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 :מבוא

מספר , מספר ענפי החקלאות. קף החקלאות האורגנית גדל בהתמדהיה

התפתחות זו כוללת . החקלאים והשטחים של דרך גידול זו מתרחבים מדי שנה

עומד , ני בישראלשטח המטע האורג. הכרםגם את ענפי המטע ובתוכם את 

חציים במגזר הקיבוצי (בכמאה ועשרים משקים , כיום על כשמונת אלפים דונם

חלקו של הפרי האורגני בכל המינים ). ,14 ,11 ,9, 4, 1) (וחציים במגזר המושבי

, שיווקית גדלה והולכת) נישה(לפרי האורגני גומחה . המיוצאים עולה מדי שנה

בעונת ).  2( מזה של פרי רגיל יםי גבוהוהמחירים אותם פודה הפרי האורגנ

  .  ל  לפרי זה על יכולת האספקה"היצוא שעברה עלתה הדרישה בשווקי חו

מלווה בקשיים , הגידול בהקפי המטע האורגני ובכמות הפרי האורגני המיוצר

עד כה לא ). ,26, 25, 23, 22, 21, 12, 5, 3(גידוליים ובתחום הגנת הצומח , רבים

 מסודרת ליצירת בסיס ידע שיתן  משולבתילות מחקריתנערכה בארץ פע

  .תשובות למגדלים בפועל ובכוח

החקלאות האורגנית מהווה חלק מתפיסת עולם כוללת המדגישה את השמירה 

מכאן שבדרך גידול זו נימנעת פגיעה סביבתית במי תהום . על איכות הסביבה

 כמו שימוש ובמידה מסוימת נעשה מאמץ לתרום לפתרון בעיות סביבתיות

  .בקומפוסט ובבוצת שפכים לדישון

 כלכלית ולצד כרמים חדשים הניטעים  אורגניים בארץ מאכזבכרמיםהנסיון ב

חובה לגשת . ישנה נטישה של כרמים אורגניים, כאורגניים או המוסבים

שתנסה לכסות את הגידול בכל שלביו ועל , בגישה חדשה, לחלקות נסוי חדשות

  .צמת לקיחת סיכונים למינימוםבשיטה המצמ, כל הבטיו

כדי להגיע לתוצאות מבטיחות מתחייבת מומחיות בהבטים השונים של הגידול 

, )4( וגידול זמירה שיטות ,זנים וכנות:  האורגניכרםוהתאמה אופטימלית ל

, 13, 8, 7, 6(הגנת הצומח , )19, 18, 17, 10(הדברת עשבים , )4(הזנה והשקיה 

15 ,16 ,20.(  

 מאכל אורגניים קיים בישראל מספר רב של שנים בהיקף שטח גידול ענבי

מידי שנה מתווספים דונמים בודדים לגידול אורגני ובמקביל . המשתנה מעט

מגבלות גידול הענבים האורגניים .  פורשים מגדלים שהתנסו בגידול אורגני

קשיי הזנה , )מחלות ומזיקים(רבות והן כוללות התמודדות עם פגעים שונים 

התעוררות (בעים משימוש בדשנים ממקור אורגני בלבד וקשיים גידוליים הנו

העניין של כורמי בקעת הירדן בגידול אורגני עלה בשנים ). ועידוד גידול פרי

האחרונות בעקבות צמצום הגומחה השיווקית של ענבי מאכל מוקדמים 

פאני
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חזור לאתר מו"פ הבקעה



.  וקינותר מרווח שיו, בעוד שלענבי מאכל מוקדמים אורגניים, קונבנציונליים

נתוני אגרקסקו מצביעים על חוסר מתמשך של ענבים אורגניים בשווקי היצוא 

מאפייני גידול הכרם ). בניגוד לעודפים ותחרות גוברת בפרי הקונוונציונלי(

.  בבקעת הירדן יוצרים יתרון יחסי לצד קשיים יחודיים בגידול ענבים אורגניים

ובלים מנזקי עש האשכול ענבי המאכל הגדלים בבקעת הירדן כמעט ואינם ס

ענבי ).  תריפס קליפורני(ועש קליפת ההדר אך סובלים קשות מתריפס הפרחים 

, בוטריטיס(בקעת הירדן כמעט ואינם נחשפים לכשותית ולרקבונות הבשלה 

. אך נחשפים לתנאים אופטימליים להתפתחות קימחון, )אספרגילוס וריזופוס

בהיבט ההזנתי . ודדות עם נמטודותקושי נוסף בתחום הגנת הצומח הינו ההתמ

מכשלה קשה נוספת היא . קיים קושי במילוי דרישות ההזנה בברזל

ההתמודדות עם קשיי ההתעוררות בכרם אורגני וכן העדר יכולת לשיפור גודל 

הפוטנציאל השיווקי של ענבי מאכל אורגניים . י מווסתי צמיחה"הגרגרים ע

חסיים לצד התמודדות עם קשיים מוקדמים מצדיק נסיון ניצול יתרונות י

  .יחודיים

  

 מטרות המחקר

 לספק פתרונות ישומיים שיאפשרו ו היננוכחימטרתו העיקרית של המחקר ה

מטרה זו .  אורגניים כלכליים תוך המנעות מפגיעה סביבתיתכרמיםגידול 

  : מורכבת ממטרות המשנה הבאות

  . אורגניכרםהתאמת זנים וכנות לגידול . 1

לקבלת אופטימיזציה של ) כנה/זן( לצרוף הנבחר זמירהרת התאמת צו. 2

  .היבול

  . בשיטות אורגניותכרםבחינת מימשקים שונים לטיפול בעשבית ה. 3

  ).מחלות ומזיקים(בחינת תכשירים אורגניים שונים להדברת פגעים . 4

למקרו , )לרבות שימוש בבוצת שפכים(בחינת ממשקי דישון אורגניים שונים . 5

  .   למנטיםומיקרו א

 

  חשיבותו ויחודו של המחקר

 בארץ ממטעים הכרםצירוף ספציפי של תנאי מזג אויר וקרקע מייחד את 

תנאים אלה משפיעים על עוצמת ואופי הצימוח  וכן על . ל"דומים בחו

בנוסף מגוון הפגעים מיוחד לתנאי הארץ ואינו דומה לצרוף כלשהו . הפוריות

 האורגני כרםגיבוש פתרונות מקומיים למאפיינים אלה מחייבים . ל"בחו

  .בארץ



עד כה לא איפשרו הקמת חלקת ) שטחים ומגדלים( האורגני כרםהקפי ה

 ותהחלק, נסיונות מסודרת והקצאת משאבי מחקר למציאת פתרונות ישומיים

  . לראשונה על צרכים אלהותת עונוהמוצע

ת תפיסת משולב,  האורגני המהווה חלק מהחקלאות האורגניתכרםבגידול ה

. עולם מקיפה של קבלת פרי אורגני תוך שימת דגש על איכות הסביבה

המגדלים האורגניים פועלים הן למניעת הפרה של שיווי משקל סביבתי בדרך 

י סיוע "הגידול והן למציאת פיתרונות שיתרמו לשיפור איכות הסביבה ע

  .בסילוק  מפגעי סביבה הנוצרים ללא קשר לגידול

 כי פיתרונות אגרוטכניים יעילים וכלכליים המושגים עבור נסיון העבר מלמד

מוצאים דרכם לחקלאות הקונבנציונלית ומסייעים , החקלאות האורגנית

  .בהפחתת השימוש ברעלים

 מספר מאפיינים המנחים את אופי  בכלל וכרם בתוך כךלגידול מטע אורגני

במטרה , ולהגידול ואת כוון ההתמודדות עם  בעיות העולות תוך כדי הגיד

  . מסחרי, לקבל פרי איכותי

  :איפיונים אגרוטכניים. 1

  .שימוש בדשנים אורגניים) א    

  .המנעות משימוש בקוטלי עשביה כימיים) ב    

  .המנעות משימוש בתכשירי הדברה שאינם ממקור טבעי) ג    

   .  לריחו ולטעמו, למראהו, דגש על יצירת פרי איכותי בכל הנוגע לגודלו) ד    

  :איפיונים סביבתיים. 2

  .מניעת הרס של מבנה הקרקע והמיקרופלורה של הקרקע) א         

   מניעת זיהום מי התהום ברעלים עם דגש על קוטלי עשביה ובחומרי ) ב         

  .בעיקר חנקות, הזנה              

      המנעות מפגיעה בשיווי משקל ביולוגי בטבע ושמירה על החרקים ) ג         

  .מועילים             

  ).דוגמת פגיעה בשיכבת האוזון(מניעת פגיעה באיכות הסביבה ) ד         

   שימוש (י סילוק מיפגעים סביבתיים "תרומה לשיפור איכות הסביבה ע) ה         

  ).בקומפוסטים ובבוצת שפכים             

עיות הן בתחום  קונבנציונלים קיימים פיתרונות למרבית הבכרמיםעבור 

פתרונות אלה הינם . הגידולי והן בתחומי הגנת הצומח בשלבי הגידול השונים

בהיותו דרך , בגידול האורגני. תולדה של מאמץ מחקרי רחב הקף וממושך

חסר  הידע המיוחד , בהקפים מוגבלים וללא לווי מחקרי, גידול חדשה

  .מגדלים בכוחחוסר ידע זה מקשה על המגדלים בפועל ומרתיע . המתחייב

תורמת , מודעות גוברת בציבור לאיכות המזון הניצרך ובבכלל זה הפרי

מפרי זה מצופה בנוסף לנקיון מוחלט מחומרים . לדרישה גוברת לפרי אורגני



. לריחו ולטעמו, שאינם ממקור טבעי גם לאיכויות גבוהות בכל הקשור למראהו

מצב זה . רגני המיוצרמודעות הצרכנים יצרה ביקוש הגדול מהיצע הפרי האו

, על רקע עודפי יצור וקשיים בשיווק כל מיני הפירות מגידול קונבנציונאלי

עבור מרבית המגדלים . מהווים זרזים להגדלת יצור הפירות האורגניים

חלק מתפיסת עולם כוללת המשלבת , האורגניים מהווה דרך הגידול האורגני

ר לעיל יוצר גידול מתמיד המצב המתוא. את היותם הן יצרנים והן צרכנים

העומדים , יצוא פירות אורגניים. בהקף השטח האורגני ובמיספר המגדלים

נוחל הצלחה ופודה מחירים הגבוהים בכעשרים אחוז , בסטנדרטי האיכות

תחזיות השיווק ובכללן תחזיות היצוא . ממחיר פרי מגידול קונבנציונאלי

  .מעודדות ביותר

תנאי הגידול המיוחדים בארץ מחייבים מציאת פתרונות יחודיים לבעיות 

ל "פתרונות אלה בין אם הם כיול וכוונון של פיתרונות שפותחו בחו. מקומיות

 ותהחלק. מחייבים מסגרת ואמצעי בדיקה, ובין אם הם פרי פיתוח מקורי

ה  וכן לבחיניים פלטפורמה לביצוע מספר נסיונות מידתת מהוווהמתוכננ

       .עתידית של ממשקים שונים של גידול והגנת הצומח

 -  ייושמו המידע העדכני ביותר בגידול האורגני וכן צרופי זן ותבהקמת החלק

ת לוו כל שלבי הגידול וכן הטיפולים ו מיצגות חלקןמהיות. כנה אופטימליים

  .הניבחנים בבחינה כלכלית בכל הקשור לכדאיות ישומם

עלי צמיחה חזקה ב מיצגים זנים מוקדמים ורד רייז SBS הזנים הניבחרים

  וכרמיםצורך זה ניגזר מאופי הצימוח החלש המאפיין מטעים. יחסית

  .אותם אין מדשנים ברכיבים שאינם ממקור טבעי, אורגניים

  

 :חומרים ושיטות

 ורד SBSלהתמודדות עם קשיי ההתעוררות וגודל הפרי נבחרו זני זמירה קצרה 

בעלי גרגר גדול טבעית , ) הזמירה עצמה גירוי להתעוררותבהם מהווה(רייז 

המגיב יפה לחיגור והמאפשר ויתור על שימוש במווסתי צמיחה להגדלת 

באופן שיקל על מחסורי , הגידול נעשה תוך שימוש בתעלות הזנה. הגרגר

ממספר פגעים ובנוסף מאפשר " התחמקות"הגידול בחממה מאפשר . הברזל

משטר , משטר הגנת הצומח. וגנת פיסית ממזיקיםיצירת סביבת גידול מ

  .ההזנה

  . פ בקעת הירדן השלים הכשרה לגידול אורגני"צוות המטעים של מו

  

  

  

  

  



  :המבנה החלק

  .ארגמןדונם ב 5  בשטח של ההחלק

 חולקו לרוחבן  לשטחי הכרם שורות .ג שתי כנות"בחלקה נטועים שני זנים ע

משטרי דישון שונים ונסיונות לבחינת , משנה לבחינת משטרי שליטה על עשביה

בכל מבחן ינתנו משטרי טיפול זהים בכל . תכשירי הדברה לפגעים שונים

  .הפרמטרים האחרים

   .צרוףכל הזנה והגנת הצומח יעשו על , בחינת טיפולי הדברת עשבים. 2

  :פ כללי חקלאות אורגנית"פגעים עיקריים ודרך התמודדות ע .3

  פגע  פתרון אורגני אפשרי

  קימחון  גפרטיב, 70גפרביק 

  ריזופוס  )איבוקי גופרית (יפותח

  זבוב פירות  פתיון

  תריפס  סבדילה, פריטרימי

  ציקדות  יפותח

  עש אשכול  דיפל, ביוטי, ביוביט

  

  :  משטרי טיפול בעשביה. 4

  .בכל החלקה' אקריפל' יריעות -פס הנטיעה . א

  .גידול חיפוי מכוסח) 1בין שורות . ב

  ).    תיחוח(עיבוד מכאני ) 2                     

  : משטר דישון. 5

אשר יתבססו על הרכב שונה של ,  משטר דישון המספק את צרכי הגידולןבחנ

  : הבאים הדשנים

אבקת , קמח נוצות, גואנו, )נוסף על הכמות בנטיעה( דישון שנתי -קומפוסט 

  .אזולה, מיקרוסטר, גופרת מנגן וגופרת ברזל, אשלגן כלורי,   רושל, בזלת

  יבחנו ,וחומצות הומיות שונות " 2000אורגן " דוגמת ,דשנים אורגניים חדשים

  .    ל"בחלקה כתחליפים  או כתוספת לדשנים הנ

מדדי הבשלה , יבדקו ההתפלגות לגדלים,  לניבה ישקל היבולכרםעם כניסת ה

  .וכן כושר האיחסון של הפרי) וחומצות, ערך הגבה, מוצקים מומסים(

בספירה או הערכה (י ניטור הפגעים "צ יקבעו ע"תוצאות הניסויים בתחום הגה

בפרי הקטוף תערך בדיקה להימצאות שאריות ). פ מפתח למידת הנגיעות"ע

  .חומרי הדברה

בתחום איכות הסביבה יערכו בדיקות קרקע בעומקים שונים להשוואת תכולת 

 מקביל כרםשונים ובין החנקות וקוטלי העשביה בין הטיפולים האורגניים ה

  .בממשק טיפול רגיל



  תוצאות

עד כה גידולית לא .  מהירה ביותר2003התפתחות הכרם שניטע בארגמן ביולי 

מ להביאם לניבה בשנה "פעילות השנה מכוונת לעיצוב הגפנים ע. ניצפו בעיות

  .הבאה במלוא הפוטנציאל
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