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הצגת הבעיה - טכנולוגיות גידול במטעים שפותחו בין השאר במו"פ צפון מיושמות באופן חלקי בלבד בגליל המערבי, והדבר מונע שיפור
הרווחיות. בנוסף, אי-שימוש בטכנולוגיות בקרת ההשקיה מונע שימוש יעיל במים. על רקע מחירי המים הגבוהים (מחיר שולי מעל 3 ₪/קוב),

ההוצאה על מים מסכנת חלק מענפי הנשירים. נתקבלה החלטת ממשלה להרחיב את הנחלות בגולן ובחלק מהמינים קיימת סכנה של הצפת
השוק. יש צורך בהגדלת מגוון הגידולים (מינים וזנים) לגבהים השונים בגולן.

מטרות המחקר – 1. להקים חלקות מודל במטעים נשירים בגליל המערבי להדגמת שיטות עיצוב, שיטת גיזום וכיסוי ברשת צל; 2. להקים
חלקת מודל בגליל המערבי להדגמת ממשק ניהול ובקרת השקיה מתקדם לייעול השימוש במים; 3. להקים חלקות מודל בגולן לבחינת שיטות

עיצוב חדשות; בחינת זנים וכנות במגון מיני נשירים ובמגוון גבהים; 4. בחינת אפשרויות גידול ירקות ותבליני עלים בקיץ בשטח פתוח בהר
הגבוה, והרחבת גידול פירות גרגריים. 

שיטות ומהלך העבודה – טכניקת העבודה היא חלקות מודל רב-שנתיות בנושאים השונים המלוות על ידי חוקרים ומדריכים.

תוצאות עיקריות – גליל -בחינת שיטות העיצוב מראה על הצלחות, במיוחד בגלעיניים. היצלחנו להקים פרויקט שרות בתשלום של תא לחץ
לבקרת השקיה. הצלחנו לשנות בצורה משמעותית את הפעילות בחלקות של מגדל צעיר. כל ההצלחות נובעות מביצוע של הדרכה מתערבת

ומתבצעת פעילות לקדם את הנושא כתנאי להמשך פעילות המו"פ באזור. לא הצלחנו להקים מועדון מגדלים פעיל ויעשה מאמץ נוסף להקימו.

גולן נשירים – הראינו יתרון קל בשיטת עיצוב חדשה באפרסק אך עקב הצורך בהכנסת דילול מכני יש לעבור לשיטת עיצוב אחרת. יש התחלה
של בחינת ייתכנות גידול שקד, פיסטוק ואפרסמון - השקד ניקלט היטב, הפיסטוק רק בתחילת הדרך על רקע חוסר ידע מספיק של המימשק
(ביקורים של מומחים מקליפורניה הביאו לשיפור בתחום זה). אפרסמון מתפתח לאט עקב בעיית רוחות ונתקין שובר רוחות במקביל לחיפוש

אזור עם מישטר רוחות קל יותר. בחינת שיטת עיצוב חדשה באפרסק מראה התפתחות טובה ויש להמשיך את הבחינה עד לקבלת מספר
יבולים לשם הדגמת היתרונות.

גידולי נישה – ניתן לגדל ירקות עלים בסתיו המוקדם עם יתרון באיכות אך יש להגיע למסה קריטית שתאפשר מיצוי שיווקי של היתרון. ניתן לגדל
תות שדה מחוץ לעונה המקובלת ויש צורך לבחון זנים וטכניקת ריבוי שתאפשר מיצוי חלון הזמנים בהם עדיין אין תות שדה במישור החוף.

פרחים - ניתן להכניס גידול של אדמונית בעציץ; ניתן לגדל הורטנזיה בהר הבינוני אך יש לפתור בעיות איכות. התפתחות ההורטנזיה באבני
איתן לא טובה וניבחנת האפשרות שהדבר קשור בקרקע הכבדה. 

מסקנות – הכנסת הדרכה מתערבת היא תנאי למיצוי פוטנציאל הטכנולוגיות החדשות בגליל המערבי. יש להמשיך בחשיפת המגדלים
לטכנולוגיות החדשות. בחינת ייתכנות גידול שקד, פיסטוק ואפרסמון בהר הבינוני כמו גם בחינת שיטת עיצוב חדשה לדובדבן היא רק בתחילתה

עם התקדמות גודלה יותר בשקד. כדאי לחפש לאפרסמון אזור עם מישטר רוחות קל יותר.
מטרות המחקר כפי שהופיעו בהצעה המקיפה

גליל מערבי: הקמת חלקות מודל במטעים נשירים להדגמת טכנולוגיות גידול; הדגמת טכנולוגיות מתקדמות בהשקיה לייעול השימוש במים; ליווי
ממשק הגנת הצומח בסיוע כח מקצועי לקידום ביצוע "הדברה משולבת".

גולן: הקמת חלקות מודל במינים/זנים חדשים וכנות (אגס אירופי, שקד, דובדבן, ענבי מאכל, אפרסמון בוטנה (פיסטוק)); חלקות מודל בעיצוב
נקטרינה ודובדבן; בחינת גידול תות שדה, ירקות תבלינים ועלים; בחינת גידול פרחים שונים (הורטנזיה, אדמונית בעציץ)

פטנטים שנבעו מהמחקר
אין פטנטים

פרסומים שנבעו מהמחקר
אין פרסומים

מעריכים מומלצים לבדיקת הדוח
חנן בזק

האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? 
לא



סיכום עם שאלות מנחות
אנא פרט מהם הניסויים שבוצעו על-פי תוכנית העבודה תוך התאמה למטרות המחקר כפי שהופיעו בהצעה המקיפה

בגליל המערבי הקמנו חלקות מודל במטעים נשירים להדגמת טכנולוגיות גידול; הידגמנו טכנולוגיות מתקדמות בהשקיה לייעול השימוש במים;
ביצענו ליווי ממשק הגנת הצומח בסיוע כח מקצועי לקידום ביצוע "הדברה משולבת".

בגולן הקמנו חלקות מודל במינים/זנים חדשים וכנות (אגס אירופי, שקד, דובדבן, ענבי מאכל, אפרסמון בוטנה (פיסטוק)); הקמנו חלקות מודל
בעיצוב נקטרינה ודובדבן; ביצענו בחינת גידול תות שדה, ירקות תבלינים ועלים; ביצענו בחינת גידול פרחים שונים (הורטנזיה, אדמונית בעציץ)

מהם עיקרי הניסויים והתוצאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדו"ח?
גליל -בחינת שיטות העיצוב מראה על הצלחות, במיוחד בגלעיניים. היצלחנו להקים פרויקט שרות בתשלום של תא לחץ לבקרת השקיה.

הצלחנו לשנות בצורה משמעותית את הפעילות בחלקות של מגדל צעיר. כל ההצלחות נובעות מביצוע של הדרכה מתערבת ומתבצעת פעילות
לקדם את הנושא כתנאי להמשך פעילות המו"פ באזור. לא הצלחנו להקים מועדון מגדלים פעיל ויעשה מאמץ נוסף להקימו.

גולן נשירים – הראינו יתרון קל בשיטת עיצוב חדשה באפרסק אך עקב הצורך בהכנסת דילול מכני יש לעבור לשיטת עיצוב אחרת. יש התחלה
של בחינת ייתכנות גידול שקד, פיסטוק ואפרסמון - השקד ניקלט היטב, הפיסטוק רק בתחילת הדרך על רקע חוסר ידע מספיק של המימשק
(ביקורים של מומחים מקליפורניה הביאו לשיפור בתחום זה). אפרסמון מתפתח לאט עקב בעיית רוחות ונתקין שובר רוחות במקביל לחיפוש

אזור עם מישטר רוחות קל יותר. בחינת שיטת עיצוב חדשה באפרסק מראה התפתחות טובה ויש להמשיך את הבחינה עד לקבלת מספר
יבולים לשם הדגמת היתרונות.

גידולי נישה – ניתן לגדל ירקות עלים בסתיו המוקדם עם יתרון באיכות אך יש להגיע למסה קריטית שתאפשר מיצוי שיווקי של היתרון. ניתן לגדל
תות שדה מחוץ לעונה המקובלת ויש צורך לבחון זנים וטכניקת ריבוי שתאפשר מיצוי חלון הזמנים בהם עדיין אין תות שדה במישור החוף.

פרחים - ניתן להכניס גידול של אדמונית בעציץ; ניתן לגדל הורטנזיה בהר הבינוני אך יש לפתור בעיות איכות. התפתחות ההורטנזיה באבני
איתן לא טובה וניבחנת האפשרות שהדבר קשור בקרקע הכבדה.

אנא פרט והסבר כיצד הושגו מטרות המחקר בתקופת הדו"ח או חלק מהן
בגליל המערבי הראו חלקות המודל יתרון לטכנולוגיות שנבחנו ומעל לכל ההדרכה המתערבת הביאה לשיפור בביצועי המטעים ולנכונות

החקלאים להיעזר בהדרכה מתערבת. לא הצלחנו לבנות מועדון מגדלים פעיל ולכן הפצת הידע מוגבלת. היצחנו להקים שרות בדיקות תא לחץ
לבקרת השקיה והצלחנו להכניס לאזור שימוש בהדברה משולבת.

בגולן אנחנו רק בתחילת הדרך כיוון שמדובר בבחינת מינים חדשים. נטיעה מאוחרת של ניסוי עיצוב דובדבן תחייב המשך המעקב. לא ביצענו
את המודל באגס כיוון שהבחיינה היתה תלוייה בהתארגנות אזורית לנטיעת שטחים גדולים שיאפשרו לשווק את האגס האירופאי. נראה

שאפרסמון רגיש לרוח ומחייב משברי רוח. הפעילות בירקות עלים הופסקה עד שתהיה מסה קריטית שתאפשר שיווק.
.(IV-VI סעיפים) בהתאם להצעה המקיפה, ציין מה התבצע מתוך טבלת המשימות ואבני דרך, כולל אבני דרך כמותיות

כל תכנית המודלים התבצעה. עמדנו באבני הדרך למעט הקמת מועדון מגדלים פעיל.
מהן המסקנות המדעיות ומהן ההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו?

המסקנה המרכזית בגליל המערבי היא שהחקלאים שנחשפו למודלים מעוניינים בהדרכה מתערבת ויש צורך לארגן אותה ברמת האזור ומשרד
החקלאות.

מהן הבעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים (טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים) שחלו במהלך העבודה ומה אמורה להיות ההתייחסות
בהמשך?

במינים החדשים צריך להמשיך לעקוב עד לקבלת מספר יבולים.
הפצת הידע בכנסים

הידע הועבר לחקלאים במסגרת קורסי חקלאות בחורף שניתנו בשנת 2017 וניתנים ב-2018.
סיווג פירסום

ללא הגבלה
הערות / הסבר
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