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        20102010--בבהישגים הישגים ––מחקר ופיתוח מחקר ופיתוח 

 של זנים וכנות  של זנים וכנות איקלוםאיקלום��

השב חה השב חה ��

שמירה והפצה של חומר ריבוישמירה והפצה של חומר ריבוי��

 איכות השתיל הישראלי איכות השתיל הישראלישידרוגשידרוג��

 פירות פירותאיחסוןאיחסון��

 עבודות במטע עבודות במטעויעולויעולמיכון מיכון ��

הדברת מ חלות ומזיקים בשיטות ידידותיותהדברת מ חלות ומזיקים בשיטות ידידותיות��
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  של זנים  וכנות  של זנים  וכנותאיקלוםאיקלום

, , ספרדספרד, , חודש הקשר עם מקורות לחומר חדש מצר פתחודש הקשר עם מקורות לחומר חדש מצר פת

::הובא חומר חדש כלהלןהובא חומר חדש כלהלן. . ב וקנדהב וקנדה" " איטליה ארהאיטליה ארה

 כנות  כנות 44וכן וכן . .  זנים יגיעו עד סוף השנה זנים יגיעו עד סוף השנה1010. .  זנים בבחינה זנים בבחינה22  --תפוחתפוח

..חדשות בבחינהחדשות בבחינה

.. זנים בבחינה זנים בבחינה77  --נקטרינהנקטרינה//אפרסקאפרסק

.. זנים בבחינה זנים בבחינה1010  --משמשמשמש

 כנות  כנות 22וכן וכן . .  זנים יגיעו עד סוף השנה זנים יגיעו עד סוף השנה22. .  זנים בבחינה זנים בבחינה55  --דובדבןדובדבן

..חדשות בבחינהחדשות בבחינה

 כנות חדשות  כנות חדשות 22. .  יגיע עד סוף השנה יגיע עד סוף השנהלחירכוןלחירכון זן עמיד  זן עמיד 11  --אגסאגס

..בבחינהבבחינה

.. זן צהוב זן צהוב11  --קיוויקיווי
חזור
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השבחה השבחה 

מועצה למחקרים מועצה למחקרים ––גיוס מימון יעודי משותף ממשלה גיוס מימון יעודי משותף ממשלה 

  חח""מלשמלש  33המדען אישר לנושא תקציב של המדען אישר לנושא תקציב של . . ארוכי טווחארוכי טווח

::חח""מלשמלש    3030כ כ "" שנים במיני הפירות סה שנים במיני הפירות סה1010--לשנה ללשנה ל

ז ית מש מש שקד מנג ו 

תאנה רי מ ו ן אגסאב וקד ו 

חזור
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  רבוי רבוי שמירה  ו הפצת חומר שמירה  ו הפצת חומר 

" " השתיל   הישראל יהשתיל   הישראל י" "   איכות    איכות  ושידרוגושידרוג

זני פירות זני פירות // בית הגרעין בזנים וכנות של כל מיני בית הגרעין בזנים וכנות של כל מיניאיכלוסאיכלוסהשלמת השלמת ��

..הקיימים בארץ כשהם נקיים מוירוסיםהקיימים בארץ כשהם נקיים מוירוסים

שכפול חומר הריבוי הנקי ואספקתו לשתלנים ומגדלים דרך בתי שכפול חומר הריבוי הנקי ואספקתו לשתלנים ומגדלים דרך בתי ��

). ). חלקות יסודחלקות יסוד((רשת לא חדירים לחרקים רשת לא חדירים לחרקים 

הרחבת מספר המשתלות הרחבת מספר המשתלות " . " . שתיל ישראלישתיל ישראלי"" קביעת  תקן מחמיר ל קביעת  תקן מחמיר ל��

  צצ""להגהלהגהשיתוף פעולה הדוק עם השירותים שיתוף פעולה הדוק עם השירותים  ". ". שתיל ישראלישתיל ישראלי""במיזם במיזם 

..בנושא הפיקוח על איכות השתיליםבנושא הפיקוח על איכות השתילים

..שש""יש לפעול לחסימת כניסה של שתילים לא מבוקרים מיויש לפעול לחסימת כניסה של שתילים לא מבוקרים מיו��

חזור



 ענף הפי רות–מועצת הצמחים 

9

  פירות   פירות איחסוןאיחסון

--במעבד ה ב קרית שמונה מתב צעות עבודות מחקר ב במעבד ה ב קרית שמונה מתב צעות עבודות מחקר ב ��

 מיני פירות להארכת משך האחסון ואיכות הפרי  מיני פירות להארכת משך האחסון ואיכות הפרי 1212

..האיחסוןהאיחסוןהמשווק בתום תקופת המשווק בתום תקופת 

מפותחות טכנולוגיות חדשות וכן ישום טכנולוגיות מפותחות טכנולוגיות חדשות וכן ישום טכנולוגיות ��

).).DCADCA((מיובאות בתנאי הארץ מיובאות בתנאי הארץ 

המעבד ה  מתמודדת עם בעיות חדשות שמתעוררות עם המעבד ה  מתמודדת עם בעיות חדשות שמתעוררות עם ��

תנאי גידול משתנים ומהווה מקור מידע מקצועי לבתי תנאי גידול משתנים ומהווה מקור מידע מקצועי לבתי 

 בחומר צמיחה באגס גרם לצורך  בחומר צמיחה באגס גרם לצורך שמוששמוש, ,  לדוגמא לדוגמא..הקירור בארץהקירור בארץ

..האיחסוןהאיחסוןלהתאמת תנאי להתאמת תנאי 

חזור
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 אדם אדםבכחבכח וחסכו ן  וחסכו ן י ע ולי ע ול, , מיכוןמיכון

 הטמעת צ יוד חדשני לאיסוף ממוכן  הטמעת צ יוד חדשני לאיסוף ממוכן ––בשקדים בשקדים ��

..ולקילוף הפריולקילוף הפרי

 התאמת צ יוד לניעור  התאמת צ יוד לניעור --))חידושחידוש ( (מאכלמאכלבזיתי בזיתי ��

..ואיסוף הפריואיסוף הפרי

 דילול בחומרי צמיחה  ברוב המטעים  דילול בחומרי צמיחה  ברוב המטעים --דילול פרידילול פרי��

. . פ צפוןפ צפון""י מוי מו""פיתוחים מצטיינים עפיתוחים מצטיינים ע. . הנשיריםהנשירים

.. לדונם לדונםעע""יי  99 הוא של  הוא של החסכוןהחסכון, , בתפוח לדוגמאבתפוח לדוגמא

עבודות רבות בפירות מתבצעות  ידנית כשקטיף עבודות רבות בפירות מתבצעות  ידנית כשקטיף 

!!פרי למאכל נותר ללא מיכוןפרי למאכל נותר ללא מיכון
חזור
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הדברת מחלות ומזיקים בשיטות ידידותיותהדברת מחלות ומזיקים בשיטות ידידותיות

 ומזיקים  ומזיקים עשיםעשיםהטמעת שיטות חדשניות ללכידת הטמעת שיטות חדשניות ללכידת ��

 בפרומונים והפחתה דר סטית  בפרומונים והפחתה דר סטית שמוששמושי י ""אחרים עאחרים ע

 בחומרי הדבר ה עד  כדי הימנעות  בחומרי הדבר ה עד  כדי הימנעות השמושהשמוששל של 

..מריסוסמריסוס

 באגס  באגס ה חירכוןה חירכוןמיזם להת מודדות במחלת מיזם להת מודדות במחלת ��

פיקוח ביצוע סניטציה פיקוח ביצוע סניטציה . . למניעת חיסול ענף האגסלמניעת חיסול ענף האגס

..י הנחיות מקצועיותי הנחיות מקצועיות""קפדנית עפקפדנית עפ

פתיחת פרויקט אינטגרטיבי להדברת כנימות פתיחת פרויקט אינטגרטיבי להדברת כנימות ��

..קמחיותקמחיות
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 תקנים וביקורת תקנים וביקורת--איכות הפרי איכות הפרי 

דרישות השוק הולכות וגדלות לכן הענף משקיע בקידום דרישות השוק הולכות וגדלות לכן הענף משקיע בקידום 

מיון מיון , , ))פרי בוסרפרי בוסר((בקרת הבש לה בקרת הבש לה , , האיכויותהאיכויות, , המיתוגהמיתוג

פעולות אלה מתב צעות בשיתוף פעולות אלה מתב צעות בשיתוף . . ושיווק פרי נקי ובריאושיווק פרי נקי ובריא

..מ והשירותים להגנת הצומ ח במשרד הח קלאותמ והשירותים להגנת הצומ ח במשרד הח קלאות""שהשה

זו משימה מרכזית לפיתוח ושמירה על השוק המקומי זו משימה מרכזית לפיתוח ושמירה על השוק המקומי 

! ! והיצואוהיצוא
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 תקנים וביקורת  תקנים וביקורת --איכות הפרי איכות הפרי 

הענף פיתח חוברות סטנדרט למספר מינים שהופצו הענף פיתח חוברות סטנדרט למספר מינים שהופצו ��

, , אפרסמוןאפרסמון, , אבוקדואבוקדו, , ענביםענבים((לבתי אריזה ולמגדלים לבתי אריזה ולמגדלים 

  ..) ) תפוחתפוח, , משמשמשמש, , אפרסקאפרסק

הגדרה ואישור תקנים בפירות הגדרה ואישור תקנים בפירות : : בשלבים הכנהבשלבים הכנה��

. . דובדבן ותמרדובדבן ותמר, , רימוןרימון: : נוספיםנוספים

פעולות במטעים ובשווקים של פיקוח על פרי בוסר פעולות במטעים ובשווקים של פיקוח על פרי בוסר ��

).).תפוח וקיוויתפוח וקיווי, , מנגומנגו, , אבוקדואבוקדו, , דובדבןדובדבן, , אפרסקאפרסק, , ענביםענבים, , משמשמשמש((



בדרך לספאריבדרך לספארי) ) 1414%%במקום במקום (( סוכר  סוכר 1212%%ענבים עם ענבים עם  ענף הפי רות–מועצת הצמחים 
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אסונות טבעאסונות טבע/ / ביטוח נזקי טבע ביטוח נזקי טבע 

 שיפור מהותי בהיקף ה ביטוח  שיפור מהותי בהיקף ה ביטוח 20102010--ענף הפירות עשה בענף הפירות עשה ב��

::המוצע למגדליםהמוצע למגדלים

: : בשתי רמותבשתי רמות כל המגדלים מבוטחים בביטוח רב סיכוניכל המגדלים מבוטחים בביטוח רב סיכוני. . 11

החלת הביטוח על כלל החלת הביטוח על כלל . .  מנורמטיבי מנורמטיבי% % 7070, , נורמטיבי מלאנורמטיבי מלא

המגדלים סייעה להחזרת מגדלים נוספים למעגל המגדלים סייעה להחזרת מגדלים נוספים למעגל 

 להתמודד עם נזק  כלכלי של אבדן  להתמודד עם נזק  כלכלי של אבדן איפשרהאיפשרהוכן וכן . . המבוטחים המבוטחים 

..יבול בחורף ח םיבול בחורף ח ם

    . . % % 5050--ב כ ב כ צמצום  עלות מרכיב נזקי טבע בביטוח החוב ה צמצום  עלות מרכיב נזקי טבע בביטוח החוב ה . . 22

 טיפול מקצ ועי ומרוכז בשיפור  טיפול מקצ ועי ומרוכז בשיפור --בביטוחי הרשות בביטוחי הרשות . . 33

..והתאמת הפוליסה לצרכי המגדליםוהתאמת הפוליסה לצרכי המגדלים
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פ לצרכנים ולנוטעיםפ לצרכנים ולנוטעים""תועלות תוצרי המותועלות תוצרי המו

י נטיעת זנים מבכירים י נטיעת זנים מבכירים "" מתיחת תקופת השיווק ע מתיחת תקופת השיווק ע��

..שזיפים ותפוחיםשזיפים ותפוחים, ,  באפרסקים באפרסקים––ואפילים ואפילים 

 הארכת תקופת השיווק לרוב חודשי השנה ומניעת  הארכת תקופת השיווק לרוב חודשי השנה ומניעת ��

י אמצעים טכנולוגיים כמו כיסוי י אמצעים טכנולוגיים כמו כיסוי ""תקופות של עודפי יבול עתקופות של עודפי יבול ע

..מטעים בבננות ובענביםמטעים בבננות ובענבים

י י ""הארכת חיי מדף באחסון ומניעת נזקים בפרי הקטוף עהארכת חיי מדף באחסון ומניעת נזקים בפרי הקטוף ע��

: : התוצאההתוצאה. . ענבים ואגסענבים ואגס, , בתפוחבתפוח: :  לדוגמא לדוגמאMCPMCP  11-- ב בשמוששמוש

.. חודש בשנה חודש בשנה1212--הפרי זמין כהפרי זמין כ

  הולהול''מגמגי גדיד מוקדם של י גדיד מוקדם של "" ע עשילפוחשילפוח מניעת  מניעת ––בתמרים בתמרים ��

..והשגת תמורה גבוההוהשגת תמורה גבוהה

 עד  עד --באפרסמוןבאפרסמון. .  הארכת השיווק עד מרץ הארכת השיווק עד מרץ––ברימונים ברימונים ��

..אפרילאפריל
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שיווק שיווק 

 הענף פועל להרחבת מגוון מיני הפירות המיוצאים  הענף פועל להרחבת מגוון מיני הפירות המיוצאים --יצוא יצוא 

קידום אפיק יצוא קידום אפיק יצוא . . מישראל ולאיתור שווקי יעד נוספיםמישראל ולאיתור שווקי יעד נוספים

..החקלאותהחקלאות. . בשיתוף מבשיתוף מ  תפוחים לסוריהתפוחים לסוריה

, ,  מפגשי משווקים להחלפת  מידע באבוקדו מפגשי משווקים להחלפת  מידע באבוקדו––  תיאום ומידעתיאום ומידע

. . אגס ופורום כלליאגס ופורום כללי, , תפוחתפוח

..סקירה ופרסום מעודכן של מחירים סיטונאייםסקירה ופרסום מעודכן של מחירים סיטונאיים

העלאת העלאת . . ופיטאייהופיטאייהתמר תמר , ,  פעילות בשקד פעילות בשקד––   ופרסום ופרסוםממ""קדקד

ערך ומודעות לבריאות בפירות עם דיאטנית מוסמכתערך ומודעות לבריאות בפירות עם דיאטנית מוסמכת
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הדברה מרוכזתהדברה מרוכזת

מ והמועצ ה מ והמועצ ה ""שהשה, , צצ" " להג הלהג ההשירותים השירותים , , משרד הח קלאותמשרד הח קלאות��

..שנתית לטיפול בזבובשנתית לטיפול בזבוב--יזמו הכנת תכנית רביזמו הכנת תכנית רב

גליל גליל : :  מובילים מוביליםאיזוריםאיזוריםהת כנית מיושמת כבר במספר הת כנית מיושמת כבר במספר ��

היעד להגיע לכיסוי היעד להגיע לכיסוי .  .   יעקב יעקבזכרוןזכרון, , ערוגותערוגות, , לכישלכיש, , גג""רמהרמה, , עליוןעליון

..מרבית השטח הנטועמרבית השטח הנטוע

במסגרת ה תכנית בוח נים ומיישמים מגוון שיטות לרבות במסגרת ה תכנית בוח נים ומיישמים מגוון שיטות לרבות ��

).).ערוגותערוגות((לכידת זבו בים במלכודות ללכידה המונית לכידת זבו בים במלכודות ללכידה המונית 

מיזמים אזורייםמיזמים אזוריים



 ענף הפי רות–מועצת הצמחים 

 כחלק מ פעולות ההדברה מושם דגש על  כחלק מ פעולות ההדברה מושם דגש על --סניטציהסניטציה��

..נבחנות שיטות לתמרוץ וביצוע סניטציה יעילהנבחנות שיטות לתמרוץ וביצוע סניטציה יעילה. . סניטציהסניטציה

  אבט יפ ו ס  למ יכ ו ן  סנ י טצ י ה
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SITSITהדברה בשיטת הדברה בשיטת 

' '  ד ד24,00024,000  --ביצוע פרויקט לפיזור זבובים עק ריםביצוע פרויקט לפיזור זבובים עק רים

. . ובלכישובלכיש, , גג""רמהרמהבדרום בדרום , , בבטיח הבבטיח ה



 ענף הפי רות–מועצת הצמחים 

צמצום דרסט י בהיט לי המו עצה

פרי

היטל ללא 

בטוח בשנת 

 2005

בחישוב 

לדונם

ההיטל 

שנקבע 

בתקנות  

2007

       55.00         50.00       45.00        8912058.00אבוקדו

       85.00         80.00     100.00      99110110.00אגס

       38.50         23.50       23.00        11010015.00אפרסמון

       53.00         53.00       53.00        16313065.00אפרסק / נקטרינה

       48.00         40.00       35.00        9210080.00משמש

       67.00         60.00       72.00        3188080.00מנגו

       32.00         23.50       25.00        2807028.00ענבי מאכל 

       55.00         55.00       70.00      176110110.00רימון

       50.00         80.00       80.00        14113080.00שזיף יפני **

       44.00         40.00       30.00        675149.00שקד 

       90.00         90.00     110.00      234150130.00תפוח

       50.00         60.00       60.00        10010040.00בננה

2007200820092010

ההיטל ללא בטוח

צמ צום  דרסטי בהיטלי המועצ הצמ צום  דרסטי בהיטלי המועצ ה
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20112011--יעדי ה ע נף ליעדי ה ע נף ל

ביטוח בקנטביטוח בקנט1.1.

פפ""מומו. . 22

הדברת זבובהדברת זבוב. . 33

..מידע וקשר עם מגדליםמידע וקשר עם מגדלים. . 44
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20112011--יעדי ה ע נף ליעדי ה ע נף ל

ביטוח בקנטביטוח בקנט1.1.

..הקטנת יחידת המינימום לשמאותהקטנת יחידת המינימום לשמאות. . אא

יבול שעלות איסופו גדול מערכו יבול שעלות איסופו גדול מערכו --""אפסאפס""הגדרת יבול הגדרת יבול . . בב

..הכלכליהכלכלי

..הפרדה לזנים במספר מיני פירותהפרדה לזנים במספר מיני פירות. . גג

הגדלת מגוון מסלולי ביטוח רשות בביטוח רב סיכונים הגדלת מגוון מסלולי ביטוח רשות בביטוח רב סיכונים . . דד

).).יבול ורמת שיפוייבול ורמת שיפוי((

חזור
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המ שךהמ שך--  20112011  --יעדי ה ע נף ליעדי ה ע נף ל

פפ""מומו. . 22

זני תפוח אדום זני תפוח אדום ((י יבוא י יבוא "" זנים ע זנים עבאיקלוםבאיקלוםהרחבת הטיפול הרחבת הטיפול . . אא

))ואגסיםואגסים

::יזום תכניותיזום תכניות. . בב

החירכון החירכון טיפול במחלת טיפול במחלת --

עיו ו ת תפרחו ת  במנגו עיו ו ת תפרחו ת  במנגו --

הרחבת מיזם ח דקונ ית הדקלהרחבת מיזם ח דקונ ית הדקל--

מעקב על השפעות השימוש ב קולחי ן מעקב על השפעות השימוש ב קולחי ן --

מיזם כ ני מו ת ק מחי ות מיזם כ ני מו ת ק מחי ות --

מיזם עש התפוח המדומהמיזם עש התפוח המדומה--

חזור
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המשךהמשך--  20112011--יעדי ה ע נף ליעדי ה ע נף ל

הדברת זבוב הפירות הדברת זבוב הפירות . . 33

 האיזורייםהאיזורייםהגדלת מספר המיזמים הגדלת מספר המיזמים . . אא

השלמת פיתוח כלי לאיסוף נשר וסילוקוהשלמת פיתוח כלי לאיסוף נשר וסילוקו. . בב

..הטמעת כללי סניטציה במטעים וביצועםהטמעת כללי סניטציה במטעים וביצועם. . גג

  SITSITהרחבת הטיפול בשיטת הרחבת הטיפול בשיטת . . דד

))ערוגותערוגות((שילוב מלכודות ללכידה המונית כהדברה רגילה שילוב מלכודות ללכידה המונית כהדברה רגילה . . הה

חזור
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המשךהמשך--  20112011--יעדי ה ע נף ליעדי ה ע נף ל

מידע וקשר עם המגדליםמידע וקשר עם המגדלים. . 44

..כנסים מקצועיים כנסים מקצועיים . . אא

.הפצת דף קשר על בסיס קבועהפצת דף קשר על בסיס קבוע. . בב

.. הגידול הגידולבאיזוריבאיזוריבקור בקור . . גג
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, ול קר את ס יו ם

!קח פרי ותהיה לי בריא


