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דבר המערכת
יחיאל שטיינמץ ,דובי וולפסון
אנו שמחים להביא בפניכם את העלון השלישי במתכונתו החדשה .עלון זה יוצא עם סיום שיווק החורף
והאביב של עונת  .2011/12השתדלנו לפרסם בעלון גם התייחסות להשפעת מזג האוויר ששרר בחורף
על הגידולים השונים .בין העלון הקודם לזה הנוכחי התקיימה ישיבת מינהלת אחת ,ואנו מביאים את עיקרי
הדברים מישיבה זו .הבאנו גם דיווח מהנעשה בתחום הפרחים בשלושת המו"פים שבהם נעשית עיקר
העבודה בפרחים .בעלון העתיד לראות אור בחודשי הקיץ ,בכוונתנו לערוך סיכום שיווקי בשיתוף
פלורהולנד וראשי השולחנות .הצלחת ניתוח השוק תלויה במידה רבה בשיתוף הפעולה בין שלושת
הגורמים ,ואנו מקווים שאכן נשלב ידיים ונצליח במשימה.
המערכת ,ציבור החקלאים ,המדריכים והחוקרים משתתפים באבלו של אליעזר שפיגל על מות אביו.
לעלון בפורמט זה מצורף ,גליון מקביל שנבנה בקובץ וורד המיועד להדפסה למעוניינים

מעוניינים לקבל את העלון ישירות לכתובת הדואל שלכם? מלאו נא את הטופס בקישור:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBfN1JVYmpDVktYMld3cDg0alE5c0E6MQ

או הקלידו בשורת הכתובות בדפדפןgo.to/tofes :
בכל עת שתחפצו ניתן להסיר את שמכם מהרשימה ע"י משלוח הודעה עם הנושא "הסר" לכתובת
העלוןalonnet333@gmail.com :
תודות לעדי סלוניקו על העריכה הלשונית וללובה קמינצקי על העריכה הגרפית.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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ענף הפרחים – לאן
חנן בזק ,מנהל שה"מ ויושב ראש מינהלת ענף הפרחים
ענף הפרחים שרוי בקשיים רבים כבר כמה שנים .ענף הוורדים ,שהיווה במשך שנים רבות את גולת
הכותרת של הענף ,הצטמצם להיקף קטן מאוד של כ 300-דונם ומספר המגדלים בו קטן .התחרות עם
יצרני הוורדים בעולם ,בעיקר עם קניה ,הינה הגורם העיקרי בארץ לירידת ענף זה מגדולתו.
ענפי הקישוט השונים זכו לעדנה במשך שנים אחדות ,והענף גדל והתרחב .בתחום פרחי הקטיף ,ובעיקר
בפקעות ובצלים (גיאופיטים) ,ניכרת התייצבות.
המשבר הכלכלי בעולם ,שאת אותותיו אנו
חשים השנה בעוצמה רבה יותר בהיותו
משפיע על ייצוא ענפי החקלאות השונים,
אינו פוסח גם על ענף הפרחים ,ובראשם
ענפי הקישוט .כוח הקנייה הולך ופוחת.
גם שער האירו הנמוך אינו תורם לייצוב
בענף .לכל אלה מתווספים קשיים בשיווק
בעקבות קריסתה של חברת אגרקסקו
ומעבר הייצוא לשלוש חברות מובילות
המתחרות ביניהן על השוק האירופי.
לכינליה אלואידס ,בגן הבוטני גבעת רם ,צילום :אורי פרגמן-ספיר
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ענף הפרחים הוא ענף אינטנסיבי הדורש כוח עבודה רב ,במיוחד בקטיף הפרחים .טכנולוגיות חדשות
ושימוש במיכון חוסך כוח אדם בענף אמנם תורמים תרומה מכרעת לחיסכון בכוח אדם ,אך עדיין אינם
מהווים פתרון להורדת ימי העבודה בקטיף.
היוזמה של שה"מ לנתח את המתרחש בענפי החקלאות השונים ,ובראשם ענף הפרחים ,הביא להצגת
מסקנות בדוח של הענף .מזה שנה מיושמות מסקנות הדוח בהקמתה של מינהלת לענף הפרחים בשה"מ,
העוסקת כיום בעיקר בנושאי הדרכה ומחקר ע" י ייצוב הנהלת הענף ומתן תקציב למחקרים יישומיים
ולמיזמים ארוכי טווח ,לטכנולוגיות שונות ולאינטרודוקציה.
מינהלת ענף הפרחים משמשת כתובת למגדלי הפרחים .חברי המינהלת פנו בבקשה לאברהם דניאל
להוות את החוליה המקשרת בין המינהלת לחקלאים במתן סיוע ותמיכה בכל הנושאים הקשורים בענף
הפרחים.
אגף הפרחים בראשותו של ישראל גלון ,מנהל האגף ,ושל אליעזר שפיגל ,מנהל התחום ,מובל מזה כשנה
לפעילות מקצועית מרשימה תוך שילובם והפעלתם של מדריכי הפרחים בכל אזורי הגידול.
עלון ענף הפרחים הראשון ,בניצוחו של מדריך הפרחים מהצפון ,יחיאל שטיינמץ ,מציג מידע עדכני וחשוב
למגדלי הפרחים ,הן מההיבט המקצועי והן מההיבט הארגוני ,בצורה מרהיבה ובשילובם של כל מדריכי
הפרחים במתן ההמלצות הגידוליות .עם הוצאת העלון השני ,נחשפו מגדלי הפרחים לפיתוחים חדשים,
לתוצאות מחקרים ולעדכון ממינהלת ענף הפרחים .אין לי ספק שלענף הפרחים יש אופק כלכלי במוצריו
השונים כך שמגדלי הפרחים יוכלו לגדול ולהתעצם ולפתח את משקיהם.
מערכת ההדרכה בשילוב מינהלת הפרחים תסייע ככל הניתן לעבור את התקופה הקשה שבה שרוי הענף.
יישר כוח לכל העוסקים במלאכה.
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מינהלת ענף הפרחים
סיכום :ישראל גלון ,הבאה לדפוס :יחיאל שטיינמץ
דו"ח מישיבת המינהלת מתאריך ה 4-באפריל 2012
משתתפים :מגדלים :איציק מלכה ,דרור נקש ,משה ששון ,עמית פלוטקין ,גדעון מזור ,אורי פרום ,אבי
רביב ,יהודה רבין ,אבי גפנר .יצואנים :משה פרץ ,חביב הזה  ,אבנר שיר .הדרכה :חנן בזק ,אליעזר
שפיגל ,דובי וולפסון ,ישראל גלון .משקיפים :ציפי פרידקין ,יאיר נשרי ,תמר להב ,פיני שניר.
הישיבה נערכה בראשותו של חנן בזק .בדברי הפתיחה דיווח חנן על ההתקדמות במימוש תקציבי
המחקר ( ₪700,000למחקרי ענף הפרחים ,בנוסף על תקציבים שהועברו במסגרת מחקרי שה"מ).
כן דווח על פעילות עם אבי פרל ,המדען הראשי החדש ,בנושא מיזמים ומחקרים .הנושא המרכזי היום
הכנת תוכנית ליעדים וחזון של הענף
ישראל גלון דווח על היום הפתוח .ניתן לומר כי היו מעל  2,500מבקרים ממגוון מגזרים .הוצגו הישגי ענף
הפרחים והגינון בשיתוף של  14גופים .חגיגה והצדעה לענף .צריך למנף ימים אלו לשיווק הענף בקרב
הציבור הרחב ,גורמי המשרד והמחקר והמגדלים.
הנושא העיקרי בישיבה היה דיון ביוזמתו של משה פרץ ,מנהל ביא"ר אביב  -החזון יעדים ומשימות .פורום
מצומצם [ירון כוכבי ,ציפי פרדקין ,אליעזר שפיגל ,חביב הזה ,ומשה פרץ] ישב להכין את הנושא כדי לגבש
פעילות מהירה כדי להשפיע על תקציב  2013והעונה הבאה .המטרה לבחון היכן אנו שואפים להיות עוד
 3-5שנים.
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עיקרי התוכנית בראשי פרקים:

• הקמת צוות אסטרטגיה שיכלול את הפורום המצומצם המוזכר למעלה בתוספת  2-4מגדלים.
• באחריות הצוות להגיש עד סוף יוני תכנית אסטרטגית מפורטת לשלוש-חמש השנים הבאות
המבוססת על:
 oמסמך "ענף הפרחים לאן" (ועדת ההיגוי המשרדית משנת .)2010
 oתהליך בירור מעמיק נוסף שיבוצע עם כ 15-קבוצות מיקוד (יפורט בהמשך) .תהליך הבירור
יעשה באמצעות :שאלונים (פתוחים וסגורים) ,שיחות עם חלק מקבוצות המיקוד ,וניתוח נתונים
קיים.
פירוט קבוצות המיקוד:
•  5קבוצות מיקוד של מגדלים (חלוקה פנימית על פי גודל משק/גידול).
•  5קבוצות מיקוד של לקוחות (לקוחות ישירים /אוגדים"/קש אנד קרי" וכו).
•  1קבוצת יצואנים.
•  1קבוצת משתלות  /מטפחים.
•  1קבוצת אנשי בורסת הפרחים/פורקים.
•  1קבוצת משרד החקלאות  /שה"מ  /ממסד.
לוח זמנים:
צורף לוח זמנים לכל שלב .לפי לוח הזמנים
•  1קבוצת "ותיקי הגדוד"  +מדריכים פרטיים.
אמור התהליך להסתיים עד סוף יוני .2012
סה"כ 15 :קבוצות מיקוד
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בדיון שנערך עלו הנקודות הבאות [ללא ציון שם הדובר]:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בחינת מקורות תקציב לפעילות ממשרד החקלאות וממקורות אחרים.
לפעול בהמשך למסמך "ענף הפרחים לאן "2010
לתת תשובות לשאלות מה רוצים עוד  3-5שנים – צמיחה מתונה או אגרסיבית? עצירת סחף? ייצוב
הענף?
קביעת סדרי עדיפויות ,לא להשקיע מו"פ במקום לא נכון.
שמירה על היקף המגדלים.
המטרה המרכזית שנקבעה גם בתחילת פעילות המנהלת הייתה העלאת רווחיות המגדלים ,השאלה
מה התהליך שיוביל לכך.
דוח ענף הפרחים לא התמקד בלקוחות – חייבים לקחת אותם בחשבון.
המינהלת צריכה להוביל מהלך של פריצה קדימה כפי שהוצע ע"י משה תוך שמירה על תחזוקת
הענף.
היעדים – רווחיות הענף [מגדל] ,יצירת דור המשך וחיזוקו ,חיפוש ענפי נישה ייחודים.
חסרים למינהלת מקורות מידע ונתונים מבוססים צרכי שוק.
למרות שהנתונים שהוצגו מדברים על משבר ,יש מגדלים וגידולים שנשארו .כדאי לבחון את הסיבה
אולי זה הכיוון לפתרון[ .ללמוד מאלה שנשארו ,מהמצליחנים].
חידושים טכנולוגיים זה הכיוון – חסכון באמצעי ייצור .בגידולים לא יהיו שינויים גדולים.
חנן בזק דיווח שבביקור של יוסי ישי בהולנד הוא גילה התלהבות בנושא של חידושים וטכנולוגיות
בחממות[ .השאלה האם מתאים לתנאי הארץ].
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הנקודות שהועלו [ללא ציון שם הדובר] (המשך):

•
•
•

•
•
•
•
•
•

יש תחושה שבסוף התהליך נגיע לתשובה שכ 50%-מהנושאים זה נושא כוח אדם.
הבעיה עלויות ייצור מול המתחרים .יתכן שעיקר ההשקעה צריך להיות בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות
שיאפשרו למשק של  20פועלים לרדת ל – 10-זו הבעיה העיקרית.
מומלץ למצוא תקציב למדענים לקידום מחקר וחשיבה לפתרון טכנולוגי לאומי בענף – .לקידום
חידושים.
ישראל צריכה להופיע בבורסה האירופית כגוף אחד התארגנות משותפת תחזק את מעמדנו וכוחנו.
טכנולוגיות שפותחו בהולנד להקטנת כ"א מתאימות גם לנו לא צריך להשקיע יותר מדי במחקר כזה.
יש להביא מחו"ל טכנולוגיות מתקדמות ולהתאימם לארץ.
חיפוש גידולי נישה שיתנו לנו יתרון על אפריקה.
קידום לובי חקלאי שיפעל להקטנת הנטל על החקלאי ושינוי מדינות ממשלתית לחקלאות.
יש עבודות בהם כדאי ללכת לכיוון של קבלנים שיבצעו את העבודות ויקטינו צורך בכ"א.
בהולנד הכיוון פיתוח ושתלנות ורק אח"כ מיכון.
סיכום הדיון :הוחלט לאשר את הצעת משה פרץ כולל לו"ז שהוצע.
יש לפעול בחשיבה גם על שוק מקומי.
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תוכנית פעולות הדרכה של תחום פרחים
דובי וולפסון ,ממ"ר הדרכה ושתלנות ,שה"מ

נושא ופרטים

מקום

תאריך
הפעולה

מפגש מגדלי קאלות
סיכום עונה כלניות

בית דגן
בית דגן

 21/05/2012וייצמן שוש
 29/05/2012שניר פיני

סיכום עונה פרח שעוה

בית דגן

 11/06/2012שטיינמץ יחיאל כנסים בית דגן

סיכום עונה בשור
סיכום עונה ערבה
סיכום עונה אדמונית
סיכום עונה ליזאנטוס
כנס מגדלים בקרת אקלים
וטכנולוגיה

מו"פ דרום
ערבה
בית דגן
גילת

12/06/2012
20/06/2012
26/06/2012
10/07/2012

בית דגן

 22/10/2012אמיר רוני

סיכום עונה ענפי קישוט

בית דגן

 19/11/2012שפיגל אליעזר

מדריך אחראי

הערות
נדחה ל 4 -בספטמבר
אירועים בית דגן

נשרי יאיר
התאריך שונה
נשרי יאיר
שטיינמץ יחיאל אירועים בית דגן
נשרי יאיר

שימו לב :רק הזמנה סופית קובעת
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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יום פתוח לפרחים וצמחי נוי
אליעזר שפיגל  -מנהל תחום פרחים
ב 14-במרס  2012נערך יום פתוח לפרחים ולצמחי נוי שהתקיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,הקריה
החקלאית בבית דגן ,ועסק רובו ככולו בפרחים ,שתילים וצמחי גינה .היום הפתוח תוכנן ובוצע ע"י אגף
הפרחים בשה"מ ,בשיתוף פעולה עם מכון וולקני ,הגנים הבוטניים בירושלים ומשתלות מכל רחבי הארץ.
כל אלו יחד והאורחים הרבים שגדשו את רחבת משרד החקלאות קיבלו את האביב ביום מרהיב וססגוני
בענף הפרחים והגינון ,שכלל תערוכת פרחים גדולה ומקצועית ,שהציגה את כל גידולי הפרחים בארץ -
אלפי פרחים ,צמחי בית וגן ,הדגמת גינות חסכניות במים ,חידושים מהמחקר ומהמו"פים ,תצוגות הגנים
הבוטניים ובתי הספר החקלאיים ,קידמו את פניהם של מגדלי הפרחים ,השתלנים ,וכאלפיים חמש מאות
אוהבי פרחים .כמו כן ,הופץ חומר מקצועי שהוכן במיוחד לאירוע ,התקיימה תחרות סחלבים ,תצוגות זני
פרחים חדשים ,עמדות גינון קהילתי ,הדגמות של סידורי פרחים וסדנאות שזירת פרחים ,הרצאות
מגוונות ,מוצרי משתלות ואף דוכן של פרחי מאכל.
במהלך היום הפתוח חולקו תעודות ומגני
הוקרה ליקירי ענף הפרחים והנוי לשנת
 .2012בטקס נכחו שרת החקלאות ,אורית
נוקד; מנכ"ל משרד החקלאות ,יוסי ישי;
מנהל שה"מ ,חנן בזק; מנהל מכון וולקני,
פרופ' יורם קפולניק; ומנהל אגף הפרחים,
ישראל גלון.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012

צופים בשזירת פרחים .צילום :ישראל גלון
חזרה
לתוכן
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יקירי ענף הפרחים

בהזדמנות זו נוקיר את מגדלי הפרחים הטורחים רבות במשך שנים והקימו ענף לתפארת ,למרות כל
המכשולים והקשיים העומדים בדרכם .מתוך כלל המגדלים נבחרו שלושה שהשפיעו ותרמו רבות לענף
בפעילותם ובעשייתם:
גדעון מזור  -נולד וגדל בכפר הס שבשרון .לאחר לימודים בכדורי ושירותו הצבאי שב אל המשק .בשנת
 1965החל בגידול גרברה לייצוא ,וכבר אז הפך ליצואן מצטיין .ב '73-גילה גדעון את גידול הרוסקוס,
שיהפוך כעבור שנים לענף ייצוא מרכזי .בהמשך הצטרפו אליו בניו ,אורן וגיל ,ויחד הרחיבו את המשק
לשטח של מאות דונמים והתמקצעו בו .גדעון כיהן בשורה של תפקידים ציבוריים ,כמנהל מועצת הצמחים
וכמנהל אגף הירקות ,ועם זאת ,תמיד חזר לחממות ולענפי הקישוט הירוקים .גדעון צעד צעד אחד קדימה
בבחירת גידוליו ,כמו גם בהכנסת מיכון משוכלל החוסך כוח אדם .משקו פתוח בכל עת למגדלים,
למדריכים ולכל החפץ לרכוש ידע על הענף.
אבי רביב  -נולד בבארותיים ,לשם חזר לאחר שירות צבאי פיקודי .תחילה עסק בגידול ירקות ואחר כך
עבר לגידול ציפורן ומינים אחרים .ב '97-החל לגדל שושן צחור ,וכיום הוא מייצא אותו כל חודשי השנה.
במהלך השנים שימש בתפקידים ציבוריים רבים :היה חבר בוועדות מקצועית רבות ,חבר בהנהלת ענף
הפרחים ,פועל למען קידום ענף הגיאופיטים ,ומשקו תמיד היה פתוח לעריכת מחקרים ותצפיות.
ארנסט וזהבה דנציגר  -ארנסט דנציגר נולד בברלין בגרמניה ,ולאחר עלייתו ארצה ,בשנת  ,1939למד
בביה"ס הריאלי בחיפה .בגן שמואל התאהב בחקלאות ויותר מאוחר התאהב גם בזהבה .לאחר שעבד
כטרקטוריסט ,הגיעו בני הזוג בתחילת שנות ה 50-למושב משמר השבעה ,שם החלו לחפש אחר ענף
הגידול המתאים להם .בתחילה גידלו סייפנים ,אחר כך חרציות ,אלסטרומריה ,פרזיות ועוד ,אך המהפכה
הגיעה לאחר תחילת גידול הגיפסנית .עם הצטרפות הבנים ,גבי ומיכה ,נוספו קווי טיפוח של צמחי ערוגה
ומרפסת וזני פרחים של סולידגו ,גיפסנית ,עדעד ,תגית ועוד .העסקים פרצו גבולות ,ומשק דנציגר הפך
לשם דבר בשתלנות העולמית.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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מחקר ופיתוח

בתחום המחקר והטיפוח הוצגו תוצאות מחקרים ותצפיות של המדריכים .המחלקה לאחסון ממכון וולקני
הציגה תוצאות הארכת משך עונת הפריחה של איריס ההיכל ,וסוקולנט שנקרא ניצחה ) (Aeoniumהמתאים
לסידורי שולחן .המחלקה לפרחים ממכון וולקני הציגה מחקר לטיפוח טיפוסים חדשים ובעלי התאמה
לאקלים הישראלי של היפאסטרום (אמריליס) ואינטרודוקציה של צמחים חדשים ,ביניהם :בורוניה חרוקה -
צמח ממשפחת הפיגמיים ( ,)Rutaceaeשמוצאו ממערב אוסטרליה ,איקליפטוס פטיכוקרפה ( Eucalyptus
 - )ptychocarpaמהטריטוריה הצפונית באוסטרליה ,שלו פריחה אדומה יפה והוא גם צופני; תחת הכותרת
"צמחים חסכניים במים" הוצגו :מללויקה מבהיקה ( ,)Melaleucaמעוג ימי ( ,)Lavatera Maritimaצמח
ממשפחת החלמיתיים ( ,)Malvaceaeצינית (’ )Ilex vomitoria ‘Pride of Houstonממוצא דרום-מזרח
ארה"ב ומקסיקו ,שיטה סכינית ( ,)Acacia Cultriformisדודוניאה 'דנה"(' ,)Dodonea 'Danaלאוקופיליום
'ריו בראוו' (’ )Leucophylum langmaniae ‘Rio Bravoוצמחים נוספים .כמו כן ,הוצגו מכלואים חדשים
של רימון ננסי בעציצים (רימון נוי) ,וכן מחקר על ריבוי פרחי אדמונית.

תצוגת המחלקה לפרחים ,מכון וולקני .צילום :דובי וולפסון

עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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מופים

מו" פ צפון הציג מבחר של צמחי עציץ דורשי קור שאוקלמו בארץ :הלובורוס ,דיצנטרה ,שושן צחור ,שום
נוי וקאלה צבעונית .מו"פ דרום הציג מגוון של זני אדמונית הגדלים במקום ,זני סקביוזה אשר טופחו
במשתלת דנציגר ,זני נוריות ,זני חמניות מטיפוח הולנדי ,זני ליזיאנתוס ,זני גרבילאה ,דודונאה דנה ונץ
חלב קוניקום.
מו" פ הערבה הציג מגוון ענפי קטיף נושאי פירות ,מגוון של דלועי נוי וכן ממגוון הפרחים המגודלים
בערבה,

מימין :תצוגת מו"פ ההר המרכזי .משמאל מו"פ ערבה ומו"פ בקעת הירדן צילום :דובי וולפסון

עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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האגודה הישראלית לסחלבים הקימה תצוגת סחלבים מרשימה שבמסגרתה התקיימה תחרות .במקום
הראשון זכה סחלב מסוג 'ונדה' (  )Vanda suavisשהציגה גברת מרגלית לוין .הצמח פרח אצלה פעם
ראשונה  11שנים לאחר שיצא מהתרבית .בפינה נוספת הוצגו צמחי בית פורחים ,מבחר שיחים מעוצבים
וכן טיפוחים חדשים של משתלות רינגל ,דנציגר ,ברייר ויודפת.
במהלך היום הפתוח כולו נערך יום עיון שכלל הרצאות באולם הכנסים של משרד החקלאות בנושאים
שונים ומגוונים .חלקו הראשון של היום יוחד לנושא צמחים אקזוטיים; המושב השני עסק בנושא חיסכון
במים בגן הנוי; החלק האחרון של ההרצאות הוקדש לחובבי גינון ונושאו" :חוויות והנאה מעולם הצומח".
ברחבה המרכזית התרווחו המבקרים בפינות ישיבה,
ו"בין לבין" נהנו מהדגמות של שזירה וסידורי פרחים.
וטרם הזכרנו את חלקו של הגינון הטיפולי ,את ביתן
הגנים הבוטניים ,את פארק קדומים ,את משתלת "עץ
הצפון" שהציגה מגוון רחב של עצי נוי לגינון הציבורי
והפרטי כאחד ,ואת החברה להגנת הטבע שהציגה את
פעילותה הענפה המתבצעת בתחום הגינות הקהילתיות
בבירה .מלבד משרד החקלאות ,שירות ההדרכה
והמקצוע ומכון וולקני ,השתתפו ביום הפתוח גם תחנות
מחקר ופיתוח (מו"פים)  -מו"פ צפון ,מו"פ דרום ,מו"פ
הבקעה ,מו"פ ערבה תיכונה ,מו"פ ההר המרכזי ,וכן
מועצת הגנים הבוטניים ,גן וואהל (גן הוורדים) ובתי
הספר של החינוך ההתיישבותי.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012

Vanda suavis
הסחלב שזכה בפרס הראשון בתחרות עמותת
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מהנעשה במו"פים
מו"פ צפון

ניר רובין ,מנהל תחום פרחים ,מו"פ צפון

פעילות תחום פרחים במו"פ צפון מתמקדת בשני תחומי מחקר יישומי :א .העמקה והרחבה של הידע
הקיים בגידולים קיימים; ב .פיתוח ידע מעשי רלוונטי עבור גידולים חדשים
א .בתחום זה נעשית עבודה הקשורה בשני גידולים .1 :אדמונית :פיתוח מודל צינון עבור גידול האדמונית
בקרקע אשר יאפשר למגדל למדוד ולכמת את דרישת הקור הדרושה לכל אחד מהזנים כדי שניתן יהיה
לעורר את האדמונית מתרדמתה בהקדם האפשרי וכך להגיע כמה שיותר מוקדם לשיווק .בנוסף ,נבדקת
השפעת התנאים האקלימיים השונים בתקופת הקיץ על פוטנציאל הפריחה בחורף שאחרי ועל יכולתנו
להשפיע בצורות שונות אקטיביות על כך (צינון בעזרת שיטות שונות ,שינוע האדמונית לאזורים גאוגרפיים
גבוהים ממוזגים יותר בקיץ ולאחר הקטיף).
 .2שושן :עבודת סלקציה בזני לונגיפלורום ופורמולונגי לטיפוסים בעלי פעמונים הנוטים כלפי מעלה ופיתוח
שיטות ריבוי וגטטיביות ואגרוטכניקה מתאימה שמטרתה יכולת גידול והפרחה בחודשים אוקטובר-ינואר.
ב .בתחום הגידולים החדשים מתמקדים במוצרי
עציץ פורח :עוסקים באקלום ובהתאמת פרוטוקולי
גידול ל 4-מוצרי עציץ הנסחרים בשווקים בחו"ל
אך אינם גדלים בארץ :הלבורוס ,דיצנטרה,
אדמונית והיפריקום.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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לשלושת הראשונים יש דרישת קור ברמה כזו או אחרת כחלק ממחזור הגידול ,ועבור כולם יש ניסיון לבנות
פרוטוקול גידול אשר יתאים הן לצורכי השוק המקומי והן לייצוא בהיבט של נישות שיווקיות.
ככלל ,ניתן לומר שגידול האדמונית בקרקע הוא היום הגידול העיקרי באזורנו ,חלקו בקרקע (ברמת הגולן),
וחלקו משונע (בגליל)" .שם המשחק" עבור האדמונית המבוססת על הייצוא הוא הקדמה ,הקדמה ושוב
הקדמה .אנו מבינים ומכוונים לכך שלצד גידול זה ,שיש לפתחו ולחדד את יכולתנו לגדלו בצורה מיטבית,
צריך גם ליצור אפשרויות לגידול גידולי נישה מתחום העציצים ,שבהם יחידות הייצור קטנות ,פוטנציאל
הרווח ליחידת שטח גבוה ומשקל הידע גבוה .נראה שאין מקום לגידולים בהיקפים תעשייתיים (כדוגמת
הספארי שהיה באזור בהיקפים של כ 2200-דונם עד לפני שנתיים) באזורנו.
העבודה השוטפת פזורה ב 3-תחנות השונות זו מזו בתנאי האקלים שלהן :אבני איתן כמרכז לעבודתנו
בדרום הגולן בגובה של כ 400-מטר; תחנת פיכמן בצפון הגולן בגובה של כ 950-מטר; וחוות מתתיהו
בגליל העליון בגובה של כ 750-מטר .בנוסף לכך ,קיימים כמה משקי מודל בהיקפי ייצור קטנים במיקומים
ובגידולים שונים כדי לבדוק וליישם פרוטוקולי גידול בשלבים מתקדמים.
בספריית המו"פ באתר האינטרנט של מו"פ צפון מצוי מידע על נושאי מחקר מגוונים .לעיון המתעניינים.

מו"פ דרום

עירית דורי ,תחום פרחים מו"פ דרום

מו" פ דרום עוסק מזה שנים רבות בתחום הפרחים באזור הנגב המערבי .פעילותו של מו"פ דרום מתמקדת
בתחום המועצות האזוריות אשכול ,חוף עזה ,מרחבים ועזתה .מעצם הגדרתו כמו"פ אזורי ,הוא עוסק הן
במציאת פתרונות לבעיות עכשוויות המאפיינות את החקלאות באזור והן בפיתוח ארוך טווח בתחומים של
טכנולוגיות ייצור מתקדמות והחדרת מוצרים חדשים ,תוך ניצול היתרונות היחסיים של האזור.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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עיקר הפעילות מתבצעת בתחנת הניסיונות האזורית שבחוות הבשור ,בשיתוף עם חוקרים ממוסדות
מחקר שונים (מינהל המחקר החקלאי ,הפקולטה לחקלאות ואוניברסיטת בן-גוריון) .בנוסף ,שותפים
בפעילות מדריכי לשכת הדרכה נגב ומגדלי האזור שמעורבותם מתבטאת בעצה ,מחשבה ועשייה .ענף
הפרחים במו" פ דרום עוסק באופן קבוע באינטרודוקציה ובפיתוח של מוצרים חדשים .חלק ניכר מסל
הפרחים האזורי מבוסס על גידולים וזנים חדשים שנקלטו באזור במהלך השנים.
בשנים האחרונות עוסק המו"פ בקידום ענף האדמונית באזור הנגב ,באמצעים להקדמת גל הפריחה השני
בליזיאנתוס ,בהגדלת היבול החורפי בגרבילאה מיסטי רד ,בטיפולי הצללה בארליה ,בקירור שורשים
בתורמוס ,באקווילגיה להקדמת הפריחה ,בהגדלת היבול החורפי בלימוניום בלו מומנט ,בבחינת זנים,
בבתי גידול ומועדי שתילה בסקביוזה (תגית) ,במבחני זנים בחמניות ,ליזיאנתוס ,אדמונית ,גרבילאה
ובאקלום של מוצרים חדשים.
מתוך שלל העבודות בחרנו להציג בקצרה את הפרויקטים הבאים:
פיתוח פרוטוקול גידול אדמונית לפרח קטיף באזור הבשור  -גידול באזור הנגב שונה מהגידול באזורי
הארץ האחרים ,מכיוון שמנות הקור הטבעיות באזור הנגב אינן מספיקות לקבלת אינדוקציה לפריחה ,ולכן
מחייבות הוצאת חומר הריבוי מהקרקע מדי שנה ומתן קירור מלאכותי .הקירור המלאכותי יכול להינתן
בשתי צורות.1 :שיטת "עקירה" – עקירת חומר הריבוי מהקרקע ואחסון במקרר במצע לח בארגזים
מאווררים;  .2שיטת "השינוע" – כאשר חומר הריבוי שתול במכלים או בדליים והאחסון במקרר מתבצע
בתוך מכלי השתילה .פרוטוקול גידול אדמונית הקיים היום לגבי אזור הנגב איננו מספק .יבול הפרחים אצל
החקלאים באזור הנגב נמוך באופן משמעותי מזה המתקבל באזורי הגידול האחרים.
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מטרת התוכנית :התאמת פרוטוקול הגידול של האדמונית לתנאי האקלים האופייניים לנגב  -קיץ חם
וחורף מתון .מטרות המחקר המפורטות )1( :בחינת ההשפעה של תנאי סביבה ושיטות גידול שונות על
מדדי גידול ,יבול ואיכות הפרחים; ( )2בחינת שיטות לצינון הנוף במהלך הקיץ והשפעתן על מילוי הכתר,
יבול ואיכות הפרחים בעונה שלאחר מכן; ( )3בחינת זנים נוספים המתאימים לגידול באזור הנגב.
תוצאות עיקריות :לאחר  5שנות ניסויים שהתמקדו בעיקר בזן
שרה ברנרד נראה שגידול בבית רשת הניב יבול ואיכות טובים
בהשוואה לגידול בחממה .כמו כן ,גידול בשיטת השינוע
בדליים הניב יבול ואיכות פרחים גבוהים משמעותית
בהשוואה לגידול בשיטת העקירה בקרקע או בדליים .נראה
שהצללה של  60%צל במהלך האביב והקיץ פגעה ביבול
הפרחים בעונה שלאחריה .בנוסף למחקר מעמיק בצמחי
אדמונית מהזן שרה ברנרד ,תוכנית הפרויקט כוללת
אינטרודוקציה והערכת פוטנציאל ראשוני של  7זנים נוספים:
פסטיבה מקסימה ,אלכס פלמינג ,קורל סנסט ,מונז'ור ז'ול אלי,
קנזס ,הנרי בוסקוט וברצלה .מטרת התצפית :איתור זנים
שיתאימו יותר לגידול באזורים חמים.

חלקה מסחרית של אדמונית ,עין הבשור
צילום :דובי וולפסון

אמצעים להקדמת גל הפריחה השני בליזיאנתוס
אזור הנגב הינו אזור הייצור העיקרי של ליזיאנתוס לייצוא (בשור וערבה) .היקף הגידול בתקופת החורף
מסתכם בכ 370 -דונם בבתי צמיחה .עוד כ 160 -דונם מגודלים באביב ובקיץ.
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המגוון הרחב של הזנים שטופחו בשנים האחרונות מאפשר את פריסת הפריחה כמעט לאורך כל חודשי
השנה ,אולם כדי להעלות את רווחיות הגידול החקלאים מעוניינים בזנים שיאפשרו קבלת שני גלי פריחה
עד סוף אפריל-תחילת מאי .אחד האמצעים להקדמת הפריחה של הגל השני ,שבו משתמשים מגדלי
הליזיאנתוס ,הוא הפחתה משמעותית בהשקיה (תדירות וכמות) בשלבים של התמיינות הפרחים או
תחילת פריחה ,אולם תהליך זה לא נעשה בצורה מבוקרת והוא מתבצע בשלבים שונים ובצורה שונה אצל
כל אחד .במסגרת הניסוי יוצבו  3משטרי השקיה ,כאשר בקרת ההשקיה תתבצע על פי טנסיומטרים.
אמצעי נוסף להקדמת הפריחה של הגל השני הוא שמירת החום במבני הגידול .אחד האמצעים להקדמת
הפריחה של הגל השני ,שבו השתמשו בעבר מגדלי הליזיאנתוס ,הוא חימום החממה במהלך החורף.
מכיוון שלרוב המגדלים לא משתלם כלכלית לחמם את החממה בחורף ,נבחן פתרונות אחרים לשימור
החום בחממה.
אמצעי נוסף שיכול לגרום להקדמת הפריחה הוא הגדלת כמות הקרינה המגיעה אל הצמח ע"י דילול עומד
השתילה לאחר גל הפריחה הראשון.
מטרת הניסוי :הקדמת גל הפריחה השני בליזיאנתוס כדי להגדיל משמעותית את כמות הפרחים במהלך
עונת היצוא המועדפת .נבדקים:
 .1עקת מים מבוקרת שתגרום להקדמת הפריחה מבלי לפגוע ביבול או באיכות הפרחים
 .2בחינת שיטות לשימור חום בחממה במהלך החורף
 .3דילול הצמחים לאחר הגל הראשון
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ניסוי בקרת אקלים:
שתילי ליזיאנתוס מהזנים אקסקליבר לבן ומזורקה לבן נשתלו ב 4 -חממות ב .6/9/11-בכל אחד
מהחממות נבחן טיפול אקלים שונה במהלך החורף .טיפולי האקלים שנבחנו .1 :חממה פתוחה ביום
ובלילה;  .2חממה פתוחה ביום וסגורה בלילה;  .3חממה סגורה ביום ופתוחה בלילה;  .4חממה פתוחה
ביום וסגורה בלילה עם מסך תרמי .בגל הפריחה השני יתבצע טיפול נוסף של דילול חלק מהצמחים בכל
מבנה ,ותיבחן השפעת  2עומדי השתילה על הקדמת הפריחה .בכל המבנים מתקיימות מדידות של
טמפרטורה ולחות יחסית מתחילת הגידול.
במסגרת הניסוי נבחנים מועד הפריחה ,יבול הפרחים ,איכות הפרחים וחיי האגרטל של הפרחים בטיפולים
השונים.
תוצאות ראשוניות :במבנה שסגור ביום ופתוח בלילה גל הפריחה השני בזן מזורקה לבן הוקדם
משמעותית (לקראת סיום הקטיף) בהשוואה לטיפולי האקלים האחרים שהקטיף של זן זה טרם החל .גם
בזן אקסקליבר לבן התפתחות הגידול מהירה יותר במבנה שסגור במשך היום.

סיכומי מחקרים :ניתן לראות באתר המו"פ
.http://www.mopdarom.org.il

ליזיאנטוס צילום :דובי וולפסון
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מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
מעיין קיטרון-פלוס ,תחום פרחים מו"פ ערבה
במהלך שנת הגידול  2012-2011עסקנו במגוון מחקרים הכוללים :

•

•

•

פתרון בעיות בגידולים קיימים  -בחינת טיפולים למניעה ולהדברה של כנימת עש טבק בגידול
טרכליום .טיפולי הגמעה למניעת התמוטטות חורפית בליזיאנתוס .ניסוי הקדמי בעדעד בנושא
הצהבת העלים בתקופת החורף .הכנת שתילי טרכליום מייחורים במטרה לכוון את הפריחה למרכז
החורף ולהימנע מגידול בתקופת הקיץ .השקיית ליזיאנתוס במים באיכויות שונות.
אקלום פרחי קטיף חדשים  -הוכנסו כמה גידולים חדשים שעדיין לא נבחנו מסחרית בערבה ,ואף לא
בארץ ,למשל אנג'לונה ,היבסקוס אדום כענף קישוט ,פיסוטכיה וסולנום הפטמות .בנוסף ,בחנו
גידולים שנסחרים בבורסה כמו קמפנולה ,סקביוזה ,אסקלפיאס טוברוזה ושלפח נוי.
שימוש בטכנולוגיות חדשות  -בחינת תאורת לד בגידולים שונים בהסתמך על הידע שנצבר במו"פ.
השוואת נורות פלואורסצנטיות בעלות ספקטרום שונה על פריחת טרכליום .גידול פרחי קטיף שונים
בנש"מ (נפח שורשים מתוחם).
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התוצאות הבולטות שהתקבלו מהמחקרים הנ"ל הם:
 .1בעדעד טיפול ההזנה המקובל הביא לתוצאות פחות טובות מאשר טיפולים ששילבו בנוסף לטיפול
המקובל גם תוספות של יסודות הזנה לקרקע או בריסוס עלוותי .מבחינת נזקי עלווה ,הטיפול שקיבל
בנוסף לדישון המקובל תוספת אוסומקוט וריסוס עלוות בווקסול (מיקרו ומאקרו אלמנטים) בלט לטובה
והיה עם פחות נזקי עלווה.
 .2שתילים של פיסוסטכיה מזרעים שנשתלו בסתיו גודלו בחממה בתוספת תאורה וטיפולי ג'ברלין .במשך
הגידול החורפי סומנו צמחים אשר פרחו בחורף ובאביב ומהם יוסרו ייחורים וישמשו כחומר ריבוי
לבחינה בעונה הבאה.
 .3שתילי שלפח שמקורם מזרעים נשתלו במטרה למצוא קווים המתאימים לגידול בתנאי הערבה ,ואכן
התקבלו  3קווים בעלי מופע שונה שיצרו פירות כל החורף .המחקר מתפתח בכיוון של יצירת פרוטוקול
גידול.

שלפח צילום :מעיין קיטרון  -פלוס
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 .4אנג'לוניה  -זהו גידול חדש בישראל המתאים לתנאי הערבה .במשך שנות המחקר נמצא כי ניתן
להפריח פרח זה כל השנה .כעת אנחנו מתמקדים בשיפור איכות המוצר וחיי האגרטל של הפרח.
 .5במשך שנים אחדות אנו בוחנים שימוש בנורות לד להארת פרחי קטיף .בעונה זו המשכנו בבחינת
נורות כאלה מספקים שונים .בשלב זה לא נראים הבדלים בין הנורות ,אך תוצאה סופית תתקבל לאחר
סיום ניתוח הנתונים.
 .6משום שנורות הלהט יצאו משימוש ,נערכו מחקרים רבים בהארה באמצעות נורות פלואורסצנטיות.
בחינה מחודשת שנערכה השנה הראתה יתרון מסוים לנורה  worm white 827בהשוואה לנורות 840
 .day light 865 ,cool whiteכל הנורות שאותן בחנו היו של חברת אוסרם.

פירוט נרחב של התוכניות ותוצאותיהן ניתן
למצוא באתר של מו"פ ערבה תיכונה
וצפונית בכתובת:
www.arava.co.il/haklaut/welcom.htm
.

אנג'לוניה
צילום :דובי וולפסון
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ענפי קישוט – הנחיות לעונה
יאיר תמרי ,מחוז המרכז

רוסקוס
.1בימים אלו (תחילת מאי) הוחל בביצוע ניסוי בנושא הניוון ברוסקוס במשק עמי אברמוב ממושב משמרת.
נבדקים ווידט ונמקור ,כולל שילוב ביניהם ,וראגבי .נבדק שילוב בקוטלי פטריות ,ללא שילוב וביקורת.
הטיפולים ניתנים כל חודש וחצי עד החורף.
.2בחלקות רוסקוס עם ענפים לקטיף קיצי-סתווי מומלץ לרסס מדי  3-2שבועות סימבוש  +מנצידן למניעת
מלדרה (חומייני) ,חגבים ,תריפס הבננה ומחלות קיץ העלולות לתקוף במשלוח ולגרום להשחרות
קולטוטיריכום ,צרקוספורה ועוד.
תופעת הניוון ברוסקוס:

בשנים האחרונות מתגברת התופעה בחלקות הרוסקוס  -בעיקר
בחלקות מבוגרות ,אולם לא רק.
בחלקות הפגועות מתגלים מוקדים בגדלים שונים והצמחים מנוונים
ברמות שונות עד כדי הפיכת החלקה לבלתי מסחרית.
בסקר שנערך נמצאו כמה גורמים הקשורים לתופעה ,ובראשם
נמטודות סלילניות  -רוטילנכוס; פטריות קרקע  -פוזריום
ורטיציליאודיוס ,ובמידה מסוימת ריזוקטוניה וצילינדרוקלדיום.
כמו כן ,ממשיכה ללוות חלקות רבות אקרית הקרקע  -ריזוגליפוס.
במטרה להתמודד עם התופעה אנו מתכננים להציב בכמה חלקות
תצפיות שבהן ייבחנו תכשירי הדברה שונים ובמקביל להם -
טיפולים אגרוטכניים כמו ממשק השקיה וכו'.
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נמטודות חופשיות
לפעילות ,ההנמטודה זקוקה לטמפרטורות קרקע גבוהות יחסית וללחות בקרקע .כדי להתמודד עם
הנמטודה בדרכים אגרוטכניות מומלץ לרווח את ההשקיה למקסימום הניתן :סגירת מים מהאביב עד
אוגוסט-ספטמבר .בניסיון שבוצע במשק אמיר כהן בכפר ידידיה ,נמצא שאין הבדל מובהק בין הפסקת
השקיה בקיץ וחידושה בסתיו להשקיה רציפה .בכל מקרה ,אם משקים בקיץ ,יש להשקות בריווח מקסימלי,
בהתאם לסוג הקרקע .לדוגמה ,בקרקע חול  -חמרה  -אחת לשבועיים; בקרקע כבדה  -אחת לחודש .בנוסף,
מומלץ לפרוס בקיץ רשת צל נוספת המסייעת להפחתה משמעותית בהתאדות ובהורדת הטמפרטורה.
באפריל מומלץ טיפול ראשון בווידט במינון  1.5ליטר לדונם בטפטוף ,או  2ליטרים לדונם בהמטרה .בשני
המקרים מומלץ לשלב טרהסורב-שורשים במינון מקביל .במאי יש לבצע טיפול שני .בחלקות נגועות או
במוקדים נגועים :יש לחזור על הטיפול אחת לחודש במינון כפול .ניתן לטפל גם בנמקור במינון  1.5ליטר
לדונם בטפטוף או  2ליטרים לדונם בהמטרה .יש לוודא שטיפת הנמקור מהעלווה ,כיוון שהחומר צורבני.
אקרית הקרקע
האקרית תוקפת את הרוסקוס בתנאי עקה  -טמפרטורת קרקע גבוהה ועודפי מים.
מומלצת תוספת רשת צל שנייה מאפריל  -רצוי להגיע עד  90%צל .בנוסף ,מומלץ מבנה גבוה (החום עולה
למעלה) ,ואם ניתן לבצע פתחי אוורור בגג .גם כאן יש לרווח את ההשקיה למקסימום ,בהתאם לסוג
הקרקע .לצערנו ,הטמיק הוצא מהשימוש ,ונרצה לבחון תכשירים אלטרנטיביים .חומר לבדיקה  -פירינקס
גרגירי (דורסן)  5ק"ג לדונם ,פיזור על הערוגה והמטרה.

צילום :דובי וולפסון
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דגשים למניעת האקרית:
•
•

•
•

מאפריל קטיף במזמרה ולא בתלישה.
מומלץ שלא לקטוף את החלקה בפעם אחת אלא בסבב
ראשון כ 50%-מהיבול ,ורק בסתיו את השאר.
רצוי לדלג על החודשים החמים (יולי-אוגוסט) כדי
שהצמח לא יהיה "ערום" בקיץ ורגיש יותר לפגיעת
האקרית.
מומלץ לפרוס רשת כפולה בדפנות החלקה לכיוון דרום,
מערב ומזרח.
מומלץ לבצע שתילות רוסקוס רק מאמצע אוקטובר.

פיטוספורום
דישון  -רק בזמן גלי הצימוח ברמה של  1/2ליטר לקוב .בזמן עצירת צימוח לא לדשן .בחלקות קרקע קלה
להוסיף מגנזיום.
השקיה  -בעת גל צימוח קיצי מנת המים לפי  4-3קוב ליום .בעת עצירת הצימוח ניתן לרדת ב 50%-במנת
המים .שילוב המטרות תורם לגידול; גם העלאת הלחות היחסית תעודד אקריות טורפות ותפגע באקריות
מזיקות.
נמטודות  -טיפולי מניעה בקרקעות קלות.
אוקסין  -יש לשריין מעתה חלקה שלא תיקטף בקיץ ובסתיו ,כך תהיה עמוסה ענפים לקראת החורף לריסוס
אוקסין באמצע דצמבר ( 2012ריסוס  .)1לא מומלץ לרסס אוקסין בחלקות דלילות ,משום שהחומר עלול
לחדור לפריצות נמוכות ולפגוע בהם.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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מגינית
חנקן  -בקרקעות קלות-בינוניות :עד חודש יולי אמון נמוך  -עד  20%מסה"כ החנקן; מחודש יולי ללא אמון
או עד  10%מסה"כ החנקן .בכל מקרה ,מחודש יולי אין לדשן בגפרת אמון או בגופר.
אשלגן  -עד חודש יולי ניתן לעבוד ביחסים דומים של חנקן ואשלגן  -כמו  7/0/7או  .22/3/22מחודש יולי
מעלים את רמת האשלגן לעומת החנקן ,כמו  5/0/8או  4/0/12או  20/2/30או רק חנקת אשלגן+מיקרו.
זרחן  -בעודפי זרחן קיים נזק של כלורוזה לעלים מעל  70-60לפי אולסן .יש תחרות בין זרחן למיקרו
אלמנטים ,ולכן רק בירידת זרחן מתחת ל 15-לפי אולסן יש להוסיף זרחן.
מגנזיום  -כתוספת קבועה או בדשן או בטיפולים טכניים מדי  3שבועות  4-3ק"ג מגניזל ודומיו לדונם.
מיקרו  -לחיזוק הצבע לירוק כהה (חוץ מתוספת רשת צל) יש להוסיף לקרקע בזמן הצימוח הצעיר כלומר
בחודשים אפריל ,מאי ויוני  4-3טיפולים .פעם בחודש של ה"קוקטיל" 1/2 :ק"ג סקווסטרין  1/2 +ליטר
קורטין מנגן  1/2 +ליטר קורטין אבץ.

קולחין  -יש לבצע בדיקת קרקע ולבקש
בדיקות של מי קולחין .אם רוב החנקן
אמוניאקלי  -יש לדשן בעיקר בדשן על בסיס
חנקת אשלגן  +מקרו ודומיו מתחילת העונה.

צילום :דובי וולפסון
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ארליה
השקיה ודישון  -בזמן עצירה בצימוח יש לרדת ב 50%-ברמת הדישון .בקיץ מומלץ לדלג על הדישון פעם
בשבועיים .אחת לחודש מומלץ לבצע שטיפה ,ואם אפשר עדיף בהמטרה .בקיץ יש לדשן ברמה נמוכה
של אמון  ,20%-30%מפני שעלולה להתפתח הרעלת אמון ,במיוחד בשטחים עם רשת צל אחת .מומלץ
לעבוד עם דשן בתוספת  6%מיקרואלמנטים או לחלופין לחזק את צבע העלווה ,ופעם בחודש לתת את
ה"קוקטיל".
הגנת הצומח  -יש ליישם טיפולים למניעת נמטודות בקרקע קלה-בינונית (ראה "הדברת פגעים").
כנימה קמחית  -דורסן  0.3%בזהירות ,לא בחום וללא חפיפה ,סופרציד  +דויפן ,טוקטיון ,מוספילן
 .0.1%שאר המזיקים – בהתאם לצורך

צילום :דובי וולפסון
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גיאופיטים – הנחיות לעונה
אסיף בצלים ופקעות
גדעון לוריא ,מומחה בפרחים וגיאופיטים
בצמחי הגאופיטים שלב הייצור וההבשלה של האבר התת-קרקעי והכניסה לתרדמה הוא השלב החשוב
בשמירת המין לדורות הבאים; בסופו של השלב ,שהגדרתו מאוד לא מדויקת ,הפקעת או הבצל מוכנים
ובשלים לאיסוף .ההגדרה של אותה בשלות אינה פיזיולוגית או ביוכימית כי אם חקלאית לחלוטין ואומרת
שלמעשה חלו באבר האגירה כל אותם שינויים פנימיים שיביאו אותו למצב שבו יוכל לעבור את האחסון ללא
פגיעה ואת טיפולי ההמרצה כך שיצמח ויפרח כפי שאנו מצפים.

צילום :דובי וולפסון
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שברוב הגאופיטים יצירת בצלי הבת ופקעות הבת
מתחילה במקביל ליצירת הפרח ,אולם עיקר הצימוח
נעשה לאחר הפריחה עד להבשלה מלאה של בצלי הבת
או פקעות הבת .בעקומת הגידול ניתן להבחין בהבשלת
האברים הגיאופילים כאשר אין עלייה במשקל בצלי הבת
או פקעות הבת ,וזהו בדרך כלל מועד אסיף חומר הריבוי.
ניטור השינויים החלים בצמח לקראת ההבשלה ,בין אם
הם פזיולוגיים בלבד (כניסה לתרדמה) ,בין אם הם
שינויים מורפוגנטיים (יצירת תפרחת בבצל) ,אינה נוחה
שכן יש בה שונות רבה ולרוב צורכת חיתוך של הרבה
בצלים.
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האלטרנטיבה היא במדדים חיצוניים ,כאלה שניתן להבחין בהם מעל לפני הקרקע  -כמישת העלווה
והתכווצות שורשים או ספירה של ימים מפריחה (באקוניטום ובשושן ,למשל ,אין כמישה ומקובל שהבשלת
הפקעות והבצלים נעשית על פי זמן מקטיף 5-4 :שבועות באקוניטום ,ו 8-שבועות בשושן).
במרבית המקרים ,בעיקר בגיאופיטים ממוצא ים-תיכוני ,מבחינה טכנית מפסיקים את ההשקיה ומייבשים
את השטח; ניתן להתייחס לנרקיס כגידול מייצג .הפסקת ההשקיה חלה כאשר הצמח מפסיק לינוק מים
מהקרקע ומתחילה קמילה של העלווה.
באמצעות ייבוש הקרקע משיגים:

 .1האצה של הכמישה וההתייבשות.
 .2עקה של הצמח הגורמת ליצירת חומצה אבסיסית המעודדת התמלאות סופית של הפקעות ומכניסה
לתרדמה.
 .3הבשלה אחידה שבה ניתן לאסוף את חומר הריבוי מכל השדה במועד אחד וכל חומר הריבוי במצב
טוב לאסיף ולאחסון בהמשך.
מועד הפסקת ההשקיה או ירידה בכמות המים ואסיף הפקעות/בצלים ,כאמור ,הוא שלב בגידול שקשה,
כאמור ,לדייק בהגדרתו; בבצלים ובפקעות מאזורים ים-תיכוניים או מאזורים מדבריים שבהם החורף
קר וגשום והקיץ שחון וחם – יפסיקו הצמחים לקלוט מים ,לרוב ,בסוף האביב .בגידולים אלו ,אם צופים
על כמות הרטיבות בקרקע כמה ימים לאחר ההשקיה ,נראה שהקרקע נשארה רטובה ללא קליטת מים.
זה השלב שבדרך כלל מלווה בתחילת כמישת העלווה או בשינוי צבעה מירוק לירוק בהיר ויבש .והוא
שיקבע את מועד הפסקת ההשקיה בגידולים כמו נרקיס או הורדת כמות המים ושמירה רק על רטיבות
הקרקע בארומורוס ובאקוניטום לדוגמה .במשתלות גיאופיטים מומלץ להכניס טנסיומטרים לקרקע
בתחילת הגידול שיעזרו לנו בבקרת השקיה נכונה ויורו לנו את שלב הפסקת ההשקיה.
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אסיף הבצלים/פקעות
הינו השלב הבא בתהליך ההתבצלות והינו מעבר לעיכוב צמיחה או תרדמה ( ,)dormancyפזת גדילה זו
ניתן לאמוד כמותית ע" י כך ששמים את הבצל או הפקעת בקרקע בתנאיי גידול מיטביים ומודדים את קצב
הנביטה והצימוח.
שלב זה (האסיף) יבוא לאחר שלב גדילת הפקעת או הבצל ,שבו חלים תהליכים פיזיולוגיים ומורפולוגיים
של הפיכת הסוכרים לעמילנים או מדדים פיזיולוגיים של היווצרות הפרח בבצלים .ניתן למדוד שלב זה ע"י
מעקב אחר גדילת הבצלים או הפקעות  -כאשר הבצלים/פקעות אינם גדלים עוד ,סימן שהם מוכנים לאסיף.
בבצלים ובחלק מהפקעות נהוג בדרך כלל לחתוך את הבצל ולהתבונן במצב הפרח :אם הפרח שבתוך
הבצלים ובחלק מהפקעות הגיע למצב המיני  -מבחינים בכל אברי המין של הפרח בבצל ,כמו האבקנים
ועמוד העלי .שלב זה נקרא בפי הבוטנאים שלב  Gאו השלב המיני .הבצל או הפקעת מוכנים לאסיף
ולאחסון ממושך עד השתילה.
בחלק גדול מהצמחים בשלב זה ניתן להבחין בשינויים החלים באבר האגירה (פקעת/בצל) ,ועל פי הסימנים
החיצוניים מחליטים על מועד אסיף הבצלים או הפקעות .לדוגמה בסיפן בשלב זה העלים מצהיבים,
הפקעות והברוטים משנים צבעם מבהיר לצבע אופייני לזן ,והשורשים המתכווצים משחימים בנקודות
חומות לאורכם; בנרקיסים ובפעמוני הגשם (לאוקויום) העלווה מתייבשת לגמרי ,צוואר הבצל נסגר,
והשורשים נמצאים בשלבי התייבשות; בקאלה שלב זה יחול לאחר שכל העלווה התייבשה לחלוטין,
והשורשים המתכווצים משחימים; בהיפאסטרום שהוא צמח ממוצא טרופי ,שלב אסיף הבצלים יחול כאשר
חותכים את הבצל ומוצאים בו שני פרחים לפחות במצב .G
אסיף וטיפול בחומר הריבוי :חשוב לזכור שהבצלים והפקעות הם צמחים הנמצאים במצב תרדמה או
מנוחה .פגיעה מכנית פיזית או פגיעת פתוגנים ומזיקים תזיק ליכולתם להניב את הפרחים שמצפים
מהם ,לכן הטיפול בחומר הריבוי באסיף ולאחריו במערכי המיון ובמחסן חשוב להצלחת הגידול.
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מומלץ לאסוף את הפקעות והבצלים בשעות הקרירות של היום .אין לחתור ולגלות את הבצלים ללא איסוף
מידי שלהם לאחר החתירה והעברתם למקום מוצל קריר ובעל אוורור טבעי או מאולץ .אם ניתן ,מומלץ
לפרוס את הבצלים או הפקעות מתחת לעצים עד שיתייבשו .מדובר בבצלים או בפקעות מאזורים ים-
תיכוניים מדבריים כמו סיפנים ,פרזיות ,נרקיס ,נץ חלב ,קאלה ועוד .גידולים הדורשים לחות במשך כל
תקופת האחסון ,כמו שושן ,ארומורוס ,אקוניטום ,היפאסטרום קורקומה ועוד ,יועברו מיד לאחר האסיף
לשטיפה ,חיטוי ואחסון במצע לח לקירור .אם לא ניתן לבצע באותו יום את הניקוי והאריזה ,מומלץ להעביר
את חומר הריבוי לקירור לח עד המשך הטיפול בחומר הריבוי.
במשך כל הזמן ישהה חומר הריבוי במקום מוצל ולא ייחשף לשמש מלאה הפוגעת במיניות הבצלים
והפקעות.

אחסון :בשלב זה מתפתח הפרח בחלק
מהגיאופיטים ,בעיקר בבצלים ובמעט
מהפקעות ומקני השורש .בשלב זה אנחנו
יכולים להשפיע על ההתעוררות והכוונת
הפריחה ע"י המרצה ,שבירת תרדמה ועיכוב
הנביטה בחימום לצמחים ממקור ים-תיכוני
וקירור עמוק הקפאה לצמחים ממוצא קר כמו
מרכז אסיה ההרים של אירופה וארה"ב
ועוד .על שלב זה אדווח בגיליונות הבאים.

צילום :אינטרנט
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כלנית

כתיבה וצילום :פיני שניר – ממ"ר גיאופיטים ,שה"מ
כבכל שנה לאקלים השפעה מרכזית על התנהלות עונת הגידול של כלנית לקטיף .שנה זו התאפיינה בסתיו
עם טמפרטורות מתונות ובהמשך בחורף קריר יחסית .הקרירות לא התבטאה באירועי קרה משמעותיים אלה
בירידה של מספר מעלות בהשוואה לממוצע היומי הרב-השנתי .חורף זה התאפיין גם בימי גשם רבים
ותכופים ,שמשמעותם גם ימי עננות רבים .בתחילת חודש מרס היה אירוע גשם משמעותי שבו ירדו באזורי
הגידול המרכזיים של הכלנית בגליל התחתון ובאזור בית שמש מעל  100מ"מ גשם.
השפעת נתוני האקלים הללו ניכרת על גידול הכלנית בעונה זו:
הסתיו הקריר אפשר קליטה טובה וחלקה בשטחי הכלניות .על סתיו כזה אפשר לומר שאילו רק

חלקת כלניות חורף 2012-2011
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הסתיו הקריר אפשר קליטה טובה וחלקה בשטחי
הכלניות .על סתיו כזה אפשר לומר שאילו רק ידענו
מראש ,אפשר היה להקדים עוד יותר במועדי השתילות.
בהמשך התבססה העלווה היטב והצמחים החלו להניב
פרחים מועטים יחסית אך באיכות גבוהה .לפיכך ,תחילת
עונת שיווק הכלנית התאפיינה במחירים טובים יחסית .גם
בהמשך ,הטמפרטורות הקרירות הובילו ליבולים נמוכים
מהרגיל לעונה ,אך במחירים סבירים .בתחילת ינואר
הצטברות מנות הקור והמסה הצמחית עשתה את שלה
והיבולים עלו באופן משמעותי.
חזרה
לתוכן
העניינים
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מיעוט ימי שמש חמים במהלך החורף אפשר ניהול נוח של הקטיף ללא אובדן שליטה אופייני הגורם מדי
שנה לאובדן פרחים רבים בשל חוסר היכולת לקטוף את כל הפרחים עם כוח העבודה המוגבל העומד
לרשות המגדלים .הגשמים התכופים והקרקע הבוצית הקשו על עבודת הקטיף היום-יומית בכלנית ועל
הגישה לשטחי הגידול ,אולם העובדים עמדו במשימה בהצלחה .הקרקע הרוויה לאורך זמן הקשתה על
הדישון במהלך החורף ,אך הניסיון הרב שצברו המגדלים ושיפור התשתיות שהתבטא בבחירת שטחים
משופעים ומנוקזים והקפדה על ערוגות מוגבהות אפשרו למגדלים לשמור את השטחים במצב טוב .כל
זאת ,עד לאירוע הגשם הגדול בתחילת מרס אשר הוביל לקריסת העלווה ולירידה באיכות הפרחים.
בהמשך ,למרות מזג האוויר הקריר יחסית ,על רקע התארכות שעות היום והאביב הקרב ,השטחים כבר
לא חזרו למיטבם .בשטחים סבירים נמשך קטיף בכמויות נמוכות עד לפסח ,ובכך נסתיימה עונת כלניות
סבירה.
"תופעת זכריה"
ימי הגשם התכופים העלו מחדש לסדר היום את "תופעת זכריה" ואת הדילמה האם ניתן בקרקעות כבדות
לחזור על גידול כלנית באותו שטח .בשנה זו היו מספר חקלאים באזור בית שמש שחזרו לגדל כלנית על
שטחים שכבר גידלו בעבר לפני כ 15-שנים כלנית .במקרה או שלא במקרה ,בשטחים אלו נתגלו מוקדים
של התופעה מלווה בהתמוטטות צמחים .בבדיקות קרקע נמצאו באתרים שונים גורמי מחלה שונים כמו:
פטריות  -פיתיום ,ריזוקטוניה וחיידקים  -פסאדומונס ,וארווניה .טיפולים בחומרי הדברה נגד גורמי המחלה
על רקע תשתית ניקוז טובה אפשרו המשך גידול סביר מרבית החורף ,למרות הנזק במוקדים.
גידול כלנית על טוף הינו אחד הפתרונות המבטיחים שיכולים לאפשר גידול כלנית באותו שטח ללא צורך
בנדידה היקרה והבעייתית מדי שנה ותוך הימנעות מ"תופעת זכריה" .לצורך כך נבחן השנה משק מודל
בציפורי ,ובשנה הבאה תיבחן הכדאיות המסחרית של שיטת גידול זו במשק נוסף באזור בית שמש .מובן
שבעונה קרה כזו שחווינו בא לידי ביטוי היתרון בגידול כלנית על טוף בחממות מכוסות פלסטיק ,ומעט
החקלאים שגידלו בחממות יכלו לחייך.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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קאלה אתיופיקה

שוש ויצמן ,רפרנטית לגידול קאלות
אנו לקראת סיום העונה בשיווק הקאלות .החורף הקר עיכב את לבלוב הפרחים ודחה את הקטיף ממרכז
החורף לשולי העונה ,כאשר המחירים יורדים עקב תחרות עם פרחים ממקורות אחרים.
נתוני השיווק בשבועות  12-1כפי שהתקבלו מירון כוכבי ,נציג הבורסות ,הינן:

2011
כמות פרחים
מחיר ממוצע
פדיון

541,620
 0.21סנט יורו
 115,518יורו

2012
378,580
 0.26סנט יורו
 100,296יורו
צילום :דובי וולפסון

בשטחים הפתוחים הייתה פגיעה קשה מברד ,נזקים בפרחים מטמפרטורות נמוכות מאוד (צינה) וגם
אירוע קרה לקראת תום עונה .טיפול בהורמונים לפני השתילה מאוד קריטי להקדמת פריחה ,במיוחד
בחורף קר.
מגדלי הקאלות בבתי צמיחה הקדימו את הפריחה למרכז החורף וזכו לשווק את הפרחים במחירים
נאותים .לקראת סוף הגידול חשוב לדשן את הצמחים בחנקת אשלגן (כ 5-ק''ג לדונם) ,כדאי גם לדשן
בחנקת סידן באזורים המושקים במים מותפלים ובחלקות שלא הוסיפו להן ,במהלך העונה ,סידן.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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לאחר הפסקת ההשקיה ממתינים להתייבשות מוחלטת של העלווה  -רק אז הפקעות בשלות לאיסוף.
אסיף מוקדם יפגע במילוי הפקעות ובעמידותן למחלות ומזיקים .מקום החדירה העיקרי של הארוויניה הוא
בנקודת החיבור של העלווה לפקעת .עלה פגוע מכנית או עלה הנפגע בתהליך התייבשות יהווה מוקד
חדירה לחיידק ,ולכן בחלקות לריבוי ,לאחר ייבוש הנוף ,מומלץ לשרוף אותו באמצעות להביור או לרכז את
העלווה היבשה במרכז הערוגה ולשרפה .בגידול במצע מנותק יש לחכות לייבוש מושלם ולסלק את
העלווה לפני אסיף הפקעות מהמצע.
האסיף :ממש לפני האסיף ניתן להשקות השקיה טכנית קלה במקרים שבהם לא ניתן לחדור לקרקע לשם
ניתוק ושליפת הפקעות .השארת פקעות מספר רב של ימים בקרקע רטובה מגבירה את סכנת ההידבקות
בארוויניה .באסיף ללא השקיה טכנית יש יתרון במניעת הארווניה .במהלך האיסוף אסור לחשוף את
הפקעות לשמש ,אלא להעבירן מיד למקום מוצל ולשטח אותן בשכבה אחת.
כאשר ישנם שורשים רבים  -מומלץ להפוך את הפקעות מדי יומיים ,כדי להקל על הייבוש .הייבוש בצֵל
ללא אוורור מאולץ נמשך כ 10-ימים ויותר.
לאחר הייבוש מקנבים את השורשים ומפרקים את פקעת הבת מפקעת האם .פעולות הפירוק יהיו ידניות
ולא יבוצעו בכלי חד .לאחר הקינוב והפירוק ממתינים עד שהפצעים שעל הפקעת יגלידו ,וממיינים לגודל.
אחסנה :מאחסנים בארגזים מאווררים עד גובה הידיות ,במחסן מוצל ומאוורר היטב .יש לאבק את חומר
הריבוי בקוציד או בתחליפיו ,דיאזינון (בזודין) ומרפאן .פקעות נגועות בארוויניה יש לסלק כדי למנוע
הדבקה.
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נורית  -הנחיות לעונה

יאיר נשרי ,מדריך

אני מניח שכולכם כבר שקועים בתרדמת קיץ בכל הנוגע לגידול זה ,נעורר אתכם לרגע לתזכורת קלה.
סיימנו לקטוף ואפילו להשקות ,כעת נותר להחליט על מועד הוצאת הפקעות מהקרקע (אם הוחלט
להמשיך עם חומר ריבוי זה לשנה נוספת .על השיקולים בקבלת החלטה זו כתבנו בדפון הקודם).
ייבוש הנוף
לאחר התייבשות וקמילת כל הנוף ,התמלאות הפקעות באופן סופי והתרוקנות השורשים הפעילים ,יש
להוציא את הפקעות מהקרקע ולהעבירן לסככת צל או מחסן מאוורר היטב .בכל משך הזמן בו הפקעות
הוצאו מהקרקע אך טרם הועברו לסככת הצל ,הן תהיינה בתוך ארגזי פלסטיק מחוררים (ברוסים).
ארגזים אלו יונחו בזמן זה תחת צל ויחופו בקש או בחיפוי אחר.
שטיפה וחיטוי
ההחלטה על הוצאת הפקעות מהקרקע תתקבל רק לאחר שהנוף קמל ,מערכת השורשים יבשה והפקעת
התמלאה .התהליך הנ"ל מתרחש בד"כ לא לפני תחילת מאי ,ואז ניתן להוציאן או להחליט על מועד
הוצאה מאוחר יותר .אם הוחלט על הוצאה מידית והפקעות מלאות (עדיין לא התרוקנו) ,יש לשטוף את
הפקעות ביסודיות ולחטא בתמיסה המכילה מרפאן ( )0.3%ורובראל ( )0.2%למשך  15דקות .לאחר
החיטוי יש לייבשן במקום מוצל ומאוורר עד ייבושן המוחלט .יש להחזירן לאחר מכן לארגזים ולמלאם
באופן שיישאר מספיק מקום בארגז להתנפחות הפקעות בזמן ההתפחה .פקעות שתוכנסנה חזרה
לארגזים לפני ייבושן המוחלט עלולות לתסוס ולהירקב.

עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012

חזרה
לתוכן
העניינים

38

במקרה שהוחלט על דחיית הוצאתן עד לקיץ ,יש להפסיק את ההשקיה עד ההוצאה מהקרקע .סמוך ככל
האפשר להוצאה יש להשקותן במנת מים המינימלית ההכרחית להוצאה ולהעבירן לסככה יבשה ולשומרן
כך עד תחילת תהליך ההמרצה (ללא חיטוי).
הערה :בכל השלבים שצוינו לעיל ובכל משך האחסון ,ההתפחה וההמרצה יש לשמור על זהות מקור הזן
וצבעו ע"י רישומו באופן שלא יימחק.

אחסון
יש לאחסן את הפקעות בסככת צל או
במחסן מוגן ומאוורר היטב .שהיית הפקעות
בטמפרטורה גבוהה עלולה גם היא לגרום
לריקבון הפקעות .הארגזים המכילים את
הפקעות יונחו במקום מוגבה ולא על
הרצפה או הקרקע כדי למנוע את אכילתן
ע"י עכברים.
במהלך האחסון הפקעות מצטמקות
לחלוטין ,ואז קשה להפרידן אלו מאלו .הזמן
הנוח ביותר להפרדה הוא לאחר תחילת
הצטמקותן .הפרדתן תתבצע בזהירות
ובאופן שיפחית עד כמה שניתן את פציעתן
ואת פציעת קדקודי הצמיחה.
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אדמונית

יחיאל שטיינמץ – שה"מ
אנו עומדים בסיומה של עונה מוצלחת .חורף קר במיוחד הביא ליבולים יפים ולאיכות מצוינת של פרחים.
אח" כ בא אביב נעים עם טמפרטורות מתונות שגרם להבשלה הדרגתית ונכונה של הפרחים .על כל אלו יש
להוסיף את האיחור של האדמונית ההולנדית או בעיקר את חוסר ההצלחה של ההולנדים בהקדמת
הפריחה השנה .התנאים הללו הביאו לשיווק כמות גדולה של פרחים איכותיים אל שוק "צמא" שיודע לשלם.
עם זאת ,יש לזכור כי חלקות רבות של גידול חורפי ניזוקו בגלל תנאי הקור הקיצוניים בחודש ינואר.
בחלקות אלו לא שווקו פרחים כלל ובמקרים רבים גם נוצר נזק רב-שנתי לצמחים.

אדמונית מהבר בטורקיה
צילום :פיני שניר
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מסקנות ראשוניות מעונת :2012
.1
.2
.3

.4

הקדמת הצימוח ע" י פרישת פלסטיק על הקרקע כמו גם שימוש במנהרות קטנות הביאו להקדמה יפה ויש
לשכלל את השיטה;
יש למצוא דרך להגנה מקור או מקרה של צמחים הגדלים במרכז החורף בשינוע;
רוב חלקות ה'דושה' נראות "מחוררות"' בעיקר משום שהן נושאות על גבן את נזקי העבר; כידוע ה'דושה'
הוא גם זן רגיש וגם בעל זיכרון אדיר (לא נשכח ולא נסלח) ,אך הוא זן טוב בשיווק ,בייחוד כאשר יוצאים
אתו מוקדם ,לכן מוצע לאמץ רעיון של גידול איכותי של 'דושה' עם כל ההשקעה הכרוכה בדבר גם כספית
וגם מנטאלית;
שלב הקטיף  -ראינו השנה על בשרנו כמה הבורסה נחרצת בעניין.

הקדמת הקטיף :אדמונית בשטח
פתוח ניתן עדיין לכסות בפלסטיק
שקוף על הקרקע כדי לזכות במעט
הקדמה .חשוב מאוד להסיר את
הפלסטיק עם התעוררות העיניים.
מחלות :בתקופת הקיץ יש חשש
בעיקר מקלאודוספוריום וממחלות
שורש/כתר .כמו כן ,ישנה היתכנות
עדיין גם לכנימות בצוואר הגבעולים.
במצע מנותק מומלץ טיפול מונע נגד
מחלות הכתר ומומלץ להקפיד מאוד
על משטר ההשקיה למניעת עודפי
מים במצע.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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מים ודשן :עם תום הקטיף פוחתת כמות העלווה בשטח ויש להפחית את מנת המים בהתאם .כמו כן ,יש
לחשוש מעודפי מים העלולים להביא למחלות שורש ,בייחוד בזנים רגישים כמו ב'דושה' .בקרקעות כבדות
יש להשקות אחת ל 3-ימים; בקרקעות שאינן מחזיקות מים  -אחת ליום .בחלקות ותיקות עם צמחים גדולים
או בחלקות בקרקעות נקיזות יש להשקות עם שתי שלוחות טפטוף לכל שורת צמחים .בחלקות ותיקות
מצטברים בקרקע יסודות הזנה .המבצעים בדיקות קרקע ,עשויים לגלות כי נחוצים רק חלק מיסודות ההזנה.
ברור כי יש להתאים את מנות המים והדשן לגיל הצמחים ולכמות העלווה ,ולכן קשה להמליץ בעניין באופן
גורף .נאמר רק כי מנת הדשן השנתית נעה בין  6יח' חנקן בחלקות חדשות לכ 15-יח' חנקן בוותיקות ,שאר
היסודות יינתנו בהתאם או לפי בדיקות קרקע או ביחס של  7:3:7או .5:3:8
תודה לכל החקלאים שתרמו עצות טובות ובכך סייעו להפצת הידע לשאר החקלאים .לשותפי ולספק
הנתונים ל'מכתב למגדלי אדמונית' ,ירון כוכבי ,להולנדים שאיחרו ומעל כולם לקב"ה שזיכה אותנו בעונה
טובה.

צילום :דובי וולפסון
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שושן פסחא

תמר להב ,יועצת עצמאית לגידול פרחים
גל פריחה שני
בשטחים שבהם עלה גל פריחה שני
.1משקים כל  4-3ימים במנה יומית של  5-4מ"ק לדונם.
.2מדשנים בדשן ביחס  ;5:3:8ויסודות קורט ,כמו שפר  1או שפיר ,לפי  2ליטר למ"ק .יש יתרון לדישון לפי
תוצאות בדיקות קרקע .בשטחים המושקים במים מותפלים מומלץ להוסיף סידן ומגנזיום; זה חשוב במיוחד
לשיפור הגידול בעונה העוקבת.
.3בודקים נוכחות כנימות עלה .נגיעות צפויה במיוחד בשלב שמרגישים במישוש את הפעמונים.
.4פורסים רשת צל ( 50-40אחוז) מהשלב שהפעמונים באורך  3ס"מ ומעלה.
בשטחים שבהם לא עלה גל פריחה שני
.1בחלקות שנשתלו מאוחר הבצלים לא הספיקו לצבור מספיק מנות קור ,ולכן אין גל פריחה שני .בשטחים
כאלה אפשר להשקות ולדשן במנות מופחתות (כמחצית מהכמות הניתנת לגל שני) .גם בחלקות אלה
מומלץ לפרוס רשת צל.
.2בחלקות שנשתלו מוקדם ואין גל שני מומלץ לעקור מדגם של בצלים ולפי איכותם להחליט אם כדאי
לשמור אותם לעונה הבאה.
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אסיף הבצלים

מועד אסיף הבצלים
המועד המקובל לאסיף הבצלים הוא כ 6-שבועות לאחר שיא הפריחה של הגל השני ,בד"כ ביולי בזנים
הישראלים ,ובתחילת אוגוסט בזנים ההולנדים .בשטחים שלא עלה גל פריחה שני ניתן לאסוף את הבצלים
ביוני .בתוך פרק זמן זה (יוני -אוגוסט) יש קשר בין מועד אסיף הבצלים לקצב הגידול ואיכות הפרחים בשנה
העוקבת .הקדמת האסיף מקצרת את הזמן משתילה לקטיף ,אך על חשבון איכות הפרחים המתבטאת
בעיקר בעובי הגבעול ובמספר הפעמונים לגבעול .ניסויים אחדים שבוצעו בשנים האחרונות בזן 'וויט הבן'
העידו על כך שלתאריך  15-10ביוני יש משמעות .הקדמת האסיף לסוף מאי עד מחצית יוני משפיעה באופן
מובהק על הקדמת הפריחה ,במקביל לפגיעה באיכות ,ממחצית יוני ואילך השפעה זו חלשה יותר.
אופן איסוף הבצלים
הכנת השטח לקראת אסיף הבצלים כוללת את פינוי
ההדליה ,הטפטוף ונוף השושן .את הנוף ניתן לכסח
בחרמש מכני ,אך עדיף ל"עשב" בצורה ידנית .בקינוב
הזיזים של גבעולי הפריחה (או הגבעולים עצמם)
בצורה סיבובית לא נגרם נזק לבצל וכבר בעת האסיף
הבצלים נקיים בהרבה ,וכתוצאה מכך לא מגיעה מסה
צמחית מיותרת לקירור .הבצלים מוכנסים מידית
למקרר המכוון מבעוד מועד לטמפרטורה של  4-2מ"צ.
שושן צחור ,בכרמל ,צילום :דובי וולפסון
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אחסון הבצלים
במהלך כל האחסון ,הבצלים צריכים להישמר לחים ,לכן מומלץ לעטוף את ערמות הארגזים המגיעים
מהשטח בפוליאתילן .בבניית משטחי הארגזים יש לזכור להשאיר מעברים לאוורור בין המשטחים עצמם,
וביניהם לדפנות המקרר ,הרצפה והתקרה.
לאחר מיון הבצלים שוטפים אותם ואח"כ טובלים אותם למשך  20-15דקות בתמיסה המקובלת ספורטק
(+)0.2%מרפאן ( ( )0.3%לא מצאנו יתרון בהוספת ריזולקס ודיינון לתמיסה) .מיד לאחר חיטוי הבצלים
אורזים אותם בארגזים מדופנים מבפנים בפוליאתילן מחורר ובמצע מבודד כמו כבול ,נסורת או ורמיקוליט.
מניחים את המצע בבסיס הארגז בשכבה של כ 4-3-ס"מ ,שופכים מעליה את הבצלים ,מערבבים עם מעט
מצע ,ומעל הבצלים מניחים שוב שכבת מצע של  4-3ס"מ.
בכבול לא מרטיבים את המצע (מי החיטוי מספיקים) .בנסורת ובורמיקוליט מרטיבים מעט את המצע לפני
השימוש במים  +מרפאן .0.3%
משך קירור הבצלים המינימלי בזנים הישראלים הוא חודשיים ובזני היבוא  -לפחות חודשיים וחצי .תקופת
הקירור לא תעלה על  4חודשים (באחסון ממושך יותר תהיה נביטה במקרר ,ולכן לפני הנביטה מקפיאים את
הבצלים) .טמפרטורת האחסון היא  4-2מ"צ.
המרצת הבצלים
המרצת הבצלים ב 9-מ"צ מקדימה את הפריחה ,במיוחד בשתילות המוקדמות ,אך פוגעת באיכות הפרחים.
זה מתבטא בעיקר בעובי ובגובה הגבעולים ,ובזנים הישראלים גם במספר הפעמונים לגבעול .ככל שמשך
ההמרצה מתארך ,השפעתו (לחיוב ולשלילה) תגבר :הפריחה תתקבל מוקדם יותר ,אך הפחיתה באיכות
תגדל .בזנים הישראלים מומלץ להמריץ רק בצלים גדולים מ 12-למשך  3-2שבועות ,ובזנים ההולנדים ניתן
להמריץ גם בצלים מגודל  10לשבועיים ,ומגודל  12ומעלה לחודש .משך ההמרצה נכלל בתקופת הקירור.
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תכנון השתילה
מומלץ לדאוג לרצף של שיווק מדצמבר ועד סוף אפריל (במאי ויוני מתוכנן קטיף של הגל השני) .לפיכך ,יש
להתחיל את השתילות מתחילת ספטמבר ולשתול ברצף במרווחים של שבוע-שבועיים עד דצמבר .מומלץ
לשתול בשתילות המוקדמות בצלים גדולים ,ובהמשך לשתול גדלים שונים לסירוגין בכדי לא לרכז איכויות
נמוכות .בשתילות המאוחרות (נובמבר) לא מומלץ לשתול בצלים קטנים ששהו זמן רב בקירור ,כיוון שבצלים
ששהו זמן ממושך בקירור צפויים להיות נמוכים יותר.

סקירה שיווקית
העונה התאפיינה בגידול איכותי של השושן אך בדחייה משמעותית של הפריחה וחלק גדול מהפרחים
שתוכננו להיקטף בינואר ופברואר נקטפו כולם ביחד במרץ ואפריל .מנתוני השיווק בפלורהולנד רואים שעד
מחצית פברואר (משבוע  47של  2011ועד שבוע  6של  )2012אספקת הפרחים לבורסת פלורהולנד הייתה
כ 1/3-בכל אחד מהשבועות בהשוואה לעונה הקודמת .המחיר היה גבוה יותר רק עד שבוע  2ובסיכום
העונה (נתונים עד שבוע  )16המחיר הממוצע לשושן ישראל היה כ 33 -סנט בעונה זו וכ 40 -סנט בעונה
הקודמת.
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בזכות החורף המתון שהיה ,בעיקר בגלל הצטברות מספיק מנות קור ,עולה גל פריחה שני יפה ומלא
בהרבה חלקות ,במיוחד משתילה של בצלים קפואים .גל פריחה זה צפוי לפרוח ביוני במועד דומה בכל
הארץ .במקרה שהכמות תפגע מאוד במחיר ,עדיף להשאיר את הפרחים בשטח למילוי הבצלים.
.
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ורדים – לקראת סוף האביב
שוש ויצמן ,שה"מ

החורף היה קר באופן מיוחד והיו בו ימי עננות רבים .צריכת הדלק לחימום הייתה גבוהה מעונות החורף
האחרונות .במרכז החורף ולקראת הימים שבהם ביקוש הוורדים (במיוחד האדומים) היה רב ,היה
מחסור שגרם לעליית מחירים גבוהה מאוד .בימים אלה איכות הענפים הינה בשיאה ,הלילות קרירים
וביום עדיין לא חם מדי.
ברוב החלקות נצפים ענפי מים המחדשים את
המטעים .במטעים בוגרים כדאי לסלק ''חנוכיות''
במטרה להנמיך את המטע ולעודד ענפי מים .חשוב
לחדש את ה''שמלה'' המהווה מקור ליצירת מוטמעים
לצמח ולצינון המטע לקראת הימים החמים והיבשים
שיבואו בהמשך.
השקיה ודישון  -יש להעלות את כמות המים היומית
בהתאם להשתנות מזג האוויר 10-8 ,מ''ק לדונם ליום
 הכמות הגבוהה ביום שרב .לכל  1מ''ק מים להוסיף 1.5ליטר שפר/שפיר 6% +מיקרואלמנטים.
כאמור ,איכות הפרחים עכשיו במיטבה ,אך עם בוא
החמסינים תיפגע עקב דהיית הפרחים והקטנת גודל
הפקעים.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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ליזיאנטוס (יפעה)

יאיר נשרי – מדריך לגידול ליזיאנטוס
יעקב גוטליב – ממ"ר הגה"צ בפרחים
בתקופה זאת כאשר חלק ממגדלי הנגב והערבה עוד קוטפים את הפרחים משתילות הסתיו האחרונות
ומגדלים ראשונים כבר מתחילים את קטיף הגל השני בזנים המקדימים כבר מורגשת עליה רבה בהיצע
והמחירים בהתאם .מגדלי מישור החוף לעומת זאת החלו כבר לפני כחודש את שתילות האביב והם יחלו
את הקטיף ,יש לשער ,ביוני .להלן הנחיות לעונה .בחלק א' תהיה התייחסות למגדלי מישור החוף
בהקשר לתחילת העונה לגביהם ובחלק ב' התייחסות למגדלי הנגב והערבה.
הנחיות לעונה למגדלי מישור החוף
לקראת שתילה יש חשיבות להכנת השטח כראוי :עיבוד הקרקע באופן
מיטבי ,ביצוע ערוגות וחיטוי.
חיטוי קרקע  -ההמלצה הכללית היא לבצע חיטוי במתאם סודיום
(אדיגן סופר ודומיו) ובקונדור .יש לבצע את החיטוי תחת יריעת
פוליאתילן ,ראשית  -את החיטוי בקונדור לפי  20ליטר לדונם ,המשמש
להדברת נמטודות עפצים; וכעבור  5ימים  -את החיטוי במתאם סודיום,
לדעתנו ,במינון של  70ליטר לדונם .להערכתנו ,חיטוי במינון נמוך יותר
לא יביא לתוצאות מיטביות של הדברת מחלות הקרקע השונות .קיימת
אפשרות נוספת והיא לחטא בפלדין .חיטוי זה אמור לקטול נמטודות
עפצים ולהדביר מעט עשבייה .יש ניסיון מועט בשימוש בתכשיר זה.
צילום :דובי וולפסון
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עשבייה  -בשנה שעברה התחלנו להשתמש באופן מסודר יותר בתכשיר סטומפ להדברת העשבייה
קדם-שתילה .לשמחתנו ,לא התגלו בעיות פיטוטוקסיות בשימוש בתכשיר זה .המינון הוא  300סמ"ק
לדונם ,ומיד לאחר הריסוס יש להצניעו עם  20קוב מים לדונם .יש להדגיש כי התכשיר איננו מורשה
בגידול ,וחשוב שמגדל המשתמש בו לראשונה יבדוק אותו על קטע קטן לפני שימוש בו באופן
מסחרי.
שתילה  -לאחר השתילה יש להשקות בתדירות גבוהה ,לעתים גם כמה פעמים ביום .את תדירות
ההשקיה יש לרווח ככל שמתרחקים מהשתילה ,אך לא בשבועיים הראשונים .יש בשלב זה גם חשיבות
להשתמש בהמטרה תכופה .את הדישון רצוי להתחיל עם השתילה .רצוי לקבוע את ממשק הדישון
בהתאם לבדיקות קרקע .אם לא ,יש לדשן לפי יחס של  7:1:7ולהגיע לרמה של כ 60 -ח"מ חנקן (ב1 -
ליטר יש כ 85 -ח"מ חנקן).
גידול  -במהלך תקופת הגידול יש להשקות בדומה למקובל בגידולים אחרים אך מעט יותר .זמינות מים
רבה תורמת מאוד לגידול הליזיאנטוס במיוחד בתקופת הגידול הראשונה (כשלושה שבועות ראשונים).
בהמשך הגידול תרומתם פחות משמעותית .במשך הגידול יש להגיע לרמה של  100ח"מ חנקן ,ובשלב
ייצור פקעי הפריחה ,כאשר צריכת הדשן בשיאה ,יש לדשן לפי רמה של  120ח"מ.
בזנים מסוימים אנו פוגשים בשכיחות גבוהה תופעה של צריבות באמיר הצמח בשלב ההתמיינות שלו
לפריחה ,רגע לפני הופעת פקעי הפריחה .הדבר קשור ככל הנראה למחסור בזמינות של סידן לצמח,
בייחוד על רקע של טמפרטורות יום גבוהות .בזנים הרגישים יש לרסס בקלניט את הצמחים אחת לשבוע
לפי אחוז וחצי .ניתן לשלב את הקלניט בריסוסים נוספים ,אך לא בשילובים מרובי תכשירים .בשנה הבאה
מתוכנן ניסוי בנושא שייתכן שיוכל לקדם אותנו בנושא זה.

עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012

חזרה
לתוכן
העניינים

50

הגנת הצומח  -זחלים  -גורמים נזק בעיקר בשלבי הגידול הראשונים .יש לטפל בספרטה ,פרוקליים ,מץ,
מוליט ,אוואנט וכדומה.
תריפסים  -תריפס הפרחים הקליפורני גורם בעיקר נזק בפרחים אך גם לפגיעה בעלים; תריפס הקיקיון
גורם עיוותי עלווה קשים ותקיעת הצמח .יש לטפל במסורול ,רופאסט ,ספרטה ,טרייסר אולטרה
,פרוקליים ועוד.
מנהרנים  -שכיחותם פחותה אך הם קיימים ולעתים גם גורמים נזק משמעותי .ניתן לטפל בטריגרד
(ודומיו) ,ורטימק (ודומיו).
מחלות  -כשותית  -בשלבי הגידול הראשונים ניתן לרסס בתכשירי מנב (מנבגן ודומיו) .בשלבים
מתקדמים יותר יש להימנע מתכשירים מלכלכים אלו ולעבור לתכשירים שאינם מותירים לכלוך ,כדוגמת
בראבו דיינון ,אלייט וכדומה .כאשר התגלתה כשותית בחלקה ,יש לטפל ברידומיל ובפוליוגולד.
קימחון  -פטרייה המתפתחת בעיקר בטמפרטורות יום מתונות .יש לטפל בתכשירים כדוגמת פולאר
(מתאים גם לבוטריטיס) ,סקור (מתאים גם לחלפת) ,עמיסטאר ועוד.
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הנחיות לעונה למגדלי הנגב והערבה
מגדלים המצויים כיום בקטיף של גל ראשון מגיעים לרוב בתקופה זו עם גבעולי פריחה איכותיים מאוד.
לעומת זאת ,מגדלים המתחילים לקטוף כעת את הגל השני ,מגיעים עם פרחים פחות איכותיים .לפיכך,
יש להניח שבתנאים של עודף היצע ,מגדלי הגל השני לא ייהנו ממחירים גבוהים ,לכן יש לדעתנו לשקול
כיסוי ברשתות צל כדי לדחות פריחה ולמתן את קצב הקטיף וכדי לתרום לקבלת איכות טובה יותר
בהמשך .ככל שיותר מגדלים יפרשו רשתות צל וידחו פריחה  -כך יקטן ההיצע ובמקביל יוכלו לשלוט טוב
יותר באיכות המיון ואולי ישפיעו על המחיר .פרישת רשתות צל אמורה להשפיע על צריכת המים ועל
התארכות עוקצי הפרחים ,כך שניתן יהיה לצמצם את מנות המים או לרווח השקיה בהתאם ,ואף לשקול
שימוש באלאר למניעת התארכות העוקצים.
אקלים – תקופה זאת מאופיינת בשינויים קיצוניים במזג האוויר .לעתים הימים חמים מאוד ושרביים עם
רוחות חזקות יחסית ולחות נמוכה מאוד .ימים אלו עלולים לגרום לאיבוד מים רב של הצמחים
ולהתייבשות מהירה של אמירי הפרחים .ערב הימים הללו מומלץ להשקות את החלקה וביום עצמו לסגור
את המבנה כשאוורורו מועט בלבד ,כדי למנוע כניסת אוויר יבש למבנה .הדברים נכונים בעיקר לחלקות
עם נוף יחסית מפותח.
השקיה – עם עליית הטמפרטורה יש להעלות את מנות המים בחלקות ללא הצללה.
דישון – לדעתנו ,הדשן המאוזן ביותר לליזיאנטוס צריך להתבסס על יחס של  ,7:1:7כולל מיקרו-
אלמנטים .ככלל ,מגדלים המצויים בקטיף הגל הראשון אינם צריכים לדשן לפי מנה של יותר מאשר 80
ח"מ חנקן ,כלומר כ 1-ליטר לקוב לפי יחס זה .מגדלים המעלים גל שני צריכים להגיע עד  100ח"מ .מובן
שהדברים עשויים להיות שונים בין החלקות ,ולכן מומלץ לבצע בדיקות קרקע כדי להגיע לקבלת החלטות
מדויקת יותר.
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הגנת הצומח
מזיקים :המזיק העיקרי המצוי בתקופה זו הוא התריפס .בתקופה זו פופולרי מאוד התריפס הקליפורני
הפוגע בפרחים ,אך גורם גם לחטטים בעלים .במקביל ,גם תריפס הקיקיון פעיל וגורם עיוותים קשים
בעלים ובגבעולים .הטיפול בשני תריפסים אלו דומה .יש לטפל במסורול ,רופאסט ,ספרטה ,פרוקליים
ועוד.
כנימות עש טבק  -עם עליית הטמפרטורה מזיק זה מתעורר .בערבה הוא מצוי כבר בתקופת התעוררותו.
יש לטפל בקונפידור ותחליפיו ,אקטרה ,מוספילן ,פגסוס ,תיונקס וכדומה .ניתן להשתמש גם בשמנים
כדוגמת  .E.O.Sיש לזכור שחלק מהתכשירים כבר עמידים לגזעים שונים של הכנימה ,ולכן יש להחליט
על שימוש מושכל בתכשירים בהתאם לתוצאות ההדברה.
דופונצ'ליה – הזחלים של פרפר זה שוכנים בסבך שושנת העלים ומכרסמים בתחתית הגבעול .ניתן
להשתמש בתכשיר בי.יוטי פלוס לפי  1ליטר לדונם בהגמעה או לטפל בפרודקס לפי  0.5ליטר לדונם גם
בהגמעה.
מחלות :בוטריטיס – מחלה זו עדיין פעילה מאוד ,בעיקר בחלקות גל ראשון .נוף הצמחים הסבוך באזור
צוואר השורש ,הלחות המרובה המצויה בו ,ובעקבותיה גם הטמפרטורות המתונות השוררות  -מאפשרים
לפטרייה להתפתח בקלות ומהווים תנאים נוחים להדבקה מהירה מצמח לצמח .לפיכך ,יש להמשיך
ולטפל כל הזמן ולהקפיד על ריסוס בנפח גבוה תוך מאמץ מיוחד להגיע עם התרסיס לאזור מטרה זה.
התכשירים הנחשבים כיעילים ביותר הם טלדור ,פרופיקה ,סויץ' .תכשירים יעילים נוספים הם סיגנום,
פולאר וקומודור.
כשותית  -מופיעה כעת בעיקר בחלקות שבהן הנגיעות החלה בחורף .ניתן לטפל ברידומיל ,פוליוגולד,
דיינון ובראבו.
קימחון – הפטרייה פחות שכיחה בתקופה זו .אם החלה נגיעות יש לטפל בתכשירים המקובלים כדוגמת
אופיר ,פולאר ,עמיסטאר וסקור.
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עשבייה  -בחלקות רבות במהלך סוף החורף והאביב מתרבה העשבייה .אחד העשבים הבעייתיים
והקשים שבהם נתקלנו בגידול הוא הדיבשה .בשנה זו נמצא שהתכשיר לונטרל מדביר יפה עשב זה,
וככל הנראה ללא פגיעה בגידול ,כך שיש תקווה להתמודד בצורה טובה מולו .עם זאת ,אנא לא לבצע
טיפולים גורפים ללא היוועצות בנו או בבעל מקצוע אחר .פוטנציאל הנזק הוא גדול ולכן חייבים
להתקדם עם השימוש בתכשיר בזהירות רבה.
הערה כללית :תכשירים שאינם מורשים בגידול יש לבחון בקטע מצומצם בטרם שימוש.
בהזדמנות זאת אנו רוצים לאחל לכולם הצלחה רבה בהמשך העונה.
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פרח שעווה
יחיאל שטיינמץ ,שה"מ
מה אומר הצמח? "אני בשוק טוטלי ,כיסחת אותי ב ,90%-מה נשאר ממני? עור ועצמות .הרעבת אותי
כל החורף .השארת אותי חשוף לרוח ולגשם ולחול ולמזמרות .זה מה שמגיע לי? מה לא עשיתי
בשבילך? את הנשמה נתתי ...רוצה עבודה – תן יחס !
זה המצב ,הצמחים במצב קשה לאחר הגיזום ,הקרקע שלהם לא עברה כל השבחה ,ועם כל זה אנחנו
רוצים שהם יצאו לדרך בדיצה ויצמיחו לנו ענפים ירוקים ויפים .צריך לעזור להם.

עונת תשע"ב בקצרה :סיימנו עונה טובה בסך הכול .השיווק נפרש
על פני העונה בלי ליצור לחצים מוגזמים על השוק וכך נראו גם
המחירים .חשוב לציין כי חלק מהסיבות לקבלת מחיר טוב יחסית
נבעו כנראה ממחסור בפרחים אחרים ,כמו גיבסנית ,אשר אספקתם
נפגעה בגלל מזג האוויר הקר בישראל .עם זאת ,לא נרשמו אירועים
חריגים במיוחד של נזקי קרה מלבד כמה חלקות .בקרוב נערוך
סיכום עונה ונעמוד על כל הנקודות.
מחלות :על פי בקשת החקלאים ,ננסה להתמקד הקיץ בשיפור
ההתמודדות עם קמחונית .בשלב א' נביא (בע"ה) חוקר המתמחה
במחלות עלווה שייתן לנו הרצאה בנושא .את זה נעשה במסגרת
כנס המגדלים ביוני.
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מזיקי קרקע :לגבי זחלי מלדרה ,ראו התייחסות בפרק הגנת הצומח בהמשך.
שיקום חלקות ותיקות :מומלץ לבחון טיפולי דילול על כמה צמחים בכל חלקה .כמו כן ,מומלץ לבחון תוספת
קומפוסט בהצנעה לצד השורה כמקובל בכמה גידולי מטע ,כמו כרם או מנגו.
מים ודשן :עם תום הקטיף פוחתת כמות העלווה בשטח ויש להפחית את מנת המים בהתאם .כמו כן ,יש
לחשוש לעודפי מים העלולים להביא למחלות שורש ,בייחוד בזנים רגישים כמו ב'-מאיה' .בקרקעות
כבדות יש להשקות אחת ל 3-ימים כל העונה ,ובקרקעות שאינן מחזיקות מים אחת ל 3-ימים כעת ,אך
עם התקדמות הקיץ יש לצופף את ההשקיות .בחלקות ותיקות מצטברים בקרקע יסודות הזנה .אם תעשו
בדיקות קרקע ,אתם עשויים לגלות כי נחוצים רק חלק מיסודות ההזנה .יש להתאים את מנות המים
והדשן לגיל הצמחים ולכמות העלווה ,ולכן קשה לתת המלצות גורפות בעניין .נאמר רק כי מנת הדשן
השנתית נעה בין  10יח' חנקן בחלקות חדשות לכ 22-יח' חנקן בוותיקות .שאר היסודות יינתנו בהתאם,
או לפי בדיקות קרקע או ביחס של  7:3:7או .5:2:5
שימוש בדשן אמוניאקלי כמו גופר או שפיר גפרתי תורם להחמצה של השכבה הדקה שעל פני השורש
ובכך מעודד קליטה של יסודות הזנה שונים ,ובעיקר מיקרואלמנטים .כאשר משתמשים בדשן כזה אפשר
וצריך שלא להפריז בכמותו ( להבדיל משימוש בדשנים אחרים שבהם אנו משלמים במנות דשן גבוהות
כפיצוי על חוסר היעילות בקליטה) .עשו לעצמכם את החשבון השנתי  -אין כל סיבה לתת יותר מ 25-יח'
חנקן לדונם בעונה.
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בקרת צימוח ומים ע"י בדיקות קצב גידול:
בעקבות השימוש רחב ההיקף בשיטה בעונה
הקודמת אני ממליץ לכולם להשתמש בכלי זה
לבקרת הצימוח ולקביעת מנת המים  -מנות
המים יהיו מאוזנות יותר ,ייתכנו פחות מחלות
שורש ,ובוודאי תשתפר ההרגשה בקשר לאורך
הענפים ולאיכותם ,וזה גם ייצור עניין .מוצר
נלווה של השיטה הוא בקרה שבועית של המים
והדשן .עניין זה כשלעצמו מונע טעויות.
עשבייה – תקופה זו ,שבה הצמחים גזומים,
נוחה מאוד להדברת עשבייה קיימת בריסוס
מוגן.
סיכום עונה :יתקיים ב11.6.2012-
באולם הכנסים במשרד החקלאות בבית
דגן .נא רשמו ביומנכם.
צילום :יחיאל שטיינמץ
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גרוילאה
יאיר תמרי ,שה"מ
כללי  -בחלקות לא מורכבות בקרקע קלה-בינוניות מומלצים טיפולים למניעת נמטודות.
לתיקוני צבע העלווה :אפשרות א'  -טיפול קרקעי ב"קוקטייל"  -סקווסטרין (ודומיו)  1/2ק"ג לדונם  1/2 +ליטר
קורטין מנגן  1/2 +ליטר קורטין אבץ 4-3 ,טיפולים בהפרשים של  3-2שבועות ביניהם.
אפשרות ב'  -ריסוס עלווה  -גפרת ברזל  +גפרת מנגן  +גפרת אבץ בריכוז  0.15%כל אחד  +טריטון X100
בריכוז  .0.025%ריסוס אחה"צ כל שבוע ,עד קבלת תיקון צבע.
ספיידרמן
עד אוגוסט מדשנים ביחסים שווים של חנקן ואשלגן או לטובת החנקן כאשר  50%-70%מהחנקן אמוניאקלי,
כולל מיקרואלמנטים ברמה של  .6%מאוגוסט  -דישון בעיקר אשלגני :אשלגן כלורי ,חנקת אשלגן ,עם
מיקרואלמנטים .הורדת החנקן למינימום נועדה לנסות להקדים את הפריחה .גימום מומלץ באוגוסט לענפים
המובילים ,העבים; מסירים  50-40ס"מ מצמרת הענף כדי לקבל מקסימום התארכות של ענפי הפריחה.
מיסטי רד
גיזום הכוונה לגל הסתווי יתבצע בסוף חודש יוני .עד אז ניתן להחזיק את המטע במנות קיום של השקיה 1
קוב ליום אחת ל 10-7-ימים .לאחר הגיזום ועם התפתחות הפריצות תינתן השקיה במנה יומית של  4-3קוב
ליום.
ביוזמתו של יאיר נשרי מבוצע ניסיון במו"פ דרום  -כיסוי פוליאתילן מחודש נובמבר עד האביב בכדי לתת
מענה לחוסר הפרחים של זן מבוקש זה בחודשי החורף .אכן נמצא שהכיסוי תרם לעלייה משמעותית ביבול
ולאיכות פרחים גבוהה יותר ,כלומר לקבלת יותר פרחים איכותיים במרכז החורף .מומלץ לנסות זאת על
קטע מהחלקה.
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פרוטיאות
יחיאל שטיינמץ ,שה"מ
בעיקר ספארי סנסט  -מזג האוויר הקר בחורף האחרון רק היטיב עם הצמחים ושמר על צבע יפה
בראשים .הירידה בהיצע ואולי גם מחסור בפרחים אחרים בשוק הביאו למחירים נאים ,אך יש לזכור  -רק
לענפים איכותיים.
גיזום ודילול  -הגיזום כבר מאחורינו ,אך ניתן ורצוי עדיין לדלל פריצות או ענפים כדי לאוורר את השיחים
ולשפר את איכות הענפים.
השקיה ודישון  -על פי תכניות ההשקיה הקיימות עם בקרת גידול ע"י בדיקות קצב הגידול ,אנו בנויים
להתאמת תכנית השקיה לכל חלקה .כל מי שעוד לא עשה ,מוזמן לתאם ביקור מדריך.
בדיקות קרקע  -מראות היטב את מה שמכילה
.הקרקע ובמרבית המקרים תורמות גם לחיסכון
בדשן.
פרויקט שימור פרוטאים  -חקלאים המעוניינים
לקיים אצלם חלקת זנים של לאוקדנדרון ו/או
לאוקוספרמום ו/או פרוטאה ומוכנים להתחייב על
אחזקת החלקה לכמה שנים ,מוזמנים ליצור קשר
ולקבל שתילים.
עשבייה  -תקופה זו שבה הצמחים גזומים ,נוחה
מאוד להדברת עשבייה קיימת בריסוס מוגן
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בחזית ההדברה  -לקראת עונת
הקיץ

כתיבה וצילום :יעקב גוטליב ,רפרנט הגה"צ בפרחים – שה"מ
עונת האביב שחלפה התאפיינה בד"כ בטמפרטורות מתונות ,והדבר בא לידי ביטוי בכניסתם
האיטית של מזיקים ומחלות הקיץ ,אך גם בהתארכות פעילות המזיקים והמחלות של סוף החורף
והאביב ,כמו כנימות עלה וחלזונות .בחודשים הקרובים אנו צופים עלייה משמעותית בפעילות מזיקי
הקיץ ,ובפרט של האקריות וכנימות עש הטבק ,כפי שיפורט להלן.
לתשומת לב המגדלים :משלוחים מישראל ,המגיעים לארצות היעד מאולחים במזיקי הסגר (בעיקר
כנימת עש הטבק ,רימות של מנהרנים ועשי לילה) ,מושמדים ע"י הפיקוח המקומי .כדי להשיג
הדברה יעילה חשוב מאוד להקפיד על יישום נכון של התכשירים (כלי ריסוס ,נפח תרסיס ,גודל
הטיפה ותחלופת תכשירי הדברה).
הערה כללית :לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לוודא את רישויו לשימוש בגידול.

מזיקים
אקריות:
אקרית צהובה/אדומה מצויה.
בעונה זו צפויה התגברות פעילותן כמעט בכל גידולי הפרחים .יש "לפקוח עין" ולאתר את המזיק לפני
שיגרום פגיעה בעלים .עם התגלות המזיק בשטח יש לרסס באחד התכשירים שלהלן ,בהתאם לרישוי
בגידול :ורטימק ודומיו (רומקטין ,אקרימקטין ,בקטין ,ורטיגו ,ורקוטל ,ביומקטין ,אגרירון) ,מגיסטר,
מיטיון משולב ,אפולו ,מייטק/סמבה ,לינטקס/אקריטל (לא בוורדים) ,פליקטרן (לא בוורדים) ,פרופאל
(לא בוורדים) ,פגסוס ,ספיידר ,מסאי (לא בוורדים) ,מייטקלין ,פלורמייט ,אוברון ,אקסמייט.
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חשוב מאוד לרסס מלמטה כלפי מעלה בטיפות קטנות ככל האפשר .בגידולים
בעלי עלעלים צרים וקטנים כמו אספרגוס וירגטוס קשה להבחין באקריות,
והנזק עלול להיות חמור .בוורדים "מכופפים" מומלץ לרסס במרסס מפוח.
חשוב מאוד למנוע מחסור במים והמלחה ,המעודדים הופעת אקריות.
בעונת הקיץ ניתן ליישם את שיטת ההמטרה היעילה מאוד להדברת אקריות
(מדובר בהמטרות קצרות  3-2 -דקות אחת לשעה בשעות אחר הצהריים,
מהשעה  13:00עד השעה  .)17:00יישום שיטה זו מותנה בכך שהמבנה
מאוורר מאוד והצמחים אינם "נכנסים" רטובים לשעות הלילה.
בכל מקרה ,יש לנקוט משנה זהירות כדי שלא לפתח מחלות אוהדות לחות כמו
כשותית ובוטריטיס.
הערה כללית :עקב הירידה הדרמטית ביעילות תכשירי האבאמקטין (ורטימק
ודומיו) נוצר קושי בהדברת האקריות ,ולכן חשוב לגוון ככל האפשר את סל
התכשירים שבהם משתמשים.

נזקי אקרית צהובה בורדים

אקרית אדומה שטוחה
בפיטוספורום ,בארליה
ובמגינית מופיעה לעתים
האקרית האדומה השטוחה
(עלולה לתקוף גם ברוסקוס
אך זה נדיר) .להדברתה
מרססים מיטיון משולב או
אקרימייט/טורק (נסיוני).
אקרית אדומה שטוחה ברוסקוס
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אקרית העיוותים
אקריות זעירות שקופות המוצצות בקדקודי הצמיחה ,בניצנים ,בקיפולי עלים ובפרחים של גידולים שונים
כמו פיטוספורום ,ארליה ,גרברה ואחרים .האקריות הפועלות בקיץ ובסתיו גורמות לעיוות ולכיווץ פרחים
ועלים ולחספוס בגון ברונזה .העלים הנוצרים הם קטנים וגלדניים יותר.
להדברה מרססים באחד התכשירים שלהלן בהתאם לרישוי :ורטימק (ודומיו) ,תיונקס ,אקרין ,מיטיון
משולב ,פרוקליים ,פגסוס.

תריפס קליפורני
אוכלוסיותיו הולכות וגדלות ,ועמן גם הנזק העלול להיגרם .יש לעשות מאמץ ולמנוע מהתריפס להגיע
לאוכלוסיות גדולות גם בחודשים אשר מחירי הפרחים בהם אינם מצדיקים מאמץ כזה .חשוב לזכור כי
בחלקה שבה התריפס אינו מטופל כראוי בקיץ ,יהיה קשה מאוד להדבירו בסתיו ובחורף.
עם התגלות המזיק בשטח ,מרססים חליפות באחד התכשירים שלהלן ,בהתאם לרישוי :מסורול,
דורסן/פירינקס (לא בוורדים) ,דיויפאן ( אינו מורשה לשימוש בוורדים בשום צורת יישום) ,מרשל (לא
בוורדים) ,ורטימק ,רופסט ,טרייסר אולטרה ,דיקרזול.
חשוב לרסס גם את קרקע הערוגות ובשבילים ולהימנע מהשארת פרחים פתוחים בחלקה .בגידולים
השונים (למעט ורדים) מומלץ לאדות דיויפאן במקרר.
כיסוי החממה ברשת נגד חרקים ( 50מש) ,גם אם אינו מונע חדירה באופן מוחלט ,מצמצם מאוד את
האוכלוסיות ומאפשר להדביר ביתר קלות את המזיק המצוי בחממה.
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תריפס הקיקיון
פוגע בעיקר בעלים של גידולים שונים כמו ארליה ,פיטוספורום,
ליזיאנטוס ואחרים .נזקו מתבטא בהשתעמות מסיבית בצדם התחתון
של העלים.
הדברתו דומה להדברת התריפס הקליפורני.
חשוב לשים לב לכך שגם תריפסים אחרים ,כמו תריפס הבננה
ברוסקוס ובמגינית ,עלולים להופיע בתקופה זו.
נזקי תריפס הקיקיון בפיטוספורום

כנימת עש הטבק
בעונה זו מתחילות האוכלוסיות להיבנות ,והמזיק מצוי בחלקות ובגידולים רבים .נזקו של המזיק מורכב
מכמה גורמים  )1:נזקי מציצה;  )2הפרשת רעלנים לרקמת הצמח;  )3התפתחות פטריות פייחת שחורות
על הפרשות הכנימה;  )4הכנימה משמשת וקטור של כמה מחלות וירוס ,כמו וירוס צהבון האמיר בעגבניות
ובליזיאנתוס;  )5הנזק המשמעותי ביותר הוא זה הנובע מהיות הכנימה מזיק הסגר בשוקי היצוא של
הפרחים מישראל.
להדברה מרססים באחד התכשירים :אוויסקט ,סופראציד ,תיונקס ,סימבוש ,סימשופר ,קרטה (קוטל
בוגרים) ,קונפידור ,אקטרה ,מוספילאן ,פגסוס .LQ-215 ,התכשיר אוברון המורשה בכמה גידולים כנגד
אקריות יעיל למדי גם כנגד כנימת עש הטבק .טייגר ואפלורד הם שני תכשירים הפעילים כנגד דרגות
צעירות ,אך חשוב לציין כי בחלקות רבות לא התקבלה הדברה מספקת בשימוש בהם.
הערה כללית :מכיוון שיעילותם של רוב התכשירים ירדה מאוד ,חשוב להשתמש בתכשירים השונים
לסירוגין .בנוסף ,חשוב לבצע פיקוח מתמיד בחלקות ולשקול את סגירתן ברשת נגד חרקים.
כללי :בעבר בוצע בשני אזורים בארץ ניסוי גידול סולידאגו ברשת נגד חרקים ,והתוצאות במניעת הכנימה
היו טובות מאוד.
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מנהרנים (מנהרן העורקים ומנהרן החממות)
בעונה זו פעילותם מתגברת מאוד והם עלולים לגרום נזק רב .יש לזכור כי מנהרן העורקים יוצר את מנהרותיו
בעיקר ב 1/3-התחתון של הצמח ,ולכן חשוב לבדוק גם שם .תפוצתו של מנהרן העורקים בגידולי הפרחים
מצומצמת מאוד והוא נמצא בעיקר בכמה חלקות בדרום הארץ.
בגידולים הרגישים (אסתר ,סולידאגו ,חרצית ,גבסנית ,גרברה ועוד) מרססים לסירוגין אחת ל 5-ימים באחד
התכשירים :ורטימק ,רומקטין ,אקרימקטין ,טרייסר אולטרה ,ספרטה ,אפוגן ,טריגרד/טופגארד ,אויסקט,
פרודקס (בגרברה) ,קרטה (להדברת בוגרים) .גם במקרה זה רישות החלקה מפחית מאוד את הנגיעות.
כנימות עלה
קבוצה זו כוללת בתוכה סוגים ומינים שונים; חלקם רבי-פונדקאים וחלקם תוקפים צמחים מסוימים בלבד.
בעונה זו עדיין ישנה פעילות מקומית של הכנימות בגידולים השונים ,ובמידת הצורך יש לרסס כדי להדבירן.
מרססים באחד התכשירים שלהלן ,בהתאם לרישוי בגידול :פירימור ,תיונקס (לא בוורדים) ,מרשל (לא
בוורדים) ,פגסוס ,דיויפאן (לא בוורדים) ,נקר ,קרטה ,קונפידור ומוספילאן אקטרה (מנגנון פעולה דומה
לקונפידור/מוספילאן) ,טיפיקי (תכשיר חדש מורשה ברוסקוס).
ציקדות
מזיק רב-פונדקאי הפוגע בגידולי שדה ובמטעים .הבוגר והדרגות
הצעירות דומות מאוד (גלגול חסר) ,צבען צהוב-ירקרק ,וניתן לזהותן לפי
צורת ההליכה האלכסונית האופיינית שלהן .בגידולי הפרחים נפגעים
בעיקר שיחים כפרח שעווה ,ארליה ופיטוספורום .במידת הצורך מרססים
באחד התכשירים שלהלן ,בהתאם לרישוי :תיונקס ,רופאסט ,סימבוש,
ואפלורד ( פועל בהצלחה כנגד הדרגות הצעירות ואינו פוגע באקריות
טורפות) ,אקטרה ,קונפידור ומוספילאן .התכשיר פגסוס מדביר בין היתר
גם ציקדות ואקריות (אדומה ועיוותים) .התכשיר החדש טיפיקי יעיל גם
כנגד ציקדות ואינו פוגע באויבים טבעיים (יש לפעול רק על פי התווית).
נזקי ציקדות בפיטוספורום
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פרודניה ולפיגמה
מזיקים אלו מתחילים את פעילותם בעונה זו ועלולים לגרום נזק .במידת הצורך מרססים בהתאם לרישוי
בגידול באחד התכשירים :מץ' ,ראנר (מג"ח בעל מנגנון פעולה חדש) ,פרוקליים ,מוליט ,אטברון ,קרטה,
לאנט ,דורסן/פירינקס ,בז.
חלק מהתכשירים הנ"ל הם צורבניים ויש להקפיד על שימוש כמצוין בתווית התכשיר בלבד .בטיפול
במזיקים אלו ניתן ורצוי לרסס רק במוקדי נגיעות .בנוסף ,רישות השטח (אפילו ברשת  4מ"מ קוטר חורים)
והפעלת קטלן (רק בחלקות מרושתות) עשויים לצמצם מאוד את הבעיה.

מלדרה מטרידה
פעילה בתקופה זו ותוקפת סוגים ומינים שונים של פרחים ,ירקות ,צמחי נוי ,שיחים ועצי פרי .הבוגרים
מכרסמים בעלים ובפרחים ,והדרנים (הזחלים) מכרסמים בשורשים .פעילות הזחלים עלולה לגרום לתמותת
שיחים ושתילים ,בעיקר בחלקות לאחר גיזום .בחלקה שבה מתגלה המזיק מומלץ ל"הגמיע" את הקרקע
בשעות היום (בשעות אלו מצויים גם הבוגרים בקרקע) בסימבוש .תכשירים נוספים שניתן לנסותם הם
תכשירי דאזינון והתכשיר אויסקט .הערה :התכשיר ראגבי המשמש להדברת נמטודות גילה בניסיונות
שנעשו באגוזי אדמה יעילות טובה כנגד מלדרה.

מימין  :אכילות מלדרה
בעלים.
משמאל  :נזקי פגיעה של
מלדרה בשורשיי אסתר
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ערצבים
מזיק תת-קרקעי זה ,המכרסם בשורשים ובאיברי ריבוי תת-קרקעיים עלול לגרום נזק לצמחים ולעתים (בעיקר
בשתילים צעירים) אף לתמותה .יש לעקוב אחר פעילות המזיק בחלקות ,ומיד עם הופעת סימני נזק או
החריצים האופייניים הנוצרים בקרקע מעל למקומות שבהם הוא נע  -מומלץ לפזר גרגרי ספסן או דיאזינון
גרגרי .הערה :האספרגוס רגיש במיוחד לנזקי הערצבים.
נמטודות יוצרות עפצים
מזיק קשה ורב -פונדקאים הפעיל בעונה זו ופוגע בגידולי הפרחים השונים כמו :גרברה ,ציפורן ,ליזיאנתוס,
לימוניום ,אספרגוס ,קוכיה ,היפריקום ,מגינית פרח האורז ,סולידאגו ,אסתר ועוד .הנמטודות תוקפות את
השורשים הצעירים של הצמח וגורמות להפרעות חמורות במעבר המים והמינרלים מהקרקע אל נוף הצמח.

בגידול קיים אפשר לטפל בנמקור או בראגבי ,אך יש לדעת כי
הם אינם מדבירים לגמרי את המזיק ולרוב יש צורך בטיפולים
חוזרים (העיתוי האופטימלי לטיפול הוא בסתיו ו/או באביב).
שמירה על  pHחומצי מסייעת לצמח לקלוט את הברזל
הנחוץ לו ולצמצם במידה מסוימת את הנזק .התכשיר ויידט
גם הוא יעיל כנגד הנמטודות ,אך אינו מורשה להדברתן
בפרחים.

נזקי נמטודות במגינית

נמטודות בשורשי מגינית
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נמטודות עלים ברוסקוס
בעונת הקיץ חשוב מאוד לבצע סניטציה קפדנית ,כלומר סילוק
של הענפים והעלים המראים את הסימנים האופייניים לנגיעות
בנמטודות (כתמים עם שוליים בצבע אדום-ארגמן) .עלים
וענפים אלו מהווים את מקור המידבק לעונה הבאה ,ולכן
סילוקם יצמצם מאוד את הנגיעות בחורף הבא.

תופעת הניוון ברוסקוס
בשנים האחרונות אנו נתקלים בלא מעט חלקות שבהן
נוצרים מוקדים של צימוח מדוכא ואף קרחות ממש .בסקר
שנערך בשנתיים האחרונות נמצא כי במקרים רבים
מתגלות בבדיקה נמטודות חופשיות (בעיקר הנמטודות
מהסוג רוטילנכולוס) וכן פטריות התוקפות בשורשים
ובצוואר השורש (פוזריום ,ריזוקטוניה וצילינדרוקלאדיום).
בימים אלו אנו נערכים לביצוע תצפיות מסודרת שיכללו
טיפולים אגרוטכניים וכימיים שונים.
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קמחית ארוכת הזנב
מזיק זה מופיע בחלקות רבות בעיקר בפיטוספורום (ולעתים גם ברוסקוס) .התכשירים היעלים כנגד מזיק
זה הם אקטרה ,מוספילאן ,דורסן (ודומיו) ,דיזיקטול ,טוקטיון.
חיפושית האספרגוס
מזיק זה מצוי בתקופה זו בשיא פעילותו וגורם נזק משמעותי בעלעלים ובגבעולים של אספרגוס
וירגטוס .גודלה של החיפושית הבוגרת פחות מס"מ; גווניה שחור ואדום והיא בעלת מחושים
ארוכים .החיפושית מטילה  6-5ביצים על כל עלעל (ביצים שחורות) ומתוכן בוקעים הזחלים
שגודלם כס"מ ,צבעם אפור ולהם קופסית ראש שחורה .מכיוון שאין תכשירים המורשים להדברת
מזיק זה באספרגוס ,רצוי לבדוק בזהירות לפני השימוש תכשירים כמו סימבוש וקרטה.

חיפושית האספרג מימין  :ביצים .משמאל :בוגר
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דופונצ'ליה (עש הרקפת)
הנקבה הבוגרת הינה עש הפעיל במשך היום .מהביצים בוקעים זחלים
הנוברים בעלווה ,בגבעול (בעיקר קרוב לקרקע) ובצוואר השורש .נבירה זו
עלולה לגרום לתמותת חלקי צמח שלמים .מזיק זה מרחיב כל הזמן את
רשימת הפונדקאים שלו.
למניעה יש לסגור את המבנה ברשתות .הדברת המזיק תיעשה בתכשירי
ראנר ,ביו-טי פלוס תר .אפשר לנסות גם טריסר אולטרה ,פרוקלים ,אוונט
 .B.T.צריך להקפיד על כיסוי כל חלקי הצמח עד נגירה .אפשר לנסות גם
פיזור של תכשירי ספסן.

זחל דופונצ'ליה

מחלות
קימחון/קמחונית
מחלת הקימחון תוקפת גידולים רבים כמו :ורדים ,גבסנית ,אסתר,
סולידאסטר ,גרברה ,ליאטריס ,פלוקס ,דלפיניום ,פרח שעווה (קמחונית) ועוד.
בעונה זו המחלות הללו פעילות מאוד ,אך בד"כ מגיעות לשיא פעילותן לקראת
הסתיו.
בוורדים חשוב להמשיך ולאייד בכל לילה .יש להקפיד על בדיקת תקינותם של
המאיידים ועל תלייה נכונה שלהם בגובה  1מ' מעל קומת הפרחים לקבלת
פיזור טוב של אדי הגופרית.

קמחון בורדים

קמחון באסתר
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קמחון (המשך)
עם הופעת המחלה בחלקה מומלץ לרסס לסירוגין באחד התכשירים שלהלן ,בהתאם לרישוי :סטרובי,
סיגנום ,סיסטאן (לא בוורדים) ,אופיר (ודומיו) ,מילפאן (יעיל גם נגד בוטריטיס) ,באילטון ,דוראדו ,200
פולאר (יעיל גם נגד בוטריטיס) ,נימגארד (לא בוורדים) ,דומארק ,אביר (לא בוורדים) ,פלינט ,הליוגפרית
(תכשירי גפרית אינם יעילים בטמפרטורת הנמוכות מ 18-מעלות ועלולים לצרוב בטמפרטורות הגבוהות מ-
 30מעלות) .בפרח שעווה מטפלים נגד קימחונית בסקור ,אביר ,הליוגפרית ,סיסטאן ,אופיר ,באילטון ,חוסן,
פולאר.
חשוב :בחממות הוורדים מומלץ להקפיד על כך שפתחי הווילונות יהיו למטה מגובה קומת הפרחים או
מעליה כדי למנוע זרימת אוויר ישירה על האזור הרגיש ביותר לקימחון (נבגי הקימחון עפים ומנגעים עלים
ופקעים צעירים).
הערה :בחלקות ובגידולים שבהם מיישמים את שיטת ההמטרה כנגד אקריות יודבר גם הקימחון (ראה
התייחסות לכך בסעיף "אקריות" לעיל).
חלפת (אלטרנריה)
בגידולים הרגישים כמו :ציפורן ,גבסנית ,גרברה ,פרח שעווה ,עדעד ואחרים ,מומלץ לרסס פעם בשבוע
באחד התכשירים (בהתאם לרישוי) :מנבגן ,מנצידן ,מנקס ,סיגנום ,רובראל ,בראבו/דאקוניל ,סקור,
וקטרה ,פוליקור ( שלושת התכשירים האחרונים הם סיסטמיים ויש לרווח את הריסוס שלאחריהם לפעם
בשבועיים .כמו כן ,מומלץ שלא להשתמש בהם יותר מאשר פעמיים בעונה) .חשיבות רבה יש לאוורור
טוב ולתברואה בחלקה ובבית האריזה.
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חלפת בארליה
בארליה תוקפת החלפת (אלטרנריה פנקס) בעוצמה רבה
וגורמת נזקים בשטח וגם במשלוח .בניסויים שערכו נטע מור
ושות' נמצא כי העמיסטאר והרוברל היו יעילים יותר
מהתכשירים האחרים שנבחנו ,אך יש צורך להמשיך ולבחון
נושא זה .בחלקות נגועות חשוב מאוד לבצע ניקוי של מוקדי
הנגיעות ולסלק את הענפים הנגועים מהשטח (סניטציה
קפדנית).
ריזוקטוניה
מחלה זו תוקפת בעיקר שתילים צעירים בעונת הקיץ והסתיו.
בגידולים הרגישים ,כמו למשל ציפורן ,מומלץ לרסס
חלפת בארליה
בריזולקס בסמוך לזמן השתילה ומדי חודש בשלושת
החודשים שלאחריה .השקיה עודפת (בפרט באדמות לא מנוקזות) מעודדת מאוד את המחלה.
התכשיר טרכלור סופר  Xמורשה להדברת ריזוקטוניה ופיתיום בשתילים של כף הקנגורו.
בארליה תוקפת הפטרייה גם צמחים מבוגרים ,בעיקר במצבים של עודפי מים.
פיתיום
ריקבון שורשים התוקף בעיקר צמחים צעירים מאוד במשתלה או בחממה .להדברה יש לטפל
בדיינון (ראה גם בפסקה הקודמת הטיפול בכף הקנגורו)
פיטופטורה
מחלה הפוגעת בין השאר בפרח שעווה ובפרוטאות וגורמת לתמותת צמחים .בחלקות נגועות מומלץ לרסס אחת
לחודש באלייט או ברידומיל גולד .בשנטוע צמחים בודדים יש לחטא את השטח באדיגן לפי  150סמ"ק לצלחת
נטיעה .שטח המיועד לנטיעה מומלץ לחטא.
יש לזכור כי המחלה פוגעת בעוצמה רבה בחלקות שבהן הניקוז איננו תקין.
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ארוויניה
מחלה בקטריאלית זו עלולה לפגוע בצמחי דלפיניום ,קאלות ,נץ חלב ,קסנדו ועוד .למניעה יש לדאוג
להתייבשות טבעית של הנוף ולא לכסח נוף ירוק .מומלץ גם לרסס שני ריסוסים בקוציד (בנץ חלב -
עלול לצרוב) .ניתן לבחון בזהירות גם שימוש בתכשירי נתרן תת-כלורי ("אקונומיקה" ודומיו בריכוז -2%
.)0.5%
הערה :התכשיר סטרנר (שאינו מורשה לשימוש בגידולי פרחים) משמש בהצלחה להדברת ארוויניה
באגס.
מירותציום רורידום
פטרייה התוקפת גידולים רבים ,כמו אסתר ,סולידאגו ליזיאנתוס ,לימוניום יפני ,כלנית וצמחי בית ,בעיקר
בצוואר השורש וגורמת נבילה טרייה .סימן אופייני לפטרייה הוא יצירת גופי פרי (כתמים) באזור צוואר
השורש בגוונים של ירוק כהה-שחור.
בחלקות שבהן אובחנה המחלה יש לסלק את הצמחים הנגועים ולרסס פעמיים באחד התכשירים:
בויסטין/דלסן ,רובראל ,מנצידן.

צריבות...צריבות....צריבות
אני מוצא לנכון לחזור ולהזכיר כי אחד הגורמים העיקריים לפגיעה באיכות
הפרחים וענפי הקישוט הוא זה המכונה "נזקי צריבות" .פעמים רבות מאוד
אנו נתקלים בנזקים שמקורם בשימוש לא נכון או לא זהיר בתכשירי
הדברה ,בקוטלי עשבים ובחומרי הזנה למיניהם (כולל תכשירים מווסתי
צמיחה) .לפיכך יש לנהוג משנה זהירות בשימוש בחומרים אלו.
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שיטות ריסוס בפרחים

בוריס בורדמן ,רפרנט ריסוס – שה"מ
שיטות הריסוס
את שיטות הריסוס נוהגים לחלק לשלוש קבוצות :ריסוס בנפח גדול  -ריסוס ב 50-ליטרים ויותר של תרסיס
לדונם .ריסוס בנפח קטן  -ריסוס ב 50-5-ליטרים של תרסיס לדונם .וריסוס בנפח זעיר  -ריסוס ב 5-ליטרים
ופחות לדונם.
יחידות לחץ שונות
 1בר  1 אטמוספרה =  14.5ליברות (ליברה =.)P.S.I.

מרססי לחץ
בריסוס בנפח קטן משתמשים בטיפות שקוטר החציון שלהן הוא  250-100מיקרון .ככל שמגדילים את נפח
התרסיס ,עלולים להגיע לנגירה ולהיווצרות טיפות גדולות העשויות ליצור כתמים ולכלוך (בעיקר
כשמרססים עם אבקות רטיבות) ולגרום צריבות ,כאשר משתמשים בתכשירים שהצמח רגיש אליהם.
השיטה היעילה ביותר הגורמת ליישום "נקי" לעין היא השיטה המאפשרת קבלת טיפות קטנות בצפיפות
מתאימה להדברת הפגע ובריכוז המתאים לכך .צפיפות הטיפות הדרושה להדברת מחלות היא הגבוהה
ביותר (כ 400-250-טיפות לסמ"ר) .להדברת חרקים זוחלים מספיקות כ 40-טיפות לסמ"ר ,אך לחרקים
ישובים כמו זחלי כנימות עש הטבק נחוצה צפיפות כיסוי גדולה יותר של כ 250-100-טיפות לסמ"ר .את
כיסוי עלוות הצמח ניתן לבדוק באמצעות נייר מיוחד הרגיש למים.
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הפומיות
הפומיות המתאימות לתחום גדלי הטיפות המומלץ לריסוס הנ"ל בנפח מוקטן ,הן :פומיות קוניות
קון-ג'ט :פומיות אלה מצוינות בחברת "ספריינג סיסטם" באות " "Xומומלצות בתחום של  X6-X3בלחץ של
 5-3בר ( 70-25ליברות) .לפומיות הללו יש סדרות המיוצרות מאלומינה (קרמיקה) ,ומומלץ להשתמש בהן
בשל קצב שחיקתן הנמוך .לפומיות השונות המיוצרות בחברת "אלבוז" יש צבעים שונים .מומלץ להשתמש
בפומיות מסדרת  80 - ATRבצבעים :סגול ,חום ,צהוב או כתום בלחץ של  10-5בר ( 145-75ליברות).
מסנן הקו הנדרש לכל הפומיות הנ"ל הוא  100מש .לריסוס בלחץ גבוה מומלץ להשתמש בפומיות ברלייה
שקוטרן  1-0.8מ"מ בלחץ  40-30בר.
הצבת הפומיות
ניתן לרסס מלמעלה כלפי מטה ומלמטה כלפי מעלה
ולהציב את הפומיות בהתאם לזוויות ולאורך המוט בשיטה
הנבחרת .הפומיות מוצבות במרחק של  50-30ס"מ לאורך
המוט .כאשר הפומיות מוחזקות בעת הריסוס כ 60-ס"מ
מעל קצה הנוף ,תהיה חלוקת התרסיס אחידה .החדירה
לנוף סבוך הולכת ופוחתת ככל שהנוף גבוה יותר ,ובשיטת
ריסוס זו לא יתקבל מרבץ חומר הדברה בצד התחתון של
העלה או הפרח .במוט אנכי ,פומיות המכוונות אל הצמח
מן הצד בזווית עולה משפרות את תמונת הכיסוי ,בתנאי
שהמרחק ביניהן יהיה כ 30-25-ס"מ ,והמרחק בין המוט
לצמח יהיה כ 30-ס"מ .בצורה זו יש לצפות לחדירת תרסיס
לעומק של כ 20-ס"מ לתוך הסבך הצמחי.
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רובי ריסוס
ניתן להחדיר חומר באמצעות רובי ריסוס ,המופעלים בלחץ גבוה מאוד
של כ 30-בר ויותר ( 435ליברות) .במקרה זה יש לקחת בחשבון שגם
אם משתמשים בפומיות הקטנות ביותר (קוטר של עד  1מ"מ) ,נוצרות
טיפות גדולות מ 250-מיקרון ,על כל המשתמע מזה ,כולל נפח תרסיס
גבוה ביותר עם כל חסרונות הנגירה ,כפי שתוארו לעיל.

ילקוט הדף אוויר (מרסס מפוח  -גב מוטורי)
זהו המרסס היעיל ביותר להחדרת התרסיס לסבך הצמחי ,בתנאי
שמפעילים אותו נכון .לשם כך יש להקפיד על כמה כללים יסודיים:
יישמר יחס משקלי של  1:25בין כמות התרסיס לבין כמות האוויר
באותו זמן .לדוגמה :אם ספיקת המפוח היא  5מ"ק אוויר לדקה,
הווה אומר x 51.3 :ק"ג (משקל סגולי של אוויר) =  6.5ק"ג אוויר
לדקה ,אזי קצב זרימת התרסיס חייב להיות  0.26ק"ג לדקה (0.26
=  ,)6.5:25שזה פחות במעט ממחצית הליטר .התרסיס צריך
לפגוש את הצמח במרחק של  3-2.5מטרים ממוצא האוויר .ובעת
הריסוס יש להימנע מטלטול מוט הריסוס לצדדים ולשמור על
מהירות הליכה קבועה ואיטית.
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פומיות סחרור עם מפוח
קיימים דגמים שונים של פומיות הסחרור .בעיקרון ,מצליחה פומית הסחרור לרסק את התרסיס בצורה
אחידה יותר מן הפומיות ההידראוליות ,אך ההצלחה של קבלת חדירה וכיסוי בעזרת ציוד זה תלויה
בכמות ובמהירות האוויר ,שמספקים המפוחים הנלווים לפומיות אלו .עוצמת האוויר נמוכה בהרבה
במרבית המכשירים מזו של ילקוט הדף אוויר ,לכן מומלץ להפעיל פומיות אלה קרוב יותר לצמחים ולבדוק
את מידת הכיסוי.
עירפול
שיטה זו מתייחסת לריסוס בנפח זעיר ,בטיפות בעלות קוטר של
עד  20מיקרון ,המתפזרות בצורת ערפל בכל חלל החממה .שיטת
הערפול מתאימה לשטחים סגורים בלבד ,כמו מחסנים ובתי צמיחה
הניתנים לאיטום באופן מלא .אחד היתרונות הגדולים של שיטת
ריסוס זו הוא שניתן לבצעה מחוץ לחממה ,כך שהרסס לא בא
במגע עם תכשיר ההדברה .מאידך ,יש לזכור שהתרסיס הנו מרוכז
מאוד ,מה שמחייב נקיטת כל אמצעי הזהירות בעת הטיפול בחומר
(בגדי מגן ,כפפות ,מסכה ומשקפי מגן) .הריסוס עצמו יבוצע לאחר
שעות העבודה ,בערב או בראשית הלילה .לאחר שש שעות לפחות
מתום הערפול ,יש לאוורר את החממה למשך שעה אחת לפחות,
בטרם נכנסים לעבוד בה .בחממות המצוידות במערכת אוורור
מאולץ ,מפעילים את המאווררים למשך זמן המספיק להחליף את
כל האוויר מחלל החממה.
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לביצוע הערפול משתמשים במערפל הקר.
המערפל הקר נמצא בשימוש מזה כמה שנים ,בעיקר בחממות פרחים .בניסיונות שנעשו ע"י חוקרים
מהמכון להנדסה חקלאית וע"י מדריכים ,נראה שפיזור החומר שהתקבל באמצעות כלי זה ,טוב יותר מן
הפיזור שהושג עד עתה בכל שיטה אחרת .כמו כן ,התקבל כיסוי טוב יחסית בצדו התחתון של העלה.
באשר לטיב ההדברה ,טרם הושלמו ניסויים מסודרים ,אך הממצאים המתקבלים מהעבודה בשטח נראים
מבטיחים .כנראה ,שכלים אלה יעילים יותר בהדברת מזיקים ופחות בהדברת מחלות.
מבדיקות הפיזור עולה שבכל מקרה מושגת יעילות קליטה גבוהה יותר בצורה מובהקת ,כאשר מסחררים
את האוויר במבנה .את הסחרור יש להתחיל כחצי שעה לפני התחלת הערפול ולהמשיכו כשעה בתום
הערפול .בשום פנים אין לפתוח או להחליף אוויר בכל עת הערפול ושש שעות לאחריו.
ריסוס קרקע (לפיזור קוטלי עשבים)
לריסוס קרקע משתמשים בריסוס מכוון המתבצע ע"י פומיות מניפה .פומיות אלו מאפשרות פיזור נפחי
אחיד על שטח מפולס ומייצרות טיפות גדולות יחסית ,דבר המונע רחף של קוטלי עשבים .זוהי אחת
הסיבות העיקריות להעדפתן .לצורך ריסוס במוט בעל פומיות אחדות משתמשים בפומיות מטיפוס טיג'ט,
הבנויות לעבוד בחפיפה ,וכך לפזר כמות אחידה של חומר ליחידת שטח .כאשר פס הריסוס הוא צר,
משתמשים בפומיות טיג'ט  Eאו פלדג'ט בעלות פיזור רחב יותר ,שאינן בנויות לחפיפה .בכל מקרה ,מומלץ
לעבוד עם פומיות אלו בלחץ  4-1.5בר.
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מיכון בענף הפרחים
כתיבה וצילום :רוני אמיר ,מנהל תחום מיכון – שה"מ

מדיניות המענקים
בשלוש השנים האחרונות חלה מהפכה בענף עם כניסה מסיבית של מיכון .רוב החקלאים קיבלו
מענקים עבור מיכון  -תחת הקטגוריה של מיכון חוסך כוח אדם .עתה ( )1.4.12הסתיימה קבלת
הבקשות למענקים למיכון חוסך כ"א ,ותיתכן פתיחתה השנה בשנית בהתאם לבקשות שהוגשו
ומימושן.
המענקים ששולמו לשנים :2011-2010
הוגשו מעל  400בקשות בסכום של כ 30-מיליון
 .₪בפועל ניתנו מענקים של יותר מ 10-מיליון .₪
בלטו בעיקר מעל  70מערכי מיון מסוגים שונים,
כולם תוצרת הארץ ,בסכום של מעל  16מיליון .₪
נרכשו עשרות מרססים ,בעיקר מרססי תותח
לסוגיהם ,מרססי מוט  18מ' לפרחי שעווה
ומרססים ניידים שונים.

מרסס "תותח"
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נרכשו כמאה מכונות קשירה ,עשרות מכונות ייבוש ושטיפה ,מעל ל 10-מערכות לאוטומציה בחממה,
כמה מכונות להוצאת פקעות ומלגזות אחדות ,כשעוד התאפשרה רכישתן.
בתחום המשתלות נרכשו מעל  70מכונות ,כמו מכונות זריעה ,העתקה ,שתילה ופירוק בלות .בתקופה
האחרונה נרכשו עוד עשרות מכונות שונות מסוף  2011ועד אפריל  ,2012ועוד היד נטויה .ברצוני לציין
את הכמות הנכבדה של מערכי המיון שברובם הייתי שותף בתכנון ,ביעוץ ובהתאמה למגדלים .מערכי
המיון נאמדו בעלות של כ ₪ 300,000-למערך .אין ספק שלכל המערכים הללו תרומה נכבדה באיכות
התוצרת ואחידותה ובחיסכון של כ 30%-בי"ע למיון ואגידה .בממוצע עובדים על המערכים כ 5-עובדים
בהספק של כ 4000-ענפים/פרחים לשעה .בארץ ישנם שלושה יצרנים לצד יבוא חדש או משומש
מהולנד.

שלושה מערכי מיון פרחים הפועלים
לאחרונה וחשוב להציגם:
ר .ד .פלד  -מערך מיון גיפסנית עובד
במשק חודור  -מערך מיון של שקתות
המתהפכות למעלה עם מערכת צילום
וסכין חיתוך אחת ,פטנט של היצרן.
מכונה ראשונה ,המבוססת על צילום,
למיון גיפסנית .מיון על פי אורך ועובי
גבעול ,עם מסוע הזנה ,עובדת היטב גם
בלימוניום ודוביום.
פלצור  -מערך מיון של לימוניום
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פסקל :מיצרן זה נכנסו לשימוש מערכי מיון
נוספים .בצילום נראה מערך מיון של
רוסקוס .במערך זה עמדות לכמה מגישים
ומספר יציאות רב .בין החידושים :צילום צבע
לאיכות.
חזרו לשוק מערכי מיון אנכיים לוורדים
וענפים עם פרח עליון .המכונה מהדגם
האחרון מקושרת דרך האינטרנט ליצרן לשם
תמיכה והתאמה .כוללת מערכת הפעלה
ברורה המשולבת במערכת צילום וללא ספק
מעידה על התקדמות טכנולוגית.
פסקל

מערכת מיון יקרה ומיוחדת המיוצאת לחו"ל
וכוללת מלבד המערכת האופטית הרגילה גם
צילום מתקדם יותר לזיהוי הפרחים ואיכותם
ומשלבת יכולת לימוד .למכונה מערכת כפות
ייחודית הניתנת להתאמה בקלות לכל רוחב
ענף נדרש.

מערך מיון אנכי
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הערה :מומלץ שבכל המערכים יהיו
מסועי יציאה ,מקום לאיסוף ולפינוי גזם
החיתוך ומקום לענפים פסולים .כמו כן,
מומלץ מאוד לנקות את המכונות מדי
יום.
בנושא מענקים למיכון חוסך כ"א
המיועדים רק למשקים שהוקצו להם
עובדים זרים :לאחרונה הורחבו
המענקים גם למערכי ייבוש לאספרגוס.

משום שמגדלים רבים מעבדים
מאות דונמים ,מטפלים כל יום
בעשרות אלפי פרחים ,ממלאים
ומנקים מאות דליים  -מומלץ
להתקין מערכות מילוי לכל תמיסה
לכמה דליים במקביל ומערכות
שטיפה לדליים.
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תחום המיכון אינו שוקט על שמריו ומתרחשת פעילות רבה שאולי תניב פירות בעתיד :מתקן הזנה
אוטומטי לענפי קישוט ,מתקן אוטומטי לקשירת קרטונים – לגרברה ועוד
בעיות לפתרון :גיזום סלקטיבי של ענפים
שתילה וזריעה :בענף הפרחים פעולות אלה שוליות יחסית .בענף הירקות ,לעומת זאת ,אלה פעולות
הדורשות הקצאת משאבים רבה ,ולאחרונה במרבית הענפים משתמשים בהן במכונות אוטומטיות או חצי
אוטומטיות (מוזן אדם) .בענפי הגאופיטים ,שבהם שותלים עשרות אלפי פקעות לדונם ,מתכננים להכניס
העונה מכונות לשתילת שושן וסייפן.
גיפסנית :החידוש בענף זה ,פתיחה מבוקרת
למשך שבוע במספר תמיסות ,תופסת תאוצה
ומתקדמת ומתוכנן בקרוב לבצע זאת בחממות
מבוקרות .ניסיון שנעשה בחורף האחרון צלח
יפה.
הטכנולוגיה בפתיחה מבוקרת של גיפסנית
משתפרת.

דוח זה על מיכון בענף הפרחים הוא ראשוני
וקצר .בגיליונות הבאים נמשיך להביא עידכוני
מיכון נוספים.
דליים שקופים ,מחוררים וקטנים יותר מאפשרים נשימה משופרת ואוורור
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דו" ח סיור בגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת
רם בתאריך 1.4.12
אליעזר שפיגל ,אילן למדני ,אורי פרגמן ספיר

הסיור ,בהדרכת ד"ר אורי פרגמן ספיר ,המנהל המדעי של הגן ,נערך במטרה לאתר צמחים בעלי
פוטנציאל לענפי קטיף ועציצים .השתתפו בו :מגדלים ,מדריכים ,אנשי המו"פים ,נציג פלורה הולנד.
סה"כ כ 25-משתתפים.
הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם הוא למעשה
מעבדה חיה ובה כ 10,00 -מיני צמחים שונים מכל
העולם .אנשים רבים מבקרים בגן המשנה פניו
בהתאם לעונות השנה ,כדי לראות ולהכיר צמחים
שאינם מכירים .באביב היה הגן בשיא תפארתו.
בסיור עברנו בחלקות השונות של הגן ,בצמחייה
אופיינית לחלקים שונים בעולם .התמקדנו בכ20-
מיני צמחים הנראים כבעלי פוטנציאל לענפי
הפרחים ,הקישוט וצמחי עציץ.

.
צילום :דובי וולפסון
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בין הצמחים:

 .1לכנליה ) -(Lachenaliaמשפחת היקינתונים .מוצאו בדרום אפריקה .כולל עשרות מינים שונים .חיי
המדף בעציץ ארוכים .צבעים כתומים ,צהובים ,ורודים ועוד .מתאים לעציצים.
 .2אולמוס ) -(Ulmusמשפחת המישיים .עץ נשיר ,שלאורך ענפיו מסודרים הפירות הכנפיים בצברים.
צבע ירקרק בעל מראה ייחודי ,מתאים כענף קישוט .ניתן לעצב את הצמחים כשיחים .יש לבדוק
אורך חיי מדף ,בשטח התייבש והתפזר תוך שבועיים.
 .3שיטה כחולת-כנף ) -(Acacia glaucapteraצמח בעל פריחה עשירה ,טרמינלית ,חסר עלים ,אולם
הגבעול מכונף ורחב כעלה ,צבעו ירוק-מכחיל שעוותי .נבדק כענף קישוט (בעבר נוסה במו"פ
הבקעה).
 .4רסטיו ) -(Restioמשפחה שבה מינים רבים .צמח
עשבוני רב-שנתי עם ענפים דקים ,צינוריים וירוקים.
קיימים כמה מינים המתאימים כענפי קישוט .כל
המינים דו-ביתיים ,לכל מין יש צמחים זכריים
השונים לגמרי מהצמחים הנקביים.
 .5דונגית ארץ-ישראלית )- )Cerinthe palestina
משפחת הזיפניים .צמח חד-שנתי ,אנדמי לא"י.
פריחה אביבית .הענפים עם עלים מסורגים .העלים
מנוקדים בלבן .הפרחים בצבע קרם ,צינוריים ופונים
מטה .הם מלווים בעלים ארגמניים מיוחדים (חפים)
המוסיפים צבע לתפרחת המיוחדת.
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 .6גביעונית הלבנון ) - (Fritillaria persicaמשפחת השושניים ,גאופיט  .פורח בין פברואר לאפריל.
צורת הפרחים כשל פעמון קטן ,אורכם כ 1.5-ס"מ ,הם תלויים על עוקץ כשפתחם כלפי מטה ומלווים
בחפה ארוך .צבעם של הפרחים נע בין לבן-ירקרק לארגמן ,וששת עלי הכותרת מעורקים בפסי אורך
כהים .מתאים לקטיף.
 .7אלבוקה קנדית ( - )AlbucaCanadensisמשפחת היקינתונים ,גיאופיט .הפריחה אביבית בצבע
צהוב-קרם .מתאים לענף קטיף.
הדרך להפוך צמח מהבר,
לתרבותי או מסחרי היא
ארוכה ורצופת מהמורות.
עם זאת ,יש לכך גם סיכוי
רב .בקרוב תתכנס הוועדה
לאינטרודוקציה עם אנשי
המקצוע ,ותחליט על
המשך הטיפול בנושא.
תודה מיוחדת לביא"ר
לפרחים "אביב" ,שנרתם
לטובת הסיור ,ולמגדלים
שתרמו מזמנם וממרצם.

מימין :גביעונית הלבנון.
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כנס גיאופיטים באנטליה
 28במרס עד  14באפריל 2012
כתיבה וצילום:

מנשה כהן ,חוקר פרחים ,מו"פ צפון
פיני שניר ,ממ"ר גיאופיטים ,שה"מ

מועד הכנס
.
כנס בינלאומי לגיאופיטים ולצמחים עשבוניים רב -שנתיים התקיים באנטליה שבטורקיה בסוף מרס ותחילת
אפריל .לא רבים יודעים ,אך בתכנית המקורית הכנס נקבע להתקיים כשבוע מאוחר יותר .הצצה בלוח השנה
העברי הראתה כי הכנס בעצם תוכנן להתקיים בליל הסדר .פרופ' רינה קמנצקי פנתה לפני כשלוש שנים
למארגנים בבקשה להתחשב בלוח השנה היהודי .מעמדה המיוחד של ישראל וההערכה הרבה אשר לה
זוכה רינה בקהילת חוקרי הגיאופיטים הביאו להקדמתו של הכנס בשבוע כך שגם אנו זכינו להשתתף בכנס
ואף להסב לליל הסדר עם משפחותינו.
המשלחת הישראלית
בעצם לא הייתה זו "משלחת ישראלית" ,אלא
קבוצה שכללה חוקרות ,אנשי מו"פ ומדריך ,ללא
ארגון מרכזי מראש .מישראל השתתפו פרופ'
רינה קמנצקי וד"ר איריס ידידיה ממינהל המחקר,
פיני שניר ממ"ר הגיאופיטים משה"מ ,זיוה גלעד
ממו"פ הבקעה ומנשה כהן ממו"פ צפון.
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אז מה היה לנו?
לכנס שהתקיים באנטליה ,שהיא האזור החקלאי הגדול והחשוב בטורקיה ,הופיעו כ 170-משתתפים מ27-
מדינות .בלטה ,כמובן ,הנציגות של המדינה המארחת ,טורקיה ,אך ניתן לציין את ההצטרפות של מדינות
"חדשות" כמגמה שהולכת ומתגברת בשנים האחרונות .בכנס הופיעו חוקרים מפולין ומרומניה ,מלטביה
ומברזיל ,בנוסף למשתתפים ה"רגילים" מארה"ב ומהולנד .הולכת ועולה הבולטות של ארצות המזרח ,ובראשן
סין ,שאף נבחרה לארח את כנס הגיאופיטים הבא .לא נפקד גם מקומן של יפן ,דרום קוריאה ותאילנד ,לצד
משלחת לא קטנה מאירן .הייתה אפילו נציגות אחת מסוריה ,שכנתנו ממזרח.
הכנס נפתח בחסות שר החקלאות הטורקי ומושל מחוז אנטליה ,ועל החשיבות בה מתייחסים הטורקים לנושא
ניתן ללמוד מהכיסוי התקשורתי הנרחב שהוקדש לפתיחת הכנס בכלי התקשורת הארציים .באותה הזדמנות
כבר נעשה קידום פרסומי לתערוכת "אקספו  "2016שטורקיה אמורה לארח באנטליה.
מדע
בכנס הוצגו כ 60-הרצאות וכ 160-פוסטרים בנושאים מגוונים.
בלטה מאוד תשומת הלב והשקעת המשאבים ההולכים וגוברים
של מדינות שונות בצמחיית הבר המקומית .בסין מתבצעת
עבודה רבה באפיון מיני הבר ,איסופם ,לימוד הפיזיולוגיה שלהם
ומאמץ לאקלמם כגידולים חקלאיים .טורקיה קיבלה ,כנראה,
החלטה אסטרטגית לחקור ולתעד את אוכלוסיית הבר במטרה
לצמצם את האסיף המסחרי הנרחב של חומר ריבוי מהבר.
הרצאות ופוסטרים רבים עסקו בגיאופיטים מהבר כמו :רקפת
( 10מיני בר !) ,גביעונית (פריטילריה) ,איריסים ,צבעוני ,כדן,
אדמונית ומיני בר נוספים .לתשומת לב מיוחדת זכה גלנטוס,
הפרח שנבחר כסמל הכנס .בטורקיה החלה עבודת טיפוח
המתבססת על צמחי בר במטרה לפתח זני תרבות
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012
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בכנס הוצג עציץ אדמונית בעל מופע מעניין מאוד פרי טיפוח מקומי .כמו כן ,הוצגו עציצים פורחים מתוך
פרויקט שימור וריבוי של גיאופיטים מהבר .הבוטנאי הטורקי פרופ'  Ekrem Sszikהציג פן מתסכל  -כיצד בכל
הקריירה הארוכה שלו טרם הצליח לעצור את הנוהג של כפריים לאסוף פקעות של סחלבי בר .הפקעות
נטחנות ומשמשות כחומר גלם בתעשיית משקה הסחלב והגלידה .בתעשיות אלו יש כיום תחליפים מלאכותיים
איכותיים ולכפריים הרווחיות מועטה; ולמרות זאת ,הנוהג הנפסד אינו פוסק ומדי שנה נעקרים להערכתו כ-
 120מיליון פקעות של סחלבים.
דיווחים רבים ממדינות שונות ובהיבטים שונים עסקו בשושן .פרופ'  Jaap van Tuylמאוניברסיטת
 Wageningenבהולנד ,העומד כבר שנים רבות בראש מעבדה לטיפוח שושן ,נתן סקירה כללית על שימוש
בפוליפלואידיות בטיפוח שושן .שניים מתלמידיו ,ובהם עמיתתנו מסוריה ,נשאו הרצאות על היבטים
מולקולריים הקשורים לטיפוח שושן .דווח על עבודות המתבצעות בדרום קוריאה ובסין ,הן בהקשרים של
טיפוח זנים והן בהקשרים של הגנת הצומח (וירוסים בשושן).
רובו המכריע של גידול השושן בישראל מתבסס על זנים מהסוג 'שושן לונגיפלורום' .בנוסף ,מגדלים בקיץ
בארץ גם טיפוסים של שושן פורמולונגי שהינו מכלוא בין מיני של 'שושן לונגיפלורום' עם 'שושן פורמוזנום'
(זנים אלו מכונים ע"י מגדלי ישראל בשם "שושן יפני") .חוקרים מדרום יפן ובראשם פרופ' Hiroshi Okubo
הציגו דיווחים מעניינים ביותר על אוכלוסיות בר של 'שושן לונגיפלורום' הגדלות באיים המסודרים לאורך
 1300ק"מ של הארכיפלג מדרום יפן ועד טאיוואן .בנוסף ,קיימות אוכלוסיות בר של 'שושן לונגיפלורום' ו'שושן
פורמוזנום' באי טאיוואן עצמו .למחקרים אלו עשויה להיות השפעה על כיווני הפיתוח והטיפוח של 'שושן
לונגיפלורום' בעתיד.
ד" ר איריס ידידיה מישראל הציגה עבודה בנויה לתלפיות על ארוויניה בקאלות (אמנם הטקסונומים שינו את
שם הבקטריה מחוללת המחלה לפקטובקטריום ,אך כמו שכל מקרר זה פריג'ידר ,כך כל ריקבון רך ומסריח
יישאר בלשון העם ארוויניה .)...מעבר לרמה המדעית הגבוהה ,הציגה איריס גישה המשלבת מחקר מעבדתי
הכולל טכניקות מולקולריות וחקר מטבוליטים עם קשר הדוק למגדלים ולשדה.
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גישה דומה מוצגת גם בספר חדש שהוצג בכנס .הספר נערך ע"י פרופ' רינה קמנצקי ופרופ' .Hiroshi Okubo
שם הספר מעיד על תוכנו"ORNAMENTAL GEOPHYTES: From Basic Science to :
" ;Sustainable Productionובתרגום לעברית :גיאופיטים לנוי :ממדע בסיסי ועד לייצור בר קיימא.
הספר ,העתיד להתפרסם בספטמבר השנה ,מכיל פרקים הסוקרים את המידע העדכני על עמידות למחלות,
גנטיקה ,פיזיולוגיה וביולוגיה מולקולרית של גיאופיטים המשמשים כגידולי נוי .פרקים נוספים עוסקים בייצור
חקלאי בר קיימא ,ביולוגיה של המוצרים לאחר האסיף וגלובליזציה של ייצור גיאופיטים .מובא מידע על ייצור
גיאופיטים מבוסס בארה"ב ,הולנד ,ישראל ,פולין ,ניו זילנד ויפן ,יחד עם דיווח על התפתחויות חדשות במזרח
אסיה ,ברזיל ,צ'ילה ,דרום אפריקה וטורקיה.
סיורים
במסגרת הכנס התקיימו סיורים "קטנים" לסביבה
הקרובה של אנטליה וסיור "גדול" שמטרתו הייתה
להראות צמחי בצל ופקעת בהרים בפנים היבשת,
המרוחקים כשלוש שעות נסיעה ממקום הכנס .העפלנו
לגובה של כ 2500-מטר ושם התברר לנו שגם על
טורקיה עבר חורף קר וארוך ,ולכן האזורים שאמורים היו
להיות זרועים במרבדי גיאופיטים כוסו בשלג .במחשופי
השלג מתחת לעצים ניתן היה לראות מעט פריחה של
רקפות ,כרכומים ,נוריות וגלנטוס .חוקרי הגיאופיטים
הרעבים לפריחה שופעת הסתערו על מחשופי השלג
הללו תוך הפגנת דבקות במשימה וצילום אובססיבי.
הכנסת האורחים של הכפריים בסביבה עם הצצה לאורח
החיים ,שיטת הבנייה והאומנות המסורתית של אנשי
ההרים פיצו על האכזבה ממיעוט הגיאופיטים.
עלון ענף הפרחים מס'  – 3מאי 2012

חזרה
לתוכן
העניינים

89

נערך גם ביקור קצר בגידולים מסחריים במשקים
באזור אנטליה .ביקרנו בחממות לגידול פרחים
לקטיף  -ורדים ואנתוריון ,ובמשתלה לייצור שתילי
ירקות .כולם מוחזקים ברמה גבוהה ומאובזרים
במיטב הטכנולוגיות
תיירות כפרית
נראה שגם מעט פרחי הבר שראינו  -מקורם
בשתילות מכוונות במסגרת פרויקט לריבוי מלאכותי
ושיקום פרחי הבר .שתילת גיאופיטים מהבר בטבע
באזורים מוגדרים ומוגנים אמורה להשתלב בפיתוח
תיירות כפרית וטיולי פריחה בהרים .נראה שמעבר
לתיירות של "הכול כלול" לאורך החופים ,יש ביקוש

גידול אנטוריום בחממה משוכללת

גם לסוג אחר של תיירות המשלבת טרקים בנופי טבע מרהיבים .לצורך כך מכינים חדרי לינה בכפרים ההרריים
תוך שיקום ושימור מבנים בשיטות הבנייה המסורתיות .תיירות זו אמורה לספק מקומות תעסוקה למקומיים
ולבלום נהירה של אוכלוסיית הכפר אל העיר .בסיורנו התארחנו באחד הכפרים הבולטים והמרשימים בשם
 Ibradiוזכינו לראות נערים ונערות רוקדים בתלבושות מסורתיות.
מפגשים
הכנס ,שאליו הגיעו אנשי מקצוע מארצות רבות ,זימן מפגשים עם בני עמים שאין להם יחסים דיפלומטיים עם
ישראל .האירנים חיפשו את קרבתנו וניסו ביזמתם לברר סוגיות מקצועיות החשובות להם .מאידך ,החוקרת
מסוריה קמה ועזבה את השולחן כשהתברר לה שהיא יושבת בחברת ישראליות .האם מניעה אותה טינה
לישראל? ואולי פחד להראות בחברתנו?
מעבר להרצאות ,לפוסטרים ולסיורים המשמשים כאמצעים לקידום מקצועי ,עצם המפגש ויצירת הקשרים עם
חוקרים ועמיתים מעבר לים מהווים נדבך חשוב שיתרום לשיפור תוצאות עבודתנו כאן בארץ.
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כבוד
כבוד מיוחד נפל בחלקה של ישראל בכלל ,ושל רינה קמנצקי בפרט ,עם בחירתה לעמוד בראש התארגנות
הגיאופיטים הבינלאומית לארבע השנים הבאות .בהליך בחירות שהתקיים במושב המסכם של הכנס גברה
רינה על שני מועמדים מארה"ב ושני מועמדים מטורקיה .רינה מחליפה את פרופ'  Bill Millerמארה"ב שעמד
בראש ההתארגנות בשמונה השנים האחרונות.
מחשבות
המחקר בגיאופיטים נהיה יותר ויותר מבוזר .ארצות רבות
מצטרפות למעגל המחקר .כל ארץ וסגנונה ,עם דרכי החשיבה
האופייניות לה ועם הגישות המייחדות אותה .המזרח (סין ,יפן,
דרום קוריאה ,ובמידה מסוימת גם תאילנד) תופס מקום בולט
יותר ויותר .טורקיה הפגינה היקף עבודה מרשים ביותר.
מדינות תופסות היום את מאגר צמחי הבר שלהן כאוצר טבע
חשוב .כפועל יוצא מכך קשה יותר ויותר לקבל חומר גנטי של
צמחי בר מארצות שונות ,אם כי שיתופי פעולה בין לאומיים
רצויים .אקלום צמחי הבר ושימוש בהם כבסיס לפיתוח זנים
תעודת הוקרה מוענקת לרינה קמינצקי
חדשים מתבצע בטורקיה בהיקף ניכר.
ומה הלקח שלנו?
העבודות מישראל שהוצגו בכנס היו ברמה גבוהה ביחס לעבודות רבות של מדינות "חדשות" בברנז'ה .עם זאת,
אי אפשר שלא לקנא בנחישות ובעוצמה של האיסוף מהבר ובעקבותיו הטיפוח של זנים חדשים שהופגן ע"י
הטורקים .קובעי המדיניות של המחקר החקלאי בפרחים בארץ נמנעו מלאשר טיפוח של זנים חדשים במשך
שנים ארוכות .התוצאה היא מחסור בזנים חדישים המותאמים לדרישות השוק ולאקלים של ישראל .חוסר העיסוק
בטיפוח ויציאה לגמלאות של חוקרים ותיקים הביא לכך שכמעט אין בארץ חוקרים ציבוריים העוסקים בהשבחת
זנים בפרחים .על קברניטי הענף לתת את הדעת על כך ולקיים חשיבה אסטרטגית על מקום הטיפוח בפרחים
במחקר הציבורי בישראל.
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מטאורולוגיה חקלאית
יחיאל שטיינמץ
חורף תשע"ב – 2011-12
החורף היה קר יותר מחורפים קודמים ואת זה חש כל אחד על בשרו .עיון בנתוני הטמפרטורה ברזולוציה של
ממוצע לעשרת מראה לרוב טמפרטורה נמוכה יותר מהממוצע ברוב חדשי החורף (תלוי איפה מסתכלים) .אם
רוצים לקבל תמונה טובה יותר ,דרמטיים יותר בין שנה זו לקודמותיה.
יש לקחת בחשבון לא רק את רגעי
השיא של מינימום או מקסימום ,אלא
לסכום את סך הטמפרטורות במהלך
היום וכך להשוות .אחת הדרכים
לעשות זאת היא להתבונן בנתונים
של שעות קור או מכסות צינון .אלו
מבוססים על מודלים שיוצרו כדי
לכמת את הקור לצורך קבלת
החלטות בגידולים דורשי קור ,לרוב
בגידולי מטע" .נציגת" הפרחים
בשימוש במודלים אלו היא
האדמונית.
הגרפים של שעות קור ומכסות צינון
מראים הבדלים
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נתוני הטמפרטורה מראים כי הקור בחורף זה נבע בעיקר מטמפרטורות יום נמוכות ופחות מטמפרטורות
לילה נמוכות ,כך ,למשל ,במישור החוף .מה שמסביר את מיעוט הנזקים (יחסית) מקור בחורף זה.
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תחילת החורף התאפיינה בלילות קרים .בחודש דצמבר היו טמפרטורות רגילות ביום ,אך נמוכות
בלילה ,וכמויות הגשם היו נמוכות מהרגיל .לעומת זאת ,התאפיין חודש ינואר בהרבה ימי גשם 26 ,עד
 ,29וכמובן בעננות גבוהה .הטמפרטורות באזור ההרים היו נמוכות מהרגיל כל החודש .חודש פברואר
התאפיין בעליות ובירידות של הטמפרטורה ,היה קר מהרגיל אך ללא אירועים מיוחדים .חודש מרס
היה ברובו קר מהרגיל ,ב 19-18-לחודש היו אירועי קרה באזורים מסוימים .בסוכה המטאורולוגית
נמדדו  2-1מ"צ ,ואילו בפני הקרקע ירדו הטמפרטורות מתחת ל 0-מ"צ .חודש אפריל היה מתון.
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הקור השפיע על גידולי פרחים באיחור בפריחה בסוגים רבים ,כמו ליזיאנטוס ,נורית ,שושן ,נץ חלב ועוד; בפרח
שעווה גרם הקור לפרישה רחבה של הפריחות ולנזקים מקומיים .השפעות חיוביות היו על האיכות והיבול של
האדמונית .כל הפרחים שאיחרו לפרוח בחורף ,פרחו בסופו של דבר באפריל-מאי ,חלקם גרמו לעודפים בשוק
המקומי ,וחלקם נמכרו היטב בחו"ל.
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קישורית לאתר מטאורולוגיה של משרד החקלאות:
.http://www.meteo.co.il
נתוני התאדות לפי תחנה – לבחור 'טבלה דינמית' ואח"כ 'סיכום יומי לחקלאים'.

תודה למרק פרל מהמח' למטאורולוגיה במשרד החקלאות ולטליה הורביץ מהשירות המטאורולוגי.
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