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Inleiding.
Door de

werkgroep "Water supply and irrigation" van de ISHS

werd van 8 tot en met 13 januari 1978 een symposium georganiseerd
te Tel Aviv in Israël. Bit symposium werd bezocht en voorafgaand
aan dit symposium werd een werkbezoek gebracht aan het Volcani
Center te Bet-Dagan en aan enkele glastuinbouwcentra in Israël.
Het doel van dit bezoek was contacten te leggen met de onderzoekers
aldaar en informatie te verkrijgen over de methode van watervoor
ziening, waterkwaliteit en gietsystemen. In dit verslag wordt
vooral ingegaan op aspecten die voor de glastuinbouw belangrijk
zijn. Voor andere zaken kan wellicht verwezen worden naar het
verslag van Ir. A. Hellings van het PAGV, die eveneens het congres
en een groot gedeelte van de excursies heeft meegemaakt.

/

Programma.
2 januari.

Reis naar Tel Aviv.

3 januari.

Bezoek aan het Volcani Center en besprekingen
met Meiri, Plaut

en Peigin verbonden aan dit

instituut.
4 januari.

Bezoek aan het tuinbouwcentrum ten zuiden van
Tel Aviv: het zogenaamde Lachish gebied.

5 januari.

Bezoek aan het tuinbouwgebied ten noorden van Tel Aviv.

6 januari.

's Morgens bezoek aan-het Volcani Center en bespre
kingen met Bielorai en Stanhill van dit instituut

7 en 8 januari. Weekendtrips naar Galilea en Jerusalem.
9 en 10 januari. Scientific Sessions van het symposium.
11 en 12 januari. Symposium excursie naar het gebied rond de Dode
Zee en de Noordelijke Negev.
13 januari. Bezoek aan de expositie van irrigatie apparatuur op
het terrein van het Volcani Center en slotzitting van
het Symposium. Terugreis naar Holland.
Voor de organisatie van de bezoeken en excursies werd zorg ge
dragen door de heer S. Dasberg van het Volcani Center te
Bet.Dagan.

Tuinbouw.
Bij de productie van groenten en bloemen in het winterhalfjaar
worden de mogelijkheden vooral bepaald door de export naar
Europa. Vrije invoer op de Europese markt in deze periode biedt een
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redelijk prijsniveau, hoewel het transport per vliegtuig vooral
voor de groenten een kostbare zaak was. De transportkosten van
tomaten naar Europa bedroegen momenteel 400 $ per ton wat dus onge
veer f. 1,— per kg is. Yoor wat betreft klimaat, grond, water
voorziening en wetenschappelijke kennis bestaan geen belemmeringen
voor uitbreiding van de tuinbouw. Vooral ten aanzien van het
laatste punt moet worden opgemerkt dat de onderzoekers volledig
zijn ingesteld op het Europese en Amerikaanse niveau van weten
schappelijk onderzoek. Vooral met de VS bestaat een intensief
contact. De organisatie van het onderzoek draagt dan ook een sterk
Amerikaans karakter.
De voorlichting is regionaal georganiseerd. In ieder gebied werkt
een voorlichtingsdienst met een vrij uitgebreide staf aan personeel.
Vaak wordt door deze dienst ook wat praktijkgericht onderzoek
verricht en is een laboratorium aan de dienst verbonden. Op deze
wijze zijn 17 regionale laboratoria in Israël gevestigd, met
vaak uiteenlopende methoden van onderzoek. Centraal wilde men
vanuit het Volcani Center hierin wat ordenen, hetgeen nog niet
veel succes had. Het lag in de bedoeling het 1 : 2 volume
extract algemeen te introduceren op alle - laboratoria. Op een
aantal laboratoria was de methode reeds in gebruik. Mr J ïïoy was
met de coördinatie belast.
De tuinbouw ligt min of meer door geheel Israël gespreid. In het
noordelijke deel rond het Meer van Tiberias; in de kuststrook,
in het gebied rond de Dode Zee en in de noordelijke Negev worden
tuinbouwvestigingen aangetroffen. Bloemen worden vooral in kassen
en onder plastic geteeld; groenten ook in de open grond. Zo werden
b.v. ten zuiden van de Dode Zee op het moment van ons bezoek volop
aubergines geoogst in de open grond. Ook de tomaten werden daar in
de open grond geteeld.
De verwachtingen voor uitbreiding in de bloementeelt waren groter
dan voor de groenteteelt. De reeds genoemde hoge transportkosten
spelen hierbij een belangrijke rol.
Een andere faktor zijn de stookkosten. Trosanjer kan zonder
verwarming onder een simpele plastic afdekking worden geteeld.
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Interieiir van een anjerkas.
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De roos moet in feite bijgestookt worden. Be anjerteelt is daarom
het meest populair. De verwachting was dat deze het sterkst zou
uitbreiden. Een regelmatige toename met 25 ha per jaar was
wel te verwachten.
Toch vond men de wat eenzijdige basis van roos en trosanjer te
smal voor de toekomst. Naarstig werd gezocht naar allerlei
andere gewassen. Een van deze gewassen was gerbera, waarmede men
op de zeer kalkrijke gronden in Israël nog niet zo erg veel succes
had. Dit chlorose gevoelige gewas zal daar speciale voorzieningen
vragen. Hoopvol was men over de teelt van aardbeiden. Yoor deze
teelt werd geëxperimenteerd met verticaal geplaatste slurven.

Aardbeiden onder plastic.
De opbrengsten die werden behaald waren in het algemeen redelijk
tot goed. Enkele voorbeelden: trosanjers in de omgeving van
Tel Aviv onder plastic 150 stuks per m2 in een oogstperiode van
november tot mei, tomaat en aubergine in de open grond bij de
Dode Zee 130 ton/ha en tomaat onder glas in de noordelijke
Negev 20 kg/m2. Duidelijk minder floreerden de komkommers onder
plastic in de omgeving van Tel Aviv; waarschijnlijk waren de
temperaturen periodiek te laag voor deze teelt. De opbrengst lag rond
10 kg per m2.
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Komkommers onder plastic.
Watervoorziening.
Water is in Israël een schaars artikel. Be verdeling van de
regenval is zeer onregelmatig. In het noorden van het land is
deze vrij groot; Zo ongeveer 600 mm. Afhankelijk van de ligging
neemt de regenval af. In de Negev is deze 50 tot 100 mm per jaar.
De pijpleiding vanaf het meer van Tiberias is daarom van levens
belang. Het water wordt met deze leiding tot in de Negev gevoerd.
Zonder aanvullende irrigatie kan in grote delen van het land
niet worden geteeld. Ook het afstromende water van gebieden die
hun water niet afvoeren naar het meer van Tiberias wordt zo veel
als mogelijk opgevangen, in bekkens opgeslagen en benut voor
irrigatie. Zeer ingenieus was het systeem dat werd toegepast in
de Negev om bepaalde gebieden in cultuur te brengen. In de Negev
valt spaarzaam regen 50-100 mm per jaar. Deze regenval komt echter
in zogenaamde donderstormen, die een hevige maar korte duur hebben.
Het water stroomt dan van de heuvels af naar de laag gelegen delen
en vloeit weg in erosie geulen. Dit laatste voorkomt men door het
aanbrengen van wallen, zodat het water min of meer in een bassin
blijft staan. Het is zaak na de regenval het water zo snel mogelijk
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over de laag gelegen gebieden in het dal te verspreiden en zo een
water voorraad in de grond op te bouwen om droge tijden te overleven.
Het systeem heeft maar beperkte mogelijkheden omdat aan een aantal
voorwaarden moet worden voldaan. In de eerste plaats heuvels die
water afvoeren. De grond op de heuvels moet min of meer dicht
slaan bij zware regenval en niet zelf het water opnemen. Voorts moet
het geïrrigeerde land tot grote diepte een profiel hebben waarin
grote voorraden hangwater kunnen worden opgeborgen. Tenslotte moet
het gebied waarvan water wordt opgevangen ongeveer JO tot 4-0 maal
zo groot zijn als het geïrrigeerde gebied. Toch worden op deze
manier wel gebieden in de Negev in cultuur gebracht. Het systeem
leent zich vooral voor diepwortelende gewassen als citrus en perzik.
Voor veldgewassen heeft men graag aanvulling vanuit de pijpleiding.
Op deze wijze wordt ook gewerkt in de kibbutz Sde Boker; één
van de bekenste Kibbutz in de Negev. De perziken worden volledig
met het zogenaamde run-off water geteeld en vertonen een prima stand.
De veldgewassen worden zo nodig gedeeltelijk van water voorzien
vanuit de pijpleiding.
Het onderzoek in Israël is vooral gericht op een zo goed moge
lijke benutting van het beschikbare water. Vooral bij de voor Israël
grote landbouwgewassen katoen en citrus is intensief onderzoek
gedaan. Veelal wordt in bepaalde kringen niet alleen gesproken
over een opbrengst per oppervlakte' eenheid, maar ook over een;
opbrengst per m3 water. Bij tuinbouwgewassen is tot nu toe niet
zoveel aandacht besteed aan het waterverbruik, omdat de opper
vlakten relatief gering zijn en dus op het totaal geen grote be
sparingen kunnen worden verwacht.
Naarstig wordt gezocht naar ander water om grotere delen van de
woestijn vruchtbaar te maken. In de eerste plaats wordt gedacht
aan het brakke grondwater dat in de Negev wordt gevonden. Met
druppelbevloeiing en speciale teeltwijzen (zie hiervoor de
paragraaf waterkwaliteit) kan men toch tot een redelijk resultaat
komen. Op het Aride Negev Zone Institute te Beer Sheba wordt
gewerkt aan omgekeerde osmose systemen. Helaas kon dit instituut
in de beperkte tijd die beschikbaar was niet worden bezocht.
De verwachting was echter dat men pas rond 1990

aan

cle toepassing

van dergelijke systemen toe zou komen. Momenteel werd omgekeerde
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op zeer kleine schaal. De problematiek van de membraan-vervuiling
was ook daar goed bekend.
Momenteel wordt ook gewerkt met het afvalwater van steden.
Vanzelfsprekend brengt dit de nodige problemen mee voor wat
betreft zware metalen. Het afvalwater van industrie-arme steden
zal echter goede mogelijkheden bieden.

Irrigatie systemen.
Dij zeer veel gewassen wordt in Israël druppelbevloeiïng toegepast.
Daarnaast zijn voor bepaalde gewassen ook sproeisystemen van aller
lei typen ontwikkeld. Het aantal systemen dat in Israël is
ontwikkeld is zeer talrijk en breidt zich geregeld uit. Een
beschrijving zou niet mogelijk zijn. In de folder van het Israël
Export Institute "Irrigation equipment & systems" worden een aan
tal systemen besproken. Naar deze folder kan worden verwezen voor
meer informatie over deze systemen.
Tijdens het bezoek is speciaal aandacht besteed aan druppelbe
vloeiïng voor de glastuinbouw. De systemen die momenteel in de
glastuinbouw in Nederland worden gebruikt, geven nogal wat
problemen door verstoppingen. Verbetering hierin zou zeer wélkom
zijn. Het zou onjuist zijn te beweren dat het probleem van verstop
ping van de druppeldoppen in Israël niet bekend is. Het water is
namelijk niet altijd schoon. Vooral in de omgeving van Beer Sheba
aan het einde van de pijpleiding schijnt men flink vuil water te
moeten gebruiken.
De oplossing van het verstoppingsprobleem ligt blijkbaar in een
goede voorfiltratie. Voorts is vooral de doorlaat van de doppen
bepalend voor de blokkering ervan.
In het algemeen heeft men met de Israëlische druppelbevloeiïngssystemen geen problemen als wordt gefiltreerd tot 100 micron.
Variaties van 80 tot 120 micron werden genoemd. De filtratie
wordt doorgaans uitgevoerd met zeeffilters. Gewoonlijk worden enkele
filters van verschillende diameter achter elkaar geplaatst. Eenvou
dige filters die met de hand gereinigd moeten worden zijn beschik
baar, maar ook automatisch zelfreinigende filters werden gebruikt.
Slechts in enkele gevallen was filtratie met een zandfilter nodig.
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Nadrukkelijk moet worden gezegd dat het doseren van meststoffen
altijd voor het filter gebeurde. Eventuele verontreiniging uit de
meststoffen wordt dan door het filter gevangen.
Opvallend bij het vervaardigen van de druppeldoppen is dat systemen
worden gemaakt die niet te demonteren zijn. Het schoonmaken
met de hand door de doppen uit elkaar te halen zoals hier veel
wordt gedaan gebeurt dus duidelijk niet. Reiniging door verstopping
gebeurt chemisch. Indien de verstopping veroorzaakt is door
cipetatie

pre-

van zouten dan wordt gespoeld met salpeterzuur en

indien de verstopping veroorzaakt wordt door organische vervuiling
dan wordt gespoeld met hypochlorig zuur. In een bepaald geval
werd b.v. 10 1 van dit zuur gebruikt voor het reinigen van 1000 m2
druppeldoppen. De benodigde hoeveelheid zal afhangen van het systeem.
Belangrijk schijnt te zijn dat het systeem met het zuur wordt ge
vuld; enige tijd daarin aanwezig blijft, waarna wordt doorgespoeld.
Vervuiling door zand en slib kan niet chemisch worden verwijderd.
Deze komen ook niet voor als goed wordt gefiltreerd.
Goede ervaringen bestonden met het Netafim druppelsysteem. Van
deze firma werd het zogenaamde "in line" systeem zeer veel aan
getroffen op de bedrijven. Bij het "in line" systeem zijn de doppen
in de transportslang ingebouwd. Ook is door deze firma een meer
flexibel systeem ontwikkeld voor potirrigatie. Simpel en zeer
doelmatig was ook de zandafscheider van deze firma. Door een
roterende beweging van het water werd het zand uit het water ge
slingerd en onderin een trechter verzameld. Aandacht verdient
blijkbaar ook het Arr-kal filter, omdat dit zeer simpel is te rei
nigen. Het filter bestaat uit een groot aantal plastic ringen met
groeven die gereinigd kunnen worden door ze met de slang af te
spuiten.
In Israël bestonden ook wat ervaringen met de afstanden tussen de
druppeldoppen. Als niet met één dop per plant kon worden gewerkt,
zoals bij tomaat en soortgelijke gewassen, dan had men de ervaring
dat de dopafstanden kleiner moesten zijn naarmate de grond lichter
was. De waterkegel onder de druppeldop had op de lichte gronden
blijkbaar een beperkte omvang.
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Waterkwaliteit.
De kwaliteit van het water dat in Israël wordt gebruikt is door
gaans matig. De grootste voorraden, namelijk die in het meer
van Tiberias hebben een totaal zoutgehalte van 1000 mg per liter,
waarvan 250 mg chloride is. Plaatselijk wordt beter water
opgevangen; vooral in het regenrijke noorden. Dit wordt dan
bijgemengd, zodat in het noorden over beter water wordt beschikt
dan in het zuiden.
In de zandige kuststrook wordt over goed grondwater beschikt
(

100

mS

Cl/l). Ook elders wordt op enkele plaatsen over goed

water beschikt uit bronnen. In de Negev wordt op grote diepte veel
brak water aangetroffen. Met dergelijk water werden ten zuiden van
de Dode Zee groenten geteeld in de open grond. In Neot Hakikar
werd van een diepte van 150 m water opgepompt met 3000 mg totaal
zout, waarvan 1200 mg Cl per liter. De beteelde oppervlakte was
80 ha. Om sterke zoutaccumulatie in de wortelzône te voorkomen,
werden de groentegewassen op rijen geteeld, met druppelbevloeiing
en het grondoppervlak op de beplante stroken afgedekt met plastic.
Tussen deze stroken lagen vrij brede paden, waarin het zout voor
een deel accumuleerde. Een ander deel van het zout zal met de
overmaat water zijn weggespoeld naar de diepere grondlagen. Éénmaal
per vijf jaar werd het gehele oppervlak wel uitgespoeld met 200 mm
water. Het was natuurlijk van groot belang dat teeltbedden
en paden in de tussenliggende jaren op dezelfde plaats bleven
liggen. Overigens moet hier aan toegevoegd worden dat men overtuigd
was dat een dergelijk systeem alleen toegepast kon worden op zandige,
zeer goed doorlatende gronden. Maar dergelijke typen gronden
worden in Israël vrij veel gevonden.
Toch wordt naarstig gezocht naar goedkope middelen om water te
ontzouten. Op een proefbedrijf in de Negev was daartoe een
experiment met waterverdamping onder glas ingericht. In een kas
werd water gedruppeld op een zwart vlak; dit verdampte en
condenseerde tegen het

glas. Langs het glasoppervlak vloeide het

af in de goot. Een systeem dat vergelijkbaar is met onze condensgoot.
Het verschil is dat de waterproductie per m2 wat hoger kan zijn, dank
zij het grote aantal uren zonneschijn.
Onwillekeurig doet zich in een land als Israël waar met min of
meer zout water, wordt gewerkt de vraag voor waar het zout blijft.

Door de sterke transpiratie en relatief geringe regenval moet een
vrij sterke zoutaccumulatie optreden. Afhankelijk van waterkwaliteit
en teelt wordt daarom doorgespoeld. De hoeveelheid water die hier
voor wordt "benut bedraagt ongeveer 20 $ van het gebruik. Drainageen afvoersystemen zoals in Nederland kent men niet en zijn ook
niet nodig, want doorgaans is de grond tot zeer grote diepte
doorlatend en daarheen wordt het zout afgevoerd. Overigens
schijnt op deze wijze sinds onheuglijke tijden het zout uit de
teeltlaag te worden afgevoerd, want op diepten van 100 tot 150 m
wordt soms zeer stikstofrijk water aangetroffen, wat alleen te
verklaren is door inspoeling vanuit de toplaag. Op den duur zal
dus door deze werkwijze het diepere grondwater gaan verzouten. Dit
is echter een probleem waar nog niet veel aandacht aan wordt
besteed en dat zich als probleem pas zal aandienen bij de volgende
generatie.

Bemesting.
Een van de sterke punten bij het ontwikkelen van de cultures in
Israël is de directe combinatie die is gelegd tussen watergeven
en bemesting. Vrijwel aan al het geirrigeerde water wordt mest
toegevoegd. De methode die wordt toegepast is zeer eenvoudig en
berust op het verdringingssysteem zoals dit bij veel mestverdunners wordt toegepast. Een vat met geconcentreerde mestoplossing
wordt parallel aan de waterstroom gekoppeld en aldus wordt de
mestoplossing in de waterstroom opgenomen. Een nadeel van dit
systeem is dat geen directe controle op de concentratie in het
irrigatie water mogelijk is. Meestal wordt daarom meer gewerkt met
een bepaalde hoeveelheid meststof per oppervlakte eenheid dan
met een bepaalde concentratie in het water. In de praktijk
betekende deze wijze van werken vaak dat in het begin een hoge
mestconcentratie werd gedoseerd en aan het einde van de irrigatie
schoon water. Op lichte gronden kon dit tot gevolg hebben dat de
mest direct voor een deel uit de wortelzône werd gespoeld. Zeker
voor teelten onder glas en plastic, waarbij intensief water wordt
gegeven, werd daarom gezocht naar andere doseermethoden.
Op sommige bedrijven werd al gewerkt met continue mestdoseringen.
Yoor anjers werd wel een oplossing gebruikt met 100 ppm N, 20 ppm
P en 170 ppm K. Op een ander bedrijf werd gedoseerd met resp.
I70, 60 en

240 ppm. Op zeer schrale gronden werden ook systematisch

spoorelementen gedoseerd.
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Problemen waren duidelijk aanwezig bij controle van de voedings
toestand door middel van het grondonderzoek. Het was namelijk zeer
moeilijk een representatief monster te nemen op percelen waar
met druppelbevloeiïng werd gewerkt. De variaties in de voedings
toestand zijn van plaats tot plaats bij dit gietsysteem zeer
groot. Een probleem dat ook in Nederland bekend is.
Een veel voorkomend probleem in Israël is ijzergebrek. Dit wordt
veroorzaakt door het hoge kalkgehalte in veel gronden. Daarom werd
veel gebruik gemaakt van ijzerchelaat. Soms werden ook bespuitingen
uitgevoerd; blijkbaar met goed resultaat. Per 1000 m2 werd dan 250 g
Fe-EDDHA met 50 1 water verspoten.

Substraten.
Bij de teelten onder glas en plastic wordt ook wat geëxperimenteerd
met de teelten in beperkte wortelvolumen. Hierbij wordt geen
gebruik gemaakt van veen als substraat, omdat de prijs van dit
materiaal te hoog is in Israël. Daarom wordt meer gewerkt met
materialen die is het land zelf beschikbaar zijn. Ook een systeem
als de voedingsfilm, waarbij geen substraat nodig is, krijgt aandacht.
Substraat is in de eerste plaats nodig voor de teelt van trosanjer.
Bij deze teelt heeft men te kampen met de bij deze teelt bekende
bodemziekten. Stomen vindt geen toepassing. Methylbromide is het
enige middel dat wordt toegepast. Bij teelt in een normale grond
is dit onvoldoende. Daarom werd in kunstmatig aangebracht materiaal
geteeld. Hiervoor werden wel zand of tuf

gebruikt. Indien zand

werd gebruikt werd een laag van 60 cm dik over de gehele opper
vlakte aangebracht. Het was vrij grof zand met een zeer laag organische-stof-gehalte en een vochtcapaciteit van ongeveer 15 volume
procenten.
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Anjers in "bedden gevuld met tuf.
Bit zand is in de kuststrook in zeer grote hoeveelheden beschik
baar en dus goedkoop. Tuf is een fijn lava gesteente. Het soorte
lijke gewicht is veel lager dan van het zand. Het werd aangebracht
in bedden van 40 cm hoog. Ontsmetting vond plaats door methyl-bro
mide

Na de ontsmetting werd doorgespoeld; ongeveer 200 mm water

werd daarbij gegeven.
Onderzoek naar de bruikbaarheid van de voedingsfilm werd verricht
in Ein Gedi aan de Dode Zee. Bij deze oase werd beschikt over
zoet water uit een bron; de EC van dit water was 0,6 - 0,8.
Momenteel werden tomaten onder glas geteeld in de gebruikelijke
plastic slurven. Be EC van de voedingsoplossing werd gehandhaafd
op 2,5 à 5,0. Be samenstelling van de voedingsoplossing was gebaseerd
op de samenstellingen die hier in West Europa worden gebezigd. Be
leiding van het onderzoek was in handen van de heer H. Soffer.
Punten van onderzoek waren het chloridegehalte van het water, de
dikte van dé waterlaag en de beluchting.
Een vorm van watercultuur werd ook beproefd op het Volcani Center
te Bet Bagan. Hierbij hingen de tomateplanten in een 60 cm diep
waterbassin. Bit bassin was gevuld met voedingsoplossing, dat
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Tomaten geteeld in een waterbassin..
diende voor voeding van de planten en als koelvloeistof voor
de kas. Op deze wijze vormde het een warmtereservoir voor de koude
nachten. Teneinde de planten te kunnen verzorgen konden deze in het
water worden rondgedraaid, zodat ze een bepaald punt passeerden
van waaruit ze "behandeld konden worden.

Aardbeien .in slurven gevuld met tuf.

Substraat werd ook gebruikt voor de experimenten met aardbeiden
die reeds eerder werden genoemd. De slurven die opgehangen waren
aan een lijn, waren gevuld met tuf. Bovenin de slurf werd een
voedingsoplossing gedruppeld. De hoeveelheden K en K in deze op
lossing waren respectievelijk 180 en 240 ppm.

Conclusies.
Tenslotte enkele korte conclusies uit het werkbezoek.
1. De tuinbouw in Israël richt zich in het winterhalfjaar duidelijk
op de export naar Vest Europa. De ontwikkeling is nauwelijks
op gang gekomen, maar heeft zich een vaste plaats verovert in
het land.
2. Onderzoek en voorlichting gaan zich meer richten op intensieve
teelten. Ze bezitten de kennis en de contacten om snel een
nieuwe teelt te introduceren bij de telers.
5. Ten aanzien van de toepassing van druppelbevloeiïngssystemen
heeft Israël een duidelijke voorsprong op Vest Europa. Problemen
van het verstoppen van de druppeldoppen worden goed opgelost.

4. Het onderzoek naar de watervoorziening is tot heden gericht
geweest op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de kwantiteit.
Het aanbrengen van verbeteringen in de kwaliteit is nauwelijks
gestart, maar zal in de komende jaren meer aandacht krijgen.

Literatuur.
Op het congres zijn enkele publicaties uitgereikt", die voor geïn
teresseerden bij de schrijver van dit verslag beschikbaar zijn.
1. Irrigation equipment en systems, uitgegeven door het Israël
Export Institute. Het is een overzicht van irrigatie-systemen
die in Israël worden gebruikt.
2. To renew the face of the land, door Rafael N. Rosenzweig.
Het is een publicatie die een indruk geeft van de ontwikkeling
van de landbouw.
3. Agriculture and the national economy, door Reuven Eiland.
Deze publicatie belicht de economische aspecten van de land
bouw in Israël.

