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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שה¢מ¨ האגף לגידולי שדה

ארגון עובדי הפלחה
ßאגודה שיתופית חקלאית בעמßהמועצה לייצור ושיווק כותנה בעמ

COTT
ON

COTT
ON

COTT
ON

מגדלים יקרים¨
אנו שמחים להוציא לאור מהדורה שלישית של ¢נהלים לגידול כותנה¢¨ חוברת שמיועדת לעוסקים בענף וביניהם∫ 

Æמגדלים¨ מדריכים¨ פקחים¨ חוקרים¨ ספקי תשומות¨ ארגונים תומכים¨ ולכל מי שעניין לו בענף הכותנה
Æלענף הכותנה בישראל היסטוריה מפוארת ועתיד מבטיח כגידול שמשתלב במחזור גידולי השדה בארץ¨ כמו גם בנופיה

Æדורות של מגדלים ואנשי מקצוע הביאו את הענף להישגים מקצועיים מהגבוהים בעולם
Æתנאי הכרחי להצלחת הענף בעתיד הוא¨ כמובן¨ קיומם של מחיר שוק ותנאי סחר שמאפשרים רווחיות נאותה

Æאולם זהו אינו תנאי מספיק
Æגידול הכותנה הוא מהארוכים והמורכבים בין גידולי השדה¨ שדורש ידע רב¨ מקצועיות ומחויבות לביצוע מדויק ובזמן

גידולים מתחרים  ומול  על מנת שהכותנה הישראלית תשמור על כושר תחרות מול מגדלי כותנה אחרים בעולם 
בשדותינו¨ אנו נדרשים לשיפור מתמיד בהישגים � שימוש אופטימלי בתשומות תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות¨ 

Æוגידול מתמיד ביבול ובאיכות הכותנה
חוברת זו מרכזת את הניסיון והידע המקצועי שנאסף לאורך שנים רבות של גידול¨ מחקר ופיתוח בענף הכותנה¨ 
שבחלקו הגדול הוא תוצאה של השקעות מגדלי הכותנה במו¢פÆ מטרתה להיטיב ולשפר את גידול הכותנה ולהשיא 

Æאת היבול ואת איכותו
במוסדות  שנעשו  והממושכים  הגדולים  והטיפוח  הפיתוח  למאמצי  לייחס  ראוי  הכותנה  ענף  בקידום  נכבד  מקום 

 Æהמחקר¨ אצל צוותי המדריכים ובחברות הזרעים בארץ
נלמדות שיטות בקרת  ועדיין  גידול בשיטות השקייה שונות¨  זנים חדשים¨ פותחו ממשקי  לצד פיתוח מתמשך של 

Æצמיחה מיטביות¨ כמו גם ממשק שימוש יעיל של חומרי דישון והדברת מזיקים
חרקים  ושל  רעים  להדברה של עשבים  כימיים המשמשים  חומרים  דנה בתחלופת  זה¨ המהדורה החדשה  בעניין 

Æמזיקים ובאופטימיזציה בשימוש בחומרים תחליפיים
בקרת הגידול ומעקב הצמיחה עדיין מהווים אתגר למחקר ולפיתוחÆ ענף הכותנה נמצא בחזית המחקר של שימוש 
מרחוק¨  שדות  חישת  של  ושיטות  צמיחה  אחר  למעקב  מתקדמות  טכנולוגיות  שכוללות  חדשניות¨  בטכנולוגיות 

Æשנמצאות על סף הכניסה לשימוש מסחרי רחב היקף
Æלצד הידע וניסיון רב השנים נוהל הגידול מעמיד לרשות המגדל כלי להתאמה עדכנית לגידול כותנה בישראל

הוצאת חוברת הנהלים לא הייתה מתאפשרת ללא תרומתם של מדריכים ואנשי מועצת הכותנה באיסוף ובכתיבת 
 Æהתכנים¨ בעריכתם ובהוצאתם לאור

תודות ל≠איתן סלע¨ און רבינוביץß¨ אור רם¨ אמנון ליסאי¨ אריאלה ניב¨ אריה בוסק¨ אשר אייזנקוט¨ בועז נוי¨ גßון זילברמן¨ 
דוד שמש¨ יגאל פלש¨ יואב גולן¨ יורם שטיינברג¨ מיכאל לזר ומיכל אקסלרוד¨ וכן לצוותי העבודה של ¢זרעי ישראל¢¨ 

 Æ¢נטיקס¢¨ ¢פיטק¢ ו¢אגם חקלאות מתקדמתßהזרע ג¢
Æיבואו כולם על הברכה

אנו בטוחים שנוהל גידול זה¨ ובעזרת המדריכים המיומנים שעומדים לרשותכם¨ יאפשרו לכם להוביל את ענף הכותנה 
Æלפסגות חדשות

צוות פרויקט ∞µ≥            אורי גלעד      ≠ מנכ¢ל מועצת הכותנה
≤µ∞ יונתן ספנסר    ≠ מנהל פרויקט

עופר גורן      ≠ ממ¢ר כותנה וגידולי קיץ
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∞π≠π∂∞¥∞≥∞ ∫פקס ¨∞π≠π∂∞¥∞∞∞ ∫ßטל Æ¥∂±∞≥ ßהרצליה ב ¨≥∏¥ ÆדÆנתיבות ≤¨ ת ßרח Æßמו¢ל∫ המועצה לייצור ושיווק כותנה בעמ
∞≥≠∑µ±∂∂±¥ ∫פקס ¨∞≥≠∑µ±∂∂±µ ∫ßטל Æניהול¨ הפקה ופרסום∫ אהובה צרפתי

∞µ≤≠µ∂±≤≥µ± ¨∞¥≠∂π∂∞∑∏µ ∫ßטל Æעיצוב גרפי∫ הסטודיו¨ סמדר ירבעם ≠ קיבוץ אורטל

פתיחה∫

חלק ראשון ≠ נהלים בגידול כותנה

ריכוז פעולות חיוניות בניהול גידול כותנה∫

מערך עיבודים∫

עשבים רעים והדברתם∫

נוהלי זריעה והצצה∫

מזיקים והדברתם∫

השקייה ובקרתה∫

דישון ובקרתו∫

נוהלי שילוך∫

אבטחת איכות בכותן גלמי∫ 

חלק שני ≠ מידע בגידול כותנה

מערך עיבודים כללי∫

מידע∫ עשבים רעים והדברתם∫

מידע∫ מזיקים והדברתם∫

שיטות ניטור∫

רעילות∫

¥
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≤¥≠≥≥

≥¥≠¥∑
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µ≤≠µ≥

µ¥≠µπ

∂∞≠∂±

∂≤≠∂∑

∂∏≠∑µ

∑∂

∑∑≠∑π

תוכן העניינים

נוהלי זריעה והצצה∫

מזיקים והדברתם∫

השקייה ובקרתה∫

אבטחת איכות בכותן גלמי∫ 

הכותנה בתנועה מתמדת מרץ  ¥±∞≥
מאת∫  יורם שטיינברג

ענף הכותנה הוא דינמי ביותר
Æשוקק חיים ואינו מוותר

אפילו שנדמה שאוטוטוÆÆÆהוא גווע¨
Æאת שורשיו העמוקים באדמה הוא תוקע

אינו מוכן לזוז בשום תנאי ואופן
Æובזה¨ מכל הגידולים¨ הוא יוצא דופן

בעבר היה מקובל בגד¢ש ¢הסלוגן¢ 
Æ¢שהכותנה היא  ¢גידול העוגן

אך במשך השנים הועם קצת אורה
Æואף יש מגדלים שהכניסוה למגירה

אבל יש גם שומרי הגחלת¨
Æשמאמינים שיש לכותנה עוד תוחלת

ובמהרה בימינו תשוב למקומה
Æוהפעם עם זקיפות קומה

המחקר בענף לא שוקט על שמריו∫
המגדלים מיישמים כמובן מאליו

את החידושים בתבונה¨ 
Æבחריצות ואמונה

בטיפוח זנים מסתכלים קדימה¨
Æהזרע¢ באקלפי ו¢זרעי ישראל¢ בפימה¢

ממשיכים ללמוד איך לחסוך במים¨
ומשתמשים בטכנולוגיות 

Æהחוסכות עבודת ידיים
בעזרת היעילות והשיכלולים

Æממשיכים להשיא יבולים
ובתקווה שעם השתפרות תנאי השוק לטובה

Æייגדלו השטחים ללא פגיעה בסביבה
והעקר שנמשיך להאמין ולקוות
Æשיבואו שנים הרבה יותר טובות
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