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 תש"ף אייר
 2020 מאי

 

 ועד ההובלה לקירור השתילה שלב מ  -מיכון לשום 

 4ואילן לדל 4גיא סלע, 3שחברי-ופא דיאבת, 2אלי מרגלית ,1הראל גרינבלט
 , משרד החקלאות; שה"מ -מדריכת כלכלת הייצור 3 ;ממ"ר שושניים2 ;וטכנולוגיה מדריך מיכון1

 גד"ש עין חרוד איחוד4

 תקציר

 טון 1.4היבול הממוצע הוא וארץ, שטח פתוח בשום בשל דונם  9400-כיום מגדלים כ

בשלוש השנים האחרונות בישראל  גידול השום    .מקומיהלשוק  המיועד    ,לדונם  שום יבש

 . והמחיר היבול ,מבחינת היקף השטח ותיציבשומר על 

אך  ,מכונות שתילה באמצעות ה באופן ממוכןשתילשלב הנעשה הארץ אזורי  יתרבמב

 .תידני מתבצעים ,מיוןהניקוי וה ,)הורדת העלים( קינובה ,יףאסה ם, כמושלביהשאר 

מגדלים מגוון גידולים בהיקף של  ,גיא סלעבהנהלת  ,גד"ש קיבוץ עין חרוד איחודב

עובדים קבועים  13הגד"ש מעסיק  .דונם 700שום בהיקף של ם המו, דונם 10,000

 המכב ישראלב ש גד"ב להשתמש החלו  ותהאחרונ יםבשנ .מוכר כגד"ש מתקדםו

כך  .שום בתנאי הארץה לגידולעברו התאמה ומאירופה  יובאור ש א ,שוםלקומביינים 

במאמר זה נסקור את שלבי  .ממוכנת הפכה השוםשל גידול השרשרת נוצר מצב שבו 

 .שוםבגידול ההמיכון 

 

 מבוא

להשתמש בעיקר  נהוגהיום . משפחת השומייםמפקעת הינו  )sativum Allium)שום ה

ואף מוזכר   ,כצמח בעל סגולות רפואיותהשום מוכר    .ותיבול  רכי מאכלוב"ראש השום" לצ

ד של ומכיל השום גם רמה גבוהה מא ,יתר מרכיביול נוסףב. ככזהבמקורות היהודיים 

 לבריאות האדם. מועילהידוע כחומר  ,אליצין

 ריבויהחומר את חלק מהמגדלים שומרים  .הזנים העיקריים בישראל הינם "שני ו"רן"

ובהמשך  ,כשום לח עם עלווה ת האביב. השום משווק בתחילשתילה בהמשךלריבוי ול

 כשום יבש.

 

 שלבי המיכון בשום
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 , כשלכל שלב המכונה המתאימה לו, כלהלן.שלבים כמהשום מורכב מהגידול 

 מתוצרת שתילהכיום גד"ש עין חרוד איחוד משתמש במכונות  - השתילשלב ה

יש כאשר    .(2תמונה  )צמדים בערוגה    3  שותלותה  ,(1)תמונה    פתיתהצר    ERMEחברת

הטרקטור ולא על גלגלי מכונת זרועות על  נשעןה ,טון שננות 1.6 קיבולת שלבמכל 

 לכל אורך הערוגה.   ורצויאחיד  בעומק    שננותה  ה שלשתיל  תאפשרתמ  ,כבעבר  השתילה

ת בקלות שנולמאפשרת ה ,מערכת דיסקים קיימתשתילה החדשה הבמכונת  ,בנוסף

כמות  מידע בדברלמפעיל  מספקתומערכת ה ,שננהגודל הבהתאם ל הדיסקאת 

  .בכל רגע נתון מכל פולח הנפלטתהשננות 

נדרש בעבר מה ש ל בהשוואה, וזמן לוגיסטי רבהמכונה החדשה חוסכת התעסקות 

ומונעת מגע אדם בשננות  ,(3 )תמונה מילוי המכלים הקטניםשם לבמכונה הישנה 

, קמ"ש  4של  תממוצעבמהירות המכונה נוסעת  .'נמקורההדברה ' תכשירב העטופות

 הודות ,קטניםה מכליםהלת עבמכונה ל הש  מהירותהמ שניים פי הגבוהה מהירות

 מילוי כל מכל ידניתלש וזמן הדרלחיסכון הושבמכונה החדשה שיפור הטכנולוגי ל

  במכונה הישנה.

 .הרמה בזרועות האחוריותהכוח  עבור כ"ס 180ל בעטרקטור  נחוץהמכונה  להפעלת

פניאומטי המכונה עובדת על לחץ  .ם בשעהמידונ 5-4שתול באמצעותה ניתן ל

  מ"ר.לשננות הומאפשרת דיוק מבחינת כמות 
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 שתילה )נעיצת שננות(המכונת  - 1תמונה 

 

 

בערוגהשורות צמדי  שלושה - 2תמונה   
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 עם מכלים קטניםישנה מכונת שתילה  - 3תמונה 

 

 

 שבבעלות עין חרודלמכונה  דומהת שליפה השמכוניש לציין ראשית,  – שלב השליפה

מענק עבורה קבל הת) 2014שנת משק איזנבנד מכפר חסידים ב ל ידיה ערכש נ איחוד

גד"ש עין חרוד איחוד יש  בבעלותמכונה ש ב .הלת ההשקעות במשרד החקלאות(נממ

 המכונה .זכתה למענק דומה ולכן ,יחסית אליה , המהווים יתרוןשינויים בולטים המכ

אוחזות בעלים הבעזרת שתי רצועות שולפת את השום  (4תמונה ) ERMEמתוצרת 

 ,לאחר השליפה השום עובר ניעור חזק להורדת רגבי אדמה .בשילוב מחתר באדמה

ערוגות גם באותה פעולה מבוצעת  . ומוחזר לערוגה )הורדת הגבעול( מקונב ואז הוא

 בעזרת מערכת מסועים לערוגה הראשונה מועבר ,עם עליו ,ומהן השום ,הסמוכות

שהוא כ  ,השום להתייבש על ערוגה אחתנותר  שלוש ערוגות  כל כך יוצא שמ  .(5)תמונה  

. ימים 10-7 משךבשארו על פני הערוגה לייבוש יהראשים י. (6)תמונה  מכוסה בעלים

כן ו כיוונםבמסועים וב, גובה המחתר בעזרת מנועבלט שו ,יושב על המכונהה ,מפעילה

 נהג טרקטור ומפעיל.ולהפעלתה דרושים  ,יוםלדונם  25הספק המכונה הינו  .רצועותב
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 שליפההמראה כללי של מכונת  - 4תמונה 

 

 

 מערכת המסועים - 5תמונה 
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 הערוגה לאחר הנחת העלים על הראשים - 6תמונה 

 

 

, הם מועברים על פני האדמה שהראשים התייבשולאחר  - שלב האיסוף למכלים

ניתן עליו  ש   ,מעלה אותם למסועה  ,(7)תמונה    SIMONמתוצרת    למכלים בעזרת קומביין

הראשים  ,לאחר מכן .יםעובד 4לבצע ניקוי ראשוני של רגבים גדולים ואבנים בעזרת 

ובעזרת מסוע נוסף הראשים  ,העליםכל ומסוע קיפוד שמפנה את  מפוחעוברים דרך 

 תםהנחעל מכות וקפיצות ותוך הקפדה על מינימום  ,מונחים במכלים על עגלה סמוכה

נהג טרקטור  ולהפעלתה נדרשים  ,דונם ליום 50הספק המכונה הינו  .במכלים ותעדינב

 לפי הצורך. ,היפועלים על המכו
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 קומביין פיקאפ וניקוי ראשוני  - 7תמונה 

 

 

 

הם  ,בקומביין אסיףלאחר שהראשים עברו ניקוי ראשוני  - גודללשלב הניקוי והמיון 

ניקוי יסודי בעזרת מערכת  הם עובריםבו ש ,מאוחסנים זמנית בבית אריזה מאוורר

 ,את המערך מזין מסוע עם מהפך מכלים אוטומטי  .(8)תמונה    יםעובד  12-8-ומברשות  

 ,לאחר הניקוי .(9)תמונה  כך לחסוך זמן למלגזןבו ,מכלים ב"מחסנית" 3לשמור יכול ה

הספק  .(10)תמונה  גודל, ובה הוא ממוין לפי מכניתהשום עובר דרך מערכת מיון 

הספק  .עובדים 8, ולהפעלתה נדרשים טון ליום עבודה 11הינו של מכונה זו העבודה 

 .מגיע מהשטחהתלוי כמובן ברמת הניקיון של השום זה 

 

 את השום הפועלים מנק צוות - 8תמונה 
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 מסוע מברשות לניקויכולל מהפך מכלים אוטומטי והמסוע  - 9תמונה 

 

 

 גודל וחלוקה למכליםמיון לפי ל מכני מיוןמערך  - 10תמונה 

 

 

הוא מונח על  ,גדלים שונים 4-לאחר שהשום מוין ל - וקבלת תוויתשלב השקילה 

  .חלקהו תאריך, ו, גודלומשקל ניםצוימשבה  )ברקוד( ומקבל תוויתלשקילה,  אזנייםמה

המתעוררות בעיות  לשייךוכך ניתן  ,ותהליך גידולו אחר השום עקבמהתווית מאפשרת 

  .שיווקל או קירורלהמשך השום מועבר ת התווית הצמדלאחר  .לצורת הגידולאחסון ב
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 עבודת פועלים מול עלות מכונהעלות  - בחינה כלכלית

 לשום  –ביין ואסיף, ניקוי ומיון  ממערך שליפה וקינוב, קו

 שה"מ ,ערכו: ופא שחברי ואלי מרגלית

 דונם 500 גודל משק הנחת

 טון 1.3 יבול לדונם

 2% שוטפת מהעלות האחוז אחזק

 7% ריבית

 270 מחיר יום עבודה

 270 כ"ס )₪ לשעה( 150טרקטור 

 150 כ"ס )₪ לשעה( 80טרקטור 

 130 ₪ לשעה()מלגזה 

  10,000 מחיר ממוצע לטון

 50 עלות שמירה לכל השטח )₪ לשעה(

 

 מצב קיים

 4.5 עבודה שכירה לשליפה )י"ע לדונם(

 3.7 וניקוי )י"ע לדונם( נוביעבודה בק

 3.0 עבודת מילוי מכלים )י"ע לדונם(

                           11.2 סה"כ ימי עבודה

                         3,028 עלות עבודה שכירה

                           25.2 שעה( להעמסה על משאית )טון  תעבוד

                           0.05 העמסה על משאית )שעה לדונם(  תעבוד

 13.93 (₪ לדונם) עבודה שכירה לנהג מלגזה

                 8  (₪ לדונם) עלות עבודת מלגזה

  21.67 (₪ לדונם) מלגזה ונהג

 0.4 עלות מיון )₪ לק"ג(

 520 עלות מיון )₪ לדונם(

 92.86 לדונם(הובלה לבית אריזה )₪  - משאית

                3,662 מצב קייםבסה"כ לדונם 
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     מצב חדש

  
שליפה  
 סה"כ ניקוי ומיון  קומביין אסיף וקינוב  

     עלות המיכון

  462,000 398,000 320,000 עלות מכונה

  10 8 7 וםשנות קי

  65,778 66,652 59,377 החזר הון שנתי

  9,240 7,960 ,4006 אחזקה שוטפת שנתית

  500 500 250 גודל משק

החזר הון שנתי ואחזקה 
  75,018 74,612 65,777 שוטפת

החזר הון שנתי ואחזקה 
 562 150 149 263 שוטפת לדונם 

     

     עבודה

  1.07 7.14 12.5 הספק עבודה )דונם/יום(

 הספק עבודה שכירה 
  0.92 0.14 0.08 )י"ע לדונם(

 310 250.71 37.80 21.60 שכירה לדונם  העלות עבוד

     טרקטורים

 150-120עלות טרקטור )
   302.4 172.8 כ"ס(

   231  (כ"ס 80)עלות טרקטור 

עלות עבודת טרקטורים 
 706   533.4 172.8 לדונם 

 401 720 458 סה"כ עלות לדונם
סה"כ 
1,579 

 

   סכון בסעיפים נוספיםיח

 390 3% סכון פחתיח

 520 4% סכון בירידה במשקליח

 910    סכון פחתיח
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  20 סכון בימי שמירה )ימים(יח

סכון בעלות שמירה לכל יח
       24,000 השטח

  48 סכון בעלות שמירה לדונםיח

         3,042  סכון לדונםיסה"כ ח

 

 

 סיכום

 יותוהב, משמעותית בענף השום דרךופריצת מהווה חידוש במאמר זה וצג מהמיכון ה

 העלמך בכו ,יותר בקצב העבודהאפשר שליטה טובה ומ לדונם ימי עבודה 11-כחוסך 

  .לחקלאי הרווחיותאת 

 .ובשיפור מתמיד עדיין נמצא בבדיקה ,המיכון שהוזכר לעילכי ציין יש ל ,בנוסף

ם לפני שיפורים רבי  הןוהוכנסו בעונות,    לושעד כה נעשה שימוש במכונות אלה במשך ש 

בה תוצאות מוצלחות באופן ינה ן לישראלהבאת. עמן הדובההגעה לארץ ובמהלך הע

כבר היום ניתן לראות משקים הודות להימצאותן של המכונות הללו בארץ,  .משמעותי

ואף יתחזק מבחינת   ,עצםתיילך ושהיקף הגידול  אני מאמין  .  עוברים לגדל שוםהנוספים  

 ם.היצוא ויגדיל את הרווח למגדלי

 

 

 ספרות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9D 

שדה וירק מס'  –מבזק ירקות , יתן אביבי מוביל פריצת דרך בגד"ש עין חרוד איחודא

 2017נובמבר  310

  1995פברואר  1מיכון והנדסה בחקלאות חוברת שיטות ממוכנות לשתילת שום, 

 

 תודות

מיכון השלימדו אותי רבות בנושא  ,גיא סלע ניהולו שלב ,גד"ש עין חרוד איחודצוות ל

 .לשום

 ת המסמך.העדי סלוניקו על הגל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9D
http://yerakot.org.il/wp-content/uploads/2018/07/mivzak_nov_310.pdf
http://yerakot.org.il/wp-content/uploads/2018/07/mivzak_nov_310.pdf
http://yerakot.org.il/wp-content/uploads/2018/07/mivzak_nov_310.pdf

