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ירוקהלאביסהזוןגידול

החקלאיהמחקרמינהלשדה,לגידולימכון-לשםי.
והמקצועההדרכהשרות-בר-יוסףוי.זמסקי,י.ירון,ל.קלי,י.

תקציר

זוןואביסתקצירגידול,עלנתוניםנאספו
מושבים.ובשניקיבוציםבשניחלבבעדריירוק

לגידולו.מיטבייםתנאיםאותרוזהבסיסעל
וההאבסההייצורעלותטון/ד'1.5שלביבול
ניתןהזוןיבש.חומרלטוןש"ח417היתה

6090-5096שלבשיעורהמושבייםבמשקים

לטוןש"ח800שעלותובלילוהחליףמהמנה
יבש.חומר

בתוכנתהזוןאביסתשלכלכליתבחינה
צורים.עיןברפתנערכההחלבפרותשלההזנה

תחמיץבהח"י,ק"ג20במשקליומיתמנה
זוןהכללתש"ח.13.29עלתהותירס,חיטה
ח"יק"ג5.6שלמוגבליומיבשיעורבמנה

הורדתש"ח.11ל-52.המנהעלותאתהפחיתה
ל-7.8הזוןכמותאתהעלתהבמנההזוןמגבלת

ל-היומיתההזנהעלותאתוהפחיתהח"יק"ג

שהחסכוןנראה,אלהבתנאיםש"ח.10.82
250המונהשיתופיבעדרההזנהשלהשנתי
עתירתבמנהש"ח260,925הואחולבותפרות

בעדרזון.מוגבלתבמנהש"חו-188,750זון,
30-הואהחסכוןחולבות40המונהמשפחתי

לשנה.ש"חאלף40
אתהמנצלרב-קצירי,חורפיגידולהואהזון

במיםועמידשופכיןבמילגידולראויהגשם,מי
צעירמספואקצירבכלמייצרהזוןמליחים.

קציריםריבויגבוה.יבולעלושומרומשובח

הגשהאולםאותו,מייקריםלתחמיץוהקמלה
לגדלוהמתמידיםבמשקיםשנבחנהכפיטריה

הגידולשיטתהייצור.אתמאדמוזילה
להלן.מובאותהכלכליותותוצאותיה

עיבודעלמבוססזוןלגידולאופטימליממשק
לפניראשוןקצירמוקדם.זריעהומועדשטחי

במידההמפחיתטובצמחיכיסוייוצרהגשמים
השימושוהשקיעה.ההידוקסכנתאתניכרת

חלקמחליף(הרפתפרשניצולמאפשרבזון

הגנהאגבהייצור,להוזלתהחנקני)מהדישון
חוקייישוםהמים.מקורותוזיהוםחדירהמפני

הצורךאתמעליםברפתהסביבהאיכות
הפרש.לניצולמתאימיםבגידולים

מספואכגידולזון-החלבפרתהונת
מיטבי

תנובהגבוהתחלבפרתשלנכונההזנה
החלבהרכבעלתזונתיותבהשפעותמתחשבת
דופן-תאהיינוסיבי,במזוןשימושומחייבת

גבוההחלבייצוררמתעללשמורכדימשובח.
משנההמתקדמתהטיפוחיתביכולתההמובנית

-רבותמזוןכמויותהפרהצריכהלשנה,
ולעבדלקלוטיכולהשהיאממהיותרלעתים

יוצרתהחלבתנובתכמחציתהעיכול.במערכת

וכתוצאהשליליאנרגיהבמאזןכשהיאהפרה
אתמחלישזהמצבבמשקלה.יורדתהיאמכך

הבלתיהמטבוליותהתופעותאתמגבירהפרה,
בפוריות.ופוגעקטוזיס,כמוסדירות

הצרכיםלמילוי~nutrients)מזיניםהספקת
נעשושנהכלהמתרביםהפרהשלהתזונתיים

מרוכזיםמזונותתוספתידיעלרבהבמידה

החלבברפתהגיעואלהאולם,במנה.
מעלשהםגבוהיםכהלשיעוריםהישראלית
המיקרו-לפעילותהדרושהאופטימום

)1(העמילןעודףהעיכול.ומערכתאורגניזמים
נדיפותשומניותחומצותעודפיבכרסיוצר

פעילותנפגעתהחומציות,אתהמעלות
עמילןבריחתחלההחלבון,וסינטוזהחידקים

נצילותו.ונפגעתהמזוןצריכתפוחתתושתנן,
החומריםשלהמטבוליתהמגמהזאת,בתסיסה
העיכולבמערכתהנוצריםנוטרינטים)(המזינים

החלבוחלבוןשומןלייצורמיטביתאינה
נוסףגורם-ומיםלקטוזנוצריםובמקומם
החלב.ייצוריעילותאתהמפחית

הנוצרתהשליליתהמגמהאתלמנועכדי
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מזוןיותרלפרהלתתרצוימרוכז,מזוןבעודף
סיבימזוןשרקהיטב,יודעיםאנוכיוםסיבי.גס

שלהמורכבתהמטרהאתלהשיגיכולמשובח
לשמשיכולנעכלדופן-תאהמזון.ואיכותכמות
החידקים.שלמירביתלפעילותומזוןמצע

מהשיפוריותרהמנהאיכותאתמשפרהזון
הואמרוכז.מזוןריבויידיעללהשגההניתן

אחוזיעלהחלב,הנבתעללטובהמשפיע

)2(.הגוףמשקלועלוהשומן,החלבון

החמישים.משנותבארץידועהזוןגידול

שיעורהגדלתגשם,בימיהקצירקשייאולם

המזוןמרכזיוהתפתחותבמנההמרוכזהמזון
מגדליםהמספוא.שטחימכללהזוןאתהוציאו
בו.להחזיקהמשיכובודדים

החלבמכסתשונה:כיוםהרפתמצבכידומה
ייצוריחידותרקהיחידות.הגדלתאתמגבילה
רווחייםהכנסהמקורותעלהמתבססותיעילות

הקשה.ההישרדותבמאבקלעמודיוכלובמשק
להגדילעשויטריהלאביסהזוןשגידולנראה

רקלאולהועילהרפתמענףההכנסותאת
עלכלכליתמבחינהגםאלאתזונתית,מבחינה

המיוצרזולבמזוןהיקרהקנויהמזוןהחלפתידי

במשק.

מזוןלגידולחשיבותישהלאומיתברמהגם
לגדלושניתןגידולנמצאלאהזון:כמואיכותי
אינושלוהפוטנציאלישהשוקגדוליםבהקפים

חלופי.יבואעםכלכליתבתחרותושעומדרווי

מעובדיםהבלתיהשטחיםעלומכךכתוצאה
"169שהםדונם,אלףל-1995676בשנתוהגיעו

השטחיםשלי"10בעבר.שעובדמהשטח
)3(.מעובדיםאינםבמושביםם-ו239בקיבוצים

בהקףיקריםגרגריםמחו"למיובאיםבזמןבו
דולר.מיליון1כ-20שעלותםט'כ-800,000של

עדכמעטהרווייםאחרים,שוקלענפיבניגוד
ניכר,צמיחהפוטנציאלישהמספואלענףתום,

הכוללמההקף3595-3096רקמספקהואשכן
מחו"ל.מיובאוהשארבמספואהתצרוכתשל

הזוןגידולשיטת
גמישבמועדזוןלזרועניתןהזריעה:מועד1.

מאפשריםזמיניםמיםהמשק.לאילוציבהתאם

ספטמבר-תחילתבסוףמוקדמתזריעה
נובמברבאמצעיתכןראשוןקציראוקטובר.

שגורםהראשוןהקצירהכבדים.הגשמיםטרם
שלמואצתולהתפתחותהצמחלהסתעפות

-העליונההקרקעבשכבתהשורשיםמערכת
ניכרתבמידההבולםלשקיעהעמידמצעיוצר
וההובלה.הקצירכלישלהגלגליםנזקיאת

טוןו.5-כלאסוףניתןהמוקדמתבזריעה
בנובמברמאוחרתזריעהלדונם.יבשחומר

אתהמוזילהמי-גשםהספקתעלהמתבססת
ח"י/ד'.טון1כ--נמוךהיבולאולםהגידול,

המתמידיםהמשקיםנסיוןמתוךעיבוד:2.
מצעלהכנתמספיקקלשעיבודנראה,זוןלגדל

מ"ק/ד'50שלהשקיהלאחרהזרעים.
)8-10שטחייםדיסוקאובתיחוחמסתפקים

מעגילהעםעובריםהזריעהלאחרס"מ).
מאפשרשטחיעיבודהשטח.והידוקלהחלקה
מבליהשדהעלוהובלהקצירכליהעלאת
הידוק.לנזקילגרום
ופוחתתהיבולעולההבגרותעםקציר:3.

המשפיעגורםהואהקצירמועדלכן,האיכות.
בצמחיםהיבול.ועלהאיכותעלרבהבמידה

משפרמוקדםקצירהחיטה,כמוחד-קציריים
ויקר.נמוךיהיההיבולאולםהסיב,איכותאת

שלו,הרב-קציריותלתכונתהודותבזון,ואילו
צמחשלבעונהקצירים3עד5לקבלניתן

בכללד'ח"יק"ג500עד300שלביבולצעיר,
)2(.קציר
לדישוןמאדטובמגיבהזוןחנקני:דישך4.

כמובגורמיםתלויההדשןתצרוכתחנקני.
בקצבהגידול,בתחילתבקרקעהחנקןכמות

בטמפרטורההמותנההחנקןשלהמינרליזציה
כדיהזון.צימוחבקצבוכןהקרקע,וברטיבות
אתלהעריךמומלץהחנקןצריכתאתלהעריך
יבוללדוגמה:לכך;בהתאםולדשןהצפויהיבול
חנקן~2.889שלבתכולהח"י/ד'טון1.5של

צרוףחנקןק"ג/ד'43.2צורךחלבון))1895
קצבבגללניטראטירצוי(החנקן,גידול.לעונת
הטמפרטורותבתקופתניטריפיקציהשלנמוך

בכמותקצירכללאחריינתןהנמוכות)
הצפוי.הצימוחקצבאתהתואמת
כמותתקטןאטיהצימוחקצבכאשרבחורף,
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מןבכמההאביב.לקראתתעלהוהיאהחנקן
מהחנקןחלקבהצלחהמוחלףהמשקים
בפרשהשימושממפטמות.הרפתבזבלהמינרלי

חסכוןלשםרבותמתוקנותבמדינותנהוגהרפת
נפרדבלתיוכחלקהחנקניהדישוןבהוצאות
רפתלכלהסביבה.איכותשמירתממערך
הרפתגודלאתהתואמתמספואחלקתצמודה
קציר.כללאחרמידהזוןשטחעלמפוזרוהזבל

בזון.השקיהניסוייעלידועלאהשקיה:5.
שיעורעלההשקיהלוחאתביססוהמגדלים

השנתיתהמיםתצרוכתאתמגיגית;ההתאדות

התאדותהכלסךפיעללאמודניתןהזוןשל
הצמח.בגורםמוכפלהגידול,בתקופתמגיגית

גידוללתקופתהממוצעתההתאדותכלסך

בשלושמאי)מחצית-אוקטוברתחילת(הזון

היתהונהריה)דגןביתנגבה,(מדידהתחנות

מ"מ.627

8096היאהזוןשלהמיםשתצרוכתבהנחה
הריהצמח),גורם(מגיגיתההתאדותמשיעור

הגידוללתקופתהזוןשלהמיםשתצרוכת
להחסירישהגשםכמותאתמ"מ.500תהיה

היעילההגשםשכמותבמקוםולכןמהתצרוכת,

מ"מ200שלבתוספתצורךישמ"מ300היא
מי-השקיה.

מליחיםבמיםלהשקיהמאדעמידגידולהזון

שבובמי-ביובלהשקיהחיוביבאופןומגיב)4(

חלקלהחליףעשויההזמיןהחנקןכמות
המינרלי.החנקנימהדישון

בתנאיםאפשריזוןתחמיץייצורשימור:6.
והובלהקצירכליהעלאתשיאפשרומסויימים

מקובלבאירופהלעיל.שהוזכרכפיהשטחעל
ק"ג))500גדולותבחבילותזוןתחמיץלהכין

זאתשיטהפלסטיק;ביריעותעטופות
להוישיחסיתקטנותכמויותלשמרמאפשרת

ונוצריםחזקהצימוחשבהבעונהבולטיתרון
בארץ.נוסתהטרםהשיטהעודפים.

הגידולשלכלכליתחשיב
לאביסהזוןייצורשלהעלותהערכתלצורך

משניוהתפוקותהתשומותנתונינאספוירוקה
וכןורביבים,יוטבתה-שיתופייםמשקים

בבאר-כהןמשק-משפחתייםמשקיםמשני

היבשהיבולבכפר-קיש.גרוספלדומשקטוביה,

ט/ד'1.4היההמשקיםלארבעתהממוצע

קצירים.ב-5-4שנאסף

בתחוםנעהזוןח"יטון1ייצורשעלותנמצא
ל-718ועדכהןבמשק-ש"ח389של

בעיקרנבעהברביביםהגבוהההעלותברביבים;
בהשקיה.מתקלותשנגרםהנמוךמהיבול

נתקבלההזוןלייצורביותרהנמוכההעלות
הבדלהיהביניהםהמשפחתיים;המשקיםבשני

חנקניבדשןמועטמשימושבעיקרשנבעקטן

זוןלגידולמיטביתטכנולוגיה
אוקטובר.בחודשלזריעההפעולותוסדרלדונםבש"חההוצאות

ההוצאהליחידהמחירכמותהתשומה
ש"חש"תלדונם

מ"מ)(זריעה,טרוםהשקיה
ש"ע)(ס"מ8לעומקתיחוח
ש"ע)(ועיגולזריעה

ירק:וחלוקתקציר
שעות)(אדםעבודת

שעות)(בטארופקציר
שעות)(שונותאדם,עבודת
ק"ג)(זרעים

ק"ג)(צרוףחנקנידשן
ממ"ע)(לעונהסה"כמקורותמי-מים

חוזרלהוןריבית

113.913.9
18.38.3

3.533.05.511
3.55.5154.3
2.037.575.0
4.515.067.5
442.088.0

2500.6150.0
30.0

602.5לדונםההוצאהס"כ
ש"ח382ט/ד'1.5-שהיבולבהנחהיבשחומרט'עלות
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נוזלימפטמותזבלידיעלשהוחלףכהןבמשק

במושביםקציר.כללאחרהשטחעלשפוזר

ש"ח0.6היתהשעלותםבמי-מובילהשתמשו
מליחים)מים(ברביביםהמיםעלותלמ"ק.
מאילת)מי-ביוב(וביוטבתהש"ח0.47היתה

למ"ק.ש"ח.100

לייצראיפשרביוטבתההשחוןהאקלים

ירוקה,האבסהשלמזאתרבהשעלותהשחת

מיכוןאדם,בעבודתיותררבהלהוצאהוגרם

ההוצאותאתהעלואלהתשומותוהשקיה.
שנבדקו.למשקיםבהשוואהביוטבתה,לדונם

144בסךביוטבתההמיוחדותהעליותהפחתת
ו-50זרעיםעודףעבורש"ח)40ברביביםש"ח

בהשוואהמים,עבוריתרתשלוםש"ח
שההבדליםמראההמשפחתיים,למשקים

ל-584661ביןשנעלטווחמצטמצמיםבעליות

לדונם.ש"ח

לארבעתיבשחומרטונהשלממוצעתעלות
כוללתזאתעלותש"ח;513היתההמשקים

וברביבים.ביוטבתההמיוחדותההוצאותאת

במשקיםזוןבגידולשהצטברהנסיוןבסיסעל

צויינושמקורותיהםניסוייםמתוךוכןשנסקרו

המובאתמיטביתטכנולוגיהגובשהכאן,

דלעיל.בטבלה

חלבלפרותזוןאביסתכדאיות
עלנבדקהזוןאביסתשלהמשקיתהכדאיות

בעזרתזמיניםסיבייםלמזונותהשוואתוידי
בארץהחלבברפתותמקובלתהזנהתוכנת
עין-צורים.רפתבתנאיובוצעה
למטריצה:שהוכנסוהזוןנתוני
415ש"חח"י,טוןמחיר

1172נעכלות,
9618חלבון,

כמותהאחת,במנה:זוןרמותשתינבדקו
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