
 ' הקסמיםפדל
 הגרמנית( בכלכלת-המלהמה הסקה)תפקיד

 אגב בעיקר פולי-הסעה, את תכופות לעתים העתונות ציינה המלחמה פרוץמאז
 אנשים רק הטרנס-סיבירית. הברזל במסילת לגרמניה הגלמיים החמרים תובלת בשאלתדיו,

 במויה הגרמנים שמשתמשים השימוש רב מה כראוי, העריכו אלה, בציונים שנתקלומעטים,
 של. הכלכלית בסטרוקטורה והן הנאצית, התזונה במערכת הן הסויה של חלקה חשובומה

 כאחר. וצבאית כלכלית מזונית, מבחינה לנרמניה חיוני ערך להיות הפכה הסויההרייך.
 הדרומית. וברוסיה בבלקנים אמריקה, של ארה"ב במנדז'וריה, בעיקר הנדל זה,פול

 היא כי הסויה על אומרים בשמנים. עתיר והוא פרוטאינים של נבוחה מכסה בקרבואוצר
 כשמז היא העיקרית הכלכלית חשיבותה בעולם*. ביותר החשוב המזוני הצמח ספק,,ללא
 תוצרות-הלוי ממנה, שנוצר המיוחד בקמח וכן שונות, בתעשיות לשימוש המתאיםשלה,

 מיני שאר מכל יותר מוין באמת שהוא מזון-בקר, משמשות השמן כבישת עםהמתקבלות
 הגרמנים רבים. ם י י ת י ש ע ת למוצרים נם לניצול ניתנות אלו תוצרות-לוי אולם כאלה,מזון
 הקסמים,. ,פול בשם לסויה בקראםצדקו,

 מזונות של היחסי המחמור היא התזונה מבחינת נרמניה של התורפה מנקודותאחת
 שהם זה ירי על זו מכנת-מחסור על מתגברים הנרמנים ביצים(. חלב, )בשר, החי מןהבאים
 אחוז(, 60 עד )40 הרבה הפרוטאינים כמות משום ; ,שפלטינה, הקרוי קמח מהסויהמפיקים
 אחרים מזונות או הבשר מקום את למלא הוא יכול מכיל, זה שקמה והפחמימניםהשמנים
 שונים לתבשילים ממנו ומוסיפים המקובלים במאכלים זה קמח מערבבים החי. מןהבאים
 כמות בפעמם, פוגמת שאינה ובכמות בצורה איטריות( ביסקביטים, לחם, נקניקיות,)מרקים,
 היומי. התפריפ של ניוונו ועם הסויה, תופפת ידי על בהרבה עולה שבתבשילהפרוטאין
 והמלחים השמנים הפרופאינים, של המינימלית המנה את לבשר, להזקק בלי הארם,מקבל

 לתזונה. הכרחית היא אשרהמינירליים,
 בעל חדיש מזון אלא מזון", ,טבלית ולא )שקץ(, תחליף 1 נ נ י א זה סויהקמח

 למראה לחייך לנו אסור המזוני. ערכו את מאמת הרחוק במזרח שנסיון-דורות רבים,יתרונות
 של הברית ארצות את לחשוב שאין ודאי בסויה. השימוש את לפתח נרמניה שלהמאמצים
 מפעלים ש מ ויותר לשנה, סויה קמח טון מ-~soo,o למעלה ם י כ ר ו צ ו מיצריםקאים שהאמרי- רשמיים, ממפרים לפי למרים אנו זאת ובכל הרעב, עליה שאכף כארץאמריקה

 בקפניות משתמשים בנרמניה אחרות. מזון ותוצרות קמח מהסויה מיצריםבארצות-הברית
 המלחמת שלפני לשער, מקום יש בסיס. לה משמש שמן-הסויה אשר המוקרעה, לתעשיתאלו
 הבהמות. להזנת לשנה טויה פון אלף מש צורכת נרמניההיתה

 לשני מניע זה שמלאי משערים, המלחמה. לקראת ענקי מלאי-סויה הכינהנרמניה
 גרמנית של האוכלוסיה ל כ ל חדשים חמשה במשך לשמש כדי להספיק ויכול טון,מיליונים
 הזול מחירו היא הזה המזון של המעלות אחת החי. מן הבאים השונים למזונותכתמורה

 בעור בשר, אונקיות 6-4 של למחירן שוה זה קמח של אחד פונם מחיר קמח-הסויה.של
 להשמר ניתן הקמח בשר. ת 1 ר פ י ל וחצי 2 של לערכם שוה זה פונט של המזינישהערך
 אשר הקטניות ונם הקמח, מערכו; לאבד או עובש להעלות נלי שנים 8 ער 2במשך
 אום יתר-על-כן, החי, מן הבא המזון מאשר יותר והחסנה לתעבורה נוחים מיוצר, הואמהם
 בתחום אינן אשר והוננריה, יוגוסלביה בולגריה, מרומניה, להביא נרמניה יכולההסויה

 זו. שנה אפריל נסוף ג-סיימם- נדפס זה מאמר'
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 לאכר. מינימום מהירי והבטיחו הסויה, בעד סילוקין שיפת אותה הגרמנים פיתחו כאןנם
 היו שם אבל ביונוםלביה, נם הגרמנים ירי על נעשו הזה הפול נירול את לעוררמאמצים

 בתעבורה. הקשיים מפני נוהות פחותהאפשרויות

 וראי גרמני. בפיקוח בבלקנים המיוצרת הסויה ברבר מרויקים מספרים לקבלקשה
 דאשתקד בסתיו 1987. מאז הרבה שהונבר לשער ויש ברומניה, הוא ביותר הנרולשהייצור
 ונוםף מרומניה, סויה לתעבורת קרונות-רכבת ooo.5 קבעה שגרמניה מהימנים ממקורותהודיעו
 באוםפריה הוקמו גדולות ממפרות הפולים. לטעינת ספינות-נהר ש2 ?קילה בנמל חיכולכך

 משעריס, הדנובה. בדרך או ממילת-הברזל בדרך הבלקנים מן המובאת הסויהלהחסנת
 היריעות ההנזמה. מן בכך אין בלבר. מרומניה לגרמניה מובאים לשנה טון מ8.מששלפחות
 זה, בשטח האחרונה החרשה יותר. עוד הייצור את להגדיל שעומרים אומרות,האחרונות

 החברה מטרת ז. ש, לפברואר ב-1 החלה שפעולתה נוספת, נרמנית-רומנית חברה יסודהיא
 הגרמנים עושים האחרון בזמן ברומניה. הייצור את להגביר כדי נמרצת פעולהלעורר
 בהונגריה, נם הסויה נירול את לפתחמאמצים

 שבציור מעריכים מפוקפקת. היא והטרנם-םיבירית הרומית התעבורה אמרנו,כאשר
 פון מא.מא היותר לכל סיביר דרך להעביר אפשר הסוביטיות ממילות-הברזל שלהנוכחי
 הועברו שירוע, כמה עד שיעור. לאין יקר נעשה לנרמניה בהניעו המצרך ומחירלשנה,
 גרמניה אך קטנות. סויה כמויות רק הטרנס-סיבירית המסילה ררך המלחמה, פרוץמאז
 מקום מכל לבוא עליה לצרכיה, הסויה המפקת על לנמר לעצמה להרשות יכולהאינה

 הטוטלית, במלחמתם חיוני מכשיר לגרמנים הפכה הםויהשתבוא.

 הורביץ ש,דיר

 בארץ-ישראל הסויה גידולאפשרויות
 לחקר מהתחנה הורביץ, ש. הד"ר מאת ביקשההמערכת
 גידול אפשרויות על דעתו את להביע ברחובות,החקלאות
 גא'י.הסויה

 הראשונים הנסיונות בארץ, החקלאי את מכבר ענינה הסויה גידול שלהאפשרות
 באותה 1954-1%2 בשנים שוב נעשו ואחרי-כן בן-שמן. בחות 4ח1 בשנת עוד נעשו זולתכלית
 לרוזם. ק'נ 50 ועד 16 למן הניעו והיבולים באדמות-בעל, היו הנסיונות שדותההוה.

 מקומות-הגידול אל נתבונן ,אם ; המחבר כותב האלה הנמיונות על הסיכוםבדברי
 מזרח, דרום במדינות בעיקר הוא התפשטותה ששטח נ.כח, שם, מצויה שהסויהבאמריקה,

 שהן טכסם, של המחוזות ורוב קילורדו לואיזיא"ה, וירנייעה, "~טוחי, קננטה, ירילי"ה,כגו!
 של לאקלימה דומה אקלימה אשר אפריקה, בצפון RRID) .(SEMI למחצה החרבהאיזור
 בארץ". תקוה כל אין לגרעינים, כגידול .לסויה, היא: ממקנתו כתוצאותינו.. לתוצאות הגיעוארצנו,

 ק,נ 45-י7 ל הניעו אלה בנסיונות היבולים שלחין. באדמות זנים ממפר נוסוב-1926
 רק הסויה. נידול את לפסול בכונתי ,אין מאד: פסימית כאן גם המחבר מסקנתלדונם.
 לנדל נידינו עלה לא המושקה הירק בנינת נם כי העובדה, את לציין לנחוץ אנומוצאים

 שאלת הנה בנמצא( שהוא מאד )אפשר מתאים זן אחרי הדרישה בהצלחה; הסויהאת
 הירק'. בנן נם ממשי ערך כל זו קטנית לנירול אין זה, זן שימצא עד אולםהעתיד,
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