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דבר מנהל האגף המקצועי 
אלי אהרון 

מגפת  של  ב'  בשלב  כיום  נמצאת  ישראל  מדינת 
הקורונה ומנסה לייצר פתרונות כאלה ואחרים שיתנו 
בהכרח  מביא  שני  סגר  לבעיה.  חלקי,  ולו  מענה, 

לנזקים גדולים למשק ולכלכלה הישראלית.
ולאלה  ליצואנים  בעיקר  נזקים  קיימים  הישראלית,  לחקלאות  בנוגע 
ועוד.  למיניהן  למסעדות  למלונות,  פתוחים,  לשווקים  תוצרתם  ששיווקו 
אכן, בסבב הראשון תיעדנו נזקים בירקות בלבד בגובה של כ-80 מיליון 
ש"ח, לא כולל את נזקי התבלינים ליצוא. דווקא לגידולים האורגניים הייתה 
השיווק  בתחום  האורגניים  החקלאים  של  יכולתם  לאור  בעיקר  עדנה, 
הישיר לצרכנים, שהיה לו ביקוש רב מטבע הדברים. הניסיון של הארגון, 
לתת לעניין "דחיפה" באמצעות פרסום במדיה שלנו, לא נתקלה בהיענות 
רבה מצד החקלאים, אך עדיין לא התייאשנו. אנו מנסים לרכז רשימות 

שיסייעו למגדלים בשיווק תוצרתם.
לסיכום העיסוק בנושא הקורונה, אני מקווה שבחורף הקרב ובא לא נמצא 
הצפויה  התחלואה  לאור  כיום,  נמצאים  אנו  בו  מזה  גרוע  במצב  עצמנו 

בשפעת.
ברצוני לבשר כי סוף סוף ולאחר קשיים רבים, התחלנו לבצע את ההדרכה 
במטעים אורגניים במסגרת מיקור חוץ עם משרד החקלאות. עובדה זו 

תקל עלינו נוכח הקשיים הפיננסיים של הארגון.
אחת הבעיות בה אנו נתקלים קשורה לרמת האמון שנותן הציבור הרחב 
בארגון,  החברים  המגדלים  לכל  מציעים  אנו  ולכן  האורגנית,  בתוצרת 
להוסיף לתוצרת המשווקת את סמל הארגון "טוב השדה", שאנו מאמינים 
כי יוסיף יתר אמינות ויקבע כי אכן מדובר בתוצרת שעוברת פיקוח נוסף.

הראשון  הינו  היסודות  וקורס  הזום,  במסגרת  קורסים  מתוכננים  בקרוב 
שבהם. יש לכך היענות רבה, ונקווה שיוכתר בהצלחה.   

אשר לעובדים זרים, נכון להיום ניתן להזמין ולהחזיר את העובדים שיצאו 
וטופסי  התנאים  את  לקבל  ניתן  בלבד.  ויזה"  ב"אינטר  מולדת  לחופשת 
הבקשות במשרדי הארגון. בנוגע לעובדים זרים חדשים, עדיין אין הנחיות 
שייכנסו  העובדים  כל  זה,  לרגע  נכון  כי  לציין  יש  האוכלוסין.  רשות  של 
מתאילנד יהיו פטורים מבידוד, היות שתאילנד הינה מדינה ירוקה. בנוגע 

לעובדי שטחים, ניתן להגיש בקשה באמצעות פנייה למועצת הצמחים.
השנה  יולי  חודש  בתחילת 
הופק חוזה ביטוח חדש בקנט, 
החקלאים  לכל  ממליצים  ואנו 
גם  הגידול  שטחי  את  לבטח 
את  המכסה  משלים,  בביטוח 
כל הוצאות הגידול במקרה נזק.  
אני מאחל לכל חקלאי ישראל 
האורגניים  ולמגדלים  ככלל 
ומוצלחת  טובה  שנה  בפרט, 
רפואית וכלכלית, ושתהיה זו 

שנה טובה מקודמתה.
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דבר היו”ר 
בני שמולביץ, יו”ר ההנהלה, 

הארגון לחקלאות ביולוגית-אורגנית  

תקופת החגים, ראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות, 
המעוררים  סליחה,  תפילה,  של  חגים  מאחורנו. 

מחשבות על סיכום שנה ועל תקוות לעתיד.
בתוך הימים הללו, אוכלוסיית ישראל והחקלאים שלה מתמודדים עם נגיף 
הקורונה, שלדעת המומחים אנחנו רק בתחילת הדרך בכל הקשור בו, ומי 

יודע לאן נגיע.
אני יכול להתפלל שהרע מאחורינו ושנמצא יחד את הדרך הנכונה והטובה 

לקראת השנה החדשה.
נפלה לידינו ההזדמנות להגדיל את שיווק התוצרת החקלאית האורגנית 
על-מנת  המקסימום  את  לעשות  רוצים  בארגון  ואנחנו  ללקוח,  מהיצרן 
והיכולת. לכן, מי שעדיין מתקשה לפרסם  לעזור ולקדם, במידת הצורך 
את עצמו, אנחנו נוכל לפרסם את שירותיו במדיה של הארגון, בפייסבוק 

ובאתר האינטרנט של הארגון.
הסל,  את  ולהעשיר  למלא  כדי  אורגניים  מוצרים  שחסרים  למי  כמו-כן, 
ננסה לחבר בין חנות/דוכן לממכר  אורגני לבין יצרניים חקלאיים אורגניים, 

כדי לחזק שיתופי פעולה לטובת קהל הצרכנים.
אנחנו שוב מחפשים את הדרך להחזיר לפעילות אורגנית משקים גדולים 
גידולים  דרך  או  האורגניים  הגידולים  את  משמעותית  צמצמו  או  שירדו 
ליצוא הדורשים עשרות/מאות דונמים או משקים שיסכימו להיכנס לגידול 
גני ירק. אין ספק שלקיבוצים יש את השטח והמים, הם צריכים למצוא את 

האדם שירכז את זה, ולדעתי יראו ברכה בעמלם.
אצל  וביקורים  סיורים  לקיים  המשכנו  פשוטה,  הלא  התקופה  במהלך 
חקלאים ותעשיינים. ביקרנו במשק לולי המטילות של רועי אשוש, "טבע 
גב מיון", ברמת צבי, אצל שמואל שורניק, בגינות הירק, אצל אבו איימן 
מצפה הימים - ראש פינה,  בכפר בן נון במשק "חוביזה", אצל אלון אפרתי 
ובת עמי שורק, במשק שטיין, אצל דנה וקובי שטיין, בכפר יהושע, ובמפעל 

נ.ס. שמנים בנתיבות. 
צמיחה:  "בסימן  בנושא  ב"זום"  לתעשיינים  מפגש  התקיים  בספטמבר 

כלים להגדלת המכירות בשוק המקומי והבינלאומי".
גם ישיבת המועצה התקיימה ב"זום" ב-24.9, ונבחר בה ועד ההנהלה. 

קורס "יסודות החקלאות האורגנית - הלכה למעשה" נפתח באמצע אוקטובר. 
הקורס יועבר ב"זום" וישולבו בו סיורים בשטחים חקלאיים אורגניים. 

נאחל לנו ולכל בית ישראל שנה פורייה ומשגשגת, בריאות וכל טוב.
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משק הר פרחים במושב עופר
אורי אדלר

משק הר פרחים נמצא במושב עופר, במורדות המערביים של הכרמל, 
בתוך נוף עוצר נשמה של חורש טבעי שממנו מבצבץ באופק הים התיכון. 
מושב עופר ממוקם כ-200 מטרים מעל פני הים, מיקום שיוצר בו אקלים 
נוח יחסית לחוף הכרמל, מעט קריר יותר, מעט יבש יותר ועם רוח קלילה 

תמידית, הנושבת מכיוון הים.
יותר  כבר  פעיל  פרחים  הר  בלומברג.  ורונית  יואל  בבעלות  הוא  המשק 
ומעט  חממה  ירקות  פתוח,  שטח  ירקות  של  תמהיל  ומכיל  שנים  מ-15 
מטעים, בהיקף כולל של כ-90 דונם. בנוסף, מטופח במשק עדר עיזים 
ומחלבה לייצור גבינות עיזים מחלב טרי, שנחלב בכל בוקר בתקופת ייצור 

החלב של העיזים. 
לבין  הקריות  שבין  באזורים  לבתים  ישיר  בשיווק  מבוצע  השיווק  עיקר 
קיסריה ונשר. בנוסף, במקום חנות לשיווק מוצרי המשק, שפעילה בימים 
המעוניינים  חנה.  בפרדס  המשק  של  חנות  ישנה  וכן  ושישי,  חמישי  שני, 

בפרטים בנושא יכולים לפנות לאתר משק הר פרחים.
משק הר פרחים מגדל מגוון ירקות גדול, תוך מגמה לגדל עצמאית את 
מירב הירקות המשווקים, כשהשלמות מבוצעות ממשקים אורגניים ברחבי 
עגבניות  הם  בחממה  הגדלים  הירקות  ולמצאי.  לעונה  בהתאם  הארץ, 
ממגוון סוגים, פלפל, מלפפונים, שעועית, תות וחציל, ובשטח הפתוח גדל 

כל מגוון גידולי העלים, שום, בצל ועוד.
אורגני  בממשק  גדלות  העיזים 
אורגני  במזון  מוזנות  משמע  מלא, 
להגברת  בהורמונים  מטופלות  ואינן 
עונות  ישנן  שנה  בכל  ולכן  פוריות, 
הגדיים  חלב.  ייצור  אין  בהן  יובש 
עם  נשארים  במשק  שנולדים 
אימותיהם ויונקים שישים יום ממועד 
ואינם מופרדים מאימותיהם  הלידה 
ישירות לאחר הלידה, כמו שמקובל 

בממשק הגידול הרגיל.
ישראליים,  עובדים  ורק  אך  במשק 
מועסק  כשחלקם  וערבים,  יהודים 

משק לדוגמא

במשק שנים רבות.
לשימוש  הוכנס  האחרונה  בשנה 
שחור  פלסטיק  פרחים  הר  במשק 
תירס,  מעמילן  שעשוי  קרקע,  לחיפוי 
העונה  בסוף  בקרקע  מתכלה  ולכן 
ואינו  טבעית  קומפוסטציה  בתהליך 
זאת בהשוואה לפלסטיק  פינוי.  דורש 
שמוצאו מנפט, שאורך חייו שנים רבות 

ולכן דורש פינוי ומחזור.
בחלקות החווה נעקר גומא הפקעים בהתמדה, ולכן בעייתו כמעט שאינה 

מורגשת.
לטבע.  לילה  דורסי  החזרת  של  מיזם  במשק  פועל  לגידולים,  בנוסף 
עופות,  במסגרתו  ומתקבלים  והגנים,  הטבע  רשות  עם  משותף  המיזם 
כמו תנשמות, ינשופים, כוסות ושעירים מבית החולים לשיקום חיות טבע 
בתל אביב, מרגילים אותם לתזונה של עכברים, ולאחר תקופת הסתגלות 
קצרה משחררים אותם לטבע. בנוסף, מותקנים במשק כמה קופסאות 
במקום  הלילה  דורסי  של  אוכלוסייתם  הגדלת  בפועל,  לתנשמות.  קינון 

הביאה להיעלמות נזקי עכברים במשק.
בשיחה עם יואל הוא הדגיש, שבבוא היום מטרתו היא להחזיר את החלקות 
בהן הוא מגדל לטבע במצב פוריות טוב יותר מהמצב בו החלקות התקבלו 

בתחילת הדרך האורגנית.
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הנחיות כלליות
שימוש נכון באמצעים אגרוטכניים שונים עשוי להפחית נגיעות במזיקים 

בבתי צמיחה. להלן חלק מאמצעים אלה:
מפחית  המבנים,  סוגי  בכל  הקיימות  מש,   50 ברשתות  נכון  שימוש   .1
באופן ניכר את הנגיעות במזיקים, כמו כנימות עש הטבק, כנימות עלה, 

מנהרנים וזחלי עשים. 
את  מפחיתות  אך  תריפסים,  של  מעבר  חוסמות  אינן  מש   50 רשתות   
כניסתם למבנה. אקריות אדומות נכנסות באופן פסיבי לתוך המבנים, ללא 
קשר לשימוש ברשתות; לכן, במבנים סגורים, שבהם אין נגיעות משאריות 
הנגיעות באקריות לרוב בשולי החממה, מכיוון  הגידול הקודם, מתחילה 
זרימת הרוחות וליד הדלתות ומחלקות שכנות נגועות. לכן, חשוב להקפיד 
שרשת 50 מש תהיה אטומה לחלוטין בכל מבנה החממות, וכן חשוב שיהיו 

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

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

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

רשת הצל.
והסביבה  המבנה  ניקיון  על  להקפיד  חשוב  חדש,  גידול  שתילת  לפני   .5
כמו-כן,  מזיקים.  לשאת  העלולות  קודם,  גידול  ומשאריות  מעשבייה 
מומלץ לרסס  לגידול,  גידול  בין  וללא הפסקה  כאשר מגדלים ברצף 

את המבנה לפני השתילה כנגד המזיקים. 

מחלות
עשויים  הגידול,  במהלך  בהם  שינקטו  שונים,  אגרוטכניים  אמצעים 
חלק  להלן  לחות.  באזורי  המתפתחות  נוף  מחלות  של  נזקים  לצמצם 

מאמצעים אלה:
פתיחת וילונות וניקוי רשתות, למניעת הצטברות לחות במבנה.   .1

שורת  מעל  ההדליה  כבלי  בין  המרווח  הגדלת   - מודלים  בגידולים   .2
אל החלקים  ותכשירי ההדברה  האור  האוויר,  כניסת  לשיפור  הגידול, 

המוסתרים יותר של הצמחים המודלים.
על-ידי  במבנה  הלחות  והקטנת  בקרקע  רטיבות  מעודף  הימנעות   .3

שימוש בחיפוי קרקע ובאמצעות בקרת ההשקיה )טנסיומטרים(.
שימוש בזנים בעלי סבילות או עמידות לפגעים השונים.  .4

סניטציה - מומלץ להסיר חלקי צמחים פגועים וחולים, לשם הפחתת   .5
מקורות ההדבקה בחלקה.

הקושי  את  רבים  במקרים  למנוע  עשויים  יעילים  מניעה  ריסוסי   .6
והבעייתיות שיש בהדברת המחלות לאחר הופעתן. 

כימשון
קשה  פגיעה  כדי  עד  רבה,  במהירות  להתפשט  עלולה  הכימשון  מחלת 

מאוד בנוף הצמחים ובפירות. 
מפתחות  הן  מציצות,  אלו  כאשר   - נגועות  בפקעות  בקרקע,  מקורות: 

עלים נגועים במחלה.
הפצה: באמצעות רוח וגשם, לעיתים למרחקים גדולים.

עצות מקצועיות לעונה

תנאים מעודדי התפתחות )התפתחות מהירה מאוד(:
*לחות יחסית מרובה מ-90%; 

*טמפרטורות בין 10 ל-25 מ"צ;
*לילות קרים וימים בעלי חום מתון, בהם לחות יחסית מרובה, מעודדים 

את התפשטות המחלה;
*תנאים יבשים עם טמפרטורות של 30 מ"צ ומעלה יעצרו את הכימשון.

מניעה והדברה:
דני  )פרופ'  הצמחים  ולהרטבת  הלחות  להקטנת  הגורם  קרקע  *חיפוי 

שטיינברג(;
*אוורור בתי הצמיחה ככל האפשר;

*סילוק חלקי צמח נגועים במהלך הגידול ובסופו;
*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 נימגארד.
יום לפני ריסוס בתכשיר המכיל גופרית   30 אין לרסס בתכשירי שמנים  

ו-30 יום אחריו.

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

ארוויניה )בעיקר בעגבנייה, בפלפל ובמלפפון(
בתנאים של לחות מרובה פוגעת המחלה בעיקר בגבעולים. מומלץ לטפל 

בתכשירי נחושת בריסוס או באיבוק. 

ניקוד בקטרי )עגבנייה(
עם  מגיעה  המחלה  לרוב  צהובה.  בהילה  מלווים  כהים  עלים  כתמי 
התכשירים מהמשתלה ומתפשטת במקומות שבהם יש טפטוף של מים, 

כמו מתחת למרזבים. ניתן לטפל בעזרת תכשירי נחושת. 

פיתיום
שתילים  להתמוטטות  וגורמת  שתילה  לאחר  להופיע  עלולה  הפטרייה 
המלווה בריקבון בצוואר השורש ובשורשים. במלפפונים עלולה המחלה 
ומעודפי מים.  בגיל מבוגר. מומלץ להימנע משתילה עמוקה  גם  לתקוף 

כמו-כן, מומלץ לטבול את השתילים לפני השתילה בתכשירי נחושת. 

מזיקים
זחלים של עש לילה

הזחלים הם לפיגמה, פרודניה, הליוטיס, פלוסיה. ניתן להדבירם ביעילות 
להורידם  מומלץ  נגועים,  פלפל  פירות  מציאת  עם  לפרי.  חדירתם  טרם 
מהשיח לתוך שקית ניילון סגורה ולהרחיק מהמבנה. רשת 50 מש סגורה 

ללא חורים תמנע את כניסת הפרפרים ואת היווצרות הנזק מהזחלים.
הדברה: בתכשיר B.T בציליוס )חיידק(, פרוביטפלורבק, ביוטי פלוס וכו'.

תריפסים - בעיקר תריפס הטבק ותריפס קליפורני
תריפסים גורמים לנזק ישיר בגידולים שונים ואף מהווים וקטורים לווירוסים. 

המלצות הגנת הצומח בירקות אורגניים 
בבתי צמיחה

איציק כהן, מדריך גידולים אורגניים בבתי צמיחה
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ביצים הן חלק מתזונה בריאה. הן מספקות חלבון ושלל ויטמינים ומינראלים, 
כגון ברזל, אבץ, ויטמין B12, ריבופלאבין, זרחן וסלניום. החומרים התזונתיים 
אורגניות  ביצים  בריאות.  ולעצמות  לעיניים  בריא,  לעור  תורמים  הללו 

מציעות את כל אותם ויטמינים ומינרלים בכמות ובאיכות גבוהות יותר.

מה הופך ביצים לאורגניות?
התקנים המשמשים לייצור ביצים אורגניות הם:

התרנגולות משוכנות בלולים פתוחים ולא בכלובים. ב 
חופשי  באופן  לנוע  לתרנגולות  ומאפשרת  נמוכה  בלולים  הצפיפות  ב 

ובריא.
התרנגולות צורכות 100% מזון צמחוני.  ב 

מזון התרנגולות אינו מכיל גידולים מהונדסים גנטית או גידולים שטופלו  ב 
בקוטלי עשבים ובחומרי הדברה, בדשן סינתטי או בכל סוג אחר של 

מוצר כימי. 
נאסר לטפל בתרנגולות עצמן באנטיביוטיקה ובחומרי הדברה. ב 

מוסיפה  זאת  גופנית  פעילות  לחצרות.  לצאת  לתרנגולות  מאפשרים  ב 
לבריאות הכללית של התרנגולות, וכמו-כן, אכילת תזונה טבעית של 
בריאותן  את  משפרת  הטבעי,  מזונן  שהיא  בחצרות,  וחרקים  עשבים 

ואת איכות הביצים שהן מטילות.

מהם היתרונות של ביצים אורגניות?
מזינים,  ובחומרים  בוויטמינים  גדושות  אורגניות  ביצים  לעיל,  כאמור 
העיניים  העור,  הלב,  לבריאות  החשובה  מאוזנת  מתזונה  חלק  המהווים 

והמערכת החיסונית. 
ידוע   .3 אומגה  שומן  חומצות  גבוהות של  רמות  מכילות  אורגניות  ביצים 
ששומנים אלה מונעים מחלות כרוניות, מפחיתים דלקות, משפרים את 

תפקוד המוח והגדילה ומסייעים בהפחתת רמות הכולסטרול.
משמעותי  באופן  רווי  ושומן  כולסטרול  פחות  מכילות  אורגניות  ביצים 

בהשוואה לביצים שאינן אורגניות.
לביצים אורגניות טעם משופר, ובשילוב עם הערכים התזונתיים המשופרים 

שלהן, הן מהוות תוספת חכמה לתזונה.  

היתרונות בצריכת ביצים אורגניות  ד״ר יצחק שטרן

רשמים והמלצות לעונת הסתיו
ד"ר יזהר טוגנדהפט, מדריך מטעים

רשמים
ערפילים.  מרווים  הבוקר  את  מתקצרים,  הימים  עברו,  חלפו  תשרי  חגי 
הבציר תכף נגמר, הגדיד בעיצומו, והמסיק ממש מתחיל. קטיף התפוחים 
וגם בפרדס מתחילים קטיפים ראשונים. מטעי האבוקדו  לקראת סופו, 
סבלו מאוד מגל החום של חודש מאי, והשנה נראה מעט פרי בשווקים. 

ויש גם רימון, בננה ועוד מגוון גדול.
בשווקים  ועולה.  הולך  איכותית  אורגנית  לתוצרת  הביקוש  לשמחתנו, 
מרגישים מחסור בעונות שונות, ויש מקום להגדיל את ההספקה של פירות 
שונים, הן במגוון והן במשך העונה. גם שיפור ביכולות האיסום במשק יסייע 
והורדת  להארכת העונה. אין לי ספק שהגדלת ההיצע, הספקה קבועה 
מחירים בכל חוליות שרשרת ההספקה, יובילו להגברת הקנייה של פירות 
טריים, ובהמשך להגדלת הרווחים של כל העוסקים בייצור המזון ושיווקו.

למרות הסגר, הקורונה והמצב הכללי הגורם לדכדוך, אני פוגש חקלאים 
חדורי מטרה ואמונה, שהדברים עוד יתוקנו, ואנו כולנו נמצא את המסלול 
גם  ונפגשים רק בשדה. שומרים על מרחק  רכב,  חולקים  לא  אז  הנכון. 

העגבנייה  של  הנבילה  לווירוס  וקטור  משמשים  הם  הסולניים  במשפחת 
)TSWV(. גידול הפלפל רגיש במיוחד לווירוס, ולכן באזורים, בהם מגדלים 
פלפל ברצף כל השנה, יש קושי רב בהתמודדות עם וירוס זה. אוכלוסיות 
גבוהות של תריפסים עלולות לגרום להתייבשות העלים, לפגוע בצימוח 
ולגרום אף לשריטות בירקות )פלפל, מלפפון,  צעיר, לעצור את הגידול 

קישוא ועגבנייה(. 
הדברה ביולוגית: הטורף היעיל הוא פשפש אוריוס וסבירסקי.

הדברה: 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
עיקר הנזק של כנימת עש הטבק מתבטא בהיותה וקטור לווירוסים שונים, 
הדלועיים  של  העלים  וצהבת   )TYLCV( בעגבנייה  האמיר  צהבון  כמו 
)CYSDV(, שגורמים לעצירת הגידול. הפלפל פחות סובל ממזיק זה ואינו 

משמש כפונדקאי המועדף עליו.
רשת 50 מש אטומה ללא חורים תמנע חדירה של הכנימה לחממה.

הדברה ביולוגית: אקרית הסבירסקי.
הדברה: זוהר LQ 215, נימאקס ותותח, בשילוב שמנים למיניהם.

ולתגובה  ישנה חשיבות רבה לזיהוי המזיק בזמן על-ידי פקח מזיקים 
מהירה לפני התפתחות המזיקים.

חשוב לא פחות: להשתדל לבצע ריסוסי מניעה, בעיקר במחלות עלים.

ליצלן(.  )רחמנא  בזכוכית  במקום  מתכלות  בכוסות  קפה  ושותים  בחוץ 
בכל זאת העשייה ממשיכה, וצריך לטפל, לקטוף ולשווק.

המלצות לעונת הסתיו
מלאה.  לתרדמה  עד  ומטמיעה  חיונית  עלווה  על  לשמור  יש   - נשירים 
שנצברים  הפחמימות  מצבורי  את  מקטין  בעונה  מוקדם  עלים  אובדן 
לפגיעה  תגרום  לאנרגיה,  "רעב"  כשהעץ  באביב,  התעוררות  בחורף. 

בפריחה ובחנטה. 
פרדס וסובטרופיים - צריך לשמור על עלווה חיונית. 

הזנה - עדיין יש זמן לתת תוספת הזנתית קטנה - זבל עוף או גואנו - כדי 
להמשיך לספק לעץ חנקן זמין.

נוף,  ולמנוע התפרצות מחלות  יש לשמור על השקיה תקינה   - השקיה 
יחידות  - כמות  ולהגדלת המידבק  שיכולות עכשיו לגרום לאובדן עלים 

גורמי מחלה, שיחכו לאביב. 
הגנת הצומח - התנאים עכשיו, חום ביום ושעות ארוכות של לחות גבוהה, 
מזיקים  חרקים  עם  התמודדות  גם  פטריות.  להתפתחות  מאוד  נוחים 
הנזק  את  להקטין  כדי  החורף,  לפני  אוכלוסיות  הקטנת  על  מבוססת 
באביב הבא. פרי שנותר על העץ הוא זרז להתבססות של זבובי פירות. 

הטלות בפרי לאחר קטיף מייצרות גל נוסף, שיתגלם ויחרוף בקרקע. 
סניטציה - בכל מין וזן שנקטפו חשוב מאוד לעשות סניטציה של הפרי 

שנותר על העצים. יש לקטוף ולסלק מהשטח. 
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לאחר עיון בחוברות חקלאות מתחדשת משנות ה-80, נתקלתי במדורו 
לחקלאות  בארגון  ירקות  מדריך  ששימש  המנוח,  אבירם  חיים  של 
אורגנית. החלטתי לחדש מדור זה ולהקדישו לחיים ז"ל, שפעל רבות 
לצאתו  סמוך  ימיו  בדמי  ונפטר  ז״ל  לוי  מריו  עם  יחד  האורגני  בנושא 

לגמלאות.

עם  בשיחה  לאחרונה,  הקרקע.  פוריות  הוא  אורגנית  לחקלאות  הבסיס 
המחלקה  מנהל  רבות  שנים  במשך  שהיה  גת,  קרית  איש  אפט,  יצחק 
לסיוע חוץ של משרד החקלאות, הוא הפנה אותי לדבריו של  ד"ר וולטר 
קליי לאודרמילק, שפורסמו בספר "ארץ ישראל הארץ היעודה" בהוצאת 
שהגיע  קרקע,  שימור  איש  לאודרמילק,  ה-40.  משנות  הצעיר,  השומר 
לארץ כיועץ לוועדת פיל הבריטית, התרשם מהפיתוח החקלאי במושבות, 
ובראיון ברדיו ירושלים ב-1939, טען כי אם רוצים אנו חיים בארץ ישראל, 

יש להוסיף לעשרת הדיברות את הדיבר ה-11:
אוצרותיה  שמור  למען  נאמן,  סוכן  לה  והיית  הקודש  אדמת  את  "ירש 
ואת פריונה מדור לדור, ונצרת את שדך מסחף, את עינות מימך מחורב 
ואת יערותיך משממה, ולא תכלה בהמתך את ירק גבעותיה, למען ייטב 
לבניך ולבני בנך עד עולם, והיה כי תמעל מעל בארצך, ונשמה ארצך, 
תחת  וברזל  תחתך  נחושת  האדמה  תהיה  כי  יבולה,  לתת  תוסיף  ולא 

רגליך, ואכלו בניך לחם צר ומים לחץ, עד אובדם מעל פני האדמה".

לדעתי, התחום המוביל ביישום דיבר זה הוא החקלאות האורגנית.
גני הירק והמגדלים, שמשווקים ירקות אורגניים לשוק המקומי, זכו לעדנה 
בימים אלו של קורונה, ואולי היו מהמגזרים היחידים שהיקף מכירותיהם 
בהם  ובימים  סגר  של  בימים  ישיר  לשיווק  מוכנותם  עקב  במיוחד  עלה, 

אנשים ממעטים לצאת ונמנעים מצפיפות.  
כיום, עם החזרה לשגרה חלקית, הצטרפו גם מגדלים קונבנציונליים רבים 
תהיה  האורגנית  שהתוצרת  להקפיד  מחייבת  והתחרות  הישיר,  לשיווק 

אורגנית מוקפדת, במחיר סביר ואיכותית במראה ובתכולה.
נכונים לסייע בשמירה  צוות ההדרכה, עומדים לרשות המגדלים,  אנחנו, 

ובשיפור היבול ואיכות התוצרת, שזהו תהליך מתמשך.

עצות קטנות למגדלי ירקות אורגניים  אורי אדלר, מדריך גד״ש וגינות ירק

השקיה
ההשקיה,  נושא  הוא  בשטח,  בסיורי  נתקל  אני  שבהם  הנושאים,  אחד 
ירק  בגני  בעיקר  רבים,  שבמקרים  ההשקיה,  ובקרת  ההשקיה  מערכת 

מעורבים, לוקה בחסר.
באותה  למצוא  ניתן  רבות  פעמים  בטפטוף.  ההשקיה  במערכות  נתחיל 
שלוחות  של  השקיה  "טקט"  השקיה,  יחידת  תת  באותה  אף  או  חלקה 
אינם  החקלאים  בו  במצב  נתקל  אני  מעט  לא  שונה.  בספיקה  טפטוף 

מודעים לחוסר האחידות בפיזור המים בשטח.
בעיקרון, עדיף שמשק ישתדל לעבוד עם סוג יחיד של שלוחות טפטוף 
במרווח שווה ובספיקה שווה, וזאת כדי למנוע טעויות וכדי לדעת לחשב 
ההשקיה  שיעור  ואת  חלקה  כל  של  השעתית  הספיקה  את  בקלות 
במילימטר מים למ"ר )1 מילימטר מים שהם 1 ליטר מים למ"ר שווים ל-1 
מ"ק מים לדונם(. כדאי, באם ניתן להשתדל, שכל גידול וכל מועד שתילה 
יוזנו מברז נפרד, כדי שכך ניתן יהיה לשלוט בהשקיה בצורה יעילה. ידוע 
מועדי  מספר  או  גידולים  מספר  אילוצים,  עקב  רבים,  שבמקרים  ומובן 
שתילה שונים מקבלים מים מאותו ברז, דבר שדורש התפשרות ועבודה 
ידיעה  תוך  וזאת  מרבית,  המים  צריכת  בו  בשלב  שנמצא  החלק  לפי 

שחלקים אחרים מהחלקה עלולים לקבל ואף לסבול מעודף מים.
נתון חשוב אחר הוא הערכת צריכת המים של הגידולים. בעיקר בימים 
חמים, השאלה היא כמה מים לתת, בעיקר כאשר על אותו ברז שתולים 

מספר גידולים ובגילים שונים.
מההתאיידות  המים  כמות  לחישוב  הבסיסי  הנתון  את  לקבל  ניתן 
המטאורולוגיות  מהתחנות  לקבל  ניתן  שאותה  פנמן,  בשיטת  המחושבת 
המפוזרות ברחבי הארץ. הדרך הקלה כיום לקבלת נתון התאיידות מהימן 
אקלים,  נתוני  קבלת  שמאפשר  אפליקציה-יישומון   -  "AgriMetro" היא 
שפותח על-ידי מטאורולוג משרד החקלאות, מרק פרל, והיישומון "נתוני 
השקיה", שפותח על-ידי ד"ר מלי זקס משירות השדה של שה"מ. שניהם 

.Play Store-כלי עבודה חשוב, שניתן להורידו בחינם מה
ולמנוע  מים  הרבה  לחסוך  יכול  נאות  שימוש  לנסות.  מוזמנים  כולכם 

עודפים ו/או מחסורים.

ושייך  לנתניה  מזרחית  ממוקם  יהושע  בית  מושב 
בשנת  הוקם  המושב  השרון.  חוף  האזורית  למועצה 
1938 כקיבוץ, וכעבור 10 שנים הפך למושב עובדים. 
כולם,  כמעט  העוסקים,  תושבים  כ-900  במושב 
במקצועות חופשיים, ורק מעטים עוסקים בחקלאות.

למשקו  הגעתי  באזור,  שערכתי  סיור  במסגרת 
האורגני של קובי שטיין במושב בית יהושע.

קובי הינו אחד הבודדים במושב שעדיין מפעיל משק 
חקלאי, בשותפות עם אחותו דנה.

חשמל  כמהנדס  בהיי-טק  קובי  עסק  בעברו 
לתחום  לעבור  החליט  לו  וכשנמאס  ואלקטרוניקה, 
בעיקר  אורגניים,  גידולים  במגוון  ולעסוק  החקלאות 

תבלינים ושלל גידולי עלים.
קובי ודנה מנהלים גידולים בסדר גודל של כ-70 דונם, 
לשיווק  סלים  מייצרים  פתוחים,  ובשטחים  בחממות 

ביקור במשק קובי שטיין בבית יהושע  אלי אהרון

בנוסף,  נוספות.  להזמנות  וכן  הלקוח  לבית  ישיר 
לציבור  אורגניים  למוצרים  מכר  חנות  יש  במשקם 

הרחב.
קובי מייחס חשיבות רבה להספקה רציפה של מגוון 
על-ידיו  נקנה  ממוצריו  חלק  ולכן  טריים,  מוצרים 
שונים  חקלאים  אצל  גדל  וחלק  חיצוניים  מגורמים 
אחרים, להם הוא מבטיח רכישה שבועית קבועה. הוא 
מציין כי אחת הבעיות המרכזיות של הגידול האורגני 
כיום,  אורגניים  מגדלים  של  הקטן  להיקף  קשורה 
בענף  הצריכה  של  והתפתחות  גידול  מאפשר  שאינו 
שמחיר  העובדה  היא  קובי,  מציין  נוספת,  בעיה  זה. 
התוצרת מוכתב בסופו של דבר על-ידי דואופול של 
אינם  ובכך  גבוהים,  מחירים  הקובעים  משווקים,   3-2
מחירים  באמצעות  הצריכה  את  להגדיל  מאפשרים 
סבירים. בעניין זה, מסכם קובי, יש הרבה מה לעשות.
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גלם  חומר  בעיבוד  העוסקים  וגדולים  קטנים  מפעלים  כ-90  בישראל 
חקלאי אורגני. הארגון האורגני בישראל תורם לתחום התעשייתי בהיבטים 
של שיווק, רגולציה וטכנולוגיות עיבוד. מדי שנה אנו מקיימים שני מפגשים 

העוסקים בתחומים אלו, הרלבנטיים לתעשייה. 
הכנס הראשון נערך בינואר 2020 והכנס השני בספטמבר 2020. הכנס 
מנהלת  עמרני,  מירית  הרצתה  זה  בכנס  בזום.  הועבר  בספטמבר 
בהרצאתה  ולביקורת.  הצומח  להגנת  בשירותים  סטנדרטים  תחום 
המחלקה  עליהן  האורגניות,  והתקנות  החוקים  את  מירית  פירטה 
תוצרת  לצרכן  לספק  "היא  אמרה,  התקנות",  "מטרת  אחראית. 
ומוצרי  אורגני  טבק  גם  יש  דווקא!  לאו  יותר?  בריאה  אמינה.  אורגנית 
והתקנות  החוקים  לדבריה,  כבריאים".  דווקא  מוגדרים  שאינם  מזון, 
המנהלת,  על-ידי  המוסמכים  ובקרה,  אישור  גופי  על-ידי  נאכפים 
בנוסף,  וארה"ב.  אירופה  עם  הדדית  והיכרות  הדדיות  גם הסכמי  כמו 
להבטיח  כדי  והכול  המכירה,  נקודות  על  בניהולה מפקחת  המחלקה 
אמינות ולהגביר אמון בקרב הצרכנים, שהתוצרת עבורה הם משלמים 
פרמיה מצדיקה את המחיר. מירית נשארה לאורך כל הכנס כדי ללוות 
גם את נושא התוספים וחומרי העזר המותרים לשימוש באורגני, שאנו 

בארגון נדרשים להמליץ על ריענונם. 
לפני הכנס ערך הארגון סקר לצורך הכרות עם התוספים, שאינם אורגניים, 
אינטרנטי,  שאלון  למלא  התבקשו  המשתתפים  לשימוש.  מותרים  אך 
החדשה.  המותרים  התוספים  רשימת  של  ולעדכון  לתכנון  בסיס  שיהווה 
שרשימת  למרות  ביותר,  נמוכה  הייתה  לסקר  שההיענות  לציין,  ברצוני 
התוספים נותנת בידי היצרנים יכולת לפתח מוצרים טובים יותר ועם חיי 

מדף ארוכים, לנוחות היצרן והצרכן.
אלה,  שורות  וכותבת  האורגנית  התעשייה  תחום  מרכזת  ברנר,  טלי 
סיכמה במפגש את תוצאות הסקר ודיווחה על השינויים שהוכנסו בתקנה 
השינויים   .2022 בינואר  לתוקף  שתיכנס   ,2018/848 החדשה  האירופית 
כוללים הכנסת תחומי ייצור נוספים לתקן, כמו: יין אורגני, שמרים אורגניים 
ועוד. בנוסף הודקו הדרישות לגבי אישור השימוש בתמציות טבעיות ויש 

תקנות סימון מחייבות חדשות.
המתקיימת  האורגנית  התערוכה  מנהל  לשיח  הצטרף  המפגש  במהלך 
להשתתף  הנוכחים  את  שהזמין  פילאי,  שינו  מר  בדובאי,  בשנה,  פעם 
בתערוכה השנה, עם התחלת ההתבססות של היחסים בין הארצות, והציג 

את התערוכה וההזדמנויות העסקיות הנפתחות למשתתפים בה.

 FRUITS DELICE אורח נוסף במפגש היה מר רוז'ה סבאג, מייסד חברת
קשרי  ומנהל  באירופה  השווקים  על  אמון  סבאג  מר   .YARDEN והמותג 
מסחר ענפים עם ישראל כבר משנות השמונים ומוכר  תוצרת ישראלית, 

כולל תוצרת אורגנית, בצרפת ובאירופה כולה. 

דיווח ממפגש עוסקים בעיבוד מזון וקוסמטיקה 
אורגנית בישראל 2020 - הפעם בזום  

טלי ברנר, מרכזת תחום תעשייה בארגון לחקלאות אורגנית

מנהרת לחץ חיובי למניעת מחלות ומזיקים 
בגידול ירקות ללא הדברה כימית

נדב ניצן ואורי אדלר

ד"ר נדב ניצן הינו חוקר פיטופתולוגיה במו"פ עמק המעיינות, העוסק 
בהדברת מחלות בתבלינים ובגידולי שדה;

אורי אדלר הינו מדריך ירקות וגידולי שדה אורגניים ארצי בארגון לחקלאות 
אורגנית ובמועצת הצמחים ומומחה לגידולים בבתי צמיחה ובחממות;

דוד סילברמן - ממ״ר תבלינים ארצי, שירות ההדרכה והמקצוע

בעונת 2019/20 בוצע בחוות עדן ניסוי לגידול ירקות ללא שימוש בחומרי 
עלים.  במחלות  הדבקה  למניעת  וגם  בחרקים  נגיעות  למניעת  הדברה, 
גידול המודל הראשון שנבחר הוא בזיל, שהוא גידול מוביל בענף התבלינים 
הטריים הקונבנציונליים וגם האורגניים ליצוא. בשנת 2018 יוצאו מישראל 
9,000 טונות של תבלינים טריים קונבנציונליים, מתוכם 50% בזיל. בהנחה 
שעלות סיטונית של בזיל הינה 20 ש"ח/ק"ג, אזי ההכנסה )ברוטו( למגדלי 

הבזיל היתה כ-90 מיליון ש"ח. 
 2013 השנים  ובין  )חרקים(,  הסגר  מזיקי  על-ידי  מאוים  זה  חשוב  שוק 
ל-2018 הגיע מספר התפיסות במשלוחים מישראל ל-397. כלומר, ממוצע 
של 70 תפיסות לשנה, כאשר בשנת 2018 מוקמה מדינת ישראל ראשונה 
במספר התפיסות. עיקר הפסילות )62%( נבע מנגיעות בתבלינים )בזיל, 
מנטה ואורגנו( בכנימת עש הטבק וזבוב המנהרות, ובזיל מוקם ראשון עם 

37% מכלל התפיסות ו-59% מהתפיסות בתבלינים. 
של  התקין  היצוא  את  בסכנה  והעמידה  ב-2019  גם  נמשכה  זו  מגמה 
הרחבה  המשמעות  בפרט.  האורגניים  ואת  לאירופה  טריים  תבלינים 
וארוכת הטווח היא, כי במידה שחסם זה לא ייפתר, קיימת סכנה ממשית 
מתווספות  זה  לנושא  ליצוא.  הטריים  התבלינים  ענף  של  קיומו  להמשך 
תכשירי  שאריות  להפחתת  האירופי,  בשוק  המחמירות  הדרישות 
הדרושים  באורגני,  מספיקה  שאינה  וליעילות  בקונבנציונלי  הדברה 
ככשותית  נוספים,  יבול  מפחיתי  ביוטיים  גורמים  עם  התמודדות  לצורך 
תכשירי  של  המינונים  הפחתת  שכן  קסמים,  מעגל  למעשה  זהו  הבזיל. 
תצמצם  רגולציה,  עקב  משימוש,  יעילים  אחרים  הוצאת  ו/או  הדברה 
את יכולת ההתמודדות השוטפת של המגדל הישראלי הקונבנציונלי עם 
גם את  מזיקי ההסגר. מציאת חלופות לשימוש בחומרי הדברה תשרת 

החקלאות האורגנית. 
מו"פ עמק המעיינות מצוי בתהליך של פיתוח פתרון לבעיית המזיקים, 
תוך אימוץ טכנולוגיית חממה חצי-סגורה )semi-closed( והתאמתה למבנים 
פשוטים. במהלך קיץ 2019 שודרגה מנהרה עבירה למבנה אקטיבי אטום 
עם לחץ חיובי גבוה בחלל המבנה. האוויר נשאב דרך מסך רשת 75 מש 
כפול, המונע חדירת חרקים ונדחס לשרוולי פוליאתילן מחוררים. האוויר 
המסונן מוזרם דרך נוף הצמח ויוצר סחרור אוויר המונע התפתחות מחלות 
עלווה )תמונה 1(. הלחץ החיובי שנוצר במבנה מונע חדירת חרקים לתוך 

המבנה. 
בזיל  גידול  נבחן   ,2019/20 סתיו-חורף  במהלך  שנערך  היתכנות,  בניסוי 
לחץ  )ללא  פסיבית  עבירה  במנהרה  לגידולו  והושווה  הלחץ  במנהרת 
חיובי(. בכל תקופת הניסוי )נובמבר 2019 - מרץ 2020( לא רוסס הבזיל 
בתכשירי הדברה. ניטור מחלות וחרקים הדגים נוכחות רמות גבוהות של 
חרקים במנהרת הביקורת וקריסתו של הבזיל מכשותית, בעוד שבמנהרת 
הלחץ האקטיבית לא נצפו חרקים ולא התפתחה כשותית )תמונות 2 ו-3(.  
יתרה מכך, נמדדו הבדלי יבול מובהקים סטטיסטית עם 500 גרם למטר 
2.3-1.8 ק"ג  בודד עקב כשותית במנהרת הביקורת לעומת  וקציר  רבוע 
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תמונה מס' 1: גידול בזיל במנהרת לחץ 
אקטיבית. חלל הגידול כולל צינורות 

פוליאתילן מחוררים שפרוסים לאורכו, 
ודרכם נדחס אוויר מסונן המוזרם דרך 

נוף הצמחים. הכנסת אוויר מסונן מונעת 
כניסת חרקים, וסחרורו דרך הנוף מפחית 

התפתחותן של מחלות עלווה.

למטר רבוע בשלושה קצירים עוקבים במנהרת הלחץ האקטיבית. 
נטול  לגידול  גבוה  פוטנציאל  מדגים  האקטיבית  הלחץ  במנהרת  הגידול 
אחרים.  לירקות  וכן  טריים  לתבלינים  לסביבה,  וידידותי  הדברה  תכשירי 
גידול  תאפשר  אשר  אגרוטכנית,  דרך  פריצת  יהוו  זה  מחקר  תוצאות 
תבלינים וירקות תוך שליטה גבוהה מהקיים כיום בתנאי האקלים המצויים 
הגנת  מגורמי  הנובע  הפוטנציאלי  הנזק  הקטנת  ותוך  עבירה  במנהרה 
מזהמי  כימיים  הדברה  תכשירי  ביישום  הצורך  ללא  זאת  כל  הצומח. 
הקרקע  את  מזהמים  או  נפחי(  )יישום  באוויר  כרסס  המופצים  סביבה, 

עקב נגר )יישום בהשקיה(. 
או  ריסוסים  נטול  גידול  פרוטוקול  מיסוד  תאפשר  זה  מיזם  הצלחת 

טכנולוגית  מערכת  הינו  הצפוי  התוצר  כיום.  לקיים  בהשוואה  מופחת 
פשוטה לשדרוג בתי צמיחה פסיביים )מנהרות עבירות( לגידול תבלינים 
וירקות, בצורה פשוטה וזמינה למגדלים בתנאי הסחר החקלאי הישראלי. 
זו  גידול  ולבחון מערכת  ויש להמשיך  הינן ראשוניות,  התוצאות המוצגות 

בעונות נוספות, עם מגוון תבלינים וירקות. 
ונקיים  חרקים  ללא  כשרים  אורגניים  ירקות  גידול  גם  תאפשר  השיטה 
מחומרי הדברה, תוך שימוש מזערי בחומרי הדברה מאושרים לחקלאות 
הם  מחרקים  נקיים  קונבנציונליים  עלים  ירקות  כיום,  במצב  אורגנית. 
קיים  לא  אורגני  בעוד שמוצר מקביל  הדברה,  חומרי  עמוסים בשאריות 

בשוק. שיטה זו תאפשר הכנסת מוצר אורגני נטול חרקים לשוק.

תודות
המחברים מודים לצוות חוות עדן: חזי גורן, שמעון לחיאני, עמי לנדאו וציון 
דקו, על העזרה הטכנית והמקצועית בהוצאת התוכנית לפועל. כמו-כן אנו 

מודים לדוד סילברמן, ממ"ר תבלינים ארצי, על הליווי המקצועי.

2: מלכודות חרקים במנהה  תמונה מס'
רת הביקורת )א( ובמנהרת הלחץ )ב(

בא

תמונה מס' 3: נגיעות בזיל מהזן פרי בכשותית 
במנהרת הביקורת )א( לעומת בזיל מהזן פרי 

ללא המחלה במנהרת הלחץ החיובי )ב(

בא

בישראל מעט מגדלי רימונים אורגניים, ולא בכדי. הגידול עתיר אתגרים, 
ונדרשת השקעה רבה כדי להגיע לשוק עם פרי איכותי. עיקר השוק מבוסס 
על הזן "וונדרפול", המבשיל באוקטובר. מקדימים אותו הזנים "עכו" עם 
צבע אדום עוצמתי ומתוק,  ואחריו "הרשקוביץ", המוכר גם כ"116". ראשון 
חמצמץ  שטעמו   ,)116( "הרשקוביץ"  יבשיל  אחריו  "עכו",   הזן  מבשיל 
נוספים,  זנים  כמה  קיימים  קטנים,  ובהיקפים  בנוסף,  במיוחד.  וארומטי 

בעלי איכויות טעם וארומה, מפיתוחי מינהל המחקר החקלאי.
הרימון הוא שיח קוצני, שמרבה להצמיח ענפים שצומחים מבסיס הגזע 
שמאפשרת  ובכמות  איכותי  יבול  לקבל  כדי  עודף.  גיזום  אוהב  ואינו 
לחקלאי פרנסה ראויה, נדרש גיזום מוקפד. בנוסף, צריך לספק לו כמות 
מתונה של חנקן והרבה אשלגן וזרחן. ברוב הקרקעות אפשר להסתפק 

בפיזור קומפוסט בשתי פעימות שנתיות. 
הרימון אהוב גם על מזיקים שונים. עש החרוב ועש תפוח מדומה מאוד 
אוהבים לנבור ולהתגלם בתוך הפרי. מגדלים ביתיים מכירים את שיטת 
ה"כיוס" בשקיות נייר. במטע מסחרי יש לפרוס רשתות מעל העצים, כדי 

למנוע חדירת מזיקים למבנה. הרשתות גם יפחיתו נזקי ציפורים. 
התחרות  לאירופה.  יצוא  על  רבה  במידה  התבסס  האורגני  הרימון  שוק 
עם מגדלים טורקיים הקטינה את חלון ההזדמנויות של שוק זה עוד לפני 
טריים,  לפירות  והביקוש  המודעות  העלאת  עם  כיום,  הקורונה.  משבר 

פרי עם כתר על הראש
נכתב בשיתוף מדריכי הארגון לחקלאות אורגנית: 

ד"ר יזהר טוגנדהפט - מדריך מטעים אורגניים, וטלי ברנר - מדריכת תעשייה

הרימון ממלא צורך זה אצל הצרכנים האורגניים. פרי בריא, טעים ומרווה, 
והחורף.  הסתיו  להדרי  הדלת  את  ופותח  הקיץ  פירות  עונת  את  שסוגר 
רבים מחפשים קשר ישיר אל המגדל, ואכן לשיווק הישיר יש כיום עדנה. 

בחומרי  שימוש  ללא  גדלים  הדברה,  מחומרי  נקיים  האורגניים  הרימונים 
דישון סינתטיים, מדושנים בקומפוסט.

הרימון הוא פרי יפה, טעים ומאוד בריא, ולפניכם כמה עובדות שאולי לא 
ידעתם על הפרי:

קורות חיים:
באיראן  הרימון  של  מוצאו   o
למרגלות  עד  הודו,  ובצפון 
כ-3,500  לפני  ההימלאיה. 
ומשם  למצרים,  הובא  שנה 
הים  מדינות  לכל  נפוץ 

התיכון. 
 3 בעולם  מגדלים  כיום   o
מיליוני טונות רימונים, בהודו, 

באיראן, בספרד, בטורקיה, בסין ובארה"ב.
בישראל מגדלים כ-60,000 טונות. הזן העיקרי נקרא "וונדרפול", הוא   o
ומתוקים  אדומים  זנים  גם  בישראל  יש  ורדרד.  וצבעו  חמצמץ-מתוק 
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יותר, כמו "עכו", "שני" ו"ראש פרד".
השם הבוטני שלו הוא Punica granatum - תפוח פיניקי, שהובא לרומא   o

על-ידי הפיניקים. Malum granatum הוא תפוח רב גרעינים.

סגולות מסורתיות, דתיות ואתניות: 
הוא אחד משבעת המינים.  o

לפי האמונה הדתית מכיל הרימון 613 גרעינים, כמספר תרי"ג המצוות   o
שנצטוו לקיימם בני ישראל. האמת המדעית היא, שרימון מכיל בין 200 

ל-1,400 גרעינים, תלוי בזן. 
יש המאמינים כי הרימון הוא עץ הדעת בגן העדן.  o

עץ הרימון משמש כעץ דקורטיבי, הוא ירוק עד ומקשט בתי תפילה.   o
בתרבויות רבות משמש הפרי סמל ליופי, לשפע ולפריון.  o

סגולות בריאותיות: 
Super Fruit, שם הניתן לפירות או  Super Food או  הרימון מכונה נקרא   o

לירקות שעשירים מאוד באנטיאוקסידנטים.

הסבר למושג אנטיאוקסידנט ) = חומר מונע חימצון( ותפקידו 
בחיינו

במהלך חיינו  הגוף שלנו מתחמצן. תהליך ההזדקנות הוא תהליך 
התחמצנות הגוף. 

למה הגוף מתחמצן? כי אנחנו נושמים חמצן, חלקנו מעשנים, 
אנחנו נחשפים לזיהום אוויר ממכוניות למשל )CO(, נתונים ללחץ 

נפשי - כל אלו גורמים לתהליכי חימצון בגוף. 
בתהליך החימצון נוצרים בגופינו רדיקלים חופשיים, שהם חומרים 
מאוד ריאקטיביים, שיכולים לגרום לנזקים בריאותיים, כמו פגיעה 

בגרעין התא, שעלולה לגרום להתפתחות סרטן.
הכולסטרול הרע הוא כולסטרול מחומצן. הכולסטרול הטוב חיוני 

לנו, לאחר שהתחמצן הוא גורם למחלות כרוניות.
איך הגוף מעכב תהליכי חימצון?

לגוף שלנו מנגנונים לייצר אנטיאוקסידנטים:
1. פעילות גופנית מעודדת ייצור אנטיאוקסידנאים;

2. תזונה במזונות העשירים באנטיאוקסידנטים, שתאפשר את 
זמינותם בגוף.

זמינות של אנטיאוקסידנטים תוריד את קצב ההתחמצנות בגוף.

לקבוצת  שייכים  שניהם  עיקריים.  אנטיאוקסידנטים  שני  מכיל  הרימון   o
חומרים הנקראת פוליפנולים: טאנינים )גורמים לתחושת יובש בפה(, 
כי  נמצא,  רבים  מדעיים  במחקרים  האדום(.  )הצבע  אנטוציאנינים 
רע  לכולסטרול  הטוב  הכולסטרול  חימצון  את  מונעים  אלו  חומרים 
עורקים,  )טרשת  אטראוסקלרוזיס   התפתחות  מפני  שומרים  ובכך 
היווצרות שכבה חוסמת בעורקים(. שמירה על כלי דם נקיים וגמישים 

מאפשרת שמירה על בריאות הלב ושמירה מפני עליית לחץ דם. 

תעודת זהות:
לאחר הקילוף הפרי מכיל 80% מיץ ו-20% גרעינים.  o

 1% תזונתי(,  )סיב  פקטין   1.5% סוכר,   10% מים,   85% המיץ:  הרכב   o
פוליפנולים, ויטמינים. 

 3 פי  עד  טאנינים  אנטוקסנטינים,  אנטוציאנינים,  הפוליפנולים:  הרכב   o
מנוכחותם ביין.

.K ויטמינים: חומצה פנטותנית, ויטמין  o

רמב"ם  הרפואי  במרכז  המעבדות  אגף  מנהל  אבירם,  מיכאל  פרופ' 
מדעיים  ניסויים  של  רב  מספר  ערך  הטכניון,  של  לרפואה  והפקולטה 

הבריאותיים  ההיבטים  לבחינת 
לבחון  כדי  רימונים:  מיץ  בצריכת 
האלו  החומרים  של  הזמינות  את 
לתאי הגוף, הוא בדק את נוכחותם 
ואת  פנימיים  ובאיברים  בפלסמה 

תיפקודם. 
מספר מחקרים מדעיים לדוגמא:

בעכברים,  שערך  במחקר   o
מיץ  מ"ל  ב-100  אותם  השקה 
גבוהה  כמות  שמכיל  רימונים, 

של פוליפנולים. אלו היו יעילים הן כמעכבי חימצון הכולסטרול הטוב 
והן כמפרקי הכולסטרול המחומצן, ובכך הפחיתו את הסיכון למחלות 

לב. בניסוי זה תיאר גם  את מנגנון הפעולה.
פורסם בספטמבר 2010 - ד"ר אבירם, בית הספר לרפואה רמב"ם.  

330 מ"ל מיץ רימונים לפני  בניסוי אחר נתנו לקבוצת אנשים צעירים   o
מיץ  נתנו  בקרה  ולקבוצת  שומן  עתירת  צהריים  ארוחת  כדי  תוך  או 
4 שעות לאחר הארוחה.  פטל. לחץ הדם של כל המשתתפים נבדק 
אלו ששתו מיץ פטל העלו את לחץ דם הסיסטולי, לעומת שותי מיץ 

הרימונים, ששמרו על לחץ דם תקין.
פורסם באפריל 2013 - ד"ר אבירם, בית הספר לרפואה רמב"ם.  

במצב של היצרות בעורקי התרדמה )העורקים המובילים דם למוח(,   o
העורקים  מצב  את  מאוד  שיפרה  רימונים  מיץ  כוס  של  יומית  צריכה 
ואת לחץ הדם. השיפור נמשך גם במהלך 3 שנות צריכה. גם בניסוי זה 

השיפור מיוחס לפוליפנולים שבמיץ הרימונים.
פורסם ביוני 2004 - ד"ר אבירם, בית הספר לרפואה רמב"ם.  

בתהליך ההזדקנות מתחילים תהליכי שכחה. מחקר שפורסם ב-2013,   o
שנערך על-ידי ד"ר סוזן בוקהיימר, מראה שיפור בפעילות המוחית של 

אנשים מבוגרים.

גם לגרעיני הרימון איכויות מוכחות:
הגרעינים ידועים בהשפעתם על מערכת העיכול, כמונעי שלשול.  o

והיהלום שבכתר - שמן גרעיני רימונים:
חומצה  נקרא  בשמן  החשוב  הרכיב  שמן.  מפיקים  הרימונים  מגרעיני 

פוניסית - אומגה 5.
החומצה הפוניסית היא חומצת שומן הידועה כאחד האנטיאוקסידנטים 

החזקים בטבע.
האוניברסיטה  של  לרפואה  הספר  בבית  העובדת  גביזון,  רות  פרופ' 
העברית ובמחלקה הנוירולוגית בהדסה, ערכה מחקר רחב בו מצאה כי 
החלבונים  אותם  במוח.  חלבונים  היווצרות  מעכבת  הפוניסית  החומצה 
הקימה  גביזון  פרופ'  דמנציה.  להתפתחות  וגורמים  משקעים  שיוצרים 
חברה בשם GRANALIX, המייצרת כמוסות שבמחקרים נמצא כי עוזרות 
 ,GRANAGARD קוראים  לכמוסות  אלצהיימר.  של  ההתקדמות  למניעת 
והן מכילות טיפות מאוד קטנות, המכילות את החומר הפעיל ומבטיחות 

ספיגה מהירה דרך מערכת העיכול לדם והעברתו למוח.
שהכיל  קרם  שקנתה  לאחר  במחקר  שהחלה  מספרת  גביזון  פרופסור 
היפה.  הפנים  עור  על  וקיבלה מחמאות  הפנים  על  רימונים, מרחה  שמן 
מספר חברות קוסמטיקה גילו את עוצמות הפעילות האנטיאוקסידטיבית 

של שמן גרעיני הרימון, בשמירה על תאי העור מפני הזדקנות.

שנה טובה ומלאה בבריאות – כרימון!


