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שמעון וילנאי, עורך "יבול שיא"

חיתאם היבי



9 מרץ 2016 • גליון 116

 

"YEVUL SEE"
Magazine for Agriculture

Issue No. 116, March 2016

Editor: Shimon vilnai

E-mail: shimonvilnai10@gmail.com

Address: Menachem Begin Rd. 53,

Tel Aviv 6713812

Israel

 
2016 116

 052-3684767  
shimonvilnai10@gmail.com

  
 

052-6052070
 

yoram.tabibi@tmags.co.il 052-2773132
 
 
 
 
 
 

073-2369088 073-2369058  
6713812 53

 
 10
 14

 16
 26
 30
 34

 37
 38
 40
 46

ו  50

 60
 64
 72
 74

 80
 82

 84

 86
 88

תמונת השער: שדה חיטה באזור דורות - רוחמה. צילם צפריר ניר

 70



 מרץ 2016 • גליון 10116

 

 (1

2016 15

1128

 15,000
5

win-win

60

90

200

1966
USDA  -



1513000
04-6755989 04-6655000

054-7731684/690
www.degania-sprayers.co.il | officspray@degania-b.org.il

המוביל בחממות ה-"צ'יקו"

ספיידר - עכביש

טוק טוק

א אפשרות לשרוול אנכי/אופקי או מפוח
א  גובה ריסוס עד 3 מטר לריסוס בחממות או 

מנהרות, גידול ירקות גבוהים
א  חדירה אחידה של חומרי הריסוס לעלווה 

הצפופה לכל אורך השיח
א  קיצור זמן שהות המפעיל בחממה

א  הספקי עבודה גבוהים תוך שמירה על 
איכות הריסוס

א אפשרות ריסוס בלחץ גבוה 70 בר
א  טיפות זעירות בשילוב עם מסך אויר 

טורבולנטי מהמפוח

4X4 א הנעה
א עבירות וחדירות ריסוס גבוהה

א שרוול אויר 40 מ'/ שניה
א מנוע דיזל 40 כ"ס 
א רדיוס סיבוב 2.4 מ'

א  סרן טלסקופי המתכוונן 
לרוחב השורות

א מיכל מפוליאתילן בנפח 400 ל'

א יחידת ריסוס ממונעת הידראולית
א לריסוס בחממות ובמנהרות - ידנית

א לריסוס בירקות ותבלינים
א מיועדת לשטחים עד 20 דונם

א ביצוע הריסוס בעלויות נמוכות
א כמות התרסיס/ דונם קטנה

א עלות אחזקה נמוכה
א תפעול פשוט ונוח
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בן דוד במרכז התמונה
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20  

ריבוי כובעים

 2010

יצחק בן דוד זומן ללשכת המנכ"ל והוא נשאל לפשר המייל 
ששלח אל הסינים. נודע לנו שבן דוד לא ראה במעשהו אירוע 
חריג והסביר פעם נוספת כי מעבודתו עם הקונסול הסיני הוא 

יכול לומר עליו שהוא נוכל. מנכ"ל המשרד הודיע לבן דוד כי 
עליו להחליט אם הוא משעה את עצמו עד להודעה חדשה 

או שהוא יוצא לחופשה עד אחרי סיום ביקור המשלחת רמת 
הדרג מסין בישראל. בן דוד בחר בחופשה שנכפתה עליו.

חג פסח שמח 

לכל בית ישראל
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 שמעון וילנאי
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הפגנת עובדי משרד 
החקלאות



02-6290338
02-6290400

076-8871122

1
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SMS
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מנכל המשרד ירד 
להפגנת העובדים 



3448
  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק�מ*דגם

LS ,'4, אוטx4 ,'זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי7.2בין-עירוני10.5עירוני  קבינה כפ

*נתוני היצרן, עפ�י בדיקת מעבדה. תקן: 2008 / 692&2007 / 715. **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס�ט 2009

עפ"י נתוני איגוד יבואני הרכב בישראל  * ההצעה הינה לדגם קבינה כפולה,4x4, אוטומט. מקדמה בסך 99,960 ₪,
60 תשלומים של 2,499 ₪. כפוף לאישור הגוף המממן. המחיר אינו כולל אגרת רישוי. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

2,499
חישוקי גלגל כהיםפסי גגון שחור קשת ספורט שחורה מערכת אנדרואיד 7"מדרך אלומיניום שחורגריל קדמי שחור

+מצלמה+חיישנים
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פרופ' יורם קפולניק 
מנהל מכון וולקני
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דב צור ראש עיריית 
ראשון לציון



 עיצוב חדשני  מנוע חדש  שלדה חדשה
אותו ריינג'ר דיזל מוצלח, עכשיו עם מנוע 1,000 סמ"ק!

בד
בל

ה 
חש

המ
ה ל

מונ
הת

חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן

כולל מע�מ

עכשיו במחיר מבצע!

₪ 70,000
היחיד עם שנתיים אחריות 

ללא הגבלת שעות

000000,,11סיבותסיבות
 להתקדם לדיזל החדש! להתקדם לדיזל החדש!

מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן 16 תל-אביב | www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

CREW 570RANGER EV RANGER DIESEL
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ד"ר שוקי מירון, חוקר בקר 
�במכון וולקני: "הסיבה המ

רכזית לכך שההעתקה תביא 
בעצם להפרטת מרכז וולקני 

היא -  דמוגרפית. שישים 
וחמישה אחוזים מ�400 
עובדי המחקר הקבועים 

במרכז וולקני הם מעל גיל 
55. הם לא יעברו צפונה 

מסיבות אישיות, חברתיות 
ומשפחתיות. לא יבואו 

חוקרים צעירים חדשים ולכן 
הפוטנציאל למעבר הוא של 
50�40 חוקרים בלבד. זה לא 

יספיק לחיזוק הפריפריה 
�ויגרום להרס המחקר החק

לאי בישראל".



| |
email: kesher@inter.net.il | www.kesher-yami.co.il

|  TRADE IN  |

YXZ 1000YFZ 450
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שמעון וילנאי
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יענקל'ה מוסקוביץ



.Fe EDDHSA
Ortho-Ortho
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1981
30 90 

29
יעקב (יענקל'ה) מוסקוביץ יהיה בחודש מאי בן 60. נשוי לעדינה, יועצת פרטית בעניני חינוך 
ומשפחה. אב לשני בנים ובת וסב לשני נכדים. הבן הבכור ברק (31) נשוי+2, חבר מושב קדש 
ברנע, מגדל הודים. גיא (29) רווק, לומד בישיבת "מכון מאיר" בירושלים, חזר בתשובה. יעל 

(24) רווקה, לומדת בירושלים חינוך מיוחד במכללת דוד ילין.

נולד ברחובות. גדל בנס�ציונה. שירת כרס"פ בצנחנים ושירת חצי שנה שירות קבע. אחרי 
השירות החליט ללכת להתיישבות. "עם עוד עשרה חבר'ה הקמנו ישוב בקדש ברנע בקסיימה 
בסיני. זה היה בשנת 1977. שם הכרתי את אשתי ושם נישאנו בשנת 1980. החתונה היתה 
ירקות, בצל עגבניות, חצילים,  בניצנה. בניצנה לא היה כלום. לא מים, כלום. התחלנו לגדל 
שום ומלון. גידלנו במים מליחים בדרגות גבוהות. היו לנו 40 דונם לעשרה חבר'ה. לי היו 3 דונם 
עגבניות, לאחרים היו 5 דונם בצל, היו גם עשרה דונם תפוחי אדמה. אט אט הישוב התרחב 

והיתה הצלחה כלכלית".
בשלב מסוים נקרא מוסקוביץ על ידי תנועת המושבים ובן 29 מונה לתפקיד מזכיר ארגון 
מגדלי ירקות. כיהן שש שנים בתפקיד. כשסיים החליף אותו יוסף יוסטה) בלייר ז"ל, לימים 
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל. שנתיים היה מ"מ מנכ"ל מועצת הירקות כי לא היה מנכ"ל. 
אח"כ חזר לקדש ברנע והחליט לחזור לנגב, לאיזור פיתחת ניצנה. היום באיזור הזה ממוקמים 
קדש ברנע, כמהין, עזוז, באר מילכה, וניצנה שהוא ישוב קהילתי חינוכי שהקים אריה (לובה 

אליאב) ז"ל לימים שר הקליטה.
"מעשרה מתיישבים בפיתחת ניצנה בתחילתה, יש היום 200 משפחות. חקלאות ענפה, 25 
אחוז מייצור הצ'רי בישראל - 3000 דונם חממות - מגיע מהאזור הזה. האזור מתאים לחקלאות 
וההישגים החקלאיים הם ברמה בין לאומית. מגדלים גם תפוחי אדמה, בצל, גזר, חצילים. הכל 

בפיתחת ניצנה".
�16 מיליון מטרים מעוקבים מים. "כשעלינו על הקרקע היתה צרי  חקלאי רמת נגב צורכים
כה של מ"ק בודדים. איזור ללא תשתיות. כיום יש מתקן התפלה שלנו בקציעות שאני דאגתי 

שיוקם. כל פיתוח המים האזורי זה בייבי שלי".

"מטרות המרכז בין השאר 
הן פיתוח שיטות חדשות 

ביישום מחקרים שמטרתם 
�להגדיל את היכולת החק

לאית בנגב בכלל וברמת נגב 
בפרט, להרחיבה ולבססה. 

הנושא המרכזי בו עוסק 
�המרכז הוא הגברת ההש

קיה במים מליחים ומלוחים 
�והשפעתם על טיב התוצ

�רת, שימוש יעיל במים מו
תפלים בשילוב עם מקורות 
המים המליחים שנמצאים 
באיזור ופרויקטים נוספים 
בעלי חשיבות רבה: פיתוח 

מוצרים חדשים בירקות, 
פרחים ומטעים; שימוש 

באדמת החול המצויה 
בשפע באיזור וגידול בעלי 

חיים, בעיקר דגים"

יענקל'ה וכל המשפחה
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חג פסח שמח 

לכל בית ישראל
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יוחנן דה ולנסה בכרם



      www.mehadrin.co.il

פרי עסיסי 
כתום ובריא

  אפרסמון    ˇ    אור    ˇ    מגßהול    ˇ    אשכולית 
                                                      אדומה   
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ונכה צה"ל,  (60), רב סרן במיל'  יוחנן 
הגיע לבקעת הירדן לפני 35 שנה, לאחר 
בסיני  חדש  ישוב  להקים  הניסיון  שכשל 
(קדש ברנע), בעקבות הסכם השלום עם 

מצרים.
חשבונות  כמנהלת  עובדת  תמר  אשתו 
ובת ושני נכדים. הבן ארנון  ולזוג 3 בנים 
עתידו  את  ורואה  במושב  ביתו  את  בנה 

של מקווים  ותמר  יוחנן  התמרים.  �בענף 
פחות עוד בן יחזור למושב עם משפחתו, 

לאחר שיסיים את לימודיו.
יוחנן  עסק  בבקעה  שהותו  במהלך 
והעלה  שקרסו  ישובים  ושיקום  בסיוע 

�אותם על מסלול כלכלי נכון. מדובר במו
שבים רועי, גיתית (בקטע הקהילתי שלו) 

ובמושב ייט"ב.
המשפחה  שם  למשמע  שתוהה  ולמי 

כי מוצא מש יוחנן מסביר,   - ולנסה  �דה 
פחתו מספרד, משם גורשה בשנת 1492 
גם  המשפחה  גורשה  כאשר  לפורטוגל. 

�משם - נדדו אבותיו להולנד. בתום מלח
מת העולם השנייה נותר אביו שריד יחיד 
כיום מונה המשפחה 28  מכל משפחתו. 
צאצאים ובני צאצאים הנושאים את השם 

�דה ולנסה. שם המשפחה מרמז לכך שמו
צאה מוולנסיה שבספרד.

מטע תמרים בבקעה
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   052-3383005 / 09 – 7962387 40696 186

המג'הול הישראלי כבש למעשה את שוקי אירופה ומהווה 
קרוב ל�80 אחוז מכלל התמרים שמגיעים לשווקים הללו...
הצרכנים האירופים, שאינם מהססים להחרים את הירקות 
והפירות שגדלים מעבר לקו הירוק, אינם מוכנים לוותר על 

המג'הול שלנו ומתעלמים כליל מן החרם, כאשר מדובר 
בתמר הישראלי מן הבקעה

75%

32 30

29

8

300
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 גדעון רותם

30 64

15

50
250

 350
 

500

4
5

 12%

2% 1%

דני מיכאלי



מנהל שיווק ומכירות - מוטי שמואלי 052-8560537
מנהל מכירות דרום וערבה - חננאל בן כליפה 054-9909145

מנהל מכירות מרכז וצפון - פאיד ראס 050-6969350

wאוריג‘ין זרעים בע”מ משרד: גבעת ברנר 7610602 טל. 08-9357-111 w w . o r i g e n e s e e d s . c o m

אוריג'ין זרעים מאחלת לך ולאהובי לבך
אביב פורח, בריאות ואושר,

חג פסח שמח



 מרץ 2016 • גליון 36116

 2007

4,000

500
250

אריזת אבטיחים
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1. תיקון 27 לחוק המים
27

25

70%-

2. דוח על פי כללי המים לשנת 2015
2014

15

2016 30

700

.052-4771747

3. הקצאות קולחין על פי אזורים
2016 3 2625

.2016

22
50
55
29
54
25
20
28
148
431  

4. שאיבה שנייה

55%
.2009

2009

5. סיוע ליישובי עוטף עזה בשימוש במים 
שפירים

2014 21

1
2016 1  

.050-6241229
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1

2

14.2.16 13 02 56745 1

 2

העובדות:

 13

9

3829/09 2

76%

76%  
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2

04-6666999 www.agrolan.co.il
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ד"ר גיל אשל, (בתמונה) חוקר שימור קרקע, התחנה לחקר הסחף,   
האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

1(2015

18 17 1206

סחיפה בשדה שבולת 
שועל בשרון חורף 2013
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4 25 0

5 2014

75%

12

Ks

Shabtai et al
600

2015
170 270 360 

 170

280 
 

360

360

2

eshel et al 2015

 70% 60
2015

90%

2014 
2014

2
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3

5 1250

שולחן עגול בנושא קרקעות שוליות

3

נזק של התחתרות ערוץ בפרדס 
בשרון ינואר 2013
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Stepping stones 

מקורות:
2015

.36 70:32

2014

 .48 271:42
2015

32 24 14

2014

32 52:27
2014

 .28 2014:22
 Eshel G Egozi R Goldwasser J Y Hayut
 E Kozkro Hs Rubin B Dar T Fine P Keisar O
  of growing potatoes  .(and DiSegni. (2015
 under cover crops in a Mediterranean climate Agr.

.9 Ecosyst. Environ. 211: 1

Shabtai I.A Shenker M Edeto W.L Warburg
A and Ben Hur M   of land use on 
structure and hydraulic  of  
containing a sodic horizon in northern Ethiopia. 
Soil & Tillage Research 136:1927 . 

 074-7030807  
03-7621169   vip@elit-f.com 

288 1330

5

 500 א 
60 א 

א
10% א 

א  
350

6.25

10% א  

60 א 
א 

70% א 
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8200

21

21

100

7

52



13 08-8502037 08-8502027
import@super-tyre.com www.super-tyre.com
למידע וברורים -  טל: 08-8502027 | פקס: 08-8502037 | הירוק 77 א.ת כנות

import@super-tyre.com :אימייל | www.super-tyre.com :אתר

100 OFF-HIGHWAY

 

VF&IF

54 12

54 8

ETRTO * T&RA * JATMA * ITTA

ISOO: 9000-2001 ISOO :14001

BKT 7

ISO-9001



ליהנות
עם הטוב

ביותר

צפון - רמי: 052-6119980, גלעד: 3946052-6117083*
   שרון - אסף: 052-6117100 | דרום - ירון פרג: 053-7361270

כולל מע״מ
₪27,000

החל מ-

זו ההזדמנות שלכם להתקדם לאיכות, לעוצמה ולנוחות של היצרן 
הגדול בעולם. בחרו עכשיו את הרכב המתאים לכם,

חשמלי או בנזין, ותיהנו מחווית נהיגה אמריקאית מושלמת.



ליהנות
עם הטוב

ביותר

צפון - רמי: 052-6119980, גלעד: 3946052-6117083*
   שרון - אסף: 052-6117100 | דרום - ירון פרג: 053-7361270

כולל מע״מ
₪27,000

החל מ-

זו ההזדמנות שלכם להתקדם לאיכות, לעוצמה ולנוחות של היצרן 
הגדול בעולם. בחרו עכשיו את הרכב המתאים לכם,

חשמלי או בנזין, ותיהנו מחווית נהיגה אמריקאית מושלמת.
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הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ' וניצן   
רוטמן; ויורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה

הדברת מזיקים 

 

(צילום: בועז הרפז)

 

 טפילות בכנימות עלה כנימות עלה

תריפס הקיקיון בפרחי ההדר 
(צילום: בועז הרפז)



Pioneering the Future
חיפה כימיקלים

www.haifa-group.com

Æיש לציין∫ שם מלא¨ פרטי קשר¨ מקום צילום התמונה  
Æניתן לשלוח עד ¥ צילומים  

צילומים המוגשים לתחרות חייבים להיות מקוריים¨ כאשר כל זכויות השימוש בהם ©ובכלל זה זכויות   
Æהשימוש בתמונות האנשים המופיעים בצילומים® הינן בבעלות מגיש הצילומים

Æתמונת המצלמה להמחשה בלבד *  Æכפוף לתקנון  

info@haifa-group.com למאי ∂±∞≥ ל ±π את התמונות יש לשלוח עד

תחרות הצילומים השנתית יוצאת לדרך

חקלאות זה השטח שלי

Æכנס לפוקוס ושלח תמונות

אתה מכיר את השטח¨ חי את החקלאות¨ ובטוח שגם ראית וצילמת תמונה מיוחדת שעושה טוב 
Æהתמונה הזאת יכולה לזכות אותך בפרס Æלעין וללב

אנו שמחים לפתוח את תחרות הצילום השנתית ¢חקלאות זה השטח שלי¢¨ צילומי נוף החקלאי 
Æנופים חקלאיים¨ שלבי גידול וצמיחה Æמזוויות ראיה אישית

פרס ראשון

מצלמת
 GO PRO
מתקדמת°

לוח≠שנה מיוחדÆובמהדורתחיפה בשטח יודפסו בגיליונות תמונות נבחרות בנוסף¨

פ

O

חג פסח
שמח וכשר 

ללקוחותינו ולכל 

Æבית ישראל
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5%

20

30% 5%
7 3 1%

100

5%

:
  

http www itrolab com wp-content
uploads citrus-addition pdf

הדברת מחלות

2000

 
2000 150

 250

מריחת תמיסת דורסן + דבק פלסטי 
על הגזע (צילום: ניצן רוטמן)



08-6811050 | 04-6407640 |

   Email:info@deshengat.co.il   www.deshengat.co.il 

12590  4.16
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50 0.25% 0.25% 2000
0.05% 0.15% 0.25%

 ,0.1% 0.075% 0.04%
0.15%

מידע חדש בנושא מחלת הגרינינג

Trioza erytreae

(

הדברת עשבייה

טבלת קוטלי העשבייה לשימוש בפרדס ומינונם המומלץ מונעי הצצה

Diuron

Diflufenican50

Oxyflurofen 600-300
 

Propizamid200

Indaziflam15

קוטלי מגע

Glyphosate

 

 

D-2,4 

Bromacil

80
100

50
MSMA

25
Fluroxypyr0.5%

Diquate

 90

Carfentazone5
Oxyflurofen0.1% 

25 Glyphosate

 פסילת ההדר האסיאתית
(צילום: ד"ר צלילה בן דוד; בפלורידה

 סימני מחלת הגרינינג בענף נגוע
(צילום: ד"ר צלילה בן דוד; בפלורידה)



ChloRun

ChloRun

ChloRun

ChloRun

ChloRunSSI
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שילובים מוכנים

400

250
 Carfentazone

הנחיות כלליות לריסוס בקוטלי עשבייה

 30
10

2,4 D

  
.      

D

נוסחאות ריסוס להדברת עשבייה באביב 
בפרדסים בגילים שונים (רשימה חלקית)

1% 2%
3-2

50
200

1%
4

300 1
5 1%

2
100

200 50 3
1%

המלצות לדישון בפרדס לפי ניתוח תוצאות 
בדיקות עלים

1 1

2
5%

3

6% 3%

4

10% 15%

6% 700
EDDHA
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5

6

2014

7

5 8

טבלה 1. המלצות הדישון לפי בדיקות העלים בשיטת השרפה
1א. חנקן

המלצות לדישון חנקן צרוף ( N) בק"ג חנקן לדונם לעונה בפרדס בוגר

152530

1ב. זרחן

P) בק"ג תחמוצת זרחן לדונם לעונה בפרדס 
2
O

5
המלצות לדישון זרחן (

בוגר

0 3 6

1ג. אשלגן

K
2
O

0 18 30

1ד. מגנזיום

-  70
-

 
        

    
        
    -    
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     -   
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  5BB-   ,0.025% 1956 B  :

.0.05% 
 .0.3%   0.12%    - 

 .0.2%     - 
.         

 "       
     .    
 .       ,   

.        

3
  .  "  100-50      
   ,      
       ,   .
   ; /  "  7      
  "  20  -   ; /  "  12  -
       .

 .   

דוגמה לדשנים חנקניים אפשריים

50100

21%200 ~400 ~

32%120 ~240 ~

250 ~500 ~

MD2

7687000 30

MD2 IVORIA

WWW.NEEMANNURSERY.COM

!
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 ניצן רוטמן, מנהל תחום הדרים, שה"מ

40
60 70 

גיזום שמלה גבוה של 60�70 ס"מ מפני הקרקע

1

1% 1%
150

300
 300

300

300

שמלת עץ נמוכה מדי



60

A7

054-4555173
054-6620627
09-8781758
09-8781682

"מכפר יובל ועד 
אילת, בכל הארץ. 

ביותר מ 80 
מדינות ברחבי 

העולם, בחקלאות 
בתעשייה ובכל 
תעשיות המים 
יודעים להעריך 

ולהוקיר את 
השירות המעולה 

והמסננים 
המצוינים שלנו,

אנחנו כאן 
בשבילכם לפתרון 
כל בעיות הסינון 
שלכם. אתם לא 
לבד, התקשרו 

ותיענו מיד.

סיכות ורודות   -   
רשימה חלקית
של  אלי סינון

שנת השקייה
הכי טובה, יעילה
ומושלמת רק עם

לכל בית ישראלחג פסח שמח 
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40
3

2015

2015

20% 

2015

60
40

Asia Fruit Logistica

2011 

אשכולית אדומה



03-627020003-6270206

זה הזמן לבטח את ההדרים שלכם

בביטוח המורחב ניתן להגדיל את היבול המבוטח 
בביטוח נזקי טבע ובביטוח אסונות טבע הידעת?! 
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2015

רמי הורוביץ (בתמונה), קרולינה גוזמן, בשיתוף עם אריאלה ניב ומיכל   
 אקסלרוד מו"פ קטיף - שדות נגב, 1המועצה לייצור ושיווק כותנה

E-mail: hrami@agri.gov.il

נושאי המחקר בעונת 2015

2 1
4 3

1
2015

מבוא ותיאור הבעיה

שיטות וחומרים

10–7

 cypermethrin g/l 1
200

methomyl  ,20 2
100g/l bifenthrin 3

4
 chlorpyrifos

g/l480

20

200

27
48 24

10

תוצאות ודיון
1

2015 2012
איור1 רמת העמידות בהלקטית ורודה בעונות הכותנה 2012 - 2015

1א סיפרמטרין



052-4260200 052-3223470 052-2247523
054-5509074 052-8962507 052-6179263w w w. z e r a i m . c o . i l
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1ב טלסטאר

1ג דורסן

1ד לאנט

2015

 .(2014

2. כנימת עש הטבק

(Bemisia tabaci
(biotypes

37
11

1MEAM B COI  

 1999
Q

MED Q B

2009
 Q B

10%  –  5

Q B

 2015

:  

 .PCR



DRAMM

amos@edenseeds.co.il    vardi90@netvision.net.il    
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2015

1
2015

2009
B

30-20 2015
Q

2 1
2

2015 2003 B
B

4-3
Q

B
B

Q Q

 Q Q
2015-2014

Q

איור 2. שיעור תת המין B של כע"ט בשדות כותנה - בכל אזורי הארץ 
 .B) שנדגמו, 2003 - 2015; (באיור מודגמת העלייה הכללית בתת המין

א. תחילת העונה; ב. סוף העונה.

איור 3. שיעור תת המין B של כע"ט באזור עמק איילון, 2015-2003

2015-2003 B איור 4
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סיכום:

B
Q 30% 20  2015

?2009

3. השפעת תכשירים חדשים על זחלי הליותיס

Helicoverpa armigera
30

שיטות וחומרים
1

2014

 – 
2±

14 5±50%

2
300  

 100

200
50 

10% 40%
,

20%

3

 25

 10
30 100

40
 

5

4
5

40



71 מרץ 2016 • גליון 116

איור 5. השפעת התכשירים דוריבו, דנים ודורנים על זחלי הליותיס בתנאי 
שדה של יולי-אוגוסט 2015 העקום מראה את דעיכת השפעת התכשירים 

בתנאים הנ"ל.

4

שאלת המחקר האם הלקטית ורודה עלולה 
להתפתח על חצילים (חצילונים)? 

:
      "    
   .      

.     10    
        

.      10
:

:
–     :

(4
(3

–      

:
2010

.2010

       .1
 

 (    
      2015  

.  
         
  .       
        
       .
  ("     
  "     

.(2014   

   "      
       "
     
    "    .  

    ;B     (
  Q  30% 20 2015   

  Q       .   '
2009      

3
       
       
        
    .(  
         

 .   
        
       

.
        

.    

הבעת תודה

PCR
 

בתמונה: זחלים של 
הלקטית ורודה בתוך 

עגבנייה
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 רחל שאול, ראש מחלקת שיווק גלובלי ויחסי חוץ, נטפים

 17
 .2030

 2030 8.5
11

1970
Boserup

80

2030
17 5)

יעד ראשון: לשים קץ לעוני על כל צורותיו בכל מקום  .1
יעד שני: לשים קץ לרעב, להשיג בטחון מזון ושיפור התזונה ולקדם חקלאות בת�קיימא  .2

יעד שלישי: להבטיח חיים בריאים ולקדם רווחה לכול בכל גיל  .3
יעד רביעי: להבטיח חינוך איכותי כולל וצודק ולקדם הזדמנויות למידה לאורך ימים לכול  .4

יעד חמישי: להשיג שוויון מגדרי ולהעצים את כל הנשים והנערות  .5
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500

 Small

Holders

80%

70%

79%

5% 

2016

 052-6974440  04-6905078 04-6945468
07:30-13:00 07:30-16:30 050-2244842
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צפריר גרינהוט וענת לוינגרט אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה, שירות ההדרכה והמקצוע,  
 אשר איזנקוט אגף ענפי שירות, שירות ההדרכה והמקצוע,

אפרת הדס מנהלת ההשקעות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תקציר

2014

 
 

מבוא

אומדן שנתי לכמות 
תוצרי הלוואי מהחקלאות

2015–2014

[2]

   



052-3525907
08-6594734

assafs@ein-gedi.co.il
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2

 
 

1

איור 1. אומדן (טונות לשנה) של תוצרי הלוואי 
החקלאיים משקל הזבל מתייחס לזבל גולמי 

רטוב.

טיפול וניהול של פסולת 
חקלאית

 LCA Life Cycle
Assessment

פסולת חקלאית לאנרגיה – 
אופי מתקני הקצה וקשיים 

בהקמתם

פסולת חקלאית לאנרגיה – 
מדיניות הטיפול לפי זרמים

1
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 .[1]

40%

 30% 120
 .[1]

5 3

180

 .[3]

    

מהשהאיכות מתחילה מהשורש. מתחילה איכות

ן אג Aganwww.adama.com/aganאדמה 

אדמה אגן מאחלת 
לכל לקוחותינו

ולבני משפחותיהם

חג פסח שמח
אביב של התחדשות 

והצלחה
פריחה ושמחה
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 ערימות קומפוסט בשדה אליהו
צילם: יצחק בר זכאי
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 N, Voca N, Kricka Bilandzija 5]
 Energy potential  .2012  .T, et al
 of fruit tree pruned biomass
 in Croatia. Spanish Journal of
Agricultural Research 10
.298
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 שמעון וילנאי

8

12

2004

7

נפתלי פלדמן בן 44 ורעייתו ד"ר עידית 
וארבע  בן  לחמישה:  הורים   (43) פלדמן 
תקומה  במושב  שלישי  דור  נפתלי  בנות. 
�6.9 קילומטר מגבול רצו  בנגב, הממוקם
עת עזה ונחשב ישוב בעוטף עזה. מושב 
שהוקמו  נקודות   11�מ אחד  היה  תקומה 
שואה  ניצולי  עולים  ידי  על   1947 בשנת 
מצ'כיה ורומניה. "הסבא שלי עלה לארץ 
�נפתלי פל 1959" מציין   מרומניה בשנת

גם  עולים  למושב  הצטרפו  "אח"כ  דמן. 
�140 משפ ומתוניסיה". במושב  ממרוקו 
�המו בשטח  חקלאיות.  נחלות   80 ו �חות 

ויש גם מגורים  שב התבצעה גם הרחבה 
בהשכרה.

נפתלי פלדמן

שדה אלוורה בפריחה
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עלה אלוורה במשקל כבד
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ארבעת הזוכים במלגה:

פרופ' דוד וייס מהמכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

1964
21

2002

35
35
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 אורטל בחשיאן

IPCC

 –  
1990-2100

70

 הזוכים במלגות מימין: אלון ישראלי,
גיל זמרן, גוני דביר ואורטל בחשיאן
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3
בירת  בבגדד,  נולד   .76 בן  תומר  אלי  ד"ר 
עיראק. בגיל 9 עלה לארץ. מתגורר במושבה 
מזכרת בתיה. גרוש. חי בזוגיות עם זהבה וייזר, 
לשתי  אב  הרווחה.  משרד  של  ארצית  אחות 

ראשו מנישואין  לזוגתו  נכדים.  ושישה  �בנות 
נים:3 ילדים ושבעה נכדים. בתו הבכורה מירב, 
בת 48, אם לשלושה. בתו השניה מיכל בת 46 

אם לשלושה.
בתחום  האוניברסיטאיים  התארים  שלושת 

בירו העברית  באוניברסיטה  רכש  �הביולוגיה 
שלים. ראשית הדרך בוולקני היתה כחוקר מן 

השורה בתחום עצי פרי סובטרופיים.
"פרופסור חנן אופנהיימר, מנהל המחלקה 
דאז לעצי פרי, פנה אלי יום אחד ואמר לי תביא 

�לי אנונה בלי זרעים. תוך חצי שנה הצגתי בפ
�ניו ארגז של אנונה ללא גרעינים. פרי מחוס

פס, קטן מהאחרים אבל בלי גרעינים".
ד"ר תומר קובע כי מתחילת הדרך במחקר 
"התחברתי לאבוקדו. עשיתי עבודה אנטומית. 
בדקתי הגברת פוריות, למדתי תהליכי הפרייה, 

הנבטה ויצירת הפרי".
גילת  הניסיונות  ניהל את תחנת  תומר  אלי 
כהונה.  תקופות  בשתי  שנים,  שש  לאורך 

במט מיק"א  שקלים  מיליון  שלושה  �"גייסתי 
חדרי מחקר. משרד  ובו  בנין חדש  לבנות  רה 
מיליון שקלים  עוד שלושה  החקלאות הקציב 

למשימה".
בגילת  הניהול  משימת  את  שסיים  אחרי 

וניהל את המח לוולקני  ד"ר אלי תומר  �שב 
מכן  לאחר  היה  סובטרופיים.  למטעים  לקה 
מנהל המכון למטעים וצמחי נוי שלוש שנים 

�עד הגמלאות לפני עשר שנים. "באותה תקו
פה פעל בוולקני גם המכון לגידולי שדה לצד 
המכונים  שני  את  איחדנו  למטעים.  המכון 
לגוף מחקרי אחד תחת השם - המכון למדעי 

הצמח".
הזה  היום  עצם  עד  מייצג  תומר  אלי  ד"ר 
בפני  בהרצאות  החקלאי  המחקר  מינהל  את 
אורחים מהארץ ומחוצה לה. הוא סוקר בפני 

�האורחים את פעילות המכון, מרחיב על הע
כאלה  מחקרים  על  ומתעכב  היומיומית  בודה 

ואחרים.

adi@dolav.co.iladi@dolav..co.il
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במסגרת ההסכמות:
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�במבט ראשון ניגלית לעיניך מעין קלנועית להתנהלות בשטח חקלאי. המיכל שבמושב האחו
רי עדיין אינו מסגיר את עיקר פעילות הכלי בשטח. המנהל המדעי של "מרכז קטיף" למחקר 
ברגע  בפנינו את מה שלא הבחנו  בן אשר, חושף  יפתח  ולפיתוח מדבריות החוף, פרופסור 

הראשון.
" המו"פ האזורי - פתח פרופ' בן אשר והסביר: "פיתח רובוט שהורכב על קלנועית והוא 
מסייע בתהליך הדישון המדויק של צמחים בחממה או בשדה הפתוח. הרובוט מורכב ממחשב 
הקובע לרובוט את כיוון התנועה ואת מרחק התנועה. הרובוט עובר מצמח לצמח בשורת הגידול 
ומעביר פקודה למצלמה שמוצבת מעליו לשלוח צילום לשרת שמחשב את רמת החנקן בעלים. 
עם גמר החישוב של השרת שנמשך חלקי שניה נשלחת הודעה למחשב שמנהל את תנועת 

הרובוט והוא קובע בהתאם לנתונים את כמות הדישון לאותו צמח".
הרובוט החל בפעילותו לפני שלושה חודשים, בתחילת שנת 2016. זה אב�טיפוס שמיועד 

לשירות עתידי של הייצוא החקלאי.
פרופסור בן אשר מבקש לציין כי במדינות מתפתחות יחליף חקלאי את הרובוט כחול�לבן. 
"חקלאי עם טלפון סלולארי ישלח הודעה לשרת והשרת יחזיר תשובה איזו כמות דשן יש לתת 

לצמח".
"מרכז קטיף" למחקר ולפיתוח מדבריות החוף ממוקם בתחום המועצה האזורית שדות נגב. 

המרכז יציע לגופים מסחריים לייצר עוד רובוטים ולשווק אותם לרחבי העולם.
כתב וצילם: שמעון וילנאי

קלנועית רובוט
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הסכם שת"פ ים המלח. מימין: 
דב ליטבינוף, איוב קרא, סאלם 
אלקליפאת. צילום: שירה לאון
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