונית  תיכונה  ערבה 
www.arava.co.il/ באתר האינטרנט

haklaut/index_new.htm
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) Sclerotinia sclerotiorum(שיונה גדולה י ק-שיונות של סקלרוטיניה ישל ק) נביטה(רמת החיות : 1טבלה 
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) Sclerotinia sclerotiorum(שיונה גדולה י ק-שיונות של סקלרוטיניה ישל ק) נביטה(רמת החיות : 1טבלה 

  .שהוטמנו בקרקע

איור 3: מהלך טמפרטורה יומי ב-15 ביולי 2012 במבנה מנהרה מחופה ברשת 
חיפוי  בעומק.  וכתלות  הקרקע  בחיפוי  כתלות  בחצבה,  יאיר  בתחנת  50 מש 

הקרקע היה עם יריעה רציפה.

איור 4: מהלך טמפרטורה יומי ב-25 באוגוסט 2012 בשטח פתוח בתחנת זהר 
בכיכר סדום, כתלות בחיפוי הקרקע וכתלות בעומק. חיפוי הקרקע היה עם 

יריעה לערוגה בודדת.
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הארכת עונת הקטיף 
באמצעות אגרוטכניקת 
גידול, שתילה מוקדמת 

ומגוון זני פלפל במבנים 
שונים

רבקה אופנבך, דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, יובל ברזילי, יורם צביאלי, סבטלנה גוגיו,
ישראל צברי, רמי גולן - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית, תחנת יאיר

Rivka@arava.co.il :כתובת המחברת

תקציר
הסיכוי הגבוה ביותר להגדלת היבול 

באמצ העונה  הארכת  ידי  על  והיא 
עות הקדמת השתילה והארכת עונת 
הקטיף. זני הפלפל הם אחד הכלים 
התכונות  כלל  בשיפור  החשובים 
המבוקשות לגידול ולשיווק התוצרת, 
תתקבל  אמתית  התקדמות  אולם 
מהתאמת זנים בשילוב אגרוטכניקת 
גידול, אשר תאפשר לנו להאריך את 
העונה במבנים פשוטים יחסית, ללא 
ובכך  מתקדמת,  אקלים  טכנולוגיית 
להגדיל את היבול המשווק. שילוב זה 
נבדק בניסוי שנערך בעונת 2011/12 

בתחנת יאיר.
מטרת התצפית הייתה בדיקה של 
באמצעות  הקטיף  עונת  הארכת 

והת גידול  אגרוטכניקת  של  ושילוב 
בבית  מוקדמת  בשתילה  זנים  אמת 
בתחילת  רשת  פרוסה  שבו  צמיחה, 
בפוליאתילן  המבנה  וכיסוי  העונה, 
לבית  בהשוואה  אוקטובר,  באמצע 

רשת רגיל.
קנון  אדומים:  זנים  חמישה  נבחנו 
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קאָטדרל   ,)7303( סובק   ,)7158(
)זרעים   )7891( קאמָפדור   ,)7340(
גדרה( והזן באנג’י )אפעל(, כל זן נבחן 
בסוף  החל  הקטיף  חזרות.  בארבע 
אוקטובר ונמשך עד השבוע השלישי 

שנ הצמיחה  בבית  מאי.  חודש  ושל 
שתל למבנה רשת וכוסה באוקטובר 

בפוליאתילן )רשתפלסט(.
הי וסובק,  קנון  הוותיקים,  ובזנים 

בול הכללי היה גבוה בבית הצמיחה 
 14.0 קנון  בזן  הרשת.  בית  לעומת 
ק”ג/מ”ר, בבית הרשת היבול הכללי 
הניב 12.1 ק”ג/מ”ר. בסובק התקבלו 
נמוך,  יבול  ברשת   - דומות  תוצאות 

ל-14.1  בהשוואה  ק”ג/מ”ר   12.1
וברשתפלסט. בזן באנג’י הייתה המג

מה ביבול זהה. בשני הזנים החדשים, 
קאטדרל וקמפדור לא נמצא הבדל 
אחוז  המבנים.  שני  בין  הכולל  ביבול 
ובאנג’י היה  בזנים קנון  לייצוא  הפרי 
גבוה יותר בבית הרשת. בזן קאטדרל 

ברשתפ גבוה  ייצוא  אחוז  והתקבל 
היה  וקאמפדור  סובק  ובזנים  לסט, 

אחוז ייצוא זהה בשני המבנים.
הזנים  בכל  בחממה  הייצוא  יבול 
היה גבוה מזה שבבית הרשת. משקל 
הפרי הממוצע היה גבוה יותר בבית 
וקאמפדור.  סובק  קנון,  בזנים  רשת 
הזנים, אחוז פרי מעוות, סדוק  בכל 
רשת  בבית  יותר  גבוה  שפיצים  ועם 
בבדיקות  לרשתפלסט.  בהשוואה 
מבית  בפרי  נמצאה  השהיה  לאחר 
הרשת רמה גבוהה יותר של חטטים, 

בהשוואה לרשתפלסט, בכל הזנים.
הפרי  לפסילת  המרכזיות  הסיבות 

וש סידוק  פרי,  עיוותי  היו  ולייצוא 
של  הפיתוח  שהמשך  מכאן,  פיצים. 
מאמץ  בריכוז  כרוך  יהיה  השיטה 
באמצעות  הייצוא  שיעור  בהעלאת 

התאמת זנים ואגרוטכניקה.
יבול  זו התקבל  לסיכום, גם בעונה 

וגבוה יותר בחלק מהזנים בבית צמי
חה רשתפלסט, בהשוואה לבית רשת 
בשתילה מוקדמת. התוצאות מעידות 
על היתכנות הרעיון של עונה ארוכה 

שה מסתמן  היבול.  להגדלת  וככלי 
אתגר העתידי הוא שיפור אגרוטכני 
שיאפשרו  מתאימים,  זנים  בשילוב 

מש וצמצום  הייצוא  שיעור  והגדלת 
מעותי של הפרי הפגום, ובכך לקבל 
יבול ייצוא גבוה. מומלץ לחזור ולבחון 

מגוון רחב יותר של זנים.

מבוא
ובכיכר  בערבה  הפלפל  גידול  שטח 
סדום היה בעונת 2011/12 כ-19 אלף 
פלפל  דונם  אלף  כ-30  מתוך  דונם 
בישראל. הסיכוי הגבוה ביותר להגדלת 
היבול הוא הארכת העונה, קרי הקדמת 

השתילה והארכת עונת הקטיף.
וזני הפלפל הם אחד הכלים החשו
המבוק התכונות  כלל  בשיפור  ובים 

ולשיווק התוצרת. אולם  לגידול  שות 
מהת תתקבל  אמיתית  והתקדמות 
גי אגרוטכניקת  בשילוב  זנים,  ואמת 

את  להאריך  לנו  תאפשר  אשר  דול, 
העונה במבנים פשוטים יחסית, ללא 
ובכך  מתקדמת,  אקלים  טכנולוגית 

   ביום הקטיףמרכיבי היבול: א1טבלה טבלה 1א: מרכיבי היבול ביום הקטיף

בית צמיחהזן

6.03204 ± 1.0190 ± 0.101.6 ± 0.4410.6 ± 0.4112.3 ± רשת  קנון 
1.70217 ± 1.3684 ± 0.202.2 ± 0.4511.7 ± 0.4914.0 ± רשתפלסט קנון 
3.33184 ± 0.4682 ± 0.132.1 ± 0.429.9 ± 0.5412.1 ± רשת  סובק 
1.77189 ± 1.3981 ± 0.212.7 ± 0.3111.4 ± 0.3414.1 ± רשתפלסט סובק 
3.75200 ± 0.7586 ± 0.041.4 ± 0.608.3 ± 0.639.6 ± רשת  באנג'י 
2.31201 ± 1.2580 ± 0.092.1 ± 0.348.9 ± 0.2811.0 ± רשתפלסט באנג'י 

3.43180 ± 1.6674 ± 0.312.8 ± 0.588.1 ± 0.8311.0 ± רשת  קאטדרל 
4.80184 ± 0.2281 ± 0.152.2 ± 0.589.5 ± 0.7311.7 ± רשתפלסט קאטדרל 
1.59184 ± 1.0984 ± 0.111.7 ± 0.169.0 ± 0.1510.7 ± רשת  קאמפדור 
2.27192 ± 2.1985 ± 0.181.6 ± 0.519.3 ± 0.4110.9 ± רשתפלסט קאמפדור 

משקל פרי אחוז  יצוא יבול שוק יבול  יצוא יבול כללי
גרםק"ג/מ"רק"ג/מ"רק"ג/מ"ר

  

  

   ביום הקטיףמרכיבי היבול: ב1טבלה 

בית צמיחהזן

0.005.7 ± 0.071.5 ± 0.000.0 ± 0.010.0 ± 0.040.1 ± רשת  קנון 
0.045.7 ± 0.110.9 ± 0.010.0 ± 0.090.7 ± 0.100.5 ± רשתפלסט קנון 
0.025.7 ± 0.211.9 ± 0.010.0 ± 0.100.1 ± 0.030.1 ± רשת  סובק 
0.065.7 ± 0.181.5 ± 0.020.0 ± 0.090.6 ± 0.140.5 ± רשתפלסט סובק 
0.015.7 ± 0.071.1 ± 0.020.0 ± 0.050.1 ± 0.020.1 ± רשת  באנג'י 
0.155.6 ± 0.080.5 ± 0.020.1 ± 0.091.4 ± 0.030.2 ± רשתפלסט באנג'י 

0.025.7 ± 0.221.9 ± 0.020.0 ± 0.130.5 ± 0.010.3 ± רשת  קאטדרל 
0.305.5 ± 0.170.7 ± 0.020.1 ± 0.180.7 ± 0.130.7 ± רשתפלסט קאטדרל 
0.126.9 ± 0.050.8 ± 0.070.6 ± 0.050.2 ± 0.040.1 ± רשת  קאמפדור 
0.306.8 ± 0.120.6 ± 0.100.3 ± 0.020.3 ± 0.040.3 ± רשתפלסט קאמפדור 

איכות  אחרים שחור  סידוקים מעוותים
(עד 10)ק'ג/מ'רק'ג/מ'רק'ג/מ'רק'ג/מ'ר

  

  

טבלה 1ב: מרכיבי היבול ביום הקטיף

   ביום הקטיףמרכיבי היבול: א1טבלה 

בית צמיחהזן

6.03204 ± 1.0190 ± 0.101.6 ± 0.4410.6 ± 0.4112.3 ± רשת  קנון 
1.70217 ± 1.3684 ± 0.202.2 ± 0.4511.7 ± 0.4914.0 ± רשתפלסט קנון 
3.33184 ± 0.4682 ± 0.132.1 ± 0.429.9 ± 0.5412.1 ± רשת  סובק 
1.77189 ± 1.3981 ± 0.212.7 ± 0.3111.4 ± 0.3414.1 ± רשתפלסט סובק 
3.75200 ± 0.7586 ± 0.041.4 ± 0.608.3 ± 0.639.6 ± רשת  באנג'י 
2.31201 ± 1.2580 ± 0.092.1 ± 0.348.9 ± 0.2811.0 ± רשתפלסט באנג'י 

3.43180 ± 1.6674 ± 0.312.8 ± 0.588.1 ± 0.8311.0 ± רשת  קאטדרל 
4.80184 ± 0.2281 ± 0.152.2 ± 0.589.5 ± 0.7311.7 ± רשתפלסט קאטדרל 
1.59184 ± 1.0984 ± 0.111.7 ± 0.169.0 ± 0.1510.7 ± רשת  קאמפדור 
2.27192 ± 2.1985 ± 0.181.6 ± 0.519.3 ± 0.4110.9 ± רשתפלסט קאמפדור 

משקל פרי אחוז  יצוא יבול שוק יבול  יצוא יבול כללי
גרםק"ג/מ"רק"ג/מ"רק"ג/מ"ר

  

  

   ביום הקטיףמרכיבי היבול: ב1טבלה 

בית צמיחהזן

0.005.7 ± 0.071.5 ± 0.000.0 ± 0.010.0 ± 0.040.1 ± רשת  קנון 
0.045.7 ± 0.110.9 ± 0.010.0 ± 0.090.7 ± 0.100.5 ± רשתפלסט קנון 
0.025.7 ± 0.211.9 ± 0.010.0 ± 0.100.1 ± 0.030.1 ± רשת  סובק 
0.065.7 ± 0.181.5 ± 0.020.0 ± 0.090.6 ± 0.140.5 ± רשתפלסט סובק 
0.015.7 ± 0.071.1 ± 0.020.0 ± 0.050.1 ± 0.020.1 ± רשת  באנג'י 
0.155.6 ± 0.080.5 ± 0.020.1 ± 0.091.4 ± 0.030.2 ± רשתפלסט באנג'י 

0.025.7 ± 0.221.9 ± 0.020.0 ± 0.130.5 ± 0.010.3 ± רשת  קאטדרל 
0.305.5 ± 0.170.7 ± 0.020.1 ± 0.180.7 ± 0.130.7 ± רשתפלסט קאטדרל 
0.126.9 ± 0.050.8 ± 0.070.6 ± 0.050.2 ± 0.040.1 ± רשת  קאמפדור 
0.306.8 ± 0.120.6 ± 0.100.3 ± 0.020.3 ± 0.040.3 ± רשתפלסט קאמפדור 

איכות  אחרים שחור  סידוקים מעוותים
(עד 10)ק'ג/מ'רק'ג/מ'רק'ג/מ'רק'ג/מ'ר

  

  
טבלה 2א: פרי פסול לייצוא 

  צוא יפרי פסול לי: א2טבלה 

שוק מקומיבית צמיחהזן
אחוז שוק 
סדוקיםמעוותיםמקומי

שחור 
פיטם

כתמי
 שיש

%%%%%ק'ג/מ'ר
1.613.40.80.400.1רשת  קנון 
2.215.93.85.70.30רשתפלסט קנון 
2.11811.20.30.7רשת  סובק 
2.7194.14.20.30.1רשתפלסט סובק 
1.414.20.90.90.40רשת  באנג'י 
2.119.82.112.50.50רשתפלסט באנג'י 

2.825.63.24.60.20רשת  קאטדרל 
2.218.96.35.70.70רשתפלסט קאטדרל 
1.716.11.41.95.50רשת  קאמפדור 
  1.614.62.63.43.30רשתפלסט קאמפדור 

  

  פרי פסול ליצוא : ב2טבלה 

אחריםצלביםחטטיםקטניםפלפליםשפיציםגביעבית צמיחהזן
%%%%%%%

07.200.3004.5רשת  קנון 
00.70.20.70.204.4רשתפלסט קנון 

0.75.52.11.51.11.52.3רשת  סובק 
0.10.400.47.60.41.5רשתפלסט סובק 
1.57.801.70.100.8רשת  באנג'י 
00.601.40.31.40.9רשתפלסט באנג'י 

5.22.70.85.800.22.7רשת  קאטדרל 
0.2002.71.201.9רשתפלסט קאטדרל 
0.82.601.4002.3רשת  קאמפדור 
  0.600.91.70.10.12רשתפלסט קאמפדור 
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להגדיל את היבול המשווק.
מטרת התצפית הייתה בדיקת אפשרות להארכת עונת 
הקטיף באמצעות שילוב של אגרוטכניקת גידול והתאמת 
ובבית צמיחה, שבו  בבית רשת  זנים בשתילה מוקדמת 
פרוסה רשת בתחילת העונה, וכיסוי המבנה בפוליאתילן 
דומים  לניסויים  המשך  הנו  זה  ניסוי  אוקטובר.  באמצע 
וחוב’,  )אופנבך  קודמות  בעונות  יאיר  בתחנת  שנערכו 
למבנה  לשתילה  תרומה  נמצאה  שבהם   ,)2012  ,2011

מכוסה רשת וכיסוי בהמשך בפוליאתילן.

שיטות וחומרים
הניסוי נשתל ב-25 ביולי 2011 בתחנת יאיר, בשני מבנים:

מבנה אחד הוא בית צמיחה )מבנה חממה( בשטח של 
340 מ”ר, מכוסה מיום השתילה בשתי רשתות: רשת נגד 
חרקים 25 מש ורשת 40% צל. רשת הצל הוסרה חודש 
לאחר השתילה. גג הרשת נשטף ב-3 באוקטובר 2011 
לשיפור חדירת הקרינה למבנה. ב-11 באוקטובר 2011 
25 מש והוחלפה בכיסוי פוליאתיו  הוסרה רשת החרקים
לן. בימי החורף נשמר המבנה סגור חלקית במהלך היום 

)חימום יום(.
באמצע חודש מארס נפרסה רשת צל על הפוליאתילן 
והושארה שם עד סיום העונה. עם הופעת פרחים )חודש 
גב  מרסס  באמצעות  הצמחים  נוערו  השתילה(,  לאחר 

מוטורי, פעמיים בשבוע, לאורך חודש ימים.
המבנה השני הוא בית רשת שטוח בשטח של חמישה 
דונמים המכוסה מיום השתילה בשתי רשתות: רשת נגד 
חרקים 25 מש ורשת 40% צל. רשת הצל הוסרה חודש 
3 באוקטוו -לאחר השתילה. שטיפת גג הרשת בוצעה ב
רשת  הוספה  פברואר  של  האחרון  מהשבוע   .2011 בר 
40% לכיסוי המבנה. שטח הניסוי בבית הרשת היה  צל 

150 מ”ר.
בשני המבנים נבחנו חמישה זנים אדומים: קנון )7158(, 
 ,)7891( קאמָפדור   ,)7340( קאָטדרל   ,)7303( סובק 

זן נבחן בארבע חז ו)זרעים גדרה( ובאנג’י )אפעל(. כל 
ב-26  הצמיחה  ובבית  הרשת  בבית  החל  הקטיף  רות. 
באוקטובר 2011 והסתיים ב-20 במאי 2012, נערכו 15 

קטיפים.
המדדים  לפי  יאיר  בתחנת  האיכות  במרכז  מוין  הפרי 
בסימולציה  הושהה  ייצוא  באיכות  פרי  ייצוא.  לאיכות 
יום, בטמפרטורה של 7 מעלות   14 ייצוא למשך  לתנאי 
למשך  כך  ואחר  יחסית,  לחות  וב-96%  )מ”צ(  צלזיוס 
שוב  ונבדק  מ”צ,   20 של  בטמפרטורה  ימים  שלושה 
לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרים לאחר ההשהיה. 
בסיום הבדיקה נקבע ציון, על פי המרכיבים: 60% פרי 
לפי  נקבעה  צבע. האיכות  חריגי   10% כתום,   30% זקן, 

.)Hochman and Regev )1990

תוצאות ודיון
בבית הצמיחה שנשתל למבנה רשת וכוסה באוקטובר 
בפוליאתילן )רשתפלסט(. בזנים הוותיקים, קנון וסובק, 
היבול הכללי היה גבוה בבית הצמיחה, לעומת בית הרשת 
)טבלה א1(. בזן קנון 14.0 ק”ג/מ”ר, בבית הרשת היבול 



ינואר 2013 76

טבלה 4א: התפלגות אחוז הפרי המעוות והסדוק בחודשים אוקטובר-ינואר

  לי לחודש התפלגות היבול הכל– 3טבלה 

מאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטובריבול כלליבית צמיחהזן
%%%%%%%%ק"ג/מ'ר

12.31169121915226רשת  קנון 
14.001212181914169רשתפלסט קנון 

12.1117472415247רשת  סובק 
14.121061422151417רשתפלסט סובק 
9.6426991412206רשת  באנג'י 
11.051712141715119רשתפלסט באנג'י 

11.02207820141812רשת  קאטדרל 
11.73167132817116רשתפלסט קאטדרל 
10.77231271718115רשת  קאמפדור 
  10.912137132613710רשתפלסט קאמפדור 

  

  ינואר- דשים אוקטוברוהתפלגות אחוז הפרי המעוות והסדוק בח: א4 טבלה

 סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותיםבית צמיחהזן

ינוארינוארדצמברדצמברנובמברנובמבראוקטובראוקטובר
%%%%%%%%

00202020רשת  קנון 
00306022רשתפלסט קנון 

30100000רשת  סובק 
00506011רשתפלסט סובק 
10100001רשת  באנג'י 
10213020רשתפלסט באנג'י 

50507030רשת  קאטדרל 
60404041רשתפלסט קאטדרל 
10101051רשת  קאמפדור 
  10104020רשתפלסט קאמפדור 

  

  מאי-דשים פברוארוהתפלגות אחוז הפרי המעוות והסדוק בח: ב4 טבלה

 סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותיםבית צמיחהזן

מאימאיאפרילאפרילמרץמרץפברוארפברואר
%%%%%%%%

00000101רשת  קנון 
7412431170רשתפלסט קנון 
13211100רשת  סובק 
252771182רשתפלסט סובק 
02211113רשת  באנג'י 
33138236323רשתפלסט באנג'י 

424203230רשת  קאטדרל 
102615712313רשתפלסט קאטדרל 
112212118רשת  קאמפדור 
  313426518רשתפלסט קאמפדור 

הכללי הניב 12.1 ק”ג/מ”ר.
דומות  תוצאות  סובק התקבלו  בזן 
 12.1 נמוך,  יבול  רשת.  תחת  בגידול 
ק”ג/מ”ר, בהשוואה ל-14.1 ק”ג/מ”ר 

וברשתפלסט. בזן באנג’י הייתה המג
מה ביבול זהה. בשני הזנים החדשים, 
קאטדרל וקמפדור, לא נמצא הבדל 

ביבול הכולל בשני המבנים.
קנון  בזנים  לייצוא  הפרי  אחוז 
יותר בבית הרשת.  ובאנג’י היה גבוה 
ייצוא  אחוז  התקבל  קאטדרל  בזן 

וגבוה ברשתפלסט, ובזנים סובק וק
זהה, בשני  ייצוא  היה אחוז  אמפדור 
בכל  בחממה  הייצוא  יבול  המבנים. 
הזנים היה גבוה מזה שבבית הרשת 

)טבלה 1א(.
גבוה  היה  הממוצע  הפרי  משקל 
סובק  קנון,  בזנים  רשת  בבית  יותר 
הזנים  בכל  1א(.  )טבלה  וקאמפדור 
)טבלה 1ב(, אחוז פרי מעוות, סדוק 
יותר בבית רשת,  גבוה  ועם שפיצים 

בהשוואה לרשתפלסט )טבלה 2ב(.
בבדיקות לאחר השהיה נמצאה בפרי, 
מכל הזנים ומבית הרשת, רמה גבוהה 
ויותר של חטטים, בהשוואה לרשתפל

6(. הסיבות המרכזיות לפו  סט )טבלה
וסילת הפרי לייצוא היו עיוותי פרי, סי

דוק ושפיצים. מכאן שהמשך הפיתוח 
בריכוז מאמץ  כרוך  יהיה  של השיטה 
באמצעות  הייצוא,  שיעור  בהעלאת 

התאמת זנים ואגרוטכניקה.
יבול  זו התקבל  לסיכום, גם בעונה 

וגבוה יותר בחלק מהזנים בבית צמי
לבית  בהשוואה  רשתפלסט,  חה 
התוצאות  מוקדמת.  בשתילה  רשת 
של  הרעיון  היתכנות  על  מעידות 
היבול.  להגדלת  ככלי  ארוכה  עונה 

שי הוא  העתידי  שהאתגר  ומסתמן 
מתאי זנים  בשילוב  אגרוטכני,  ופור 

מים שיאפשרו הגדלת שיעור הייצוא 
וצמצום משמעותי של הפרי הפגום, 

ובכך יתקבל יבול ייצוא גבוה. 
רחב  מגוון  ולבחון  לחזור  מומלץ 

יותר של זנים.

הבעת תודה
על  גדרה  זרעים  לחברת  תודה 
הטכנאים  ולצוות  בניסוי  תמיכתה 

בתחנת יאיר.
ויגאל אלעד.  יורם צביאלי  בעריכת 

ופרסומי המחקר של מו”פ ערבה תי
האינ באתר  מופיעים  וצפונית  וכונה 

http://www.arava.co.il/ טרנט 
haklaut/index_new.htm

טבלה 2ב: פרי פסול ליצוא 

  צוא יפרי פסול לי: א2טבלה 

שוק מקומיבית צמיחהזן
אחוז שוק 
סדוקיםמעוותיםמקומי

שחור 
פיטם

כתמי
 שיש

%%%%%ק'ג/מ'ר
1.613.40.80.400.1רשת  קנון 
2.215.93.85.70.30רשתפלסט קנון 
2.11811.20.30.7רשת  סובק 
2.7194.14.20.30.1רשתפלסט סובק 
1.414.20.90.90.40רשת  באנג'י 
2.119.82.112.50.50רשתפלסט באנג'י 

2.825.63.24.60.20רשת  קאטדרל 
2.218.96.35.70.70רשתפלסט קאטדרל 
1.716.11.41.95.50רשת  קאמפדור 
  1.614.62.63.43.30רשתפלסט קאמפדור 

  

  פרי פסול ליצוא : ב2טבלה 

אחריםצלביםחטטיםקטניםפלפליםשפיציםגביעבית צמיחהזן
%%%%%%%

07.200.3004.5רשת  קנון 
00.70.20.70.204.4רשתפלסט קנון 

0.75.52.11.51.11.52.3רשת  סובק 
0.10.400.47.60.41.5רשתפלסט סובק 
1.57.801.70.100.8רשתבאנג'י
00.601.40.31.40.9רשתפלסט באנג'י 

5.22.70.85.800.22.7רשת  קאטדרל 
0.2002.71.201.9רשתפלסט קאטדרל 
0.82.601.4002.3רשת  קאמפדור 
  0.600.91.70.10.12רשתפלסט קאמפדור 

  

  לי לחודש התפלגות היבול הכל– 3טבלה טבלה 3 – התפלגות היבול הכללי לחודש

מאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטובריבול כלליבית צמיחהזן
%%%%%%%%ק"ג/מ'ר

12.31169121915226רשת  קנון 
14.001212181914169רשתפלסט קנון 

12.1117472415247רשת  סובק 
14.121061422151417רשתפלסט סובק 
9.6426991412206רשת  באנג'י 
11.051712141715119רשתפלסט באנג'י 

11.02207820141812רשת  קאטדרל 
11.73167132817116רשתפלסט קאטדרל 
10.77231271718115רשת  קאמפדור 
  10.912137132613710רשתפלסט קאמפדור 

  

  ינואר- דשים אוקטוברוהתפלגות אחוז הפרי המעוות והסדוק בח: א4 טבלה

 סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותיםבית צמיחהזן

ינוארינוארדצמברדצמברנובמברנובמבראוקטובראוקטובר
%%%%%%%%

00202020רשת  קנון 
00306022רשתפלסט קנון 

30100000רשת  סובק 
00506011רשתפלסט סובק 
10100001רשת  באנג'י 
10213020רשתפלסט באנג'י 

50507030רשת  קאטדרל 
60404041רשתפלסט קאטדרל 
10101051רשת  קאמפדור 
  10104020רשתפלסט קאמפדור 

  

  מאי-דשים פברוארוהתפלגות אחוז הפרי המעוות והסדוק בח: ב4 טבלה

 סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותיםבית צמיחהזן

מאימאיאפרילאפרילמרץמרץפברוארפברואר
%%%%%%%%

00000101רשת  קנון 
7412431170רשתפלסט קנון 
13211100רשת  סובק 
252771182רשתפלסט סובק 
02211113רשת  באנג'י 
33138236323רשתפלסט באנג'י 

424203230רשת  קאטדרל 
102615712313רשתפלסט קאטדרל 
112212118רשת  קאמפדור 
  313426518רשתפלסט קאמפדור 
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טבלה 4ב: התפלגות אחוז הפרי המעוות והסדוק בחודשים פברואר-מאי

  לי לחודש התפלגות היבול הכל– 3טבלה 

מאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטובריבול כלליבית צמיחהזן
%%%%%%%%ק"ג/מ'ר

12.31169121915226רשת  קנון 
14.001212181914169רשתפלסט קנון 

12.1117472415247רשת  סובק 
14.121061422151417רשתפלסט סובק 
9.6426991412206רשת  באנג'י 
11.051712141715119רשתפלסט באנג'י 

11.02207820141812רשת  קאטדרל 
11.73167132817116רשתפלסט קאטדרל 
10.77231271718115רשת  קאמפדור 
  10.912137132613710רשתפלסט קאמפדור 

  

  ינואר- דשים אוקטוברוהתפלגות אחוז הפרי המעוות והסדוק בח: א4 טבלה

 סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותיםבית צמיחהזן

ינוארינוארדצמברדצמברנובמברנובמבראוקטובראוקטובר
%%%%%%%%

00202020רשת  קנון 
00306022רשתפלסט קנון 

30100000רשת  סובק 
00506011רשתפלסט סובק 
10100001רשת  באנג'י 
10213020רשתפלסט באנג'י 

50507030רשת  קאטדרל 
60404041רשתפלסט קאטדרל 
10101051רשת  קאמפדור 
  10104020רשתפלסט קאמפדור 

  

  מאי-דשים פברוארוהתפלגות אחוז הפרי המעוות והסדוק בח: ב4 טבלה

 סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותים סדוקיםמעוותיםבית צמיחהזן

מאימאיאפרילאפרילמרץמרץפברוארפברואר
%%%%%%%%

00000101רשת  קנון 
7412431170רשתפלסט קנון 
13211100רשת  סובק 
252771182רשתפלסט סובק 
02211113רשת  באנג'י 
33138236323רשתפלסט באנג'י 

424203230רשת  קאטדרל 
102615712313רשתפלסט קאטדרל 
112212118רשת  קאמפדור 
  313426518רשתפלסט קאמפדור 

ספרות
אושרו ד’,  חשמונאי  ר’,  ואופנבך 

גוגיו ס’,  י’,  י’, צביאלי  א’, ברזילי  ביץ 
צברי י’, גולן ר’ )2010(. אגרוטכניקת 
גידול כאמצעי להארכת עונת קטיף 
פלפל  זני  מגוון  מוקדמת  שתילה   -
במבנים שונים. תחנת יאיר 2009/10. 
סיכום עונת מחקרים 2009/10, מו”פ 

ערבה תיכונה וצפונית.

http://arava.co.il/haklaut
אופנבך ר’, חשמונאי ד’, אושרוביץ 
א’, ברזילי י’, צביאלי י’, גוגיו ס’, צברי י’, 
גולן ר’ )2011(. הארכת עונת הקטיף 

גידול, שתי אגרוטכניקת  ובאמצעות 
במב זני פלפל  ומגוון  ולה מוקדמת 

2010/11. סיו  נים שונים, תחנת יאיר
מו”פ   ,2010/11 מחקרים  עונת  כום 

ערבה תיכונה וצפונית.

http://arava.co.il/haklaut
 Hochman O. and Regev U.
 )1990(. The binary quality price
 function: theory, empirical
 testing, and application to
 Israeli export. Acta Horticultura

.No. 259: 117-138

ניתן להורדה מהאתר של אגן 
ללא תשלום לכל מכשירי הטלפון

התומכים במערכת אנדרואיד.

ניתן להורדה מהאתר של אגן 
 לכל מכשירי הטלפון

התומכים במערכת אנדרואיד.

ניתן להורדה מהאתר של אגן 
 לכל מכשירי הטלפון

התומכים במערכת אנדרואיד.

”מגדיר עשבים של אגן“”מגדיר עשבים של אגן“
חדש לידיעת ציבור החקלאי�

מבזק ירקות / יבול שיא
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  צוא לחודש י התפלגות אחוז הי:5 טבלה

אחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואבית צמיחהזן
אפרילמרץפברואר ינוארדצמברנובמבראוקטובר

%%%%%%%
100979697978870רשת  קנון 
79939497897466רשתפלסט קנון 
79959491908566רשת  סובק 
79929297928264רשתפלסט סובק 
92969999928765רשת  באנג'י 
94959697945751רשתפלסט באנג'י 

87929581797562רשת  קאטדרל 
84929490887261רשתפלסט קאטדרל 
49919592948871רשת  קאמפדור 
  81909296958364רשתפלסט קאמפדור 

  

  יצוא באחוזים לחודשיהתפלגות ה: 6טבלה 

מאיאפרילמרץפברואר ינוארדצמברנובמבראוקטוברבית צמיחהזן
%%%%%%%%

11810142115183רשת  קנון 
01413212012127רשתפלסט קנון 

120482616195רשת  סובק 
21161725151212רשתפלסט סובק 
42910101513154רשת  באנג'י 
6201417201176רשתפלסט באנג'י 

324982114156רשת  קאטדרל 
318814301593רשתפלסט קאטדרל 
4251371919103רשת  קאמפדור
  1214814291257רשתפלסט קאמפדור

  

  צוא בגרם לחודשימשקל פרי לי: 7טבלה 

מאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטוברבית צמיחהזן

גרםגרםגרםגרםגרםגרםגרםגרם

149186190215224245197199רשת  קנון 

145159205231261268261179רשתפלסט קנון 

116134189213231228176179רשת  סובק 

108134192238233227190175רשתפלסט סובק 

142161218219228239172197רשת  באנג'י 

135149217233252241205178רשתפלסט באנג'י 

118146180221227239139163רשת  קאטדרל 

120147193227229202180145רשתפלסט קאטדרל 

122163189222241226137141רשת  קאמפדור 

  115150206228251205202161רשתפלסט קאמפדור 

טבלה 7: משקל פרי לייצוא בגרם לחודש

  צוא לחודש י התפלגות אחוז הי:5 טבלה

אחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואבית צמיחהזן
אפרילמרץפברואר ינוארדצמברנובמבראוקטובר

%%%%%%%
100979697978870רשת  קנון 
79939497897466רשתפלסט קנון 
79959491908566רשת  סובק 
79929297928264רשתפלסט סובק 
92969999928765רשת  באנג'י 
94959697945751רשתפלסט באנג'י 

87929581797562רשת  קאטדרל 
84929490887261רשתפלסט קאטדרל 
49919592948871רשת  קאמפדור 
  81909296958364רשתפלסט קאמפדור 

  

  יצוא באחוזים לחודשיהתפלגות ה: 6טבלה 

מאיאפרילמרץפברואר ינוארדצמברנובמבראוקטוברבית צמיחהזן
%%%%%%%%

11810142115183רשת  קנון 
01413212012127רשתפלסט קנון 

120482616195רשת  סובק 
21161725151212רשתפלסט סובק 
42910101513154רשת  באנג'י 
6201417201176רשתפלסט באנג'י 

324982114156רשת  קאטדרל 
318814301593רשתפלסט קאטדרל 
4251371919103רשת  קאמפדור
  1214814291257רשתפלסט קאמפדור

  

  צוא בגרם לחודשימשקל פרי לי: 7טבלה 

מאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטוברבית צמיחהזן

גרםגרםגרםגרםגרםגרםגרםגרם

149186190215224245197199רשת  קנון 

145159205231261268261179רשתפלסט קנון 

116134189213231228176179רשת  סובק 

108134192238233227190175רשתפלסט סובק 

142161218219228239172197רשת  באנג'י 

135149217233252241205178רשתפלסט באנג'י 

118146180221227239139163רשת  קאטדרל 

120147193227229202180145רשתפלסט קאטדרל 

122163189222241226137141רשת  קאמפדור 

  115150206228251205202161רשתפלסט קאמפדור 

טבלה 6: התפלגות הייצוא באחוזים לחודש

  צוא לחודש י התפלגות אחוז הי:5 טבלהטבלה 5: התפלגות אחוז הייצוא לחודש 

אחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואאחוז יצואבית צמיחהזן
אפרילמרץפברואר ינוארדצמברנובמבראוקטובר

%%%%%%%
100979697978870רשת  קנון 
79939497897466רשתפלסט קנון 
79959491908566רשת  סובק 
79929297928264רשתפלסט סובק 
92969999928765רשת  באנג'י 
94959697945751רשתפלסט באנג'י 

87929581797562רשת  קאטדרל 
84929490887261רשתפלסט קאטדרל 
49919592948871רשת  קאמפדור 
  81909296958364רשתפלסט קאמפדור 

  

  יצוא באחוזים לחודשיהתפלגות ה: 6טבלה 

מאיאפרילמרץפברואר ינוארדצמברנובמבראוקטוברבית צמיחהזן
%%%%%%%%

11810142115183רשת  קנון 
01413212012127רשתפלסט קנון 

120482616195רשת  סובק 
21161725151212רשתפלסט סובק 
42910101513154רשת  באנג'י 
6201417201176רשתפלסט באנג'י 

324982114156רשת  קאטדרל 
318814301593רשתפלסט קאטדרל 
4251371919103רשת  קאמפדור
  1214814291257רשתפלסט קאמפדור

  

  צוא בגרם לחודשימשקל פרי לי: 7טבלה 

מאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטוברבית צמיחהזן

גרםגרםגרםגרםגרםגרםגרםגרם

149186190215224245197199רשת  קנון 

145159205231261268261179רשתפלסט קנון 

116134189213231228176179רשת  סובק 

108134192238233227190175רשתפלסט סובק 

142161218219228239172197רשת  באנג'י 

135149217233252241205178רשתפלסט באנג'י 

118146180221227239139163רשת  קאטדרל 

120147193227229202180145רשתפלסט קאטדרל 

122163189222241226137141רשת  קאמפדור 

  115150206228251205202161רשתפלסט קאמפדור 
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  )יצואיה בסימולציה ללאחר השהי(מרכיבי האיכות : 8בלה טטבלה 8: מרכיבי האיכות )לאחר השהיה בסימולציה לייצוא(

בית צמיחהזן

0.10  ± 0.799  ± 0.71  ± 0.00  ± 9.072  ± 0.00  ± 0.005.7 ± רשת  קנון 
0.76  ± 3.389  ± 0.00  ± 0.00  ± 7.539  ± 0.00  ± 0.045.7 ± רשתפלסט קנון 

1.01  ± 0.297  ± 0.52  ± 0.00  ± 1.263  ± 2.02  ± 0.025.7 ± רשת  סובק 
0.84  ± 5.792  ± 0.62  ± 0.00  ± 6.543  ± 0.31  ± 0.065.7 ± רשתפלסט סובק 
0.41  ± 0.797  ± 1.12  ± 0.00  ± 8.673  ± 0.61  ± 0.015.7 ± רשת  באנג'י 
1.013  ± 3.994  ± 0.72  ± 0.20  ± 7.468  ± 0.81  ± 0.155.6 ± רשתפלסט באנג'י 

1.05  ± 2.696  ± 0.51  ± 0.00  ± 6.056  ± 0.00  ± 0.025.7 ± רשת  קאטדרל 
1.26  ± 4.484  ± 2.63  ± 0.71  ± 10.054 ± 0.00  ± 0.305.5 ± רשתפלסט קאטדרל 
0.52  ± 0.00  ± 0.00  ± 0.20  ± 11.136 ± 1.22  ± 0.126.9 ± רשת  קאמפדור 
0.23  ± 4.34  ± 0.71  ± 1.31  ± 5.131  ± 0.20  ± 0.306.8 ± רשתפלסט קאמפדור 

סדוקים חריגי  צבע כתומים זקן מוצק מוצק   ציון איכות 
%%%%%%(עד 10)

  

  

 אחוז החטטים לאחר השהיה: 9טבלה 
בית צמיחהזן

0.000 ± רשת  קנון 
0.220.2 ± רשתפלסט קנון 
0.071.1 ± רשת  סובק 
0.987.6 ± רשתפלסט סובק 
0.060.1 ± רשת  באנג'י 
0.190.3 ± רשתפלסט באנג'י 

0.000 ± רשת  קאטדרל 
0.821.2 ± רשתפלסט קאטדרל 
0.000 ± רשת  קאמפדור 
0.070.1 ± רשתפלסט קאמפדור 

אחוז חטטים

  

  )יצואיה בסימולציה ללאחר השהי(מרכיבי האיכות : 8בלה ט

בית צמיחהזן

0.10  ± 0.799  ± 0.71  ± 0.00  ± 9.072  ± 0.00  ± 0.005.7 ± רשת  קנון 
0.76  ± 3.389  ± 0.00  ± 0.00  ± 7.539  ± 0.00  ± 0.045.7 ± רשתפלסט קנון 
1.01  ± 0.297  ± 0.52  ± 0.00  ± 1.263  ± 2.02  ± 0.025.7 ± רשת  סובק 
0.84  ± 5.792  ± 0.62  ± 0.00  ± 6.543  ± 0.31  ± 0.065.7 ± רשתפלסט סובק 
0.41  ± 0.797  ± 1.12  ± 0.00  ± 8.673  ± 0.61  ± 0.015.7 ± רשת  באנג'י 
1.013  ± 3.994  ± 0.72  ± 0.20  ± 7.468  ± 0.81  ± 0.155.6 ± רשתפלסט באנג'י 

1.05  ± 2.696  ± 0.51  ± 0.00  ± 6.056  ± 0.00  ± 0.025.7 ± רשת  קאטדרל 
1.26  ± 4.484  ± 2.63  ± 0.71  ± 10.054 ± 0.00  ± 0.305.5 ± רשתפלסט קאטדרל 
0.52  ± 0.00  ± 0.00  ± 0.20  ± 11.136 ± 1.22  ± 0.126.9 ± רשת  קאמפדור 
0.23  ± 4.34  ± 0.71  ± 1.31  ± 5.131  ± 0.20  ± 0.306.8 ± רשתפלסט קאמפדור 

סדוקים חריגי  צבע כתומים זקן מוצק מוצק   ציון איכות 
%%%%%%(עד 10)

  

  

 אחוז החטטים לאחר השהיה: 9טבלה 
בית צמיחהזן

0.000 ± רשת  קנון 
0.220.2 ± רשתפלסט קנון 
0.071.1 ± רשת  סובק 
0.987.6 ± רשתפלסט סובק 
0.060.1 ± רשת  באנג'י 
0.190.3 ± רשתפלסט באנג'י 

0.000 ± רשת  קאטדרל 
0.821.2 ± רשתפלסט קאטדרל 
0.000 ± רשת  קאמפדור 
0.070.1 ± רשתפלסט קאמפדור 

אחוז חטטים

  

טבלה 9: אחוז 
החטטים לאחר 
השהיה

Genesis Seeds Ltd.
Good things grow naturally
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הזנה לרוולית בארטמיה 
ותחליפי ארטמיה

ניצן רייס חבלין, טל גור, מוטי אושרוביץ, דן פופר ואנדראה אנצמן - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית
fish1@arava.co.il :כתובת דוא”ל

תקציר
חוות  של  בבסיסן  נמצא  חי  מזון 
יתאפשר  לא  זה  מזון  וללא  הדגים 
הגידול הלרוולי וגידול הדגיגים. המזון 
דגי  לגידול  ביותר בחוות  החי הנפוץ 
נוי ודגי מאכל הוא סרטן זעיר בשם 
יכולת   .)Brine shrimp( ארטמיה 

מגור מורכבת  הלרוות  והאכילה של 
וזיהוי המזון, בלי ומים רבים: חיפוש 

עתו והיכולת לעכל אותו. על גורמים 
אלו ישפיעו צבע, צורה, גודל, תנועה 

וריח.
במזון החי קיימת קבוצת כימיקלים, 
המעודדים את יצר האכילה, שמכונה 
נמצו ובתוכה   ”Feed attractants“
אים חומרים אשר משמשים כגורמי 
משערים  כן,  כמו  ללרוות.  משיכה 
החי  במזון  קיימים  אשר  שאנזימים 
במערכת  פעולתם  את  ממשיכים 
מפותחת  שאינה  הלרוולית,  העיכול 
נעכלות  את  משפרים  ובכך  עדיין 

המזון.
מזונות  המדף  על  קיימים  היום 
מסחריים אשר ניתן להשתמש בהם 
ואף  החי,  מהמזון  הגמילה  לתהליך 

וכחלק מההזנה הלרוולית. בניסוי שנ
ערך בתחנת יאיר בשנת 2012 הוזנו 
גופי  ודגיגי  וסקלר  גורמי  של  לרוות 
שיעור  והתקבל  ארטמיה  בתחליפי 
שרידה נמוך - פחות מ-50% בלרוות 
הגופי,  בדגיגי  ואילו  והסקלר  הגורמי 

וקצב הגי ולמרות ששיעור השרידה 
דול היו טובים יחסית, התקבלו מעל 

25% דגים מעוותים.

מבוא
חוות  של  בבסיסן  נמצא  חי  מזון 
יתאפשר  לא  זה  מזון  ללא  הדגים, 

הגידול הלרוולי וגידול הדגיגים. המזון 
דגי  לגידול  ביותר בחוות  החי הנפוץ 
נוי ודגי מאכל הוא סרטן זעיר בשם 
מיני   .)Brine( shrimp ארטמיה 
ואגמים  בימות  נפוצים  הארטמיה 
המסחרי  איסופם  אולם  מלוחים 

מקו של  מועט  במספר  ומתאפשר 
מות ברחבי העולם, שהעיקריים הם 

באר שביוטה  הגדולה  המלח  וימת 
 Hoff and צות הברית, בסיביר ובסין

.))Snell,1987
זה מסו וביצים מופרות של סרטן 
וגלות לשהות במצב תרדמה )קריפ

טוביוזה( בתנאי יובש קיצוניים למשך 
זמן רב. הביצים נמכרות במצב יבש 
את  הבקיעה.  עד  לאחסון  וניתנות 

וביצי הקיימא ניתן לרכוש ברמות שו
נות של מחיר ואיכות. השימוש בביצי 

והארטמיה הוא קל ופשוט ולרוב, הגי
שעות,  ל-24  מעבר  נמשך  אינו  דול 
אך יש לרוות שהארטמיה גדולה מדי 
היא  כן,  כמו  שלהן.  הפה  למפתח 

אינה שורדת זמן רב במים מתוקים.
רוטיפרים  כגון  זיאופלנקטון, 
 )Copepod( וקופיפודים Rotifers((
משמש  ומתוקים,  מלוחים  מים  של 

אורגניז ובחקלאות מים. הגידול של 
שהוא  מכיוון  יותר  מורכב  אלו  מים 
מתאים,  מזון  ומצריך  רציף  גידול 

בינוקו או  גידול, מיקרוסקופ  ומערך 
מערכות  שתי  עם  )מיקרוסקופ  לר 
ראייה  המאפשרות  נפרדות  עדשות 
תלת- ממדית( וכרוך בעבודה רבה. 
מור הלרוות  של  האכילה  ויכולת 

וזיהוי  חיפוש  רבים:  מגורמים  כבת 
אותו.  לעכל  והיכולת  בליעתו  המזון, 
צורה,  צבע,  ישפיעו  אלו  גורמים  על 
 Kolkovski,( וריח  תנועה  גודל, 
מרכיבים  קיימים  החי  במזון   .)2008

המעודדים את יצר האכילה. קבוצת 
 Feed“ בשם  מכונה  זאת  כימיקלים 
חומו נמצאים  ובה   ”attractants

משיכה  כגורמי  משמשים  אשר  רים 
 .)Kolkovski et al., 1997( ללרוות 
תהליך  על  גם  ישפיעו  אלו  חומרים 

העי תהליך  את  המקדים  והבליעה 
כול.

זיהוי המזון ואכילתו נעשים במספר 
לא ספציפי אחר  חיפוש   .1 שלבים: 
זיהוי מקרוב   .3 זיהוי המזון.   .2 מזון. 
אכילה  או  טעימה   .4 המזון.  של 
כגון  חומרים   .)Kolkovski, 2008(
מקטעי  חופשיות,  אמינו  חומצות 

מש אשר  ונוקליאוטידים  וחלבונים 
את  מהווים  מהאורגניזמים  תחררים 
ולאכילה. לטריפה  המשיכה  חומרי 

 )Kolkovski et al., 1997(
טבעי,  באופן  הם,  חיים  מזונות 
מזונות אליהם נמשכות הלרוות, אך 
את  להכיל  חייב  יהיה  מלאכותי  מזון 
זיהוי  לעידוד  המשמשים  החומרים 

לתנו גם  ועיכולו.  תפיסתו  והמזון, 
השפ יש  במים  החי  המזון  ועתיות 

הלרווה  של  הטריפה  מנגנון  על  עה 
.)Kolkovski, 2008(

שנים רבות מנסים חוקרים למצוא 
החי.  המזון  יחליפו את  מזונות אשר 

יה אשר  המזון  נמצא  לא  היום,  ועד 
ווה תחליף מושלם למזון החי. בשלבי 
עיכול  מערכת  המוקדמים,  הגידול 

תה מפותחת,  אינה  הלרוות  ושל 
וק לדג  דג  בין  שונה  ההבשלה  וליך 

ולמזון  לטמפרטורה  הדג,  למין  שור 
 .)Cahu and Zambonino, 2001(
קיימים  אשר  שאנזימים  משערים, 
פעולתם  את  ממשיכים  החי  במזון 
ישירות  הלרוולית  העיכול  במערכת 
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ידי שפעול אנזימי  על המזון, או על 
משפ ובכך  הלרוות,  של  והעיכול 

 Lauf and( המזון  נעכלות  את  רים 
שבו  זה,  תהליך   .)Hoffer, 1984

ומשפיעים אנזימים חיצוניים על תה
וייתכן  ברור  אינו  עדיין  העיכול  ליך 
גידול  ופקטורי  נוירופפטידים  שגם 
ונמצאים  העיכול  למערכת  השייכים 
al., 1997.( לכך  תורמים  החי  במזון 

 )Kolkovski et
מזונות  המדף  על  קיימים  היום 
מסחריים, אשר ניתן להשתמש בהם 
ואף  החי  מהמזון  הגמילה  לתהליך 
כחלק מההזנה הלרוולית, אך למרות 

ההקפ המזון,  של  הגבוהה  ואיכותו 
דה על מרכיביו, הציפה במים ומשך 
שהוא  לפני  יחסית  הארוך  הזמן 

במזו הזנה  התזונתי,  מערכו  ומאבד 
לקצב  לרוב  תביא  בלבד  יבשים  נות 
לבעיות  וכן  נמוכים  ולשרידה  גידול 
ששרדו  בדגים  ופגמים  עיוותים  של 

.)Kolkovski, 2008(
בשנים האחרונות עלה מאוד מחיר 
שקלים   480 )מעל  הארטמיה  ביצי 

ולק”ג( ועולה שוב הצורך לבחון מזו
הארט את  להחליף  המיועדים  ונות 
ומיה, כדי לנסות ולהפחית את השי

מוש בה. בניסוי המתואר, אשר נערך 

ולרוות  גופי  דגיגי  על  ערבה  במו”פ 
הזנה  נבחנה  וסקלר,  גורמי  דגי  של 

בתחליפי ארטמיה.

שיטות וחומרים
במער יאיר  בתחנת  נערך  והניסוי 

לכל  ביו-פילטר  עם  אקווריומים  כת 
אקווריומים   45 במערכת  המערכת. 
בנפח 13 ליטר מים כל אחד, ואוורור 
נשמרה  טמפרטורה  אקווריום.  לכל 
1±25 מעלות צלו  על ידי מזגן ובקר

סיוס.
גורו דגיגי  נקלטו   21/10/12 -ב
אקווריום  בכל  זה.  ביום  שבקעו  מי 
50 דגיגים. ב-22/10/12 נקו  אוכלסו
30 בכל אקוורו )לטו דגי גופי בני יום 
יום( ודגיגי סקלר בני שבוע )50 בכל 
אקווריום(. הדגיגים אוכלסו בקבוצות 
חריגים  דגיגים  דגיגים,  חמישה  של 

בגודלם לא אוכלסו.
בחמש  טיפולים  שלושה  נבחנו 
 .2 ארטמיה;   .1 טיפול:  לכל  חזרות 
Gemma Micro - תחליף של חברת 
סקרטינג; Vitellus .3 - תחליף של 
חברת ברנאקווה. הזנה ניתנה ארבע 

פעמים ביום.
קיבלו  הדגיגים  כל  הראשון,  ביום 

הראשון,  בשבוע  בלבד.  ארטמיה 
ארטמיה או תחליף, בהתאם לטיפול. 

שתי  קיבלו  הגופי  דגי  השני  בשבוע 
והשאר   MeM(( יבש  מזון  ארוחות 
ארטמיה או תחליף. בשבוע השלישי 
דגי הגופי קיבלו שלוש ארוחות מזון 
יבש ביום ואחת ארטמיה או תחליף, 
שתי  קיבלו  והסקלר  הגורמי  ודגי 
ארטמיה  ושתיים  יבש  מזון  ארוחות 

או תחליף.
קיבלו  הגופי  דגי  הרביעי,  בשבוע 
הדגים  שאר  ואילו  בלבד  יבש  מזון 

וקיבלו ארוחה אחת ארטמיה או תח
החמישי  מהשבוע  יבש.  והשאר  ליף 
לגביהם  שהניסוי  הגופי  דגי  ואילך, 

נמשך, קיבלו מזון יבש בלבד.

תוצאות
הניסוי נערך על שלושה סוגי דגים: 
וגורמי )מטילי  גופי )משריץ(, סקלר 

וביצים(. שרידת דגי הגופי עם התח
ליפים הייתה טובה יחסית )כ-85%(, 

ואך השרידה של לרוות הגורמי והס
קלר הייתה נמוכה מאוד ונעה בטווח 
כ-10%, כתלות בתחו 50% עד   של

ליף ובדג )טבלה 1, איור 2(.
באפש פוגעת  הנמוכה  והשרידה 

שרידהמשקל ממוצע סופי )מ”ג(דג
דגים מעוותים )%()%(

גופי

18 ±279ארטמיה
a±89 50

a

Gemma Micro±245 19
b±85 6±37 11

b

Vitellus±238 5
b±83 10±28 24

b

גורמי

19±54ארטמיה
a

90 ± 14
a

Gemma Micro±51 13
a

34 ± 9
c

Vitellus28 ± 5
b

51 ± 9
b

סקלר

18 11±60 ±79ארטמיה
a

Gemma Micro±69 3819 ± 12
b

Vitellus±92 26±9 6
b

טבלה 1: נתוני גדילה, שרידה ועיוותים בטיפולים השונים

.)P<0.05( מספרים מלווים באות זהה באותה שורה אינם נבדלים זה מזה מבחינה סטטיסטית
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ורות לנתח את תוצאות משקלי הד
הגורמי  בדגי   )1 איור   ,1 )טבלה  גים 
והסקלר מפני שנותרו דגים בודדים 
בכל אקווריום, שהם כנראה החזקים 

מקב יחסי,  ובאופן  ביותר  ווהגדולים 
ניסוי,  חודש  לאחר  מזון.  יותר  לים 
שבסופו שקלנו את הדגים, הסתיים 
הניסוי עבור הגורמי והסקלר )הדגים 

ולא נשקלו לפני כן, מפני שהיו עדי
נים וקטנים מאוד(. שקילת דגי הגופי 

והחלה שבועיים לאחר האכלוס )הד
כדי  מספיק  וחזקים  גדולים  היו  גים 
בניסוי  היו  הגופי  דגי  בכך(,  לעמוד 
נשקלו  שבמהלכם  חודשיים,  במשך 
לראות  ניתן   .)3 )איור  שבועיים  כל 
הגידול  בתחילת  הוזנו  אשר  שדגים 
בארטמיה גדלו מהר יותר גם לאחר 
הגודל  הפרשי  יבש.  למזון  המעבר 
נשמרו עד גיל חודשיים, שבו סיימנו 

את הניסוי.
הניסוי  מתחילת  כשבועיים  לאחר 
עם  רבים  גופי  דגי  לראות  היה  ניתן 
עיוותי שלד. בבדיקה שנערכה לדגים 
ו-37%   28 נמצאו  וחצי  חודש  בגיל 

הוז אשר  בטיפולים  מעוותים  ודגים 
 Vitellus ו-   Gemma Micro ב-  נו 

בד עיוותים  נמצאו  לא  ו)בהתאמה(. 
)טבלה  בארטמיה  הוזנו  אשר  גים 
1, איור 4(. כמו כן, לא נצפו עיוותים 

בדגי הגורמי והסקלר.

מסקנות
סגורות  במערכות  שגדלים  דגים 
שונים  בתנאים  חיים  ומסוחררות 
ולכן  בטבע,  הקיימים  מאלו  מאוד 
מאוד  קשה  אותם  מרכיבים  קיימים 
לדמות בעת תהליך הגידול. בספרות 
ניתן למצוא מידע על הערך התזונתי 
של המזון החי וכיצד ניתן לייצר מזון 
יבש הדומה לו, אך יש קושי לדמות 
במערכת  החי  המזון  תמיכת  את 
הלרווה  של  המתפתחת  העיכול 
ביולוגיים,  והדגיגים בעזרת מרכיבים 
גידול  ופקטורי  עיכול  אנזימי  כגון 

.)Kolkovski, 2008(
של  יעילותם  נבחנה  זה  בניסוי 
כתחליף  המוגדרים  יבשים  מזונות 
של  לרוות  על  בארטמיה  לשימוש 
וסקלר(  )גורמי  ביצים  מטילי  דגים 
ועל דגיגי גופי )משריצי חיים(. מטרת 
השפעת  את  לבחון  הייתה  הניסוי 

תחליפי הארטמיה על השרידה, על 
קצב הגידול ועל איכות הדגיגים מבלי 
להוסיף הזנה בארטמיה. דרך עבודה 
הגידול  על  את ההשפעה  חידדה  זו 
בתחליפים  השימוש  בעת  והשרידה 
הדגים  קליטת  של  הראשון  )ביום 
במערכת הם קיבלו לאכול ארטמיה 
כדי להקל על המעבר ועל הסטרס 

של החלוקה לאקווריומים(.
השפיעה  ארטמיה  בתחליפי  הזנה 
מטילי  של  הלרוות  על  שונה  בצורה 
חיים  משריצי  של  והדגיגים  הביצים 
שונה,  באופן  השפיע  תחליף  וכל 
בהתאם לסוג הדג. בדגי גורמי הייתה 
V - של  בטיפול   50% של  שרידה 

תחליף  עם  מ-35%  ופחות   tellus
בסקלר  ואילו   Gemma Micro
שני  נמוכה מאוד עם  הייתה שרידה 
Gemma M ב--  19%  התחליפים:

.Vitellus-ו- 9% ב cro
היה  תחליפים  שאכלו  גופי  בדגיגי 
ללרוות  יחסית  טוב  השרידה  שיעור 
שנבדקו - מעל 80%, אך קצב הגידול 
היה נמוך יותר והיו הרבה מאוד דגים 
אלו  עיוותים   .)25% )מעל  מעוותים 

מצפה הילה ת.ד 144 מיקוד 24953
טלפון: 04-9575205    פקס: 04-9575207    נייד, דורון: 054-4360004 

service@arbel-systems.co.il מייל

גפת וחרצני זיתים
גזם חקלאי ועירוני מרוסק

בולי וגזירי עץ
נסורת עצים

קליפות שקדים
קש, חציר מקוצץ

ארבל מערכות
טכנולוגיות לחימום באנרגיה ירוקה

D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA נציג בלעדי של
 החברה המובילה באירופה בפיתוח וייצור תנורים 

לחימום מים ומחוללי אויר חם לחקלאות , לתעשייה, למגזר הפרטי

חומרי בעירה במגוון רחב:

ברשותנו מערכת פיילוט 
D’ALESSANDRO TERMOMECCANIC  להתאמת החומר שלך לתנורי
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לנבוע  יכולים  השדרה  עמוד  של 
השלד  ממרכיבי  באחד  ממחסור 
הנגרמים  לא-מאוזנת,  מגדילה  או 
מחוסר  או  המזון  מהרכב  כתוצאה 
את  לנצל  הלרווה  של  היכולת 

מרכיביו.
למשקל  להתייחס  ה\תאפשר  לא 

איור 1: משקל סופי של דגיגים כתלות במזונות השונים בשלב הלרוואלי
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  מסקנות

קיימים ולכן  ,דגים שגדלים במערכות סגורות ומסוחררות חיים בתנאים שונים מאוד מאלו הקיימים בטבע

בספרות ניתן למצוא מידע על הערך התזונתי של המזון החי . מרכיבים אותם קשה מאוד לדמות בעת תהליך הגידול

 אך יש קושי לדמות את תמיכת המזון החי במערכת העיכול המתפתחת של ,וכיצד ניתן לייצר מזון יבש הדומה לו

  ).Kolkovski, 2008 (יכול ופקטורי גידול כגון אנזימי ע,יםיהלרווה והדגיגים בעזרת מרכיבים ביולוג

 כתחליף לשימוש בארטמיה על לרוות של דגים מטילי וגדריםהמ בניסוי זה נבחנה יעילותם של מזונות יבשים

מטרת הניסוי הייתה לבחון את השפעת תחליפי הארטמיה על . )משריצי חיים( ועל דגיגי גופי) גורמי וסקלר(ביצים 

ההשפעה על  חידדה אתדרך עבודה זו  .איכות הדגיגים מבלי להוסיף הזנה בארטמיהעל קצב הגידול ועל , השרידה

כדי ם במערכת הם קיבלו לאכול ארטמיה ביום הראשון של קליטת הדגי (בעת השימוש בתחליפים הגידול והשרידה

  .)אקווריומיםחלוקה להלהקל על המעבר ועל הסטרס של 

מטילי הביצים והדגיגים של משריצי חיים וכל תחליף  על הלרוות של רה שונהוהזנה בתחליפי ארטמיה השפיעה בצ

 עם 35%-ופחות מ Vitellus בטיפול של 50%בדגי גורמי הייתה שרידה של .  בהתאם לסוג הדג,השפיע באופן שונה

 - ו Gemma Micro-ב 19%: מאוד עם שני התחליפים ה שרידה נמוכהתיי ואילו בסקלר הGemma Microתחליף 

  .Vitellus- ב9%

 אך קצב הגידול היה נמוך ,80%מעל  -  ללרוות שנבדקוטוב יחסית השרידה היה שיעור שאכלו תחליפים בדגיגי גופי 

 של עמוד השדרה יכולים לנבוע ממחסור באחד  אלועיוותים ).25%מעל (ד דגים מעוותים והרבה מאיותר והיו 

חוסר היכולת של הלרווה לנצל את מן או רכב המזו הנגרמים כתוצאה מה,מאוזנת-גדילה לאמממרכיבי השלד או 

  .מרכיביו

ד דגים ווון שכאשר נותרים מעט מאימכדגי הגורמי והסקלר של להתייחס למשקל הממוצע תאפשר \הלא 

 אלו הדגים החזקים ביותר מתוך ,כמו כן. התחרות על האוכל פוחתת ויש תנאי גידול טובים יותר ,באקווריום

  .ים מדגם מיצגהקבוצה והם אינם מהוו

 כחודש מפתיחת - והתפוגה שלו קצרה ביותר )ג" לקשקלים 950-כ(ד ו יקר מאGemma Micro כי מזון ,יש לציין

- כ ( זול יותרVitellusמזון  .שתי עובדות אלו מעמידות בספק את הכדאיות הכלכלית שבשימוש במזון זה. השקית

, המזונות אינם יכולים לשמש כתחליף מושלם לארטמיה שני. מספר חודשיםתוקפו פג לאחר ו )ג" לקשקלים 150

והסקלר  הגורמי  דגי  של  הממוצע 
מאוד  מעט  נותרים  שכאשר  מכיוון 
דגים באקווריום, התחרות על האוכל 
יותר.  גידול טובים  ויש תנאי  פוחתת 
ביותר  החזקים  הדגים  אלו  כן,  כמו 
מהווים  אינם  והם  הקבוצה  מתוך 

מדגם מיצג.

 Gemma Micro יש לציין, כי מזון 
לק”ג(  שקלים  )כ-950  מאוד  יקר 
והתפוגה שלו קצרה ביותר - כחודש 
עובדות  שתי  השקית.  מפתיחת 
הכדאיות  את  בספק  מעמידות  אלו 
מזון  זה.  במזון  שבשימוש  הכלכלית 
שקלים  )כ-150  יותר  זול   Vitellus
מספר  לאחר  פג  ותוקפו  לק”ג( 
יכולים  אינם  המזונות  שני  חודשים. 
לארטמיה,  מושלם  כתחליף  לשמש 
בהם  להשתמש  שניתן  ייתכן  אבל 
או  ארטמיה  עם  משולב  בממשק 
הלרוות  אם  לארטמיה,  כתחליף 
הגידול  בימי  רוטיפרים  אוכלות 

הראשונים.

תודות
על  בערבה  הדגים  לחוות  תודה 
 - גופי  דגי  לניסוי:  הדגים  תרומת 
אביתר גינת, דגי סקלר - שאול הראל, 
דגי גורמי - שאול רוקח, תודתנו נתונה 
וברנאקווה  המזון סקרטינג  לחברות 

על תרומת המזון לניסוי.
ויגאל אלעד.  יורם צביאלי  בעריכת 
ערבה  מו”פ  של  המחקר  פרסומי 
באתר  מופיעים  וצפונית  תיכונה 
http://www.arava. האינטרנט 

co.il/haklaut/index_new.htm
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בקריית ארבע החליטו:
הולכים על חקלאות

ראיון עם ד”ר ניצה קרדיש, מנכ”לית החממה הטכנולוגית “מופת” 

דביר ברון

וחממת “מופת” בקריית ארבע היי
בתחומים  שהשקיעה  חממה  תה 
רבים והייתה מגוונת מאוד בהשקפת 
קרדיש,  ניצה  דוקטור  שלה.  העולם 
מנכ”לית החממה, אומרת כי קיבלה 
“גם  לפני שנתיים,  הניהול עליה  את 
וגם  שלי  אישיות  מוטיבציות  בגלל 
של  הזה  בתחום  ראתה  שהקבוצה 

חקלאות, הזדמנות.
וב החממה  את  לנהל  אותי  ו“מינו 

שינוי  על  הכרזנו  הזדמנות,  אותה 
אסטרטגיה. החלטנו שלא משקיעים 
יותר בתחומים אחרים, אלא אך ורק 
בחקלאות. זה לא היה פשוט, לרתום 
את כל מי שנמצא בהנהלה לסיפור 
חקלאות  של  הזה  התחום  כי  הזה, 

ווהשקעות, חקלאות והצלחות עסק
יות, הוא בחיתוליו, למרות שיש כמה 
הן  אבל  בארץ,  מסחררות  הצלחות 
של  הקרחון  בקצה  נוגעות  באמת 
כמות הידע והפיתוחים הטכנולוגיים 
שקיימים בתחום ובעיקר, כי עדיין לא 
החקלאי  הידע  בין  הפער  על  גישרו 

והעסקים”.
אחת  כי  מדגישה,  קרדיש  ניצה 
הסיבות לכך היא חוסר בגוף שיסכים 
להתבונן בצורה מפוכחת ומקצועית 
על טכנולוגיות בשלב מוקדם מאוד 
של פיתוחן וגם יסכים להשקיע שם 
כסף, דבר שקורה בצורה אוטומטית 

וכמעט בעולם ההיי-טק בארץ ובעו
.medical devices-לם הביו-טק וה
ו“בתחומים אלו יש קהילה של מש

אז  דיבורים,  יש  יזמים,  של  קיעים, 
נכנס  אתה  פשוט.  יותר  הרבה  הכל 
כל  חגיגה.  עושים  וכולם  לשכונה 

לאנשים  ופונים  רעיון  לו  יש  אחד 
המתאימים. לעומת זאת, בחקלאות 
יש הלם, לא יודעים איך לעשות את 
פרטיים,  יזמים  מאוד  מעט  יש  זה, 
לרוב  אלו  מתוחכמים,  מאוד  שהם 

ומושבני וקיבוצניקים  חקלאים  ובני 
קים, שיצאו ללמוד הנדסה, מחשוב 
ובקרה, ויום אחד הם הבינו שאפשר 
להשקות אחרת, שאפשר למדוד את 
הטמפרטורה של הפרה ובכך לדעת 
עם  היו  הם  ובהתחלה  יותר,  עליה 

הרעיונות האלה עם עצמם”.
וד”ר ניצה קרדיש, בוגרת מקווה יש

ראל, עשתה פוסט-דוקטורט במכון 
צמ של  לגנטיקה  במחלקה  וויצמן, 

חים בתחום הביו-טכנולוגיה, בפיתוח 
עמידות צמחים לתנאי עקה, בעיקר 
התמחתה  היא  ומליחות.  יובש  חום, 

ובשני צמחים, עגבנייה וטבק. “במק
עבדתי  רפתנית,  הייתי  ישראל  ווה 
לאדמה  הזאת  הקירבה  כל  בשדה, 
ולעבודת החקלאות היא אינהרנטית 

ד”ר ניצה קרדיש
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בתוכי”.
אחר כך עבדה שנים רבות בתחום 
 )medical devices( התקנים רפואיים

ויצ מכון  את  וכשעזבה  ובתעשייה, 
הטכנולוגית  לחממה  הצטרפה  מן, 
ומאז כל עולמה בתעשייה ובהקמת 
“לפני  )סטארט-אפ(.  חברות-הזנק 
שנים היה לי חלום - להקים חממה 
חקלאית. כשלא הצלחתי לעשות את 

וזה בכוחות עצמי ונקרתה לי הזדמ
נות עם ‘טרנדליינס’ ו’מופת’, נטשתי 

וה רפואי,  עיסוקיי במכשור  כל  ואת 
גשמתי את החלום.

קבוצות  מ-200  יותר  יש  “בארץ 
חקל בפיתוחים  שעוסקות  ומחקר 

בעיקר בתחום  ידע,  יש הרבה  איים. 
ישראל מתמודדת, מזה עש ושעמו 

רות בשנים: יובש, אדמות לא פוריות, 
תנאי מדבר, מים לא קצובים, אדמות 
לא  שלנו  החקלאי  הידע  מליחות. 

ויסולא מפז. הבשורה שלנו היא טכ
נולוגיות חדשות”.

מאי  בחודש  ארגנה  קרדיש  ד”ר 
התעו משרד  עם  בצוותא   ,2012
כינוס  והתעסוקה,  המסחר  שייה, 

בחקל להשקעות  ראשון  ובין-לאומי 
שהתקיים  לכינוס,  “אגריווסט”.  אות, 
ב”מקווה ישראל”, הגיעו יותר מ-200 
והאזינו  תבל,  מרחבי  מקצוע  אנשי 

טכנו מחברות  לנציגים  רב  ובקשב 
פתרונות  שהציעו  מקומיות  לוגיות 
ההזדמנות  החזון:  “זה  דרך.  פורצי 
העסקית לחבר בין ידע לכסף, הרצון 

ולהעלות את התודעה בארץ של הנו
שא הזה. גם המדינה הציבה לעצמה 
כיעד  החקלאות  את  למקם   - יעד 
שנים  בעשר  ישראל  של  אסטרטגי 

הבאות”.
בקריית  “מופת”  חממת  מנכ”לית 

“צריך לפתח טכנו וארבע מדגישה: 
לוגיות מתקדמות ולמשל, שבחומוס 
שמונה  יהיו  גרגרים  שמונה  יש  שבו 

עשר גרגרים, שיספקו יותר מזון”.

גדלים בחממה
כמה  בפנינו  מציגה  קרדיש  ד”ר 
בימים  “שמתבשלים”  מהפרויקטים 

אלו בחממה.
עוד  הוא  בבחינה.  פרויקט  לנו  “יש 
לא התקבל, אבל רק מחכה לאישור: 
בבריכות  שמטפל  ביולוגי  פילטר 
עיקריים  דברים  שני  לו  ויש  הדגים, 
שהוא עושה, שפילטרים אחרים לא 

ועושים – הוא יודע במחיר זול לאפ

שר צפיפות דגים הרבה יותר גדולה 
ואת זה מבלי  על קוב מים בבריכה, 
שיוצאים  המים  של  לזיהום  לגרום 
מהבריכה. הוא שומר על רמת ניקיון 

וגבוהה מאוד של המים. יש פה חיס
כון של עליות אנרגיה, יש פה חיסכון 

ושל עלויות אחזקה, וזה עדיין מאפ
שר גידול הרבה יותר אינטנסיבי של 

הדגים."
“פרויקט אחר שאנו מפתחים נקשר 
של  בעולם  וגדלה  ההולכת  לצריכה 
MiRobot, פעילה אצו  חלב. חברת
רובוטית  זרוע  מפתחת  כשנה,  לנו 
ידיים  שתהיה בבור החליבה ותחליף 

אוטו בצורה  ייעשה  הכול  ועובדות. 
להיפך,  בפרה,  לפגוע  מבלי  מטית, 
הניקוי שלה והטיפול בה לפני ואחרי 
מדויקים,  יותר  הרבה  יהיו  החליבה 
וזה בעצם יסגור  יותר נכונים,  הרבה 
האוטומציה  של  הזה  המעגל  את 
בשלב  נמצאים  אנחנו  החליבה.  של 
מתקדם מאוד של הפיתוח וחושבים 
שביוני הקרוב נוכל להראות אבטיפוס 
עובד במעבדה. זמן לא רב אחר כך 
אפשר לצאת עם אבטיפוס החוצה”.
ו“עוד פרויקט - רובוט שמסייע בח

לוקת מזון לעופות בלולים. זה רובוט 
מאוד  בצורה  המזון  את  שמחלק 

התר של  הדרישה  פי  על  ומדויקת, 
נגולת. זה לא רק טוב למגדל, שזה 
דואג  גם  זה  לו בעלויות, אלא  חוסך 

שתרנגו ברגע  כי  לתרנגולת,  ומאוד 
צרי שהיא  מה  בדיוק  מקבלת  ולת 

כה, מתי שהיא צריכה, זה מונע את 
המלחמות העקובות מדם האלה על 

ומזון. ובאמת, זה אחד הדברים שמ
צאו חן בעיניי, כי יש פה גם את טובת 
החיה, ולא רק את החיסכון החקלאי, 
מה  שלנו,  לעקרונות  שוב  חוזר  וזה 
האקלים  את  לשפר  עתיד  שזה  גם 

הסביבתי בתוך הלול."
שיאפשרו  פיתוחים  אלו  “למעשה, 

שי במקום  ובלולים,  שברפת  ולכך 
ולאו אחד.  יהיה  אנשים,  שישה  והיו 

תו בנאדם שנמצא עם החיות תהיה 
של  המצב  מה  לו  שתראה  מערכת 

מח לא  זה  התרנגולות.  או  והפרות 
ליף את בני האדם, אלא רק מצמצם 
מאוד את מספרם. זה הופך את זה 
חיסכון  וזה  השגחה,  עם  לאוטומטי, 
אדיר בעלויות. בלול זה חיסכון יותר 

וגבוה, כי זה מדייק במזון, ופחות תר
נגולות ימותו או ייפצעו”.

להקים  הבחירה  מאחורי  עמד  מה 
את החממה בקריית ארבע?

לא  ב-1991,  הוקמה  “החממה 
פעלה  והיא  אותה,  הקמנו  אנחנו 
שם כל הזמן הזה. 22 שנים. קבוצת 
על  הזיכיון  את  רכשה  ‘טרנדליינס’ 
הייו לא  והבחירה   ,2007 ב -החממה 
ותה מטעמים אידיאולוגים, אלא הז

דמנות עסקית. לכן אין בזה הצהרה 
שה זמן  כל  מבחינתי,  ואידיאולוגית. 
ישר ושטח הזה הוא שטח שמדינת 

אל מכירה בו, אז אני לא מפרה חוק 
ולכן אני שם. אני לא בחרתי בחממה 

בגלל המקום”.
היו בעיות שנוצרו בגלל המיקום? 

“היו לנו מקרים של יזמים מישראל 
ובגלל  השיחה,  את  אתנו  שהתחילו 
שזה קריית ארבע הם לא רצו, בגלל 
התאים  לא  זה  אידיאולוגית,  עמדה 

ולהם. ואני מכבדת את זה. כל הטכ
נולוגיות שלנו מהארץ. אנחנו חממה 
משרד  המדינה.  ידי  על  שממומנת 

והתמ”ת מכיר בנו, עוזר, תומך כלכ
לית”. 

על הצוות
ובו  צוות  מנהלת  קרדיש  ניצה  ד”ר 
בצוות.  גברים  אין  עובדות,  שמונה 
ואחרות  מקומיות  העובדות  מקצת 
יוצאת  “אני  הארץ.  במרכז  גרות 
מביתי בתל אביב ב-5:30 בבוקר וב-
7:15 אני מגיעה לפני כולם, ומתחיו

נפלאים  יצרתי קשרים  בעבודה.  לה 
עם העובדות שלי, ולכן אנו נמצאים 

בסביבת עבודה טובה מאוד”.
משתפים פעולה עם פלסטינים?

“אני לא רואה הגבלה בלעבוד עם 
שי אפילו  להיות  ויכול  ופלסטינאים, 
והיה אגרונום פלסטיני באחד הפרו

יקטים, זה בהחלט על הפרק”.

חממת מופת הוקמה במסגרת 
תכנית החממות של משרד 

התמ”ת והופרטה לפני 
שבע שנים. הבעלים, קבוצת 

משקיעים שחלקם אמריקנים, 
בבעלותם שתי חממות - אחת 

במשגב ושם עוסקים בתחום 
הרפואי, וזו שבקריית ארבע, 

שעתידה לעבור לאפרת, עוסקת 
בפיתוחים חקלאיים. שתי 

החממות מממשות את החזון 
של הבעלים, להקים חברות 

שישפרו את חיינו בתחומי מזון 
ובריאות.
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מלון אביבי מורכב בגידול 
שרוע ובהדליה במנהרות 

עבירות

תקציר
על  הנגרמת  ההתמוטטות,  מחלת 
 Monosporascus הפטרייה  ידי 
מגביל  גורם  מהווה   ,cannonballus
לגידול מלונים באזורים יבשים וחמים 
חיטוי  בערבה.  כולל  העולם,  ברחבי 
קרקע במתיל ברומיד שימש במשך 
שנים טיפול הכרחי לפני שתילה של 

ומלונים בערבה. יחד עם זאת, התמו
שדות  של  חלקית  או  מלאה  טטות 
נצפתה גם לאחר חיטויי קרקע, בשל 
חיטוי  בשל  או  מחדש  מהיר  אילוח 

קרקע לא אופטימאלי.
למניעת  אמצעים  של  מגוון  סל 
לחקלאים,  היום  מוצע  התמוטטות 
כימיות  חלופות  סולרי,  חיטוי  כולל 
כימיים  טיפולים  ברומיד,  למתיל 
בשתילים  ושימוש  הגידול  במהלך 

המס הדלעת  כנות  רוב  ומורכבים. 
צמחי  להתמוטטות  עמידות  חריות 

ומלון הנגרמת מפטריית המונוספור
הת של  בעיה  קיימת  אולם  וסקוס, 

אמת כנה ורוכב.
לידי ביטוי, בעי וחוסר התיאום בא 

קר בהתמוטטות של מלונים מודלים, 
האביב  בעונת  לעתים  המתרחשת 
וחשופים  בפרי  עמוסים  הם  כאשר 
לטמפרטורות גבוהות. בניסוי שנערך 
זוהר  2011/12 בתחנת  בעונת אביב 
מורכב  מלון  גידול  נבחן  סדום  כיכר 
)MRS2 )כנת  על שש כנות חדשות 
מלון, אוריג’ן זרעים(, 53004, 53006, 
)כנות   OL06 ו-   OL04  ,53009
דלעת, הזרע ג’נטיקס((, לעומת כנה 

הדלעת הוותיקה 148TZ המשמשת 
וכסטנדרט ולעומת צמחים לא מור

כבים.
סמו מנהרות  בשתי  נערך  והניסוי 

כות. במנהרה אחת, הגידול היה שרוע 
וובשנייה הצמחים גדלו בהדליה. הרו

כב היה זן המלון 6023 )רענן, הזרע 
ג’נטיקס(. בגידול השרוע נבדק בנוסף 
הזן החדש 61080 )הזרע ג’נטיקס(. 

ובשלב הכנת השטח, בוצע חיטוי במ
תיל ברומיד משולב בסולרי. במהלך 

פט בקוטלי  טיפולים  ניתנו  והגידול 
ההתמוטטות.  מחלת  למניעת  ריות 
בעיקר  משקפות  התוצאות  לפיכך, 
את הביצועים ההורטיקולטוריים של 
צמחי  לעומת  המורכבים,  הצמחים 

הביקורת, ולא את התגובה למחלה.
היבול הכללי במלון המורכב שגדל 
שרוע נע בטווח שבין 7.1 ל-9.3 ק”ג 
הביקורת  מלוני  של  היבול  למ”ר. 
הלא-מורכבים לא נבדל סטטיסטית 

מל מהמורכבים.  שנקטף  ומהיבול 
הניבו  בהדליה  שגדלו  מורכבים  ונים 
יבול כללי, שנע בין 10.2 ל-12.9 ק”ג 
למ”ר לעומת 9.8 ק”ג למ”ר במלונים 

שלא הורכבו.
בגידול  הביקורת  טיפולי  השוואת 
מצביעה  ההדליה,  לעומת  השרוע, 

ברור לטובת הגידול בהד יתרון  ועל 
ליה, 9.8 ק”ג למ”ר, לעומת 7.8 ק”ג 
 7.2 הייצוא  וביבול  כללי  ביבול  למ”ר 
למ”ר.  ק”ג   3.6 לעומת  למ”ר  ק”ג 

יורם צביאלי, עמי מדואל, רבקה אופנבך, שמעון פיבוניה, רמי גולן, ישראל צברי - מו”פ ערבה תיכונה 
וצפונית, שמשון עומר, אביתר איתיאל - שה”מ משרד החקלאות, תחנת זוהר 2011/12

אמנון קורן - משתלות חישתיל
yzvieli@arava.co.il :כתובת דוא”ל
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לאחר  הפרי  איכות  מבחני  תוצאות 
והשהיה אינן מצביעות על יתרון למי

לון המורכב על כנה מסוימת על פני 
שתילים  ולעומת  האחרות  הכנות 

ורגילים. לעומת זאת, בולטים ההבד
ולים במדדי האיכות השונים בין הגי

דול בהדליה לעומת הגידול השרוע: 
יותר  גבוה  שיעור  התקבל  בהדליה 
של פרי מוצק, שיעורים נמוכים יותר 
של התמוטטות חיצונית, התמוטטות 

פנימית, ריקבון עוקץ ומופע ג’ינג’ים. 
בגידול  הטיפולים  של  האיכות  ציוני 
בגידול  מאלו  גבוהים  היו  בהדליה 

השרוע.
כל  הבדלים  על  להצביע  ניתן  לא 
בין הגידול  שהם בריכוזי הסוכר, לא 
בין  משתילים מורכבים לרגילים, לא 

הגידול השרוע ובהדליה.
 6023 המלון  של  הביקורת  צמחי 
לצמחים  יחסית  בכיר  יבול  הניבו 

61080 )נבחן רק בגו  המורכבים. הזן
בכירות  בבכירותו.  בלט  שרוע(  ידול 
בגיו הן   6023 בזן הובחנה  זו   יחסית 
ניתן  בנוסף,  בהדליה.  והן  שרוע  דול 
הגידול  של  יחסית  בבכירות  להבחין 
השרוע.  הגידול  פני  על  בהדליה 
במהלך הגידול בוצעה הערכת צימוח 

ועם סיום הגידול הוערכה ההתמוט
טות בגידול בהדליה. עוצמת הצימוח 

הייתה דומה בכל הטיפולים.
שיעור ההתמוטטות היה גבוה יותר 
על  המורכב  במלון  מובהק  באופן 
כנת הביקורת TZ148 והכנה 53006 
ונבדל מהשיעור ביתר הכנות וטיפול 
כי  מניחים,  אנו  הרכבה.  ללא  המלון 
הדלעת  מכנות  בחלק  ההתמוטטות 
כנה- אי-התאם  בעיית  בשל  אירעה 
התמוטטות  שיעור  לעומת  רוכב, 
ובמלון   MRS2 המלון  בכנת  זעום 
התקיימה  לא  שבהם  הלא-מורכב, 
הכימי  והחיטוי  מאחר  וכן,  זו  בעיה 
נוספים  וטיפולים  ברומיד  במתיל 
בקוטלי פטריות במהלך הגידול מנעו 
התמוטטות מסיבות פיטופתולוגיות.
ולסיכום, רבים יותר ההבדלים בתו

) כיכר סדום(בתחנת זוהר  .כאחד, פיסיולוגיותובעיות  םייפתוגנות לבעיבגידול אשר יוכלו לתת פתרון  )2

  .הדליהב חדשות בגידול שרוע ועל מנת לבחון כנות ,במלון אביבי במנהרות עבירותניסוי  2011/12ת 

  2012-1991 בעונותוכיכר סדום בה בערחורף ואביב , סתיוטחי גידול מלון 

  חומרים

 UV ,IR 100מכוסות פוליאתילן חוסם ,  מטר80אורך ,  מטר6.40ברוחב (במנהרות עבירות  6/12/11-ב תל

חיטוי סולארי משולב ב) ג לדונם" ק20( השטח כללה חיטוי במתיל ברומיד תהכנ.  כיכר סדום,תחנת זוהר

דרך מערכת ההשקיה  )1טבלה ( החלקות טופלו בקוטלי פטריות ,במהלך הגידול.  ימים לפני השתילהדש

  .לות התמוטטות

  שעל כולן הורכב מלון מהזן,כנותשבע הניסוי כלל .  הגידול היה שרוע ובשנייה נעשה הגידול בהדליה,חת

 ארבעהניסוי נערך ב). נטיקס'הזרע ג (61080חדש הבנוסף הזן בגידול השרוע נבדק ). נטיקס'הזרע ג, 

  .2 הכנות המשתתפות ועומדי השתילה מוצגים בטבלה, פרטי הזנים). קים באקראי

מנהרות הניסוי  . מש למניעת כניסת מזיקים50ר נחתכו בפוליאתילן עם התקדמות הגידול וכוסו ברשת 

 78, 22/2/12-החל בהמלון השרוע קטיף .  כמקובל בגידול מלון באזור,נגד מזיקים ומחלות  וטופלוושנ

  . קטיפים11ך הכול ס, 22/5/12 ימים עד 90 ונמשך ,ילה

הפירות  . קטיפים12ך הכול ס, 29/5/12 ימים עד 77 ימים משתילה ונמשך 98, 13/3/12-החל בון בהדליה 

צוא הושהו בתנאי ידגימות פרי באיכות י. אחד-צוא נשקלו אחדיפירות באיכות י. ונשקלוי איכות 

 נבדקו ,לאחר תקופה זו. צ" מ20- ימים בשלושה ו)צ"מ(עלות צלזיוס  מ4- ימים ב14צוא למשך ילי

מוצק פרי : וןמרכיבי הצי. )Hochman and Regev )1990 ציון האיכות חושב לפי. ב לקביעת איכותם

 בוצעה ,במהלך הגידול .10%פנימית מוטטות הת, 30%ים 'ינג'ג, 10%חיצונית מוטטות הת, 30% ךרפרי  

  .לקראת סיום הגידול בוצעה הערכת התמוטטותמוח ו

  יפולים למניעת התמוטטות במהלך הגידול

איור 1: שטחי גידול מלון סתיו, חורף ואביב בערבה וכיכר סדום 
בעונות 2012-1991

 LAQUA - בדיקת יסודות
 הסדרה הצבעונית 

כמה טיפות תמיסה לביצוע המדידה

כיול מהיר

אלקטרודה ניתנת להחלפה 

תמיסות כיול

סידן חנקה אשלגן נתרן

חדש
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צאות בין שיטת הגידול בהדליה מול 
גידול שרוע, מאשר מגידול בצמחים 

ומורכבים לעומת בצמחים לא-מורכ
בים. על מנת לבסס את הידע בנושא 
גידול מלון מורכב ולהציע כנות מלון 

ובעלות תרומה רבה לגידול, אנו מצי
במלונים  ניסויים  ולבצע  לחזור  עים 
מורכבים בשתי שיטות הגידול, שרוע 

והדליה.
חשוב להיערך לאפשרות של איסור 
בחומרי הדברה  צמצום השימוש  או 
לעומת  הכנות  ביצועי  את  ולהדק 
צמחים לא-מורכבים, גם ללא טיפול 

ניסויים כאלו חשו ובקוטלי פטריות. 
בים גם למגדלים אורגניים.

מבוא
חשוב  מרכיב  הוא  האביבי  המלון 
התיכונה  בערבה  הגידולים  בסל 
ובכיכר סדום ושטחו בעונת 2011/12 
 )1 )איור  דונם   2,000 כ-  על  עמד 
התיכונה  בערבה  עבירות.  במנהרות 
מגדלים, על פי רוב, מלונים אביביים 
מאפשרת  זו  גידול  שיטת  בהדליה. 
בצמחים  יותר  נוח  טיפול  לחקלאי 
בהשוואה  יותר,  גבוה  יבול  וקבלת 

ולמלונים הגדלים שרוע. בעוד שבע
יהב(  בעין  )בעיקר  התיכונה  רבה 
מעדיפים  בהדליה,  הגידול  מקובל 
מלונים  לגדל  סדום  כיכר  חקלאי 
ההדליה  יתרונות  אף  על  שרועים, 
ביבול ובאיכות, כפי שהוכחו בניסויים 
2004( ובגידול מסחו  )צביאלי וחוב’,
נרחבים בערבה בשנים  רי בשטחים 

האחרונות.
הפתאומית  ההתמוטטות  מחלת 
הפטרייה  ידי  על  הנגרמת  במלון, 
 ,Monosporascus cannonballus
מלונים  לגידול  מגביל  גורם  מהווה 

העו ברחבי  וחמים  יבשים  ובאזורים 
ולם, כולל בערבה. חיטוי קרקע במ
ותיל ברומיד שימש במשך שנים טי

פול הכרחי לפני שתילה של מלונים 
התמוטטות  זאת,  עם  יחד  בערבה. 
מלאה או חלקית של שדות נצפתה 
אילוח  בשל  חיטוי קרקע,  לאחר  גם 
קרקע  חיטוי  בשל  או  מחדש  מהיר 

ולא-אופטימאלי. סל מגוון של אמצ
עים למניעת התמוטטות מוצע היום 

חלו סולרי,  חיטוי  כולל  ולחקלאים, 
פות כימיות למתיל ברומיד, טיפולים 

בש ושימוש  הגידול  במהלך  וכימיים 
תילים מורכבים.

ורוב כנות הדלעת המסחריות עמי

הנג מלון  צמחי  להתמוטטות  ודות 
המונוספורסקוס,  מפטריית  רמת 
בעיה  קיימת  מהכנות  בחלק  אולם 

ושל התאמת כנה ורוכב. חוסר ההת
לידי ביטוי בעיקר בהתמוט ואם בא 

טות של מלונים מודלים המתרחשת 
הם  כאשר  האביב  בעונת  לעתים 

לטמפרטו וחשופים  בפרי  ועמוסים 
רות גבוהות.

אינם  ההתאם  לחוסר  הגורמים 
שבוצעו  שונים  במחקרים  ברורים. 
 Aloni et al.,( האחרונות  בשנים 
הבסיס  כי  נמצא,   )2008a, 2008b
לחסר ההתאם רוכב-כנה אצל חלק 
שרועים  מלונים  בגידול  מהכנות 

מחמצ חומרים  ייצור  בהאצת  וטמון 
של  לקויה  להתפתחות  שגרמו  נים 
המלון  צמח  של  השורשים  מערכת 

והמורכב, כמו גם בהגברת ייצור אתי
בהשפעת  הכנה  שורש  ברקמות  לן 

ובהז גבוהות,  קרקע  וטמפרטורות 
הכנה  והתמוטטות  מהירה  דקנות 

בתנאים אלו.
אי-התאם זה מתבטא בשלבי גידול 
מוקדמים ואילו אי-ההתאם בצמחים 
של  מבוגר  בגיל  מתרחש  מודלים 
מתמוטטים  אינם  הצמחים  הצמח. 

ובכל עונה והתופעה בדרך כלל חרי
ופחות  סדום  כיכר  באזור  יותר  פה 
מורכבים  צמחים  המרכזית.  בערבה 
בגידול שרוע אינם רגישים לתופעת 

התמוטטות זו.
השימוש בכנות מייקר את הוצאות 
הגידול, על כן הסיכוי לשימוש כלכלי 
בכנות מתמקד בעיקר בעונת האביב 

והארוכה ובגידול בהדליה שבהם הפ
ודיון הצפוי גבוה בהשוואה לגידול בעו

נת הסתיו הקצרה. מוסדות המחקר, 
חברות הזרעים והמשתלות שוקדים 

ועל טיפוח כנות דלעת ומלון משופ
רות לסתיו ולאביב )כהן וחוב’, 2008, 
צביאלי וחוב’, 2010( אשר יוכלו לתת 

ופתרון בגידול לבעיות פתוגניים ובע

יות פיסיולוגיות, כאחד. בתחנת זוהר 
 2011/12 )כיכר סדום( הוצב בעונת 
ניסוי במלון אביבי במנהרות עבירות, 
על מנת לבחון כנות חדשות בגידול 

שרוע ובהדליה )ראה איור 1(.

שיטות וחומרים
הניסוי נשתל ב-6/12/11 במנהרות 
עבירות )ברוחב 6.40 מטר, אורך 80 
 UV, מטר, מכוסות פוליאתילן חוסם
זוהר, כיכר  IR 100 מיקרון( בתחנת 

וסדום. הכנת השטח כללה חיטוי במ
תיל ברומיד )20 ק”ג לדונם( משולב 
ימים  כחודש  במשך  סולארי  בחיטוי 

ולפני השתילה. במהלך הגידול, הח
לקות טופלו בקוטלי פטריות )טבלה 
למניעת  ההשקיה  מערכת  דרך   )1

מחלות התמוטטות.
שרוע  היה  הגידול  אחת,  במנהרה 

וובשנייה נעשה הגידול בהדליה. הני
הור כולן  כנות, שעל  וסוי כלל שבע 

הזרע  )רענן,   6023 מהזן  מלון  כב 
נבדק  השרוע  בגידול  ג’נטיקס(. 
)הזרע   61080 החדש  הזן  בנוסף 

חז בארבע  נערך  הניסוי  וג’נטיקס(. 
רות )בלוקים באקראי(. פרטי הזנים, 
הכנות המשתתפות ועומדי השתילה 

מוצגים בטבלה 2.
חורי אוורור נחתכו בפוליאתילן עם 
 50 ברשת  וכוסו  הגידול  התקדמות 
מש למניעת כניסת מזיקים. מנהרות 

והניסוי הושקו, דושנו וטופלו נגד מזי
מלון  בגידול  כמקובל  ומחלות,  קים 
החל  השרוע  המלון  קטיף  באזור. 
22/2/12, 78 ימים משתילה, ונמו -ב
שך 90 ימים עד 22/5/12, סך הכול 

11 קטיפים.
החל  בהדליה  המלון  קטיף 
ונמו ימים משתילה   98  ,13/3/12 -ב
שך 77 ימים עד 29/5/12, סך הכול 
12 קטיפים. הפירות מוינו לסוגי איו
וכות ונשקלו. פירות באיכות ייצוא נש

טבלה 1: טיפולים למניעת התמוטטות במהלך הגידול

  

  ניסוירטי ה
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קלו אחד-אחד. דגימות פרי באיכות 
ייצוא הושהו בתנאי סימולציה לייצוא 
צלזו מעלות  ב-4  ימים   14  למשך
יוס )מ”צ( ושלושה ימים ב-20 מ”צ. 
לאחר תקופה זו, נבדקו הפירות שוב 
לקביעת איכותם. ציון האיכות חושב 
 .)Hochman and Regev )1990 לפי
מרכיבי הציון: פרי מוצק מאוד 20%, 
חיצונית  התמוטטות   ,30% רך  פרי 
10%, ג’ינג’ים 30%, התמוטטות פניו

בוצעה  הגידול,  במהלך   .10% מית 
הערכת צימוח ולקראת סיום הגידול 
)ראה  התמוטטות  הערכת  בוצעה 

טבלה 1 ו-2(.

תוצאות ודיון
תוצאות היבול ואיכות הפרי מוצגות 
כאשר   8 עד   3 בטבלאות  בפירוט 
סדר הטיפולים הוא לפי יבול הייצוא 
לנוחיות  יורדים.  בערכים   ,)3 )טבלה 
הקורא, בחלק התחתון של טבלאות 
המלונים  כל  ממוצעי  מוצגים  אלו 
הדליה(  לעומת  )שרוע  המורכבים 

טבלה 2: פרטי הניסוי
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וטיפולי הביקורת, ללא הרכבה.
כללי  יבול  התקבל  שרוע  בגידול 
)טבלה 3( בין 7.1 ל- 9.3 ק”ג למ”ר 
השונות.  הכנות  על  המורכב  למלון 
יבול הייצוא בגידול שרוע נע בין 3.5 
4.6 ק”ג למ”ר במלון המורכב. לעוו -ל
ומת זאת, הניב טיפול הביקורת הש

מרווחי  לא-מורכב,   6023 )מלון  רוע 
שתילה 80 ס”מ( 7.4 ו-4.5 ק”ג למ”ר, 
יבול כללי וייצוא בהתאמה. לא נמצא 
בין  סטטיסטי  הבדל  השרוע  בגידול 

וייצוא( בין הכ ותוצאות היבול )כללי 
 ,TZ148 כנת הביקורת  נות השונות, 
וצמחי הביקורת הלא-מורכבים. כמו 
יבול  בין  כן, לא נמצא הבדל מובהק 
מרווחי  בין  )לא-מורכבים(  הביקורת 

שתילה 80 ס”מ ל-40 ס”מ.
כללי  יבול  בהדליה התקבל  בגידול 
)טבלה 3( בין 10.2 ל-12.9 ק”ג למ”ר 
השונות.  הכנות  על  המורכב  למלון 

בגי המורכבים  של  הייצוא  ויבול 
דול בהדליה נמצא בין 6 ל-8.2 ק”ג 

למ”ר.
שתילי הביקורת ללא הרכבה הניבו 
יבול  למ”ר,  ק”ג  ו-6.5   9.8 של  יבול 
כללי וייצוא, בהתאמה. טיפולי המלון 
 ,53004 6023 המורכבים על הכנות 
ביבוו עלו  ו-53009   OL04, MRS2
ללא  הביקורת  צמחי  על  הכללי  לם 
מובהק  באופן  ממנו  ונבדלו  הרכבה, 
הבדלים  נמצאו  לא  סטטיסטית. 

וסטטיסטיים בין כנות אלו לכנה הוו
ביו ככנת  ששימשה   TZ148  תיקה
הבדלים  נמצאו  לא  מורכבת.  קורת 
ביבול לייצוא בין הכנות השונות לכנת 
הרו ללא  הביקורת  ולצמחי   TZ148

כבה.
בגידול  הביקורת  טיפולי  השוואת 
השרוע לעומת ההדליה מצביעה על 
בהדליה,  הגידול  לטובת  ברור  יתרון 
9.8 לעומת 7.8 ק”ג למ”ר ביבול כללי 
וביבול  בהתאמה(,  ושרוע,  )הדליה 
למ”ר  ק”ג   3.6 לעומת   7.2 הייצוא: 

)הדליה ושרוע, בהתאמה(. 
הפרי  לפסילת  הסיבות  התפלגות 
לייצוא )טבלה 4( לא הייתה שונה בין 
לרגילים.  המורכבים  השתילים  יבול 
ניתן לומר, כי בגידול בהדליה נפסל 
יותר של פירות מסיבה  גבוה  שיעור 
מאשר  קטן  פרי  או  גודל  עודף  של 
בגידול שרוע. לעומת זאת, הפגמים 

רי היו  שרוע  בגידול  יותר  והנפוצים 
שות לקוי וריקבון.

השהיה  לאחר  הפרי  איכות  מבחני 
יתרון  על  מצביעים  אינם   )5 )טבלה 

למלון המורכב על כנה מסוימת על 
שתי ולעומת  האחרות,  הכנות  ופני 

זאת, ההבדלים  לעומת  רגילים.  לים 
הגידול  בין  השונים  האיכות  במדדי 

ובהדליה לעומת הגידול השרוע בול
גבוה  שיעור  התקבל  בהדליה  טים: 
יותר של פרי מוצק, שיעורים נמוכים 

ויותר של התמוטטות חיצונית, התמו
ומופע  עוקץ  ריקבון  פנימית,  טטות 
האיכות של הטיפולים  ציוני  ג’ינג’ים. 

ובגידול בהדליה היו גבוהים מאלו בג
אי אפשר להצביע על  ידול השרוע. 
הבדלים כל שהם בריכוזי הסוכר, לא 

ובין הגידול משתילים מורכבים לרגי
לים ולא בין הגידול השרוע ובהדליה.

גודל  למקטעי  הפירות  התפלגות 
)טבלה  למ”ר  ק”ג  ביבול  מוצגת 
6ב(.  )טבלה  ובאחוזים למקטע  6א( 
במדד זה נראים הבדלים בין הכנות 
בשיעור  ביקורת,  לעומת  השונות, 
ההבדלים  6ב(.  )טבלה  הגדול  הפרי 
מורגשים יותר בגידול השרוע ופחות 

בגידול בהדליה.
התפלגות היבול לפי חודשי הקטיף 
כללי(  )יבול  מוצגת בטבלאות 7א-ב 
ו-8א-ב )יבול ייצוא(. מניתוח תוצאות 

והקטיפים ניתן לראות, כי צמחי הבי
קורת ללא הרכבה של המלון 6023 
לצמחים  יחסית  בכיר  יבול  הניבו 
המורכבים. בלט בבכירותו הזן 61080 

ו)נבחן רק בגידול שרוע(. בכירות יח
והן  זו הובחנה הן בגידול שרוע  סית 

בבכי להבחין  ניתן  בנוסף,  ובהדליה. 
על  בהדליה  הגידול  של  יחסית  רות 

פני הגידול השרוע.
הערכת  בוצעה  הגידול,  במהלך 
הוערכה  הגידול  סיום  עם  צימוח. 
ההתמוטטות בגידול בהדליה )טבלה 
דומה  הייתה  הצימוח  עוצמת   .)9

ההתמוט שיעור  הטיפולים.  ובכל 
מובהק,  באופן  יותר,  גבוה  היה  טות 
הביקורת  כנת  על  המורכב  במלון 
ביתר  ונבדל   53006 והכנה   TZ148
הרכבה.  ללא  המלון  וטיפול  הכנות 
בחלק  ההתמוטטות  כי  מניחים,  אנו 
בעיית  בשל  אירעה  הדלעת  מכנות 

שי לעומת  כנה-רוכב,  ואי-התאם 
המלון  בכנת  זעום  התמוטטות  עור 
שבהם  הלא-מורכב,  ובמלון   MRS2
לא הייתה קיימת בעיה זו וכן, מאחר 

וטי ברומיד  במתיל  הכימי  ווהחיטוי 
הגידול מנעו  נוספים במהלך  פולים 
התמוטטות מסיבות פיטופתולוגיות.

בנושא  הידע  את  לבסס  מנת  על 
גידול מלון מורכב ולהציע כנות מלון 

ובעלות תרומה רבה לגידול, אנו מצי
במלונים  ניסויים  ולבצע  לחזור  עים 
מורכבים בשתי שיטות הגידול, שרוע 

והדליה.

הבעת תודה
ג’נטיקס  הזרע  הזרעים  לחברות 
חישתיל,  למשתלות  זרעים,  ואוריג’ין 
לאגף הירקות במועצת הצמחים על 
תמיכתם במימון הניסוי. תודה לד”ר 
רוני כהן ממרכז מחקר נווה יער על 

הערותיו המועילות.
ויגאל אלעד.  יורם צביאלי  בעריכת 

ופרסומי המחקר של מו”פ ערבה תי
האינ באתר  מופיעים  וצפונית  וכונה 

http://www.arava.co.il/ טרנט 
haklaut/index_new.htm

ספרות
כהן ר’, אדלשטיין מ’, פורת א’, אלוני ב’, 
עומר  ר’,  אופנבך  ע’,  מדואל  ש’,  פיבוניה 
– תחנת  מורכב  )2008( מלון  א’  קורן  ש’, 
ברירת   -  2007 סתיו  סדום:  כיכר  זוהר 
אביב  קרקע,  למחלות  עמיד  גנטי  חומר 
2008 – גידול מלון מורכב ומודלה. סיכום 
2007/8, מו”פ ערבה תיכוו  עונת מחקרים

http://arava.co.il/haklaut .נה וצפונית
קפון  ע’,  מדואל  ר’,  אופנבך  י’,  צביאלי 
פתאל מ’, גולן ר’, צברי י’, איתיאל א’, עומר 
ש’, קורן א’ )2010( ניסוי כנות מלון, תחנת 
זוהר סתיו 2009/10. סיכום עונת מחקרים 

2009/10, מו”פ ערבה תיכונה וצפונית.
http://arava.co.il/haklaut

א’, עומר ש’, מדואל  איתיאל,  י’,  צביאלי 
2004( ניו י’, אופנבך ר’  )ע’, גולן ר’, צברי 
ובהדליה  שרוע  בגידול  אביב  מלון  זני  סוי 
מחקרים  עונת  סיכום  עבירות.  במנהרות 

2003/4, מו”פ ערבה תיכונה וצפונית.
http://arava.co.il/haklaut 

 Aloni B, Karni L, Deventurero
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 Lotan-Pompan M, Edelstein M,
 Aktas H, Turhan E, Joel DM,
 Horev C, and Kapulnik Y )2008(
 Possible Mechanisms for Graft
 Incompatibility between Melon
 Scions and Pumpkin Rootstocks.
.Acta Horticultura No. 782: 313-323

 Aloni B, Karni L, Deventurero G,
Levin Z, Cohen R, Katzir N, Lotan-
 Pompan M, Edelstein M, Aktas
 H, Turhan E, Joel DM, Horev C,
 and Kapulnik Y. )2008( Journal
 of Horticultural Science and

.Biotechnology 83:777–783
 Hochman O and U Regev )1990(
 The binary quality price function:
 theory, empirical testing, and
 application to Israeli export. Acta

.Horticultura No. 259: 117-138
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השפעת עיתוי היישום של דישון 
חנקני על בסיס אוריאה על כמות 

ואיכות יבול הפלפל, 
תחנת יאיר 2011/12
שבתאי כהן, דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, רבקה אופנבך,

יורם צביאלי, סבטלנה גוגיו, רמי גולן - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית
sab@inter.net.il :כתובת המחבר

תקציר
בתקופה שבה עלויות הדישון שוב 
הולכים  אנרגיה  מחירי  עקב  בעלייה 

וומאמירים, כמו שאר ההוצאות ליחי
דת שטח חקלאית, אנו נדרשים כיום 
ניתן  האם  ישנות:  אמיתות  לבדוק 
יותר  זולה  חנקן  ביחידת  להשתמש 

המתק ובאיכות  ביבול  פגיעה  וללא 
בלת?

בשנים  מאוד  עלו  הדשנים  מחירי 
האחרונות וישנו הבדל בשיעור 28% 
לעומת  אוריאה  חנקן של  יחידת  בין 
והנפוצה  יותר  היקרה  החנקן  יחידת 
באמון  מקורה  אשר  בשימוש,  יותר 
נבחן   2009/10 בעונת  נוזלי.  חנקתי 

וביני שונים  ממקורות  חנקני  ודישון 
הם אוריאה, ולא נמצא הבדל מובהק 
ברמת  הטיפולים  בין  היבול  ברמת 

היבול.
נבדקו   2011/12 הניסוי  בעונת 
הזנת  של  האפשריות  ההשפעות 

וצמחי פלפל צעירים בדשנים המכי
ולים אוריאה על רקע של טמפרטו

רות גבוהות בעונה המוקדמת. בניסוי 
ב-11  נשתלו  יאיר  בתחנת  שנערך 
מהזן  פלפל  צמחי   2011 באוגוסט 
סובק )זרעים גדרה( במבנה חממה 
25 מש. נבחנו שלוו  המחופה ברשת
ושה הרכבי דשן המבוססים על מקו

רות חנקן שונים והם: ביקורת - דשן 
כימיים(,  וחומרים  )דשנים  “רביב” 
החל  שיושם  אוריאה  בסיס  על  דשן 
משבועיים מהשתילה ודשן על בסיס 

חודש משתי ואוריאה שיישומו החל 
לה.

בשבועיים הראשונים, כל הטיפולים 
ידי דשן -6-6 הוזנו באופן אחיד על 
6 שפר. טיפולים 1 ו-3 הוזנו עד גיל 
חודש בדשן 6-6-6 שפר ואילו טיפול 
2 החל בדישון על בסיס אוריאה בגיל 
ביבול  הבדל  התקבל  לא  שבועיים. 

הכללי או יבול הייצוא בין הטיפולים.
באוריאה  דישון  ניתן  שבו  בטיפול 
החל מגיל שבועיים היה משקל הפרי 
9% יחו  בחודש הראשון קטן בשיעור
לא  ההנבה  בהמשך  לביקורת,  סית 
היה הבדל בין הטיפולים בהתפלגות 
היבול החודשי. לא היה כל הבדל בין 
הטיפולים באיכות הפרי לאחר קטיף. 

ותוצאות היבול והאיכות בניסוי המד
ווח דומות לתוצאות ניסוי קודם, שבו 
מתוצאות  באוריאה.  השימוש  נבחן 

להש מניעה  אין  כי  עולה,  והניסויים 
הגידול  בשלבי  כבר  באוריאה  תמש 
שבועיים,  מגיל  כלומר  הראשונים, 
בדשן  להשתמש  בעיה  אין  ובוודאי 

על בסיס אוריאה מגיל חודש.

מבוא
בתקופה שבה עלויות הדישון שוב 
הולכים  אנרגיה  מחירי  עקב  בעלייה 

וומאמירים, כמו שאר ההוצאות ליחי
דת שטח חקלאית, אנו נדרשים כיום 

ניתן  האם  ישנות:  אמיתות  לבדוק 
יותר  זולה  חנקן  ביחידת  להשתמש 

המתק ובאיכות  ביבול  פגיעה  וללא 
בלת?

בשנים  מאוד  עלו  הדשנים  מחירי 
האחרונות וישנו הבדל בשיעור 28% 
לעומת  אוריאה  חנקן של  יחידת  בין 
והנפוצה  יותר  היקרה  החנקן  יחידת 
באמון  מקורה  אשר  בשימוש,  יותר 
משו כיום   .)1 )טבלה נוזלי   חנקתי 
יחיו  80 עד   50 בכ בערבה  -תמשים 
דות חנקן לעונת גידול פלפל. שימוש 
ביחידת חנקן זולה יותר עשוי להוריד 
באופן  העונתי  הדישון  מחירי  את 

ניכר.
 ))NH4+ ואמון   )N03-( ניטרט  יוני 

החלבו לבניית  חנקן  מקור  ומהווים 
יכולה להיעשות  זו  נים בצמח, בנייה 
בתאי  העלים.  ובתאי  השורש  בתאי 
השורש נבנים החלבונים תוך שימוש 
עיקרי ביון האמון כמקור החנקן. ליון 

וזה השפעה שלילית על הצמח ברי
צורה  לכך  אי  יחסית,  נמוכים  כוזים 
התקשרות  לעבור  חייבת  זו  חנקנית 
תהליך  ולעבור  אורגניות  לתרכובות 
גלוטאמין,  של  לשלב  עד  חיזור  של 
המאפשר עיקור של רעילות האמון 
אברי  לכל  החנקן  מעבר  ומאפשר 

הצמח.
בבניית החלבונים נחוצה כמות רבה 

לא כמקור  וחמצן  פחמימות  ושל 
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הנו   ]  CO)NH2(]2 אוריאה  נרגיה. 
דשן בעל תכולת חנקן גבוהה מאוד, 
הדשן  זהו  ולכן  ליישום,  וקל  מסיס 

האו בעולם.  ביותר  הנפוץ  והחנקני 
ממקורות  גם  לסביבה  מגיע  ריאה 
טבעיים, בעיקר מהפרשות של בעלי 
החנקן  של  העיקרי  המסלול  חיים. 

פי דרך  הנו  הצמח  אל  זה  וממקור 
רוק מיקרוביאלי של האוריאה על ידי 

.)Urease( האנזים אוראז

ופעילותו בקר יציב מאוד  והאנזים 
קע כאנזים חופשי נמשכת גם לאחר 
הופרש  ממנו  המיקרוביאלי  שהתא 

והאנזים מת זה מכבר והתפרק. תוצ
יחידות . הם CO2 ושתי  הפירוק  רי 
+NH4 מכאן שהחנקן שמקורו באוו
לחנקן  רבה,  במידה  מקביל,  ריאה 
יכול  הוא  שמקורו בדשן אמוניאקלי. 

ולס הצמח  אל  זו  בצורה  ולהיקלט 
זו  קליטה  לחנקן.  הדרישה  את  פק 

עשויה לגרום להחמצת הריזוספירה, 
ולכך יכולות להיות השפעות חיוביות 

ואו שליליות על הצמח, בהתאם לאו
החנקן  הגידול.  ולתנאי  הקרקע  פי 
האמוניאקלי יכול גם להפוך לחנקה 

בתהליך הניטריפיקציה )איור 1(.
במערכת  גבוהות  בטמפרטורות 
ובנוכחות  חמצן  בחוסר  השורשים, 
בניית  נפגעת  אמון  יוני  של  גבוהה 

ונוצ השורשים  במערכת  והחלבונים 
הצמ רגישות  בצמחים.  קריסה  ורת 

חים רבה במיוחד בשלב הראשון של 
בנוסף, קליטת אמון כקטיון  הגידול. 
מפחיתה  הסידן  יוני  עם  מתחרה 

הסי תכולת  את  משמעותי  ובאופן 
דן ברקמות הצמח, כפי שנמצא גם 
לאחרונה בגידול בזיל בחוות הבשור. 
במחלת  לנגיעות  ישיר  קשר  נמצא 

הסי רמות  ירידת  עם  והבוטריטיס 
התחרות  עקב  הצמח  ברקמות  דן 
 Yermiyahu et al.,( יוני האמון  עם 
2006(. מסיבה זו, הזנה אמוניאקלית 
את  מגדילה  גם   ))NH4+ שופעת 
ללקות  הפלפל  פירות  של  הסיכוי 

בתופעת שחור פיטם.

תכולת אמוןשם הדשן 
)%(

תכולת ניטראט
)%(

מחיר יחידת חנקן
)₪(

4.3אוריאה

50505.6אמון חנקני נוזלי 

1008.8אמון גפרתי

703031.0רביב 4-2-6

505020.0עידית 6-3-9

10013.0מירב 24-7-20

טבלה 1: השוואת מחירי יחידת חנקן

)באדיבות דשנים וחומרים כימיים, ינואר 2010(

לכל חקלאי ישראל ≠ שנה טובה ופורייה
שופעת גשמים¨ פירות ויבולים

∞µ≤≠∏∑¥µ≤≤≤  ≠ טל  נייד∫ 
∞µ≤≠∏∑¥µ≤≤∞ ≠ נייד∫ שולי

משתלות בני דרור בע¢מ
דÆנÆ השרון התיכון

∞π≠∑π∂≥≥±∞ ∫טלפון
∞π≠∑π∂∑µ∑± פקס∫ 

עצי פרי
 כל זני ההדרים 

 אפרסמון   שסק   אנונה 
 פקאן   תאנה   רימון   גויאבה
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משתלות בני דרור בע”מ • ד.נ השרון התיכון • טלפון: 09-7963310 • פקס: 09-7967571
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דשן רביבדשן על בסיס אוריאהמרכיבים

משקל סגולי
1.101.13 גרם לסמ”ק

NO3_3.1%

NH4_1.5%

NH23.8%_

P2O51.3%1.8%

K2O5.5%6.3%

טבלה 2: הרכב הדשנים בניסוי

איור 1: מבנה מולקולת האוריאה ומהלך פירוק האוריאה בקרקע
 )באדיבות דשן גת(

  

  

2008דשן גת 

CO(NH2)2

  

  )באדיבות דשן גת (מבנה מולקולת האוריאה ומהלך פירוק האוריאה בקרקע: 1איור 

  

  שיטות

במבנה חממה המחופה ברשת ) 11/8/2011(נשתלו ) זרעים גדרה(צמחי פלפל מהזן סובק . בתחנת יאירהניסוי נערך 

   :המבוססים על צורוני חנקן שונים) 2טבלה (הרכבי דשן שלושה  בחנונ . מש25

  .)דשנים וחומרים כימיים ("רביב"ביקורת דשן :1טיפול 

  .יישום שבועיים משתילה תחילת ).דשנים וחומרים כימיים(דשן על בסיס אוריאה :2טיפול 

  .ישום חודש משתילהי תחילת) דשנים וחומרים כימיים(דשן על בסיס אוריאה : 3טיפול 

 3-  ו1טיפולים ) דשנים וחומרים כימיים( שפר 6-6-6דשן ב כל הטיפולים באופן אחידהוזנו בשבועיים הראשונים 

  .בגיל שבועיים  החל בדישון על בסיס אוריאה2 שפר ואילו טיפול 6-6-6הוזנו עד גיל חודש בדשן 

 100החנקני עמדה על רמת הדישון  ,2ים בטבלה הדישון במהלך הגידול בוצע באמצעות הרכבי הדשנים המפורט

  .טיפולבאותו  בהתאם להרכב החנקן הנדרש ,כל טיפולבמ לאורך כל הגידול "ח

 מדגם. הפירות בחלקות מוינו ונשקלו.  חלקות15ך הכול חזרות לטיפול ובסחמש הניסוי נערך בבלוקים באקראי ב

נערכו בדיקות מי טפטפת לנוכחות .  לבחינת חיי המדףייצוא הושהה בסימולציה של תנאי ייצואפירות באיכות 

  .אמון וחנקה ובדיקות שואבי תמיסה למוליכות חשמלית ניטרט וניטריט

  

   בניסוי הרכב הדשנים:2טבלה 

 דשן רביב מרכיבים דשן על בסיס אוריאה
  משקל סגולי
  ק"גרם לסמ

1.10  1.13 

NO3 _ 3.1% 

NH4 _ 1.5% 

NH2 3.8% _ 

P2O5 1.3% 1.8% 

K2O 5.5% 6.3% 
  

טבלה 3: משקל פרי ממוצע בגרם /פרי במהלך חודשי הקטיף

־אפמרץפברוארינוארדצמברנובמברטיפול
ריל

ביקורת 
148169211215209156“רביב”

יישום 
אוריאה 

משבועיים 
משתילה

139161212214217151

יישום 
אוריאה 
מחודש 
משתילה

144165192207218153

לא   2009/10 בעונת  קודם  בניסוי 
נמצא הבדל מובהק ברמת היבול בין 
טיפולי דישון חנקני ממקורות שונים 
 .)2011 וחוב’,  )כהן  אוריאה  וביניהם 
בעונת  שנערך  המדווח,  בניסוי 
2011/12, נבדקה ההשפעה האפשו
ורית של מועד היישום של דשן מבו
וסס אוריאה על רקע של טמפרטו

ואולי רגיש.  וצמח צעיר  גבוהות  רות 
הנחת העבודה היא, כי יישום מוקדם 

לג עלול  השתילה  עם  אוריאה  ושל 
רום נזק. מטרת התכנית היא בחינת 

והמועד המתאים ליישום לימוד הש
ניט ופעת סוג הדשן החנקני )אמון, 

ראט, אוריאה( על יבול ואיכות פלפל 
)ראה טבלה 1 ואיור 1(.

שיטות
צמחי  יאיר.  בתחנת  נערך  הניסוי 
גדרה(  )זרעים  סובק  מהזן  פלפל 
)11/8/2011( במבנה חממה  נשתלו 
25 מש. נבחנו שלוו  המחופה ברשת
המבוסו  )2 )טבלה דשן  הרכבי   שה 

סים על צורוני חנקן שונים: 
1: ביקורת דשן “רביב” )דשו  טיפול

נים וחומרים כימיים(.
אוריאה  בסיס  על  דשן   :2 טיפול 

ו)דשנים וחומרים כימיים(. תחילת יי
שום שבועיים משתילה.

אוריאה  בסיס  על  דשן   :3 טיפול 
יי תחילת  כימיים(  וחומרים  ו)דשנים 

שום חודש משתילה.
ובשבועיים הראשונים הוזנו כל הטי

פולים באופן אחיד בדשן 6-6-6 שפר 
)דשנים וחומרים כימיים( טיפולים 1 
ו-3 הוזנו עד גיל חודש בדשן 6-6-6 
שפר ואילו טיפול 2 החל בדישון על 

בסיס אוריאה בגיל שבועיים.
בוצע  הגידול  במהלך  הדישון 

המפו הדשנים  הרכבי  ובאמצעות 
החו הדישון  רמת   ,2 בטבלה  רטים 
נקני עמדה על 100 ח”מ לאורך כל 
להרכב  בהתאם  טיפול,  בכל  הגידול 

החנקן הנדרש באותו טיפול.
באקראי  בבלוקים  נערך  הניסוי 
הכול  ובסך  לטיפול  חזרות  בחמש 
מוינו  בחלקות  הפירות  חלקות.   15
ייצוא  ונשקלו. מדגם פירות באיכות 
ייצוא  תנאי  של  בסימולציה  הושהה 
בדיקות  נערכו  המדף.  חיי  לבחינת 
וחנקה  אמון  לנוכחות  טפטפת  מי 
למוליכות  תמיסה  שואבי  ובדיקות 
)ראה  וניטריט  ניטרט  חשמלית 

טבלה 2(.
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איור 2: יבול כללי ויבול ייצוא

 
   ודיוןתוצאות

משקל הפרי בחודש הראשון היה נמוך . )2איור ( בין הטיפולים ייצואיבול הבהבדל ביבול הכללי או  לא התקבל

בהמשך העונה לא היו הבדלים בין  ,ביקורתיחסית ל, שבועיים משתילה  בטיפול היישום של אוריאה9%שיעור ב

  .)3טבלה  (יהטיפולים בהתפלגות היבול החודש

תוצאות היבול ואיכות הפרי בניסוי המדווח דומות . לא היו הבדלים בין טיפולי הדישון באיכות הפרי לאחר קטיף

 כי אין , ניתן להסיקיםמתוצאות הניסוי. בו נבחן השימוש באוריאהש ,)2011', כהן וחוב(לתוצאות ניסוי קודם 

 ובוודאי אין בעיה להשתמש בדשן , כלומר מגיל שבועיים,םמניעה להשתמש באוריאה כבר בשלבי הגידול הראשוני

  .על בסיס אוריאה מגיל חודש

  

  ייצואיבול כללי ויבול :2איור 

  

  פרי במהלך חודשי הקטיף/משקל פרי ממוצע בגרם : 3טבלה 

  

 אפריל טיפול נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ

 156 209 215 211 169 148 "רביב"ביקורת 

 151 217 214 212 161 139  יישום אוריאה 
  משתילהמשבועיים
  יאה יישום אור
 153 218 207 192 165 144  משתילהמחודש

  

 הבעת תודה
  .מרים כימיים על העזרה המרובה בעריכת הניסויוה לחברת דשנים וחתנו נתונתוד

 טהאינטרנ באתר פ ערבה תיכונה וצפונית מופיעים"פרסומי המחקר של מו. בעריכת יורם צביאלי ויגאל אלעד

http://www.arava.co.il/haklaut/index_new.htm 

 

  רשימת ספרות

  בדיקת סוגי הזנה )2011(' וגולן ר' סבטלנה ג ',צביאלי י', איתיאל א', אושרוביץ א', חשמונאי ד', אופנבך ר', כהן ש

תוצאות ודיון
ולא התקבל הבדל ביבול הכללי או ביבול הייצוא בין הטי

2(. משקל הפרי בחודש הראשון היה נמוך  פולים )איור 
9% בטיפול היישום של אוריאה שבועיים משתיו  בשיעור
לה, יחסית לביקורת, בהמשך העונה לא היו הבדלים בין 

הטיפולים בהתפלגות היבול החודשי )טבלה 3(.
לא היו הבדלים בין טיפולי הדישון באיכות הפרי לאחר 
קטיף. תוצאות היבול ואיכות הפרי בניסוי המדווח דומות 
2011(, שבו נבחן השיו  לתוצאות ניסוי קודם )כהן וחוב’,
ומוש באוריאה. מתוצאות הניסויים ניתן להסיק, כי אין מני

הגידול הראשונים,  כבר בשלבי  באוריאה  עה להשתמש 
כלומר מגיל שבועיים, ובוודאי אין בעיה להשתמש בדשן 

על בסיס אוריאה מגיל חודש )ראה איור 2 וטבלה 3(.

הבעת תודה
ותודתנו נתונה לחברת דשנים וחומרים כימיים על הע

זרה המרובה בעריכת הניסוי.
בעריכת יורם צביאלי ויגאל אלעד. פרסומי המחקר של 
וצפונית מופיעים באתר האינטרנט  מו”פ ערבה תיכונה 

http://www.arava.co.il/haklaut/index_new.htm

רשימת ספרות
כהן ש’, אופנבך ר’, חשמונאי ד’, אושרוביץ א’, איתיאל א’, 

צביאלי י’, סבטלנה ג’ וגולן ר’ )2011( בדיקת סוגי הזנה
וחנקנית והשפעתם על היבול ואיכות הפרי בפלפל. סי

2009/10, מו”פ ערבה מרכזית וצפוו  כום מחקרים לשנת
http://www.arava.co.il/haklaut .נית

 Yermiyahu, U., I. Shamai R. Peleg N. Duda
 D. Shtienberg )2006( Reduction of Botrytis
 cinerea sporulation in sweet basil by altering the
 concentrations of nitrogen and calcium in the

irrigation solution. Plant Pathology 55: 544–552

אגריזון ציוד חקלאי וטכני

חברת  של  הנציגה  הינה  אגריזון 
ברויליירי, איטליה

בעולם  המובילות  מהחברות  הינה  ברויליירי  חברת 
בייצור מתחחות מ-90 ס”מ ועד 5 מטר.

מתחחות ברויליירי מצטיינות בחוזק המתחחות, הנעת 
טרמי,  טיפול  שעוברים  שיניים  גלגלי  ידי  על  הציר 
דלתות וגוף עם פח כפול וגירים לעבודה מאומצת. 
גזם,  מרסקות  מתחחות,  מייצרת  ברויליירי  חברת 
מכסחות, מכסחות צד, כולל מתחחות מתקפלות עם 

מערכת הידראולית.

1-700-703-433
  ,34555 חיפה   17 הראל   04-6667846 טלפון 
   04-6667847 פקס:   054-4703397 נייד: 
agrizone@agrizone.co.il   www.agrizone.co.il
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יישום הדשנים טבעון ונוגרו 
בפלפל אורגני

תקציר
ורוב חומרי ההזנה, למעט חנקן, מו

באמצעות  הקרקע  לתמיסת  ספים 
בכמויות  לקרקע  הניתן  קומפוסט, 
כחלק  לדונם,  מ”ק   15-10 נדיבות, 
משיטת הגידול המקובלת בחקלאות 

והאורגנית בערבה. רוב החנקן המינ
ורלי הקיים בקומפוסט נשטף במה
ולך הכנת הקרקע על רקע של קר

קעות חוליות בערבה. קצב השחרור 
של החנקן מתוך החומר האורגני הוא 
תלוי התנאים המקומיים ואינו תואם 
על  צריכת החנקן  לעתים את קצבי 

וידי הצמחים. לכן, אנו נדרשים בער
ובה לתוספת דשנים אורגניים המוז

רקים למערכות המים, אשר עלותם 
גבוהה.

מטרת הניסוי היא בחינת סוגי דשן 
שלהם  שונים  ומינונים  שונים  אורגני 
יאפשר  אשר  ממשק,  קבלת  לצורך 

מיני עם  ובעלותו  בדשן  חיסכון  ולנו 
מום פגיעה ביבול ובאיכותו.

והניסוי נערך בחלקה האורגנית בת
 5 הוספו  השטח  בהכנת  יאיר,  חנת 
מ”ק קומפוסט לדונם. שתילי פלפל 
מהזן סובק )זרעים גדרה( נשתלו )8 
2011( בבית רשת מכוסה  באוגוסט 
של  מחושב  בעומד  מש   50 רשת 
טופל  השטח  לדונם.  צמחים   3,300

ונגד מזיקים ומחלות, בהתאם לפרו
טוקול הגידול האורגני.

הבלוקים  בשיטת  הועמד  הניסוי 
ובחמש חזרות באקראי. נבחנו הדש

וחומרים כימיים(  נים טבעון )דשנים 
4:0:4 ודשן נוגרו 6:2:4 )שחם גבעת 
בריכוז  נבדק  טבעון  הדשן  עדה(. 
במי  חנקן  ח”מ  ו-25   50 של  יחסי 
השקיה ואילו בדשן נוגרו שיטת מינון 
הדשן הייתה שונה, בהתאם לבקשת 

הדשן  כמות  זה,  בטיפול  המשווק. 
ההשקיה,  כל  במהלך  ליום,  ניתנה 

ללא קשר למנת ההשקיה היומית.
הטי בין  מובהק  הבדל  נמצא  ולא 

הגבוה  המינון  לייצוא,  ביבולם  פולים 
ביבול.  לעלייה  הביא  לא  החנקן  של 
מדישון ברמות שבין 23 ל-27 יחידות 
סביר,  בהחלט  יבול  התקבל  חנקן 
בקנה מידה אזורי. בדרך כלל, רמות 
במערכות  המקובל  החנקני  הדישון 
פי  גדולות  הקונבנציונליות  הגידול 

שניים עד פי שלושה מערכים אלו.
הטובות  לתוצאות  שההסבר  ייתכן 
טמון  הנמוכה  החנקן  לרמת  יחסית 
חומר  של  יחסית  גבוהות  ברמות 

הקר בבדיקות  נמצאו  אשר  ואורגני, 
יותר  ושיעורן  הניסוי,  בתחילת  קע 
2.5%. ערכים אלו יסודם בהיסטוו -מ
ריה של חלקות אלו מהעבר הרחוק, 
בחלקה  פיזרו  הנוכחית  בעונה  כי 
כ-5 מ”ק דונם קומפוסט, אשר אינם 
האורגני  החומר  ריכוזי  את  מביאים 
נדגמו  לערכים הקרובים לאלו אשר 

בחלקה.
הדשן  עלות  של  עונתי  מחישוב 
עולה,  השונים  בטיפולים  ניתן  אשר 
 1,873 הייתה  הטיפולים  עלות  כי 
בטיו לעונה  לדונם  שקלים   2,198 -ו
והטבעון, בהתאמה. ער ופול הנוגרו 

כים אלו דומים לעלות הדשן המוסף 
לגידול הפלפל הקונבנציונלי בערבה 
2,160 שקלים לדונם לעוו -ומגיעה ל

נה.

מבוא
נמצא  האורגנית  החקלאות  ענף 

בעו משמעותי  פיתוח  של  ובתהליך 
במגוון  והן  בהיקף  הן  ובארץ,  לם 

הגידולים והמוצרים. בממשק ההזנה 
להשת מותר  אורגנית  ובחקלאות 

מש בעיקר בחומרים אורגניים, החל 
מקומפוסט עד לתמיסות, שמקורם 
מעובדות  בשאריות  או  בהפרשות 
של בעלי חיים או בשאריות צמחים. 

והחומרים מוספים לקרקע או מרוס
סים על פני הצמחים.

דוגל  האורגני  הממשק  כעיקרון, 
בשמירת פוריות הקרקע האמצעות 
מטייבים  אורגניים  חומרים  הוספת 

חומ שהם  ירוק,  וזבל  ו)קומפוסט 
רים המתפרקים לאט(. לעומת זאת, 
אינטנסיבי  בממשק  חנקן  אספקת 
יישום  מחייבת  חנקן  הצורך  בגידול 
גם  פירוק(  )מהירי  אורגניים  דשנים 

במהלך הגידול.
אורגני,  בחומר  דלות  בקרקעות 
שבהן  והערבה,  הנגב  קרקעות  כגון 
קרקע  ליצירת  רבות  שנים  דרושות 
מתאימה לממשק אורגני, חלקו של 

והדישון האורגני רב. קבלת יבול מיט
בי מבוסס על זמינות יסודות ההזנה 
הגידול. הממשק  כל תקופת  לאורך 
יישום  על  מבוסס  המקובל  האורגני 

ודי העונה  בתחילת  זבל  וקומפוסט 
עם  מומסים  אורגניים  בחומרים  שון 

לקר ישירות  מוספים  או  וההשקיה, 
קע, במהלך העונה.

אינטנסי בגידולים  המגביל  והגורם 
וביים כדוגמת ירקות הנו חנקן. תמי

חומצות  על  המבוססות  דשן  סות 
או שמקורן משאריות צמחים  אמינו 
חנקן  של  נמוכים  ריכוזים  מכילות 
)פי  גבוהה  בהן  חנקן  יחידת  ועלות 

עשרה מזו של דשן קונבנציונלי(.
שפירוקם  שונים,  קומפוסט  סוגי 
מרכיב  גם  כלל  בדרך  מכילים  אטי, 
מסיס המשחרר חנקן זמין במהירות, 

שבתאי כהן, דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, רבקה אופנבך, יורם צביאלי, ישראל צברי, סבטלנה גוגיו, 
רמי גולן - מו”פ ערבה תיכונה וצפונית, תחנת יאיר

sab@inter.net.il :כתובת דוא”ל
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ריכוז\כמות חנקןטיפולים

 50 ח”מטבעון ריכוז גבוה

 25 ח”מטבעון ריכוז נמוך

 120 גרם לדונם ליוםנוגרו 

טבלה 1: טיפולי הניסוי

טבלה 2: תדירות ומנת ההשקיה היומית במהלך הניסוי

ימים תאריך
לתקופה

מ”ק 
לדונם ליום

פולסים
 ביום

663משתילה עד 14/08/2011

21/08/20111462

14/09/20112452

27/09/20111351

10/11/20114451

20/11/20111051

13/03/20128241

15/14/20123251

2251063סה”כ לעונה

אך אינו נשלט בתהליכי שחרור החנקן אל תמיסת הקרקע. 
וברמות יישום גבוהות של קומפוסט, ריכוז המומסים והח

נקה גבוהים עד כדי רעילות לצמחים. חקלאים נוהגים אז 
משכבת  המומסים  את  להדיח  מנת  על  בעודף,  להשקות 

בית השורשים, ובכך שוטפים גם את החנקן הזמין.
)סוג, כמות, מועד(  יישום החומרים האורגניים  בין  שילוב 
גיסא,  מחד  הגידול  של  מיטבית  בהזנה  התחשבות  מחייב 
ובמניעה של עודפי חנקה המועדים להדחה לעבר מי תהום 
מאידך גיסא, בעוד עלות ההזנה היא מרכיב מרכזי בעלויות 

הייצור בחקלאות אורגנית.
דשן  הגידול:  במהלך  ביישום  דשנים  מספר  נפוצים  כיום 
על  מבוסס  כימיים(  וחומרים  )דשנים   4:0:4 טבעון  נוזלי 
אשלגן  תחמוצת  ו-4%  חנקן   4% המכילות  אמינו  חומצות 
למשקל )משקל סגולי 1.26( ומכיל בכל ליטר 50 גרם חנקן 
דשנים”  “משפחת  מאותה  בשוק  הקיים  נוסף  דשן  כללי. 

מבוססי חומצות אמינו הוא ניפרט )ירוק 2000(.
שחם,   ,)NuGro נוגרו  הדשן  הוא  דשנים  של  אחר  סוג 

וגבעת עדה( המורכב מסלק סוכר, מקנה סוכר, מגפת ענ
 NPK= )ביחסי  ומזבל עופות מעובד  בים, מצמחים שונים 
6:2:4 + מיקרואלמנטים, משקל סגולי 1.26(. בכל ליטר של 
דשן זה יש 75 גרם חנקן כללי, המורכב בעיקרו מאמון ולא 
בדשן  החנקן  את  המרכיבים  ופפטידים,  אמינו  מחומצות 

טבעון ודומיו.
 - זהה   6:2:4 ונוגרו   4:0:4 טבעון  במוצרים  החנקן  מחיר 
מסירה   - עדה  גבעת  יוגב, שחם  )ישי  ליחידה  80 שקלים 

אגריזון ציוד חקלאי וטכני

1-700-703-433

אגריזון הינה הנציגה של חברת FERRI איטליה, בישראל. FERRI הינה 
החברה המובילה באיטליה למכסחות הידראוליות ומרסקות כבדות.

FERRI

  ,34555 חיפה   17 הראל   04-6667846 טלפון 
   04-6667847 פקס:   054-4703397 נייד: 
agrizone@agrizone.co.il   www.agrizone.co.il
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יחי מחיר  ההשוואה,  לשם  ואישית(. 
)יחידת  דת חנקן שמקורה באוריאה 
כיום(  הקיימת  ביותר  הזולה  החנקן 
יחיו עלות  ליחידה.  שקלים   4.3  הוא

דת חנקן אורגנית )בדשנים המצוינים 
17)!( מיחידת חנקן  פי  יקרה  לעיל( 
יחידת  באוריאה. מחיר  אשר מקורה 
 4:2:6 רביב  בדשן  שמקורה  חנקן 
 31 הוא  כימיים(  וחומרים  )דשנים 

ושקלים ליחידת חנקן )באדיבות דש
נים וחומרים כימיים, ינואר 2010(.

דשן  סוגי  בחינת  הניסוי:  מטרות 
שונים  מינונים  ובחינת  שונים  אורגני 
של דשנים אלו לצורך קבלת ממשק 

ובע בדשן  חיסכון  לנו  אפשר  ואשר 
וב ביבול  פגיעה  מינימום  עם  ולותו 

איכותו.

שיטות
נערך  הניסוי 

האור ובחלקה 
בתחנת  גנית 
בהכנת  יאיר. 
הוספו  השטח 
קומפוו מ”ק   5
חיים  בעלי  סט 
אליהו(  )שדה 
סובק  מהזן  פלפל  שתילי  לדונם. 
באוגוסט   8( נשתלו  גדרה(  )זרעים 
 50 בבית רשת מכוסה רשת   )2011
מש בעומד מחושב של 3,300 צמחים 
מזיקים  כנגד  טופל  השטח  לדונם. 
ומחלות, בהתאם לפרוטוקול הגידול 

והאורגני. הניסוי הועמד בשיטת הב
לוקים בחמש חזרות באקראי.

ניתנו   )1 )טבלה  הטבעון  טיפולי 
וריכוזם  המערכת  לראש  בהזרקה 
במי ההשקיה נקבע בהתאם לכמות 

והליטרים של חומר הדישון אשר הו
שיטת  נוגרו  בדשן  מים.  למ”ק  זרק 
בהתאם  שונה,  הייתה  הדשן  מינון 

נית זה  בטיפול  המשווק.  ולבקשת 
ריכוז  ולא לפי  ליום  נה כמות לדונם 

יחסי של כמות דשן למ”ק מים. כמות 
הדשן שבטיפול חולקה על ידי בקר 
ההשקיה וניתנה במהלך כל ההשקיה. 
ההשקיה בכל הטיפולים הייתה שווה 
)טבלה 2( ובסיכומה היא עמדה על 

1,063 מ”ק לדונם לעונה.
)שבוע   6/12/11 ב-  החל  הקטיף 
)שבוע   13/4/12 ב-  והסתיים   )49
16(. סה”כ נערכו 11 קטיפות. הפרי 
מוין במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי 
באיכות  פרי  יצוא.  לאיכות  המדדים 
לתנאי  בסימולציה  הושהה  יצוא 
 7 של  בטמפרטורה  יום   17 למשך 
ואח”כ  יחסית  לחות   96% ו-  מ”צ 
מ”צ   20 של  בטמפרטורה  ימים   3
ונבדק שוב לקביעת מוצקותו ומדדי 
איכות אחרים לאחר ההשהיה. בסיום 
מרכיבי  האיכות.  ציון  נקבע  הבדיקה 
הציון 60% פרי זקן, 30% כתום, 10% 
 Hochman and Regev,( חריגי צבע

.)1990

תוצאות ודיון
בין  נע   )3 )טבלה  בניסוי  היבול 
10.1-11.2 ק”ג למ”ר )יבול כללי( ובין 

טבלה 3: מרכיבי היבול

יבול כללי טיפולים
)ק”ג/מ”ר(

יבול ייצוא 
)ק”ג/מ”ר(

ייצוא
)%(

משקל פרי ממוצע 
)גרם/פרי(

 טבעון ריכוז 
199 ± 9.0±803 11.20.6 ± 0.5נמוך 

 טבעון ריכוז 
193 ± 8.9±832 10.70.6 ± 0.7גבוה 

194± 8.5±843 10.1±0.4 0.4 נוגרו 
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טבלה 4: חישוב יחידות חנקן אשר ניתנו במהלך העונה ועלות לכל טיפול

נוגרו
טבעון 

ריכוז נמוך
טבעון 

ריכוז גבוה

ק”ג חנקן צרוף לעונה
232753)יחידות חנקן(

1,8732,1984,228עלות בשקלים לעונה

8.5-9.0 ק”ג למ”ר )איכות יצוא( ללא 
המינון  הטיפולים.  בין  מובהק  הבדל 
הטבעון  בטיפול  החנקן  של  הגבוה 

היבול  ביבול.  לעליה  הביא  לא 
מעט  נמוך  היה  הנוגרו,  בטיפול 
במינון  הטבעון  לטיפול  יחסית 
נעוצה  הבעיה  כי  יתכן  נמוך. 
הנוגרו  בטיפול  הגידול,  בתחילת 
החל הדישון כשבועיים מתחילת 
המשווק,  בקשת  לפי  הגידול 
החל  בו  הטבעון  מטיפול  בשונה 
אך  שבוע,  לאחר  כבר  הדישון 
למרות זאת ההבדל ברמת הפרי 
באופן  משמעותי.  אינו  האיכותי 

יחידות  ל-23   27 בין  של  ברמות  זה 
סביר  בהחלט  יבול  התקבל  חנקן 
בקנה מידה אזורי. בדרך כלל רמות 
הדישון המקובלות במערכות הגידול 
 3 פי  עד   2 פי  הן  הקונבנציונליות 
לכך  ההסבר  כי  יתכן  אלו.  מערכים 
חומר  של  יחסית  גבוהה  ברמה  הוא 
אורגני בקרקע כפי שנמצא בבדיקות 
ועמדה  הניסוי  בתחילת  הקרקע 
יסודו  זה  על למעלה מ-2.5%. ערך 
בהיסטוריה של חלקות הניסוי מהעבר 
היותר רחוק, כי בעונה הנוכחית פיזרו 

לדונם,  כ-5 מ”ק קומפוסט  בחלקה 
את  להביא  יכולה  אינה  אשר  כמות 
בקרקע  האורגני  החומר  שיעור 

נדגמו  לערכים הקרובים לאלו אשר 
לאחר  המדף  חיי  בבחינת  בחלקה. 
קטיף לא היו הבדלים בין הטיפולים 
)תוצאות לא מוצגות(. בחישוב עונתי 
של עלות הדשן אשר ניתן בטיפולים 
הטבעון  בטיפול  כי  עולה  השונים 
 )4 )טבלה  הנוגרו  ובטיפול  הנמוך 
ו-2,198   1,873 על  העלות  עמדה 
הנוגרו  בטיפולי  לעונה,  לדונם   ₪
אלו  ערכים  בהתאמה.  והטבעון, 
המוסף  הדשן  של  לעלותו  הדומים 
לגידול הפלפל הקונבנציונלי בערבה 

לעונה.  לדונם   ₪ ל2,160  המגיעה 
)צברי וחוב’, 2012(.

הבעת תודה
גבעת  שחם  לחברת  תודה 
על  יוגב  לישי  ובפרט  עדה 
הניסוי,  בהעמדת  עזרתם 
לחברת דשנים וחומרים כימיים 
בביצוע  והתמיכה  העזרה  על 
צביאלי  יורם  בעריכת  הניסוי. 
המחקר  פרסומי  אלעד.  ויגאל 
של מו”פ ערבה תיכונה וצפונית 
האינטרנט  באתר  מופיעים 
http://www.arava.co.il/ha -

laut/index_new.htm
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http://www.arava.co.il/ וצפונית-תמר. 
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 Hochman O. and Regev U. )1990(.
 The binary quality price function:
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cation to Israeli export. Acta Hort -

.cultura No. 259: 117-138

בע“מ

www.aiyellow.com/jordannurseries

מעלה גמלא, 12949
erezgam@gmail.com  050-2011900  ארז קדם

g_romish@yahoo.com  054-3154230  גרשון רומיש

ˆ מתקבלות הזמנות לנטיעות 2013 - 2014 
    של  שתילי מנגו, אבוקדו, וליצי

ˆ למכירה שתילים גדולים בשקים של 25   ליטר מנגו,     
    אבוקדו, ליצ’י, אנונה ופג’ויה.

ˆ  הקמת פרויקטים חקלאיים  בחו”ל בתחום המשתלות 
והמטעים משלב התכנון ועד קטיף הפרי

   כולל ליווי מקצועי.
ˆ ניסיון מוכח באפריקה, אסיה ודרום אמריקה.




