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 "ירוק לעמק הפתוחים המרחבים
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העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין  המובאים  מטעמם.
התוכן ומערכת הכללים של השפה , כמו גם הניסוח והמהות

הן באחריות הכותב בלבד.

גילוי נאות: ...״לא היה כלום, לא יהיה כלום כי אין כלום״...
בין כל הידיעות המופיעות  ברשת, יש סקופ:

..."עורך עיתון  אליו פנה רוה"מ בנימין נתניהו"... 
למען הסר ספק - לא אני הוא עורך העיתון אליו טילפן 

ראש הממשלה. 
אנחנו כאן, נמשיך לעסוק בחקלאות, בהדרים, בשיווק, 

בפערי התיווך , במחירי המים ובתמורה לחקלאי. 
ניתן לאיש  נמשיך ללא מורא וללא משוא פנים, ולא 

להסיט/להסית  אותנו מהדרך . 

עוד בגיליון זה: מדור זנים ) אשכולית אדומה(, ״לפני 
סגירת הגיליון״  דבר הארגון לפרדסן, ״צרות״ של אחרים, 
מאמר של ד״ר ערן רווה על השפעות ארוכות טווח של 

איכות מי ההשקיה ומדור חדש ״מכתבים למערכת״.

ארי.
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מכתבים למערכת21

בפרדס, המלצות לעונה22

ד 
ק

ש
וי 

 ל
ם

יר
מ

 ע
ם:

לו
צי



4

תמונת מצב
טל עמית

סקירת עונת השיווק 
2016/17

 )4/2/2017 ב  )הסתיים   5 נכון לשבוע 
אנחנו נמצאים בערך בנקודת מחצית עונת 
הקטיף שלנו. חודשים דצמבר וינואר היו 
קשים מאוד מבחינת השוק המקומי, וכך 
גם שוקי היצוא )האירופיים( – בחודש 
ינואר.בשני המקרים מדובר בעודפי פרי 
המצטברים בשווקים – כל שוק וסיבותיו 

שלו.
בשוק המקומי – קריסת השוק הרוסי 
גדולות של  כמויות  גרמה להצטברות 
פרי שהיו מוצאים את דרכם לשוק הרוסי. 
תוסיפו לכך את העיכוב של חודש שחל 
בפתיחת השוק לרצועת עזה והרי מתכון 
בטוח לעודפים עצומים.הזנים שסבלו 
נובה, מירב,  קשות מתהליכים אלו הם 
אורה ואודם.אם זה לא הספיק לזנים אלו, 
הם קיבלו מכה נוספת כתוצאה מכמויות 
גדולות של "אורי" גדול, שגרם לרשתות 
ולסיטונאים להסב הזמנות לקו המוצרים 
הזה. למרות התקופה הקשה מאוד, לקראת 
תחילת פברואר, המצב משתנה, כאשר 
בכמויות  ואודם  אורה  של  יצוא  החל 
אך  נפתח,  העזתי  וגם השוק  סבירות, 

במחירים נמוכים מאוד.
 5 נכון לשבוע  היצוא  יצוא – כמויות 
נמצאות בעמוד 11 בצורה מפורטת, עם 
הקודמות. אם  העונות  השוואה לשתי 
יש זנים שכדאי לציין במיוחד העונה אז 
כמובן ה"אורי" שמזמן הפך לזן היצוא 
)כמותית( מס' 1 ומיוצא כרגע בקצב של 
כ-6,000 טון בשבוע !!, וכן האשכוליות 
)וכן  האדומות – שמגמת הביקוש להן 
המחירים( נמצאת בעליה מתמדת מזה 
שנתיים )אחרי שסיימנו לעקור מחצית 

משטחי הזן !!(.

היפים  הביקושים  לציון  ראויים  כן 
לאשכוליות לבנות )גם מחירים( ולפומלית.
זנים שהיצוא שלהם ירד משמעותית הם 

הנובה,מינאולה,מירב, מיכל.
אירועים אקלימיים קשים שאירעו באזור 
ולנסיה לאחרונה, גורמים לשינוי לטובה 

במגמת הביקוש לפרי הישראלי.
שוק המזרח הרחוק – התחליף האידיאלי 
לשוק האירופי, שם אנו סובלים מתחרות 
עלינו  המקשה  ומשער מטבעות  קשה 
הוא   – הייצור  הוצאות  את  לכסות 

שלושה  כולל  שכרגע  הרחוק,  המזרח 
וקוריאה. יעדים אלו,  יפן, סין   : יעדים 
הגם שיש להם דרישות יצוא מחמירות 
ויקרות, מתגלים כיעדים אטרקטיביים 
מאוד לשני המוצרים העיקריים שלנו 
וגם  האדומה,  והאשכולית  ה"אורי"   –
למספר זנים אחרים.בעוד שבקוריאה אין 
"בשורות" וכמויות הפרי המיוצא נמוכות 
מאשתקד, בצורה משמעותית ) 47% -( 
יש  וסין  יפן   – הרי שביעדים האחרים 

התפתחויות מעניינות.

נתוני היצוא ליפן ב 3 השנים האחרונות )כל העונה( לעומת שבוע 5 בעונת 16/17

עונת זןמדינה
13/14

עונת 
14/15

עונת 
15/16

עונת 
שינוי 16/17%*

יפן
213481,846530%סנרייז
2,5791,3652,0472,01698%סוויטי

404626217323149%אורי
15693778837% אש' לבנה

10637פומלו צ'נדלר
210%אורה

2993217427265,000183%סה"כ

נתוני היצוא לסין ב 3 השנים האחרונות )כל העונה( לעומת שבוע 5 בעונת 16/17

זןמדינה
עונת 
13/14

עונת 
14/15

עונת 
15/16

עונת 
שינוי 16/17%*

סין
1,8129852,3932,601109%סנרייז
106143279838300%סוויטי

19244165487295%אורי
86אורה
5126נובה

146לימון
23טבורי
2933אודם

2,2851,1772,9464,085139%סה"כ
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בשני המקרים )סין ויפן ( אנחנו רואים 
גידול משמעותי בכמויות היצוא, כאשר 
בצורה  עברנו  העונה  במחצית  כבר 
הכלליות  הכמויות  את  משמעותית 
את  מסכמים  הקודמת.אם  העונה  של 
) כולל  כלל יצוא ההדרים ליעדים אלו 
קוריאה ( מדובר כרגע על כ 11,000 טון, 
המהווים,נכון לעכשיו, גידול של 20% 
לעומת הכמות העונתית שיוצאה בעונה 
היצוא   – נוסף  נתון מרשים  הקודמת. 
למזרח הרחוק תופס כרגע נתח שוק של 
12.8% מכלל יצוא ההדרים, כאשר בעונה 

הקודמת כולה הוא היה רק 8% עונתי.
אנו  גם בתעשיית המיצים  תעשייה – 
רואים גידול משמעותי בכמויות,כ 7% 

לעומת אשתקד.
הגידול המשמעותי הוא בקליטת הקליפים 
)26%(, לעומת ירידה באשכוליות )6.5%(. 
מגמה זו תואמת את ההסברים לעיל בנושא 
הביקושים לקליפים ולאשכוליות ביעדים 

האחרים – ש. מקומי ויצוא.

נהיה צפוף שם, בשלהי העונה 
לפני כ 30- שנה, שוק ההדרים הקליפים 
קלמנטינות  על  בעיקר  מבוסס  היה 
ספרדיות וקורסיקאיות שהבשילו בתחילת 

העונה ובמרכזה.
החל מחודש ינואר והלאה הגיעו לשוק 
מספר זני עבר בעלי איכויות בינוניות 
עד גרועות, אך בשל המצאי המוגבל, הן 
נחטפו במחירים גבוהים. מדובר בזנים 
שכמעט נעלמו מהמדף – טופז/אורטניק, 
אלנדייל, הרננדינה, פורצ'ן ועוד כמה 

שבוודאי נשכחו.
על רקע זה, ישראל ומדינות אחרות, נכנסו 
אפילים  קליפים  של  פיתוח  לתהליכי 
ואיכותיים, מתוך מטרה ל"כבוש" פלח 

שוק זה.
מטרת הכתבה להציג את הקורה כיום 
ובעתיד הקרוב, אצלנו ואצל המתחרים 

– בפלח שוק זה.

שטחי קליפים אפילים ופוטנציאל שיווק )דונמים ואלפי טון(
פוטנציאל שיווקשטחזןמדינה
52,000210,000אפוררמרוקו

55,000150,000אוריישראל
45,200180,000אפוררספרד
22,00066,000אוריספרד
30,000120,000טנגוספרד
204,000726,000סה"כ

האורטניק, שהסתלקותו  סיפור  מלבד 
תקל במעט על העומס בשוק, יהיה צורך 
הכמויות שישווקו בשוק  ל"דלל" את 

האירופאי :
/ א.  זנים אפילים  נטיעות של  תכנון 

בלימת הנטיעות )אצלנו כבר בתהליך 
מתקדם(.

יפן ב.  )סין,  שווקים חדשים  פתיחת 
ואולי חדשים נוספים עבורנו (

תחרות על האיכות ועל המחיר בשוק. ג. 
במחיר – אנחנו לא במשחק !

התפתחות יצוא הקליפים האפילים 2011/12-2016/17 )באלפי טון(
% תוספת16/17*11/1212/1313/1414/1515/16זןמדינה
4267659910613527%אפוררמרוקו
1221351321501571602%אפוררספרד

263327%----אורי
49495365689033%אוריישראל
21325125031435741817%סה"כ

*הערכה

זה המצב, נכון לעונה הנוכחית. לאור 
השטח הקיים והנטיעות הצעירות, ננסה 
להעריך את הפוטנציאל בעתיד הקרוב:

המשמעויות של המצב המתפתח – עלייה 
של 74% בכמויות הפרי בתקופת ינואר – 
אפריל. זנים נחותים – לא ישרדו, ויפנו 

את מקומם.
הנפגע המיידי – הזן אורטניק

יצואייצורמדינה
20,0005,000מרוקו
160,000135,000ספרד

20,00015,000קפריסין
3,0001,000ישראל

ליאיר אורן חברנו היקר
משתתפים בצערך ובאבלך על מותה של אשתך

ציונה
שלא תדעו עוד צער ויגון

חבריך המדריכים וכל משפחת ההדרים בארץ ישראל
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דבר הארגון לפרדסן

א. עש התפוח המדומה- מזיק הסגר 

חקלאים ובתי אריזה עושים פעולות רבות להקפיד שלא . 1
יתגנב פרי נגוע בעש ליצוא. תפיסת עש התפוח בחו”ל עלול 
לפסול את היצוא של הפרי הישראלי למדינות רבות. אין 
אפשרות למניעה מוחלטת אבל בינתיים התגלה רק מקרה 
אחד בפרי שנשלח לצרפת הפרי ליפן ולסין עדיין לא הגיע 
לשווקים ולכן יש “להתפלל” שהפעילות הרבה שנעשית 

בבתי אריזה, תצליח. 
פיקוח והדרכה – שני פקחי המועצה בנוסף לפקחי הגנת . 2

הצומח עוברים בכל בתי אריזה בארץ מחלקים פלקטים 
והאורזות  צבעוניים לצורך הדרכת הקוטפים, המבררות 
ובנוסף מדריכים את עובדי בתי האריזה באיתור פרי נגוע.
הפקחים בודקים גם את האיכות כדי שמבתי אריזה יצא 
פרי באיכות אחידה. עקב הדרישות הקפדניות ליצוא לסין, 
יפן וקוריאה, הגנת הצומח בודקת שני אחוז מהפרי כלומר 
שתי תיבות מכל משטח. יש להודות לאנשי הגנת הצומח 
שעושים עבודה קפדנית ומסורה לשמירת היצוא הישראלי. 

ב. מכירת “האורי” בשווקים 

הפדיון בשקלים אחרי ירידת ערך הדולר והיורו, צפוי להיות . 1
נמוך השנה, איכות הפרי בינתיים טובה, למעט כמות קטנה 

שנשארה במלאים אצל הסוחרים.
רוב היצואנים הקטנים שולחים את הפרי לצרפת, בעיקר . 2

לשווקים הפתוחים. ליצואנים גדולים, יש תכניות שיווק 
לרשתות השיווק שונות . המחירים בשוק הסיטונאי רנג’יס 
יותר ממחיר  נמוך  יצואנים ישראלים  ריבוי  בצרפת עקב 
הרשתות, אבל מחיר נמוך זה משפיע גם על הורדת המחירים 

ברשתות השונות. 
בשבוע שעבר בשוק רנג’יס נראה פרי מ-26 יצואנים ובתי . 3

אריזה, מתוך הנחה שאיכות הפרי זהה, התחרות בין היצואנים, 
גורמת להורדת מחירים לכולם וכאמור משפיע גם על המחיר 

ברשתות.
יצואנים גדולים מפזרים את הפרי שלהם בהרבה שווקים . 4

כמו קנדה, ארה”ב, סין ויפן, וזאת כדי להקטין את כמויות 
הפרי, הנשלח לצרפת, הפרי מספרד “אפורר והאורי” מתחיל 

להיכנס בכמויות גדולות יותר ופודה מחירים יותר טובים 
מהפרי הישראלי בעיקר עקב הדימוי שיצא להם בשוק כפרי 

ייחודי ואחיד לאורך זמן. 
עד תחילת חודש פבואר יצאו מישראל כ-30 אלף טון מתוך . 5

הכמות הצפויה של 90 אלף טון. המשמעות שהעונה תארך 
עד סוף אפריל בעיקר עקב חוסר כושר אריזה בבתי אריזה 
בארץ, צריך לזכור שבאפריל, מאי מתחיל שיווק פרי קיץ 

באירופה. 
דו”ח משוק רנג’יס בצרפת מ-06.02.17, רצ”ב קטעים מדוח . 6

שקיבלתי מסוחר בשוק רנג’יס על מכירת ה”אורי”:
כמה סוחרים בשוק מרוקנים את המלאים הישנים שלהם א. 

במחיר נמוך לקראת גידול הכמויות הנשלחות מישראל. 
חברת ______ מוכרת סוג א’ ב-0.5 ו-0.6 יורו לק”ג .ב. 
וחברת ___________ ג.  חברת ____________ 

מוכרות במחיר 0.7-0.8 יורו לק”ג. 
חברת __________ במחיר 0.8 יורו לעומת המחיר ד. 

הקודם שלהם שהיה 1.2 יורו לק”ג. 
יש שני ערוצי שיווק מקבלים, האחד במחיר נמוך של סוג ה. 

א’, המשתווה למחיר קלאס -2 0.5-0.8 יורו לק”ג, ושאר 
הפרי היפה במחיר סטנדרטי של יורו, 1.30 1- לק”ג.

בשוק נמכר פרי עם אותה איכות במחירים שונים מ-0.6 ו. 
עד 1.2 יורו. הפרי הטרי מקבל מחיר יותר טוב.

ולא ז.  זה במצב המחירים הקיים,  ממליץ לצאת משוק 
להתחרות במחירים האלו, עד להתייצבות השוק. 

בשוק נראים פרי ישראלי עם מותגים שונים, מצורפת ח. 
רשימת שמית של 26 בתי אריזה ויצואנים !!!

ג. שוק מקומי 

המחירים הנמוכים ברוסיה גרמו “להצפת “ השוק המקומי . 1
בפרי, שכל השנים יצא לרוסיה. עם תחילת קטיף האור, השוק 
מקבל פרי גדול וכן פרי קלאס 2, כך שהמחירים לחקלאים 

נמוכים מאוד. 
תאום מחירי המינימום בין משווקי הדרים בשוק המקומי :. 2

הוקמה ע”י ארגון המגדלים רשת וואטאס שנקראת “מחיריי א. 
הדרים – ארגון המגדלים “, ברשת משולבים כל בתי 
אריזה והמשווקים ובה יופצו מחירי מינימום מומלצים 

מתוך כוונה לשפר את הפדיון החקלאים. 

חי בנימיני

זה שאתה לא “רואה” – הוא “שיפיל” אותך
 )שלט בחדר תדריכים של טייסי קרב(.

המשך בעמוד 8



עדיף להיות בטוחים. דשנים.
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עלוומיד הוא דשן חנקני איכותי שפותח במיוחד 
במעבדות חברת דשנים, בריכוז נמוך של ביורט 

ובהתאמה לצרכים הייחודיים של החקלאים בישראל. 

עלוומיד מיועד לריסוס עלוותי ומשמש להתעוררות 
משופרת, לעידוד הלבלוב והפריחה בפרדסים 

ולחיזוק החנטים במטעי נשירים.

עלוומיד משווק בכל מחסני המכירה לתשומות 
חקלאיות וגם בהזמנה ישירה, לכל מקום בארץ. 

להתעורר אל האביב.
עלוומיד!

להזמנות: 1-800-77-88-77
האגרונומים שלנו כאן בשבילך.

להתייעצות והדרכה: 
טל. 04-8468178/9   פקס. 04-846829
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אוריאה  

דלת-ביורט

כוז נמוך
ברי

מ-0.3%
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הדר ב.  פרי  לזכור שצריכת  צריך 
בארץ היא קבוע, גם כאשר יורד 
קונה  לא  הבית  עקרת  המחיר, 
לכן  קודם,  שקנתה  ממה  יותר 
שמירת המחיר תלויה במשמעת 
של המשווקים תוך התעקשות על 

מחיר הוגן לחקלאים. 
אני אזמן את כל המשווקים לשוק ג. 

המקומי לפגישה במועצת הצמחים 
ומדיניות  נוהל תאומים  לקבוע 

לשיפור המחיר לחקלאים.
מדריכי שה”מ- איך לשרוד בענף 

עם הפדיון הנמוך 

רק חקלאי מצטיין ישרוד את התקופה . 1
הקשה שאנחנו עוברים. 

חבורה . 2 שה”מ-  במדריכי  העזרות 
מקצועית ונאמנה לחקלאים עם ידע 
רב, שעובר מדור לדור, תוך הפריה 

הדדית בין המדריכים מרחבי הארץ, 
המדריכים מעורבים בגידול ויש להם 
ידע על דרישות בתי אריזה ויצוא. יש 
חקלאים רבים שלא נעזרים במדריכים 
האזוריים, הידע שלהם שווה “זהב” 
וחובה על החקלאים להתייעץ בהם. 

המדריכים עפ”י אזורים - . 3
גליל – ניצן רוטמן 050-6241584

עמק הירדן – דוד גפן – 050-5295524
גליל מערבי והעמקים  שלום שמואלי - 

050-5209396
מרכז – יעקב הרצנו- 050-6241436

מרכז – דניאל קלוסקי – 052-4575174
דרום – עינת גרזון – 050-6352927

דרום- שימאל’ה הולצמן- 050-6241195 
פנו למדריכים אלו שישמחו לעזור לכם. 

כתבה זו מוקדשת לקורא הנאמן רפי שגב 
ממושב גמלא על הסיוע מכל הלב שנתן 

לי. 

������������������������
����������

����
��	������	���������������
��
������������

������������������������

�������
�
��������

� ������������������
���	��������

���������������������������������������

 סגירת הגיליון , עם
 

ושל   גליל אקספורט תשווק  את התוצרת החקלאית של "אבוקדו גל" מהגליל העליון 
 "צמח אבוקדו" עמק הירדן. 

גל" לשווק את כל תוצרתה המיועדת לייצוא דרך גליל -במסגרת זו מתחייב "אבוקדו

גל , הנו בית -אקספורט ולשוק המקומי דרך חברת האחות "גליל שוק מקומי". אבוקדו

אלף טון יצוא ושוק מקומי השייך למפעלי גליל עליון.  הסכם זה  25 -אריזה של כ

יווק בלעדי של של תוצרתה ליצוא ולשוק מתווסף להסכם  קיים עם "צמח אבוקדו" לש

המקומי . צמח אבוקדו הנה, חברת בת מתשלובת צמח מפעלים אזוריים, המאגדת את 

מילואות תשלובת בבעלות  "גליל אקספורט" החקלאים מתשעה מקיבוצי עמק הירדן.

ל "״ לשיווק תוצרתם בחו״אבוקדו גל הודיעה בימים אלו על עסקה שנחתמה עם

בשווי   ל הדרים , פלפל, מנגו ענבים וגזר"מייצאת לחואקספורט ובארץ. חברת גליל 

 מיליון יורו. 120של 

 
 
 חמש שנים הוקמה לפני כ "החברה  -לשעבר ממהדרין-החברה  דרור אייגרמן ל "מנכ 

גם  וירק פרי שווקת אך מהגליל איזור מתרכזת בפרי  מו בעקבות פירוקה של אגרקסקו
 טון סנרייז.1000-טון אור, ו 3000-. החברה אורזת כ"מהדרום והנגב

לדברי און ברזילי מנכ"ל תשלובת מילואות, "יש חשיבות גדולה בשיתוף בין מגדלים 
ממקומות אחרים בארץ. צירוף המגדלים מגליל עליון וצמח למגדלים שלנו בגליל  םג

שואה טובה יותר ובכך להגדיל המערבי שהם בעלי התשלובת, תאפשר לנו להשיג ת
משמעותית את ההכנסות למילואות ולחקלאים כאחד . העליה בכמות האבוקדו בארץ 

מביאה כבר השנה וככל הנראה גם בשנים הבאות לירידה במחירי השוק המקומי, פועל 
יוצא מאחוזי היצוא והיכולת שלנו לתמרן בין השווקים השונים באיכות ובכמויות 

 המתאימות".

אבוקדו-גל , הנו בית אריזה של 
כ- 25 אלף טון יצוא ושוק מקומי 
השייך למפעלי גליל עליון.  הסכם 
זה מתווסף להסכם  קיים עם "צמח 
אבוקדו" לשיווק בלעדי של של 
ולשוק המקומי.  תוצרתה ליצוא 
בת  חברת  הנה,  אבוקדו  צמח 
מתשלובת צמח מפעלים אזוריים, 
המאגדת את החקלאים מתשעה 
מקיבוצי עמק הירדן. חברת גליל 
אקספורט מייצאת לחו"ל הדרים , 
פלפל, מנגו ענבים וגזר  בשווי של 

120 מיליון יורו.
אייגרמן:  דרור  החברה   מנכ"ל 
ממהדרין- "החברה   -לשעבר 
הוקמה לפני כחמש שנים  בעקבות 
ומתרכזת  פירוקה של אגרקסקו 
בפרי  מאיזור הגליל אך משווקת  
והנגב".  מהדרום  גם  וירק  פרי 
החברה אורזת כ-3000 טון אור, 

ו-1000טון סנרייז.

"גליל אקספורט" 
בבעלות תשלובת 
מילואות הודיעה 

בימים אלו על 
עסקה שנחתמה 
עם ״אבוקדו גל״ 
לשיווק תוצרתם 

בחו"ל ובארץ.

עם סגירת הגליון



למטע הצעיר ולמטע המניב
 מולטיגרו™ - דשנים בשחרור מבוקר

פנה אלינו. האגרונומים שלנו לרשותך:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675,  מרכז: אבישי שניידר 054-5616221

דרום: יוסי סופר 054-5616122

חיפה בשטח - אתכם כבר 50 שנה

Years of Growth

www.haifa-group.com

ידידותי לסביבהדישון בכמויות מופחתותהזנה מיטבית לעץיישום יחיד בעונה

חדש

חדש

חדש

™, פשוט ומהיר, מספק הזנה מאוזנת ורציפה לאורך העונה באבוקדו, בהדרים ובמטעי נשירים.  יישום יחיד של מולטיגרו
או מרוחקות. בעייתי, למשל חלקות קטנות  הוא  אידיאלי לחלקות בהן הדישון במהלך העונה  ™ מציע פתרון  מולטיגרו
™ מאפשרות הפחתה בכמויות הדישון, ומצמצמות את שטיפת הדשן למי התהום.  הודות ליעילות גבוהה, נוסחאות מולטיגרו

™ 34-0-7 נוסחה למטעים צעירים בקרקעות פוריות, זמינה במשכי שחרור של 4 או 8 חודשים.  מולטיגרו  •
הנוסחה מתאימה לנשירים ולהדרים. 

™ 30-6-7+מיקרו מקבילה לנוסחה 34-0-7, מועשרת בזרחן ובמיקרואלמנטים, במשך שיחרור של  מולטיגרו  •
8 חודשים. הנוסחה מתאימה לנשירים והדרים בכל סוגי הקרקעות.

ומנגו(. הנוסחה, במשך שיחרור של             )אבוקדו  נוסחה מיוחדת לסובטרופיים  30-6-8+מיקרו   ™ מולטיגרו  •
12 חודשים, מספקת הזנה במשך כל השנה, לרבות בחודשי החורף.

™ 20-3-30 נוסחה לנשירים והדרים בוגרים. משך שחרור: 8 חודשים.  מולטיגרו  •
™ 23-4-23 נוסחה ייעודית לנשירים והדרים בשנות ההנבה הראשונות. משך שחרור: 8 חודשים.  מולטיגרו  •
™ 18-3-28+מיקרו נוסחה המכילה סטרטר )דשן טורבו(, לנשירים והדרים בוגרים. משך שחרור:    מולטיגרו  •

8 חודשים.

™ אבוקדו מכילה חנקן ואשלגן ביחס מאוזן, בתוספת מיקרואלמנטים. נוסחה ל 12 חודשים מזינה  מולטיגרו  •
את המטע גם בחורף.    

נוסחאות לנטיעות ולמטע צעיר

נוסחאות למטע מניב
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ניסויים בשטח

המים המושבים איתם אנו משקים את הפרדס מכילים סוגים 
שונים של מלחים ויסודות הזנה. בין הרכיבים השונים ניתן למנות 
מלחים דוגמת נתרן וכלור, רכיבי דשן כגון חנקן, זרחן ואשלגן, 
ושאריות חומרים כימיים כאלו ואחרים שמקורם מהתעשייה. 
ישנם תקנים לגבי הריכוזים המותרים של המומסים השונים 
ולרוב מדובר בריכוזים נמוכים שאמורים להיות בלתי מזיקים. 
בראשית שנות התשעים, עם תחילת השימוש במים מושבים נערך 
סקר הקולחים הארצי שנועד לבחון השפעות ארוכות טווח של 
השקיה במים אלו על החקלאות. הסקר כלל בין היתר כ- 136 
פרדסים מרחבי הארץ, ונפרש על פני ציר זמן של כחמש שנים 
תוך מעקב אחר השפעת המים על הקרקע, העצים והיבולים. על 
פי תוצאות הסקר ההשפעות על העצים היו מינוריות. בפועל, 
כעבור 15-20 שנה החלו להופיע דיווחים על נזקים שנגרמו 
למטעים כתוצאה מהשקיה ממושכת באותם מי ביוב מטוהרים. 
נזקים אלו כללו תהליכים של אטימת הקרקע, הרעלת מלח 
בעצים ופחיתה ביבולים. הנזק לא היה אחיד בעוצמתו והיה 
תלוי במשתנים רבים. היו מטעים שלא נפגעו כלל והיו כאלו 
בהם העצים החלו להתנוון. בין המשתנים העיקריים שהשפיעו 
על עוצמת הפגיעה בעצים ניתן למנות את הרכב מי הקולחין, 
סוג הקרקע, רגישות הזן המגודל, משטר ההשקיה המיושם, 
כמות הגשם ואופן פיזורו על פני השנה, וכמובן את ממד הזמן.
מן הספרות ידוע כי במטעים רב שנתיים דוגמת הפרדס, ההשפעות 
נבנות באופן הדרגתי על ציר של מספר שנים.  הסביבתיות 
לדוגמא, בניסיונות השקיה במים מליחים אותם קיימו בעצי 
אשכולית בבשור או בוולנסיה בגילת, אשר בהם כמות המלח 
שהוספה למי ההשקיה הגיע לרמות של 800 מ"ג כלור לליטר 
)ריכוז הגבוהה פי כמה מזה הקיים במי הקולחין המסופקים 
לחקלאים( לקח כשלוש שנים עד אשר התחילו לזהות את המלח 
בעלי העצים, וכחמש שנים עד שהגיעו למצב של רעילות. 
הדבר מסביר מדוע בסקר הקולחים הארצי, בו רמת המלחים 
במי ההשקיה היתה נמוכה מזו שאנו יישמנו בניסויי המליחות, 

גם לאחר חמש שנים לא נצפתה עקת רעילות מלח. 
לפני מספר שנים, ניתחנו את מצב המליחות בחקלאות ישראל על 
בסיס שני מקורות של נתונים: 1. שימוש במאגר נתוני בדיקות 
העלים אותם מבצעים פרדסני ישראל שנה אחר שנה )נתונים 
משלושים אלף בדיקות שנעשו על ציר זמן של כעשרים שנה 
מכלל פרדסי ישראל, אשר נאספות ומרוכזות על ידי מוטי פרס(. 
2. בדיקה נקודתית של 650 פירות וירקות מישראל שנאספו 
באופן מדגמי ממגדלים ורשתות שיווק מרחבי הארץ. התמונה 
שנתקבלה היתה בלשון עדינה לא טובה. נמצא כי במהלך העשרים 
שנה האחרונות )1992-2011( ריכוז הכלורידים והנתרן בעלי 
הפרדסים שנשלחו לבדיקה מעבדתית על יד המגדלים הוכפל 
ריכוז הכלורידים  והגיע לערכים המוגדרים כסף הרעילות. 
שעמד ב 1992 על 0.25 מ"ג לגרם עלה במרוצת השנים והגיע 
בשנת 2011 לערך של 0.5 מ"ג, כאשר במקביל ערכי הנתרן 
עלו מ 0.11 מ"ג לגרם לערך של 0.20 מ"ג. במקביל בבחינה 
אותה ערכנו לפירות ולירקות מישראל נמצא כי ריכוז הנתרן 
בחלק הנאכל גבוה בעשרות עד מאות אחוזים מהרמה המקובלת 
על פי הסטנדרטים האמריקאים או האירופאים. החריגה בדרך 
כלל היתה גבוהה יותר בגידולים הרב שנתיים, דוגמת הדרים, 
אבוקדו ותפוחים, בהם הנזק נצבר משנה לשנה, ונמוכה יותר 
בגידולים החד שנתיים דוגמת עגבניות גזר ומלונים בהם כל 
שנה מתחילים את תהליך הגידול מחדש )הנתונים הוצגו בכנסים 

ובספרות המדעית, וניתן לקבלם אצל כותב המאמר( 
במהלך 2016, בעקבות קבלת סט מעודכן יותר של נתוני בדיקות 
העלים אותם ביצעו הפרדסנים, ניסינו לנתח את מצב פרדסי 
ישראל כיום. לאן התקדמנו מאז הבדיקה האחרונה של 2011 ועד 
כמה נמשך תהליך ההידרדרות אותו זיהינו בניתוח הקודם. סט 
הנתונים הקיף בדיקות עלים מהעבר ועד 2015 מכלל מעבדות 
ישראל. בחינה מהירה של  ומייצג את כלל פרדסי  השירות 
הנתונים הצביעה על שינוי מגמה שלמעשה החל בשנת 2008, 

השפעות ארוכות טווח של איכות 
מי ההשקיה על פרדסי ישראל: 

אופטימיות זהירה
החומר מבוסס על ההרצאה שהוצגה בכנס ההדרים האחרון בברזיל

מוטי פרס2, ניר כרמי1, אפרת נויהאוס1, סאלם אבו-חזאעל1, משה אהרון1, והלא קרינאוי1
1. מנהל המחקר החקלאי. 2. מו"פ צפון

)eran@agri.gov.il( 1ערן רוה

המשך בעמוד 12
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מצטבר
שינוי ב-% 15/16 / 16/17   2014/15   2015/16  2016/2017שבוע  6   זן

8101,8552,0061,474-8%שמוטי         
444053961412%טבורי         

100%           2           קרה קרה       
2353,8083,1563,30721%אשכ' רגילות   

1,38228,03629,26528,017-4%סנרייז        
2112,03810,46410,96315%סוויטי        
3839162-3%           רדסון         

531,2907902,09963%לימון צהוב    
66200%           לימקואט       
224521452714%קומקואט       

153200713-24%           ליים          
230%                                 טופז/טנגור    
153,4635,4516,241-36%מינאולה       
4,9079,27712,489-47%           סנטינה        
112520391-78%           מיכל          
917171,019-87%           אורה          
6,83737,08731,02128,74020%אורי          
51,127702           מירב          
6%-           1516           תמי           
681,2056331,28790%אודם          

380%                                 מירבית        
1320610622094%פומלו לבן     

95676885024%           פומלו אדום    
9,48095,92396,17299,4330%סה"כ          

כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע  6  המסתיים ב-11/02/2017  )עונתי(

אנגורדה
תוספת קטנה עם תוצאה גדולה

לפגישת ייעוץ
ופרטים נוספים: 

 052-4317772
avivlydd@gmail.com

ללא הורמונים

דשן חדשני עם הרכב מיוחד של חומצות אמינו, זרחן ואשלגן.
תרכובת מנצחת אשר מעודדת את החנטה ואת גדילת הפירות. 

בשני יישומים בלבד, במועדים המקובלים, התכשיר תורם 
לעליה בכמות היבול ואיכותו. 

התכשיר נוסה בהצלחה במיכל, מירב, אור, אודם ובטבורי ניו הול.

כמות פירות גדולה יותר

עליה בגודל הפרי

עליה ביבול 

גם ללא שימוש בהורמון
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. השפעת המעבר לשימוש במים מותפלים על רמת הנתרן בעלים מפרדסי 2איור 
דוגמאות אותן שלחו פרדסני  5000 -. מבוסס על כ2015 -ו 2008ישראל בן השנים 

 ישראל במהלך שנים אלו למעבדות שירות שדה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. השפעת המעבר לשימוש במים מותפלים על רמת המגנזיום בעלים מפרדסי 3איור 
דוגמאות אותן שלחו פרדסני  5000 -. מבוסס על כ2015 -ו 2008ישראל בן השנים 

 ישראל במהלך שנים אלו למעבדות שירות שדה. 

 

R^2=0.782
Y=113.8-0.107*x+2.495e-5*x^2
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כשנתיים לאחר מועד תחילת הכנסת המים המותפלים לשימוש 
בישראל. מים אלו מאופיינים ברמות נמוכות של מלחים כתוצאה 
מהוצאת הנתרן והכלוריד. יחד עם זאת תהליך הפקתם כולל גם 
הוצאת מינראלים אחרים דומת המגנזיום, הנחושת והקלציום. 
המעבר לשימוש במים מותפלים בישראל נעשה באופן הדרגתי, 
כאשר היום כשמונים אחוז ממי השתיה )שמהווים מי המקור למי 

הקולחין איתם אנו משקים( מקורם במים מותפלים.
בחינת השפעת השינוי באיכויות המים על רמת הכלורידים 
בעלי הדרים מראה על שיפור ניכר במצב העצים )איור 1(. רמת 
הכלורידים בעלים שנדגמו מפרדסי ישראל אשר עמדה בשנת 
2008 על ערך של 0.53 אחוז מחומר יבש, ירדה במרוצת השנים 
והגיעה בשנת 2015 לערך של 0.35 אחוז מחומר יבש. מגמה 
דומה נמדדה לגבי רמת הנתרן )איור 2(. בעוד שבשנת 2008 
רמת הנתרן בעלים שנדגמו מפרדסי ישראל עמדה על 0.18 
אחוז מחומר יבש ירדה והגיעה בשנת 2015 לערך של 0.14 אחוז 
מחומר יבש. מדובר בירידה של כשלושים אחוז, שבעקבותיה 
עברנו בפרדסים מתחום ערכי כלוריד ונתרן המוגדרים כרעילים 
לעבר תחום ערכים גבוה אך תקין. מאחר ובעתיד יורחב השימוש 
במים מותפלים, ומאחר שגם לממד הזמן יש תפקיד, יש להניח 
כי מגמת השיפור בעצים תמשך. משמעות הדבר הינה שבעיית 
המליחות בפרדסנות ישראל הולכת ותופסת מקום משני על כל 

המשתמע.
האם ניתן לראות במגמה הנ"ל סוג של ניצחון. כפי הידוע לכולם 
לכל דבר יש מחיר. במקרה הנוכחי המחיר הינו הרכיבים האחרים 
שנעלמו ממי ההשקיה במהלך ההתפלה. הכוונה לרכיבים כמו 
המגנזיום החשוב ליצירת מרכזי הראקציה של הכלורופיל בצמח 
ולפעילות האנזימים הקשורים בתהליכי הפוטוסינתזה. עצים 
שלא ידושנו נכונה, יחשפו למחסורי מגנזיום יצהיבו והתפתחותם 
תיפגע. בחינה של השפעת המעבר לשימוש במים מותפלים על 
רמת המגנזיום בעלי הדרים נמצא כי במהלך השנים האחרונות 
חלה התדרדרות ברמת המגנזיום בפרדסי ישראל )איור 3(. בעוד 
שרמת המגנזיום שנמדדה בעלי הפרדסים בשנת 2008 עמדה 
על כ 0.33 אחוז מחומר יבש, בשנת 2011 הערכים ירדו לכדי 

. השפעת המעבר לשימוש במים מותפלים על רמת הנתרן בעלים מפרדסי 2איור 
דוגמאות אותן שלחו פרדסני  5000 -. מבוסס על כ2015 -ו 2008ישראל בן השנים 

 ישראל במהלך שנים אלו למעבדות שירות שדה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. השפעת המעבר לשימוש במים מותפלים על רמת המגנזיום בעלים מפרדסי 3איור 
דוגמאות אותן שלחו פרדסני  5000 -. מבוסס על כ2015 -ו 2008ישראל בן השנים 

 ישראל במהלך שנים אלו למעבדות שירות שדה. 
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איור 3.
השפעת המעבר לשימוש במים מותפלים על רמת המגנזיום בעלים מפרדסי 
ישראל בן השנים 2008 ו- 2015. מבוסס על כ- 5000 דוגמאות אותן שלחו 

פרדסני ישראל במהלך שנים אלו למעבדות שירות שדה. 

איור 1.
השפעת המעבר לשימוש במים מותפלים על רמת הכלורידים בעלים מפרדסי 
ישראל בן השנים 2008 ו- 2015. מבוסס על כ- 5000 דוגמאות אותן שלחו 

פרדסני ישראל במהלך שנים אלו למעבדות שירות שדה.

איור 2.
השפעת המעבר לשימוש במים מותפלים על רמת הנתרן בעלים מפרדסי 
ישראל בן השנים 2008 ו- 2015. מבוסס על כ- 5000 דוגמאות אותן שלחו 

פרדסני ישראל במהלך שנים אלו למעבדות שירות שדה. 

0.28 אחוז מחומר יבש. יש לשער שההשפעה לא פסחה על כלל 
חקלאות ישראל ותופעת הערכים הנמוכים של מגנזיום בעצי 
ההדר תאפיין את כלל התוצרת החקלאית מישראל. ההשלכות 
של הנושא על בריאות הציבור גם היא ברורה. חלק מהמגנזיום 
והירקות אותם אנו  ומהפירות  המגיע לגופנו מקורו מהמים 
אוכלים, וכבר נכתב רבות על הקשר בין מחסור מגנזיום בגוף 

האדם והסכנה למוות ממחלות לב.
למרות שההשלכות של מחסורי מגנזיום על החקלאות ובריאות 
האדם הינן חמורות ביותר, יחסית הן ניתנות לפתרון באופן פשוט. 
כשמדובר בעצים כל שעלינו לעשות הינו להשלים את רכיבי 
הדשן החסרים במי ההשקיה והבעיה תבוא לידי פתרון. כמובן 
שהדבר עולה כסף ואפשר לקיים דיון שלם לגבי מיהו הגורם 
שצריך לשאת בעלות הנוספת. יחד עם זאת זהו כבר דיון שחורג 
מהתחום של המחקר הפיזיולוגי ולכן צריך להיעשות במקומות 
הרלוונטיים ובשיתוף עם כלל הגופים בהם הנושא נוגע. כרגע, 
כל שנותר מהצד של המחקר הינו להמליץ על ביצוע מעקב אחר 
רמות כלל יסודות ההזנה בעלים, וזאת על מנת למנוע הגעה 

למחסורי הזנה ופגיעה בעצים.
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 שלוש עמוד
 

 
 העורך של ולחנומש

 מכשפות ציד מתנהל האחרונות בשנים שלה. החקלאות על מגנה שאינה שפויה מדינה מכיר איני"
 קרקעות את שודדים הם כגון: האשמות בגנותם. נאמרה שלא מילה נחסכה ולא החקלאים נגד

 מספקים שהם שוכחים אנחנו לא. ומה חומדים מנותקים, מיליונרים מזהמים, מים, גונבי המדינה,
 את והופכים הארץ גבולות על שומרים בעולם, הטובים מן החלב מוצרי את הטרי, הסלט את לנו

 "ירוק לעמק הפתוחים המרחבים
 . עטר בן משה , 6 בעמוד  המשך

 
 

 טיפולי, "גילבוע"מ העצוב פרידה הגיליון", סגירת "לפני , (שמוטי) "זנים" מדור :זה גיליוןב עוד
 לעונה. והוראות נוסטלגיה אחרים, של "צרות" , "לכיתה מהשדה" אודם, בזן דילול

 
 ארי.

 
 
 
 

 תוכן
  לכיתה מהשדה מצב, תמונת 4
  כלכלי עניין רק אינה ישראלית חקלאות 6
 אודם בזן דילול טיפולי 8

 אחרים של "צרות" 12
 גלנץ עו"ד עמדה, 17
 ,נוסטלגיה פעם" היה "כך 18
 שמוטי זנים, 19
 "גילבוע" אריזה מבית פרידה 22
 לעונה המלצות בפרדס, 23
 

״צרות״ של אחרים
תרגום מעיתונות חו"ל

 ,Fruitnet , Freshplaza, F.H.magazine
 Eurofruit , FreshProduce , Asiafruit

 Freshfruit portal , Americafruit
ארי גורן

 
 "צרות" של אחרים/ארי גורן

לנסות לצמצם אולי להקטין תמונות 
 לארבעה  עמודים 

תרגום  
:מעיתונות  חו"ל  

Fruitnet ,  
Freshplaza, F.H.magazine,     

Eurofruit , 
FreshProduce , Asiafruit   

Freshfruit  portal , Americafruit   
 
 
 

 פקיסטן, סמינר לשיווק פרי הדר
 הדרים המיועד למגדלי ומשווקיסמינר 

 נערך בפקיסטן ללימוד  גידול ושיווק.

 
מיליון טון של  2,132ה מייצרת המדינ

שווי הייצוא בעונה האחרונה ו פוזים ,ת
 מיליון דולר.  150,6-הגיע ל

 
  פקיסטן , ויכוח בנמלים מונע יצוא 

 של מאות מכולות מהזן מניעת יצוא 
KINNOW   .בגלל סכסוך עבודה 

 
 פקיסטן מגבירה יצוא תפוזים

 פקיסטן מגדילה כמויות יצוא התפוזים 
 (לאינדונזיה.  KINNOW)בעיקר 

 מיליון דולר. 23-שווי הזן בשוק נאמד ב
 
 

 
 חברה צ׳כית מייצרת 

למניעת פגעי ברד חדש רשתות  כלולמ
בשימוש נמצאות בפרי. הרשתות 

  .אלבניה רוסיה ואוזבקיסטן ,באירופה
 

  בדרום אפריקהמנדרינה חדשה 
נוטע  LEANRIהזן החדש בשם 

תקוות רבות בקרב המגדלים.  
 של קלמנטינה ומורקוט . הכלאה 

 
 בעל צבע  ,אפיל הפרי מיצי מאוד ,

  .תרוג ,קליף וכמעט ללא גרעינים
 

 נרצח במקסיקו הולנדי סוחר פרי 
י ארבע "ע מסעדהתוך הרצח בוצע ב

נפגע  44בן אנשים מזויינים. הסוחר 
 .ומלטנבפניו ומת במקום, הרוצחים 

 
 שיבושים בברלין 

בברלין גרמה  שדות התעופהשביתה ב
 -תקלות לאורחים הרבים שהגיעו ל
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-ייצוא הדרים מאוסטרליה מסתכם ב

 בעיקר לסין.  ,ליון דולרימ 315
  ,טון 210000 -כ הייצור

 .2020ב  ייצואהצפי להכפלת 
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 לארבעה  עמודים 
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פקיסטן, סמינר 
לשיווק פרי הדר

סמינר המיועד למגדלי ומשווקי 
ללימוד  בפקיסטן  נערך  הדרים 

גידול ושיווק.
המדינה מייצרת 2,132 מיליון טון 
של תפוזים , ושווי הייצוא בעונה 
מיליון  הגיע ל-150,6  האחרונה 

דולר. 

פקיסטן , ויכוח 
בנמלים מונע יצוא  
מניעת יצוא של מאות מכולות מהזן 

KINNOW בגלל סכסוך עבודה. 

פקיסטן מגבירה 
יצוא תפוזים

יצוא  כמויות  מגדילה  פקיסטן 
)KINNOW )בעיקר  התפוזים 
לאינדונזיה. שווי הזן בשוק נאמד 

ב-23 מיליון דולר.

מנדרינה חדשה
בדרום אפריקה 

LEANRI נוטע תקוות  הזן החדש בשם 
של  הכלאה  המגדלים.  בקרב  רבות 

קלמנטינה ומורקוט. 
הפרי מיצי מאוד , אפיל, בעל צבע 
תרוג ,קליף וכמעט ללא גרעינים. 

 הסכם  בין סוריה לרוסיה
הסכם בילטרלי הכולל יצוא פירות 

וירקות לרוסיה נחתם בתמורה 
 לכימיקלים וחומרי הדברה.

 
 

 שיפור האיכות תורכיה,
לאחר שנעצרו מספר משאיות לימון 

החל בגלל בעיות פיטוסניטריות בגבול 
מאמץ ייחודי להקטנת שאריות 

מבוצע ע״י  מהלךה .כימיקלים בפרי
משקיע אשר משרד הכלכלה התורכי 

 משלמים  25%-ומהעלות  75%
  המשתתפים.  פרדסניםה
 
 

 סגירת הגבול בין סוריה לירדן
עלולה לגרום נזק כבד לפרדסנים. 

דרך תעלת  "משלוח הדרים ל"מפרציות
 את עלות ההובלה . 60%-סואץ מייקר ב

 
  מלזיה , מטבע חלש וחוסר פרי

במחיר  30% -יותר מ עליה של
בעקבות הפיחות בשער  המנדרינה.

א וג ה"ק 8ל לתיבה ש המחיר ,המטבע
 .$ בשנה שעברה 7.18לעומת  $  14.05

 
 מצרים, עונה מאתגרת

שה מצד תורכיה ומניינים תחרות ק
הפרי משווק עי חברת  ,בנייבל גדולים 

  Capespan-הדגל הדרום אפריקאית 
 ,Outspan שונים מותגיםבשלושה 

,Goldland ,Sunchoice 

 

 
 כפור כבד באיטליה,

יבול בשיעור נזקי כפור גרמו לאיבוד 
  .70-80%של 

 
 

  צירוף מקרים ?,סופרמרקט ב ים צפרדע
ה נתגלתה ע״י עקרת בית צפרדע חי

 צפרדעו .ה באוסטרליהבחבילת חס
 בבריטניה. באריזת בננות מתה 

  
 

 בבית אריזהלעובדת  50000£ פיצוי 
ר באוסטרליה קיבלה פיצוי "ביאעובדת 

  לאחר ששערותיה נתפסו במסוע הפרי.
 
 

 , השנה החמה 2016
הן  2016-טמפרטורות קרקע שנמדדו ב

הגבוהות ביותר מאז החלו המדידות 
 .1880 שנתב
 
 

 מרוקובמשבר 
שר החקלאות המרוקאי נפגש עם 

 במטרה למצוא פתרונות. םמגדליה
החליטו לא לקטוף את הפרי  פרדסנים

. השר מנסה הגבוהותות ויעלהעקב 
בנטיעה, : למצוא פתרונות למשבר

זנים, במחסור פריסת בשווקים, ב
  בלתי מאורגן.השיווק בבבתי״אר ו

 
 לאוס ,התפתחות  בהדרים

 תכנית חדשה לביסוס ענף ההדרים
 וזנים חדשים. סטרליבאמצעות סיוע או

חברה צ׳כית מייצרת 
מכלול רשתות חדש למניעת פגעי 

ברד בפרי. הרשתות נמצאות בשימוש 
באירופה, אלבניה רוסיה ואוזבקיסטן. 

סוחר פרי הולנדי נרצח 
במקסיקו 

הרצח בוצע בתוך מסעדה ע”י ארבע 
אנשים מזויינים. הסוחר בן 44 נפגע 
בפניו ומת במקום, הרוצחים נמלטו.

שיבושים בברלין 
שביתה בשדות התעופה בברלין גרמה 

תקלות לאורחים הרבים שהגיעו ל- 
 FRUIT LOGISTICA

אוסטרליה
ייצוא הדרים מאוסטרליה מסתכם 
ב-315 מיליון דולר, בעיקר לסין. 

הייצור כ- 210000 טון, צפי להכפלת 
הייצוא  ב2020.

הסכם בין סוריה לרוסיה
הסכם בילטרלי הכולל יצוא פירות 

וירקות לרוסיה נחתם בתמורה 
לכימיקלים וחומרי הדברה.

תורכיה, שיפור האיכות
לאחר שנעצרו מספר משאיות לימון 

בגבול בגלל בעיות פיטוסניטריות 
החל מאמץ ייחודי להקטנת שאריות 
כימיקלים בפרי. המהלך מבוצע ע״י 
משרד הכלכלה התורכי אשר משקיע 

75% מהעלות ו-25% משלמים 
הפרדסנים המשתתפים. 

סגירת הגבול
בין סוריה לירדן

עלולה לגרום נזק כבד לפרדסנים. 
משלוח הדרים ל"מפרציות" דרך תעלת 
סואץ מייקר ב-60% את עלות ההובלה.

מלזיה , מטבע חלש 
וחוסר פרי 

עליה של יותר מ- 30% במחיר 
המנדרינה. בעקבות הפיחות בשער 

המטבע, המחיר לתיבה של 8 ק"ג הוא 
14.05 $ לעומת 7.18 $ בשנה שעברה.

מצרים, עונה מאתגרת
תחרות קשה מצד תורכיה ומניינים 
גדולים בנייבל, הפרי משווק עי חברת 
 Capespan- הדגל הדרום אפריקאית
 Outspan, בשלושה מותגים שונים 

,Goldland ,Sunchoice
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צפרדעים 
בסופרמרקט, צירוף 

מקרים ? 
צפרדע חיה נתגלתה ע״י עקרת 
בית בחבילת חסה באוסטרליה. 

וצפרדע מתה באריזת בננות 
בבריטניה.

 הסכם  בין סוריה לרוסיה
הסכם בילטרלי הכולל יצוא פירות 

וירקות לרוסיה נחתם בתמורה 
 לכימיקלים וחומרי הדברה.
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משקיע אשר משרד הכלכלה התורכי 

 משלמים  25%-ומהעלות  75%
  המשתתפים.  פרדסניםה
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  מלזיה , מטבע חלש וחוסר פרי

במחיר  30% -יותר מ עליה של
בעקבות הפיחות בשער  המנדרינה.

א וג ה"ק 8ל לתיבה ש המחיר ,המטבע
 .$ בשנה שעברה 7.18לעומת  $  14.05

 
 מצרים, עונה מאתגרת

שה מצד תורכיה ומניינים תחרות ק
הפרי משווק עי חברת  ,בנייבל גדולים 

  Capespan-הדגל הדרום אפריקאית 
 ,Outspan שונים מותגיםבשלושה 

,Goldland ,Sunchoice 
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יבול בשיעור נזקי כפור גרמו לאיבוד 
  .70-80%של 
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ה נתגלתה ע״י עקרת בית צפרדע חי

 צפרדעו .ה באוסטרליהבחבילת חס
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הן  2016-טמפרטורות קרקע שנמדדו ב

הגבוהות ביותר מאז החלו המדידות 
 .1880 שנתב
 
 

 מרוקובמשבר 
שר החקלאות המרוקאי נפגש עם 

 במטרה למצוא פתרונות. םמגדליה
החליטו לא לקטוף את הפרי  פרדסנים

. השר מנסה הגבוהותות ויעלהעקב 
בנטיעה, : למצוא פתרונות למשבר

זנים, במחסור פריסת בשווקים, ב
  בלתי מאורגן.השיווק בבבתי״אר ו

 
 לאוס ,התפתחות  בהדרים

 תכנית חדשה לביסוס ענף ההדרים
 וזנים חדשים. סטרליבאמצעות סיוע או

 
 ביקורת על פרי תורכי 

שוק מגבירים ב  1.1.2017-מהחל 
 כדיהמשותף ביקורת על לימון תורכי 

עולה מדגם ה, כימיקלים למנוע שאריות
 .20%-ל 10 %-מ

 
 

 "סופר  נובה"
את השוק  "היכה" זן הדרים חדש

שנה  50-פיתוח הזן נמשך כ האמריקאי.
יבול  .מהכלאה של שני זני מנדרינה 

 . ומבטיח טעים,קליף  טוב,

 
 

  נתונים בגודל כרטיס אשראימאגר 
רשם טמפרטורה במכולות בגודל 

השליטה מבוצעת  ,כרטיס אשראי 
 טלפון המקבל התרעה בעת חריגה.מ

 
 
 
 

 
 הסגראת מגדיל ביקורת השרות 

האמריקאי מגדיל את שירות הביקורת 
בגלל   גומה שחורהסגר מפני אזורי ה

  החמרה במחלה.

 
 

 קמפיין מוצלח לאורי מספרד,
שלחו  huelvaמגדלי אורי מחבל 

תקבולים ה מהזן אורי. טון 7.000 לייצוא 
  .ג"לק€  1.2-ל€   0.8נעים בין  פרדסןל

 
 

  30%סין , ירידה של 
 honey pomelo -ירידה בייצוא ה

הזן העיקרי הוא . אירופהלמסין 
מיועד  פרי מה 50%, פומלו אדום

 .לאירופה, רוסיה, וקנדה
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מיועד  פרי מה 50%, פומלו אדום

 .לאירופה, רוסיה, וקנדה

   
 
 
 

 
 ביקורת על פרי תורכי 

שוק מגבירים ב  1.1.2017-מהחל 
 כדיהמשותף ביקורת על לימון תורכי 

עולה מדגם ה, כימיקלים למנוע שאריות
 .20%-ל 10 %-מ

 
 

 "סופר  נובה"
את השוק  "היכה" זן הדרים חדש

שנה  50-פיתוח הזן נמשך כ האמריקאי.
יבול  .מהכלאה של שני זני מנדרינה 

 . ומבטיח טעים,קליף  טוב,
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רשם טמפרטורה במכולות בגודל 

השליטה מבוצעת  ,כרטיס אשראי 
 טלפון המקבל התרעה בעת חריגה.מ
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האמריקאי מגדיל את שירות הביקורת 
בגלל   גומה שחורהסגר מפני אזורי ה

  החמרה במחלה.
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ביקורת על פרי תורכי 
החל מ-1.1.2017 מגבירים בשוק 
המשותף ביקורת על לימון תורכי 
כימיקלים,  שאריות  למנוע  כדי 

המדגם עולה מ-% 10 ל-20%.

"סופר נובה"
השוק  את  "היכה"  חדש  הדרים  זן 
האמריקאי. פיתוח הזן נמשך כ-50 
שנה מהכלאה של שני זני מנדרינה. 

יבול טוב, קליף ,טעים ומבטיח.

בגודל  נתונים  מאגר 
כרטיס אשראי 

בגודל  במכולות  טמפרטורה  רשם 
,השליטה מבוצעת  כרטיס אשראי 
מטלפון המקבל התרעה בעת חריגה. 

שרות הביקורת 
מגדיל את הסגר

שירות הביקורת האמריקאי מגדיל 
את אזורי הסגר מפני גומה שחורה  

בגלל החמרה במחלה. 

קמפיין מוצלח לאורי 
מספרד

 huelva מחבל  אורי  מגדלי 
מהזן  טון   7.000 לייצוא  שלחו 
אורי. התקבולים לפרדסן נעים בין 

0.8 € ל-1.2 € לק"ג. 

סין , ירידה של 30% 
ירידה בייצוא ה- honey pomelo מסין 
לאירופה. הזן העיקרי הוא פומלו 
אדום, 50% מהפרי מיועד לאירופה, 

רוסיה, וקנדה.  

כפור כבד באיטליה
נזקי כפור גרמו לאיבוד יבול בשיעור 

של 70-80%. 

פיצוי 50000£
לעובדת בבית אריזה
עובדת ביא"ר באוסטרליה קיבלה 

פיצוי לאחר ששערותיה נתפסו במסוע 
הפרי. 

2016, השנה החמה 
טמפרטורות קרקע שנמדדו ב-2016 

הן הגבוהות ביותר מאז החלו 
המדידות בשנת 1880.

משבר במרוקו
שר החקלאות המרוקאי נפגש עם 

המגדלים במטרה למצוא פתרונות. 
פרדסנים החליטו לא לקטוף את הפרי 

עקב העלויות הגבוהות. השר מנסה 
למצוא פתרונות למשבר: בנטיעה, 

בשווקים, בפריסת זנים, במחסור 
בבתי״אר ובשיווק הבלתי מאורגן. 

לאוס, התפתחות 
בהדרים

תכנית חדשה לביסוס ענף ההדרים 
באמצעות סיוע אוסטרלי וזנים 

חדשים.
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הדרי ugly "יפים"
הזן ugly מיועד לייצוא מקליפורניה 
החל משנת 2011. בעונה החולפת 
צפי  לעומת  תיבות  מיליון  יוצאו 
בעונה  תיבות  מיליון  של שלושה 
הוא   ugly-Sumo-ה זן  הנוכחית. 
"ייחודי ביופיו", הפרי קליף , מיצי 

וחסר גרעינים. 

 
  הרבה פרי.תוניסיה, 
טון תפוזים עקב תנאי  550.000צפי של 

 400.000 לעומת ,מזג אויר אופטימליים
 .שנה רגילה טון ב

 
 

 ברוסיה לפרי תורכי חלש ושביק
היה  2017בשבועות הראשונים של 

הגם  ,לפרי הדר תורכי חלש מאודביקוש 
  .שהמחירים זולים 

 
 
 

  ,"יפים" uglyהדרי 
מקליפורניה מיועד לייצוא  ugly זןה

בעונה החולפת יוצאו . 2011החל משנת 
מיליון תיבות לעומת צפי של שלושה 

-. זן ההנוכחיתמיליון תיבות בעונה 
ugly-Sumo  ייחודי ביופיו"הוא" ,

 הפרי קליף , מיצי וחסר גרעינים.

 
 
 

 
 גומה שחורה מארגנטינה לקליפורניה

לימון הדאגה רבה בקרב מגדלי 
יבוא לפרי קליפורניה, מאישורי ב

  מארגנטינה.
 

  השוק הסיטונאי הגדול בסין 
לעומת  2016טון ב  18.000ירידה של 

  שנה. 30פעם ראשונה אחרי , 2015

 
 

 הליים  מקסיקו, עליה במחיר 
  .2016 מסוףבמחיר  100%עליה של 

 פזו. 32.90פזו לק"ג ל  16.20-מ

 
 

 אפליקציה חדשה בטלפון
 אפליקציה חדשה לבדיקת שאריות

 כימיקלים בתפוחים ובירקות
 

 פרי הדר מפקיסטן לסעודיה 
  KINNOWקמפיין מכירות אגרסיבי של 

 פקיסטני בסעודיה .
 
 
 

 
  הרבה פרי.תוניסיה, 
טון תפוזים עקב תנאי  550.000צפי של 

 400.000 לעומת ,מזג אויר אופטימליים
 .שנה רגילה טון ב

 
 

 ברוסיה לפרי תורכי חלש ושביק
היה  2017בשבועות הראשונים של 

הגם  ,לפרי הדר תורכי חלש מאודביקוש 
  .שהמחירים זולים 

 
 
 

  ,"יפים" uglyהדרי 
מקליפורניה מיועד לייצוא  ugly זןה

בעונה החולפת יוצאו . 2011החל משנת 
מיליון תיבות לעומת צפי של שלושה 

-. זן ההנוכחיתמיליון תיבות בעונה 
ugly-Sumo  ייחודי ביופיו"הוא" ,

 הפרי קליף , מיצי וחסר גרעינים.

 
 
 

 
 גומה שחורה מארגנטינה לקליפורניה

לימון הדאגה רבה בקרב מגדלי 
יבוא לפרי קליפורניה, מאישורי ב

  מארגנטינה.
 

  השוק הסיטונאי הגדול בסין 
לעומת  2016טון ב  18.000ירידה של 

  שנה. 30פעם ראשונה אחרי , 2015

 
 

 הליים  מקסיקו, עליה במחיר 
  .2016 מסוףבמחיר  100%עליה של 

 פזו. 32.90פזו לק"ג ל  16.20-מ

 
 

 אפליקציה חדשה בטלפון
 אפליקציה חדשה לבדיקת שאריות

 כימיקלים בתפוחים ובירקות
 

 פרי הדר מפקיסטן לסעודיה 
  KINNOWקמפיין מכירות אגרסיבי של 

 פקיסטני בסעודיה .
 
 
 

תוניסיה, הרבה פרי
צפי של 550.000 טון תפוזים עקב 
תנאי מזג אויר אופטימליים, לעומת 

400.000 טון בשנה רגילה.

גומה שחורה מארגנטינה 
לקליפורניה

הלימון  מגדלי  בקרב  רבה  דאגה   
לפרי  יבוא  מאישורי  בקליפורניה, 

מארגנטינה. 

השוק הסיטונאי 
הגדול בסין  

ירידה של 18.000 טון ב 2016 
לעומת 2015 ,פעם ראשונה אחרי 

30 שנה. 

מקסיקו, עליה במחיר 
הליים 

עליה של 100% במחיר מסוף 2016. 
מ-16.20 פזו לק"ג ל 32.90 פזו.
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 פזו. 32.90פזו לק"ג ל  16.20-מ

 
 

 אפליקציה חדשה בטלפון
 אפליקציה חדשה לבדיקת שאריות
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אפליקציה חדשה 
בטלפון

אפליקציה חדשה לבדיקת שאריות 
כימיקלים בתפוחים ובירקות.

פרי הדר מפקיסטן 
לסעודיה 

 KINNOW קמפיין מכירות אגרסיבי של
פקיסטני בסעודיה.

„ÂÓ≠Ï˙ ˘Â‚  ˇ  ¥∞∂π∂∞∞ „¯Â ÔÈÚ ±±µ Æ„Æ˙
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 ˙ÂÓÊ‰ ˙ÂÏ·˜˙Ó
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ביקוש חלש ברוסיה
לפרי תורכי

בשבועות הראשונים של 2017 היה 
ביקוש חלש מאוד לפרי הדר תורכי, 

הגם שהמחירים זולים. 

 
 

 עזה ,אישור לייבא הדריםרצועת 
מאפשרת לייבא פרי בישראל  ההחלט

ההחלטה  .לרצועה משטחי הגדהגם הדר 
 . 2017נכנסה לתוקף החל מפברואר 

 
 

 הירואין בתיבת תפוזים
 בערב הסעודית   ןק"ג הירואי 2.5

 
 
 

 
 

 עזה ,אישור לייבא הדריםרצועת 
מאפשרת לייבא פרי בישראל  ההחלט

ההחלטה  .לרצועה משטחי הגדהגם הדר 
 . 2017נכנסה לתוקף החל מפברואר 

 
 

 הירואין בתיבת תפוזים
 בערב הסעודית   ןק"ג הירואי 2.5
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  תפוזים, " מוכר"טראמפ 
זים פובאירלנד מקדמים מכירת ת

  .של טראמפ "פרצוף"הבאמצעות 
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הנשיא החדש של ארה"ב הוציא צו 

 60-יבוא לימון מארגנטינה להמעכב 
יום, הצו הוצא לאחר סדרת דיונים בין 

 המדינות הנמשכת עשר שנים.
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הדרים בספרד עשוי להגיע הצפי יצור 

מיליון טון. הכמות בכל זני  7.11ל
ההדרים עשויה לגדול עקב תנאי מזג 

מארגנים  אויר אופטימליים. הספרדים
מחדש את השווקים באסיה כפיצוי על 

  ירידת כמויות ברוסיה. 
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מוסרת על פרי הדר המועצה לשיווק 
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טראמפ "מוכר" 
תפוזים, 

באירלנד מקדמים מכירת תפוזים 
באמצעות ה”פרצוף” של טראמפ.

טראמפ מעכב יבוא 
לימון מארגנטינה

הנשיא החדש של ארה"ב 
הוציא צו המעכב יבוא לימון 

מארגנטינה ל-60 יום, הצו הוצא 
לאחר סדרת דיונים בין המדינות 

הנמשכת עשר שנים.

ספרד, גידול של 
 20%

צפי יצור ההדרים בספרד עשוי 
להגיע ל7.11 מיליון טון. הכמות 

בכל זני ההדרים עשויה לגדול 
עקב תנאי מזג אויר אופטימליים. 

הספרדים מארגנים מחדש את 
השווקים באסיה כפיצוי על ירידת 

כמויות ברוסיה. 

ישראל, 135.000 טון
המועצה לשיווק פרי הדר מוסרת על 

צפי לעליה של 50% בכמות הפרי 
ליצוא, בעיקר אורי. קטיף הזן החל 
באמצע דצמבר, ההיצע אינו עונה 

על הביקושים בגלל איכות מצוינת.

מבצע מכירות 
אגדסיבי לפרי 

ספרדי
מבצע למכירת מנדרינות 

בגרמניה באמצעות כל 
רשתות הטלויזיה.

יבול הכי נמוך ב-50 
שנה

היבול הכי גרוע בפלורידה מזה 50 
 GREENING-שנים בגלל מחלת ה

"עתיד הענף ועשרות אלפי מקומות 
עבודה תלוים בתכנית לטווח ארוך 
למיגור המחלה" אומר גורם בכיר. 

אספקת לימון לדובאי
עסקה לאספקת לימון ממוזמביק 

לדובאי נרקמה בימים אלו. נשארו 
מספר בעיות טכניות עד לחתימת 

ההסכם.

רצועת עזה ,אישור 
לייבא הדרים

החלטה בישראל מאפשרת לייבא 
פרי הדר גם משטחי הגדה לרצועה. 

ההחלטה נכנסה לתוקף החל 
מפברואר 2017.

הירואין בתיבת תפוזים
2.5 ק"ג הירואין בערב הסעודית. 
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הסיור השנתי
של ענף ההדרים

לאזור המרכז והצפון

עשרות פרדסנים, צעירים וזקנים, חדשים וותיקים נקבצו ובאו 
בבוקר קר להנות מחידושי הענף בהנחיית מדריכי שה"ם. הסיור 
ניסוי של מהדרין לדילול "אורי"  זיתא בחלקת  החל בפרדס 
וגיזום. למרות הצלחת הטיפולים  באמצעות מווסתי צמיחה 
לדילול במווסתי צמיחה מספר החנטים והפירות שנותרו על 

העץ בשנת שפע היה רב מידי, והניסוי יימשך.
התחנה השנייה בסיור היתה בפרדס מיכלזון בחלקות תצפית 
-רובוט- בפרדס  מתקדם  למיכון  כהכנה  חדשני   בעיצוב 

"מי שאינו חולם -לא יכול להיות חקלאי". 
התחנות הבאות היו פרדס גונן וחוות המטעים החולה, בניסויים 
מרשימים להגנת פירות הדס ממכות שמש באמצעות רשתות, 
זן כנה בתפוז אפיל ותצפיות  ניסויי  ניסויי חיגור בעצי אור, 

מחממות לב וגוף להקדמת ניבה של משמש,שסק ועוד.
בפרדס גונןכל התמונות באדיבות עמירם לוי שקד.

דילול בזיתאטל ושרגא בחלקת החיגור ניסוי הדליית אור

עגורים על רקע החרמון
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קטיף אשכוליות 1962,קיבוץ אפק, אוסף יובל גולד

כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״( 

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

תיבה JAFFA מוזיאון כפר חיים, אילן למדני 
אנשי כפר בילו עובדים אצל איכרי רחובות,

הפרי מובל ע"ג טרזינה, ארכיון כפר בילו. 
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זנים

באי ּברּבאדוס  זן הדרים שנמצא לראשונה  הוא  האשכולית 
במאה ה 18.

ההשערה הרווחת שמקורה של האשכולית הוא מהכלאה טבעית 
בין פומלו לתפוז מתוק בשל ִהמצאות זנים אלה במקום מציאת 

האשכולית הראשונה.
 CITRUS PARADISI במאה ה 19 ּכונתה האשכולית בשמות 
הפירות  נשיאת  בשל   GRAPEFRUIT היום  הרווח  ובשמה 

באשכולות בדומה לאשכולות הענבים.
האשכולית הובאה לפלורידה בתחילת המאה ה 19 והועברה 

לגידול גם בטקסס.
שני הזנים המסחריים הראשונים היו בעלי צבע וציפה צהובים: 
 MARSH שהיה מרובה זרעים והזן מארש סידלס DUNCAN דנקן
SEEDLESS שהיה חסר זרעים שנמצא בסוף המאה ה 19 בפלורידה.
גידול ההדרים בעולם  אזורי  האשכולית הופצה כמעט לכל 
ונפוצה בפלורידה, טקסס, קליפורניה, דרום אפריקה, אוסטרליה, 

טורקיה, ספרד וישראל.
עץ האשכולית גבוה יחסית וצורתו מעוגלת. העלים גדולים 
בדומה לעלי הפומלו, הפטוטרות בעלות כנפיים רחבות בשונה 
מהמנדרינות והלימונים. גם פרחי האשכולית גדולים יחסית. 
העץ מניב פירות גדולים בקוטר 80-130 מ"מ. עץ האשכולית 

נכנס לפוריות מוקדמת וגבוהה.
פרי האשכולית בשונה משאר זני ההדר ושאר מיני הפירות נשמר 
על העץ לאורך תקופה ארוכה מאוד. קטיף האשכוליות בארץ 

פרוס על פני החודשים ספטמבר עד מאי. איכותו הפנימית של 
הפרי משתפרת עם התקדמות העונה. מיציות הפרי ורמת הסוכר 

)TSS( עולים ואילו רמת החומצה יורדת.
פירות האשכולית ניתנים לאיסום ולמשלוח ארוך יחסית לשאר 
פירות ההדר. ניתן במצב פרי טוב להגיע לאחסון סביר ללא 

פגיעה באיכות הפרי אף ל 5 חודשי איסום.
תכונות פרי האשכולית מושפעות מאזור הגידול, הן האקלימי והן 
סוג הקרקע. בנוסף יש השפעה רבה של סוג הכנה על תכונות אלה.
צורת האשכולית שטוחה עד עגולה. רמת החומצה בפרי גבוהה 
1 – 1.8 אחוז, באזורים הטרופיים והעמקים הפנימיים בארץ 
העונה. רמת  ובעיקר עם התקדמות  יחסית  נמוכה  החומצה 
הסוכר בפרי TSS(( 8 – 13 אחוז, תכונה זו מושפעת רבות מסוג 
הכנה והאקלים בו גדל העץ. כנת החושחש וכנות התלת עלה 
והמיכלואים שלהם מעניקות לפרי ריכוז סוכר )TSS( גבוה וטעם 

ציפה ומיץ מצוינים.
המרירות האופיינית לאשכולית היא כתוצאה מנוכחות הנרנגין.
עד שנות ה 70 של המאה ה 20 היתה נפוצה האשכולית הלבנה/
צהובה בפרדסי העולם ובפרדסי הארץ היו נטועים כ 40,000 

דונם באזורים השונים.
האשכוליות הוורודות והאדומות החלו להגיע לארץ החל משנות 

ה 70.
האשכוליות הוורודות רובי רד, ריי רובי ורד בלאש, מוצאן מהזן 
תומפסון שמוצאו מהזן מארש סידלס. כולן מוטציות טבעיות.

מדור זה נותן מידע מקיף על כל זני ההדרים הגדלים בארץ. 

ניצן רוטמן

CITRUS PARADISI האשכולית
) אשכולית אדומה(
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בארץ בזנים הוורודים הצבע מתבלט באיזורים החמים ובעיקר 
בעמקים הפנימיים בקעת הירדן, בית שאן, עמק הירדן וסובב 

כינרת.
ורוד בהיר ואיבד  בשאר האזורים צבע הקליפה והציפה היה 
את צבעו בזמן החורף, כאשר הטמפרטורות ירדו. גורם הצבע 

באשכוליות הוורודות והאדומות הוא הליקופן.
האשכולית האדומה סטאר רובי מוצאה מהזן הדסון שמוצאו מהזן 
פוסטר. זן זה הוא מוטציה בהשראת קרינה שנעשתה בתוכנית 

ההשבחה בווסלאקו שבטקסס.
הזן סטאר רובי הוא היפה ביותר מבין זני האשכולית האדומה 
הן בצבעו האדום, בציפת הפרי והן בצבע קליפת הפרי המתבלט 
בצבעוניותו יחסית לשאר זני האשכולית האדומים. קליפת הפרי 

חלקה ועדינה.
היא  גם  רד,  רובי  רד מוצאה מהזן  ריו  האשכולית האדומה 
במסגרת עבודת השבחה שנעשתה בטקסס. צבע הציפה בזן זה 
אדום בדומה לסטאר רובי, אבל צבע קליפת הפרי פחות צבעונית 

ודומה יותר לרובי רד.
נטיעות מסחריות ראשונות של האשכולית סטאר רובי החלו 
בארץ בסוף שנות ה 70 והורחבו במהלך שנות ה 80 - 90 והעשור 
הראשון של שנות ה 2000. ידועה בנושא פעילותו הנמרצת של 
מדריך ההדרים אמיתי רסיס ז"ל בעמק החולה. הנטיעות היו 
בכל חלקי הארץ והורחבו בעיקר כתוצאה מפגיעת ההוריקנים 

בפרדסי פלורידה בשנים 2004/5.
נטיעות הזן ריו רד התחילו בסוף שנות ה 80 והורחבו וגדלו 
בהמשך, בעיקר באזורים הארץ החמים וזאת עקב הבעיה בגידול 
הזן סטאר רובי באותם אזורים. לעץ הסטאר רובי יש רגישות 
לתנאי חום קיצוני של מעל 40 מעלות ששוררים באותם אזורים 
בעונת הקיץ. גם בטקסס מולדת הזן לא המשיכו לטעת פרדסי 

סטאר רובי מאותה סיבה.
במהלך נטיעת והרחבת נטיעות האשכולית האדומה בארץ חלה 
במקביל עקירה של האשכוליות הצהובות שהיו פחות פופולריות 

מהאדומות.
בשנת 2008 פורסם המחקר שמצביע על השפעה שלילית באכילת 
אשכוליות עם לקיחת תרופות בעיקר תרופות להורדת כולסטרול. 
הפורנוקומרינים שבפרי גורמים לתרופות לא להתפרק ולהצטבר 
לרמות מסוכנות בדם. כמעט כל צרכני האשכוליות הם אנשים 
בוגרים מגיל 50 ומעלה והם גם האנשים שלוקחים תרופות אלה. 
ויורדת צריכת  ואיסור הרופאים, הולכת  מאז פרסום המאמר 
האשכוליות בעולם, למרות שאכילת אשכולית ללא לקיחת 
תרופות תורמת גם לירידה בכולסטרול וגם לתועלות בריאותיות 

נוספות בעיקר בריאות הלב ומערכת כלי הדם.
לצערנו במאבק בין מגדלי האשכוליות ויצרני התרופות, ידם 

של האחרונים היא בינתיים על העליונה.
היקף פרדסי האשכולית האדומות בארץ הגיע לשיא בשנת 

2009 – 28,000 דונם.
בגלל ירידת הצריכה בעולם ובגלל עודף היצע של האשכוליות 
בשווקים, ירד מחירה וכלכליות ענף זה הלכה וירדה. בנוסף לכך 

השוק העיקרי של האשכולית האדומה מישראל היה לרוסיה 
ומערב אירופה. בגלל ירידה חדה בשער הרובל הרוסי בשנתיים 
האחרונות וירידה עקבית ומשמעותית של היורו לעומת השקל, 
נעקרו חלקות רבות של אשכולית אדומה והיקף הזנים הללו הגיע 
בשנה האחרונה ל 14,000 דונם בלבד שהם כמחצית מהשטח 

שהיה בשנת 2009.
בשנתיים האחרונות הולך ומתפתח שוק חדש טוב לאשכולית 
וכנראה  ובצפון אמריקה  האדומה הישראלית במזרח הרחוק 
בשל סיבה זו תבלם תנופת העקירה ואולי תהיה אף נטיעה של 

חלקות חדשות.
הנתונים למאמר זה נלקחו מהמקורות הבאים:

Citrus varieties of the world – James Saunt
קטלוג זני הדרים בישראל – יוסי יניב
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מכתבים למערכת

ילד בן 73 מרישון כותב, 

ראשון לציון שלנו התברכה בימים ההם בהמון פרדסים, 

הכול מסביבנו היה ירוק ומלווה בריח ההדרים. הבאר 

שליד הייתה משקה את הפרדס. לא היו אז ממטרות, 

היו משקים את העצים ע"י תעלות שהיו לאורך העצים. 

היה כיף לראות איך יוצאים המים מהבאר ומשקים 

את העצים. הבריכות הענקיות והעגולות היו ליד כמה 

פרדסים יחד, ובהם כילדים וכנערים היינו שוחים 

ומשתכשכים במים. לי זכורות שלוש בריכות ; הבריכה 

של חיון הייתה ליד הבית שלי ברחוב רמב"ם. הבריכה 

הענקית שליד כפר חב"ד "ספרייה", והבריכה השלישית 

היתה בריכת לבונטין. 

בכולן ידענו ימים של כיף.

בתקופת החורף של ינואר פברואר היינו הולכים לראות 

איך נעשית עבודת הקטיף בפרדסים שהיו קרובים לבית 

שלנו, יכולנו לעמוד שעות ולראות את חלוקת העבודה 

של הפועלים בעבודת התפוזים. היו פועלים שעמדו על 

סולמות ותרמילי קטיף עליהם ובמקטפה היו קוטפים את 

התפוזים. אז אסור היה לתלוש את התפוזים. על העגלה 

עם החמור שעמדה בין ערוגות העצים היו שמים את 

התפוזים שקטפו לתוך ארגזים, לארגזים קראו בוקסות, 

ומשם לבית האריזה שהיה בתוך הפרדס.לבית האריזה 

קראו ּבייקה. שם שמו את התפוזים בערימה אחת גדולה. 

בעצם בּבייקה התנהלה רוב העבודה. קבוצה אחת של 

עובדות הייתה מבררת את התפוזים. )היום היו קוראים 

לזה ממיינות( את הפגומים שלחו לשוק המקומי. קבוצת 

נשים נוספת היתה עוטפת את התפוזים. קראו להן 

ה״עוטפות״. עטפו את הפרי עם נייר בצבע ורוד בהיר, 

עם ריח חריף. קבוצה שלישית היו אלה גם נשים וגם 

גברים שהיו אורזים ושמים את התפוזים לתוך הארגזים 

בצורה מסודרת ומדויקת שבכול תיבה )ארגז( היו אותם 

מספר תפוזים, אבא שלי שהיה אורז, מדי פעם לקח אותי 

לראות את עבודת הפרדס, להוציא את הפעמים שהלכנו 

לבד. קבוצה נוספת הייתה ה״נגרים״. הם אלה שסגרו 

את התיבה. עם פטיש ומסמרים. כל התיבות היו חתומות 
.Jaffa בחותמת

היתה עוד קבוצה -אחרונה- היא שהעמיסה את התיבות 

למשאית ומשם לנמל חיפה. "זאת התזמורת המגוונת של 

הפרדס" יכולנו לעמוד שעות לראות איך נעשית העבודה 

בפרדס בעונג רב, היו בעלי פרדס שהרשו לנו לעמוד 

ולהסתכל והיו שלא הרשו. אלה הם געגועים לפרדסים 

שקישטו את רישון של פעם.

מוטי גולן, נס ציונה

והן ישארו בבחינת נוסטלגיה ולא עדות למה שהיה אני נענה לפנייה, לפרסם תמונות ישנות. הלוואי שמחתי לקרוא את הגליון האחרון של "עת הדר". שלום,
פעם היו שרי אוצר, עם רגש חם להתיישבות נידמה לי, ש"נערי האוצר" היו תמיד נגדנו, אבל ואיננו עוד.

העבודות במו ידינו. גם זו נוסטלגיה.ולזכור, שאז, קטפנו, העמסנו ועשינו את כל שאר מלבד כל הפרטים הברורים מאליהם, ראוי להיאנח ארגזי )ּבוקסות( אשכוליות בדרכן לבית-האריזה... מצולמים חברינו, כולם כבר ז"ל )מזמן( מעמיסים בשתי התמונות המצורפות, מתחילת שנות ה-60'. ולחקלאות. ועכשיו...
בברכה

יובל גולד
קיבוץ אפק

) המכתבים כמו במקור, לא נגענו!(

מכתבים למערכת

נייר דיפיניל, מוזיאון כפר חיים, אילן למדני
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

מרס - אפריל 2017
 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 

 יוסי גרינברג, עינת גרזון, דניאל קלוסקי, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ' וניצן רוטמן; 
ויורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה

גיזום ועיצוב העץ
יש להקפיד על הגיזום ועל פתיחת העצים לאור, בהיותם משפיעים 
על היבול, על החנטה ועל גודל הפרי. בעונה הקרובה צפויה 
פריחה דלה יחסית בזן 'אורי', לאחר שהתקבלו יבולים גבוהים 
יחסית מהזן בעונה החולפת. הגיזום משמש גם כלי לוויסות 
היבול בקליפים בשנת שפע, בנוסף לטיפול בחומרי צמיחה. 
בחלקות, שבהן היה שפע פרי בעונה החולפת, מומלץ לבצע את 
הגיזום רק כאשר תסתיים נשירת החנטים. במקרה שיש חנטה 
רבה, מומלץ לקצר את ענפי הצמרת בכ-1.0-0.5 מטר מאורכם 

באמצעות גיזום מכני.
סטאר רובי - עקב פגיעה קשה הנגרמת כתוצאה מ"התמוטטות 
שחורה" בסטאר רובי שנגזם באביב, מומלץ שלא לבצע גיזום 
מכני בזן זה בעונה הנוכחית אלא לגזום ידנית. יש לכסות את 
פצעי הגיזום הגדולים מקוטר 50 מ"מ ומעלה במשחת עצים 
על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום, ולהימנע מפתיחת חלון 

ומגיזומים החושפים את זרועות העץ והגזע למכות שמש.
גיזום לימון

יש לחדש דלת וחלון מדי חודש ע"י הסרת הענפונים החדשים 
על הזרועות הראשיות. לאחר כל לבלוב יש לקטום בכל הנוף את 
כל הענפים הצעירים שאינם נושאים חנטים. פעולה זו תעודד 
לבלוב קצר שעליו תתפתח פריחה מחוץ לעונה וקבלת פרי 
קיצי. להרחבה בנושא ראה בפרק "מחלות", בנושא הטיפול 

במחלת המלסקו.
חילון, דילות )דלת( ופתיחת מעברים

גיזום חלון יש לבצע ע"י הסרה של ענפים במרכז העץ. החלון 
ישירה על הבדים  קרינת שמש  כך שימנע  צר  להיות  צריך 
הראשיים, אך רחב דיו להכנסת תאורה לחלקו העליון של העץ.
גיזום דלת יש לבצע לכיוון מזרח בשורות הנטועות מצפון לדרום, 

ולכיוון צפון בשורות הנטועות ממזרח למערב. 
מעברים יש לפתוח בין העצים ברוחב של 1.0-0.5 מטר משמלת 
העץ ועד לצמרות. פתיחת המעבר תמנע התייבשות של ענפים 
בין העצים, תגדיל את שטח הפנים של העץ ותתרום להוספת 

פירות גדולים לעץ. בזנים הרגישים למכות שמש, כמו הסטאר 
רובי והפומלו, יש לפתוח בעיקר מעברים על חשבון הגביע 

המסכן את זרועות העץ למכות שמש.
במרווח נטיעה של 3-2 מטרים מומלץ גיזום מעבר של 0.5 מטר 
בין העצים. במרווח של 5-4 מטרים בין העצים מומלץ לגזום 

במרווח של 1 מטר בין העצים.
אם הגיזום בוצע בסתיו ובחורף ופרצו ענפים חדשים, יש להסירם 
ממרכז העץ מוקדם ככל האפשר ולהלבין את הזרועות שנחשפו 

לשמש. בזן סטאר רובי יש להימנע מביצוע חילון. 
דילול

בפרדסים בוגרים, שבהם יותר מ-80 עצים לדונם ואין זה מעשי 
לפתוח בהם פתחים באמצעות גיזום, אפשר לקבל אפקט הדומה 
לגיזום באמצעות דילול מחצית מהעצים. הדילול יתבצע על ידי 
הסרה של 1/8 עד 1/4 מהעצים בהדרגה, מדי שנה. רצוי לפנות 

למדריך האזורי לתכנון מדויק של הדילול.
גיזום יבש

ניתן לבצע גיזום יבש במהלך הקיץ כולו, אולם רצוי להקדים. יש 
להסיר מתוך העץ את כל הענפים היבשים ואת הענפים החיים 
המנוונים שאינם נושאים פרי. הענפים הללו שורטים את הפרי, 
בעיקר בזנים רגישים כמו פומלית, פומלו וסטאר רובי. בזנים 
אלה גם פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ בשל 

משקלו הרב, ועלול להישרט.
גיזום שמלה

בעצים מבוגרים, שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד, יש לקצרה 
לגובה של 0.5 מטר מפני הקרקע כדי למנוע הדבקה של הפרי 
בריקבון חום ועלייה של מזיקים, כמו כנימות, נמלים וחלזונות, 
מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכן כדי לאפשר פיזור טוב של 
מים בעת ההשקיה ולשפר את יישום הריסוסים כנגד מזיקים, 

עשבייה ומחלות.
אם משקים במים מושבים, חובה לגזום שמלה לגובה מינימלי 
של חצי מטר מפני הקרקע למניעת מגע ישיר בין המים לפירות.
גיזום שמלה בחלקות המיועדות לשיווק לסין למניעת הדבקה 

בפטרייה פיטופטורה סרינגה. 

בפרדס
הוראות לעונה
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פיטופטורה סרינגה נחשבת בסין פטריית הסגר, ואסור בתכלית 
האיסור שיגיע לסין ולו פרי אחד המאולח בפטרייה זו. בהתרחש 
מקרה כזה עלול להתבטל כל יצוא ההדרים לסין. לפני כארבע 
שנים נתגלתה הפטרייה במשלוח לסין, ובעקבות זאת הופסק 
השיווק למשך 3 שנים. הסינים דורשים כי שמלת העץ תהיה 
זו מחייבת  בגובה מינימלי של 40 ס"מ בעת הקטיף. דרישה 
עתה גיזום של שמלת העץ בגובה של 70 ס"מ מפני הקרקע 
לפני האביב, בהנחה שפירות העץ מנמיכים את ענפי העץ בשל 
כובד משקלם במהלך העונה. מידע נוסף מופיע בפרק "הכנת 

החלקה ליצוא לסין" )בסוף פרק הגיזום(.
עיצוב עצים צעירים

יש לעצב כ-5-4 זרועות בצורת גביע. ניתן להתחיל לפתוח 
דלת למרכז השורה, להסיר ענפים מיותרים בבסיסם ולמרוח 
במשחת עצים. לבלוב צעיר שהגיע לאורך 50-30 ס"מ יש לקטום 
כדי לעודד פריצות חדשות. בעצים צעירים שאינם מתפתחים 
ושמאזור ההרכבה שלהם מתפרצים ענפים חזקים - יש להשאיר 

3 מענפים אלה, כדי שיחליפו את הנוף המנוון.

הכנת חלקות בפרדס לשיווק לסין
פטריית הפיטופטורה סרינגה מהווה מחלת הסגר בסין, והשירותים 
להגנת הצומח הסיניים דורשים לנקוט בכמה פעולות אגרוטכניות 
לצורך אישור החלקות לשיווק לאזורם. פרדסנים המעוניינים 
לשווק פרי לסין חייבים לרשום את חלקותיהם באמצעות בתי 
האריזה בשירותים להגנת הצומח כבר באביב ובקיץ. חלקות 

שלא תירשמנה במועד, לא תאושרנה בהמשך העונה.
פיטופטורה סרינגה היא פטריית קרקע, ובדומה לפיטופטורה 
ציטרופטורה, היא מדביקה בתקופה הגשומה את הפירות 

בשמלת העץ בנבגים וגורמת לריקבון חום בפרי.

בפרדסים המאושרים לשיווק לסין, יהיה גובהם המינימלי של 
שמלת העץ והפרי בעת הקטיף 40 ס"מ מהקרקע.

בימים אלה יש לבצע בעת הגיזום גם גיזום שמלה מוקפד של 70 
ס"מ מפני הקרקע, מפני שנשיאת הפרי על הענפים התחתונים 

מכבידה עליהם ומושכת אותם כלפי מטה, לכיוון הקרקע. 
יש להדביר ולמנוע את העשבייה הנמצאת מתחת לנוף העצים.

יבדקו את  יבקרו בפרדסים,  נציגי השירותים להגנת הצומח 
ביצוע גיזום השמלה ויבצעו בדיקות שורשים שיועברו למעבדה.
פרדסים שבהם יקפידו על מילוי המטלות כולן, ייכנסו לרשימת 

היצוא לסין. 
פרדסים שייפסלו בבדיקתם של נציגי השירותים להגנת הצומח, 
לא יוכלו לשווק את הפרי מאותה חלקה לסין, ולא תהיה כל 

אפשרות נוספת לבדיקה חוזרת.
הדגשים העיקריים בביקורת: גובה שמלת העץ, הדברת עשבייה 

מתחת לעצים וניקוז ראוי בחלקה.
ב-1 בנובמבר או שבועיים לפני הקטיף )המועד המוקדם יותר( 
יש לרסס את שמלת העץ ואת הקרקע שמתחת לעצים במרק 

בורדו, כלהלן:
מרק בורדו = 1% גופרת נחושת + 1% סיד כבוי; נפח תרסיס: 
150 ליטר לדונם. שימו לב שלא ייווצר בלבול עם תכשירים 

ששמם דומה.
יש לרסס שנית לאחר ירידת גשם של 300 מ"מ ממועד הריסוס 
הראשון או בשבוע הראשון של חודש ינואר, המועד המוקדם 
יותר מבין השניים, גם אם לא ירדו 300 מ"מ בפרק הזמן שחלף 

מהריסוס הראשון.
הריסוס השלישי יבוצע לאחר שירדו 300 מ"מ מהריסוס השני. 
אם במועד זה נראה לבלוב צעיר אביבי, יש לרסס באחד החומרים 
הנחושתיים האחרים המותרים לשימוש, כיוון שמרק בורדו גורם 
לצריבה בלבלוב הצעיר. גם אם לא ירדו באזור הפרדס 300 מ"מ 
מהריסוס השני, יש לבצע את הריסוס השלישי בשבוע הראשון 
של חודש מרס באחד החומרים הנחושתיים האחרים המותרים 

לשימוש.
כאשר שמלת העץ תימצא נמוכה מדי, לא יאושר ממנה השיווק 
לסין. במקרה זה ייקטף הפרי ליעדים אחרים, חוץ מסין. בעת 
הקטיף יש להימנע לחלוטין מהרמת פרי מהקרקע ומהכנסתו 

למכל. גם פרי שנפל במהלך הקטיף - אין להכניס למכל.
לפני הקטיף, אם הקרקע מכוסה בפירות רבים שנשרו כתוצאה 
מרוחות וסערות, יש לפנות את הפרי מהשטח או לרכזו בין השורות 
ולרסקו, כדי שחלילה לא יוכנס בטעות למכלים ע"י הקוטפים.
אם במהלך הקטיף יימצא פרי נגוע בריקבון חום בבית האריזה, 
ייעצר לאלתר הקטיף מחלקה זו וכל הפרי שנקטף יישלח ליעדים 

אחרים.
להזכירכם, לפני 4 שנים נשלח פרי הדר לסין. במשלוחים אלה 
נמצא על ידי השירותים להגנת הצומח הסיניים פרי הנגוע 
בפיטופטורה סרינגה. הסינים עצרו את כל שיווק פרי ההדר 
לסין כתוצאה ממקרה זה. לפיכך, חשוב מאוד לבצע את כל 
הכתוב בדפון זה. השוק הסיני משלם תמורות גבוהות משמעותית 
לפרי ההדר, לעומת התמורה המתקבלת מפרי הנשלח לאירופה, 
וייגרם נזק רב אם יימנע מאתנו שוב השיווק ליעד חשוב זה.

חיגור להעלאת היבול בהדרים
ניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור בסוף 
הפריחה. בדרך כלל מומלץ חיגור זרועות של 50%-80% מהנוף. 
מומלץ לחגר את הזנים: אורי, פומלו צ'נדלר, פומלית ומינאולה. 
בזן אורי החיגור יעיל גם כאשר הוא מבוצע שבוע לאחר סיום 
הפריחה. יש להקפיד על חיגור נכון, ולהימנע במהלכו מפגיעה 
בעצה. בכל מקרה, אין לחגר עצים חלשים. בזנים אחרים מומלץ 

לחגר, כאשר רמת הפריחה באביב בינונית עד מעטה.
בעצים צעירים וכאשר קליפת העץ דקה יש להקפיד על חיגור 
נכון: לא לחגר בחוזקה ולא לפגוע בשכבת הקמביום )השכבה 
המייצרת תאי שיפה ותאי עצה חדשים( ובעצה; החיתוך חייב 
להיעשות רק בשכבת השיפה )הקליפה(. חיגור אגרסיבי מדי 
יגרום  ולמערכת השורשים,  יסב סבל לעץ  בזמן,  יגליד  לא 
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להצהבת עלים ויעצור לבלוב חדש, מה שיגרור חוסר פריחה 
בעונה העוקבת.

 ריסוס בג'יברלין וחיגור להעלאת היבול בקליפים
בזני קליפים רבים נוטים החנטים הצעירים לנשור, והעצים נושאים 
יבול דל מאוד. ניתן להפחית את נשירת החנטים ולהגדיל את 
כמות היבול באמצעות ריסוס בג'יברלין ו/או חיגור בעת הפריחה. 
הריסוס בג'יברלין יעיל בזני קליפים רבים אך לא בכולם, ולכן יש 
לרסס רק על פי ההמלצות. מומלץ לבצע את הריסוס בג'יברלין 
בשיא הפריחה או בסופה, אך אם לא מספיקים, ניתן לבצע את 
הריסוס עד שבוע לאחר הפריחה. בניסויים שבוצעו בזנים 'אורי' 
ו'נובה' נמצא שהטיפול בג'יברלין היה יעיל גם כאשר הוא ניתן 
על חנטים קטנטנים כשבוע לאחר הפריחה; אולם לא נראתה כל 

יעילות לטיפול בג'יברלין בתחילת הפריחה. 
50 ח"מ + משטח. המשטחים  GA3 בריכוז  נוסחת הריסוס: 
 B 1956 המומלצים לשילוב עם ג'יברלין בהדרים הם: טריטון
בריכוז 5BB ,0.025%- בריכוז 0.05% וטיבולין בריכוז 0.025%. 
אין להחמיץ את תמיסת  בריסוסים בג'יברלין בעת הפריחה 

הטיפול.
זן יש לבחור את תכשיר הג'יברלין המורשה לשימוש  בכל 

בהתאם לתווית.

בשנים האחרונות חלה החמרה בתופעת היסדקות הפרי בחלק 
מחלקות האורי. התרשמנו, ואף מצאנו בניסוי אחד, שריסוס 
בג'יברלין בעת הפריחה בחלקות הנ"ל מגביר את היסדקות הפרי 
והנזק בגלל ההיסדקות רב מהתועלת של הריסוס. לפיכך, אין 
לרסס בג'יברלין בחלקות אורי הנוטות להיסדקות רבה של הפרי.

המלצות לדישון בפרדס
לפי ניתוח תוצאות בדיקות עלים

הטבלאות שלהלן )טבלה 1 א-ד( מציגות את ריכוז היסודות . 1
בעלים ואת המלצות הדישון בשלוש הרמות של היסוד בעלים: 

רמה גבוהה, רמה נורמלית ורמה נמוכה.
תחום הערכים הנורמליים בריכוזי היסודות בעלים נקבע . 2

לפי ± 5% מאותו ערך. ערך גבוה או נמוך מהתחום הנורמלי 
יהיה ערך יחיד עם סימון 'גבוה מ-' או 'נמוך מ-', בהתאמה. 

רמת הסידן בעלים משמשת בעיקר לקביעה בדבר רמת . 3
דיאגנוסטיים  ואם מדובר בעלים  האמינות של הדגימה, 
סבירים, הטווח הנורמטיבי נע בין 3% ל-6%. מעבר לטווח 
זה יש להתייחס בספק ליתר היסודות באותה דגימת עלים. 

בחלקות חשודות או בחלקות שהייתה בהן בעבר כלורוזת . 4
ברזל )כמו חלקות שבהן קרקעות לא מנוקזות או חלקות 
עם רמות גיר פעיל גבוה בכ-10%-15%(, כאשר מופיעים 

˙Â¯ˆ˜Â ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ≠ ˙È˙ÈÈ˘Ú˙ Ø ˙È‡Ï˜Á

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ

‰¯Î˘‰Ï



25

מחסורים חזותיים, יש לדשן בכלאט ברזל 5-1 פעמים בעונה, 
לפי חומרת הבעיה. בכל טיפול יינתנו 700 גרם/דונם כלאט 
ברזל 6% כדוגמת EDDHA, המותאם לתנאי קרקע בסיסיים. 
להרחבה עיין בהמשך הפרק תחת הכותרת הדנה בתיקוני 

מחסור ביסודות קורט.
ניתן לשלב ריסוס לתיקון מחסור באבץ או במנגן עם אוריאה . 5

דלת ביורט )עלוומיד(.
היסודות . 6 פי טבלת ערכי רמת  ייקבעו על  רמות הדישון 

בבדיקת העלים בהתאם לשלוש הרמות המצוינות להלן. 
השלמת היסודות )חנקן, זרחן ואשלגן( תיעשה במלואה עבור 
מים שפירים. בחלקות המושקות במי קולחין יש להתחשב 
נתונים של איכויות  ברמת ריכוזי היסודות במי הקולחין. 
המים מפורסמים מדי חודש באתרי האינטרנט הרלוונטיים, 
כמחויב מספקי הקולחין לצרכנים, לפי דרישת רשות המים 
החל משנת 2014. רצוי להיעזר במדריכי שירות שדה בחישוב 
הערך הדישוני של מי הקולחין המגיעים לכל פרדס כחלק 
אינטגרלי מבניית תכנית דישון חודשית ושנתית. לעתים 
קרובות, כאשר ריכוזי היסודות במי הקולחין במכפלת כמות 
המים המושקית מהווים תחליף לדישון המינרלי, נחסך הצורך 
בדישון זרחני ואשלגני, וכן בחלק משמעותי מהדישון החנקני.

בחלקות המושקות במי התפלה )גם אלו שבהם מי הרקע של . 7
הקולחין הוא מההתפלה( לעתים יש צורך בהשלמת יסודות 

כמגניון, סידן וגופרית.
בתחילת העונה יש לדשן ב-5 יחידות חנקן, ללא קשר לחנקן . 8

המסופק במי הקולחין. 

זנים אחרים  זנים לימוניים, סטסומה, טבוריים או   - מגנזיום 
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2% מגנזאון 
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שנית על גל לבלוב נוסף שיהיה במהלך העונה.

הזנה עלוותית בחנקן
בפרדסים שנמצאו בהם רמות חנקן נמוכות בבדיקות העלים 
בסתיו, ובמיוחד בקרקעות כבדות )חרסיתיות(, בקרקעות בעלות 
ניקוז לקוי ובחלקות שבהן המחסור בחנקן בולט לעין  כושר 
ככלורוזות חנקן אופייניות - מומלץ לרסס באוריאה דלת-ביורט 
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או באביב הקודם, הן חסרות משמעות.
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בריסוסי יסודות קורט יש לשלב אחד מן המשטחים המומלצים: 
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אבץ - מרססים בגופרת אבץ 0.12% או באבצאון 0.3%. 
מנגן - מרססים בגפרת מנגן בריכוז 0.2%. 

ניתן לשלב את המנגן עם האבץ, ורצוי להוסיף עלוומיד.
ברזל - תיקוני מחסור בברזל בפרדס מבוצעים לרוב על ידי שימוש 
בכלאטים של ברזל. לאחרונה נוספו כמה כלאטים חדשים של 
ברזל, והדבר אמור להפחית את מחיר התכשירים. כדאי לבחון 
היוועצות במדריכים. כלאטי  את הכלאטים החדשים לאחר 
ברזל מהסוג EDDHA נבחנים באיכותם לפי המבנה האיזומרי 
שלהם. יצרניות כלאטי הברזל מציינות את אחוזי מבנה האורטו 
בכלאט. ככל שאחוז זה יהיה גבוה יותר, כך הכלאט יהיה יציב 
יותר, ויעילותו בדישון תהיה רבה יותר. כדאי לברר עם חברות 
הדשנים המספקים את הברזל, לגבי תכונה זאת, כך שניתן יהיה 
להשוות בין היעילות המוצהרת של מוצרי כלאטי הברזל השונים.

הזנת עצים צעירים עד גיל 3 או החלפת זן
מומלץ לדשן בדשן חנקני בריכוז של 100-50 ח"מ חנקן. ניתן 
להשתמש בדשנים חנקניים מסוג אמון חנקתי, אוראן וגופרת 
אמון. בכל מקרה, מנות חנקן שנתיות בשנת הנטיעה הראשונה 
לא יעברו כמות כוללת של 7 ק"ג צרוף/דונם; בשנה השנייה 
- עד 12 ק"ג צרוף/דונם; ובשנה השלישית - עד 20 ק"ג צרוף 
לדונם. בשנתיים הראשונות לנטיעה אין להתחשב בתוספת 

היסודות במי הקולחין. 

חיגור רחב מדי שגרם להוצאת הקליפהחיגור אגרסיבי מדי שפגע גם בעצה 
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קרה זה כאשר שמלת העץ תימצא נמוכה מדי, לא יאושר ממנה השיווק לסין. במ
ייקטף הפרי ליעדים אחרים, חוץ מסין. בעת הקטיף יש להימנע לחלוטין מהרמת פרי 

 אין להכניס למכל. -מהקרקע ומהכנסתו למכל. גם פרי שנפל במהלך הקטיף 
לפני הקטיף, אם הקרקע מכוסה בפירות רבים שנשרו כתוצאה מרוחות וסערות, יש 

לרסקו, כדי שחלילה לא יוכנס בטעות לפנות את הפרי מהשטח או לרכזו בין השורות ו
 למכלים ע"י הקוטפים.

אם במהלך הקטיף יימצא פרי נגוע בריקבון חום בבית האריזה, ייעצר לאלתר הקטיף 
 מחלקה זו וכל הפרי שנקטף יישלח ליעדים אחרים.

השירותים  דייל שנים נשלח פרי הדר לסין. במשלוחים אלה נמצא ע 4להזכירכם, לפני 
סרינגה. הסינים עצרו את כל שיווק פרי  הסיניים פרי הנגוע בפיטופטורה  להגנת הצומח

ההדר לסין כתוצאה ממקרה זה. לפיכך, חשוב מאוד לבצע את כל הכתוב בדפון זה. 
עומת התמורה המתקבלת ל ,השוק הסיני משלם תמורות גבוהות משמעותית לפרי ההדר

 ו שוב השיווק ליעד חשוב זה.פרי הנשלח לאירופה, וייגרם נזק רב אם יימנע מאתנמ
 

 חיגור להעלאת היבול בהדרים
 ללכרך . בדבסוף הפריחהניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור 

, פומלו אורימהנוף. מומלץ לחגר את הזנים:  50%-80%מומלץ חיגור זרועות של 
בוצע שבוע לאחר בזן אורי החיגור יעיל גם כאשר הוא מצ'נדלר, פומלית ומינאולה. 

במהלכו מפגיעה בעצה. בכל להימנע ו ,יש להקפיד על חיגור נכוןסיום הפריחה. 
כאשר רמת הפריחה  ,מקרה, אין לחגר עצים חלשים. בזנים אחרים מומלץ לחגר

 באביב בינונית עד מעטה.
לא לחגר בחוזקה  :חיגור נכוןעל יש להקפיד בעצים צעירים וכאשר קליפת העץ דקה 

יצרת תאי שיפה ותאי עצה חדשים( ימהע בשכבת הקמביום )השכבה ולא לפגו
החיתוך חייב להיעשות רק בשכבת השיפה )הקליפה(. חיגור אגרסיבי מדי לא  ;ובעצה

ר לבלוב ועציסבל לעץ ולמערכת השורשים, יגרום להצהבת עלים וסב י ,יגליד בזמן
 שיגרור חוסר פריחה בעונה העוקבת.מה  ,חדש

 

      
 חיגור רחב מדי שגרם להוצאת הקליפה                 אגרסיבי מדי שפגע גם בעצהחיגור 

 
 

 
 

 חיגור להעלאת היבול בקליפיםוריסוס בג'יברלין 
בזני קליפים רבים נוטים החנטים הצעירים לנשור, והעצים נושאים יבול דל מאוד. 

וס בג'יברלין יבול באמצעות ריסאת כמות ה גדילניתן להפחית את נשירת החנטים ולה  5 
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דוגמה לדשנים חנקניים אפשריים
ריכוז 100 ח"מריכוז 50 ח"מסוג הדשן

~ 400 סמ"ק/מ"ק~ 200 סמ"ק/מ"קאמון חנקתי 21% )נוזל(
~ 240 סמ"ק/מ"ק~ 120 סמ"ק/מ"קאוראן 32% )נוזל(

~ 500 גר'/מ"ק~ 250 גר'/מ"קגופרת אמון )מוצק(

השקיית הדרים
כבר עתה יש לערוך תכנית השקיה. לשם קביעת מועד תחילת 
יש להתחשב בגשם האפקטיבי האחרון  ההשקיה הראשונה, 
)30-20 מ"מ ומעלה( ובסוג הקרקע. מומלץ לבדוק את מצב 
הרטיבות בקרקע באמצעות טנסיומטר או מקדח קרקע. בקרקעות 
קלות יש לבדוק את רטיבות הקרקע 14-10 ימים לאחר הגשם, 
נתחיל  6-5 שבועות לאחר הגשם.  ובקרקעות כבדות מאוד 
30 ס"מ  בהשקיה כשהמתח בטנסיומטר המוצב בעומק של 
יהיה גבוה מ-35 סנטיבר בקרקע קלה, ומ-50 סנטיבר בקרקע 
כבדה. בניסויים שנערכו בעשור האחרון בזנים סטאר רובי ואורי, 
נמצא שהשקיה מוקדמת מדי הביאה להפחתת היבולים לעומת 
היבולים שהתקבלו כאשר פתחו את המים במועד. בנוסף לכך, 
הטנסיומטרים הקבועים בתחילת העונה אינם משקפים את 
מצב רטיבות הקרקע במרבית אזורי גדילת השורשים )במיוחד 
בפרדסים שבהם כמות המשקעים השנתית עולה על 300 מ"מ(. 
באמצע העונה, כאשר רוב חתך הקרקע מתייבש, הטנסיומטרים 

משקפים כהלכה את מצב הרטיבות בקרקע.
על פי ידע שהצטבר אצל פרדסנים בגליל עליון, המשתמשים 
כי ערך סף  נוסף לבקרת ההשקיה, למדים  בתא לחץ ככלי 
לתחילת השקיות לאחר עונת החורף הוא כאשר לחץ הגזע 

מראה 13 אטמוספרות.
טיפול במערכות טפטוף

העקרונות המנחים להפעלה נכונה של מערכת הטפטוף הם:
1. הקפדה על השלמות ועל הניקיון של מערכות הסינון.

2. שמירה על לחצי עבודה מתאימים ברשת הטפטוף ובדיקה 
מדגמית של ספיקת הטפטפות.

3. שטיפה תקופתית של מערכת הטפטוף.

תחילת עונת ההשקיה מחייבת טיפולים ובדיקות הכנה דקדקניות, 
הכוללות את מערכת ההשקיה ואביזריה השונים. לייעול הטיפולים 
הכימיים השונים, יש לבצע לפני תחילתם טיפול מכני במערכת 
ההשקיה: שטיפת הצנרת הראשית, המחלקים ושלוחות הטפטוף 
וניקוי מערכת הסינון ואביזרי  בלחצי הפעלה גבוהים וטיפול 
השקיה אחרים, הדורשים טיפול בראש מערכת ההשקיה ובהמשכה. 
מכיוון שמרבית הטיפולים כוללים עבודה עם כימיקלים מסוכנים, 
יש להקפיד על הוראות הבטיחות ועל שימוש בציוד מגן ובבגדים 
מתאימים, כפפות, משקפי מגן ומסכת הגנה על מערכת הנשימה. 
לפני כל טיפול יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש בתכשיר, 
כפי שפורסמו ע"י היצרן. יש לזכור שההנחיות המפורסמות 
בדפון זה הן כלליות בלבד ואינן מחליפות את המלצות חברות 
ההשקיה או חברות הכימיקלים. אם מתגלה סתירה בין ההמלצות 
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בחלקות המושקות במי התפלה )גם אלו שבהם מי הרקע של הקולחין הוא  .7
 מההתפלה( לעתים יש צורך בהשלמת יסודות כמגניון, סידן וגופרית.

יחידות חנקן, ללא קשר לחנקן המסופק במי  5-בתחילת העונה יש לדשן ב .8
 הקולחין. 

 
 עלים בשיטת השרפההמלצות הדישון לפי בדיקות ה .1טבלה 

 
 א. חנקן.1

ריכוז חנקן  בעלים בשריפה )% מחומר יבש(
נמוךנורמליגבוהגידול

1.75 >1.95 - 1.951.75 <אשכולית
2.05  >2.25 - 2.252.05 <קליפים
2.00 >2.20 - 2.202.00 <לימון
 2.10 >2.30 - 2.302.10 <תפוזים

 
 ( בק"ג חנקן לדונם לעונה בפרדס בוגרNהמלצות לדישון חנקן צרוף ) 

 נמוך נורמלי גבוה הזנים היסוד
 30 25 15 כל הזנים חנקן

 
 ב. זרחן.1

ריכוז זרחן  בעלים בשריפה )% מחומר יבש(
נמוךנורמליגבוהגידול

0.08 >0.10 - 0.100.08 <אשכולית
0.10  >0.12 - 0.120.10 <קליפים
0.09 >0.10 - 0.100.09 <לימון
 0.11 >0.13 - 0.130.11 <תפוזים

 
 ( בק"ג תחמוצת זרחן לדונם לעונה בפרדס בוגר5O2Pהמלצות לדישון זרחן )

 נמוך נורמלי גבוה הזנים היסוד
כל  זרחן

 הזנים
0 3 6 

 
 ג. אשלגן.1

ריכוז אשלגן  בעלים בשריפה )% מחומר יבש(
נמוךנורמליגבוהגידול

0.60 >0.70 - 0.700.60 <אשכולית
0.50  >0.60 - 0.600.50 <קליפים
0.65 >0.75 - 0.750.65 <לימון
 0.80 >0.90 - 0.900.80 <תפוזים

 
 ( בק"ג תחמוצת אשלגן לדונם לעונה בפרדס בוגרO2Kהמלצות לדישון אשלגן )
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נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד
01830כל הזניםאשלגן

טבלה 1. המלצות הדישון לפי בדיקות העלים בשיטת השרפה

המלצות לדישון חנקן צרוף )N( בק"ג חנקן לדונם לעונה 
בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד
152530כל הזניםחנקן

זרחן לדונם  זרחן )P2O5( בק"ג תחמוצת  המלצות לדישון 
לעונה בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד
036כל הזניםזרחן
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הניתנות להלן לאלו של החברות המסחריות, יצרניות התכשירים, 
יש להיוועץ בנדון עם החברות.

טיפולים כימיים במערכות השקיה בטפטוף
יש לבצע טיפול במשקעים כימיים כדוגמת אבנית )שילוב א. 

של מלחי סידן ומגניון קרבונטיים ורמת pH גבוהה במים(, 
הנובעים מקשיות מים גבוהה )אלקליניות( אשר מאפיינת את 
מרבית מקורות המים בישראל. הטיפול המקובל הוא הזרקת 
חומצה מלחית 33% לפי ריכוז של 6-4 ליטרים חומצה ל-1 
מ"ק מי השקיה במשך 15 דקות, ולאחר מכן שטיפת המערכת 
באמצעות השקיה נוספת במשך כשעה. ניתן לחשב את מנת 
החומצה גם לפי הספיקה השעתית של ההפעלה, כאשר 
ההזרקה תחושב לפי 1.5-1 ליטר חומצה לכל 1 מק"ש של 
ספיקת מגוף ההשקיה המופעל. בתום ההזרקה יש להמשיך 
את ההשקיה ללא חומצה לשעה אחת נוספת. יש לזכור כי 
לחומצות יש תגובה אקזוטרמית חזקה ביותר )פליטת חום 
רבה(, ולכן כאשר מערבבים חומצה במים, חובה להקפיד 
על סדר ערבוב הנוזלים: את החומצה מוזגים באיטיות לתוך 
המים, ולא בסדר הפוך. בחלקות שבהן יש מחסור בזרחן, 
ניתן לבצע את הטיפול בחלקה באמצעות חומצה זרחתית 
85%. כך, בנוסף לטיפול במשקעי האבנית, כל ליטר אחד 
של חומצה זרחתית תורם יחידה אחת של זרחן לפרדס. יש 
להתאים את משאבות ההזרקה לחומצה שבה משתמשים; 
למשל, בחלק מהמשאבות יש להשתמש באטמים המיועדים 

לטיפולים בחומצה מרוכזת. 
אורגניים, מרחפים ב.  לרוב בחומרים  מי הקולחין עשירים 

ומומסים, לעומת המים השפירים הדלים ביסודות אורגניים. 
זיהומים  גם במים שפירים השוהים במאגרים מתפתחים 
אורגניים, שלעתים אף מהווים בעיית סינון חריפה עוד יותר 
ובמיוחד למערכות הטפטוף. כאשר  למערכות ההשקיה, 
משקים במי קולחין, בעיית הסינון קשה יותר, ככל שאיכות 

הקולחין ירודה יותר. 
הטיפולים הכימיים העיקריים, שאותם ניתן לבצע כדי להתמודד 
המתפקדים  חומרים,  באמצעות  הם  אורגניים,  חומרים  עם 

כמחמצנים )מפרקים( של חומר אורגני: 
הכלרה באמצעות נתרן תת-כלורי - ריכוזי המוצר הנמצא . 1

בשווקים נעים בין 10% ל-12%. יש לזכור שכל פתיחת 

חקלאים שלא שלחו בדיקות עלים למעבדה בסתיו, ידשנו 	 
בעונה העוקבת לפי הרמות  המצוינות בטבלאות הדישון  
בעמודה "נורמלי", כלומר 25 ק"ג/דונם חנקן צרוף, 18 

יחידות ק"ג תחמוצת אשלגן, ו-3 ק"ג תחמוצת זרחן.

 8 

 נמוך נורמלי גבוה הזנים היסוד
 30 18 0 כל הזנים אשלגן

 
 ד. מגנזיום.1

ריכוז מגנזיום  בעלים בשריפה )% מחומר יבש(
נמוךנורמליגבוהגידול

 0.28 >0.31 - 0.310.28 <כל הזנים
 

 
 בעונה העוקבת לפי  נוידש ,חקלאים שלא שלחו בדיקות עלים למעבדה בסתיו

ק"ג/דונם  25 כלומר ",נורמליבעמודה "  בטבלאות הדישון מצוינותה הרמות 

 .ק"ג תחמוצת זרחן 3-ו ,יחידות ק"ג תחמוצת אשלגן 18חנקן צרוף, 

 -זנים לימוניים, סטסומה, טבוריים או זנים אחרים על כנות לימוניות  - מגנזיום
 רגישים יותר למחסורי מגנזיום. יש לרסס בהתאם לתוצאות בדיקות עלים ולסימני
מחסור. בפרדסים שבהם לא נבדקה תכולת המגנזיום בעלים, יש לרסס בקביעות אחת 

 לשנתיים. 
 המינון התכשיר

 %1.5-%2 70מגניט 
 1%-1.4% מגניסל
 %2 מגנזאון

לתכשירים אלה יש להוסיף אחד מהמשטחים המוספים גם ליסודות הקורט )ראה 
ה ובאופן ויזואלי, או בהמשך(. כשהמחסור במגנזיום מחריף, כלומר מופיע מדי שנ

, רצוי לטפל שני טיפולים עוקבים 0.25%-כשריכוז המגנזיום בבדיקות העלים נמוך מ
 שבועות, ואין לשלב יסודות אחרים באותו ריסוס, למעט חנקן.  4-3בהפרש של 

ייקבע החל מהשלב שבו העלים הצעירים מגיעים לכשני שלישים  מועד הריסוס
ת אוויר גבוהה ולהימנע מריסוס בחנקת אשלגן עד מגודלם הסופי. יש לרסס בלחו

שבועיים לאחר הריסוס במגנזיום. המגנזיום נקלט רק על ידי הלבלוב הצעיר, ולכן יש 
חשיבות רבה לעיתוי הריסוס. במקרים של מחסור חמור יש לרסס שנית על גל לבלוב 

 נוסף שיהיה במהלך העונה.
 

 בחנקן עלוותית  הזנה 
במיוחד ובבדיקות העלים בסתיו, רמות חנקן נמוכות  בפרדסים שנמצאו בהם

בעלות כושר ניקוז לקוי ובחלקות שבהן בקרקעות  ,בקרקעות כבדות )חרסיתיות(
-מומלץ לרסס באוריאה דלת -המחסור בחנקן בולט לעין ככלורוזות חנקן אופייניות 

, 1.5%ביורט(, שהוא תכשיר מוצק וגבישי בריכוז  0.3%-ביורט )המכילה פחות מ
מחודש פברואר עד סוף הפריחה. במקרה של מחסור חריף בחנקן מומלץ לבצע ריסוס 

 נוסף כעבור שבועיים.
 מנגןבבאבץ ו מחסורים  ערכי סף בעלים לתיקון 

ויש לתקן מחסורים  ,ח"מ של אבץ ומנגן מצביעים על מחסור 25-רמות הנמוכות מ
( במועד דיגום העלים בסתיו יסודות קורט )אבץ ומנגןשל בדיקות כי יש לזכור  אלו.

 , הן חסרות משמעות.חלקות שרוססו בקיץ או באביב הקודםב
 מניעה ותיקון של מחסור ביסודות קורט

מכל אחסון של נתרן תת-כלורי גורם להתנדפות החומר 
הפעיל, וריכוזו יורד בהתמדה, לכן השימוש בו צריך להיות 
מידי. בהתאם לאיכות המים, כלומר לעומס האורגני שבהם, 
תיעשה הזרקת 150-50 סמ"ק תכשיר לכל מ"ק מים במשך 
וריכוז גבוה  )ריכוז נמוך לעומס אורגני נמוך,  כשעתיים 
לעומס אורגני גבוה, בהתאמה(. יש לבחור משאבות מינון 
מדויקות עם אטמים המיועדים להזרקת כלור שהוא כימיקל 
אגרסיבי למתכות רבות. יש להיוועץ בחברות משאבות הדשן 
)עמיעד, ת.מ.ב, דוסטרון וכו'( בנוגע להתאמת הציוד שלהם 
להזרקת כלור או כל חומר מחמצן אחר. בנוסף, קיימים 
כימיקלים מבוססי כלור אחרים, שלהם הוראות שימוש 
ייחודיות. בתכשירי הכלור הקיימים ניתן לעקוב אחר יעילות 
התכשיר ולמדוד באמצעי בקרה פשוטים יחסית את כמות 
הכלור החופשי שנותרה בתום היישום, ובכך להעריך את 

יעלות ההכלרה.
כלורן )כלור מוצק בריכוז 56% חומר פעיל( הוא מוצר נוסף . 2

שנכנס לשימוש נרחב בחקלאות. מוצר זה הינו מוצק, וריכוז 
החומר הפעיל שבו נותר קבוע. 

בשנים האחרונות החל להיעשות שימוש במי חמצן )לרוב . 3
בריכוז 35%(. תכשיר זה יקר יותר מהכלור המחמצן, לסוגיו 
יותר  זאת, ברור שיעילות מי החמצן רבה  השונים. עם 

מתרכובות הכלור לסוגיהן. 

הדברת מזיקים 
עונת הקטיף של הזנים המאוחרים מסתיימת ומתחילים הלבלוב 
והפריחה של העונה הבאה. בתקופה זו יש לגזום כהלכה שמלה 
ודלת ולדלל ענפים במקומות סבוכים במעטפת העץ )ראו סעיף 
"גיזום ועיצוב העץ" לעיל(. חלק מהמזיקים נוטים להתפתח 
בחלקי העץ המוארים פחות, וההדברה בעץ גזום היטב יעילה 
יותר. בתקופת הפריחה והחנטה יש לבצע פיקוח מזיקים מדי 
שבוע, משום שאז רבים המזיקים, כעש הפריחה, תריפס הקיקיון, 

כנימות עלה וכדו', העלולים להסב נזק בפרק זמן קצר זה.
כנימות עלה 

בתקופת האביב נמשכות כנימות העלה ללבלוב האביבי החדש. 
עיקר הנזק נגרם בדרך כלל לנטיעות צעירות. יש להגן על הלבלוב 
באמצעי הדברה שונים: ריסוס, הגמעה דרך מערכת השורשים 

או מריחת תכשירים מומלצים על הגזע.
בפרדסים בוגרים, בעיקר בעצי מנדרינה, נראית לעתים רחוקות 
התקפה מסיבית של כנימות עלה רבות הפוגעות בלבלוב, בפריחה 
וביבול העץ. נזקן מתבטא גם בהפרשת "טל דבש" מרובה וביצירת 

פייחת על העלים והפרחים, ובמקרים אלה יש לטפל בריסוס.
עש הפריחה 

וחנטים  גבוהות עלול להשמיד פרחים  עש הפריחה ברמות 
רבים ולגרום להפחתה משמעותית ביבול הבא, לכן יש לבדוק 
הימצאות של עש פריחה בפרחים או בחנטים. ניתן לזהות את 
העש לפי נוכחות זחלים בפרחים, לפי "נסורת" של חלקי פרחים 
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ולפי חורי נבירה של הזחלים בפרח ובחנטים הצעירים. כשרמת 
המזיק בינונית וגבוהה, יש לרסס בתכשירי ההדברה המותרים 

לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.
עש המנהרות

המזיק פוגע בלבלוב הצעיר, בעיקר בשלהי האביב. מומלץ לטפל 
רק אם מופיע בנטיעות צעירות באמצעות ריסוס, הגמעה לבית 

השורשים ומריחת הגזעים.
תריפס הקיקיון

המזיק נמצא בפרחי ההדר ומסב נזק לבסיס השחלה או לחנט. גם 
כאשר רמת המזיק נמוכה, יש לטפל בריסוס בתכשירי ההדברה 

המותרים לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.
אקרית חלודה

בתחילת העונה תיראה האקרית רק בעלוות העצים, בעיקר 
בחלקו התחתון של העלה, ובהמשך תתפשט לחנטים ולפירות. 
בשלב ההתחלתי, שבו היא מופיעה על העלים, מומלץ לטפל רק 
ברמות גבוהות; בשלב שבו נראית האקרית )גם ברמות נמוכות( 
על החנטים והפירות, יש לטפל לאלתר. חשוב מאוד לאתר את 
המזיק כבר בשלבים הראשונים, כיוון שאז ההדברה יעילה יותר. 
כאשר רמות האקרית גבוהות מדי, מתעוררת בעיה בהדברתה 
ובקטילתה המלאה. בשלב זה חל איסור על השימוש בתכשיר 
נאורון בפרדסים נושאי פרי. פרי שיימצאו בו שאריות תכשיר, 

ולו מעטות ביותר, ייפסל לשיווק.
אקרית ארגמנית

אקרית זו נמצאת בחלקות רבות, בעיקר באזור החוף. יש לטפל 
באוכלוסיות בינוניות וגבוהות של המזיק. בפרדסים נושאי פרי 
יש להקפיד על בחירת התכשיר המתאים מבחינת ימים מקטיף. 
חלק מתכשירי השמנים מורשים להדברת המזיק ומאושרים 

לטיפול ימים מעטים בלבד לפני הקטיף.
קמחית ההדר וקמחית כדורית

במקרה הצורך ניתן להדביר את קמחית ההדר לאחר הפריחה ועם 
התפתחות החנטים בהגמעת תכשירי אימידקלופריד מורשים. 
רצוי להגמיע תכשירים אלו, אם המזיק הסב נזק לפרי בעונה 

החולפת ברמה של 5% ומעלה. 
מומלץ להדביר את הקמחית הכדורית בחלקות שהיו נגועות 

בעונה החולפת ברמה גבוהה. 
הדברת הקמחיות הללו תיעשה לאחר הפריחה באמצעות הגמעת 
תכשירי אימידקלופריד המורשים על פי התווית. שימו לב! 
לא כל תכשירי האימידקלופריד מורשים. בדרך כלל השימוש 
בתכשירים אלה מומלץ רק אחת לשלוש שנים, ויש להימנע 
משימוש תכוף בהם, אלא רק אחת לשלוש עונות. שימוש שכיח 
בחומר יפחית במהרה את יעילותו ויתרום לפיתוח עמידות. חל 
איסור להשתמש בתכשירי אימידקלופריד לפני הפריחה ובמהלכה 

מחשש לפגיעה בדבורים.
כנימה אדומה

הכנימה האדומה פוגעת בעיקר בחנטים ובפירות. יש להדביר 
את הכנימה כאשר יימצאו זחלנים וכיפות לבנות על החנטים 

בכ-5% ויותר מפירות העץ. יש לטפל בתכשירים המורשים. 

כנימת המוץ
בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת הנגיעות של הכנימה במכלי 
ומראשית העונה לבצע  נתוני הבררה,  יש לרכז את  הקטיף. 
מעקב על גבי הפרי הצעיר באמצעות זכוכית מגדלת, במיוחד 
מתחת לעלי הגביע ובאזור המקביל על גבי הפרי. בחלקות שבהן 
זוהתה נגיעות משמעותית במזיק בעת הקטיף, יש לשקול הדברה 

באמצעות תכשירי אימידקלופריד מורשים.

הערה: את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת 
חקלאית המיועדת ליצוא, יש לקבל מחברות היצוא השונות. 
בחלק מתכשירי ההדברה יש הבדל בריכוזים ובימים מקטיף 
בין רשימות היצואנים לבין הרשום בתווית, ובכל מקרה יש 
לבצע את ההוראה המחמירה יותר. רשימה כללית של חומרים 
http:// :המותרים ליצוא מופיעה בקישור של חברת יתרולאב
www.itrolab.com/wp-content/uploads/2014/08/

citrus-addition-final_5-2016-.pdf
היכונו היכונו, בקרוב יצא לאור ספר מקיף ומעמיק בנושא 

מזיקי ההדרים!

הדברת מחלות
מאלסקו - יש לעקור את העצים החולים ולגזום ענפים נגועים. 
יש לשרוף את הגזם. כדי למנוע הדבקה של נבגי הפטרייה בעלי 
העץ, יש לטפל בקוצייד 2000 בריכוז 0.25%. הריסוס מומלץ 
באתרוג, בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים באזורים 
נגועים. בחלקות הנגועות במחלה יש לחזור על ריסוס הנחושת 
- כל 150 מ"מ גשם, כאשר הריסוס מבוצע בקוצייד 2000; וכל 
250 מ"מ גשם, אם הריסוס מבוצע במרק בורדו )אין הכוונה למרק 
בורדו אולטרה(. בתקופת הלבלוב הצעיר יש להימנע מריסוס 

במרק בורדו, בהיותו צורב את הלבלוב הצעיר.
מנזקי  להישמר  כדי   - והשורשים  השורש  צוואר  ריקבון 
הפיטופטורה, יש להימנע מעודפי מים בפרדסים בכלל, ובנטיעות 
צעירות בפרט. בפרדסים מעל גיל שנה בכל סוגי הקרקעות )כולל 
קלות( מומלץ להרחיק את הטפטפות מהגזע בכ-40 ס"מ לפחות 
ולהימנע מהשקיות תכופות. כאשר מזהים ריקבון שורשים שנגרם 
ע"י פיטופטורה, יש להגמיע את העצים הפגועים בתמיסה של 
רידומיל גולד בריכוז 0.04%. כאשר מגלים ריקבון בצוואר 
השורש, יש לפנות את האדמה מסביב לאזור הנגוע ולחשוף 
אותו לאוויר. בנוסף, יש לרסס או למרוח את צוואר השורש 

במרק בורדו או בתכשיר נחושתי אחר.
אלטרנריה - באזורים המועדים ובזנים הרגישים להדבקה נתחיל 
בריסוס בתום הפריחה, עם חשיפת החנטים ולאחר נשירת עלי 
הכותרת. חשוב מאוד לנטר ולבדוק אם נדבקו עלים צעירים. 
הזנים הרגישים לאלטרנריה הם: מינואלה, מנדרינה דייזי, נובה, 
מיכל, מורקוט, מור, מירב, וינולה ועידית. התכשירים הניתנים 
לריסוס הם הרקולס )קנון נחושת( 0.4%, קוצייד 2000 0.25%, 
אנטראקול 0.25%, קנון 50, קיפ, קורדון, פוסיפירון 0.25%, 
חוסן, קוז'אק 0.15%, סיגנום 0.05%, בליס 0.04%, עמיסטר, 
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מירדור, עמיעוז 0.075%, רובראל, רודיון 0.1%, קליפמן 0.15%. 
מומלץ לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על זמן טיפול 

לפני קטיף לגבי כל אחד מהתכשירים.

יש לשים לב לחומר הפעיל בכל אחד מהתכשירים. תחלופה בין 
תכשירים - משמעה תחלופה בין החומר הפעיל; אין לרסס אותו 

חומר פעיל יותר מפעם בעונה.
כמו כן, ליד כל תכשיר מצוין מספר הימים המותר לפני קטיף. 
יש לתכנן את מעקובת הריסוסים כך שירוססו קודם התכשירים 
שדרוש להם טווח זמן גדול יותר מהקטיף, ונתקדם עם תכשירים 

שטווח הזמן המותר לריסוסם מהקטיף הוא קצר יותר.
הדברת עשבייה להדברת העשבייה הקיימת באביב ובקיץ מומלץ 

לרסס תכשיר מונע הצצה בשילוב תכשיר קוטל עלווה. 

שילובים מוכנים
בנוסף לתכשירים הנ"ל, ניתן לרכוש תכשירים מוכנים בשילובים 

שונים, כמו:
גליידר - תערובת מוכנה לקטילת מגע ולמניעת הצצה; מכילה 
דיאורון + אוקסיפלורופן וגלייפוסט. יש ליישם במינון של 400 

סמ"ק לדונם )לא בזן סן רייז(.
אמיר ותבור - שילוב של פרופיזאמיד )מגלן/קרב( + אוקסיפלורופן 

)גול ודומיו( במינון 250 סמ"ק/דונם.
גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט + Carfentazone )אורורה(. 

השילוב אינו מונע נביטה.

הנחיות כלליות לריסוס בקוטלי עשבייה
ולהרכב העשבייה  לזן  את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, 

הרב-שנתית הקיימת בשטח.
משום שמרבית פירות ההדר מיועדים ליצוא, המלצותינו מסתמכות 
על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות הקניינים. 
בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים על פי 

הרשום בתווית.
אין לרסס בתנאי רוח או שרב. יש לנהוג משנה זהירות בעצים 
נושאי פרי, כיוון שקליטה של הרביצידים ברקמות הפרי תפסול 

אותו לשיווק.
יש לדאוג לכך שהתרסיס לא יפגע בנוף העץ ובגזע )מומלץ 
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 כנימות עלה                                         טפילות בכנימות עלה                          

 )צילום: בועז הרפז(           
 עש הפריחה 

הפחתה עש הפריחה ברמות גבוהות עלול להשמיד פרחים וחנטים רבים ולגרום ל
הימצאות של עש פריחה בפרחים או בחנטים.  משמעותית ביבול הבא, לכן יש לבדוק

ניתן לזהות את העש לפי נוכחות זחלים בפרחים, לפי "נסורת" של חלקי פרחים ולפי 
חורי נבירה של הזחלים בפרח ובחנטים הצעירים. כשרמת המזיק בינונית וגבוהה, יש 

 מוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.לרסס בתכשירי ההדברה המותרים לשי
 

 עש המנהרות
המזיק פוגע בלבלוב הצעיר, בעיקר בשלהי האביב. מומלץ לטפל רק אם מופיע 

 בנטיעות צעירות באמצעות ריסוס, הגמעה לבית השורשים ומריחת הגזעים.
 

 תריפס הקיקיון
זיק גם כאשר רמת המהמזיק נמצא בפרחי ההדר ומסב נזק לבסיס השחלה או לחנט. 

בתכשירי ההדברה המותרים לשימוש מקבוצת האבמקטין יש לטפל בריסוס נמוכה, 
 בתוספת שמן.

 

   
 תריפס הקיקיון בפרחי ההדר 

 )צילום: בועז הרפז(
 אקרית חלודה

תריפס הקיקיון בפרחי ההדר )צילום: בועז הרפז(

להתקין מגני גזע בשתילים צעירים(. אין לרסס בדיזה זורקת 
המרטיבה את העלווה הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף 

הנמוך ובשל הפיזור הבלתי אחיד של החומר.
יישום מונעי הצצה ייתכן רק כאשר צפוי גשם בכמות של 30 
מ"מ לפחות תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר 
לפני התנדפותו. לחילופין, אם משקים במתזים או בממטירונים, 

ניתן להצניע את החומר במי ההשקיה.
מומלץ לשלב שני תכשירים מונעי הצצה כדי להשיג הדברה 
מקסימלית ולצמצם את כמות העשבים החמקניים. בשימוש 
)תכשירי  דגניים  קוטלי  לשלב  תמיד  מומלץ  מגע  בקוטלי 
גלייפוסט( עם קוטלי רחבי עלים )תכשירי D-2,4( או עם תכשירי 

אוקסיפלורופן, בהתאם לעונה ולטמפרטורות. 
)גול ודומיו( יבוצע רק לאחר ירידת  הריסוס באוקסיפלורופן 
ניתן לרסס  אין לבלוב צעיר, כלומר  וכאשר  הטמפרטורות, 
תכשיר רק בין החודשים נובמבר עד פברואר. אין לרסס בתכשירי 

אוקסיפלורופן בימים חמים. 
אין לרסס תכשיר זה בתקופת הלבלוב הצעיר ובפריחה.

את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן ולהרכב העשבייה 
הרב-שנתית הקיימת בשטח. התכשירים הסיסטמיים, בעיקר 
גלייפוסט ו-D-2-4, נקלטים גם מהשורשים, במיוחד במינון 
גבוה או בריסוס במינון נמוך בקרקע רטובה. לפיכך, אין לרסס 
בזמן ההשקיה, ומומלץ לעשות זאת יום לאחר ההשקיה. אין 
להשקות לפחות יום מהריסוס בתכשירים אלה. באופן כללי, כדאי 
תמיד לרסס עשבייה נמוכה שגובהה 10-5 ס"מ. בריסוס עשבייה 
גבוהה מסתכנים מאוד בפגיעה בנוף העץ ומתבזבז חומר הדברה 
רב. אם העשבייה גבוהה, מומלץ לכסח, ורק לאחר מכן לרסס.

נוסחאות ריסוס להדברת עשבייה באביב
בפרדסים בגילים שונים )רשימה חלקית(

פרדסים מהנטיעה עד גיל שנה
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה, פאסטר או בסט 

ביי בריכוז 1%-2%.
פרדסים צעירים בגילאי 3-2 שנים

תכשיר דיפלופניקן )פאלקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד' + מגלן 
במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של 1%-1.5%.
פרדסים מבוגרים )מעל 4 שנים( - מומלץ לרסס באחת מנוסחאות 

הריסוס שלהלן:
תכשיר דיאורון 300 ג'/ד' כמונע נביטה + תכשיר גלייפוסט   .1

1%-1.5% + אורורה 5 ג'/ד'.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או   .2

הנטר 100 ג'/ד'.
לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט    .3

.1.5%-1%
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טבלת תכשירים להדברת חלפת )אלטרנריה(

ימים לקטיףריכוז/ מינוןחומר פעיליצרן / משווקתואריתשם התכשיר
IPRODIONE0.1%150 500 גרם/ליטרגדות אגרוא"ררובראל

IPRODIONE0.1%150 500 גרם/ליטרכצ"טת"ררודיון
לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטרמכתשיםת"רמירדור

לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטרמכתשיםת"רעמיסטאר
לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטרתרסיסת"רעמיעוז

לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטררימית"ררוקסטאר
FLUTRIAFOL 0.15%120 125 גרם/ליטרמכתשיםת"רחוסן

FLUTRIAFOL0.15%120 125 גרם/ליטראפעלת"רקוז'אק
FLUTRIAFOL0.15%120 125 גרם/ליטרתפזולת"ראיתן

PYRACLOSTROBIN 6.7% + BOSCALID 26.7%0.05%40אגןג"רסיגנום
PYRACLOSTROBIN 12.8% + BOSCALID 25.2%0.04%40כצ"טג"רבליס

MANCOZEB 62.25 + FAMOXADONE 6.25%0.1530גדות אגרוג"רקליפמן
PROPINEB 70%0.25%28לידורא"ראנטראקול

METIRAM 70%0.25%10אגןג"רפולירם
COPPER OXYCHLORIDE 53.8%0.25%7גדות אגרוג"רקוציד 2000

COPPER OXYCHLORIDE 77%0.25%ֵ7אפעלג"רפרסול
POTASSIUM PHOSPHATE 500 גרם/ליטר +לוכסמבורגת"רהרקולס

COPPER OXYCHLORIDE 350 גרם/ליטר

0.4%7

POTASSIUM PHOSPHATE0.25%2 780 גרם/ליטרלוכסמבורגת"נקנון 50

POTASSIUM PHOSPHATE0.25%2 780 גרם/ליטרגן מורת"רקורדון
POTASSIUM PHOSPHATE0.25%2 780 גרם/ליטרדח"כת"רקיפ

POTASSIUM PHOSPHATE0.25%2 500 גרם/ליטרכצ"טת"נפוספירון

טבלת קוטלי העשבייה לשימוש בפרדס ומינונם המומלץ

מונעי הצצה

הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי

Diuron100-250 גרם/ד'דיורקס, דוריאן, דיוקרון, סאןדורון
Diflufenican50 גרם/דונםלגאטו, פאלקון
Oxyflurofenאין לרסס ביו חודש מרס לחודש אוקטובר300-600 סמ"ק/ד'גול, גאליגן, גליל, אוקסיגל, גלאון
Propizamid200 סמ"ק/דונםמגלן , קרב
Indaziflamמגיל שלוש שנים ומעלה15 סמ"ק/דונםאליון

קוטלי מגע

הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי
Glyphosate ,ראונדאפ, גאלופ, גלייפוס, גלייפון, גלייפוגן

טייפון, טורנדו, רונדומור
מותר בפרדסים משנה שנייה. אין לרסס על קרקע 1%-2%

רוויה. אין להשקות לאחר הריסוס.
D-2,4אין לרסס ברוח.0.3%-0.5%אלבר סופר, בר, אמינובר, אמינופיליק

יש להתחשב בגידולים שכנים רגישים.
Bromacil80 בזנים פומלו וסטאר רובי המינון המומלץ הוא 50 100 גרם/דונםהאנטר, אורגן

גרם/דונם.
MSMAרק בפרדסים לא מניבים.3%טארגט

מומלץ רק בטמפ' מעל 25.
Fluroxypyrלריסוס כתמים קשי הדברה בלבד.0.5%סטרן, טומהוק

Diquateיש להוסיף שטח 90 0.3%. 0.5%-1%דו-קטלון
יש לנקוט משנה זהירות בריסוס.

Carfentazone5 גרם/דונםאורורה
Oxyflurofen0.1% אוגול, גאליגן, גליל, אוקסיגל, גלאון 

25 סמ"ק/דונם
כתוספת לתכשיר Glyphosate להדברת חלמית, 

מרקולית ורחבי עלים נוספים.



סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

שדה אליעזר. טלפקס: 04-6930082, נייד: 050-5358456

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית

דיו
טו

 ס
ה

סולמות

˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó

ÌÈÙÈÁ¯ ÌÈ¯È‚¯‚
 ˙ÈÏ¯ÈÓ ˙È¯ÙÂ‚ ¯È˘Î˙

 ˙ÂÈ¯ËÙ ÏËÂ˜ ¨WDG ˙È¯‡Â˙·
Ì¯Î· ÔÂÁÓÈ˜ ˙¯·„‰Ï

 ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡Â
ÌÈ¯„‰·         

 ˙ÂÈ¯˜‡ ÏËÂ˜
ÌÈ˜¯ÁÂ

 „ÚÂÈÓ ¨ÔÈË˜Ó·‡ ÏÈÎÓ‰
 ÌÈ¯‰Ó ¨˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï

ÌÈ˘Ú ÈÏÁÊÂ ÒÙÈ¯˙
 ÊÙ‡¯ËÏÂ‡ ÔÓ˘ ÌÚ ·ÂÏÈ˘·
‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡ „‚Î Ì‚ ÏÈÚÈ

 ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
 ˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â

È¯Ù ÈˆÚ·
 Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È

 ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ
‰˙Ó‰ ÈÓÈ

  ˙Â‚¯„‰ ÏÎ· ˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï
˙ÂÎ¯ ˙ÈÓÈÎ ˇ ˙Â‚ÂÓÓ ˙ÂÓÈÎ

˘„Á



לפרדסנים
ולכל בית ישראל
חג אביב שמח!


