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מוגש בהוקרה בשם ענף הכותנה לדורותיו
(פילו)לרגל פרישתו של גד פישלר 
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2019יוני 



תמיד חקלאי-פעם חקלאי 
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חוברת זו יוצאת לאור כמחווה של הוקרה לפועלו  
אשר בימים אלה יוצא ( פילו)של גד פישלר 

לגמלאות בתום כחמישים שנה של עבודת מחקר  
.וטיפוח פוריות בענף הכותנה

קצרו המילים לתאר את תרומתו של פילו לענף 
.  הכותנה בישראל ואף בעולם

חוברת זו מציגה בפני קהל אנשי הכותנה וכל  
תהליך פיתוח של הענף בישראל החל  , המתעניין
תוך דגש על ציוני דרך  , ועד היום70משנות ה 

תחום אשר בו טביעת , חשובים במחקר וטיפוח זנים
האצבע של פילו הייתה ועודנה מורגשת ומשמעותית  

.במיוחד

אנחנו מודים לך מקרב הלב על  , פילו היקר
על  . ההשקעה העצומה שלך בענף הכותנה

המחויבות והיצירתיות  , הרצינות, האכפתיות
ומאחלים לך עוד הרבה שנים יפות של עשייה בצד  

.הנאה

.בהערכה רבה
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פילו  
הצלחתו של חוקר ביכולתו לראות את הנולד

.ולא להיות חכם בדיעבד
,פילו ניחן בכזה כישרון

.רגליים על הקרקע אך בעל הרבה דמיון
בראשית עבודותיו השקיות

.וטיוב הקרקעות
,בניתוח ותבונה, אך במהרה
היא אסון לכותנההפוזריוםחש שמחלת 

ואת מרצו ניתב בחקר המחלה
.ופיתוח שיטות ודרכי פעולה

מצד אחד הדברה ומלחמת הישרדות
.ומצד שני פיתוח עמידות

ואכן הצליח ליישם את מה שהבין בתאוריה
!!!היסטוריה....וכל השאר

מבית שאן ועד עין חרוד, בהמשך
התפשט במהירות הזחל הוורוד

לפני שמושמד היבול, וגם כאן נרתם למאמץ
.הבילבולוהכניס לאזור את שיטת 
האקלה נחלשה כלכלית

אז פילו החליט
שכדאי את הפימה לפתח
.וזנים חדשים החל לטפח

צר המקום את עבודותיו להכיל
.אך חשוב לדעת לאן הגיע ומאיפה התחיל

אצל פילו הגבול הם השמים
!!!ולכבודו נרים כוס לחיים

יורם שטיינברג



פ"תחילת העבודה במו-70-שנות ה
הירתמותו של פילו לעבודת מחקר  

ופיתוח אזורית בעמק בית שאן הייתה  
במטרה להתמודד עם אתגריו 

:המיוחדים של האזור

o  השקית כותנה ובקרתה באזור
החם

o והגירניותהנתרניותטיוב הקרקעות
של האזור

oאגרונומיה של כותנה

oהדברת מזיקים
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ובקרתה בהשקייהניסויים 

7

שיטת המטרה מיטבית והכנסת הטפטוף  ; העבודות הראשונות עסקו בהשקיית כותנה

לשימוש בגידול כותנה בעמק בית שאן    



70-סוף שנות ה
תחילת עבודת טיפוח זני כותנה

אתגריו המיוחדים של עמק בית שאן החם ובמיוחד  
בכותנה הובילו לתחילת העבודה על " גל השני"התפתחות ה

.תכנית טיפוח כותנה

שפותח בזמן קצר מאוד היה מביכורי עבודת  , "1עדן "הזן 
.  הטיפוח של פילו
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...בכותנת פימהפוזריוםובמקביל זיהוי 
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(בפימה)3גזעפוזריום

Fusarium FOV3
Fusarium oxysporum
F. sp.vasinfectum, Race 3

:ויחודיאופייניסימן

צהוביםעליםרקיעו

זן עמיד

זן רגיש



...ותחילתה של תכנית טיפוח היסטורית...
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מבחן עמידות במעבדה

זן עמיד

זן רגיש



תוך הנחת אבן הפינה לגידול פימה  
בישראל
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יעקב קטן' פילו עם פרופ



המשך עבודת מחקר  
מגוונת באזור בית שאן

מפעלעל ידי פילו יצרה תשתית לעדןבחוותהמחקרהובלת
:ומגווןיצירתיחיים

oופימהאקלהזניטיפוח

oובקרתהכותנההשקית

oכותנהשלופיסיולוגיהבאגרונומיההעמקה

oוהדברתםהכותנהמזיקילימוד

oכותנהלשילוךחדשיםחומריםהכנסת
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יצחק הלפרין

דניאל הכהן

צוות עובדי חוות עדן



:80-אמצע שנות ה
תחילת המחקר על הדברה 

פרומוניםבאמצעות 
בכל  הפרומוןעבודות ראשונות שהובילו לשימוש בחוטי 

:הארץ

לכידת יתר במלכודות➢

בלבול זכרים➢

No-Mate-שימוש ב➢
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יעקב נקשראובן אור



בהדבקהטיפולהוהטבקעשכנימת
עבודות ראשונות בהובלת פילו לטיפול בבעיות כנימת עש הטבק החלו בסוף שנות  

".בעיה של בית שאן"כמו פגעים רבים אחרים בענף כונה אז , המזיק. 70-ה

הובילה לפתרונות לא שגרתיים 80-התגברות כנימת עש הטבק בכותנה בשנות ה
להפחתת בעיית ההדבקה בסיבים שכללו המטרה על הכותנה הפתוחה
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המטרה על כותנה פתוחה במנפטהPC3יישום  הדברת כנימת עש הטבק

עוזי אילתיעקב נקש



הישגים משמעותיים בטיפוח זנים
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1987, תוצאות מבחני זנים 

.טיפוח זני כותנה מסוג אקלה ופימה נמשכו ללא הפסקה, במקביל



:  90-שנות ה
הדרכת מגדלים

זו הייתה ונשארה  . פילו נרתם גם להדרכת מגדלים
.הדרך להעביר אליהם את הידע המצטבר
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יעקב המאירי

איתן סלע

משה גורן עם חברים



:  90-שנות ה
–כותןסקיתופוליס

כותנה צבעונית

90-מאמץ מיוחד הוקדש בשנות ה
לפיתוח זני כותנה צבעונית בשיתוף  

במטרה  " כיתן"עם מועצת הכותנה ו
.להעשיר את סל הגידולים לחקלאים

,  תכנית הטיפוח נחלה הצלחה יתרה
.כמו גם פיתוח מוצרי הטקסטיל

פותחו גוונים של כותנה חומה  
וירוקה בזמן קצר ביותר והחל גידול  

.מסחרי בארץ
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דגנית שדה



הפצת הידע והזנים בארץ
,  במהלך השנים ניכר שהתפתחות הידע וזני הכותנה

פרי עבודתו של פילו מתאימים לאזורי הארץ  
.השונים

מערך ניסויי השדה וצוות ההדרכה החקלאית 
הארצית עבדו עם פילו בהפצת תוצאות המחקר  

תוך ביצוע מחקר מקומי  , והזנים בכל רחבי הארץ
.ותצפיות להתאמה אזורית מיטבית
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יגאל פלש

צוות מדריכים



זנים חדשים עבור הגליל המערבי
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1987-מבחן זני פימה בגליל המערבי 

דודי שמש

שלםעזגדבעז נוי



הדרכה
בדרום
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שיתוף פעולה עם אנשי  
השוק  , התעשיה

והצוותים המקצועיים
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יורם שטיינברג
אורי לוי

אמנון ליסאי 'און רבינוביץ
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יונתן ספנסר איציק אמיתי וגשליוסי  אורי לוי

אשל גת
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איתן סלעבוסקאריה  איתן שפר
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"זרעי ישראל"–2000שנות 
עבודת 2000-מתחילת שנות ה

זרעי "המחקר והטיפוח עברה לידי 
".ישראל

חוות  "נפרדה מ" זרעי ישראל"חברת 
והמשיכה  , פ בית שאן"ומו" עדן

במחקר ופיתוח וטיפוח זנים עצמאי  
.עבור ענף הכותנה ברחבי הארץ

26

חגי מדיני עידו טל



מחלת החלפת2000–אמצע שנות 
המשך העיסוק בפתרון אתגרי 
הכותנה ושיפור יבולה ואיכותה  

כלל טיפוח לסבילות הזנים למחלת 
משימה שנראתה כבלתי  , החלפת

.אפשרית בתחילה

לאחר מאמץ מחקרי ממוקד 
"  הגולית"ומאז שחרור זני , וייחודי

מחלת , 2010-לגידול מסחרי ב
החלפת בכותנה נעלמה למעשה 

.משדות הארץ
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הישגי  : לסיכום
המחקר והטיפוח

,  זיהוי האתגרים בהתקדמות
,  והתעקשות על פיתוח פתרונות

ובניגוד  , לעיתים כנגד כל הסיכויים
הם שמאפיינים  , "מומחים"לדעת ה

.את עבודתו הבלתי נלאית של פילו

שנות דור של מחקר וטיפוח כותנה  
,  עיקשות, שאופיינו בהתמדה

יצירתיות ועבודה מאומצת של פילו 
נשאו פרי  , ושל אלו שעבדו לצידו

.מהותי ומשמעותי לענף

איכות  , שיפורים ביבול ואיכות סיבים
שידעה להתאים עצמה לצורכי שוק  

סייעו לעצם  , במהלך שנות הטיפוח
.קיום הענף ורווחתו
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ג סיבים לדונם בכל שנת עבודה  "ק1.7-בכיבול הכותנה השתפר 
. בממוצע

שנה  45-המתאם שבין זמן הפיתוח לבין יבול הסיבים בתקופה של כ
70%-עומד על כ
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הושג שיפור מהותי באורך סיב
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מנחם יוגב מתניה צונץ



ועליה מובהקת בחוזק הסיבים...
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בהוקרה
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אורי גלעד

שלמה פלס
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ונטורהמורדי אבו וילןאורי גלעד
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…דדה עינב ועוד רבים וטובים, פנחסוביורי , קילמןיגב, איתן סלע: צילום החוברת35




