
דבר היו”ר 
בני שמולביץ, יו”ר ההנהלה, 

הארגון לחקלאות ביולוגית-אורגנית  
בימים אלו מגיע לסיומו הקיץ, שהיה חם מהרגיל, 

ובחלק מהימים אף חם באופן קיצוני. 
חום  במזג-האוויר,  לתהפוכות  כיום  עדים  אנחנו 

קיצוני קיצי באירופה, לצד אירועי גשם חמורים בספרד ובאיטליה. 
ביותר שמתרחשת  מעל לכל אלה מרחפת הבעיה האקולוגית הרצינית 
ביערות הגשם בברזיל, שריפות שנמשכות מספר שבועות, אשר הורסות 
את האזור הירוק והנושם הגדול בעולם, ויש לכך השלכות על חיי היומיום 

של האנושות בעולם. 
בחלקת האלוהים הקטנה שלנו בארצנו העניינים לא כל-כך... הארגון מתקשה 

במצבו הכלכלי, ונעשים מאמצים גדולים על-מנת לסגור את הפערים.
חקלאים,  עם  להיפגש  כדי  לשטח  יצאנו  האחרונים  החודשים  במהלך 

לשמוע ולהשמיע.
נקודות  ועוד  עוד  ונוספים  התפתחות,  מגמת  נמשכת  הירק  גני  בנושא 
מכירה של תוצרת אורגנית ישירות מהחקלאי. במקביל ישנה התפתחות 

גם בנקודות המכירה ברשתות. 
לצערי, נמשכת מגמת היציאה או הצמצום ביצוא בענף האורגני, בקרב 
מגדלים גדולים עם מאות דונמים. הקשיים, בעיקר בענף הגזר האורגני, 
אנחנו  ולגדל.  להמשיך  האם  במשקים  ההחלטות  על  מאוד  משפיעים 
יותר, שיביא אתו  עושים מאמץ למציאת פתרונות למחזור גידולים רחב 

הכנסות ופרנסה. 
יחסינו/קשרינו עם משרד  ציינתי את   ,2019 יוני  בביטאון הקודם, מחודש 
החקלאות. לא היה בכוונתי לפגוע במי מעובדי המשרד ובוודאי שלא בשר 
עצמו. כל כוונתי הייתה לבקש את הבמה המגיעה לענף האורגני, שהוא 
ממובילי החקלאות, וחקלאיו נותנים שירות לכלל חקלאי ישראל, מרמת 
הגולן בצפון ועד ליישובי הערבה בדרום, בכל מגוון הגידולים, גידולי שדה, 
חממות, מטעים, בעלי-חיים ותעשייה אורגנית, וכל זאת כדי שנוכל לספק 

מזון טוב ובריא לציבור בישראל. 
של  שנה  לכולנו  מאחל  אני  בפתח,  העומדת  החדשה  השנה  לקראת 

הצלחה חקלאית, גשמים בעיתם והצלחה במעשי ידינו. 
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דבר מנהל האגף המקצועי 
אלי אהרון 

לעשיית  נדרשים  אנו  ובמסגרתם  לפנינו,  תשרי  חגי 
חשבון נפש בנוגע לכל מה שעבר עלינו בשנה החולפת. 
לקיומן של  נוגע  המאפיין המרכזי של השנה שחלפה 
שתי מערכות בחירות לכנסת, המשפיעות משמעותית 
על היכולת לקבל החלטות במשרדי הממשלה, ובכלל 

זה במשרד החקלאות.
לצערנו, הניסיונות החוזרים ונשנים של נציגי הארגון להיפגש עם שר החקלאות 
ומנכ"לו  לא צלחו, והבעיות המלוות את החקלאות האורגנית, שלגביהן נדרשות 
החלטות שר/מנכ"ל, נותרו ללא מענה. כך, למשל, הסיוע של משרד החקלאות 
בהדרכה האורגנית הסתיים בסוף חודש אפריל ולא חודש. יש לציין בעניין זה, 
כי הארגון ממשיך לספק הדרכה הכוללת מפגשים אישיים במשקי החקלאים, 
מפגשים מקצועיים באזורים השונים וכן קורסים שנתיים המתקיימים בחסות 
הארגון. מעבר לכך, נמשך כסדרו שיתוף-הפעולה של הארגון עם השירותים 

להגנת הצומח ועם שה"מ במשרד החקלאות, כולל מתן מענה כנדרש. 
ניתן לאפיין את השנה החולפת גם במאבק הנציגות החקלאית ביבוא תוצרת 
לחקלאות  שמזיק  יבוא  הפלסטינית,  ומהרשות  מירדן  מטורקיה,  טרייה 
)על אף שאין  ובהחלט משפיע גם על מחירי התוצרת האורגנית  הישראלית 

יבוא של תוצרת אורגנית טרייה(.
אי היציבות הקיים בנושא המים מייצר גם אי יציבות חקלאית. אמנם, בעקבות 
אך  מים,  מ"ק  מיליון  כ-70  לחקלאות  נוספו  החולפת,  בשנה  הגשמים  ריבוי 
הרפורמה שנעשתה במחירי המים נמצאת בסכנה, ויש חשש כבד כי במסגרת 

חוק ההסדרים והקיצוצים בתקציב תיפרץ הרפורמה ויועלו המחירים. 
כבר כיום קיבלה רשות המים החלטה להעלות את מחיר מי השפד"ן עד לגובה 

של כ-1.5 ש"ח למ"ק במשך 3 שנים. 
בנושא העובדים הזרים ממשיכה המדינה להתעקש על גביית אגרות והיטלים 
מיותרים, וכמו-כן מתעקשת רשות האוכלוסין על המשך קיומם של הכללים 
בהגעת  עיכוב  בגרימת  וכן  הוויזות  ואובדן  הברחנים  בעניין  צודקים  הבלתי 
עובדים לוויזות קיימות. בנייר מנחה של מנכ"ל משרד החקלאות, יש התייחסות 
והמלצות בנושאים אלו, שעיקרם ביטול/צמצום האגרות וההיטלים וכן המלצה 
משרדי  כ-5  עוסקים  העובדים  בנושא  לצערנו  אך  העובדים.  מכסות  לביטול 

ממשלה, והיכולת לתאם ביניהם לטובת החקלאים כמעט שאינה קיימת. 
החקלאים גם מתמודדים עם בעיות רגולציה המגיעות ממדינות שונות, שאתן 
חדשה  תקנה  על  האירופי  האיחוד  הודעת  ולדוגמה:  מסחר,  ביחסי  אנחנו 
הדורשת להוריד את רמת העפר ביצוא תפוחי אדמה מ-3% ל-1%, הפוגעת 
ביכולת של החקלאים לאסוף את הפרי ב"אסיף שדה" ) ישירות לביג-בג( וכן 

מאדמות לס, מאדמות בינוניות וכבדות. 
משלחות המגיעות מגרמניה, כדי לפקח על גידולים אורגניים, נתקלות בשאריות 
חומרי הדברה על העלווה בלבד )כנראה בגלל רחף( ופוסלות תוצרת אורגנית 
אף שזו אושרה על-ידי חברות הפיקוח בארץ, וגם זו בעיה שאין לה מענה ויש 

להיזהר בכך. 
לסיכום: במשרדי הארגון יש רשימה לא קצרה של נושאים הדורשים טיפול, 

וכולנו מקווים שנצליח לקדם אותם עם כינונה של ממשלה חדשה בישראל. 
שתהיה לכולנו שנה חדשה ומוצלחת מקודמתה.
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יוסף הקימו את ביתם בקיץ  ורועי  אביטל 
2011 במושב באר מילכה, הצעיר ביישובי 
רמת  האזורית  שבמועצה  ניצנה  פתחת 
נגב. המשקים החקלאיים של חברי המושב 
הוקמו בדיונות הסמוכות לנחל לבן, ממש 

על הגבול עם מצרים.
"מספר חודשים לאחר הגעתנו, שתלנו את 
את  נטענו  אחריו  הראשון.  התאנים  מטע 
כרם ענבי המאכל, ואחרי מספר חודשים 
בשנה  עונתיים.  ירקות  בגידול  התחלנו 
אינטרנט  אתר  לאוויר  העלינו  השלישית 
שלנו  השיווקית  הפלטפורמה  את  והקמנו 
- מערך שיווק ישיר של סלים עד הבית". 
פורה  למשק  הפכו  החוליות  הדיונות 
הגיעה  ההצלחה  דונמים.   70 של  ופורח 
מטייבים,  גידולים  קומפוסט,  הרבה  עם 
ההשקיה  ואופן  הזרעים  מחזור  של  הבנה 
הנכון לתנאי האזור, וכמובן - הרבה זיעה, 

התמדה ועקשנות.
כתוב  המשק  של  האינטרנט  באתר 

לגדל על אדמת  )http://meshek-yosef.co.il( ש"המשק הוקם מתוך חלום 
הנגב  לתושבי  ולאפשר  ובריאים  מזינים  אורגניים  ופירות  ירקות  המדבר 

ליהנות מהם".
ירקות העונה,  גדול של  - באר מילכה" מגוון  יוסף  כיום מגדלים ב"משק 
בשטח פתוח ובבתי רשת, כרם ענבי מאכל, מטע תאנים, מטע נקטרינות 

משק לדוגמא
המשק האורגני של משפחת יוסף בבאר מילכה

ד"ר יזהר טוגנדהפט

וכמה עצי מג'הול המספקים את  ותפוזים, קצת אגסים  לימונים  ופרדס 
ושני חמורים  יש במשק תרנגולות, חמישה כלבים  בנוסף  צורכי המשק. 
שמצאו כאן בית. התוצרת, בתגבור של תוצרת אורגנית אחרת ממשקים 
מערד  כולו:  הנגב  לתושבי  הבית  ישירות עד  משווקת  ובערבה,  בנגב 

ונתיבות ועד מצפה רמון. בהצלחה!

מטעים: סיכום עונת הקיץ 
והיערכות לעונות הבאות

ד"ר יזהר טוגנדהפט, מרכז תחום מטעים והזנת הצמח

סיכום עונה בפירות הקיץ
קטיף פירות הקיץ מאחורינו, הבציר והארייה בעיצומם, ואנו בפתחם של 
ובמטעי האבוקדו. היבולים  וקטיף פירות החורף, בפרדסים  גדיד  מסיק, 
עם  לשווקים  להגיע  מצליחים  המגדלים  אך  גבוהים,  אינם  בסך-הכול 
תוצרת איכותית מאוד ועם פירות נקיים מפגעים אסתטיים, שהיינו רגילים 
לראות בעבר. כבר שמענו "תלונות" שהפרי נקי ויפה מדי. סיפורים כאלה 
מחזקים את ההערכה לצרכן הפרי האורגני, שאינו מסתכל בקנקן, אבל 
האיזון  לחיזוק  ולפעול  להמשיך  יש  בו.  זלזול  מצדיקים  אינם  בהחלט 
 - ומכנימות  מתריפס  למשל   - בפרי  פגעים  למזעור  במטע,  הביולוגי 
ולפעול לדילול נכון ולהזנה מיטבית שיובילו לעץ בריא ולתוצרת איכותית. 

המאבק על ליבו וכיסו של הצרכן הישראלי קשה ומתמיד.

קיץ חם
חודש יולי שחלף היה החם ביותר "מאז החלו המדידות". וחודש אוגוסט? 
הנה ציטוט מסיכום העשרת השנייה לחודש זה, מאתר השמ"ט: "בסה'כ 

עצות מקצועיות לעונה

גבוהה  הייתה  הממוצעת  היומית  המקסימום  טמפרטורת  לעשרת, 
המינימום  טמפרטורת  האזורים.  ברוב  מ"צ   1.5 עד  ב-0.5  מהממוצע 
הייתה  הקרינה  מ"צ.   0.5  ± לממוצע  דומה  הייתה  הממוצעת  היומית 
גבוהה, במיוחד במחצית הראשונה של העשרת. ההתאדות הייתה גבוהה 
מהממוצע בכ-10%". במילים אחרות, חם. גם העצים מגיבים, ויש להקפיד 
יש חשיבות כפולה להשקיה  וסדירה. במטע האורגני  על השקיה תקינה 
אל  הזנה  יסודות  להסעת  העיקרי  האמצעי  הוא  המים  פיזור  כי  נכונה, 
שורשי הצמח ולעידוד הפעילות המיקרוביאלית בקרקע. קומפוסט יבש 
הוא חסר תועלת לעץ ולקרקע, נשרף ועף ברוח. יש להקפיד על הרטבה 

רציפה של החומר המפוזר. 

מחזור הזנה בסתיו
מוקדם  שנקטפו  במינים  נוסף.  הזנה  למחזור  מומלץ  מועד  הוא  הסתיו 
העלים.  בבדיקות  בהתחשב  הזנה,  מנת  לתת  חשוב  לצמוח,  וממשיכים 
לתרדמה,  הכניסה  לפני  פחמימות,  במאגר  העץ  "תדלוק"  בנשירים, 
אחידה.  בצורה  ולחנוט  לפרוח  להתעורר,  העץ  יכולת  את  מאוד  משפר 
פקעי  ובהדרים,  בסובטרופיים  חם.  חורף  בתנאי  חשוב שבעתיים  הדבר 
יכניס את  זו  הפריחה מתמיינים על הצימוח הסתווי. צימוח חלש בעונה 
דשן  או  קומפוסט  פיזור  הם  הקיימים  האמצעים  חזקה.  לסירוגיות  העץ 
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מרוכז יותר, למשל זבל עוף מטופל או גואנו. גם קמח נוצות יעיל, ואפשר 
אפשר  חלקם  ואת  קיימים,  נוזליים  דשנים  בשוק.  שוב  זה  מוצר  למצוא 

לתת גם בריסוס עלוותי.

פעולות לקראת נטיעה - סוף מעשה במחשבה תחילה
את  ולנצל  השטח  הכנת  את  להקדים  מומלץ  האביב,  בחודשי  לנוטעים 
שורות  את  לסמן  מומלץ  ולטיובה.  הקרקע  ל"הפעלת"  החורף  חודשי 
או  פאראפלאו  במשתת  ולהצניעו  בשורה  קומפוסט  לפזר  הנטיעה, 

בקלטרת איזמלים כבדה. 
השלב הבא הוא זריעת צמחי כיסוי. בתנאים רגילים מומלץ לזרוע תלתן. 
זריעת שיבולת שועל תייצר עד האביב  בתנאי שיבוש קשה בעשבי בר, 
מסה צמחית יבשה שתפחית נביטה. בתנאי שיבוש במחלות קרקע אפשר 
לזרוע מצליבים. לבחירת סדר הפעולות הנכון וצמחי הכיסוי המתאימים, 

יש להיוועץ במדריכים.

המלצות הגנת הצומח בפלפל/עגבנייה/
מלפפון וירקות אורגניים בבתי צמיחה

איציק כהן, מדריך גידולים אורגניים בבתי צמיחה

הנחיות כלליות
מבנה  בכל  לחלוטין  אטומה  תהיה  מש   50 שרשת  להקפיד  חשוב   .1

החממות, כדי למנוע חדירה של מזיקים.
ולפעול  הטיפול  לפני  התכשיר  אריזת  על  התווית  את  לקרוא  יש   .2

בהתאם. חשוב לשים לב ל"תפוגת" חומרי ההדברה.
ומשתמשים  )דבורי דבש(  חקלאים, המשתמשים בדבורים להאבקה   .3
בנוסף באויבים טבעיים, חייבים לפעול לפי הוראות ספקי הדבורים או 

האויבים הטבעיים.
בפלפל, אין לרסס צמחים הנמצאים בעקה או בצימאון לאחר הורדת   .4

רשת הצל.

מחלות
כימשון...כימשון...כימשון...

מפתחות  הן  מציצות,  אלו  כאשר   - נגועות  בפקעות  בקרקע,  מקורות: 
עלים נגועים במחלה.

הפצה: באמצעות רוח וגשם, לעיתים למרחקים גדולים.
תנאים מעודדי התפתחות )התפתחות מהירה מאוד(:

לחות יחסית מרובה מ-90%;  ש  
טמפרטורות בין 10 ל-25 מ"צ; ש  

לילות קרים וימים בעלי חום מתון, בהם לחות יחסית מרובה, מעודדים  ש  
את התפשטות המחלה;

תנאים יבשים עם טמפרטורות של 30 מ"צ ומעלה יעצרו את הכימשון. ש  
מניעה והדברה:

דני  )פרופ'  הצמחים  ולהרטבת  הלחות  להקטנת  גורם  קרקע  חיפוי  ש 
שטיינברג(;

ש אוורור בתי הצמיחה ככל האפשר;
ש חשוב מאוד לסלק חלקי צמח נגועים במהלך הגידול ובסופו;

ש איבוק בחומרי נחושת וגופרית.

קימחונית, קימחון
המחלה נגרמת על-ידי פטרייה המתפתחת בתוך רקמת העלים וגורמת 

לנזק גדול. התפטיר והנבגים מקנים לה גוון לבן אופייני, בדומה לקמח.
חשוב  ולכן  בצמחים,  מתבססת  היא  כאשר  להדברה  קשה  הקימחונית 
על  המחלה  של  הראשון  הכתם  הופעת  לפני  כמניעה  לטפל  והכרחי 

העלים.
חשוב מאוד להקפיד על תדירות הטיפול אחת לעשרה ימים.

הדברה בריסוס: תכשירי הגופרית הם היעילים ביותר במניעה ובהדברה, 
ובפלפל ידבירו גם את אקרית העיוותים.

בחורף מומלץ לעבור לשימוש בשמנים, כדוגמת שמן EOS או נימגרד.
אין לרסס תכשירי EOS 30 יום לפני ואחרי ריסוס בתכשיר המכיל גופרית.

כשותית
תכשירי הנחושת הם היעילים ביותר במניעה ובהדברה של כשותית. הנזק 
נגרם בעיקר למלפפון, וחשוב להקפיד על ריסוס או איבוק בחומרי נחושת.

מזיקים
זחלים של עש לילה

הזחלים הם לפיגמה, פרודניה, הליוטיס, פלוסיה.
פלפל  פירות  מציאת  עם  לפרי.  חדירתם  טרם  ביעילות  להדבירם  ניתן 
ולהרחיק  סגורה  ניילון  שקית  לתוך  מהשיח  להורידם  מומלץ  נגועים, 

מהמבנה.  
רשת 50 מש סגורה ללא חורים תמנע את כניסת הפרפרים ואת היווצרות 

הנזק מהזחלים.
הדברה: בתכשיר B.T בציליוס )חיידק(, פרוביטפלורבק, ביוטי פלוסוכו'.

תריפסים למיניהם
קישוא  מלפפון,  )פלפל,  בפרי  רב  נזק  לגרום  עלול  קליפורני  תריפס 

.)TSWV( ומעביר וירוס לפלפל ולעגבנייה )ועגבנייה
הדברה ביולוגית: הטורף היעיל הוא פשפש אוריוס וסבירסקי.

הדברה: שימוש בתכשיר טרייסר אולטרה בשילוב שמן.

כנימות עלה
הנזק מתבטא במציצת עלים, בדיכוי הצימוח, בהפרשת טל דבש, הגוררת 
פייחת. כנימות עלה עלולות להעביר וירוסים )וירוס המוזאיקה במלפפון 

ווירוס בפלפל(.
רשת 50 מש תמנע את חדירתן של הכנימות לחממה.

הדברה ביולוגית: הצרעה אפידיוס.
הדברה: ריסוס ב"תותח", טימור C ונימקס 45.

אקרית אדומה
האקריות ניזונות מגירוד ומציצה של תוכן התאים בצמח. הן טוות קורים 

שמשמשים להן כהגנה מפני תנאי האקלים. 
אמצעי התפשטות המזיק מצמח לצמח: רוחות ובני אדם.

הדברה ביולוגית: אקרית הפרסימיליס.
הדברה: שימוש בשמנים למיניהם - נימגארד, EOS, טימור C, וחשוב מאוד 

לרסס בקילוח.

כנימת עש הטבק
עליו.  המועדף  כפונדקאי  משמש  ואינו  זה  ממזיק  סובל  פחות  הפלפל 
צהבון  וירוס  את  מעבירה  היא  בהם  ועגבניות,  חצילים  מעדיפה  הכנימה 

האמיר וגורמת לעצירת הגידול.
רשת 50 מש אטומה ללא חורים תמנע חדירה של הכנימה לחממה.
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הדברה ביולוגית: אקרית הסבירסקי.
הדברה: זוהר 215LQ, נימקס ותותח בשילוב שמנים למיניהם.

בחקלאות האורגנית יש חשיבות רבה בזיהוי המזיק בזמן על-ידי פקח 
מזיקים )גם עובד תאילנדי( ולהגיב במהירות לפני התפתחות המזיקים.
לא פחות חשוב: להשתדל לבצע ריסוסי מניעה, בעיקר במחלות עלים.

הקרדית האדומה
ד"ר יצחק שטרן

 )Demanyssus Galinae הקרדית האדומה )בלטינית
היא טפיל חיצוני הגורם לנזקים ניכרים למטילות. 
הטפיל מתפשט בשנים האחרונות בכל האזורים 
אורגניים,  ובלולים  חופש  בלולי  במיוחד  בארץ, 
ודרך  יותר  רבים  שלו  המסתור  מקומות  בהם 

הטיפול קשה.
מקור מזונן העיקרי של הקרדיות הוא דם העופות, אך הן יכולות להתקיים 

גם מעור ומקשקשי נוצות.
מפני שהקרדית האדומה אינה זקוקה לחום גוף העופות, היא מסתתרת 
ולכן ריסוס העופות אינו  וכו',  בציוד, כגון תאי ההטלה, מערכות האבסה 

יעיל .

זיהוי הקרדית
שחיה  הצפונית,  מהקרדית  בשונה 
האדומה  הקרדית  העוף,  על 
בציוד,  לעיל  כאמור  מסתתרת 
מתחת למכסים של תאי ההטלה, 
בחלק התחתון של דרגשי העופות, 

מתחת למאביסים וכדומה.

היא  לגלותה  היחידה  הדרך  המסתור.  במקומות  מתרבה  הקרדית 
בחריצים שמתחת למכסים של תאי ההטלה  יסודית  בדיקה  באמצעות 

ובמקומות מסתור אחרים בציוד הלול.

מחזור החיים
מחזור החיים של הקרדית נחלק ל-3 שלבים: בשלב הראשון, לאחר הטלת 
ראשונית  לנימפה  המתגלגלת  לרווה  בוקעת  שעות,   48-24 תוך  הביצים, 
המוצצת דם; בשלב השני, שגם הוא בן 48-24 שעות, מתגלגלת לנימפה 
שנייה; בשלב השלישי, אף הוא תוך 48-24 שעות נוספות, היא מתגלגלת 

לקרדית בוגרת. כלומר, מחזור החיים הוא בסביבות 7 ימים.

פגיעה במטילות
הקרדית הבוגרת, שמסתתרת על הציוד, עולה בשעות הלילה על המטילות 

וניזונה באמצעות מציצת הדם ואחר-כך חוזרת למקומות המסתור.
נגיעות גבוהה בקרדית האדומה גורמת לאנמיה )חוסר דם( לעיתים קשה, 
שבעקבותיה תהיה ירידה של לפעמים עד 30% בהטלה ובמקרים קשים 

אף תביא לתמותה מאנמיה.

טיפול
לפני האכלוס:

דבר  ודטרגנטים,  מים  עם  בלחץ  היטב  לשטוף  יש  לול,  אכלוס  לפני  א. 
השובר את מצבורי הקרדיות.

לאחר השטיפה היסודית, יש להשתמש בחומרי ההדברה המומלצים  ב. 
לקרדיות  ההדברה  חומרי  כל  היטב,  נעשתה  השטיפה  אם  לקרדית. 

נמצאו יעילים.
טיפול בלול מאוכלס:

מצבורי  את  שמפרק  דטרגנט  עם  במים  הציוד  של  בלחץ  שטיפה  א. 
הקרדיות.

ריסוס הציוד בחומר הדברה מאושר לשימוש במטילות )אין לרסס על  ב.  
העופות(.

ביקרה, צילמה וכתבה: טלי ברנר 

ביקור בפרח - תעשיות מזון 
פריכיות.  המייצרת  "פרח",  חברת  את  פנחס  חיים  הקים   1995 בשנת 
לדברי חיים, "ב-10 אצבעות בניתי את 10 המכונות הראשונות - ייעודיות 
להכנת פריכיות, ויצאתי לדרך. לפני 25 שנה עוד הייתי צריך להסביר מה 
זה פריכית אורז. הפריכית, כמוצר מזון מעובד, מאוד מתאימה לתפיסה 
האורגנית, ולכן פניתי וביקשתי עצה ממריו לוי - מחלוצי התפיסה האורגנית 

בישראל, איך לקדם פריכית אורז מלא אורגנית", והשאר היסטוריה.
פריכית היא כבר לא מוצר בקטגוריה של שמירת 
טעימה.  כלא  בעבר  אותה  שתייג  מה   - המשקל 
הפריכית שודרגה וכיום הפכה למוצר צריכה מוכר 
כוסמת  פריכיות  בית,  בכל  לשימוש,  נוח  ואהוב, 
טכנולוגי  ועדשים.  חומוס  שועל,  שיבולת  וכוסמין, 
המזון של חיים ממציאים מוצרים חדשים ומגוונים, 

שיתאימו לכל טעם. 
מורגש  והדבר  משפחתי,  מפעל  הוא  פרח  מפעל 
ההכרות  ישיבת  ופונקציונאליים.  צנועים  המשרדים  במקום.  באווירה 
מורלי,  בתו,  ועם  והמייסד,  המנהל  פנחס,  חיים  עם  התקיימה  במקום 

הנהלת  בצוות  במפעל.  האיכות  אבטחת  מנהלת 
בתפקידי  משפחה  חברי  חלק  לוקחים  המפעל 

ניהול שונים.
תהליכי הכנת פריכית אורז פשוטים אך מתוחכמים:

במים  האורז  והשריית  ערבול  ניקיון,  תהליכי   .1
ובמלח;

של  ובטכנולוגיה  ייעודי,  לציוד  והעברה  סינון   .2
דחיסה בחום ובלחץ נוצרת ה"דיסקית" בתבנית;

אריזה.  .3
כיצרן אורגני, אחד הכללים שעליהם מקפידים במפעל 
הוא מזעור כמות האריזה, גם לשמירת הטריות. ברגע 
יצאו  רגע  לפני  שרק  החמות,  הפריכיות  שנארזות 
לרגע  עד  והריח,  הטעם  כל  בהן  נשמרים  מאפייה, 

הפתיחה.
וכך החליט מתחילת הדרך.  אינו עוסק בהפצה,  חיים 

הוא מקפיד לעשות את הדבר שהוא הכי טוב בו, וזה הייצור, ואת ההפצה 
הוא מותיר למי שהכי טוב בזה. על המדפים ברשתות ניתן למצוא מגוון 

מרשים של מוצרים, כולם תוצרת "פרח". 
איחולינו להמשך הצלחה.

בתעשייה
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אורי אדלר - מדריך בארגון לחקלאות אורגנית

תפוחי אדמה אורגניים נותרו בימים אלו כגידול האורגני הגדול שעדיין 
מתמודד בשוקי היצוא. תפוח אדמה, גידול שטח פתוח, מהווה לכאורה 
לביצוע  גדולה  חשיבות  יש  אורגני  גידול  בממשק  אבל  פשוט,  גידול 
ובזמן הנכון, כי טעויות בעיתוי או  הפעולות הנדרשות בצורה מדויקת 

בביצוע יהיה קשה או בלתי ניתן לתקן בהמשך.
יש לזכור שבאורגני, בהעדר שימוש באמצעים כימיים, קיימת החובה 
להתאים את שיטת הגידול לתנאים המקומיים, לסוג הקרקע, למחזור 

הזרעים האפשרי, לפוריות הקרקע ולהיסטוריה של החלקה.

נקודות מפתח בגידול תפוחי אדמה אורגניים
להסדרת  בחוק  מעוגנת  בישראל  האורגנית  החקלאות  אורגני:  אישור 
הכנסת  על-ידי  שתוקנו  לתקנות  בהתאם  ופועלת  האורגנית  החקלאות 
בהתאמה לחוק זה )החוק והתקנות הנגזרות ממנו ניתנות להורדה מאתר 

השירותים להגנת הצומח של משרד החקלאות(. 
החוברת ה"ירוקה" מיועדת לעוסקים בחקלאות אורגנית, ומטרתה לתת 
מידע מועיל ופתרונות למגדל האורגני בתחום ההדברה והגברת פוריות 
הקרקע. פתרונות אלה מושתתים על העקרונות של הגידול האורגני הנהוגים 
הוועדה  ובאירופה. התכשירים המופיעים בחוברת אושרו על-ידי  בישראל 
לתכשירים לחקלאות האורגנית, שהיא ועדה מייעצת למינהל השירותים 

להגנת הצומח ולביקורת.
לרשימת תכש ירים לחקלאות אורגנית המורשים לשימוש בישראל 

https: / /www.moag.gov. i l /ppis /Yechidot /chimistry/r ishum_rishuy/
pirsumim/2019/Documents/tachshirim_organic_2019.pdf

חלקת הגידול והמגדל חייבים להיות מאושרים לגידול 
אורגני על-ידי אחד מארבעת גופי הפיקוח לחקלאות 
הצומח  להגנת  השירותים  על-ידי  המורשים  אורגנית 

של משרד החקלאות.   
  IQC סקאל,  אגריאור,  הם:  המורשים  הפיקוח  גופי 

ודרך המעבדה.

בגידול  ואסור  המותר  את  מגדירים  האורגניות  והתקנות  י  האורגנ החוק 
האורגני, במקרה זה תפוחי אדמה אורגניים. החקלאי האורגני חייב לפעול 
תוך  והאיכות,  היבול  מירב ההכנסה,  ולהביא את  בתוך מסגרת התקנות 

עמידה קפדנית במגבלות אלו.

עקרונות הגידול האורגני בשדה
מחזור זרעים

תפוחי אדמה רגישים למגוון פגעי קרקע, כגון ריזוקטניה, פוזריום, קשיון 
ביותר הוא  והיעיל  ועוד מגוון מחלות. הפתרון העיקרי  נמטודות  רולפסי, 
היא  תקין  זרעים  מחזור  על  הקפדה  מפגעים.  נקייה  ע  בקרק להתחיל 
ישולב  הצורך  בעת  ועשבים.  קרקע  מפגעי  הסיכון  להפחתת  מפתח 

במחזור הזרעים  גם גידול ביניים מטייב ממשפחת המצליבים, שמסייע 
נגיעות בהן בהיסטוריה של  בהתמודדות במחלות קרקע, כאלו שידועה 

החלקה וגם כאלו שעלולות להתפתח בחלקה.
ואילו בצפון,  וחיטה,  גזר  בנגב, מחזור זרעים מקובל הוא תפוחי אדמה, 
מחזור הזרעים עשוי לכלול גם חימצה ותירס. כשניתן, קוצרים את החיטה 
שבקרקע.  הזרעים  לבנק  חיטה  זרעי  של  תוספת  מנוע  ל כדי  לשחת, 
במידת הצורך והכורח גם כרב נח, בו נובטים עשבי חורף, יכול להיחשב 
תחילת  עם  העשבים  את  להצניע  שמקפידים  בתנאי  ר,  מהמחזו כחלק 

הפריחה, כדי למנוע את הגדלת בנק זרעי העשבים של החלקה.
לכן,  שהוא.  סוג  מכל  עשבים  בקוטלי  השימוש  אסור  ני  אורג בגידול 
למעשה  השטח,  הכנת  לפני  עוד  מתחילה  העשבים  עם  התמודדות 
בגידול הקודם לתפוחי אדמה במחזור הגידולים, וממשיכה עד סגירת נוף 

הצמחים.
את  לחרוש  מקובל  רב-שנתיים,  בעשבים  משובשות  בחלקות  בקיץ, 
החלקה ולייבשה, כדי לפגוע בחיוניות של חלקי ריבוי וגטטיביים של עשבים 

רב שנתיים, כמו גומא הפקעים )סיידא(, דורת ארם צובא )קוסאב(. 
בעת  בפקעות  לפגוע  שעלולות  מאבנים,  נקיות  חלקות  לבחור  חשוב 

האסיף.
זריעת  לפני  עשבים  זרעי  הנבטת  לצורך  החלקה  את  משקים  בהמשך 
תפוחי האדמה ותיחוחם, כדי להקטין את בנק הזרעים שבקרקע, שיכולים 

לנבוט במהלך הגידול.
עם  בשילוב  הזריעה,  לאחר  מבוצע  העשבייה  עם  ההתמודדות  המשך 

תוספת הזנה. 
הזנת יסוד

הבסיס הוא בחירת חלקה פורייה שכבר גידלה מספר גידולים אורגניים 
באון צימוח גבוה.

קומפוסט: יש להקפיד על פיזור קומפוסט איכותי מועשר בזבל עופות 
מוכר  אורגני  פיקוח  גוף  על-ידי  אורגנית  לחקלאות  מאושר  ייצור  מאתר 
)שעבר תהליך קומפוסטציה תקין ושלם(, על-מנת להעשיר את הקרקע 
וזרעי  מחלה  בגורמי  הקרקע  של  אילוח  למנוע  שני  ומצד  מיטבי  באופן 
החלקה  של  הקרקע  בסוג  תלויים  והרכבו  הקומפוסט  כמות  עשבים. 
הייעודית, פוריותה וההיסטוריה שלה. כדי להבטיח יבול ואיכות וגם להקטין 
ככל הניתן זליגת חנקות ויסודות הזנה אחרים למי התהום, מומלץ להיעזר 
כ-5  לפזר  מקובל  בדיקות,  בוצעו  שלא  במידה  קרקע.  פוריות  בבדיקת 
מ"ק קומפוסט משובח לדונם, שמהווה כ-75-50 יחידות חנקן. יש לזכור 
חלקו  הייעודית,  הגידול  בעונת  זמין  שבקומפוסט  מהחנקן  חלק  שרק 

משמש כדשן שחרור איטי וישתחרר במהלך העונות הבאות. 
זריעה

האביב,  לעונת  הפקעות  פקעות.  הוא  הזריעה  חומר  אדמה  בתפוחי 
בשתילות ינואר, הן מיבוא, ובעונת הסתיו, זריעת ספטמבר-אוקטובר, הן 

גידול תפוחי אדמה אורגניים - האמת נמצאת בפרטים הקטנים

הסמל האורגני היחיד 
של מדינת ישראל

אתר ייצור קומפוסט איכותי )מקור קומפוסט שדה אליהו(
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כאלו  נקיות ממחלות,  זריעה  על פקעות  להקפיד  מגידול מקומי. חשוב 
שגדלו בשטחים מבוקרים בזמן הגידול, וכן יש לבצע בדיקה קפדנית של 

הפקעות עצמן לפני הזריעה.
מחלת הכימשון הינה המחלה המשמעותית ביותר בגידול תפוח אדמה. 
בו  )שהשימוש  נחושת  הוא  זו  במחלה  לשימוש  המאושר  היחיד  החומר 
מוגבל ל-600 גרם חומר פעיל בעונה(, המשמש בעיקר למניעה. במרוצת 
השנים טופחו זני תפוחי אדמה עמידים במידת-מה לכימשון, ולאור חוסר 
היכולת להתמודד עם המחלה בצורה יעילה לאחר הדבקה, זנים אלו הם 

המשמשים כיום את הגידול האורגני.  
יש לזכור, שבממשק גידול אורגני יש איסור על טיפול בפקעות בחומרים 
או  לטפל  ניתן  אורגנית.  בחקלאות  לשימוש  מאושרים  שאינם  כימיים 
לשטוף את הפקעות בחומרים אורגניים, כמו דטרגנטים וסבונים, אף כי 

שיטה זו אינה מקובלת במעשה.
זנים

עיקר הגידול האורגני בארץ מיועד ליצוא לאיחוד האירופי. לאור כך, הזנים 
נקבעים בעיקר לפי דרישות הלקוח האירופי, שדורש לרוב זני איכות בעלי 

ציפה צהובה.
זן עמיד לכימשון, ממקור גרמני, מגודל בישראל במיוחד לשם  אליאנס: 
חלקה  קליפתן  ומוארכות,  בינוניות  עד  קטנות  פקעותיו  חורפי,  יצוא 

וצהובה, וצבע בשרן צהוב עמוק.
דיטה: זן הולנדי שפקעותיו מוארכות, צבע קליפתן ובשרן צהוב. הזן גדל 
מתוך  האסיף,  לאחר  אחדים  חודשים  גם  ומשווק  הגידול  עונות  בשתי 

האחסון.  
בעשור  האורגני  ביצוא  המוביל  הזן  היה  בגרמניה.  שטופח  זן  ניקולה: 

הקודם, אך הוחלף בשנים האחרונות בזנים עמידים יותר לכימשון.

עשבייה: אחד הנושאים המורכבים בחקלאות האורגנית
זורעים  את הפקעות לתוך תלוליות בגובה 17-15 ס"מ מעל לפקעת. 

לאחר הזריעה משקים להרטבת חתך אל מעבר לעומק הפקעות. השקיה 
זו משמשת גם להנבטת עשבים.

מפזרים  האדמה,  תפוח  גבעולי  הצצת  לפני  אך  הפקעות  זריעת  לאחר 
זבל עופות מטופל ומקלטרים עם מקלטרת מטיפוס לילי-סטון, פעולה 
העשבים  את  ביעילות  מדבירה  אך  הגדודית  את  במידת-מה  שמפרקת 

שנבטו.
לאחר הקלטור משקים שוב, להנבטה נוספת של עשבים, תוך שמירה על 

רטיבות עומק בית השורשים של תפוחי האדמה.

קלטרת ליליסטון בפעולה 

לאחר נביטת תפוחי האדמה, מפזרים שוב זבל עופות מטופל ומתללים 
שוב, להדברה נוספת של העשבים שנבטו ולהצנעת הזבל.

נוף בפרק  ובזכות מבנה הצמח של תפוח האדמה שסוגר  פעולות אלו, 
זמן קצר יחסית, מאפשרות התמודדות נאותה עם העשבים, ולכן בממשק 
עיבודים נכון יימנע על פי רוב הצורך בעישוב ידני, שדורש כוח אדם יקר 

שפעמים רבות אינו זמין.
יש לזכור, שזבל אורגני ממקורות שונים ומעונות שונות יכול להיות שונה 

גם באיכות.  
תכולת יסודות אופיינית של זבל עופות מטופל 

)לפי אתר חברת "רמ-נוע"( 

תחולה באחוזיםסוד הזנה
4.5%חנקן
2.8%זרחן

3%אשלגן
82%חומר אורגני

 400 של  תוספת  כלומר, 
מוסיפה  עוף  זבל  ק"ג 
כ-18 יחידות חנקן, אף כי 
רק חלק מהחנקן המוסף 
זמין לעונת הגידול, וחלקו 
מצטרף לבנק החנקן של 
גם  שמושפע  הקרקע 
ומתכולת  הקרקע  מסוג 

החומר האורגני בה.
כדי  בהמטרה  משקים 
לוודא רטיבות מלאה של 

פני השטח ושומרים על פני שטח לחים עד להצצה מלאה של הפקעות. 

השקיה
לרוב  נעשית  אדמה  תפוחי  השקיית 
בהמטרה במערכת קבועה או בקוונוע. 
כל  על  שלוחה  עם  בטפטוף  השקיה 
פחות  אבל  אפשרית,  הינה  תלולית 
במניעת  יתרון  לה  יש  כי  אף  נפוצה, 
השקיה  שיטת  בכל  עלווה.  מחלות 
מלאה,  שטח  הרטבת  להבטיח  חשוב 

אינה  גדלות בקרקע לחה. כאשר ההשקיה  כדי להבטיח שכל הפקעות 
סדירה, עלולות להיווצר פקעות מעוותות )המכונות "בובות"(. 

חשיבות  ולאור  יחסית,  רדודה  האדמה  תפוחי  של  השורשים  מערכת 
השקיה  נדרשת  הפקעות  התפתחות  בשכבת  לחות  על  השמירה 
מקובל  כיום  היומית.  ההתאיידות  החזר  תוך  יחסית,  גבוהה  בתדירות 
להתייחס להתאיידות המחושבת לפי נוסחת "פנמן - רנטיס", אף כי יש 
מגדלים שמעדיפים עדיין לעבוד לפי התאיידות מגיגית. במקומות בהם 
עדיין פועלת גיגית התאיידות, תדירות ההשקיה תלויה גם בסוג הקרקע 

ובאחיזת המים בה.

 3 בריתום  לטרקטור  רתומה  עופות  זבל  מפזרת 
נקודות )מקור תמונה: אתר חברת רמנוע( 

מתלם סיבובי אקטיבי )צילום מיטב מאור, מדריך מיכון של שה"מ(

תופעת "בובות" בתפוחי אדמה
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הגנת הצומח
בעיקרון, באורגני הפעולות משולבות זו בזו, ופעולות שונות משפיעות על 
טווח גורמים. לכן, בדיון על הגנת הצומח עשויה להיות חזרה על נקודות 

שכבר נדונו בסעיפים קודמים.
בחירת זנים עמידים.  .1

מפגעים  נקיות  בחלקות  שגדלו  מפגעים,  נקיות  פקעות  על  הקפדה   .2
בחלקת גידול הזרעים.

פיקוח מזיקים תכוף, שיאפשר גילוי פגעים עם הופעתם.  .3
הסביבתיים  כשהתנאים  המבוצעים  בנחושת,  מונעים  ריסוסים   .4
מתאימים להתפתחות כימשון, ויש דיווחים על תחילת נגיעות בכימשון 
ממקור  שמן  בתכשיר  משולבת  בנחושת  לרסס  רצוי  הגידול.  באזור 
צמחי או תכשיר שמן מינראלי. שילוב ריסוס הנחושת והשמן מאפשר 
הנחושת  כמות  כי  לזכור  )יש  מחצית  לכדי  הנחושת  ריכוז  הקטנת 
נחושת  גרם  ל-600  לפי התקנים  מוגבלת  אורגני  דונם  על  המרוססת 

לדונם לשנה(.
הקפדה על ריסוס יעיל בעזרת מרסס מפוח, שיבטיח כיסוי נוף מלא.   .5
יש לדאוג למרסס ייעודי לחקלאות אורגנית, כדי למנוע סיכון של אילוח 

בשאריות חומרי הדברה אסורים.
פגעים אחרים יטופלו בהתאם לממצאי פיקוח מזיקים צמוד, הדרוש   .6

בחלקות תפוחי האדמה.
פגעי קרקע: 

הקפדה על פקעות נקיות ככל הניתן מפגעים.  .1
עשוי  וגם  השדה  של  אילוח  ימנע  ואיכותי  בשל  בקומפוסט  שימוש   .2
למנוע התפתחות פגעים )סופרסיביות = יכולת הקומפוסט לעכב או 

אף למנוע התפתחות גורמי מחלה בקרקע(.

בחירת חלקה נקייה מפגעים, תוך הקפדה על מחזור זרעים.  .3
במידת הצורך, ניתן כל כמה שנים לשלב חיטוי סולארי של חלקות, אם   .4

ידוע כי הן נגועות בפגעים.

הכנה לאסיף
נוף  לשריפת  בכימיקלים  שימוש  על  גורף  איסור  יש  אורגנית  בחקלאות 

הצמחים, ולכן יש צורך לשרוף את הנוף במשלהב - יקר או בכיסוח.
האסיף נעשה בקומביין שנוקה קודם לכן משאריות גידולים קונבנציונליים.

נפרדים  קירור  בחדרי  להישמר  חייבים  אורגניים  אדמה  תפוחי  אחסון: 
מתפוחי אדמה רגילים. להארכת חיי מדף, מותר להשתמש רק בחומרים 

המאושרים לשימוש בחקלאות אורגנית )שמן מנטה(.
במידה ששוטפים את הפקעות לפני שיווק, יש לדאוג לניקיון מוחלט של 
קווי השטיפה משאריות גידול רגיל, שעלול לאלח את הפקעות בשאריות 
חומרי הדברה האסורים בשימוש בתוצרת האורגנית. שימוש בבית אריזה, 
המשלב תוצרת אורגנית ורגילה, מחייב בניית פרוטוקול פעולה שיאושר 

על-ידי גוף הבקרה.

הערה לסיום
שיאפשר  דרך  מורה  מהווה  אורגניים  אדמה  תפוחי  של  הגידול  ממשק 
ביישום  רגילים עם הפחתה משמעותית  גם תפוחי אדמה  לגדל בעתיד 
חומרי הדברה רגילים, שנאסרים לשימוש חדשות לבקרים, עם התפתחות 
נקייה משאריות. מכאן חשיבות  ולאור דרישת צרכנים לתוצרת  התקינה 
האורגניות  הפקעות  מייצור  בהרבה  גדולה  דרך  כמורה  האורגני  הגידול 
בלבד, ויש לעשות כל מאמץ לשמרו ולהמשיך ולשכללו גם בתקופות בהן 

השיווק האורגני ליצוא נתקל בקשיים שהם זמניים.

שנערכה  בתערוכה  ישראל,  בביתן  למבקרים  הוצג  האורגני  הארגון 
באולנקב )Ulanqab( שבמונגוליה הפנימית של סין. 

השתתף, ביקר ודיווח: אורי אדלר

בסוף השבוע הראשון של חודש ספטמבר זכיתי לייצג את הארגון לחקלאות 
של  המונגולית  הפרובינציה   - הפנימית  מונגוליה  של  בתערוכה  אורגנית 
כ-30  כללה  הישראלית  המשלחת  סין. 
חקלאיות  תשומות  להספקת  חברות 
מקצועיים.  הדרכה  שירותי  ומספקי 
השר  מיל',  אלוף  עמד  בראשותה 
מתן  בסין,  לשעבר  והשגריר  לשעבר 
ישראל- המסחר  לשכת  נשיא  וילנאי, 

על-ידי המארח  כולה  מומנה  והיא  סין, 
והארגון  ישראל  השתתפות  הסיני. 
השתתפות  כללה  בתוכה  האורגני 
בתערוכה וכן השתתפות בכנס מסחרי 
סמוכה  עיר   - בהוהוט  שהתקיים 

.)HOHHOT( במונגוליה הפנימית
הארגון  הופיע  הישראלי  בביתן 
בפוסטר, בגודל דומה לשאר החברות 

שהשתתפו.
כנס  גם  התקיים  מהתערוכה,  כחלק 
בעיר הוהוט, שנפתח על-ידי מתן וילנאי, 
לשכת  ונשיא  בסין  לשעבר  השגריר 

ובהרצאה  סין-ישראל,  המסחר 
פרס  חתן  שכטמן,  דן  פרופ'  של 

נובל מהטכניון.
בהרצאה  הצגתי  הכנס  במסגרת 
לחקלאות  הארגון  את  קצרה 
לשיתוף  נכונותנו  ואת  אורגנית 
עם  ומסחרי  מקצועי  פעולה 
הסינית,  האורגנית  החקלאות 
שהפכה בשנים האחרונות לאחת 
לפי  האורגני.  בעולם  המובילות 
הבין- האורגני  הארגון  נתוני 

המדינה  כיום  מהווה  סין  לאומי, 
החקלאות  בהיקף  השלישית 

וארה"ב.  ספרד  ולפני  וארגנטינה  אוסטרליה  אחרי  העולמית  האורגנית 
הוכרזה  האחרונות  בשנים 
לקידום  חומש  תוכנית  בסין 

החקלאות האורגנית.

גם  התקיים  הכנס  במהלך 
סיור מקצועי, שהחלק המרתק 
בו היה ביקור במוזיאון ובמכון 
מחקר לשימור קרקע, שעליו 
מהעלונים  באחד  אדווח 

הבאים.

הארגון האורגני בתערוכה במונגוליה הפנימית      

סין-ישראל,  המסחר  לשכת  נשיא 
מיל'  אלוף  בסין,  לשעבר  השגריר 
וילנאי, בכניסה לביתן הישראלי  מתן 
"ישראל  הכותרת  תחת  בתערוכה, 

ארץ של יצירתיות"

הישראלי  האורגני  הארגון  של  הפוסטר 
בתערוכה
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פעילות בארגון לחקלאות אורגנית
יפה אלפיטל 

תערוכת משוב 11-12/6/2019
אורגנית  לחקלאות  הארגון  
לקח חלק בתערוכת "משוב" 

בגני התערוכה בתל אביב. 
הארגון  בביתן  המבקרים  בין 
הגיעו להתרשם גם חקלאים 
המתעניינים בתחום האורגני. 
בהזדמנות זו ברצוננו להביע 
את תודתנו והערכתנו לחיים 
להקמת  תרומתו  על  אלוש, 
הביתן של הארגון לחקלאות 

אורגנית במסגרת התערוכה ועל החשיבות שהוא רואה בהעלאת הנושא 
האורגני לסדר היום. 

במסגרת התערוכה התקיימה גם  ישיבת מדריכים ופגישה עם גל וינרבה 
מצוות מדיניות רגולציה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בנושא בחינת 

שינויים ברגולציה בתחום האורגני. 

ביקורים בשטח
במסגרת ההכרה בחשיבות המפגשים עם החקלאים בשטח, ביקרו נציגי 

הארגון במשקים שונים במהלך החודשים יוני - אוגוסט. 

ביקור ב"גליקסמן שיווק ביצים" במושב עשרת - 5.6.2019
וגיורא  שמולביץ  בני 
ב"גליקסמן  ביקרו  סלוס 
המגדלים  ביצים",  שיווק 
מאכל  ביצי  ומשווקים 
אורגניים, במשרדי החברה 
עם  ונפגשו  במושב עשרת 

יוסי גליקסמן. 
החברה קולטת לבית האריזה מיליוני ביצים, בהם חלק נכבד הם מייצרים 
לרשתות  אותן  ומשווקים  אחרים  מחקלאים  רוכשים  הם  וחלק  בעצמם 

השיווק. המבקרים סיירו בלולים ובבית האריזה והמיון של הביצים. 

ביקור בחברת "חוחובה ישראל" בקיבוץ חצרים - 5.9.2019 
"חוחובה  בחברת  ביקרו  טוגנדהפט  יזהר  וד"ר  שמולביץ  בני  אהרון,  אלי 

ישראל", בקיבוץ חצרים.
כפי שמתאר בני: "נפגשנו בתחילה בשדה עם האגרונומים אנוש צין, רונן 
רוטשילד והמגדל אוהד גוטשטט. סיירנו בשטחים של החוחובה, בחלקה 
בחוחובה  קונבנציונליים.  שטחים  ובהרבה  אורגנית  בחלקה  בהסבה, 
האורגנית יש בסך-הכול 2 סוגים, כ-1,000 ד' אורגני וכ-1,000 ד' בשלבים 
שונים של הסבה. החלקות נראות יפה מאוד והפרי מוכן לקראת קטיף/

אסיף. ההתמודדות הרצינית היא עם עשבים, והם נאלצים להתמודד אתם 
בפעולות ידניות”. 

והמארחים התכנסו  האורחים 
והצטרף  הישיבות,  בחדר 
יזהר  החברה,  מנכ"ל  אליהם 
על התפתחות  אילת, שסיפר 
עיקר  והשדה.  המפעל 

הפעילות ביצוא השמן לחו"ל. יזהר ציין מה האתגרים העומדים בפניהם 
לתעשיית  מיועד  האורגני  החוחובה  שמן  כיום  לעתיד.  המחשבות  ומהן 
יציבים,  האורגני  בשוק  המחירים  מגבלות.  ללא  ומבוקש  הקוסמטיקה 

ובמידה שייכנסו עוד הרבה מגדלים, המצב עשוי להשתנות. 

פגישה בגד"ש חלוצה - 12.8.2019 
בגד"ש  אורגני  מגדל  צליק,  הרצל  עם  נפגשו  שמולביץ  ובני  אדלר  אורי 

חלוצה. 
מטרת הפגישה הייתה ליצור קשר מחודש בין אורי לבין המגדלים בדרום.

בני הציג את מצב הארגון ואת ההתארגנות מחדש בנושא ההדרכה. 
הרצל הציג את המצב בגד"ש חלוצה, את הבעיות העיקריות, את  נושא 

רצף הגידולים/מחזור הגידולים, שמאוד לא פשוט בחבל ארץ זה. 
גד"ש חלוצה מתבסס על גזר ותפוחי אדמה אורגניים. בעבר ניסו מספר 

גידולים נוספים, ולמעשה לא הצליחו ליצור רצף משמעותי של גידולים. 
אורי העלה מספר נקודות ופתח את הדלת לפעילות משותפת בין גד"ש 

חלוצה לבין הארגון.
תיבחן האפשרות לגידולי תבלינים למפעל שד"א שבאבשלום. אורי לקח 

על עצמו לנסות לייצור את הקשר.
כמו-כן יבחנו אורי והרצל שיתופי פעולה בנושא זני תפוחי אדמה. 

פגישה בגד"ש נירים - 12.8.2019 
פלחה,  ומגדלי  בוכשטב  אורן  המשק,  מרכז  דרור,  השתתפו:  בפגישה 

אבוקדו, תפוחי אדמה, גזר.
דרור הציג את מצב האורגני בנירים. בסך-הכול ענף הבטטות מושך את 
כל העגלה, ולצדו "רצים" עם תפוחי אדמה, וניסו גידולי תעשייה ובעיקר 

תבלינים למיניהם. 
בני הציג את הארגון ואת אורי, שנכנס לעבוד בארגון, ואורי הציג את עצמו 
ואת הנכונות לבצע צעדים שיעזרו לחקלאי האורגני, כולל שיתופי פעולה. 

כתובת הדוא״ל של אורי אדלר: uriadler@gmail.com, ולא כפי שפורסם 
בגיליון הקודם.

הזמנה לקורס:
 יסודות המטע האורגני

עקרונות החקלאות האורגנית א 
הזנה וסביבה א 

הדברה ביולוגית א 
חקיקה ותעשייה א 

המטע האורגני א 

הקורס יתקיים במשך 5 מפגשים )כל מפגש 5 שעות(, 
בין השעות 13:30-08:30, בחודשים אוקטובר-נובמבר 2019, 

במפעלים האזוריים גרנות.

עלות למשתתף: 2,000 ש״ח )לא כולל מע״מ(.

ההשתתפות בכל המפגשים חובה לעמידה בדרישות 
הקורס.

בסיום הקורס תוענק תעודה.

לפרטים והרשמה: יפה אלפיטל, 03-7361097
yafa@organic-israel.org.il


