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 משולחנו של העורך
 

, ״דור ההמשך״ ניסיתי ליצור קשר עם  חיפשתי קשר לצעירים,  לעיתון   מיום כניסתי
, הם חשובים ניסיתי לרתום אותם לכתיבה ה״ווטסאפ״ שלהם , התחברתי לקבוצת 

  לקיומו של הענף ולשמירה על בכירותו בסקטור החקלאי .
  ! קשה היה תמיד

מים, פערי מחיר השערי מטבע ,  התעמרות ממשלות,  קשיי גידול,  מזג אויר אכזר ,
במירוץ שליחים זה עובר  תיווך , ועל כל אלו ״משבר השיווק המאורגן״ . ה״מקל״ 

 לדור השני והשלישי של פרדסנים , 
  רר. יאור שפ, 28 עמוד  הם טובים! הם מסורים ! והם רוצים ! 

  :  10,זדק קהלת וצ
אַמר "“ ִבים ֵמֵאֶלה', ִכי ֹלא ֵמָחְכָמה ָשַאְלָת ַעל ַאל תֹּ 'ֶמה ָהָיה ֶשַהָיִמים ָהִראשִֹּנים ָהיּו טוֹּ
    ”"ֶזה
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תוכןמשולחנו של העורך

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין המובאים מטעמם.
התוכן ומערכת הכללים של השפה, כמו גם הניסוח והמהות

הן באחריות הכותב בלבד.
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בגלל סיבות  של "צניעות  יתר" בחרנו שלא 
להביא לדפוס את תגובותיכם לגיליון הקודם 

בנושא הלימון. בגיליון זה מופיע מאמר של טל 
עמית על זכויות האורי בספרד ומאמצי אכיפה  

וענישה, ופנייה לפרדסנים לקראת העונה בעניין 
הזבוב של גלעד גפן. כמו כן הבאנו בעמוד 9 את 
מכתבה הייחודי של תמר  ליפשיץ ממושב צופר, 

נכדתו של מטיוק בבקשה מיוחדת לפרדסנים.
בגיליון זה מופיעים כרגיל  כל המדורים הקבועים.  "עש תפוח מדומה"

חוטי הפרומון של אדמה אגן:
… מעל 20 שנות ניסיון עם חוטי נידוף.

… מנגון ייחודי בתחום - שחרור פרומונים אחיד ורציף לאורך מספר חודשים.
… נבדק אובייקטיבית - הוכח ואושר במעבדות ובשדה. בדיקות אובייקטיביות

    אמתו את שחרור הפרומון הייחודי ואת יעילות הפעולה.
… SHIN ETSU - המובילה העולמית בפרומונים סינטטיים.

.�עכשיו ג� בהדרי

לפרטים נוספים צור קשר עם האגרונום באזורך.

האיכות מתחילה מהשורש

www.adama.com/israel-agan/he
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סיכום עונת 2017/18

 טל עמית

תמונת מצב

לאחר שבגיליון הקודם סקרתי את האשכוליות ואת ההצלחה שלהן בעונה 
הקודמת , אשלים את המידע על העונה החולפת מהיבטים אחרים.

יבול
יבול עונת 17/18 היה אחד הנמוכים אי פעם .

ליבול הנמוך מספר סיבות :
· ריבוי עקירות לעומת מיעוט נטיעות בשנים האחרונות 
· יבול שפל בזן “אורי” , לאחר יבול כבד בעונה הקודמת

לעומת היבול הנמוך ניתן לראות מנתוני הטבלה כי היצוא כמעט 
לא נפגע , ואף ניתן להבחין במגמה משמעותית של שיפור באחוז 

הפרי המיוצא בשתי העונות האחרונות .
היבול הנמוך אכן לא השפיע על כמות ואחוז היצוא , וזאת בשל 
תנאי שוק טובים ) מחירים , ביקושים ( ביצוא . אבל השפעת 
היבול ניכרה בצורה משמעותית בכמויות ששווקו לשוק המקומי 
) ירידה של 10% לעומת אשתקד ( ועוד יותר בתעשייה , שקלטה 

כ 25% פחות פרי מאשתקד .

טבלה 1:   יבול ויצוא פרי הדר 2007-2017

2007/82008/92009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18עונה

יבול
)אלפי 

טון(
559572536.5470587517505.5543.3507.6545455.6

יצוא
)אלפי 

טון(
172175179155180168161164158189163.5

%30.7%30.6%33.4%33%30.7%32.5%31.8%30.2%31.1%34.7%35.9% היצוא 

טבלה 2 :  התפלגות הפרי ליעדי השוק השונים – עונת 17/18

סה”כפומלו ואחריםלימוניםקליפיםאשכוליותתפוזים 
42,0008,00042,00060,0006,000158,000שוק מקומי

30,30068,10031,5004,170-134,070תעשייה

3,80068,40088,1005301,400163,480יצוא

76,100144,500161,60064,7007,400455,550סה”כ

כפי שנרמז לעיל, המחירים שנפדו ביצוא “שאבו” את כל הפרי 
וניתן היה רק להצטער שהביקושים הטובים  זה,  הטוב ליעד 
והמחירים הטובים פגשו שנת שפל עם יכולות יצוא מוגבלות. 
יעד היצוא המועדף לתוצרת הישראלית היא צרפת שקולטת 
45% מיצוא ה”אורי” ו 23% מיצוא האשכולית האדומה. סין, יפן 
קוריאה, ארה”ב וקנדה כיכבו השנה ביצוא האשכוליות האדומות, 
כאשר ארבעת יעדים אלו קלטו 40% מיצוא הזן הזה. השוק הרוסי 
המשיך בהידרדרות הכמויות המיוצאות אליו. לפני משבר הרובל 
ייצאנו לרוסיה ואוקראינה כ 27% מההדרים הישראלים בעונה. 
בעונה האחרונה נמשכה מגמת הירידה לשפל חדש -  רק 8%. 

ה”אורי” ובעיותיו
בגיליון הקודם נתתי סקירה ארוכה ומפורטת על העונה המוצלחת 
מאוד שהיתה לאשכוליות למיניהן. בכתבת סיכום זו אתייחס 
לזן המוביל של הענף ) בשטח הנטוע ובכמות היבול (, שהיה 
נהוג לכנותו “קטר הצמיחה” של ענף ההדרים, ופתאום התברר 

שהוא הפך ל “עוגן” או “משקולת” של הענף 

 

 

 

 

 

 % מכלל היצוא בכל יעד( -)טונות ו  17/18עונת  –יעדי היצוא של פרי ההדר הישראלי :  1תרשים            

 

 

 ה"אורי" ובעיותיו

בכתבת בגיליון הקודם נתתי סקירה ארוכה ומפורטת על העונה המוצלחת מאוד שהיתה לאשכוליות למיניהן . 
 סיכום זו אתייחס לזן המוביל של הענף ) בשטח הנטוע ובכמות היבול ( , שהיה נהוג לכנותו "קטר הצמיחה" של

 ענף ההדרים , ופתאום התברר שהוא הפך ל "עוגן" או "משקולת" של הענף 

         יצוא ממוצע לדונם -"אורי"  : 3טבלה                                                                                       

5,585, איטליה
3%

4,651, גרמניה
3%

15,465, הולנד
9%

10,169, אנגליה
6%

6,134, סקנדינביה
4%

46,633, צרפת
29%

11,014, סלובקיה
7%

12,762, רוסיה
8%

10,848, יפן
7%

11,641, סין
7%

3,640, קוריאה
2%

8,990, ב"ארה
6%

8,850, קנדה
5%

7,094,אחרים
4%

כמות מיוצאת  עונה
 )טון(

 יצוא /דונם שטח

2005/6 6,911 3,316 2.08 
2006/7 13,199 4,516 2.92 
2007/8 11,484 5,151 2.23 
2008/9 17,956 6,024 2.98 
2009/10 25,973 8,050 3.23 
2010/11 31,094 10,819 2.87 

תרשים 1 : יעדי היצוא של פרי ההדר הישראלי – עונת 17/18 )טונות ו - % מכלל היצוא בכל יעד(

 טבלה 3 : “אורי” - יצוא ממוצע לדונם        

כמות מיוצאת עונה
)טון(

יצוא /דונםשטח

2005/66,9113,3162.08
2006/713,1994,5162.92
2007/811,4845,1512.23
2008/917,9566,0242.98
2009/1025,9738,0503.23
2010/1131,09410,8192.87
2011/1246,47615,5392.99
2012/1349,39116,1333.06
2013/1446,45623,7331.96
2014/1567,33130,8772.18
2015/1665,12139,9741.63
2016/17104,17545,9142.27
2017/1873,02750,0541.46
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בית המשפט בוולנסיה פרסם הכרעת דין ראשונה לעניין הזן 
הישראלי המוגן "אורי".

פסיקה זו, לטובת ה-TEO - גוף האכיפה ובעל הזיכיון הראשי 
לזן המוגן "אורי" בספרד ופורטוגל, היא בגין תביעה כנגד חלקה 
בלתי חוקית, שבה ניטעו ללא רשות 199 עצי "אורי", בעיירה 

Picasent שבמחוז וולנסיה . 
הפסיקה קובעת שהעבריין ביצע ריבוי בלתי חוקי של הזן "אורי" 
הן בתקופת הרישום הזמני של הזן והן לאחר שנרשמו הזכויות 

שלו בספרד. כפי שהגישה בזמנו מועצת הצמחים.
 TEO-בית המשפט תבע מהעבריין לשלם ל כתוצאה מכך, 
) 30 אירו לעץ בגין  "פיצוי סביר" של קרוב ל 20,000 אירו 

מתוך פרסום בתקשורת החקלאית בספרד

ספרד: פסק דין ראשון
בשל ניצול לא חוקי של 

המנדרינה "אורי"

פרדס "אורי" בלתי חוקי , לאחר כריתה

ההפרה בתקופת הרישום הזמני, ועוד 60 אירו לעץ בגין ההפרה 
בתקופת הרישום הסופי .

בנוסף, בית המשפט פסק שהעבריין חייב להשמיד את החומר 
הצמחי של זן ה"אורי" המוגן . בית המשפט אסר על ניצול הזן 
גם ע"י איסור שיווק הפרי מעצים אלו . כמו כן חויבו המגדלים 

לפרסם את פסק הדין בעיתונות המתמחה בתחום ההדרים .
נציגים של מועדון מגדלי ה"אורי" )ORC ( המאגד כ 400 בעלי 
רישיונות לגידול "אורי", מסרו כי " הפסיקה היא בשורה נהדרת 
זני  לכל ענף ההדרים, שמודאג מאוד מניצול בלתי חוקי של 

פטנט מוגנים, שכן מדובר בתחרות בלתי חוקית" .

שנתיים של פעילות אינטנסיבית להגנת הזן "אורי"
TEO החלה בפעילות משפטית ב - 2016 ) לאחר שאותרו החוות 
הספציפיות שבו ניטע הזן בצורה בלתי חוקית (, ומאז ננקטו 
מספר פעולות . נכון להיום יש יותר מ 100 דוחות על הפרות . 
פקחי וטכנאי TEO ממשיכים לאתר מטעי "אורי" בלתי חוקיים .

בעונת TEO ,2017/18 נקטה בהליכים משפטיים ב 108 מקרים, 
ופסיקות בהליכים אלו צפויים להתפרסם בחודשים הקרובים . 92 

 טל עמית /מתוך פרסום בתקשורת החקלאית בספרד

 פסק דין ראשון בשל ניצול לא חוקי של המנדרינה "אורי":  ספרד

 

 המוגן "אורי".הישראלי הזן  לענייןפרסם הכרעת דין ראשונה  בוולנסיהבית המשפט 

גוף האכיפה ובעל הזיכיון הראשי לזן המוגן "אורי" בספרד ופורטוגל , היא בגין  -   -TEOפסיקה זו , לטובת ה

שבמחוז   Picasentעצי "אורי" , בעיירה  199 ניטעו ללא רשות  חלקה בלתי חוקית , שבהכנגד תביעה 

  וולנסיה .

לאחר י של הזן והן הפסיקה קובעת שהעבריין ביצע ריבוי בלתי חוקי של הזן "אורי" הן בתקופת הרישום הזמנ

 שנרשמו הזכויות שלו בספרד. כפי שהגישה בזמנו מועצת הצמחים.

אירו  30אירו )  20,000"פיצוי סביר " של קרוב ל    TEO-, בית המשפט תבע מהעבריין לשלם לכתוצאה מכך 

 אירו לעץ בגין ההפרה בתקופת הרישום הסופי . 60לעץ בגין ההפרה בתקופת הרישום הזמני , ועוד 

 

 פרדס "אורי" בלתי חוקי , לאחר כריתה

 

בנוסף , בית המשפט פסק שהעבריין חייב להשמיד את החומר הצמחי של זן ה"אורי" המוגן . בית המשפט 

אסר על ניצול הזן גם ע"י איסור שיווק הפרי מעצים אלו . כמו כן חויבו המגדלים לפרסם את פסק הדין 

 בעיתונות המתמחה בתחום ההדרים .

בעלי רישיונות לגידול "אורי" , מסרו כי " הפסיקה  400( המאגד כ   ORCים של מועדון מגדלי ה"אורי" )נציג

בשורה נהדרת לכל ענף ההדרים , שמודאג מאוד מניצול בלתי חוקי של זני פטנט מוגנים , שכן מדובר היא 

 בתחרות בלתי חוקית" .

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017/18-2005/6יצוא ממוצע לדונם  –"אורי" :  2תרשים 

 

לא התבלבלתי ! השטח שנות נתוני יצוא / לדונם של הזן "אורי" .  13מוצגת סידרה של  1ובתרשים  3בטבלה 
 ומעלה .  5שנלקח לחישוב בכ"א מהשנים הוא השטח שהוא בן 

טון / דונם , ממוצע שהוא סביר ואפילו טוב  3שנים שבהן היצוא הממוצע לדונם נע סביב  5בתוך הסידרה ישנם 
 ומעלה טון/דונם . 4 –אריזה מדובר ביבול ארצי ממוצע של כ  70% מאוד ) לפי

טון  1.5העונות האחרונות היצוא הממוצע צנח פלאים ובעונה שעברה הגיע לשפל של פחות מ  5 –אלא שב 
 לק"ג ₪  5דונם . עם נתון כזה לא ניתן לקיים פרדס גם אם המגדל יקבל /
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2011/12 46,476 15,539 2.99 
2012/13 49,391 16,133 3.06 
2013/14 46,456 23,733 1.96 
2014/15 67,331 30,877 2.18 
2015/16 65,121 39,974 1.63 
2016/17 104,175 45,914 2.27 
2017/18 73,027 50,054 1.46 

בטבלה 3 ובתרשים 1 מוצגת סידרה של 13 שנות נתוני יצוא / 
לדונם של הזן “אורי”. לא התבלבלתי ! השטח שנלקח לחישוב 

בכ”א מהשנים הוא השטח שהוא בן 5 ומעלה. 
בתוך הסידרה ישנם 5 שנים שבהן היצוא הממוצע לדונם נע 
סביב 3 טון / דונם, ממוצע שהוא סביר ואפילו טוב מאוד ) לפי 
70% אריזה מדובר ביבול ארצי ממוצע של כ – 4 ומעלה טון/
דונם. אלא שב – 5 העונות האחרונות היצוא הממוצע צנח פלאים 
ובעונה שעברה הגיע לשפל של פחות מ 1.5 טון /דונם. עם 
נתון כזה לא ניתן לקיים פרדס גם אם המגדל יקבל 5 ₪ לק”ג 

תרשים 2 : “אורי” – יצוא ממוצע לדונם 2005/6-2017/18

סיכום לעונה וליצוא :
אחרי יבול שיא ויצוא שיא, באה שנת שפל .היבול היה מתחת   .1

לממוצע הרב שנתי. היצוא בעליה.
נמשכה מגמת הגידול ביצוא ליעדים הרחוקים – 28% !!  .2

באשכוליות לבנות – יצוא "שיא" של 7,000 טון .55% מזה   .3
ליפן !

יפן וסין קלטו מעל 10,000 טון אשכ' אדומות. 23% מכלל   .4
היצוא של מוצר זה.

אשכוליות למיניהן )במיוחד אדומות( הביאו ההכנסה הטובה   .5
ביותר למגדל בעונה האחרונה .

למרות קטיף בזמן – בעיות קשות בשלהי העונה בשל רקבונות   .6
במשלוח.

החל מחודש פברואר היה גידול בפעילות זבוב הפירות הים   .7
תיכוני. כמות גדולה של פרי פגוע.

מחירי המכירה היו שווים ואף טובים מאשתקד.  .8
נושא מזיקי ההסגר הדאיג מאוד לפני תחילת העונה. למרות   .9
חוסר משמעת בפרדס ובבית האריזה ואולי בשל הפיקוח 
המתוגבר לאחר האריזה - כמות התפיסות בחו"ל היה נמוך 
יש צורך דחוף לפתור את בעיית היבולים בזן  מבעבר. 10. 
“אורי”. כל עונה שעוברת  ללא פתרונות גורמת הפסדים 

קשים למגדלים.

ממקרים אלו הם בגין ניצול בלתי חוקי של עצי "אורי" בהיקף 
של כ- 1,720 דונם. 

וולנסיה, שם  85.2% מהמקרים הם באזור  אזורים,  מבחינת 
מדובר ב – 45,000 עצים בלתי חוקיים ; 6.8% מהמקרים הם 
באנדלוסיה, כ – 16,000 עצים ; 6.8% גם במורסיה וכ – 1.2% 

באזור קטלוניה .
מתוך 92 ההליכים שנפתחו, 68 מתנהלים כתביעות אזרחיות, 

והיתר מתנהלים כתביעה פלילית 
) כ – 690 דונם – 38,000 עצים (. 

עד כאן לשון ההודעה בתקשורת. להזכירכם, ביוזמתנו נחתם 
הסכם לפני למעלה מ-4 שנים עם ארגון המגדלים בספרד 
והחברה המייצגת אותנו, על פיו הצלחנו לעצור את הנטיעות 
הפירטיות של "האורי" בספרד ולחייב את המגדלים לעמוד 
בכללים מגבילים תוך תשלום תמלוגים גבוהים על כל עץ הנטוע 
 )TEO( בפרדסים. הוקם על ידינו גוף האחראי על אכיפת ההסכם
שנציג ענף ההדרים משמש היו"ר שלו, כך שנוכל לעקוב ולפקח 
על ביצוע ההסכם. המיידע הרצ"ב מוכיח שאכן ההסכם נושא 

פרי והעבריינות מטופלת כראוי.

       
  

יהודה ושומרון של אוניברסיטת אריאל ה-28  בכנס מחקרי 
שנערך בנוכחות שר החקלאות ח"כ אורי יהודה הכהן אריאל , 
יו"ר קק"ל דניאל עטר, ראש העיר אריאל אליהו שבירו, ראש 
מועצת דרום הר חברון יוחאי דמרי, ראש מ.א. מטה בנימין אבי 
רואה, נשיא אוניברסיטת אריאל פרופ' יהודה דנון ומכובדים 
אחרים, אמר יו"ר קק"ל: "קק"ל צריכה לעבוד, לפעול ולעזור 
בכל מקום שיש בו יהודים כיון שקק"ל שייכת לעם היהודי. זה 
אכן קורה בכל מקום, אם זה בדרום הר חברון, בחברון, בגוש 
ובכל מקום  עציון, בבנימין, בשומרון, באוניברסיטת אריאל 

שרק אפשר". 
עטר הוסיף: "מזה שנים שאנו מלווים ומסייעים למחקר ופיתוח 
זני  של אוניברסיטת אריאל במספר מחקרים, ביניהם בנושא 
הגפן העתיקים של ארץ ישראל, וכן בנושא אומדן ממדי היער 

ונמשיך לסייע ככל יכולתנו".  
"יש תפיסה שאומרת שאין מקום למוסדות הלאומיים והציוניים 
ואפילו לאחרונה עלתה הצעה כזאת בכנסת. כולנו מבינים שנזק 
גדול יגרם לציונות אם מעמדה של קק"ל יפגע ואני רוצה להודות 

לשר החקלאות על שהוא מתייצב תמיד לטובת קק"ל".
שר החקלאות אורי אריאל: "אנחנו נמצאים בשנה חמישית של 
בצורת ולא יודעים מה יהיה בהמשך. לפיכך הממשלה תקבל 
400 מליון קו"ב מים בנוסף  בקרוב החלטה על התפלה של 
ל- 600 מליון קו"ב שכבר מותפלים כיום וציין שישראל היא 
המדינה שמתפילה הכי הרבה בעולם. "אנחנו רוצים לפתח את 
החקלאות ביהודה ושומרון ובשבוע הבא יעבור חוק של מכסות 
הביצים שיחול גם ביהודה ושומרון". לדברי אריאל חוקים נוספים 

בתחום החקלאות יקודמו להחלה גם ביו"ש. 
שר החקלאות הודה ליו"ר קק"ל על הפיתוח החקלאי בכל רחבי 
הארץ לדבריו, והוסיף כי יעשה מאמץ משותף עם קק"ל לסייע 

למרכז למחקר של אוניברסיטת אריאל. 

הכנס ה-28 של מחקרי יהודה ושומרון של אוניברסיטת אריאל 
הוא כנס מדעי רב תחומי המציג סוגיות של אזור יהודה ושומרון 
במגוון היבטים: ארכאולוגיה, ארכאולוגיה ביולוגית, חקלאות, 

איכות הסביבה, גיאו- פיסיקה, חברה, משפט והיסטוריה.

שר החקלאות  בכנס מחקרי יהודה ושומרון באריאל:
"הממשלה תקבל בקרוב החלטה על התפלה של 400 מליון קו"ב מים בנוסף ל- 600 מליון קו"ב שכבר מותפלים כיום. 

בקרוב יעבור חוק של מכסות הביצים שיחול גם ביהודה ושומרון וחוקים 
נוספים בתחום החקלאות יקודמו להחלה גם ביו"ש".

יו"ר קק"ל: קק"ל שייכת לעם היהודי וצריכה לעבוד בכל מקום שיש בו יהודים. בדרום הר חברון, בחברון, בגוש עציון, 
בבנימין, בשומרון ובאוניברסיטת אריאל"
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כך היה פעם
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 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

מועצת השיווק בריטניה 1979-80 יוסף ברש על הסוס 1936 שומר על פרדס כפר בילו

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    

 
 

  כך היה פעם
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

פרוטוקולים, קטעי  )פרדס, בית אריזה,
עיתונות, תמונות וכד״( מתבקש לשלוח 

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 
 
 

 
 

 
 

 הובלת פרי הדר ומשלוח לנמל ברכבת
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    

 
 

  כך היה פעם
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

פרוטוקולים, קטעי  )פרדס, בית אריזה,
עיתונות, תמונות וכד״( מתבקש לשלוח 

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 
 
 

 
 

 
 

 הובלת פרי הדר ומשלוח לנמל ברכבת
 

 
 

שומר  1936יוסף ברש על הסוס 
 על פרדס כפר בילו

 

 
 1979-80בריטניה  מועצת השיווק

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

שומר  1936יוסף ברש על הסוס 
 על פרדס כפר בילו

 

 
 1979-80בריטניה  מועצת השיווק

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הובלת פרי הדר ומשלוח לנמל ברכבת

מפעיל מלגזה ממושב עין יהב, שהעביר ערימת משטחים לתוצרת 
חקלאית, הבחין לפתע כי יציבותה מתערערת בשל קשירה רופפת.  
הנהג עצר את המלגזה, ניגש אל ערימת המשטחים ובעט בה 
בעוצמה כדי להחזיר את המשטחים למקומם. אך לרוע המזל, 
גרמה הבעיטה לקרע בגיד האכילס של הנהג, שהצריך התערבות 

ניתוחית. 
המוסד לביטוח לאומי הכיר בנהג המלגזה כנפגע תאונת עבודה, 
אך פרקליטו, עו״ד אדיר שויגמן, ממשרד אונגר-שויגמן טען 
שהיות והמלגזה היא כלי רכב משא, והיות והנהג נפצע כחלק 
מהפעלת הרכב ובמסגרת עבודתו – יש לראות באירוע כתאונת 

דרכים לכל דבר ועניין. 
על כן הגיש עו"ד שויגמן תביעה לבית משפט השלום ברמלה 
נגד חברת ›כלל ביטוח‹ אשר ביטחה את המלגזה בביטוח חובה 

וכנגד המעסיק בשל הדרכה לקויה של העובד. 
נציגי חברת ›כלל ביטוח‹ התנגדו לפיצוי הנהג, וטענו מנגד, כי 

האירוע לא התרחש כתוצאה משימוש ברכב מנועי.
לדברי עוה«ד שויגמן האירוע אילץ את נהג המלגזה להתנהל 

עם גבס על רגלו למשך כחודשיים ולעבור ניתוח לתפירת גיד 
האכילס הקרוע בבית החולים סורוקה. לדבריו, לאחר שלושה 
נהג המלגזה לסבול מכאבים  חודשי חופשת מחלה, המשיך 
ומהגבלה בתנועת רגלו הימנית, התקשה לבצע את עבודתו, 

ולדבריו אף נאלץ לצמצם את היקפה. 
בתביעה אותה הגיש עו״ד שויגמן בשם העובד, הוא דורש לפצותו 
ב-75,000 שקלים על הנזק שכבר נגרם לו, ובנוסף דרש פיצוי 

נוסף על נזקים מהם יסבול בעתיד כתוצאה מהתאונה.
לאחר משא ומתן אינטנסיבי, נחתם לאחרונה הסכם פשרה בין 
הצדדים, ובו הסכימו חברת 'כלל ביטוח' וחברת הביטוח 'הראל' 
אשר ביטחה את המעסיק לפצות את העובד בסכום של 200 אלף 
שקלים, המצטרפים לכ-100 אלף שקלים נוספים שהעובד קיבל 

כנפגע תאונת עבודה מהמוסד לביטוח לאומי.

אונגר-שויגמן הדין  עורכי  ממשרד  שויגמן  אדיר   עו״ד 
il.co.lawoffice-us//:http/  עוסק בתביעות רשלנות רפואית 

ודיני נזיקין.

בעט במשטח חקלאי, דרש להכיר 
בו כנפגע תאונת דרכים –

ויפוצה בכ-300 אלף שקלים!

מכתבים למערכת, 
מטיוק מנס ציונה ...

שלום רב,
בחיפוש אחרי פריטים בענף הפרדסנות, נתקלתי בגליון "עת הדר"  גליון 120 משנת 

2017. בתמונה - קורס האורזים הראשון ברחובות - סבא שלי נתנאל מטיוק 
מנס-ציונה, מחבורת הדרום מופיע בתמונה - יושב שני מצד שמאל בשורה המרכזית. סבא 
היה פרדסן ולימים מפקח על בתי האריזה הנטושים לאחר מלחמת השחרור. לבסוף עבד 

במועצת ההדרים - היה בכיר שם ואף עבד שם גם לאחר פרישתו. 

אבא שלי, חולה ואני מנסה לשמח אותו בזכרונות מבית ילדותו אבל קשה לי למצוא 
חומרים הקשורים לענף ההדרים. 

אשמח מאוד לקבל עזרה. 
בברכה 

תמר ליפשיץ מושב צופר ד.נ  ערבה 86830
tamarlip@gmail.com

 , מכתבים למערכת
 מטיוק מנס ציונה ...

 ,שלום רב
משנת  120גליון   בחיפוש אחרי פריטים בענף הפרדסנות, נתקלתי בגליון "עת הדר"

 סבא שלי נתנאל מטיוק  -קורס האורזים הראשון ברחובות  -. בתמונה 2017
יושב שני מצד שמאל בשורה  -ציונה, מחבורת הדרום מופיע בתמונה -מנס

סבא היה פרדסן ולימים מפקח על בתי האריזה הנטושים לאחר מלחמת  המרכזית.
היה בכיר שם ואף עבד שם גם לאחר  -השחרור. לבסוף עבד במועצת ההדרים 

  פרישתו. הוזמן לחזור מהפרישה.

 1930מטיוק בפרדס 
 

מבית ילדותו אבל קשה לי למצוא  אבא שלי, חולה ואני מנסה לשמח אותו בזכרונות
 חומרים הקשורים לענף ההדרים. 

  אשמח מאוד לקבל עזרה.
  בברכה

 86830ערבה  תמר ליפשיץ מושב צופר ד.נ 
tamarlip@gmail.com 

 
 

מטיוק בפרדס 1930
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המועצה לייצור צמחים ולשיווקם )"המועצה"( הוסמכה ע"י שר 
החקלאות לביצוע תכנית ההדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 

בהדרים.
הדברת הזבוב תתבצע ע"י המועצה באמצעות ריסוסי אוויר או 

קרקע בחומרים סקסס וסקסס סופר.
המועצה תחל בריסוס הזנים המוקדמים ב - 15.8.18 ובהדרגה 
יורחבו הריסוסים לזנים המאוחרים יותר. פרדסנים המעוניינים 
להתחיל ריסוס עצמאי לפני 15.8 )סצומה, ראשון, מאייר, פומלית( 
מתבקשים ליצור קשר עם הרכזים האזוריים לצורך קבלת סקסס.
הריסוס המבוצע ע"י המועצה מספק לפרדס מטריית הגנה יעילה 
כנגד הזבוב. עם זאת, הריסוס הוא רק מרכיב אחד ממכלול אמצעים 
הנדרש להשגת הדברה מירבית. יעילות ריסוסי המועצה בלבד, 
ללא ביצוע פעולות משלימות הנמצאות באחריות הפרדסנים 

עשויה להיות בלתי מספקת. 
המועצה אינה אחראית לנזקים שיגרמו בשל קיום תכנית זו, או 
עקב פגיעת זבוב הפירות הים-תיכוני ולא תפצה בגין נזקי זבוב 
הפירות הים-תיכוני שיתגלו בפרדסים למרות ביצוע פעולות 
ההדברה על ידה. הדברת זבוב יעילה וחסכונית תלויה בשיתוף 

פעולה בין הפרדסנים למועצה.

להלן מס' נושאים שבהם נדרשים הפרדסנים לתרום למאמץ 
ההדברה:

להחזיק יד על הדופק, לאחר שבירת צבע הפרי לעבור בחלקה . 1
מידי שבוע ולבדוק אם יש חשד לנגיעות )פירות ששברו צבע 
לפני שאר העץ, פרי על הארץ(, במקרה של חשד על הפרדסן 

להודיע מיד לרכז ההדברה ונטר הזבוב האזורי. 
עצים מזן מקדים בתוך או ליד חלקה מאחרת )למשל 3 עצי . 2

מיכל בתוך חלקת אור(. הימצאות עצים מזן המושך זבוב 
בסמוך או בתוך חלקה שעדיין איננה בטיפול מהווה מקור 
לאילוח זבוב לכל החלקה. על מנת למנוע זאת רצוי לעקור 
את העצים הזרים, לקטוף את כל הפרי או להתחיל לטפל 
בהם עצמאית לפני תחילת הטיפול המערכתי של המועצה. 
בכל מקרה יש להודיע על כך לרכז ההדברה כדי שיתחשב 

בכך בטיפול.
פרי על הקרקע – פרי על הקרקע מהווה מקור מזון לזבוב . 3

המתחרה עם הפיתיון שבאמצעי ההדברה )ריסוס או מתקנים( 

ביעילות  לפגוע  פרי על הקרקע עשויה  ולכן הצטברות 
ההדברה. יש להימנע מהצטברות פרי על הקרקע ע"י טיפולים 
למניעת נשירה ובעיקר ע"י קטיף בזמן. חשוב מאוד להודיע 

לרכז האזורי על חלקות עם פרי על הקרקע.
הודעה לצוות ההדברה על נטיעה/שינוי זנים בחלקה. . 4
מתקני קטילה – פרדסנים שעברו באישור המועצה להדברת . 5

זבוב באמצעות מתקני קטילה חייבים, לאחר שבירת צבע 
זבוב מקצועי  נזקי  הפרי, בפיקוח פרי שבועי ע"י פקח 
ובמשלוח ממצאי הביקור למועצה אחרי כל ביקור. ביצוע 
פיקוח ושליחת הדוחות הוא תנאי להחזר היטל הדברה. 
טופס דיווח זמין להורדה באתר המועצה. שימו לב, בזנים 
המוקדמים יש לתלות את המתקנים כבר במהלך חודש יולי.

ביצוע קטיף מלא, . 6  סניטציה וקטיף מלא של כל הפרי – 
שבסיומו החלקה נקיה מפרי, מצמצם את הצורך בהדברה. 
פירות לא קטופים הנשארים אחרי סיום הקטיף הם מוקד 
אילוח לכל החלקות והפרדסים הסמוכים. קטיף מלא, שבסיומו 
החלקה נקיה מפרי, חייב להפוך לשגרת טיפול בפרדס כמו 

השקיה ודישון. 
הודעה על חלקה קטופה  מיד עם סיום הקטיף, למניעת . 7

ריסוסים מיותרים. ניתן להיכנס למערכת המיפוי של המועצה 
)ראה פרטים בהמשך המאמר( ולראות את הפרדס/ים עם 
מספרי החלקות כדי לדווח על חלקות בהם הסתיים הקטיף. 
לחילופין ניתן לקבל מפה )קובץ/הדפסה( אצל רכזי ההדברה 

האזוריים. 
הודעות על ביצוע ריסוסים )SMS, תיבה קולית(. 8

SMS – פרדסנים המעוניינים לקבל התראה במסרון יום 	 
לפני ביצוע הריסוס האווירי, נא התקשר לרכז ההדברה 

האזורי למסירת מס' טל' נייד.
בטלמסר מס' 03-6066-142 מעודכנת מידי יום הודעה על 	 

הישובים בהם יתבצע ריסוס אווירי ביום למחרת ההודעה

מערכת מיפוי חלקות ההדרים וניטור זבוב
מערכת מיפוי חלקות ההדרים וניטור זבוב זמינה לצפייה לכלל 
הפרדסנים. על מנת להיכנס למערכת יש היכנס לאתר מועצת 
הצמחים < ענף ההדרים < המכון להדברה ביולוגית < מערכת 

מיפוי הדרים וניטור זבוב. יש לעקוב אחר הוראות השימוש. 

הדברת זבוב הפירות הים תיכוני 
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גלעד גפן

צוות הדברת הזבוב – אזורי אחריות וטלפונים

רכזים:
gilad@plants.org.il  0525216688 צפון – גלעד גפן

מגבול הצפון ועד בית הלוי
amirjaffa@gmail.com  0507422760 מרכז –  אמיר ברי

בית הלוי עד נצר סירני-כפר חב"ד-כפר טרומן
ofer@plants.org.il  0506621002 דרום –  עופר דאלי

נצר סירני-כפר חב"ד-כפר טרומן ודרומה
נטרים:

צפון מזרח – רוברט רסקין 0522208934
מזרחית לכביש עפולה-נצרת, מחולה וצפונה

צפון מערב – גיל סיוון 0505277739
מערבית לכביש עפולה-נצרת, צפונית לחניאל, ניצני עוז 

מרכז – אבי זיסו 0548776660
דרומית לחופית, בית הלוי וניצני עוז, צפונית לכביש 5

מרכז דרום - אבשלום מהדלה 0525281182
דרומית לכביש 5, צפונית לאשדוד-קריית מלאכי 

דרום - אלי שושן 0548178371
דרומית לאשדוד-קריית מלאכי

מנהל הדברה:
גלעד גפן 0525216688

עונה מוצלחת

בעתירת אדמתי, שהוגשה באמצעות עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי 
נטען בין היתר: רשות מקרקעי ישראל פועלת בכל כוחה, תוך 
שימוש לרעה בכוחה השלטוני המנהלי והמונופוליסטי, למנוע 
מחוכרים וותיקים של קרקע חקלאית את זכותם הלגיטימית 
לנהל הליך משפטי מול רמ"י בגין זכויות היסטוריות על הקרקע. 
למהלכים אלו אין שמות יפים. רמ"י פועלת בכוחניות ושוללת 
מיישובים שלמים את התנאים השווים והשוויוניים לכל, במטרה 
לגדוע הליכים משפטיים ולמנוע הגשת תביעות המתנהלות 

כנגדה בגין טענות לגיטימיות של חקלאים ביישובים 
'אדמתי' עתרה לבית המשפט העליון בשבתו כבית  עמותת 
משפט גבוה לצדק, בבקשה לקבל צו על תנאי המורה על רשות 
מקרקעי ישראל )רמ"י( לנמק מדוע אינה מבטלת החלטה שלה
)מיום 2.9.2017(, לפיה רמ"י לא תחיל 'החלטות מיטיבות' בכל 
יישוב בו הוגשה תביעה ל'זכויות היסטוריות' או ל"תנאים מטיבים'. 
על ההחלטה חתומה עו"ד מיכל קראוס, יועצת משפטית באגף 
חוזים לדורות ברמ"י. זאת לאחר שניסיונות חוזרים ונשנים של 
הנהלת העמותה להיפגש עם מנהלי רשות מקרקעי ישראל נדחו.
לצד אדמתי עותר נגד רמ"י גם החבר גיל ורדי, החוכר נחלה 
במושב צופית ליד כפר סבא. בקשתו של ורדי למימוש זכויות 
על פי החלטה 1464 נדחתה לנוכח קיומה של תביעה לזכויות 

היסטוריות של האגודה בה הוא חבר.
בבית המשפט העליון מתבררת עתירה דומה נוספת, שהגיש 

קיבוץ בית אלפא, במסגרת בג"צ 1455/18. 
עתירת אדמתי, שהוגשה באמצעות עו"ד קמינצקי, מתבקש 
בית המשפט להפוך את הצו על תנאי למוחלט ולחייב את רמ"י 
בהוצאות, לנוכח התנהלות פסולה במישור המינהלי-חוקתי, 

ואף במישור המשפט הפרטי.
נטען בעתירה כי "רשות מקרקעי ישראל, , פועלת בכל כוחה, 

והמונופוליסטי  תוך שימוש לרעה בכוחה השלטוני המנהלי 
ובהיותה מנהלת המקרקעין, למנוע מחוכרים וותיקים של קרקע 
חקלאית את זכותם הלגיטימית לנהל הליך משפטי מול רמ"י 

בגין זכויות היסטוריות על הקרקע." 
"למהלכי רמ"י", נטען בעתירה, "אין שמות יפים ואין תארים 
מחוכמים". רמ"י פועלת בכוחניות ושוללת מיישובים שלמים 
את התנאים השווים והשוויוניים לכל, במטרה לגדוע הליכים 
משפטיים ולמנוע הגשת תביעות המתנהלות כנגדה בגין טענות 

לגיטימיות של חקלאים ביישובים. 
בעתירתה קובעת אדמתי, כי מדובר באפליה חסרת תקדים, תוך 
שימוש לרעה בכוח עצום המוקנה לרמ"י ותוך ביצוע מדיניות 
שמשמעותה אחת: מניעת זכות הגישה ו/או הפניה של אזרחי 
מדינה לערכאות, תוך מעשים בלתי מתקבלים על הדעת ואשר 

חורגים מכל מתחם של סבירות ומידתיות.
העתירה של אדמתי הוגשה על רקע אפליית חברים ביישובי 
אדמתי, שהיישובים שלהם הגישו תביעות נגד רמ"י בגין זכויות 
היסטוריות. תביעות אלו מבוססות על טיעונים קנייניים ולפיהם 
על פי הסכמי החכירה המקוריים של מי מבין היישובים ובהתחשב 
בעובדה שחברי היישובים מימנו את רכישת הקרקע )כולה או 
חלקה(, ביצעו השקעות שונות בקרקע ושמרו עליה, הם זכאים 
שיוחל עליהם דין ספציפי ביחסים שביניהם לבין המשיבה. 
האפשרות להגשת הליכים פרטניים הוכרה מפורשות במסגרת 
בג"צ 244/00 קיבוץ שדה נחום נ' מינהל מקרקעי ישראל, הידוע 

בכינויו כבג"צ הקשת המזרחית
במוקד העתירה מפורטת החלטת רמ"י, לפיה בכל מקרה בה 
קיימת תביעה לזכויות היסטוריות, תסרב רמ"י לטפל בפניות 
למימוש זכויות החוכרים על פי החלטות המינהל. "מדובר בהנחיה 

עמותת אדמתי עתרה לבג"ץ נגד רמ"י, בטענה לענישה 
קולקטיבית והתנהלות כוחנית נגד חקלאים 
שיישובם עתר בתביעה לזכויות היסטוריות

המשך בעמוד 30

11 10



דיון בתביעה שהוגשה ע"י רכזת רישוי עסקים במועצה האזורית 
מגידו כנגד המועצה ואישית כנגד מנהלה הישיר אוחדה עם 
תביעה קודמת שהגיש המנהל כנגד הרכזת בעילה של לשון הרע)1(.

בגין   ₪ 60,000 הרכזת הגישה תביעה לתשלום פיצוי בסך 
פרסום לשון הרע ועוד ביקשה לחייב את המועצה והמנהל בסך 

140,000 ₪ בגין העסקה פוגענית.
בענייננו טרם ניתן פסק דין ואולם נתקבלה החלטה מפורטת 
ציבור.  קיימת לגביו חסינות כעובד  בטענות המנהל לפיהן 
המועצה מצידה טענה כי למנהל לא עומדת החסינות הנטענת.
המנהל בטיעוניו טען כי כל מעשיו והחלטותיו ביחס לתובעת 
נעשו במסגרת תפקידו השלטוני כעובד ציבור וכי מעשיו נעשו 

בתום לב ולא בכוונת זדון.
התובעת מצידת טענה כי המנהל פעל כנגדה בצורה גסה ומשפילה 

התבטא באופן שיש בו משום לשון הרע.
בית הדין נצרך לפקודת הנזיקין עליה נסמך המנהל. לפי האמור 
בפקודת הנזיקין – "מעשה שעושה עובד ציבור תוך כדי מילוי 
תפקידו השלטוני מאיין את הזכות להגשת תביעה. כך, כל עוד 
נזק או בשיוויון נפש  לא נעשה המעשה מתוך כוונה לגרום 

לגרימת נזק ומתוך התרשלות".
בחוק בית הדין לעבודה נקבע כי הוא הוא הגורם המוסמך לדון 
במקום בו מנהל פעיל בתאגיד, ממונה על עובד ופקיד אחראי 

מטעם התאגיד עיוול בעוולת לשון הרע בקשר ליחסי עבודה.
בהחלטת בית הדין התייחסות לתכתובת דוא"ל בה כתב המנהל 
"היא לא עובד ראוי להיות מנהל במועצה או  על התובעת 
לתת שירותים, יחסי האנוש שלה והפטפטנות שלה פוגעים 

ומפריעים".
המועצה הצטרפה למעשה לטענות התובעת וטענה כי אמירות 
אלה נועדו לכאורה לפגוע בתובעת, לבזותה ולהשפילה תוך 
הטלת דופי בהתנהגותה, מקצועיותה ומסירותה ואין הן חלק 

מתפקידו של המנהל.
בית הדין קבע כי אמירותיו של המנהל יש בהם לפחות שיוויון 

נפש לאפשרות גרימת נזק לתובעת וחוסר תום לב. 
בהליך דנא טרם ניתן פסק דין ובשלב זה נדחתה הטענה לחסינות 

לה טען המנהל.

אחריותו של נושא משרה בתאגיד נידונה גם בבית הדין הארצי 
לעבודה בפס"ד)2( אחר בו נטען כי נושאת משרה בתאגיד הממונה 
על התובע הטיחה בנוכחות עובדים אחרים "אתה לא עושה שום 
דבר חוץ מלהתלונן. אני אפטר אותך" ו- "אתה לא שווה כלום, 

תעוף מפה, לך הביתה".
גם כאן טענה המנהלת כי יש לסלק את התביעה כנגדה בשל כך 
שפעלה במסגרת תפקידה כמנהלת בתאגיד ואם וככל שהתובע 
זכאי לסעד הרי שזה יבוא מהתאגיד ולא ממנה. בית הדין קבע כי 
"העובדה שהאמירות נאמרו במקום העבודה ובמסגרת העבודה 
אינה שוללת כי תקום אחריות אישית של 'נושא משרה'" וכי 
התובע רשאי לתבוע הן את מקום העבודה, התאגיד, והן את 
נושאים באחריות  ואין לשלול את האפשרות שהם  המנהלת 

יחד ולחוד.
הדין הארצי לעבודה  בבית  להוסיף את שנקבע  לא למותר 

במקרה אחר)3(.
"קיימת חשיבות לכך שמקום העבודה יהא נקי מחשש – מצד 
עובדים ומעסיקים כאחד – לומר את אשר על ליבם, בלא צנזורה 
עצמית ובלא עננה של חשש מתביעות תלויה מעליהם. מאידך 
לא ניתן להתעלם מכך שדווקא במערכת של יחסי עבודה, 
פגיעה בשם הטוב עלולה להיות כואבת ומזיקה במיוחד. יש 

לשמור לפיכך על מידתיות בהתבטאויות". 

רשם: שמואל גלנץ, עו"ד

)1( סע"ש 18110-03-16 סע"ש 48956-05-16 ניתן 25.4.2018.
)2( ע"ר 46763-02-14.

)3( ע"ע )ארצי( 46548-09-12.

הכותב חבר מושב מתמחה בדיני עבודה, ליווי וייצוג מעסיקים ועובדים וכן בייצוג 

מול רשויות האכיפה וההסדרה במשרד העבודה וברשות האוכלוסין וההגירה.

 gl_law@walla.com טל' 09-8610212; פקס: 09-8625106; דוא"ל

 עו"ד ש. גלנץ
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תרגום מעיתונות חו"ל
Fruitnet Freshplaza, F.H.magazine,

Eurofruit, Freshfruit portal, FreshProduce, Asiafruit, Americafruit,
צרות של אחרים

מאת כתבנו בשפלת החוף 

מחוץ למונדיאל, כבר 
בהתחלה 

 מדינות מייצרות  הדרים "עפו" בסיבוב 
הראשון מהמונדיאל: מצרים, אוסטרליה, 

פרו, תוניסיה, מרוקו וגם ארגנטינה .

האבקה רובוטית
בחממה באוניברסיטת וירג'יניה המערבית, 
ְמכֹוָנה בשם BrambleBee מאביקה שיחי 
אוכמניות, אין זה תחליף לדבורים, אבל 

רובוטים כמו זה יכולים לסייע. 

תרגום 
:מעיתונות חו"ל  

Fruitnet   
Freshplaza ,  F.H.magazine, 

Eurofruit , 
Freshfruit  portal ,    

FreshProduce   , Asiafruit, 

Americafruit, 

מאת כתבנו 
החוף. שפלתב  

 
  , כבר בהתחלהמחוץ למונדיאל

 
הדרים "עפו"   מדינות מייצרות 

מצרים,  :מונדיאלמה בסיבוב הראשון
 גםו תוניסיה, מרוקו אוסטרליה ,פרו,

 .ארגנטינה 
 

 האבקה רובוטית

 

בחממה באוניברסיטת וירג'יניה 
בשם  ְמכֹוָנההמערבית, 

BrambleBee שיחי  מאביקה
אוכמניות, אין זה תחליף לדבורים, 
  .אבל רובוטים כמו זה יכולים לסייע

 
 
 

UK,  ממקסיקוקוקאין וקריסטל 

 
ק"ג  250  , הבריחה32גברת בת 
 ק"ג של קריסטל בערך 9-קוקאין ו 

מיליון ליש"ט בתוך מכונה  22של 
לעיבוד פרי לתעשייה שנבנתה 

 .במיוחד לצורך זה
 

 איום -י חקלאותפשע דרום אפריקה,

 
בדו"ח בטיחות בדרום אפריקה נמצא 

הבצורת כאיומים הכי הפשע ואחריו 
 חקלאות.על המשמעותיים 

 561ח היו בשנה האחרונה "על פי הדו
מקרי רצח  47 -ותקיפות חקלאיות 

 .שנה 20לפני   מקרי רצח 153לעומת 
הדוח הרי שכל אחד הוא יעד פי ל

פוטנציאלי לתקיפה . "טבעם הכפרי 
של החוות, שבו השכן הקרוב ביותר 

, הופך גדולנמצא בדרך כלל במרחק 
  ".את החקלאים לפגיעים יותר

 
  מספרד,  יםהדר 33%סין קונה 

 
עלייה במשלוחים הספרדים לסין עם 

טון ,  25,307-ו  .33%צמיחה של 
השוק השני בגודלו שאינו באיחוד 
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UK, קוקאין וקריסטל 
ממקסיקו

גברת בת 32, הבריחה  250 ק"ג קוקאין ו 
-9 ק"ג של קריסטל בערך של 22 מיליון 
ליש"ט בתוך מכונה לעיבוד פרי לתעשייה 

שנבנתה במיוחד לצורך זה.

דרום אפריקה, פשעי 
חקלאות-איום 

נמצא  אפריקה  בדרום  בטיחות  בדו"ח 
הכי  כאיומים  הבצורת  ואחריו  הפשע 

משמעותיים על החקלאות.
על פי הדו"ח היו בשנה האחרונה 561 
תקיפות חקלאיות ו- 47 מקרי רצח לעומת 

153 מקרי רצח  לפני 20 שנה.
יעד  הוא  אחד  שכל  הרי  הדוח  לפי 
הכפרי  "טבעם   . לתקיפה  פוטנציאלי 
ביותר  הקרוב  השכן  שבו  החוות,  של 
נמצא בדרך כלל במרחק גדול, הופך את 

החקלאים לפגיעים יותר". 

סין קונה 33% הדרים  
מספרד, 

עם  לסין  הספרדים  במשלוחים  עלייה 
צמיחה של 33%.  ו-25,307 טון , השוק 
השני בגודלו שאינו באיחוד האירופאי. 
העליות המדהימות במשלוחי ההדרים 
להתפתחות  ציפיות  הניעו  הספרדיים 
מהירה יותר אך היעד לא הושג  "התפוזים 
הספרדים נאלצו להתחרות "נגד" הפרי 
הבינלאומיים  ובשווקים  בסין  המצרי 
האחרים, שכן הם זולים הרבה יותר, ונהנים 
מאז נובמבר 2016 מהפיחות העצום של 
)הלירה המצרית( מול  המטבע המקומי 
את  להגדיל  הצליחה  ,מצרים  הדולר" 
משלוחי ההדרים לסין ב-204% בעונה 

שעברה, שהם מעל 100,000 טון.
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העליות המדהימות  האירופאי.
במשלוחי ההדרים הספרדיים הניעו 
ציפיות להתפתחות מהירה יותר אך 

"התפוזים הספרדים   ושגההיעד לא 
הפרי המצרי  "נגד"נאלצו להתחרות 

בסין ובשווקים הבינלאומיים 
האחרים, שכן הם זולים הרבה יותר, 

מהפיחות  2016נהנים מאז נובמבר ו
קומי )הלירה העצום של המטבע המ
מצרים , המצרית( מול הדולר"

להגדיל את משלוחי ההדרים  הצליחה
שהם בעונה שעברה,  204%-לסין ב

 טון. 100,000מעל 
 

 ME TOOספרד, תקיפה מינית 

 
המשטרה עצרה אדם על פשע של 

התעללות מינית, ועוד אחד על תקיפה 
נגד עובדים עונתיים הקוטפים תותים 

 47קפים בן ו.אחד התHuelvaבמחוז 
היה אחראי על ניהול קבוצות של 

לאתר את הנשים  סיוןיעובדי יום, יש נ
שלכאורה היו מושא ההתעללות, 

  וללמוד אם הן הגישו תלונות או לא.
 

 מרוקו, הדרים לסין

 
זו השנה הראשונה שסין ייבאה כמות 
 גדולה של פרי הדר ממרוקו , ההדרים

המרוקאים נמכרו בשנחאי, בייג'ינג 
וגואנגג'ואו. מצב המכירות הוא חיובי 

   .כמו גם האיכות
 

 פטריית ענק בשדהארה"ב, 

 
גילה פטרייה לבנה גדולה נהג 

החליט  ואה ומבריקה  בגודל מוזר 
לחתוך את הגבעול ולהכניסו למשאית 

סיים לכסח את הפרי איש שלו. ה
שקל משלוש שעות מאוחר יותר, ו

 ג ("ק 9-פאונד )כ 20 היה  פטריהה
 
 פרד: פרי הדר גנוב ס

 
עצר חמישה אנשים המיוחד המשמר 

טון של  3אלמריה על גניבת במחוז 
ר .המשמר מצא טנדר עם פירות הד

  , שזוהו, כ "גונבי תפוזים".שני אנשים
 .ולימוניםהטנדר הכיל תפוזים 

 
PHandlers מחסן ענק באמסטרדם  

 
מטר רבוע  6.000מבנה החדש בגודל ה

רציפים  10היו לו יהיה מקורר וי
. הבניה החדשה  חדשים למשאיות

מטר  16.000 -השטח לתגדיל את 
רבוע בקירור. עשרים ושלוש משאיות 

יוכלו לעגון בו זמנית לטעינת פרי 
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 47קפים בן ו.אחד התHuelvaבמחוז 
היה אחראי על ניהול קבוצות של 

לאתר את הנשים  סיוןיעובדי יום, יש נ
שלכאורה היו מושא ההתעללות, 

  וללמוד אם הן הגישו תלונות או לא.
 

 מרוקו, הדרים לסין

 
זו השנה הראשונה שסין ייבאה כמות 
 גדולה של פרי הדר ממרוקו , ההדרים

המרוקאים נמכרו בשנחאי, בייג'ינג 
וגואנגג'ואו. מצב המכירות הוא חיובי 

   .כמו גם האיכות
 

 פטריית ענק בשדהארה"ב, 

 
גילה פטרייה לבנה גדולה נהג 

החליט  ואה ומבריקה  בגודל מוזר 
לחתוך את הגבעול ולהכניסו למשאית 

סיים לכסח את הפרי איש שלו. ה
שקל משלוש שעות מאוחר יותר, ו

 ג ("ק 9-פאונד )כ 20 היה  פטריהה
 
 פרד: פרי הדר גנוב ס

 
עצר חמישה אנשים המיוחד המשמר 

טון של  3אלמריה על גניבת במחוז 
ר .המשמר מצא טנדר עם פירות הד

  , שזוהו, כ "גונבי תפוזים".שני אנשים
 .ולימוניםהטנדר הכיל תפוזים 

 
PHandlers מחסן ענק באמסטרדם  

 
מטר רבוע  6.000מבנה החדש בגודל ה

רציפים  10היו לו יהיה מקורר וי
. הבניה החדשה  חדשים למשאיות

מטר  16.000 -השטח לתגדיל את 
רבוע בקירור. עשרים ושלוש משאיות 

יוכלו לעגון בו זמנית לטעינת פרי 
 .וירק לחלוקה ברחבי הולנד

 

ספרד, תקיפה מינית
ME TOO
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"התפוזים הספרדים   ושגההיעד לא 
הפרי המצרי  "נגד"נאלצו להתחרות 

בסין ובשווקים הבינלאומיים 
האחרים, שכן הם זולים הרבה יותר, 

מהפיחות  2016נהנים מאז נובמבר ו
קומי )הלירה העצום של המטבע המ
מצרים , המצרית( מול הדולר"

להגדיל את משלוחי ההדרים  הצליחה
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PHandlers מחסן ענק 
באמסטרדם 

המבנה החדש בגודל 6.000 מטר רבוע 
יהיה מקורר ויהיו לו 10 רציפים חדשים 
למשאיות. הבניה החדשה תגדיל את השטח 
בקירור. עשרים  רבוע  ל-16.000 מטר 
זמנית  יוכלו לעגון בו  ושלוש משאיות 
לטעינת פרי וירק לחלוקה ברחבי הולנד.

שוק הלימון 
נציגי ספרד, ארגנטינה ודרום אפריקה, יצואני הלימון הגדולים בעולם, קיימו 
לאחרונה פגישה, כשעל סדר היום, הגידול המשמעותי בייצור לימון במדינות אלו. 
"יש חששות לגבי הגידול המהיר. כרגע אנחנו מנתחים את המצב כדי לחזות לאן 
השוק הולך". שלוש המדינות גם רוצות להגביר את קידום המכירות כך שהשווקים 
יוכלו לספוג נפח גדול יותר. בנוסף למדינות הללו גם בהודו כ- 3 מיליון טון . 
במקסיקו כ-2.4 מיליון טון וסין עם 2.3 מיליון טון. בטורקיה ייצאו 17% יותר 

אשתקד.  המקבילה  מהתקופה 
המזרח התיכון הוא בדרך כלל שוק 
המכירות של לימון החשוב ביותר 
עבור דרום אפריקה. הלימונים 
כל השנה,  זמינים  באוסטרליה 
עם שיא בחודש יוני. אך עם זאת 
נתגלו כיסים של "סרטן" ההדר , 
והרשויות מנסות לאכוף אמצעי 

זהירות. יש דאגה מלימון ארגנטינאי שנהנה שוב מגישה חופשית לארה"ב. צ'ילה 
"חוגגת" הקלה עם כללי הייצוא של ארה"ב, שמשמעותו היא  שהפרי כבר לא 
צריך לעבור טיפולים עם מתיל ברומיד, וכתוצאה מכך חיי המדף טובים יותר . 
בעונה שעברה, דרום אמריקה ייצאה לארה"ב , 43,000 טון .ארגנטינה השיגה 

גישה טובה  לארה"ב לראשונה מזה חמש עשרה שנה.
היקף היבול מוערך בין 1.4 ל 1.5 מיליון טון. ישראל מוצפת בלימון עם יבול 
אשר הביא רווח לפרדסן. בספרד יש פחות פרי מהזן ורנה וירידה של 40% ביבול. 
בהולנד, היבואנים מודאגים לגבי הגידול העצום בכמות הלימון ויש  ציפייה 
לתנאים קשים מאוד בשוק בשנים הקרובות. , כרגע, המחירים הגבוהים עדיין 
משתלמים למגדלים אך נתוני הספנות מראים כי דרום אפריקה ,למשל, כבר 
ייצאה 134% יותר בהשוואה לשנה שעברה. עם זאת, אספקת לימון ספרדי יורדת  

וזה רק עניין של זמן עד שהמחירים יפלו בסוף העונה.

  שוק הלימון

 
נציגי ספרד, ארגנטינה ודרום אפריקה, 
יצואני הלימון הגדולים בעולם, קיימו 

 ,לאחרונה פגישה, כשעל סדר היום
הגידול המשמעותי בייצור לימון 
במדינות אלו. "יש חששות לגבי 

הגידול המהיר. כרגע אנחנו מנתחים 
את המצב כדי לחזות לאן השוק 

הולך". שלוש המדינות גם רוצות 
להגביר את קידום המכירות כך 

שהשווקים יוכלו לספוג נפח גדול 
בנוסף למדינות הללו גם בהודו  יותר.

 2.4-מקסיקו כמיליון טון . ב 3 -כ
מיליון טון.  2.3מיליון טון וסין עם 

יותר מהתקופה  17%בטורקיה ייצאו 
המקבילה אשתקד. המזרח התיכון 
הוא בדרך כלל שוק המכירות של 

לימון החשוב ביותר עבור דרום 
אפריקה. הלימונים באוסטרליה 

זמינים כל השנה, עם שיא בחודש יוני. 
 "אך עם זאת נתגלו כיסים של "סרטן

ההדר , והרשויות מנסות לאכוף 
יש דאגה מלימון  אמצעי זהירות.

ארגנטינאי שנהנה שוב מגישה 
צ'ילה "חוגגת"  חופשית לארה"ב.

הקלה עם כללי הייצוא של ארה"ב, 
שהפרי כבר לא צריך   שמשמעותו היא

לעבור טיפולים עם מתיל ברומיד, 
וכתוצאה מכך חיי המדף טובים יותר . 

אמריקה ייצאה בעונה שעברה, דרום 
.ארגנטינה  טון 43,000לארה"ב , 

לארה"ב  השיגה גישה טובה 
 לראשונה מזה חמש עשרה שנה.

 1.5ל  1.4היקף היבול מוערך בין 
מיליון טון. ישראל מוצפת בלימון עם 

בספרד  לפרדסן. יבול אשר הביא רווח
יש פחות פרי מהזן ורנה וירידה של 

בהולנד, היבואנים  ביבול. 40%
ים לגבי הגידול העצום בכמות מודאג

ציפייה לתנאים קשים   הלימון ויש
מאוד בשוק בשנים הקרובות. , כרגע, 

המחירים הגבוהים עדיין משתלמים 
למגדלים אך נתוני הספנות מראים כי 

כבר ייצאה  משל,ל,דרום אפריקה 
יותר בהשוואה לשנה שעברה.  134%

עם זאת, אספקת לימון ספרדי 
ין של זמן עד וזה רק עני  יורדת

 שהמחירים יפלו בסוף העונה.

  לארה"ב פתוחה עדיין סין, הדלת

 
בנושא דלתה של סין לשיחות הסחר 

פתוחה באופן עקרוני, כך מכסי מגן 
ארצות הברית ,משרד החוץ בבייגין 

מכסי המגן הסכם ימו על וסין אי
 כל אחת. מיליארד דולר 150בשווי של 

  טון לייצוא 150.000דרא״פ, 
 מיליון תיבות 10 -טון שהם כ150,000

 47%יוצאו בעיקר למזרח התיכון 
לאסיה  17%לאיחוד האירופאי 

-הלימון היווה כ 14%ולרוסיה 16%
מהנפח ואשכוליות ומנדרינות  50%
 . 25% היוו 
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צוות מחקר במכון למדעי הסביבה של 
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מקור  המדינות שמייצרות הדרים.
קרקע  הפטריות מפתיע !דגימות של

 .רקטיקהאאנטבומשקעי ים שנאספו 
 

  בסין  החממה הגדולה

 15החממה בהשקעה כוללת של 
מיליארד יואן, מיועדת להקמה של 

פארק שיכלול תעשייה חקלאית 
מודרנית ותעשיות פנאי תרבות מדע, 

השלב הראשון  עסקים ובריאות.
מטר  125000משתרע על שטח של 

רבוע וישמש לגידול עגבניות אשר 
  יימכרו להונג קונג ורוסיה .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אכל עכביש או ענבים ?

קנה "ענבים שנבחרו במומחיות". 
כשהחל לאכול הבין שמשהו לא בסדר 

והרגיש משהו פריך בפיו "אני לא 
בטוח אם אכלתי עכביש אמיתי או רק 

נמסר :   lidlמרשת  .חלק מהביצים"
"הצטערנו מאוד לשמוע על כך 

 והרשת פתחה בחקירה"...
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צרפת, חממה בגודל 
24מגרשי כדורגל

פרויקט של מבנה ענק בגודל 170,000 
מטר רבוע לגידול עגבניות עומד להסתיים 
בחודש אוגוסט .הגידול יהיה ללא חומרי 
הדברה כאשר ההאבקה תהיה באמצעות 

דבורים. 

 פרו, שוק טוב לקליפים

 
 QWARI פרו מציעה מנדרינה בשם 

רו מייצאת לרוסיה פ ,נטולת זרעים
ליפן ולסין אך מפתחת את השווקים 

גם בקנדה וארה"ב כאשר השלב הבא 
    .הוא פתיחת משרד בסין 

 מגרשי כדורגל24חממה בגודל  צרפת,

 
 170,000פרויקט של מבנה ענק בגודל 

יות עומד מטר רבוע לגידול עגבנ
גידול הלהסתיים בחודש אוגוסט .
כאשר יהיה  ללא חומרי הדברה 

 באמצעות דבורים. תהיה האבקה ה

  בהסכם  הסתיימהדרא"פ, השביתה 

 
נמשכה בסקטור ההדרים השביתה 

כשבוע ימים כאשר העובדים דורשים 
( 1.50$ראנד ) 20שכר מינימום של 

חים רק לשעה בעוד רובם מרווי
לציין ראוי (,1.30$ראנד לשעה  )16.80

 החדש הסטטוטורי המינימום שכר יכ
ראנד לשעה  18לעובדי חקלאות הוא 

אבל עובדי ההדרים דרשו את שכר 
המינימום הלאומי שעבר לאחרונה 

  .לשעה   R 20בגובה  י הפרלמנט"ע

MSC מפסיקה הזמנות עבור איראן 
 MSC  בתקופה האחרונה שקלו

ומארסק ליין, את פעילותן באיראן. 
MSC  כי היא הפסיקה לקחת הודיעה

הזמנות חדשות לאיראן בשל החלטת 
ארצות הברית להטיל מחדש את 

שתי  .הסנקציות על טהראן 
עבדו  Maerskו  MSC  החברות

איראן .באיראן דרך צד שלישי 
מסתמכת על הסחר הימי הן ביבוא והן 
במכירת הסחורות שלה, מלבד הנפט, 

נאבקה בקשיים לוגיסטיים לפני יא וה
-ות הבינלאומיות הוסרו ב שהסנקצי

2016. 
 

  ענקתפוח אדמה 

 
 משאית עם תפוח אדמה ענקי 

 הוריקן. העיירה  ידל ה)תמונה(עצר
תפוח האדמה הפך לאטרקציה 

התפוח הוא באורך  דית.תיירותית מי
  .טון 6מטר רוחב, ושוקל  12מטר,  28
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דרא"פ, השביתה הסתיימה 
בהסכם

השביתה בסקטור ההדרים נמשכה כשבוע 
שכר  דורשים  העובדים  כאשר  ימים 
מינימום של 20 ראנד )1.50$( לשעה בעוד 
רובם מרוויחים רק 16.80 ראנד לשעה 
)1.30$(, ראוי לציין כי שכר המינימום 
הסטטוטורי החדש לעובדי חקלאות הוא 
18 ראנד לשעה אבל עובדי ההדרים דרשו 
את שכר המינימום הלאומי שעבר לאחרונה 

ע"י הפרלמנט בגובה R 20 לשעה.

MSC מפסיקה הזמנות 
עבור איראן

 MSC שקלו   האחרונה  בתקופה 
ומארסק ליין, את פעילותן באיראן. 
MSC הודיעה כי היא הפסיקה לקחת 
הזמנות חדשות לאיראן בשל החלטת 
את  מחדש  להטיל  הברית  ארצות 
הסנקציות על טהראן . שתי החברות  
MSC ו Maersk עבדו באיראן דרך צד 
.איראן מסתמכת על הסחר  שלישי 
הימי הן ביבוא והן במכירת הסחורות 
נאבקה  והיא  הנפט,  מלבד  שלה, 
בקשיים לוגיסטיים לפני שהסנקציות 

הבינלאומיות הוסרו ב -2016.

תפוח אדמה ענק 
משאית עם תפוח אדמה ענקי )תמונה( 
עצרה ליד העיירה הוריקן. תפוח האדמה 
הפך לאטרקציה תיירותית מידית. התפוח 
הוא באורך 28 מטר, 12 מטר רוחב, ושוקל 

6 טון. 

ספרד, עונש על גניבת עצי 
אורי

שנתיים של פעילות אינטנסיבית בהגנה 
שטח  וטכנאי  פקחי  כאשר  האורי  על 
ממשיכים  באיתור מטעים בלתי חוקיים. 
במבצע הוגשו 108 משפטים, ופסקי הדין 

 אורי עציגניבת  על  עונש ספרד,יפורסמו בקרוב.

 
שנתיים של פעילות אינטנסיבית 

בהגנה על האורי כאשר פקחי וטכנאי 
באיתור מטעים בלתי   שטח ממשיכים

, שפטיםמ 108  הוגשובמבצע  חוקיים.
 .קרובדין יפורסמו בהפסקי ו
 

 $ USA-ו ארגנטינאי נמוך מול הפז

 
סנט, למרות הודעתה  49-ו ירד ב זהפ

כי קיבלה הלוואה של   של ארגנטינה
מיליארד דולר מקרן המטבע  50

הבינלאומית, כדי לסייע 
  . הכלכלי של המדינה  ביטחוןב
 

 אוסטרליה , התפרצות סרטן ההדרים
נקיה מהמחלה יותר  המדינה היתה

מעשור עד שהתגלתה בעציץ 
 המחלה החלה להתפשט  במשתלה .

ההדרים   ומעמידה בסכנה את תעשיית
  ביבשת .

 
 מורידים מחיר ומצריים ומרוק ספרד,

 

למצרים  סייעותמעלויות ייצור נמוכות 
ומרוקו למכור תפוזים במחיר נמוך 

הפוגע בשוק הספרדי. בינתיים 
מרוצים בספרד ממזג האוויר הנוח 

באביב המאפשר פריחה אופטימלית 
חיובית בזנים נבלינה   וחניטה

 לעונה הבאה.וסאלוסטיאנה 
 

  קולומביה, מניעת שפשופים בלימון.
טהיטי הוא אחד  ליים/הלימון

וה בשווקים הגידולים עם ביקוש גב
הבינלאומיים, בדיוק כמו אננס 

ואבוקדו. לכן נעשה נסיון למנוע 
״שפשופים/צריבות״ מכניות או 

קטיף  "תרמיל"המטרה של  כימיות.
מיוחד היא לצמצם את ההשפעה של 

הנפילה ולמנוע לימונים מלהכות אחד 
את השני ברגע שהם בתוך התרמיל 
למניעת הפרשה של שמנים אתריים 

oleocellosis שפשופים.ל ורמיםגה 
 
 

  אלדי מנסה משאיות על גז טבעי.

 
Aldi  משאיות הנוסעות על   בודקת

גז טבעי. הם רוצים לראות עד כמה 
הטכנולוגיה ידידותית לסביבה 

יכולה לשמש כחלופה לכלי   והאם
משאיות הגז  רכב המונעים בסולר.

של הטבעי יפעלו באזור האספקה 
 ALDIמספר סניפים אזוריים של 

SÜDיעזרו   . בכל מקרה, המשאיות
להעביר סחורות בין מרכזי 

וסניפים  ALDI SÜDהלוגיסטיקה 
באזור דיסלדורף, פרנקפורט, 

 שטוטגרט ומינכן.
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 $USA-ה
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החממה הגדולה  בסין 
החממה בהשקעה כוללת של 15 מיליארד 
יואן, מיועדת להקמה של פארק שיכלול 
תעשייה חקלאית מודרנית ותעשיות פנאי 
ובריאות. השלב  עסקים  מדע,  תרבות 
הראשון משתרע על שטח של 125000 
מטר רבוע וישמש לגידול עגבניות אשר 

יימכרו להונג קונג ורוסיה . 

 סרטן ההדרברזיל , פטריות נגד 

של  צוות מחקר במכון למדעי הסביבה
אוניברסיטת סאו פאולו בברזיל, זיהה 

פטריות עם פעילות מוכחת נגד  29
סרטן ההדרים, מחלה אנדמית בכל 

מקור  המדינות שמייצרות הדרים.
קרקע  הפטריות מפתיע !דגימות של

 .רקטיקהאאנטבומשקעי ים שנאספו 
 

  בסין  החממה הגדולה

 15החממה בהשקעה כוללת של 
מיליארד יואן, מיועדת להקמה של 

פארק שיכלול תעשייה חקלאית 
מודרנית ותעשיות פנאי תרבות מדע, 

השלב הראשון  עסקים ובריאות.
מטר  125000משתרע על שטח של 

רבוע וישמש לגידול עגבניות אשר 
  יימכרו להונג קונג ורוסיה .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אכל עכביש או ענבים ?

קנה "ענבים שנבחרו במומחיות". 
כשהחל לאכול הבין שמשהו לא בסדר 

והרגיש משהו פריך בפיו "אני לא 
בטוח אם אכלתי עכביש אמיתי או רק 

נמסר :   lidlמרשת  .חלק מהביצים"
"הצטערנו מאוד לשמוע על כך 

 והרשת פתחה בחקירה"...

דרא״פ, 150.000 טון 
 לייצוא 

150,000טון שהם כ- 10 מיליון 
תיבות יוצאו בעיקר למזרח התיכון 

47% לאיחוד האירופאי 17% 
לאסיה 16%ולרוסיה 14% הלימון 
היווה כ-50% מהנפח ואשכוליות 

ומנדרינות היוו 25% .

 טסקו , לימון ירוק

 
מוכרת לימונים ירוקים לאחר   החברה

מחסור בספרד שפגע באספקה 
 ורידההרשת המצד אחד  לבריטניה.

ומאפשרת לימון את רף הסטנדרט 
הפנימית דומה  , הגם שהאיכותירוק

לפרי צהוב . לעומת זה יש הארכה של 
  יומיים בחיי מדף.

 
  עצורים על גניבת תפוזים ,ספרד

 
טון  7אנשים נעצרו על גניבת  5

, החקירות  מיוחדתפוזים עי המשמר ה
החלו זמן רב לפני ה" מעצר" כאשר 

ונגרם נזק לגדר  נתגלו גניבות באיזור
הגנבים העבירו כמויות  היקפית .

גדולות של פרי בהזדמנויות שונות 
  ומכרו את התוצרת בשווקי הרחוב .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  סין , פרי מכל העולם

 
ארה"ב, אוסטרליה, מצריים, מרוקו , 

וספרד ; כולם ישראל , דרום אפריקה 
מחפשים את הפוטנציאל הכמותי של 

השוק הסיני רוב היבואנים ראו 
אבל   17/18הפסדים בעונת 

באוסטרליה יש אופטימיות 
 ,לגבי השוק הזה כאשר הכמות  זהירה

איכות וגודל הפרי עונים על דרישות 
ודר"אפ האוסטרלים  השוק הסיני .

  .פיתחו שת"פ חיובי עם השוק הסיני
 

 שוד על המדףאבוקדו ח

אבוקדו חשוד מחובר לחוט נמצא על 
המדף וגרם להזמנת המשטרה לחנות 

בגרמניה . זמן קצר לאחר הגעת 
המשטרה הם גילו שהחפץ אינו חשוד 

אך העבירו את האבוקדו לתחנת 
  המשטרה ע"מ לאשש את גירסתם .
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הגנבים העבירו כמויות  היקפית .

גדולות של פרי בהזדמנויות שונות 
  ומכרו את התוצרת בשווקי הרחוב .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  סין , פרי מכל העולם

 
ארה"ב, אוסטרליה, מצריים, מרוקו , 

וספרד ; כולם ישראל , דרום אפריקה 
מחפשים את הפוטנציאל הכמותי של 

השוק הסיני רוב היבואנים ראו 
אבל   17/18הפסדים בעונת 

באוסטרליה יש אופטימיות 
 ,לגבי השוק הזה כאשר הכמות  זהירה

איכות וגודל הפרי עונים על דרישות 
ודר"אפ האוסטרלים  השוק הסיני .

  .פיתחו שת"פ חיובי עם השוק הסיני
 

 שוד על המדףאבוקדו ח

אבוקדו חשוד מחובר לחוט נמצא על 
המדף וגרם להזמנת המשטרה לחנות 

בגרמניה . זמן קצר לאחר הגעת 
המשטרה הם גילו שהחפץ אינו חשוד 

אך העבירו את האבוקדו לתחנת 
  המשטרה ע"מ לאשש את גירסתם .

 
 
 
 
 
 
 
 

 סרטן ההדרברזיל , פטריות נגד 

של  צוות מחקר במכון למדעי הסביבה
אוניברסיטת סאו פאולו בברזיל, זיהה 

פטריות עם פעילות מוכחת נגד  29
סרטן ההדרים, מחלה אנדמית בכל 

מקור  המדינות שמייצרות הדרים.
קרקע  הפטריות מפתיע !דגימות של

 .רקטיקהאאנטבומשקעי ים שנאספו 
 

  בסין  החממה הגדולה

 15החממה בהשקעה כוללת של 
מיליארד יואן, מיועדת להקמה של 

פארק שיכלול תעשייה חקלאית 
מודרנית ותעשיות פנאי תרבות מדע, 

השלב הראשון  עסקים ובריאות.
מטר  125000משתרע על שטח של 

רבוע וישמש לגידול עגבניות אשר 
  יימכרו להונג קונג ורוסיה .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אכל עכביש או ענבים ?

קנה "ענבים שנבחרו במומחיות". 
כשהחל לאכול הבין שמשהו לא בסדר 

והרגיש משהו פריך בפיו "אני לא 
בטוח אם אכלתי עכביש אמיתי או רק 

נמסר :   lidlמרשת  .חלק מהביצים"
"הצטערנו מאוד לשמוע על כך 

 והרשת פתחה בחקירה"...

 אורי עציגניבת  על  עונש ספרד,

 
שנתיים של פעילות אינטנסיבית 

בהגנה על האורי כאשר פקחי וטכנאי 
באיתור מטעים בלתי   שטח ממשיכים

, שפטיםמ 108  הוגשובמבצע  חוקיים.
 .קרובדין יפורסמו בהפסקי ו
 

 $ USA-ו ארגנטינאי נמוך מול הפז

 
סנט, למרות הודעתה  49-ו ירד ב זהפ

כי קיבלה הלוואה של   של ארגנטינה
מיליארד דולר מקרן המטבע  50

הבינלאומית, כדי לסייע 
  . הכלכלי של המדינה  ביטחוןב
 

 אוסטרליה , התפרצות סרטן ההדרים
נקיה מהמחלה יותר  המדינה היתה

מעשור עד שהתגלתה בעציץ 
 המחלה החלה להתפשט  במשתלה .

ההדרים   ומעמידה בסכנה את תעשיית
  ביבשת .

 
 מורידים מחיר ומצריים ומרוק ספרד,

 

למצרים  סייעותמעלויות ייצור נמוכות 
ומרוקו למכור תפוזים במחיר נמוך 

הפוגע בשוק הספרדי. בינתיים 
מרוצים בספרד ממזג האוויר הנוח 

באביב המאפשר פריחה אופטימלית 
חיובית בזנים נבלינה   וחניטה

 לעונה הבאה.וסאלוסטיאנה 
 

  קולומביה, מניעת שפשופים בלימון.
טהיטי הוא אחד  ליים/הלימון

וה בשווקים הגידולים עם ביקוש גב
הבינלאומיים, בדיוק כמו אננס 

ואבוקדו. לכן נעשה נסיון למנוע 
״שפשופים/צריבות״ מכניות או 

קטיף  "תרמיל"המטרה של  כימיות.
מיוחד היא לצמצם את ההשפעה של 

הנפילה ולמנוע לימונים מלהכות אחד 
את השני ברגע שהם בתוך התרמיל 
למניעת הפרשה של שמנים אתריים 

oleocellosis שפשופים.ל ורמיםגה 
 
 

  אלדי מנסה משאיות על גז טבעי.

 
Aldi  משאיות הנוסעות על   בודקת

גז טבעי. הם רוצים לראות עד כמה 
הטכנולוגיה ידידותית לסביבה 

יכולה לשמש כחלופה לכלי   והאם
משאיות הגז  רכב המונעים בסולר.

של הטבעי יפעלו באזור האספקה 
 ALDIמספר סניפים אזוריים של 

SÜDיעזרו   . בכל מקרה, המשאיות
להעביר סחורות בין מרכזי 

וסניפים  ALDI SÜDהלוגיסטיקה 
באזור דיסלדורף, פרנקפורט, 

 שטוטגרט ומינכן.
 
 
 

קולומביה, מניעת 
שפשופים בלימון. 

אחד  הוא  טהיטי  הלימון/ליים 
הגידולים עם ביקוש גבוה בשווקים 
אננס  כמו  בדיוק  הבינלאומיים, 
למנוע  נסיון  נעשה  לכן  ואבוקדו. 
או  מכניות  ״שפשופים/צריבות״ 
כימיות. המטרה של "תרמיל" קטיף 
מיוחד היא לצמצם את ההשפעה של 
הנפילה ולמנוע לימונים מלהכות אחד 
את השני ברגע שהם בתוך התרמיל 
למניעת הפרשה של שמנים אתריים 
oleocellosis הגורמים לשפשופים.

אלדי מנסה משאיות על גז 
טבעי. 

על  הנוסעות  משאיות  בודקת     Aldi
כמה  עד  לראות  רוצים  הם  טבעי.  גז 
והאם   ידידותית לסביבה  הטכנולוגיה 
יכולה לשמש כחלופה לכלי רכב המונעים 
בסולר. משאיות הגז הטבעי יפעלו באזור 
האספקה   של מספר סניפים אזוריים של 
ALDI SÜD. בכל מקרה, המשאיות  יעזרו 
להעביר סחורות בין מרכזי הלוגיסטיקה 
וסניפים באזור דיסלדורף,   ALDI SÜD

פרנקפורט, שטוטגרט ומינכן.

אכל עכביש או ענבים ?
קנה "ענבים שנבחרו במומחיות". כשהחל 
לאכול הבין שמשהו לא בסדר והרגיש 
משהו פריך בפיו "אני לא בטוח אם אכלתי 
עכביש אמיתי או רק חלק מהביצים". 
מאוד  "הצטערנו   : נמסר    lid l מרשת 
לשמוע על כך והרשת פתחה בחקירה"...

טסקו , לימון ירוק
ירוקים לאחר  החברה  מוכרת לימונים 
מחסור בספרד שפגע באספקה   לבריטניה. 
מצד אחד הרשת הורידה את רף הסטנדרט 
ירוק, הגם שהאיכות  ומאפשרת לימון 
הפנימית דומה לפרי צהוב . לעומת זה 

יש הארכה של יומיים בחיי מדף. 

גניבת  על  רים  ו עצ ספרד, 
תפוזים 

5 אנשים נעצרו על גניבת 7 טון תפוזים 
עי המשמר המיוחד , החקירות החלו זמן 
רב לפני ה" מעצר" כאשר נתגלו גניבות 
באיזור ונגרם נזק לגדר היקפית. הגנבים 
העבירו כמויות גדולות של פרי בהזדמנויות 
שונות ומכרו את התוצרת בשווקי הרחוב . 

סין , פרי מכל העולם 
 , מרוקו  מצריים,  אוסטרליה,  ארה"ב, 
; כולם  וספרד  , דרום אפריקה  ישראל 
מחפשים את הפוטנציאל הכמותי של השוק 
הסיני רוב היבואנים ראו הפסדים בעונת 
17/18  אבל באוסטרליה יש אופטימיות 
זהירה  לגבי השוק הזה כאשר הכמות, 
דרישות  עונים על  וגודל הפרי  איכות 
השוק הסיני . האוסטרלים ודר"אפ פיתחו 

שת"פ חיובי עם השוק הסיני. 
 טסקו , לימון ירוק

 
מוכרת לימונים ירוקים לאחר   החברה

מחסור בספרד שפגע באספקה 
 ורידההרשת המצד אחד  לבריטניה.

ומאפשרת לימון את רף הסטנדרט 
הפנימית דומה  , הגם שהאיכותירוק

לפרי צהוב . לעומת זה יש הארכה של 
  יומיים בחיי מדף.

 
  עצורים על גניבת תפוזים ,ספרד

 
טון  7אנשים נעצרו על גניבת  5

, החקירות  מיוחדתפוזים עי המשמר ה
החלו זמן רב לפני ה" מעצר" כאשר 

ונגרם נזק לגדר  נתגלו גניבות באיזור
הגנבים העבירו כמויות  היקפית .

גדולות של פרי בהזדמנויות שונות 
  ומכרו את התוצרת בשווקי הרחוב .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  סין , פרי מכל העולם

 
ארה"ב, אוסטרליה, מצריים, מרוקו , 

וספרד ; כולם ישראל , דרום אפריקה 
מחפשים את הפוטנציאל הכמותי של 

השוק הסיני רוב היבואנים ראו 
אבל   17/18הפסדים בעונת 

באוסטרליה יש אופטימיות 
 ,לגבי השוק הזה כאשר הכמות  זהירה

איכות וגודל הפרי עונים על דרישות 
ודר"אפ האוסטרלים  השוק הסיני .

  .פיתחו שת"פ חיובי עם השוק הסיני
 

 שוד על המדףאבוקדו ח

אבוקדו חשוד מחובר לחוט נמצא על 
המדף וגרם להזמנת המשטרה לחנות 

בגרמניה . זמן קצר לאחר הגעת 
המשטרה הם גילו שהחפץ אינו חשוד 

אך העבירו את האבוקדו לתחנת 
  המשטרה ע"מ לאשש את גירסתם .

 
 
 
 
 
 
 
 

אבוקדו חשוד על המדף
על  נמצא  אבוקדו חשוד מחובר לחוט 
לחנות  להזמנת המשטרה  וגרם  המדף 
בגרמניה. זמן קצר לאחר הגעת המשטרה 
הם גילו שהחפץ אינו חשוד אך העבירו 
את האבוקדו לתחנת המשטרה ע"מ לאשש 

את גירסתם . 

פרו, שוק טוב לקליפים
פרו מציעה מנדרינה בשם QWARI נטולת 
זרעים, פרו מייצאת לרוסיה ליפן ולסין אך 
מפתחת את השווקים גם בקנדה וארה"ב 
 פרו, שוק טוב לקליפיםכאשר השלב הבא הוא פתיחת משרד בסין. 

 
 QWARI פרו מציעה מנדרינה בשם 

רו מייצאת לרוסיה פ ,נטולת זרעים
ליפן ולסין אך מפתחת את השווקים 

גם בקנדה וארה"ב כאשר השלב הבא 
    .הוא פתיחת משרד בסין 

 מגרשי כדורגל24חממה בגודל  צרפת,

 
 170,000פרויקט של מבנה ענק בגודל 

יות עומד מטר רבוע לגידול עגבנ
גידול הלהסתיים בחודש אוגוסט .
כאשר יהיה  ללא חומרי הדברה 

 באמצעות דבורים. תהיה האבקה ה

  בהסכם  הסתיימהדרא"פ, השביתה 

 
נמשכה בסקטור ההדרים השביתה 

כשבוע ימים כאשר העובדים דורשים 
( 1.50$ראנד ) 20שכר מינימום של 

חים רק לשעה בעוד רובם מרווי
לציין ראוי (,1.30$ראנד לשעה  )16.80

 החדש הסטטוטורי המינימום שכר יכ
ראנד לשעה  18לעובדי חקלאות הוא 

אבל עובדי ההדרים דרשו את שכר 
המינימום הלאומי שעבר לאחרונה 

  .לשעה   R 20בגובה  י הפרלמנט"ע

MSC מפסיקה הזמנות עבור איראן 
 MSC  בתקופה האחרונה שקלו

ומארסק ליין, את פעילותן באיראן. 
MSC  כי היא הפסיקה לקחת הודיעה

הזמנות חדשות לאיראן בשל החלטת 
ארצות הברית להטיל מחדש את 

שתי  .הסנקציות על טהראן 
עבדו  Maerskו  MSC  החברות

איראן .באיראן דרך צד שלישי 
מסתמכת על הסחר הימי הן ביבוא והן 
במכירת הסחורות שלה, מלבד הנפט, 

נאבקה בקשיים לוגיסטיים לפני יא וה
-ות הבינלאומיות הוסרו ב שהסנקצי

2016. 
 

  ענקתפוח אדמה 

 
 משאית עם תפוח אדמה ענקי 

 הוריקן. העיירה  ידל ה)תמונה(עצר
תפוח האדמה הפך לאטרקציה 

התפוח הוא באורך  דית.תיירותית מי
  .טון 6מטר רוחב, ושוקל  12מטר,  28
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במרבית הפרדסים הייתה הפריחה במהלך האביב ברמה טובה, 
והחנטה הייתה סבירה. בתקופה זו מסתיימים הריסוסים להגדלת 
הזנה. בחודשים  ותכשירי  הפרי באמצעות מווסתי צמיחה 
הקרובים חשוב להקפיד על פעולות לחיזוק הקליפה ולהפחתת 
גודל הפרי  יש להקפיד על הכוונת  והיסדקות פרי.  קמטת 
'אורי'  ידני, לפי הצורך. בזן  באמצעות השקיה ודילול פרי 
מתקבלת תמורה גבוהה מפרי בקוטר 80-65 מ"מ, ולכן יש 
לשאוף לפרי בגודל זה. במהלך הקיץ יש חשיבות רבה להשקיה 
מדויקת, למניעת נזקי המלחה, להזנה נכונה ולטיפולים להדברת 

מזיקים, כדי לקבל את התמורה המרבית מהפרי. 
בדפון זה אנחנו מייעדים פרק מיוחד לנושא בלבול והדברת 
עש התפוח המדומה, בשל חומרת הנזק שהוא עלול להסב 

ליצוא הישראלי.

הדברת מזיקים

הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים
ניוהול, ראשון, סטסומה  בזני הדרים מוקדמים, כמו אדמוני, 
וקלמנטינה, וכן בחלקות מבכירות יש להתחיל לרסס נגד זבוב 

הים התיכון לפני תחילת ריסוסי המועצה.
להדברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקסס: התכשיר מכיל פיתיון 
+ תכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב 100 סמ"ק סקסס ב-900 

סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם 1 ליטר לדונם. 
אופן היישום: ריסוסי כתם בקוטר של כ-1 מטר, כל עץ שני, 
בכל שורה שנייה. רצוי לרסס על העלווה בלבד ולהימנע מריסוס 
על הפרי. ניתן לרסס ריסוסי פס בכל שורה שנייה, על חציו 

העליון של העץ. 
נכנס לניבה בפעם  זן מוקדם, שהשנה  פרדסנים המגדלים 
הראשונה, מתבקשים ליידע בכך מיד את רכזי ההדברה של 
ענף ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות 

הריסוס.

אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית 
עם גלעד גפון, מנהל ההדברה מהמכון להדברה ביולוגית, ולקבל 
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2 0 1 8 ט  ס ו ג ו א - י ל ו י

הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ',
דניאל קלוסקי, יחזקאל הראש, עינת גרזון וניצן רוטמן;

יורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה; אופיר אטינגר- תחום הגנת הצומח
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 אקרית אדומה מזרחית 

: שמן תכשיריםלרסס באחד מהנזק לעלווה ולפרי. במקרה של נגיעות מומלץ  הסבה להתפתח וללולאקרית זו ע
 גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרון, סופה, :גפרית; , אנווידור, ספיידרJMSאולטראפז, שמן קיצי 

 .תיוביט
לעתים מספר ; מבתי האריזה ומהמשווקיםהמתקבלות הוראות המפורטות על היש להקפיד  - ימי המתנה מקטיף

 רב מהרשום בתווית. , הנדרש על ידם,הימים
בהן הפרי מיועד שנאסרו לשימוש בחלקות  - בוטרקסו טונטואוקסיד: אקרימייט, -פנבוטטיןתכשירי  :שימו לב

 .ליצוא
 

התכשיר להדברת ונראה גם באזור חוף הכרמל.  ,הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי והמזרחי -תריפס הסחלב 
בין שבין הפירות או בחיבור שיש לנטר ולמצוא את התריפס בחיבור  .0.08%בריכוז סופר  ספרטה הואהתריפס 

 פומלית.לזק למשפחת האשכוליות וסב נעלים לפרי. עד היום תריפס הסחלב תקף והה

 
 ס הסחלבתריפ

 

 
 נזק באשכולית אדומה מתריפס הסחלב

 

 התיכון בזנים מקדימים הדברת זבוב הים

בחלקות מבכירות יש להתחיל לרסס כן ו ,קלמנטינהואדמוני, ניוהול, ראשון, סטסומה , כמו בזני הדרים מוקדמים
 התיכון לפני תחילת ריסוסי המועצה. נגד זבוב הים

סמ"ק  100תיון + תכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב יס: התכשיר מכיל פלהדברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקס
 ליטר לדונם.  1סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם  900-סקסס ב

עלווה בלבד ולהימנע הרצוי לרסס על  .כל שורה שנייהב ,כל עץ שני ,מטר 1-אופן היישום: ריסוסי כתם בקוטר של כ
 העליון של העץ.  וכל שורה שנייה, על חציבריסוסי פס ניתן לרסס  .מריסוס על הפרי

רכזי ההדברה את כך מיד בדע ייהראשונה, מתבקשים ל בפעםנכנס לניבה השנה ש ,פרדסנים המגדלים זן מוקדם
 של ענף ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות הריסוס.
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תריפס הסחלבנזק באשכולית אדומה מתריפס הסחלב

מהרשום לעיל, כלומר: סראטרפ, NMF וביופיד - 12 מתקנים 
לדונם; טופטרפ ולורטקט - 6 מתקנים לדונם.

בחלקות ליים ולימון אין צורך לתלות מתקנים. שימו לב, לימון 
מאייר ולימקוואט רגישים לזבוב.

מגדלי ההדרים המדבירים בשיטת המתקנים, יוכלו לקבל בחזרה 
את מלוא ההיטל עבור הדברת הזבוב, בהתאם לקבלת אישור 

מענף ההדרים במועצת הצמחים. 

על  ליצוא  מאושרים  זה  בדפון  המוזכרים  התכשירים 
 .2018/19 לעונת  יתרולאב  חברת  שהכינה  הרשימה   פי 

.http://www.itrolab.com :פרטים נוספים באתר
יש להיזהר משימוש בחומרים פגומים או בחומרים שלא אוחסנו 

כהלכה ופג תוקפם.
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מהמכון להדברה  מנהל ההדברה ,וןגלעד גפעם ראשית  זאתיש לתאם  ,מתקני לכידהאם מתכוונים להשתמש ב

, טופטראפ  NMF,סראטרפ ,מתקני לכידה: ביופיד לשימוש חמישהמאושרים כיום . לכך ולקבל את אישורו ,ביולוגית
עד אמצע ספטמבר.  -בשאר הזנים ובזנים המוקדמים יש לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ולורטקט. 

מתגלה נגיעות אם בכל זאת  פרי אחת לשבוע.של הפיקוח אינטנסיבי וות החלקשל  יווילדורשת שיטת הדברה זו 
 בריסוסי סקסס בכתמים.את ההדברה יש לתגבר  ,התחלתית

 
 התיכון בהדרים הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים

את  מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן יבש(, 5, או ביופידאו  NMF ,מתקני סראטרפ 10דונם יש לתלות לפחות כל ב
מפני הקרקע. בערך  יםמטר 1.8-1.5בגובה של  ,במקום מוצל ,העץשל  ובחויש לתלות בעם הנוזלים  מתקניםה

עולה  מניסיון העברלפחות, אך  חודשים 5-. החומר במתקנים אמור להספיק למהרתלו בשמש יתייבשו ימתקנים שי
 .חודשים 8-ספיק למהחומר בחלק מהמתקנים  כי

 כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן.את המתקנים יש לתלות 
 

 תמונות המתקנים        

 
 מתקן ביופיד                                             מתקן סרטראפ                                      

 
 NMF מתקן

 

              
 מתקן לורטקט מתקן טופטראפ

 

NMF מתקן

מתקן לורטקט

תמונות המתקנים
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מתגלה נגיעות אם בכל זאת  פרי אחת לשבוע.של הפיקוח אינטנסיבי וות החלקשל  יווילדורשת שיטת הדברה זו 
 בריסוסי סקסס בכתמים.את ההדברה יש לתגבר  ,התחלתית

 
 התיכון בהדרים הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים

את  מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן יבש(, 5, או ביופידאו  NMF ,מתקני סראטרפ 10דונם יש לתלות לפחות כל ב
מפני הקרקע. בערך  יםמטר 1.8-1.5בגובה של  ,במקום מוצל ,העץשל  ובחויש לתלות בעם הנוזלים  מתקניםה

עולה  מניסיון העברלפחות, אך  חודשים 5-. החומר במתקנים אמור להספיק למהרתלו בשמש יתייבשו ימתקנים שי
 .חודשים 8-ספיק למהחומר בחלק מהמתקנים  כי

 כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן.את המתקנים יש לתלות 
 

 תמונות המתקנים        

 
 מתקן ביופיד                                             מתקן סרטראפ                                      

 
 NMF מתקן

 

              
 מתקן לורטקט מתקן טופטראפ

 

יש חברות יצוא המחמירות יותר בעניין התכשירים המורשים 
לשימוש, ולכן על הפרדסן לדאוג לקבלת רשימת החומרים 
מהיצואן שעתיד לשווק את פריו בעונה הקרובה,  המותרים 

ולנהוג אך ורק על פייה.

עש התפוח המדומה )עת"מ(
מזיק זה נפוץ ברוב אזורי הארץ, ונמצא בפרדסים מאזור עמק 
יזרעאל ועד אזור אשקלון. העת"מ הוא מזיק הסגר, ונוכחותו 
על גבי הפרי ובתוכו אסורה בכל יעדי השיווק של פירות ההדר 
מהארץ. פיקוח וניטור המזיק חשובים מאוד, וכך גם הקפדה על 
מניעת חדירתו לפרדס. אין לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק, 
ובתי האריזה נדרשים שלא להכניס לתיבות פרי החשוד בנגיעות 

בעש התפוח המדומה.

מתקן טופטראפ

מתקן ביופידמתקן סרטראפ 
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רקע

עש התפוח המדומה הינו מזיק הסגר מסוכן וקשה, המאיים 
מאוד על המשך היצוא של מיני פירות בכלל, והדרים בפרט, 

לכל השווקים ברחבי העולם.
ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות. אם יתגלה פרי נגוע, ולו בזחל 
אחד, במהלך בדיקה המבוצעת בהגיע הפרי לנמל היעד, ייפסל 
המשלוח כולו לאלתר, כאשר מדובר באיחוד האירופי; ועלול 
להיחסם מיד היצוא כולו למדינות הרגישות לנושא, דוגמת 

ארה"ב, קנדה, סין וקוריאה. 
בבדיקות בפרדסים ובבתי האריזה, שנערכו בעונה החולפת, 
נפסלו כ-40 חלקות ליצוא, ומתוכן פסלו פרי משתי חלקות, 

שאמור היה להגיע אל נמלי צרפת. 
הזנים הרגישים בארץ הם הזנים הכתומים, מנדרינות ותפוזים. 
זני היצוא העיקריים הרגישים הם מנדרינה אורי, מנדרינה נובה 

ותפוזים שונים.
בעונה האחרונה פרסם האיחוד האירופי דרישה המחייבת את 
מדינת ישראל להציג בפניו פרוטוקול היערכות ליצוא, אשר יאושר 
על ידם ויפוקח על ידי השירותים להגנת הצומח. הפרוטוקול 
מכיל פיקוח וטיפול במזיק בחלקות, רישום של החלקות על ידי 
השירותים להגנת הצומח, פיקוח ובקרה על בתי האריזה ופיקוח 
על המשלוחים ליצוא. חלקות שלא יעמדו בדרישות הללו - לא 

יוכלו לייצא פרי.

תיאור דרגות המזיק

ביצים: צורתן ככיפה, הן קטנות מאוד וצבען לבנבן בהיר. הביצים 
מוטלות על קליפת הפרי, לעתים בסמוך לטבורו. לקראת הבקיעה 

משנות את צבען לוורוד-אדמדם.
זחלים: הראש בצבע אדום-חום כהה. לאורך החלק הגבי מצויות 
גבשושיות אופייניות דמויות שלפוחיות. צבע הזחל בדרגות 
הצעירות 3-1 הוא לבנבן-צהבהב; ובדרגות הבוגרות 5-4 - 

ורוד )ראה תמונות(.

אבחון חיצוני של פירות חשודים ונגועים

 א. בפירות נגועים חל שינוי צבע באופן חריג במועד לא אופייני, 
לפני הבשלתם )בדומה לעקיצה של זבוב הפירות(.

 ב. התפתחות הילה צהובה נוצרת במקום חדירת הזחל, על רקע 
הצבע הכתום של הקליפה. במרכז ההילה הצהובה מופיע 

כתם חום של הרקמה המתה.
 ג. בחיתוך הפרי מבחינים בתוך הציפה במחילה או במחילות 
הנוצרות מכרסום של זחלי העש, ובתוכן גללים שמפריש 
הזחל בהזנתו. הגללים בראשיתם בגוון לבן, ובהמשך הם 
משחירים. לא נוצר ריקבון לח בפרי בעקבות חדירת הזחל.

עש התפוח המדומה: ביצים בדרגות התפתחות שונות,
לקראת בקיעה, הזחל נראה דרך קליפת הביצה )צילום: ר. כספי(

עש התפוח המדומה: זחל בדרגה ראשונה הנובר בקליפת הפרי )צילום: ר. כספי(

עש התפוח המדומה: למטה: זחל צעיר בדרגה שנייה;
למעלה: זחל בדרגה חמישית )צילום: ר. כספי(
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קריפטקס - תכשיר ביולוגי חדש המכיל וירוס שפוגע בזחלים של עש התפוח 
 המדומה וקוטל אותם ביעילות. ידידותי לסביבה ואינו פוגע באויבים טבעיים. 

ללא שאריות ומורשה לייצוא.  יש לרסס בשילוב כל-פיקס )דבק מסנן קרינה(. 

ספלאט עש התפוח המדומה – שיטה חדשה ויעילה לבלבול זכרי עש 
התפוח המדומה. תכשיר הבלבול היחיד המורשה להדרים, רימון ואבוקדו.

 ספלאט לבלבול
 אפשרי גם באמצעות רחפן. 

 יישום מהיר מדויק וחוסך כח אדם. 
 פרטים אצל אנשי השדה 

של לוכסמבורג
סרקו לצפיה בסרטון 

tiny.cc/Splat

הדברת עש התפוח המדומה ברימון - 2016
)לאחר שלושה יישומים רצופים בהפרש של 14-10 ימים(
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 הוספת כל-פיקס שיפרה ב-31% את יעילות הקטילה 
)ממוצע מ-4 ניסויים ברימון, אבוקדו והדרים(. 

ביקורת

ספלאט עת"מ

תצפית בלבול עש התפוח המדומה 
בהדרים )טבורי( - משגב דב 2016
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 ב-12 תצפיות שבוצעו בשנת 2016 ירדו הלכידות 
בשטח המבולבל לאפס עד 3 חודשים מישום.

תכשירינו להדברה/בלבול של 
עש התפוח המדומה
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לרוב פרי המכיל זחל בדרגה מתקדמת, נושר לקרקע, אולם 
לא כל הפירות הנגועים נושרים, כך שהם עלולים להיקטף עם 

יתר הפרי ולהגיע למערך האריזה.

מניעה ואמצעי הדברה בפרדס
סניטציה

השמדה מוחלטת של כל שיחי הקיקיון הסמוכים לפרדס.   .1
פירות הקיקיון מהווים כנראה אתרי התפתחות לעש ומוקדים 

להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.
איסוף פירות נגועים, שזוהו בהם זחלי עש או ביצים, ופירות   .2
זחלי העת"מ(,  נוח לחדירת  )הסדק מהווה מקום  סדוקים 

והשמדתם.

פיקוח וניטור הדוק של פקחי מזיקים 
בחלקות שבהן לא נראתה עד כה נגיעות בעש התפוח המדומה,   -
יש לנטר אחת לשבועיים החל מחודש אוגוסט. בחלקות שבהן 

עש התפוח המדומה: מסלול הנבירה של הזחל בתוך תפוז )צילום: ר. כספי(

עש התפוח המדומה: זחל וגללים בתוך פרי ההדר )צילום: ר. כספי(
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 (.הפירות זבוב של לעקיצה בדומה) הבשלתם לפני, אופייני לא במועד חריג באופן צבע שינוי חל נגועים בפירות. א 
 הצהובה ההילה במרכז. הקליפה של הכתום הצבע רקע על, הזחל חדירת במקום נוצרת צהובה הילה התפתחות. ב 

 .המתה הרקמה של חום כתם מופיע
 גללים ובתוכן, העש זחלי של מכרסום הנוצרות במחילות או במחילה הציפה בתוך מבחינים הפרי בחיתוך. ג 

 בעקבות בפרי לח ריקבון נוצר לא. משחירים הם ובהמשך, לבן בגוון בראשיתם הגללים. בהזנתו הזחל שמפריש
 .חלהז חדירת

 

 
 י(כספ. ר: צילום) ההדר פרי בתוך וגללים זחל: המדומה התפוח עש

 

 
 (כספי. ר: צילום) תפוז בתוך הזחל של הנבירה מסלול: המדומה התפוח עש

 
 שהם כך, נושרים הנגועים הפירות כל לא אולם, לקרקע נושר ,מתקדמת בדרגה זחל המכיל פרי לרוב

 .האריזה ערךלמ ולהגיע הפרי יתר עם להיקטף עלולים
 בפרדס הדברה ואמצעי מניעה

 סניטציה
 לעש התפתחות אתרי כנראה מהווים הקיקיון פירות. לפרדס הסמוכים הקיקיון שיחי כל של מוחלטת השמדה .1

 .סמוכות הדרים לחלקות להפצתו ומוקדים
 זחלי לחדירת נוח מקום מהווה הסדק) סדוקים ופירות, ביצים או עש זחלי בהם שזוהו, נגועים פירות איסוף .2

 .והשמדתם(, מ"העת
  מזיקים פקחי של הדוק וניטור פיקוח

. לשבועיים החל מחודש אוגוסט אחת לנטר יש, המדומה התפוח נגיעות בעש כה עד תהארנ בהן לאש בחלקות -
 . לשבוע אחת לנטר יש, זחלים או ביצים התגלו שבהן בחלקות

 תושהה, נגועים פירות 5 מעל יימצאו הפיקוח במהלך אם. תדקו 15 במשך ייעשה וחלקה חלקה בכל הפיקוח -
 פירות 5-ל מתחת אל הנגועים הפירות מספר ברמת משמעותית ירידה תהיה שבו למועד עד מהיצוא החלקה
 .בחלקה לפיקוח
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 .בחלקה לפיקוח

התגלו ביצים או זחלים, יש לנטר אחת לשבוע. 
הפיקוח בכל חלקה וחלקה ייעשה במשך 15 דקות. אם במהלך   -
הפיקוח יימצאו מעל 5 פירות נגועים, תושהה החלקה מהיצוא 
עד למועד שבו תהיה ירידה משמעותית ברמת מספר הפירות 

הנגועים אל מתחת ל-5 פירות לפיקוח בחלקה.
בקרה קפדנית בקטיף ובאריזה - על חלקות נגועות יש לדווח   -
לבית האריזה, ופירותיהן יעברו בקרה קפדנית נוספת בעת 

הקטיף והאריזה.

התקנת מלכודות ניטור ללכידת זכרים
של עש התפוח המדומה 

חובה להתקין מלכודות המכילות בתוכן נדיפית פרומון מין, 
המושכת את הזכרים ולוכדת אותם. מלכידת הזכרים ניתן ללמוד 

על נוכחות עש התפוח המדומה בפרדס. 
לחלקה שגודלה עד 25 דונם נדרשת מלכודת אחת. בחלקות 

הגדולות מ-25 דונם יוצבו שתי מלכודות.
את המלכודות יש להתקין בתחילת חודש אוגוסט, ואת הפרומון 

יש להחליף מדי חודש.
סוגי מלכודות פרומון: קיימים בשוק שני סוגי מלכודות, כלהלן.
זה  יום". במלכודת מסוג  "ביו  1. מלכודות דבק של חברת   
הזכרים נמשכים למלכודת ונדבקים לדבק המרוח על משטח 
המלכודת. לאחר ספירת העשים שנלכדו מסלקים אותם 
באמצעות מקלון, כדי לאפשר ספירה מחודשת ונוחה של 

העשים שיילכדו בבדיקה הבאה. 
2. מלכודות יבשה IPS של חברת "אורגני שלי". יש להחליף 

את הרעלן אחת ל-3 חודשים.

הדברה 
הפחתת אוכלוסיית העש מבוססת על בלבול בעזרת תכשירי 
פרומון ובאמצעות תכשירים ביולוגיים הקוטלים את הזחלים 

שעל קליפת הפרי.
בשיטת הבלבול מומלץ להתחיל כאשר מוצאים לכידות של זכרים 
בודדים באחת ממלכודות הניטור ברצף של 3 בדיקות באותו 
הפרדס. בלכידות באחת המלכודות של מעל 10 פרטים ללכידה, 

יש לנקוט מיד בשיטת הבלבול, גם אם זו הלכידה הראשונה.
זכרים ולשיבוש ההזדווגות  התכשירים המורשים לבלבול  

עם הנקבות:
צ'קמייט - במינון 11 סמ"ק תכשיר לדונם; בנפח תרסיס נמוך 

של כ-40 ליטר לדונם; יעיל עד 21 יום מיישומו.
ספלאט - מיושם על השליש העליון של העץ. מגיע בשפופרת, 
"אקדח  על העץ באמצעות  מיישמים במריחה  תוכנה  שאת 
סיליקון". המינון הדרוש הוא 100 גרם לדונם, והוא יינתן ב-50 
נקודות המפוזרות בצורה אחידה בכל דונם חלקה. התכשיר יעיל 
ל-12-10 שבועות מיישומו, והוא עמיד לכל תנאי מזג האוויר, 

כולל גשם.
חוטי בלבול – נקשרים לענפים ב- 60 נקודות המפוזרות בצורה 

אחידה בכל דונם. חוטי הבלבול יעילים במשך 12-10 שבועות 
מיישומם, והם עמידים לכל תנאי מזג אוויר, כולל גשם.

חלקות שבהן יש לבצע טיפול לבלבול העת"מ
בחלקות פרדס הסמוכות לחלקות של רימון וגויאבה, אשר   .1
התגלו כנגועות במזיק - ה"בלבול" יחל באמצע חודש אוגוסט.
בחלקות הדרים שבהן אותרה נגיעות בשנה שעברה - תחילת   .2

ה"בלבול" באמצע חודש אוגוסט.
בחלקות הדרים שבהן נצפית עלייה בלכידות של בוגרים   .3

במלכודות פרומון.

תכשירי הדברה לעש התפוח המדומה המורשים לשימוש בהדרים

מרווח בין מינוןתכשיר ההדברה
טיפולים

מספר הטיפולים
ואופן היישום

ימים 
מקטיף

צ'קמייט
נוזלי

תכשיר המכיל פרומון מין נקבי 
לבלבול זכרים.

משווק על ידי חברת אדמה 
מכתשים

11 סמ”ק /דונם
 של התכשיר

נפח של כ-40 ליטר לדונם

תחילת היישום: מגילוי בוגרי  21 ימים
העש במלכודות ועד הקטיף. 

נדרשים כמה ריסוסים.
0

ספלאט
משחה

תכשיר המכיל פרומון מין נקבי 
לבלבול זכרים.

משווק על ידי חברת לוכסמבורג

100 גרם/דונם
 של התכשיר

יישום ב-50 נקודות מפוזרות 
לדונם

יישום בשליש העליון של העץ

 12-10
שבועות

תחילת היישום: מגילוי בוגרי  
העש במלכודות ועד הקטיף 

0

חוטי בלבול
תכשיר המכיל פרומון מין נקבי 
לבלבול זכרים. משווק על ידי 

חברת אדמה אגן

תחילת היישום: מגילוי בוגרי  3 חודשים60 חוטים לדונם
העש במלכודות ועד הקטיף

0

קריפטקס
תכשיר ביולוגי המכיל  וירוס. 

משווק על ידי חברת לוכסמבורג. 
בתוספת כל פיקס

0.06%

20 סמ”ק/דונם של התכשיר

נפח תרסיס מלא 

 8 ימי שמש 
)2 ימים 

מעוננים שווים 
ליום שמש 

אחד(

כ-3 ריסוסים עוקבים.
נדרש כיסוי מלא של הפירות. 
הריסוס יבוצע רק בשעות אחר 

הצהריים או הערב.
אין לשלב עם תכשירים נוספים.

3

ביוטי פלוס
נוזלי

תכשיר ביולוגי המכיל  חיידקים. 
משווק על ידי חברת  ביו-יום

750 סמ”ק/דונם של התכשיר

נפח תרסיס מלא 

כ-3 ריסוסים עוקבים.14-10ימים
נדרש כיסוי מלא של הפירות. 
הריסוס יבוצע רק בשעות אחר 

הצהריים או הערב.
אין לשלב עם תכשירים נוספים.

3

ספרטה סופר
תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי 

חברת תרסיס

ריכוז 0.04%
400-300 ליטר לדונם

21נפח תרסיס מלא

חלקות שבהן יש לבצע ריסוס להדברת זחלי העש בתכשירים 
ביולוגיים:

בחלקות, שבהן התגלתה נגיעות בפרי בביצי העש או בזחלים 
של העש, יש לרסס בנפח מלא בתכשירים:

וירוס הקוטל את הזחלים, במינון של 20  קריפטקס - מכיל 
סמ"ק תכשיר לדונם + דבק כל פיקס 0.06%. התכשיר שומר 

על יעילותו במשך 8 ימים ממועד הריסוס. 
ביוטי פלוס - תכשיר בקטריאלי בנפח תרסיס של מעל 200 

ל'/ד' - 750 סמ"ק/דונם. 
בנפח תרסיס של עד 200 ל'/ד' - 0.4%.

ספרטה סופר - תכשיר כימי, ריסוס בריכוז 0.04% בנפח תרסיס 
מלא, 400-300 ליטר לדונם.

2223



נגועים שהוכנסו למכלי הקטיף  פירות  איתור 
ולמערך האריזה

לפני תחילת הקטיף יש לבצע ביקורת ופיקוח פרי בחלקה על 
ידי פקח מטעם בית האריזה או היצואן.

לזיהוי פירות נגועים בעת הקטיף ובזמן שפיכת הפרי למכלים, 
יש להציב בקר בסמוך למכל, שתפקידו לזהות פירות נגועים, 

להוציאם מהמכל ולהשמידם.

במהלך תהליך הבירור והאריזה יש להפעיל את כל האמצעים 
האפשריים, כדוגמת מצלמות חכמות ומבררות אנושיות, כדי 
לאתר פירות נגועים שהצליחו להסתנן ולהגיע למערך האריזה.
פרוטוקול עבודה מעודכן יישלח לבתי האריזה לפני עונת הקטיף.

השקיה

טבלאות מקדמי ההשקיה באזורי גידול שונים
)הנתונים בטבלאות 4-1 מתייחסים לפרדסים בוגרים - 5 שנים 

ומעלה(

טבלה 1. תחנת תל מונד )תת-אזור בית דגן(

חודש

קבוצה א'
פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך, 

חשש לקבלת 
פרי גדול

הזן אורי

0.650.600.55יולי
0.750.700.60אוגוסט

טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש

קבוצה א'
פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך, 

חשש לקבלת 
פרי גדול

הזן אורי

0.700.600.55יולי
0.800.700.65אוגוסט
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 ומבררות חכמות מצלמות כדוגמת, האפשריים האמצעים כל את להפעיל יש והאריזה הבירור תהליך במהלך
 .האריזה למערך ולהגיע להסתנן שהצליחו נגועים פירות לאתר כדי, אנושיות

 שלח לבתי האריזה לפני עונת הקטיף.יפרוטוקול עבודה מעודכן י
 

 השקיה
 יםטבלאות מקדמי ההשקיה באזורי גידול שונ

 שנים ומעלה( 5 - לפרדסים בוגריםמתייחסים  1-4בטבלאות הנתונים )
 אזור בית דגן(-. תחנת תל מונד )תת1טבלה           

 קבוצה א' חודש
 יבול גבוה מהממוצע, פרי גדול

 קבוצה ב'
 יזן אורה חשש לקבלת פרי גדול, יבול נמוך

 0.55 0.60 0.65 יולי
 0.60 0.70 0.75 אוגוסט

 

 אזור עכו(-. עכו )תת2טבלה           

 קבוצה א' חודש
 יבול גבוה מהממוצע, פרי גדול

 קבוצה ב'
 יזן אורה חשש לקבלת פרי גדול, יבול נמוך

 0.55 0.60 0.70 יולי
 0.65 0.70 0.80 אוגוסט

 
 אזור העמקים הצפוניים(-. ניר העמק )תת3טבלה           

 קבוצה א' חודש
 וצעיבול גבוה מהממ, רי גדולפ

 קבוצה ב'
 יזן אורה חשש לקבלת פרי גדול, יבול נמוך

 0.50 0.60 0.65 יולי
 0.60 0.65 0.75 אוגוסט

 
 אזור הנגב הצפוני(-. גילת )תת4טבלה             

 קבוצה א' חודש
 יבול גבוה מהממוצע, פרי גדול

 קבוצה ב'
 יזן אורה חשש לקבלת פרי גדול, יבול נמוך

 0.65 0.70 0.75 יולי
 0.70 0.80 0.85 אוגוסט

 
 

 

טבלה 3. ניר העמק )תת-אזור העמקים הצפוניים(

חודש

קבוצה א'
פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך, 

חשש לקבלת 
פרי גדול

הזן אורי

0.650.600.50יולי
0.750.650.60אוגוסט

טבלה 4. גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש

קבוצה א'
פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך, 

חשש לקבלת 
פרי גדול

הזן אורי

0.750.700.65יולי
0.850.800.70אוגוסט

הערות לטבלאות
לעצים  מיועדות  לעיל  טבלאות מקדמי ההשקיה המובאות 
ומבוססות על התאדות מחושבת לפי שיטת פנמן- בוגרים 
מונטיס. הטבלאות מבוססות על פרדס נורמטיבי בריא, הנושא 
יבול ממוצע בינוני עד גבוה. בפרדס שצפוי בו יבול גבוה, יש 
להגדיל את מנת המים בכ-20%-15%; ואילו בפרדס המניב פחות 
מהממוצע או סובל מעקות שונות, כמו מליחות, ניקוז בעייתי 
או מחלות, יש להפחית את מנת המים הכללית בכ-40%-30% 

מהמומלץ בטבלאות.
טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-האזורים, תחנות 
http:// :התאדות וזני ההדרים השונים ניתן למצוא באתר שה"מ
www.shaham.moag.gov.il; תחת "תחום שירות שדה" < מידע 
מקצועי < מקדמי השקיה להתאדות מחושבת במטעים, בפרדס 

 .2015
את נתוני ההתאדות המחושבת ניתן למצוא באתר "שימור קרקע, 
http://www.meteo.co.il/Default.he.il. :משרד החקלאות" בכתובת
htm. באתר מופיעים נתונים מתחנות משרד החקלאות ומתחנות 

השירות המטאורולוגי.

יישומון חדש של  השקיה לפי התאדות מחושבת 
וטבלאות מקדמי השקיה של הגידולים השונים, 

בסלולרי בגרסת אנדרואיד
היישומון נקרא "נתוני השקיה - גרסת בטא", והוא פותח ע"י 
שה"מ - משרד החקלאות, תחום שירות השדה, בניצוחה של 
מולי זקס, מדריכה ראשית לטכנולוגיה בתחום שירות השדה. 
היישומון משלב בין נתוני ההתאדות המחושבת לבין מקדם 
הגידול הרלוונטי, לפי מין הגידול והזן. בשלב זה הוא מכיל 
נתונים של סוגי מיני מטע שונים, ירקות וגידולי שדה. פרדסנים 
המעוניינים להשתמש ביישומון זה, יקלידו את שם חלקת הפרדס, 

סוג המטע - הדרים, ואת סוג הזן או הקבוצה שאליה משתייכת 
קבוצת הגידול. בנוסף, יש להקליד את מיקום הפרדס )היישוב 
הקרוב לחלקת הפרדס(, שלפיו תיבחר התחנה המטאורולוגית 
הסמוכה וממנה יסופקו נתוני ההתאדות. בהמשך ישנה אפשרות 
לקביעת מרווחי ההשקיה, שעל פיהם מחושב החזר ההשקיה 

עבור אותה חלקה.
יישומון זה ניתן עתה להורדה במכשירים סלולריים תומכי גרסת 

 .Play-אנדרואיד בלבד, מחנות
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למדריכי שירות השדה בשה"מ 

- משרד החקלאות.

ממשק השקיה ומליחות בפרדס
הקיץ כבר בעיצומו, ותנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל 
אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק ניכר ממנת 
יולי ואוגוסט )מעל 30% מסך  המים בפרדס ניתנת בחודשים 

הכמות השנתית(.
זו, עלולה  מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה 
לפגוע בגידול משני היבטים: האחד, פגיעה בפוטנציאל הצימוח, 
ובהמשך - בהתפתחות הפרי; והשני, עלייה במליחות הקרקע, 
שבעקבותיה יורד כושר העץ לקלוט מים, עד שנגרמת פגיעה 
פיסיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, 
ואף רעילים, המורכבים מיוני כלוריד ונתרן. הנתרן אף פוגע 

באופן הרסני במבנה הקרקע.

המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה
כאשר מתעורר חשד להמלחת קרקעות בפרדס, לשינוי ולהרעה 
באיכות מי המקור או לחורף דל במשקעים ]מה שנכון במרבית 
חלקות הפרדס בצפון הארץ בשנים 2017-2016[, מומלץ לבצע 

11 
 

 הערות לטבלאות

-טבלאות מקדמי ההשקיה המובאות לעיל מיועדות לעצים בוגרים ומבוססות על התאדות מחושבת לפי שיטת פנמן
יבול ממוצע בינוני עד גבוה. בפרדס שצפוי בו יבול  הנושא ,מונטיס. הטבלאות מבוססות על פרדס נורמטיבי בריא

כמו  ,; ואילו בפרדס המניב פחות מהממוצע או סובל מעקות שונות15%-20%-ת המים בכגבוה, יש להגדיל את מנ
 מהמומלץ בטבלאות. 30%-40%-מליחות, ניקוז בעייתי או מחלות, יש להפחית את מנת המים הכללית בכ

האזורים, תחנות התאדות וזני ההדרים השונים ניתן למצוא באתר -טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת
; תחת "תחום שירות שדה" < מידע מקצועי < מקדמי השקיה להתאדות http://www.shaham.moag.gov.ilשה"מ: 

  .2015מחושבת במטעים, בפרדס 
את נתוני ההתאדות המחושבת ניתן למצוא באתר "שימור קרקע, משרד החקלאות" בכתובת: 

http://www.meteo.co.il/Default.he.il.htm באתר מופיעים נתונים מתחנות משרד החקלאות ומתחנות השירות .
 המטאורולוגי.

 
יישומון חדש של  השקיה לפי התאדות מחושבת וטבלאות מקדמי השקיה 

 אידבסלולרי בגרסת אנדרו ,שוניםהשל הגידולים 
 ,רות השדהיתחום ש ,משרד החקלאות -והוא פותח ע"י שה"מ  ",גרסת בטא -נתוני השקיה "היישומון נקרא 

רות השדה. היישומון משלב בין נתוני ההתאדות יראשית לטכנולוגיה בתחום ש המדריכ ,בניצוחה של מולי זקס
וא מכיל נתונים של סוגי מיני מטע שונים, לפי מין הגידול והזן. בשלב זה ה ,המחושבת לבין מקדם הגידול הרלוונטי

הדרים,  -את שם חלקת הפרדס, סוג המטע  וקלידי ,ירקות וגידולי שדה. פרדסנים המעוניינים להשתמש ביישומון זה
ישוב הקרוב ייש להקליד את מיקום הפרדס )ה ,קבוצת הגידול. בנוסף כתאליה משתיישסוג הזן או הקבוצה ואת 

 נהנתוני ההתאדות. בהמשך יש יסופקולוגית הסמוכה וממנה רובחר התחנה המטאותילפיו ש ,לחלקת הפרדס(
 פיהם מחושב החזר ההשקיה עבור אותה חלקה. שעל ,לקביעת מרווחי ההשקיה אפשרות
 . -Playמחנות ,מכשירים סלולריים תומכי גרסת אנדרואיד בלבדב העתה להורדניתן זה יישומון 

 משרד החקלאות. -שה"מ בשדה הרות יריכי שניתן לפנות למדבנושא בכל שאלה 
 
 

                   
 יישומוןבמסך ההשקיה המתקבל               בתחתית התמונה שם היישומון                               

 
 ממשק השקיה ומליחות בפרדס

ים ביותר בחודשים אלו. חלק ותנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל אזורי הארץ הם הגבוה ,הקיץ כבר בעיצומו
 מסך הכמות השנתית(. 30%ניכר ממנת המים בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 

מסך ההשקיה המתקבל ביישומוןבתחתית התמונה שם היישומון
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איור 1. דיגום בקרקע קלה 

איור 2. דיגום בקרקע כבדה
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פגיעה בפוטנציאל האחד, מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה לפגוע בגידול משני היבטים: 
עד  ,שבעקבותיה יורד כושר העץ לקלוט מים ,רקעעלייה במליחות הקוהשני, בהתפתחות הפרי;  -הצימוח, ובהמשך 

שנגרמת פגיעה פיסיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, ואף רעילים, המורכבים מיוני כלוריד 
 ונתרן. הנתרן אף פוגע באופן הרסני במבנה הקרקע.

 
 המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה

נכון ]מה שחורף דל במשקעים לו אהרעה באיכות מי המקור לשינוי ול ,חשד להמלחת קרקעות בפרדס ררעומתכאשר 
, כדי להתמודד  לבצע בדיקת קרקע לניטור מלחיםמומלץ  [,2017-2016מרבית חלקות הפרדס בצפון הארץ בשנים ב

 ;ס"מ 60-30-וס"מ  30-0שכבות: דיגום קרקע ליש לבצע . בכךנכון ויעיל יותר עם הבעיות הקשורות  ,מוקדם
יש לדגום  ,לאפיין היטב ובאופן מייצג את הקרקעכדי . ס"מ 90-60רים בעייתיים במיוחד יש לדגום את השכבה במק

ובמאונך  משלוחת הטפטוף ס"מ 20-15ס"מ או  10-5-ו ,משורת העצים ס"מ 50-40-נקודות במרחק של כ 20-15-מ
ראה ) גזע העץביותר לקו הנמתח עם  ליד הטפטפות הסמוכותוזאת  ,לטפטפת )בקרקעות קלות או כבדות בהתאמה(

 (.2-ו 1איורים מס' 
 

      
 גום בקרקע כבדהי. ד2איור                      גום בקרקע קלה        י. ד1איור              

            
בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, רצוי להיוועץ במדריכי שירות שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה 

כאשר  הוא מסמן מגמה של תחילת המלחה ופגיעה פוטנציאלית בפרדסשלרוב ערך הסף  והדחת המלחים בחלקה.
בחלקות שבהן נעוצים  דציסימנס/מטר. 2.5-בבדיקות קרקע בעיסה רוויה רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ

 3.5-3.0-משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ
 דציסימנס/למטר.

 המים מאיכויות השונים, בין האזורים המליחות בחלקות פרדס בישראל נובע מהשונות הקרקעיתמקורות השוני ב
צים או מאטים את תהליך ימאהתנאי התאדות שונים מ כןו ,השונות והמגוונות המסופקים לחלקות הפרדס

לזהות מצבי המלחה או תחילת המלחה ניתן להיעזר  . לקבלת אינדיקציה ראשונית לרמות שבהן ניתןההמלחה
 בטבלה שלהלן.

 
 ס"מ( 60-0. טבלת עזר להגדרת ערכי סף למליחות )עומק 5טבלה                              

 
 ECמליחות מי ההשקיה
 )דציסימנס/מטר(

 ECמליחות הקרקע )ברוויה(
 )דציסימנס/מטר(

0.8-0.5 1.5-1.0 
1.5-1 2.0-1.5 

2.5-2.0 3.5-2.5 
 

מלחה היא נגזרת של הה .EC -בהמלחה שנמדדת  הבו כתוצאה מהשקיה בגירעון מתחילשמייצגת מצב  הטבלה
 גם מדידת המליחות בקרקע גבוהה יותר. יאז ,ולכן אם איכות המים מלכתחילה ירודה יותר ,איכות המים
המלחה בחלקה כתלות הס לתחילת תהליך להתייח ישולכן  ,הערך הצפוי מאיכויות מים שונות בקרקע בטבלה מוצב

 . ביבול משמעותית הדציסמנס/מטר ומעלה, צפויה פחית 2.5בחלקות שבהן מי ההשקיה הם  באיכות מי ההשקיה.
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בדיקת קרקע לניטור מלחים, כדי להתמודד  מוקדם, נכון ויעיל 
יותר עם הבעיות הקשורות בכך. יש לבצע דיגום קרקע לשכבות: 
30-0 ס"מ ו-60-30 ס"מ; במקרים בעייתיים במיוחד יש לדגום 
את השכבה 90-60 ס"מ. כדי לאפיין היטב ובאופן מייצג את 
הקרקע, יש לדגום מ-20-15 נקודות במרחק של כ-50-40 ס"מ 
משורת העצים, ו-10-5 ס"מ או 20-15 ס"מ משלוחת הטפטוף 
ובמאונך לטפטפת )בקרקעות קלות או כבדות בהתאמה(, וזאת 
ליד הטפטפות הסמוכות ביותר לקו הנמתח עם גזע העץ )ראה 

איורים מס' 1 ו-2(.
           

בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, רצוי להיוועץ במדריכי שירות 
שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה והדחת המלחים 
לרוב ערך הסף שמסמן מגמה של תחילת המלחה  בחלקה. 
ופגיעה פוטנציאלית בפרדס הוא כאשר בבדיקות קרקע בעיסה 
רוויה רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ-2.5 דציסימנס/מטר. 
בחלקות שבהן נעוצים משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת 
ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ-3.5-3.0 

דציסימנס/למטר.
השוני במקורות המליחות בחלקות פרדס בישראל נובע מהשונות 
הקרקעית בין האזורים השונים, מאיכויות המים השונות והמגוונות 
המסופקים לחלקות הפרדס, וכן מתנאי התאדות שונים המאיצים 
או מאטים את תהליך ההמלחה. לקבלת אינדיקציה ראשונית 
לרמות שבהן ניתן לזהות מצבי המלחה או תחילת המלחה ניתן 

להיעזר בטבלה שלהלן.

טבלה 5. טבלת עזר להגדרת ערכי סף למליחות )עומק 60-0 ס"מ(

 ECמליחות מי ההשקיה
)דציסימנס/מטר(

 EC)מליחות הקרקע )ברוויה
)דציסימנס/מטר(

0.8-0.51.5-1.0

1.5-12.0-1.5

2.5-2.03.5-2.5

הטבלה מייצגת מצב שבו כתוצאה מהשקיה בגירעון מתחילה 
המלחה שנמדדת ב- EC. ההמלחה היא נגזרת של איכות המים, 
ולכן אם איכות המים מלכתחילה ירודה יותר, אזי גם מדידת 

המליחות בקרקע גבוהה יותר.
בטבלה מוצב הערך הצפוי מאיכויות מים שונות בקרקע, ולכן 
יש להתייחס לתחילת תהליך ההמלחה בחלקה כתלות באיכות 
מי ההשקיה. בחלקות שבהן מי ההשקיה הם 2.5 דציסמנס/מטר 

ומעלה, צפויה פחיתה משמעותית ביבול. 

ריסוס במווסתי צמיחה 
ועל  ולטפל במווסתי הצמיחה המורשים בלבד  יש להקפיד 

פי הרשום בתווית. אין לשלב חומרי צמיחה בחומרים שאינם 
רשומים כמותרים לשילוב בתווית. כמו כן, יש לקחת בחשבון 
את יעד הפרי ואת דרישות הקניינים. בריסוס חובה להקפיד על 
כך שרמת השאריות של מווסתי הצמיחה בפרי לא תעלה על 

הרמה המותרת ביעדי השיווק השונים.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת
בוולנסיה ובטבורי

חלקות הנוטות לקמטת ירוססו בתכשירי NAA. עם זאת, בחלקות 
ולנסיה וטבורי הנוטות לקמטת קשה ומיועדות לקטיף מאוחר, 
מומלץ לרסס להפחתת קמטת באחת מנוסחאות הטיפול שלהלן: 
GA3 .1 בריכוז 20 ח"מ + UP-50  0.4%+ משטח )טריטון 1956 

)BB5 0.05% 0.025%או  B
GA3 .2 בריכוז 20 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון 

)BB5 0.05% 0.025% או B 1956
- במחצית  ובוולנסיה  יולי;  יבוצע הריסוס באמצע  בטבורי 

הראשונה של חודש אוגוסט.

ועיכוב  קמטת  להפחתת  יברלין  בג' ריסוס 
התמוטטות הפרי במינאולה

או להתבלות  נוטה לקמטת  בהן  מינאולה, שהפרי  בחלקות 
מוקדמת, למעט חלקות המיועדות לקטיף מוקדם, מומלץ לרסס 
במחצית הראשונה של חודש אוגוסט באחת משתי נוסחאות 

הריסוס שלהלן: 
GA3 בריכוז 10 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון . 1

)BB5 0.05% 0.025% או B 1956
2 .BB5 0.15% בריכוז 10 ח"מ + משטח GA3

ריסוס באחת מהנוסחאות הנ"ל מפחית קמטת ושומר על מוצקות 
טובה של הפרי הנקטף בסוף עונת הקטיף הרגילה. אם מעוניינים 
בהארכת עונת הקטיף של המינאולה, כדאי לבצע ריסוס באותן 
כי הריסוס  לזכור  יש  ריסוס בחודש אוקטובר; אך  נוסחאות 
באוקטובר גורם לעתים לפחיתה ביבול בשנה העוקבת ואינו 
מאפשר קטיף של הפרי בעונה הרגילה בשל עיכוב בשינוי הצבע.

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית
לשמירת הצבע הירוק בפומלית יש לגזום את העץ כך שהפרי 
הפנימי יהיה מואר, ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במשך כל 
עונת ההשקיה. במקרה של מחסורי ברזל יש לטפל בכילאטי 
ברזל. מומלץ לרסס ב-GA3 בתוספת חומרים המשפרים את 
השפעתו הפיזיולוגית לפני שבירת הצבע )בין סוף יולי לתחילת 
ספטמבר, בהתאם לאזור ולכנה(. בדרך כלל מומלץ לחזור על 
יום מתום הריסוס הראשון. בחלקות פומלית  הריסוס 40-30 

הנוטות לשבירת צבע יש לבצע לעתים ריסוס שלישי.
נוסחאות הריסוס המומלצות:

0.04%  L-77בריכוז 5 ח"מ + משטח GA3 .1
GA3 בריכוז 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח   .2

)טריטון B 1956 0.025% או BB5 0.05% או טיבולין 0.025%(
BB5 0.15% בריכוז 5 ח"מ + משטח GA3 .3

נגד מזיקים בשמן 1.75%-1%, מומלץ  הערה: אם מרססים 
 GA3-בריכוז 5 ח"מ. יש להשתמש רק בתכשירי ה GA3-לשלבו ב

המורשים על פי הרשום בתווית.

מוטציות
בעונה זו אנו עוקבים אחר המוטציות בזנים המוקדמים: ניוהול, 
מיכל מוקדמת, אדמוני וראשון בעלי פרי גדול וסטסומה בצבע 
תרוג או בעל פרי מועט זרעים. בעניין זה ניתן לפנות ליעקב 
הרצנו, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז חדרה, טל': -04

6303411, נייד: 050-6241436.

טיפולים לקבלת לימון קיצי

הצמאה
עצים הנמצאים בעיצומה של ההצמאה רצוי לגזום לגובה של 
2.5 מ', לפתוח את מרכז העץ בקוטר של עד 2 מ', לפתוח דלת 

ברוחב של º90 ולהרים שמלה לגובה 50 ס"מ מהקרקע. כניסת 
אור לעץ תזרז התעוררות ניצנים שיהפכו לפרחים וישפרו חנטה. 
ויסייע  הגיזום ישפר את יישומם של חומרי ההזנה וההדברה 

ליצירת תנאים שיקשו על התפתחות הכנימות הקמחיות.
יצירת פרי קיץ ללא הצמאה: יש לבצע קיטומים עוקבים של 
הצימוח הצעיר כאשר הוא מגיע לאורך של 20-10 ס"מ. ענף 
צעיר שלא נקטם - יש להסירו בבסיסו למניעת הצטופפות הנוף 
וגדילת העץ מעבר לממדים הרצויים. יש להלבין ענפים חשופים 

לשמש כדי למנוע מכות שמש.

דישון לימון: בשוק המקומי יש דרישה ללימון קיץ ששבר צבע 
לצהוב, לכן מומלץ להפסיק את הדישון החנקני ואת ריסוסי 
הדישון העלוותיים בחלקות עם פרי קיצי. השלמת מנת החנקן 

תינתן לאחר הקטיף. 

גיזום במהלך הקיץ והסתיו
בעצים שבהם בוצע חילון ודילות, יש להסיר את כל הענפים 
שפרצו במרכז העץ על ענפי השלד עד גובה של 1.5-1 מ', כדי 
למנוע את סגירתם. חלקות שלא הולבנו ונפגעו ממכות שמש 

יש לחטא במרק בורדו 1%.

מתקן ללכידה המונית ולהדברת
זבוב פירות הים התיכון

לורטקט

פארק תעשיות השרון, ת.ד 5028 קדימה 6092000
   טל': l  09-7463386  פקס: 09-6480688

ronpal@ronpaltech.com     
        משווק ע"י אדמה אגן

פשוט ונוח לתפעול

   תלייה קלה ומהירה

      חסכון גדול בזמן העבודה

         ללא נוזלים למיניהם 

             מדויק וסלקטיבי לנקבת הזבוב

כנסו לאתר:
 www.ronpaltech.com   

      ותהיו בקשר:
         דני לביא: 050-6567623
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קטיף לימון 
ימים  אין להשקות את הלימון במשך  למניעת מכות קטיף, 
אחדים לפני הקטיף. תקופת ההצמאה תיקבע בהתאם לסוג 
הקרקע - עד שהפרי לא יהיה רגיש למכות קטיף. רגישות הפרי 
למכות קטיף נמדדת באמצעות פנטרומטר; ובלימון משתמשים 
גדול של פירות  בראש הקטן. מבצעים את הבדיקה במדגם 
בחלקה. ככל שהערך המתקבל בלחיצה קטן יותר, הפרי רגיש 
יותר למכות קטיף. אין לקטוף כאשר הערך המתקבל בלחיצה 

הוא קטן מ- 8 בר.

הדברת עשבים

הדברת קיקיון
חשוב להדביר בצורה מוחלטת את כל שיחי הקיקיון הסמוכים 
לפרדס. פירות הקיקיון מהווים אתרי התפתחות לעש התפוח 

המדומה ומוקדים להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.
 2,4-D ניתן להדביר את הקיקיון באמצעות ריסוס בתכשירי 
המאושרים להדברת עשבייה בפרדס. מומלץ לשלב עם  תכשירי 

גלייפוסט, על פי התוויות.

הדברת מטפסים
חנק ואורגיה שלא טופלו נמצאים בחודשים אלה בשיא צמיחתם 
ומכסים את העצים. כשהאורגיה בשיא פריחתה, נראים עליה 
פרחים לבנים בעלי חמישה עלי כותרת, וזהו בדיוק המועד למניעת 
חנטת פירותיה והפצת הזרעים. את מרבית המטפסים לא ניתן 
להדביר באמצעות ריסוס בקוטלי עשבים אלא יש לפעול למניעת 
הפצת זרעיהם והתפשטותם בפרדס. להשגת מטרה זו מאתרים 
את הצמחים הבוגרים ועוקרים אותם מהשורש. נבטים חדשים 
שגובהם עד 30 ס"מ מדבירים באמצעות ריסוס בגלייפוסט 1.5% 
+ תכשיר D-2,4. טיפול זה מומלץ גם כנגד אספרגוס לפופית, 

דלעת הנחש, שעונית ובלוטנית אפריקאית.

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית 
הדברה בין השורות: אם העשבייה גבוהה, מומלץ לכסח. עם 
התחדשות הצימוח מרססים בגלייפוסט בריכוז 2%-1% + אלבר 
סופר או אמינופיליק 0.3% או אמינובר 0.25%. המלצה זו יעילה 
כאשר העשבייה כוללת הגה, חבלבל, לפופית, ינבוט, קייצת, 
ועוד.  סולנום החדק  סולנום מכסיף,  יבלית, חלבלוב כעור, 
בפרדסים צעירים )עד שלוש שנים( יש לנקוט משנה זהירות: 
לא לרסס ברוח ולהימנע מהרטבת הגזעים. אם משקים בטפטוף, 
יש לשמור על מרחב נקי מעשבייה ברוחב של 50 ס"מ לפחות 
מהגזע; ואם משקים בממטירונים או במתזים, רוחב המרחב הנקי 

מעשבייה יהיה מטר אחד לפחות מהגזע. 

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית לאורך 
הטפטפות בפרדסים שגילם מעל שלוש שנים, 

כאשר ההשקיה היא בטפטוף במים מושבים
הדרך הנוחה ביותר להדברת העשבייה לאורך הטפטפות היא 
)אורגן 80, הנטר( בכמות של  באמצעות התכשיר ברומאסיל 
100-50 ג'/ד'. במים מושבים ניתן לשלב עם ההשקיה, ורצוי 
ליישם בשליש האחרון של ההשקיה. ניתן לחזור על הטיפול 
כעבור 40 ימים בערך. אם בוצע גיזום שמלה להרמת הענפים 
הסמוכים לקרקע, ניתן לרסס במוט משכיב בגלייפוסט 1% + 
אמינובר או אלבר סופר 0.3%. אין לרסס בדיזה זורקת, המרטיבה 
את העלווה הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף הנמוך ובשל 

הפיזור הבלתי אחיד של החומר. 

הדברת עשבים בפרדס צעיר
לאחר שהוצאו משימוש כמה קוטלי עשבים יעילים, יש לנקוט 
משנה זהירות ביישום התכשירים שנותרו, בהתאם להערות שלהלן:

תכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים, במיוחד במינון  א. 
גבוה או בריסוס במינון נמוך בקרקע רטובה, ולכן מומלץ 
לרסס יום לאחר ההשקיה. תכשירי גלייפוסט אינם מומלצים 

לריסוס פרדס בשנתו הראשונה.

אין להשקות לפחות יומיים מהריסוס בגלייפוסט. ב. 

ריסוס של כל אחד מהתכשירים לא ייעשה ברוח, ואף הקלה  ג. 
ביותר, ואין להרטיב את הגזעים.

בשימוש בתכשירי אוכסיפלורופן )גול ודומיו( לחץ אדים  ד. 
גבוה עלול להסב פגיעה בלבלוב הצעיר ונשירת עלים, ולכן 

הם אינם מומלצים לשימוש בקיץ. 

להדברת עשבייה קיימת ניתן לרסס בסטה 1.5%. רצוי לרסס  ה. 
על עשבייה נמוכה בגובה 10-5 ס"מ.

ולא  ניתן להסתפק בהרטבה,  גב  בריסוס כתמים במרסס  ו. 
יותר מכך, כדי להימנע מהגעה של עודף קוטלי העשבים 

אל הקרקע.

הדברת עשבייה בפרדס בשנתו השנייה
להדברת נבטים ניתן לרסס בגלייפוסט 1.5%-1%; וכן בגלייפוסט 

1%-0.75% + קוורץ 40 ג'/ד'.
עשבייה רב-שנתית ניתן להדביר באמצעות ריסוס בתכשירי 
D-2,4 )אמינובר, אלבר סופר, אמינופיליק ובר(, ויש להקפיד 

שלא לרסס ברוח.
תÆדµ Æ±± עין ורד ∞∞∂π∂∞¥  ˇ  גוש תל≠מונד

∞µ¥≠∏±∑∂∑∑∂ :אופיר ¨∞µ∞≠µ¥±±≤≥π :טל: מאיר
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אין לרסס את נוף העצים במרסס המשמש לריסוס עשבייה, 
גם אם המרסס נשטף היטב!

- מומלץ להדביר את הנבטים הצעירים בגלייפוסט  קייצת 
.2,4-D בשילוב תכשירי

הקייצת המבוגרת אינה מודברת היטב. עשבייה גבוהה שחמקה 
מההדברה יש לכסח לפני יצירת הזרעים. 

מחלות 

פיטופטורה, פוזריום וריקבון לבן
בשתילים צעירים נרקבים השורשים בעודפי מים בשל הידבקות 
בפטריות הפיטופטורה, הפוזריום או הריקבון הלבן. השקיה 
במרווחים צפופים יוצרת תנאים נוחים להתפתחות המחלות, 
בדיוק כמו השקיה בעודף. לפיכך, יש להימנע מעודפי מים. 
בשתילים מבוגרים מומלץ למניעת המחלות הללו להרחיק את 

הטפטפות בכ-40 ס"מ מהגזע. 

החמה
הזן 'אורי' רגיש, כפי הנראה, למחלת ההחמה יותר מזנים אחרים. 
בשנים האחרונות יותר ויותר חלקות 'אורי' סובלות מנזקי ההחמה. 
הפטרייה נובטת על החנטים בתקופה זאת של השנה, אך הנזק 
בא לידי ביטוי לאחר ירידת הטמפרטורות וקבלת הצבע הכתום 
ולקראת הקטיף. הפרי נראה לפתע כנגוע באקרית חלודה ברמה 
גבוהה מאוד, אף שבחלק גדול מהמקרים לא נמצאה נגיעות 

באקרית זו, ובמקרה שכן נמצאה, היא רוססה והודברה.
נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ היבשים, 
שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה מסבה נזק לקליפת הפרי, 
בדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה. פרי הנגוע במחלה 

פסול לשיווק טרי.
כדי למנוע את הנזק יש לרסס בחלקות בעלות היסטוריה של 
החמה בתכשיר נחושת, כמו קוציד בריכוז 0.25%, מסוף חודש 
יוני עד תחילת יולי. למניעת נזקים, יש להמתין חודש בין ריסוס 

בשמן לבין ריסוס בתכשיר נחושת.
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סולמות

גורפת, האוסרת על הפעלת שיקול דעת מינהלי מכל סוג שהוא 
או התייחסות לפרטי הבקשה."   

מהנהלת אדמתי נמסר: ההחלטה על הגשת העתירה התקבלה 
לנוכח פניות רבות מספור, מיישובים וממתיישבים, שמדיניות 
רמ"י מונעת מהם לממש זכויות קיימות וזכויות שנקבעו בהחלטות 
מינהליות פומביות, מחייבות ושוויוניות. בנוסף לכך, הגיעו אל 
אדמתי תלונות על לחצים שמפעילים פקידי רמ"י על חקלאים 
ועל אגודות להסיר את שמותיהם מתביעות המתנהלות בבתי 
המשפט, וזאת כתנאי לכך שהמקרים הפרטניים שלהם יטופלו, 

ו/או יינתן להם שירות כבעבר.
אחת הדוגמאות הקשות והמטרידות ביותר בנוגע להתנהלותה 
נוגעת לכך שרמ"י חותרת באופן  חסרת תום הלב של רמ"י 
שיטתי תחת האפשרות לבצע "בירור הוגן" של התביעות בגין 
הזכויות ההיסטוריות, תוך ענישה קולקטיבית קשה וחמורה. 
במסגרת הליכים משפטיים עמדה רמ"י על כך, שאל כל עתירה 
של אגודה שיתופית יצורפו כל חברי האגודה. החל מהרגע בו 
החלה רמ"י ליישם את מדיניות הענישה הקולקטיבית, ביקשו 
חלק מחברי האגודה שלא לנהל את התביעה, על מנת לזכות 

"כאן ועכשיו" ב"הטבות". 
בית המשפט העליון מתבקש להתייחס למדיניות רמ"י לפיה גם 
במקרים בהן האגודה משכה את תביעתה ונותרו רק מספר חברים 
תובעים, מונעת רמ"י מכל חברי האגודה את התנאים "המטיבים" 

וזאת גם כנגד חברים שאינם כלולים בהליך.
מקרקעי  רשות  להתנהלות  אופייני  מקרה  מפורט  בעתירה 
"במענה" לתביעה שהגיש,  נתקל  צור משה  ישראל. מושב 
רשות  מצד  קולקטיבי  ולסירוב  קולקטיבית  לענישה 
בשורת  המושב.  של  ענייניו  בכל  לטפל  ישראל  מקרקעי 
יפו על  אביב  בבית המשפט המחוזי בתל  החלטות שניתנו 
רמ"י. זו של  ענישה  נפסלה מדיניות  זפט,  כב' השופט   ידי 

 רקע נוסף, אדמתי:
עמותת אדמתי הוקמה בשנת  2002 ומאגדת כ 150 יישובים 
מתוך כ- 270 מושבים וקיבוצים שעלו על הקרקע לפני הקמת 
המדינה. רוב היישובים חברים בתנועות ההתיישבות והמייחד 
וותיקים אלה הוא כי מחזיקים הם בחוזי  המשותף ליישובים 
קק"ל, יק"א, או פיק"א, המקנים זכויות קנייניות מהותיות בקרקע.  
 בין מטרותיה של אדמתי, מאבק להכרה בזכויות ההיסטוריות 
הנובעות מהזכויות  הוותיקים,  היישובים  והלגיטימיות של 
הקנייניות של המתיישבים והיישובים, תרומתם להליך הקמת 
היישובים, ומעצם שמירת הקרקע, מימוש זכות הקניין והריבונות 
הלאומית השבחתה וההגנה עליה כחלק בלתי נפרד מגבולות 
בזכויות  להכרה  העותרת  פועלת  כן  כמו  המדינה שבדרך. 
ההיסטוריות )חוזי קק"ל יק"א ופיק"א( של היישובים הוותיקים 
בהשתתפותם ברכישת הקרקע, בהשבחת קרקעות מוזנחות במשך 
מאות שנים, בלתי מתאימות לעיבוד חקלאי מודרני, חלקן מוצפות 
ובלתי מנוקזות, לא מסוקלות, בעיקר באזורי ספר ובתנאי בטחון 
אישי קשים.  זכויות אלו נובעות מההשקעות בהכשרת הקרקע 
לשימוש בה ומהקמת תשתיות לקיום היישובים ועבוד הקרקעות 

והשבחתן כגון מים, דרכים, תחבורה, מבנים ועוד.
עתירה פרטנית על ידי קיבוץ בית אלפא כבר הוגשה במסגרת 
בג"צ 1455/18 בית אלפא נ' רשות מקרקעי ישראל התלוי ועומד 

בפני בימ"ש נכבד זה. 
רקע נוסף, העתירה:

המדינות של רמ"י יוצרת בפועל מצב בו חוכר המבקש למצות 
זכויות שבחוזה החכירה הפרטני אשר הינו צד לו, המיטיבות 
ביחס להסדרים תקפים שנקבעו ע"י מועצת מקרקעי ישראל 
בהחלטותיה - לא  יהיה זכאי להקלות ולתנאים מיטיבים לפיהם 
נוהגת המינהל רשות מקרקעי ישראל עפ"י החלטות מועצת 
מקרקעי ישראל המאוחרות למועד תחילת החכירה, ויחולו עליו, 

לכל דבר ועניין, הוראות חוזה החכירה הפרטני.
במדיניותה של רשות מקרקעי ישראל טמון חוסר סבירות מהותי 
ודרמטי הרבה יותר. במה דברים אמורים? הזכויות במקרקעין 
הכפופים לזכות חכירה לדורות מתחלקות במישור הקנייני בין 
 ,)reversion-זכות החכירה לדורות וזכות החזרה של הבעלים )ה
בהתייחס למקרקעין במועד תום תקופת החכירה. בתווך עומד הסכם 
החכירה הקובע התניות והוראות שונות. תביעתם של היישובים 
שהגישו תביעה לזכויות היסטוריות נוגעת לבסיס ההתקשרות 
החוזית, בשים לב לשינויים שחלו עם השנים בזכויות שהוקנו 
במקרקעין בחזקתם, ובמארג היחסים, כמו גם בסיס ההסכמה 
שבין מקימי היישובים לבעלים הרשמי של הקרקע –הקרן הקיימת 
)כנטען בתביעות  לישראל. המתיישבים מימנו פעמים רבות 
הפרטניות( את רכישת האדמה וביצעו השקעות עצומות בכסף 
ובשווה כסף במקרקעין ושמירה עליה והסכימו למתווה החכירה 
על רקע היחסים האידאולוגיים שהיו מקובלים ותקפים בעת ההיא 
בין המתיישבים האידאליסטיים לבין הקק"ל.  רוב היישובים היו 
למעשה יישובי "קו עימות" וקבעו את גבולות המדינה שבדרך.

רמ"י פוגעת בזכות הגישה לערכאות המשפטיות שהינה במעמד 
של זכות חוקתית; התנהלותה הינה שימוש פסול בכוחה השלטוני 
והמינהלי ונגועה בחוסר תום לב, עת יש החלטת מדיניות גורפת 

ללא הפעלה של שיקול דעת פרטני.
ביטוי,  לידי  נזק כלכלי כבד שבא  כך  נגרם עקב  ליישובים 
בעיקר, בחוסר אפשרות לממש בניה למגורים. לאור התמשכות 
ההליכים, תוך שפקידי רשות מקרקעי ישראל מנהלים מדיניות 
סחבת והתשה, נגרמים נזקי עתק בשל העדר האפשרות לעשות 
שימוש במקרקעין בזמן סביר, כשברקע גם חלה עליה חדה 

במחירי הקרקעות.
המשנה לנשיא בית המשפט העליון, מ. חשין קבע )בפרשת ע"א 
733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות(, כי "חסימת 
הדרך לבית-משפט – בין במישרין ובין בעקיפין – ולו באורח 
חלקי, חותרת תחת ה- raison d’etre  של הרשות השופטת. 
ופגיעה ברשות השופטת פירושה פגיעה ביסוד הדמוקרטי של 
המדינה.  באין רשות שופטת, באין ביקורת על מעשי הפרט 
והשלטון, ייפרע עם ותאבד ממלכה.  באין ביקורת שיפוטית 
יאבד שלטון החוק ותעלמנה זכויות-היסוד... בחסימת הדרך 
לבית-משפט ייעלם ואיננו הדיין, ובאין דיין יעלם אף הדין עמו".
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