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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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 משולחנו של העורך
 

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

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

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

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

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

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

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

הן באחריות הכותב בלבד.
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בפרוס חג העצמאות נברך את כל פרדסני ישראל בברכת 
חג שמח ו"ראו ברכה בעמלכם" . מפאת קוצר הזמן וקוצר 
היריעה אין הגליון עוסק בנושא שתוכנן מראש - זן הלימון. 
נקווה לרכז את החומר לאחד הגיליונות הקרובים . תודתי 
לכל שולחי היזון חוזר , והתייחסותם למדורים הקבועים . 
אנא המשיכו לשלוח מיילים בכל נושא , תגובתכם חשובה 

לנו , ואם תימצא  ראויה נשתדל להדפיסה בעיתון . 
, תמונת מצב  זה תמצאו את המדורים הקבועים  בגיליון 
וכמויות, דבר האירגון, כך היה פעם  ו"צרות" של אחרים . 

כמו"כ הוראות קצרות לעונה . 
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 טל עמית

תמונת מצב

ענף ההדרים מתנהל שנים בצורה סולידית, במיוחד כשמדובר 
ויש צורך לעמוד בקריטריונים ובדרישות  יצוא,  בענף מוטה 

רוחביים.
המגדלים מודעים לחשיבות ה"ביחד", דבר שפותח אפשרויות, 
מוזיל עלויות ומאפשר המשכיות – בגידול שההשקעות בו הן 

לטווח ארוך.
מידי פעם, אנו נדרשים לבחון את עצמנו – וכך עשינו לאחרונה, 
כאשר עשינו בדיקה מעמיקה מה היקף ה"ביחד" – או במילים 

אחרות, מה היקף תשלומי ההיטלים ע"י מגדלי ההדרים.

הבדיקה העלתה כי בעונת 16/17 )עונה שעברה( היקף הגביה 
היה 82% מהיבול הנורמטיבי שנבחן, תוצאה, שהיא לכל הדעות 
מפתיעה ומאכזבת כאחת בעקבות ממצאי הבדיקה התקבלו 

בוועדה הענפית ההחלטות הבאות:

)נמצא  הגשת תביעות משפטיות כנגד משתמטי היטלים   .1
בתהליך(.

אינם מבוטחים בביטוח  כי  חייבי ההיטלים  הודעה לכל   .2
הקולקטיבי של ענף ההדרים והודעה לקנט כי אם חייבים 
אלו יפנו לרכוש ביטוח מורחב – לא יוכלו להנות מההוזלה 

שקיבלה המועצה.

החייבים לא יוכלו לקבל שירותי הדרכה ממדריכי ההדרים   .3
הממומנים ע"י הענף )כרגע שניים ובקרוב שלושה(.

נוסף במטרה  יתגבר את אגף הגביה בעובד מיומן  הענף   .4
להעלות את רמת הגביה.

" ביד חזקה
ובזרוע נטויה ........"

פעילות קידום מכירות לזן "אור"
בשוק המקומי

בעקבות כמויות האור ששווקו לשוק המקומי בעונה שעברה )כ 
40,000 טון, יותר מכל זן אחר, למעט לימון (, הוחלט בוועדה 
הענפית כי יש צורך לבצע קמפיין קידום מכירות לזן, שכן, הוא 

זן יחסית חדש ולא מוכר ע"י ציבור הצרכנים בארץ.
לאחר בחינת הצעות ומכרוז שנעשה לחברות פרסום הוחלט 
וידגישו  להפיק מס' תשדירי רדיו שימשכו את תשומת הלב 
את התכונות הבולטות של הזן – קליפות,טעם, מיעוט זרעים. 
אורי חזקיה.  היה הסטנדאפיסט  הפרזנטור שנבחר לקמפיין 
בנוסף לתשדירי הרדיו הופקו מס' תשדירי חסות ששודרו בערוץ 
1, לפני תחזית מזג האוויר. הקמפיין נמשך 3 שבועות והחל 

במחצית פברואר.
לפני ביצוע הקמפיין נעשה סקר בקרב הצרכנים לגבי מידת 

ההכרות שלהם עם הזן וכנ"ל לאחר הקמפיין.
את מידת ההצלחה של חשיפת והכרת המוצר לקהל הצרכנים 

ניתן ללמוד משאלה אחת שהוצגה לקהל במסגרת הסקר :
לשאלה אילו מנדרינות מוכרות לכם ענו 25% מהנשאלים, הן 
( כי המנדרינה  ) לא אותם נשאלים  לפני והן אחרי הקמפיין 

המוכרת להם היא "מיכל".
לאותה שאלה ענו 7.3% מהנסקרים לפני הקמפיין כי הם מכירים 
את המנדרינה "אורי", ואילו אחרי הקמפיין המספר גדל ביותר 

מפי שלושה ועמד על 23.9% !!
אני משער שלמרות שמדובר בשנת "off" ביבול, וכמות ה"אורי" 
בשוק המקומי לא היתה כבשנה שעברה – זה היה "חימום" טוב 
לקראת העונה הקרובה שמסתמנת שוב כשנת "on " וחלק גדול 

מהפרי ישווק בשוק המקומי.
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שינוי ב-%מצטברשבוע 14   זן
 17/18 / 16/17 2017/2018  2016/17   2015/16  

962,3003,2924,224-30%שמוטי         

130%           13           אפילים        

3549061,214858-25%טבורי         

54%           10870           קרה קרה       

1916,3585,0404,23826%אשכ' רגילות   

1,19440,51839,09442,2374%סנרייז        

5815,60812,19411,17128%סוויטי        

53383939%           רדסון         

2962,1191,746-86%           לימון צהוב    

476-43%           לימקואט       

3112872248%           קומקואט       

117153200-24%           ליים          

47366119818208%טופז/טנגור    

5,7253,5285,47562%           מינאולה       

4,0815,2329,382-22%           סנטינה        

3410%           2895מורקוט        

112520-100%                      מיכל          

3393603585381%הדס           

701,5107491,797102%אורה          

0%                      2424מור           

1,90565,40992,86361,463-30%אורי          

7061,1271067%           מירב          

491516227%           תמי           

1,1902,2901,065-48%           אודם          

0%                      6           קליפים שונים  

5253417248-39%פומלו לבן     

768959791-20%           פומלו אדום    

4,311146,498170,156148,537-14%סה"כ          

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 14  המסתיים ב-07/04/2018
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נכתב ב-10.04.18 שבוע 15 
1. אורי 

א.  השנה עקב יבול נמוך באורי וכן חלוקת הגשמים במשך 
העונה ובנוסף ביקוש בשווקים. לא  היצטברו מלאים והתחרות 

בין היצואנים הישראלים היתה קטנה ולא גרמה נזק בשיווק. 
ב. איכות הפרי – השנה פרי היה באיכות נמוכה ומזג האוויר גרם 
להרבה ריקבונות שגרמו לאריזת הפרי מחדש בארצות היעד. 

ג. השנה באירופה היו תנאים טובים לשיווק, מאחר וגם למתחרים 
שלנו היה פחות פרי.

ד. בעיות בנמלים – בנמל אשדוד יש שביתה איטלקית, הגורמת 
לאוניות לפנות לנמל חיפה, ש"נסתם " . 

ה. עקב חג הפסח והבעיות בנמלים מתעכב הפרי בארץ והוא מאחר 
להגיע לשווקים, הפרי עייף , וצפויים ריקבונות בשווקי היעד. 
ו. האורי הספרדי נמכר במחירים גבוהים ובאיכות גבוהה במיוחד 

ולכן לא מפריע לפרי ישראלי לדברי היצואנים. 
ז. עד השבוע הזה- יוצאו 65,000 טון "אורי" מזה לקנדה 3,300 

טון , ארה"ב 5,000 טון, יפן 1,000 טון , וסין 1,350 טון.
ח. מחירים – השנה הפדיון היה טוב מהשנה האחרונה. רצ״ב 

טבלאות בעמוד 31-32 שנמסרו ע״י טל עמית.
הנתונים נכונים לשבוע 11 )17.03.2018(  

2. אשכולית אדומה 
א. השיווק התחיל במחירים טובים. הסיבות הם – ירידה בכמויות 
, מקסיקו- איחור  הפרי של 50% מפלורידה עקב ההוריקנים 
בהגעה לשווקים, ספרד – היה יבול נמוך ב-25% משנה הקודמת. 
ב. טורקיה מוכרת לרוסיה וכן ברשתות הזולות באירופה.  עקב 
המחירים הנמוכים שלהם, הם הוציאו אותנו מהשיווק באיטליה. 
בצרפת הפרי שלהם נמכר בשווקים הפתוחים ולא ברשתות, שם 

נמצא הפרי הישראלי. 
ג. קורסיקה-  קשורה לצרפת, שנותנת עדיפות לפרי . החל ממרץ, 

לכן יש צפי לירידת מחירים שלנו בסוף העונה. 
ד. דרום אפריקה – תתחיל לשווק פרי ממאי. 

ה. סכנות לסן רייז בשנה הבאה 

המזרח הרחוק 
1. מצרים גודלת בשיווק סטאר רובי , המחירים שלהם נמוכים, 

הדבר המקשה עלינו לקבל מחירים טובים .
2. סכסוך המכס בין ארה"ב לסין , צפוי שהפרי מארה"ב המיועד 

לסין יעבור לקוריאה וליפן .
אין לאמריקה מכס בקוריאה , לישראל יש 30% מכס .

ולנישות  רייז שלנו בסין מוגבל לתקופות מסוימות  3. הסן 
מיוחדות.

יפן לשווק סן-רייז עקב  4. מקסיקו חתמה על הסכמים עם 
הקשיים שלהם באירופה. 

אירופה 
רגיל בשנה הבאה, שיגרום  ליבול  יש צפי   – וארה"ב  ספרד 

להקטנת הביקוש לפרי הישראלי .
ו .   קרן אור

הגדלת היצוא למזרח והקטנת השיווק מפלןרידה , בגלל הגרינינג, 
תאפשר קבלת מחירים טובים מהעבר לאשכולית האדומה.

כמויות יצוא 
עד עכשיו יוצאו – 40,000 טון אשכוליות אדומה, ו-6,300 טון 
אשכולית לבנה, מזה סן רייז לקנדה 3,000- טון, ליפן 3,700, 

ארה"ב 700 טון וסין 5,800 טון.  

מחירים 
השנה היו מחירים טובים עד אמצע העונה.

רצ״ב טבלאות בעמוד 31-32 שנמסרו ע״י טל עמית.
 

3. תעשייה 
אשכולית לבנה ואדומה- המחיר היה כ-220 דולר בשער הפרדס .

המחירים עלו השנה עקב ההוריקן בפלורידה ועליית מחירי 
השמן האתרי המופק מהקליפות בעולם. 

תפוזים – 180$ 
קליפים – 60$. 

חי בנימיני

דבר האירגון

האם יש "מהפך" קטן ? –
סיכום ביניים של העונה 2017-2018
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Pioneering the Future

www.haifa-group.com

חיפה בשטח. האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך, ולחלוק איתך את הידע 
המעודכן, המקצועי והמניב ביותר. לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: אבישי שניידר 054-5616221, דרום: יוסי סופר 054-5616122

•  הגדלת הפרי
•  מניעת קמטת והסדקות הפרי

•  הפחתת הסרוגיות
•  דיכוי אוכלוסיית הכנימות

דשן עלוותי 13-2-44 לריסוסי עלווה בפרדס
בונוס להדרים - שווה זהב

זמין 
במחסנים



עמדה

עו"ד ש. גלנץ

סוגיית תקפותו של כתב ויתור, זה הנעשה ע"י עובד בסמוך 
לסיום עבודתו, שבה ועולה בבתי הדין לעבודה. 

ככלל מדיניות בתי הדין לעבודה היא ליתן תוקף לכתבי ויתור רק 
בנסיבות חריגות ולאחר בדיקה קפדנית של האמור בהם, נסיבות 

עריכתם, מועד החתימה וענייניים נוספים כפי שיובא להלן.
ענייננו כאן בפסק דין)1( שניתן עקב תביעת עובדת שעבדה כ-3.5 
נגדה הגישה העובדת תביעתה. בתביעה  שנים בחברה אשר 
רכיבים שונים: פיצויי פיטורים, שעות נוספות ופדיון חופשה. 
במאמר זה נבודד את עניין "כתב הויתור" ונעסוק רק בו. התובעת 
טענה בכתב תביעתה כי רק לאחר פניות חוזרות ונשנות נענתה 
מעסיקתה – החברה – והסכימה לשלם את ההפרשות לפנסיה 
ולפיצויים. כך נעשה עם סיום עבודתה של התובעת עת חתמה 
היא על כתב ויתור שבעקבותיו קיבלה 43,036 ₪ - זהו הסכום 
שהוסכם כמגיע בעד פנסיה ועל חשבון פיצויי פיטורים. בכתב 
הויתור הצהירה התובעת כי אין לה טענות או תביעות מכל סוג 
 שהוא בגין תקופת עבודתה בחברה למעט הערה בעניין חופש. 
באחד מסעיפי כתב הויתור נרשם: "עם קבלת הסך של 43,036 ₪ 
הריני לאשר כי קיבלתי את כל שכרי וכל התנאים הנלווים עד תום 
תקופת עבודתי בחברה )למעט עבור יתרת ימי חופש שאני זכאית 
 לטענתי והתשלום בגינם – הברור יערך בשיתוף עם נציג החברה(".
החברה טענה שלאור הצהרתה זו של העובדת, תביעתה בבית 
הדין לעבודה נגועה בחוסר תום לב. התובעת לעומת זאת טענה 
כי כתב הויתור מתייחס אך ורק לעניין זכאותה למגיע בגין 
פנסיה וכי לא דנו עמה על מכלול זכויותיה הסוציאליות בגין 

תקופת עבודתה בחברה.
זאת ועוד, לטענתה של העובדת החברה התנתה תשלום הסכומים 

הנוגעים לפנסיה בחתימתה על מסמך הויתור. 
בית הדין דן בשאלת תקפותו של כתב הויתור וקבע כי כתב 
הויתור אינו עומד בקריטריונים הנדרשים . בית הדין האזורי 
חזר על קביעת בית הדין הארצי לעבודה)2( אשר קבע כי לא יינתן 

תוקף לכתב ויתור במקרים אלה:
"א. כתב הוויתור אינו ברור וחד משמעי.

ב. כתב הוויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו.
ג. העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים ששולמו לו 

עם חתימת כתב הוויתור.
ד. לאחר חתימת כתב הוויתור מתעוררים חלוקי דעות שלא 

היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך".
בפסק הדין בו עוסקים אנו קבע בית הדין כי משלא פורטו 
הרכיבים והתחשיבים שעמדו כבסיס להסכם אין להסכם הויתור 
תוקף. כמו כן קבע כי מכיוון שלא הוזכר במפורש עניין פיצויי 

הפיטורים, כתב הויתור פגום וגם משום כך אין לו תוקף.

מהפרט אל הכלל:
על החקלאים העורכים הסכמי "הודאה וסילוק" – "הסכמי ויתור" 
עת מסיימים עובדיהם עבודתם אצלם להקפיד על הנקודות הבאות:
יש לדעת כי עובד אינו רשאי לוותר על זכויותיו הכפויות   .1
)שכר מינימום, שעות נוספות, חופש, פנסיה, פיצויי פיטורים 
וכד'( ויתור על אחד מזכויותיו שבדין אינו תקף ואין ערך 
לסעיף שכזה בכתב הויתור. כל שיכול העובד לוותר הוא 
על זכות שהובטחה לו מעבר ומעל למתחייב מדיני העבודה 
לרבות מרכיבים מיטיבים שמקורם בהסכם הקיבוצי או בצו 

הרחבה.
יש לערוך ולהגיש לעובד חשבון מפורט של כל זכויותיו.   .2

יש לוודא כי העובד מבין את זכויותיו ואם מוותר הוא על רכיב   .3
 מסוים )שאינו מחויב מהדין( עליו להבין במדויק על מה ויתר. 
בעובד זר יש לוודא שהכתב רשום בשפת העובד רצוי לשתף 
מתורגמן בעת עריכת הסכם הויתור. מומלץ שהמתורגמן 
יותיר מכתב המתאר את נסיבות החתימה על כתב הויתור.

במידה וההסכם כולל סעיף הקשור לפיצויי פיטורים יש   .4
לציין זאת בצורה מפורשת.

5. אין להתנות תשלום בחתימה על כתב ויתור.

הקפדה על הנקודות הללו יש בהם כדי לאיין טענת עובד בהקשר 
לתקפותו של כתב הודאה וסילוק – כתב ויתור.

ניתן  נ' שיווק נדל"ן לידור )2002( בע"מ  סע 56519-01-16 קטי אבודרהם   )1(

ב-16.2.2018.

דב"ע )ארצי( 10/98-2 אלדד קנטי נ' דיגיטל אקויסמנט )נק( בע"מ.  )2(

האמור לעיל אינו בא במקום יעוץ משפטי

סיום קשרי עבודה

על כתב "ויתור" / כתב 
"הודאה וסילוק"
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רקע
פרויקט השבחת הדרים בִמנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, 
נמשך זה עשרות שנים ומתמקד בפיתוח זנים חדשים באמצעות 
הכלאות מכוונות והשראת מוטציות.  פרויקט ההשבחה הביא 
עד עתה לידי רישום מסחרי של 53 זני הדר חדשים, ובכללם 46 
זני קליפים, 2 זני פומלו, זן דמוי פומלית אדומה, 2 זנים דמויי 
אשכולית ו- 2 זנים של לימון חסר זרעים )טבלה 1(.  בכתבה 
זו נציג בפני מגדלי ההדרים בארץ מבחר זנים מצטיינים בעלי 

תכונות ייחודיות ופוטנציאל להיות זנים מסחריים נבחרים. 

אפיון זנים נבחרים
מתוארים בזאת תכונות עיקריות של זנים מצטיינים וייחודים 
מפרויקט השבחת הדרים במכון וולקני.  ניתן להתרשם ממראה 

הזנים השונים באיורים 1-2.
קליפים

זנים מוקדמים מאוד )אוקטובר-נובמבר(
'קדם' – מוטציה מעוטת זרעים של הזן 'ראשון'.  זן בכיר בעל 
יבול בינוני, סירוגיות נמוכה, עמיד לאלטרנריה, ומקבל צבע 
כתום מוקדם בעונה.  טעם בינוני, קל לקילוף ומועט זרעים 

)1-2 זרעים לפרי(. הפרי רגיש לצינה ובעל משך אחסון קצר.
'אפרת' – זן חדש.  מקנה יבול גבוה, סירוגיות נמוכה, רגישות 
בינונית להיסדקות ורגישות מועטה לאלטרנריה.  פרי טעים, 
קל לקילוף ומועט/חסר זרעים )0-1 זרעים לפרי(.  הפרי עמיד 

יחסית לצינה ובעל כושר השתמרות טוב.
זנים מוקדמים )נובמבר-דצמבר(

'תמי' – מקנה יבול גבוה, סירוגיות נמוכה, עמיד להיסדקות 
ועמיד לאלטרנריה.  עץ נמוך יחסית.  הפרי טעים ובעל ארומה 
מיוחדת, כושר קילוף בינוני ומכיל בין 2-7 זרעים לפרי.  הפרי 

מעט רך, עמיד יחסית לצינה ובעל כושר אחסון סביר.
'מיכל'.  הזן דומה  הזן  זרעים של  – מוטציה מעוטת  'לילי' 
בתכונותיו ל'מיכל', והינו בעל יבול גבוה, סירוגיות בינונית, 
היסדקות נמוכה ורגיש לאלטרנריה.  הפרי טעים, כושר התקלפות 
בינוני, ומכיל בין 2-5 זרעים לפרי.  הפרי מאחר מעט בהבשלתו 

בהשוואה למיכל, וישנה לעיתים בעיה של התייבשות פלחים.  
כושר השתמרות בינוני.

זני אמצע עונה )דצמבר-ינואר(
'מירבית' – מוטציה מעוטת זרעים של הזן 'מירב'.  עומס יבול 
ורגישות חלקית  נמוכה  היסדקות  בינונית,  סירוגיות  גבוה, 
לאלטרנריה.  הפרי טעים, כושר קילוף בינוני ומכיל 2-5 זרעים 

לפרי.  הפרי רגיש לצינה ובעל כושר אחסון בינוני.
'עינב' – זן חדש מצטיין.  עומס יבול בינוני, סירוגיות נמוכה, 
שיעור היסדקות בינוני/מועט ועמיד לאלטרנריה.  הפרי בעל 
טעם מעולה, כושר קילוף טוב מאוד וחסר זרעים )בין 0-1 זרעים 
לפרי(.  הפרי רגיש יחסית לצינה ובעל כושר אחסון בינוני/טוב.  

זן אמצע עונה מצטיין בעל טעם מעולה!
'אודם' – עומס יבול גבוה מאוד, סירוגיות גבוהה, היסדקות 
מועטה ועמיד לאלטרנריה.  הפרי טעים מאוד בתחילת עונת 
הקטיף אך לאחר מכן נהיה תפל. כושר קילוף בינוני/טוב, ומכיל 
בין 2-8 זרעים לפרי.  הזן ניחן בצבע קליפה תרוג עז.  הפרי 

רגיש לצינה אך בעל כושר אחסון טוב.
'אורית' – זן חדש מצטיין.  עומס יבול בינוני, סירוגיות נמוכה, 
היסדקות בינונית ועמיד לאלטרנריה.  טעם מעולה, כושר קילוף 
בינוני, חוסר זרעים מוחלט.  ניחן בצבע קליפה תרוג עז.  עמיד 

לצינה. 

זנים מאוחרים )ינואר-מרץ(
'אורי' – זן הקליף העיקרי בארץ, הינו מוטציה מעוטת זרעים של 
'אורה'.  עומס יבול בינוני, סירוגיות בינונית, היסדקות מועטה 
ועמיד לאלטרנריה.  טעם מעולה, כושר קילוף טוב, ומכיל 1-3 
זרעים לפרי.  הפרי עמיד לצינה ובעל כושר אחסון טוב.  נחשב 

לקליף המצטיין בעולם.
'מוריה' )מור( – מוטציה מעוטת זרעים של 'מורקוט'.  עומס 
יבול גבוה, סירוגיות גבוהה, היסדקות בינונית ורגיש לאלטרנריה.  
טעם מעולה, כושר קילוף בינוני ומכיל 2-5 זרעים לפרי.  הפרי 

עמיד לצינה ובעל כושר אחסון טוב.
'סיגל' – זן חדש מצטיין.  עומס יבול בינוני, סירוגיות נמוכה, 

יוסי יניב, ליבנת גולדנברג, עמיר שרמן, יורם אייל, ערן 
רווה, ניר כרמי, המחלקה למדעי עצי פרי, מכון וולקני

עמית סבאג, רון פורת, המחלקה לחקר תוצרת חקלאית 
לאחר הקטיף, מכון וולקני

שוקי קנוניץ, תחום הדרים, אגף הפירות, שה"מ

ניסויים בשטח

זני השבחת הדרים
של ִמנהל המחקר החקלאי
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איור 1:  מראה פירות זני קליפים נבחרים תוצרי פרויקט השבחת הדרים במכון וולקני.
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 :  מראה פירות זני קליפים נבחרים תוצרי פרויקט השבחת הדרים במכון וולקני.1איור 
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היסדקות גבוהה ועמיד לאלטרנריה.  טעם מעולה גם על כנות 
לימוניות, כושר קילוף טוב מאוד, וחוסר זרעים מוחלט.  עמיד 
לצינה וכושר אחסון טוב.  זן מצטיין בעל פוטנציאל גבוה להפוך 

לזן מסחרי מוביל!
'תמר' – זן חדש מצטיין.  עומס יבול בינוני, סירוגיות נמוכה, 
היסדקות מועטה ועמיד לאלטרנריה.  טעם מעולה, כושר קילוף 
טוב ומכיל 1-4 זרעים לפרי.  הפרי עמיד לצינה ובעל כושר 

אחסון טוב.  זן מצטיין באיכותו וטעמו!
'ענבל' – זן חדש מצטיין.  עומס יבול בינוני, סירוגיות נמוכה, 
היסדקות בינונית ועמיד לאלטרנריה.  טעם טוב מאוד, כושר 
קילוף בינוני ומכיל 0-3 זרעים לפרי.  הפרי עמיד לצינה ובעל 

כושר אחסון טוב. 
'סער' – זן חדש מצטיין.  עומס יבול גבוה, סירוגיות נמוכה, 
היסדקות מועטה ורגישות מועטה לאלטרנריה.  טעם מצוין, פרי 
גדול, כושר קילוף בינוני וחסר זרעים )מכיל 0-2 זרעים לפרי(.  

הפרי עמיד לצינה ובעל כושר אחסון טוב.

זנים מאוחרים מאוד )מרץ-אפריל(
'נילי' – זן חדש מצטיין.  עומס יבול גבוה, סירוגיות בינונית, 
היסדקות בינונית ורגיש לאלטרנריה.  טעם טוב מאוד, פרי יפה, 
כושר קילוף בינוני ומכיל 0-2 זרעים לפרי.  הפרי עמיד לצינה 

ובעל כושר אחסון טוב.
עומס יבול גבוה, סירוגיות נמוכה, היסדקות מעטה  'הדס' – 
ועמיד לאלטרנריה.  טעם בינוני )רמת חומצה גבוהה(, כושר 
קילוף בינוני, ומכיל 10-14 זרעים לפרי, אך הינו חסר זרעים 

בתנאי בידוד ללא מפרים.  עמיד לצינה וכושר אחסון טוב. 
פומלו אדום

'פלמינגו' – עומס יבול בינוני/נמוך, סירוגיות נמוכה, היסדקות 
בינונית ועמיד לאלטרנריה.  מועד הבשלה בין נובמבר-ינואר.  
טעם מצוין ומכיל בין 5-10 זרעים לפרי, וחסר זרעים בחלקות 
מבודדות.  צבע קליפה צהוב וציפה אדומה  רגישות בינונית 

לצינה וכושר אחסון טוב.

דמוי פומלית אדומה
'עינת' )רדסון( – עומס יבול בינוני, סירוגיות נמוכה, היסדקות 
מועטה ועמיד לאלטרנריה.  מועד הבשלה אוקטובר-דצמבר.  
טעם טוב מאוד, ומכיל 0-2 זרעים לפרי.  רגיש לצינה, אך בעל 

כושר אחסון טוב.

מכלואים דמויי אשכולית
'עליזה' – עומס יבול בינוני, סירוגיות נמוכה, היסדקות בינונית 
עת הדר - מודעת חצי עמוד 18 ס"מ רוחב / 13 ס"מ - קוד 482 טרמינום ינואר 2018 ועמיד לאלטרנריה.  מועד הבשלה אוקטובר-דצמבר.  טעם 

48
2 

-

50 cm

10 cm

טרמינוםטרמינום
טרמינום הנו דבק המבוסס על מים ואינו מכיל קוטלי חרקים. 

מריחת טרמינום על גזע העץ חוסמת מעבר נמלים וקמחיות מהקרקע 
אל ענפי העץ והפירות. כתוצאה מסילוק הנמלים, פוחתת דרמטית 
אוכלוסיית הכנימות הקמחיות ומתאפשרת פעילות יעילה יותר של 

אויבים טבעיים.

טרמינום נשאר דביק למשך חודשים רבים.

לטרמינום עמידות טובה בגשם ובהשקיה עילית – חוזר להיות דביק 
לאחר התנדפות המים.

טרמינום נמצא בטוח לשימוש בהדרים, רימונים, אפרסמונים, גפנים, 
מנגו ומיני עצים נוספים.

למניעת טיפוס נמלים על גזע העץ
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מעולה וייחודי, אחוז מיץ גבוה מאוד, כושר קילוף טוב, ומכיל 
0-1 זרעים לפרי.  צבע קליפה וציפה צהוב/זהוב ונהיה כתום 
בהבשלה מלאה.  פרי דמוי אשכולית אך חסר פורנוקומרינים 
)חומרים אסורים לנוטלי סטטינים(.  רגיש לצינה, אך בעל כושר 

אחסון טוב.
'קוקי' – מוטציה חסרת זרעים של אשכולית 'קוקטייל'.  עומס 
יבול גבוה, סירוגיות נמוכה, היסדקות בינונית ועמיד לאלטרנריה.  
מועד הבשלה אוקטובר-דצמבר.  טעם מצוין וייחודי, דומה ל- 
'עליזה', מיציות גבוהה, ומכיל 0-1 זרעים לפרי.  צבע קליפה 
וציפה צהוב/ירקרק.  פרי דמוי אשכולית אך חסר פורנוקומרינים 
)חומרים אסורים לנוטלי סטטינים(.  עמיד יחסית לצינה ובעל 

כושר אחסון טוב.

לימונים חסרי זרעים
'איילת' – מוטציה חסרת זרעים של לימון 'וילה פרנקה'.  עומס 
יבול בינוני, סירוגיות נמוכה, היסדקות מועטה.  רגישות בינונית 

לצינה וכושר אחסון טוב.
'גליה' - מוטציה חסרת זרעים של לימון 'יוריקה'.  עומס יבול 
בינוני-נמוך, סירוגיות נמוכה, היסדקות מועטה.  רגישות בינונית 

לצינה וכושר אחסון טוב.

*הערה:  המידע בכתבה זו מבוסס על תצפיות שנערכו במכון 
וולקני ובמספר חלקות תצפית, ואינו מהווה המלצה למגדלים.  
כמו כן, יש עדיין צורך בבחינת כנות והתאמת הזנים לאזורי 

הגידול השונים בארץ.

תודות
המחקר בהשבחת הדרים מומן בחלקו ע"י קרן המדען הראשי של 
משרד החקלאות, תוכנית מחקר מספר 203-1074-17.  מאמר 

זה הינו מפרסומי מנהל המחקר החקלאי מספר 811/18.

טבלה 1:  זני השבחת הדרים של מינהל המחקר החקלאי

רוויתעינבקליפים )46 זנים(

מוריהיפיתמיטל

שניפזיתאדמוני

שני דל זרעיםאודםראשון

ניליאוריתקדם

מינאולה חסרת אפרת
זרעים

הדס

קינג דל זרעיםיפעתתמי

כנרתלילי

פומלו )2 זנים(סמדרראשונית

פלמינגותמרמירב

חנהאורהמירבית

דמוי פומלית אורעידית 
אדומה

עינת )רדסון(עדהדיתי

דמויי אשכולית דנהורד
)2 זנים(

עליזהדניתורדית

קוקיסיגלינוב

לימון חסר זרעים סערנקטר
)2 שנים(

איילתאביבחיננית

גליהוינולהניבה

ענבלירדן

 8 

 

 

:  מראה פירות זני פומלו אדום, פומלית אדומה, מכלואים דמויי אשכולית ולימונים 2איור 

 תוצרי פרויקט השבחת הדרים במכון וולקני. חסרי זרעים

איור 2:  מראה פירות זני פומלו אדום, מכלוא דמוי פומלית אדומה, מכלואים דמויי 
אשכולית ולימונים חסרי זרעים תוצרי פרויקט השבחת הדרים במכון וולקני.
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תרגום מעיתונות חו"ל
Fruitnet Freshplaza, F.H.magazine,

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

מאת כתבנו בשפלת החוף 

מזון לאשפה
האומדנים של האו"ם לאוכלוסיית העולם 
:שנת -2017 7.3 מיליארד , -2030 8.5 
מיליארד ו-9.7 בשנת 2050 ובשנת 2100 
כ- 11.2 מיליארד בני אדם, השאלה היא 
איך לייצר מזון מספיק לכולם. ומה עם 
בזבוז מזון? ארגון המזון והחקלאות של 
האו"ם )FAO( מעריך כי מדי שנה, כשליש 
אנושית  מכלל המזון המיוצר לצריכה 
בעולם אובד ומגיע  ל 1.3- מיליארד טון. 

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:

Fruitnet   
Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
Eurofruit , 

Freshfruit  portal ,    
FreshProduce   , 

Asiafruit, 
Americafruit, 

מאת כתבנו 
 בשפלת החוף.

 
 מזון לאשפה

ם לאוכלוסיית "האומדנים של האו
 ,מיליארד  7.3  -2017 שנתהעולם :

 2050בשנת  9.7-ומיליארד  8.5 -2030
מיליארד בני  11.2 -כ 2100נת ובש
השאלה היא איך לייצר מזון , אדם

ומה עם בזבוז מזון?  מספיק לכולם.
ארגון המזון והחקלאות של האו"ם 

(FAO מעריך כי מדי שנה, כשליש )
מכלל המזון המיוצר לצריכה אנושית 

מיליארד  1.3-ל   ומגיעאובד  בעולם
  טון.

 
  מזיקהלא כל חיפושית 

 
יש לנצל " :מולוג אמריקאייאנט

חיפושיות טורפות להדברה 
  ."ביולוגית

 
  תוכנית פרי הדר  אזרבייג'אן:

לפיתוח   הנשיא אישר תוכנית חדשה
חתם על צו המאשר את ו הענף

לפיתוח   התוכנית הגרנדיוזית
 .2018-2025הדרים לשנים   של

על פי הצו, משרדי האוצר והכלכלה 
של אזרביג'אן הונחו לנקוט בכל 

האמצעים הדרושים למימון עיבוד 
  .הדריםושיווק 

 
 קשה בספרד ָפארּוש

 
הופיעו בחלקות אמצע ינואר מ

בעיות קשות של  בספרדמסויימות 
התופעה מופיעה בגלל תנאי  .שארּופָ 

יובש וטמפרטורה -אקלים קיצוניים
 גשם חזק.גבוהה לפני 

 
  פרו, עליה בסין

 
היצואן הגדול בדרום אמריקה של 

  15%מצפה לעליה של   קליפים
 .מנדרינות  בשוק הסיניל
 

 הכי פופולרי, הפרי  -אירופה, בננה

 
ארבעים אחוזים מהנשאלים קונים פרי 

עושים זאת  47%וירק מדי יום ביומו. 
הירקות הנפוצים ביותר  פעם בשבוע.

הם עגבניות, תפוחי אדמה, גזר, 
 :ובין הפירותפטריות ופלפל מתוק. 

בננות הן הפרי הפופולרי ביותר 
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בננות הן הפרי הפופולרי ביותר 

לא כל חיפושית מזיקה 
אנטימולוג אמריקאי: "יש לנצל חיפושיות 

טורפות להדברה ביולוגית". 

אזרבייג'אן:
תוכנית פרי הדר 

הנשיא אישר תוכנית חדשה  לפיתוח 
את  המאשר  צו  על  וחתם  הענף 
התוכנית הגרנדיוזית  לפיתוח של  

הדרים לשנים 2018-2025.
על פי הצו, משרדי האוצר והכלכלה 
בכל  לנקוט  הונחו  אזרביג'אן  של 
האמצעים הדרושים למימון עיבוד 

ושיווק הדרים. 

ָפארּוש קשה בספרד
מאמצע ינואר הופיעו בחלקות מסויימות 
בספרד בעיות קשות של ָפארּוש. התופעה 
מופיעה בגלל תנאי אקלים קיצוניים-יובש 

וטמפרטורה גבוהה לפני גשם חזק.

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:
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Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
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פרו, עליה בסין 
היצואן הגדול בדרום אמריקה של קליפים  
מצפה לעליה של 15% למנדרינות בשוק 

הסיני.
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הכי  בננה- הפרי  אירופה, 
פופולרי, 

ארבעים אחוזים מהנשאלים קונים פרי 
זאת  ביומו. 47% עושים  יום  וירק מדי 
ביותר  הנפוצים  הירקות  פעם בשבוע. 
הם עגבניות, תפוחי אדמה, גזר, פטריות 
ופלפל מתוק. ובין הפירות: בננות הן הפרי 
הפופולרי ביותר )50%(  תפוחים )38%(, 

אבטיחים  )25%( וענבים )24%(. 

חסות לנבחרת אנגליה בהוקי
Jaffa הכריזה על עסקה חדשה עם נבחרת 
אנגליה בהוקי כדי לתת חסות לתחרויות 
באליפות העולם. עפ״י ההסכם תיתן ג׳אפה 
העולם  לגביע  אנגליה  לנבחרת  חסות 

לנשים שייערך השנה בלונדון. 

(, 38%תפוחים )  (50%)
  .(24%( וענבים )25%)  אבטיחים

 
 חסות לנבחרת אנגליה בהוקי

 
Jaffa  הכריזה על עסקה חדשה עם

נבחרת אנגליה בהוקי כדי לתת חסות 
 . אליפות העולםתחרויות בל

עפ״י ההסכם תיתן ג׳אפה חסות 
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אחד מכל שלושה, קונים 
באינטרנט

משתתפי המחקר ציינו את היתרונות:
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)33%( כבר רכש מזון באינטרנט ויעשה 
זאת שוב - רק 25% מעולם לא הזמינו 

מזון באינטרנט ולא ינסו זאת. 

קמבודיה: אדם נכלא על 
גניבת מנגו

החשוד הציג עצמו כבעלים של החווה  
אך נאשם בגניבת 2 טון מנגו ומכירתו 
בשוק הסיטונאי . בעל החווה האמיתי 

הסגיר את האיש למשטרה . 
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ערער על פסק הדין של בית המשפט 
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טון  מיליון   2.4, מרוקו 
בשנת 2017/18

במהלך   3%, בייצור  קלה  עלייה 
2017-2018 בשל הפרדסים החדשים 
שנכנסו לניבה . היקף הייצוא צפוי 
עד-680,000  ל-650,000  להגיע 
יוני(, הרבה   ( העונה  סוף  עד  טון 
)1.3 מיליון טון(.  מתחת לציפיות 
היצוא נעשה בעיקר לרוסיה, לאיחוד 

האירופי ולקנדה.

בינלאומי  כנס  קטאר, 
לחקלאות 

שלושים ושש מדינות משתתפות בכנס 
יריד החקלאות הבינלאומי  השישי של 
של קטאר )AGRICTEC 2018(, שמתקיים 

בחסות אמיר קטאר בדוחה.  

ט  בו הרו זרוע  ישראל, 
"מושיטה" יד. 

 ,MASR של  הרב-מצבי  הזרוע  רובוט 
שפותח על-ידי חוקרים מאוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב, פועל כמו רובוט "נחשים" 
במספר  כלל  בדרך  המצויד  מסורתי, 
מנועים. עכשיו יש רובוט חדש, עם שני 
מנועים בלבד. אחד שנוסע לאורך הזרוע 

והשני מסובב את המפרק .

 .יד "מושיטה"זרוע הרובוט  ישראל,

 
מצבי של -רובוט הזרוע הרב

MASRידי חוקרים -, שפותח על
גוריון בנגב, פועל -מאוניברסיטת בן

כמו רובוט "נחשים" מסורתי, המצויד 
עכשיו יש  בדרך כלל במספר מנועים.

 .שני מנועים בלבד םרובוט חדש, ע
שני ההזרוע ואחד שנוסע לאורך 
 מסובב את המפרק .

 
 איטליה: ליקר אמארה עם תפוזי דם

 
"אמארה הוא הליקר האיטלקי היחיד 

אחר כל שלבי הייצור עד  מקפידאשר 
הר  ידממוקמת להביקבוק . החברה 
  האטנה, בסיציליה .

 
 מגמות חדשות בייצור פרי הדר

 
  פרדס אורי בספרד ., בתמונה
השתנה מאוד ההדרים בעולם תחום 

בעשורים האחרונים. איטליה הייתה 
, 70-היצרנית המובילה עד שנות ה 

 בעוד שהיום ספרד היא היצרנית 

המובילה באירופה ומייצגת כרבע 
מכמות פרי ההדר. מדינות מתחרות 

אוסטרליה,  אפ,""חדשות" הן דר
פורטוגל,  מרוקו, מצרים, טורקיה,

 פלורידה, קליפורניה ואורוגוואי.
 

  מה בדרום אפריקהסטסו

 
קטיף מוקדם של סטסומה החל 

בדר״אפ לאחר גשם שוטף עם אחוזי 
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בתמונה ,פרדס אורי בספרד . 

סיציליה , בעיות בתפוזי דם
עונת הייצוא לתפוזי דם כמעט נגמרה, 
התממשו,  לא  הראשוניות  הציפיות 
המחירים היו נמוכים מהתחזית, וזה בגלל 

עודף פרי קטן. 

  ת׳קליפה אוכלים 

 
בעוד פירות וירקות הם מקור של 
חומרים מזינים, הרי קליפת הפרי 

ליפת ק .חשובה לא פחות מהפרי עצמו
תפוזים היא אופציה להיפטר 

פגמים על ומפצעונים, תאים מתים, 
מים וקליפת תפוז על  מריחת .העור

  .הקרקפת עוזר להיפטר מקשקשים
 

  ליפורניה , אריזה חדשהק

 
באריזה חדשה . טעם  sukiמנדרינת 

אריזה  עםמעולה , חיי מדף ארוכים 
 חדשה מבטיחים עתיד חיובי לזן . 

 
 בתותיםסיגריה " טובים"אצל הגם 

 
בדל סיגריה נמצא בחנות של אלדי 

היה עטוף  בגרמניה . מגש התותים
בנייר כסף כך שהסיגריה נזרקה לתוך 

המגש בתהליך האריזה . אלדי 
 .התחייבה למצוא פתרון חיובי לבעיה

 
   

 
 
 

 קמבודיה: אדם נכלא על גניבת מנגו
החשוד הציג עצמו כבעלים של 

טון מנגו  2אך נאשם בגניבת   החווה
ומכירתו בשוק הסיטונאי . בעל החווה 

  משטרה .להאיש  הסגירהאמיתי 
 

 מצריפרי בגלל מזג אויר ביקוש ל

 
העונה הספרדית האיטית, שנגרמה 

גבירה תנאי מזג אוויר קשים , ה בגלל
יש , את הביקוש לתפוזים המצריים

 גידול בביקוש ממדינות כמו אירלנד,
  .דנמרק ופולין

 
 אפ, עליה בנייבל ירידה בולנסיה"דר

הטבלה שלהלן מסכמת את אומדן 
 15 ההדרים הדרום אפריקאי בתיבות

 ק"ג בשלוש השנים האחרונות:

 
מיליון  131.7-כ ייצוא של כ"סה 

במשך העונה הקרובה, גידול  תיבות
 .לעומת שנה שעברה 7.1%של 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

קליפורניה, אריזה חדשה 
טעם   . חדשה  באריזה   suki מנדרינת 
מעולה , חיי מדף ארוכים עם אריזה חדשה 

מבטיחים עתיד חיובי לזן . 
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חיישני רטיבות קרקע  
בהתאם לגידול, לקרקע

ולשיטת ההשקיה 

תחנות למדידה  
רציפה של

רטיבות הקרקע 

f שידור נתונים לאינטרנט   

WIFI בסלולר או  

חיישני רטיבות נפחית 

חיישני מתח מים 

אפליקציה יעודית  f 
לטלפונים חכמים

עמדות רדיו או עמדות  f 
בחיבור כבל 

התראות SMS לפי סף   f

חקלאות מדייקת היא העתיד!

טנסיומטריםבלוק גבס 

חיישני רב -עומק 
חיישני רטיבות 

נפחית אפשרות למענק 25%

אספקת עובדים לבתי אריזה.

ביצוע עבודות קטיף.

שמירה על שטחים חקלאיים.

ביצוע עבודות גיזום וחקלאות.
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09-7626372 אגרונומים באגריקה לרשותך, חייג:

מוצרי אגריקה להדרים 

לטיפול
חיזוק

ושמירה
על הפרדס שלך

מסאי
להדברת אקרית ארגמנית

צ׳ס
להדברת כנימות עלה 

)בעצים צעירים בלתי מניבים(

נירון
להדברת אקרית החלודה

ואקרית הפקע

מוסקיטון
להדברת כנימות עלה, כנימה 
קמחית כדורית ועש מנהרות 

ההדר

קומולוס
קוטל   פטריות  -  להדברת   קימחון, 

קימחונית ,  אקרית   החלודה  
ואקרית   החטטים

דור-און
להדברת כנימת המוץ וכנימה

הקמחית של ההדר

אגרירון
קוטל אקריות וחרקים

אגרי-ג'יב
לצמצום קמטת, הגברת חנטה, הארכת 

עונת הקטיף ושמירת פרי באיסום

טופ מגנזיום
להשלמת מחסורי מגנזיום

נאנובץ
להשלמת מחסורי אבץ

   Fe 138  סקוסטרן
 לריפוי   כלורוזה   ומחסורי   ברזל  

 בגידולים   השונים

טופ מנגן
להשלמת מחסורי מנגן

ביבי-5
משטח-מחמיץ לריסוסי נוף 

בתוספת לתכשירי הזנה, מווסתי 
צמיחה קוטלי עשבים ואקריות

מגדילון סופר
להגדלת פרי

בליס
 להדברת   כתמי חלפת

ורטימק
קוטל אקריות וחרקים



09-7626372 אגרונומים באגריקה לרשותך, חייג:

מוצרי אגריקה להדרים 

לטיפול
חיזוק

ושמירה
על הפרדס שלך

מסאי
להדברת אקרית ארגמנית

צ׳ס
להדברת כנימות עלה 

)בעצים צעירים בלתי מניבים(

נירון
להדברת אקרית החלודה

ואקרית הפקע

מוסקיטון
להדברת כנימות עלה, כנימה 
קמחית כדורית ועש מנהרות 

ההדר

קומולוס
קוטל   פטריות  -  להדברת   קימחון, 

קימחונית ,  אקרית   החלודה  
ואקרית   החטטים

דור-און
להדברת כנימת המוץ וכנימה

הקמחית של ההדר

אגרירון
קוטל אקריות וחרקים

אגרי-ג'יב
לצמצום קמטת, הגברת חנטה, הארכת 

עונת הקטיף ושמירת פרי באיסום

טופ מגנזיום
להשלמת מחסורי מגנזיום

נאנובץ
להשלמת מחסורי אבץ

   Fe 138  סקוסטרן
 לריפוי   כלורוזה   ומחסורי   ברזל  

 בגידולים   השונים

טופ מנגן
להשלמת מחסורי מנגן

ביבי-5
משטח-מחמיץ לריסוסי נוף 

בתוספת לתכשירי הזנה, מווסתי 
צמיחה קוטלי עשבים ואקריות

מגדילון סופר
להגדלת פרי

בליס
 להדברת   כתמי חלפת

ורטימק
קוטל אקריות וחרקים



  ת׳קליפה אוכלים 

 
בעוד פירות וירקות הם מקור של 
חומרים מזינים, הרי קליפת הפרי 

ליפת ק .חשובה לא פחות מהפרי עצמו
תפוזים היא אופציה להיפטר 

פגמים על ומפצעונים, תאים מתים, 
מים וקליפת תפוז על  מריחת .העור

  .הקרקפת עוזר להיפטר מקשקשים
 

  ליפורניה , אריזה חדשהק

 
באריזה חדשה . טעם  sukiמנדרינת 

אריזה  עםמעולה , חיי מדף ארוכים 
 חדשה מבטיחים עתיד חיובי לזן . 

 
 בתותיםסיגריה " טובים"אצל הגם 

 
בדל סיגריה נמצא בחנות של אלדי 

היה עטוף  בגרמניה . מגש התותים
בנייר כסף כך שהסיגריה נזרקה לתוך 

המגש בתהליך האריזה . אלדי 
 .התחייבה למצוא פתרון חיובי לבעיה

 
   

 
 
 

 קמבודיה: אדם נכלא על גניבת מנגו
החשוד הציג עצמו כבעלים של 

טון מנגו  2אך נאשם בגניבת   החווה
ומכירתו בשוק הסיטונאי . בעל החווה 

  משטרה .להאיש  הסגירהאמיתי 
 

 מצריפרי בגלל מזג אויר ביקוש ל

 
העונה הספרדית האיטית, שנגרמה 

גבירה תנאי מזג אוויר קשים , ה בגלל
יש , את הביקוש לתפוזים המצריים

 גידול בביקוש ממדינות כמו אירלנד,
  .דנמרק ופולין

 
 אפ, עליה בנייבל ירידה בולנסיה"דר

הטבלה שלהלן מסכמת את אומדן 
 15 ההדרים הדרום אפריקאי בתיבות

 ק"ג בשלוש השנים האחרונות:

 
מיליון  131.7-כ ייצוא של כ"סה 

במשך העונה הקרובה, גידול  תיבות
 .לעומת שנה שעברה 7.1%של 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .יד "מושיטה"זרוע הרובוט  ישראל,

 
מצבי של -רובוט הזרוע הרב

MASRידי חוקרים -, שפותח על
גוריון בנגב, פועל -מאוניברסיטת בן

כמו רובוט "נחשים" מסורתי, המצויד 
עכשיו יש  בדרך כלל במספר מנועים.

 .שני מנועים בלבד םרובוט חדש, ע
שני ההזרוע ואחד שנוסע לאורך 
 מסובב את המפרק .

 
 איטליה: ליקר אמארה עם תפוזי דם

 
"אמארה הוא הליקר האיטלקי היחיד 

אחר כל שלבי הייצור עד  מקפידאשר 
הר  ידממוקמת להביקבוק . החברה 
  האטנה, בסיציליה .

 
 מגמות חדשות בייצור פרי הדר

 
  פרדס אורי בספרד ., בתמונה
השתנה מאוד ההדרים בעולם תחום 

בעשורים האחרונים. איטליה הייתה 
, 70-היצרנית המובילה עד שנות ה 

 בעוד שהיום ספרד היא היצרנית 

המובילה באירופה ומייצגת כרבע 
מכמות פרי ההדר. מדינות מתחרות 

אוסטרליה,  אפ,""חדשות" הן דר
פורטוגל,  מרוקו, מצרים, טורקיה,

 פלורידה, קליפורניה ואורוגוואי.
 

  מה בדרום אפריקהסטסו

 
קטיף מוקדם של סטסומה החל 

בדר״אפ לאחר גשם שוטף עם אחוזי 
  אריזה גבוהים בגלל פחות נזקי רוח .

 
 סיציליה , בעיות בתפוזי דם

 
עונת הייצוא לתפוזי דם כמעט נגמרה, 

הציפיות הראשוניות לא התממשו, 
המחירים היו נמוכים מהתחזית, וזה 

  .בגלל עודף פרי קטן
 

 2025שבעה מחסנים חדשים עד 
 7הגרמנית מקימה עוד  Reweחברת 

  2025מחסנים עד שנת 

 
"הצמיחה הדינמית שלנו דורשת 

" ללא מחסנים נוספים ברחבי גרמניה
איסטרטגיה לוגיסטית חדשה עלולה 

גבלות בטווח למהחברה להגיע 
לארבע   הבינוני . השקעה התחלתית

  .$  מיליון 600היא  השנים הקרובות
 

שבעה מחסנים חדשים עד 
2025

 7 עוד  מקימה  הגרמנית   Rewe חברת 
מחסנים עד שנת 2025 

"הצמיחה הדינמית שלנו דורשת מחסנים 
נוספים ברחבי גרמניה" ללא איסטרטגיה 
לוגיסטית חדשה עלולה החברה להגיע 
השקעה   . הבינוני  בטווח  למגבלות 
התחלתית  לארבע השנים הקרובות היא 

600 מיליון $ . 

  ת׳קליפה אוכלים 

 
בעוד פירות וירקות הם מקור של 
חומרים מזינים, הרי קליפת הפרי 

ליפת ק .חשובה לא פחות מהפרי עצמו
תפוזים היא אופציה להיפטר 

פגמים על ומפצעונים, תאים מתים, 
מים וקליפת תפוז על  מריחת .העור

  .הקרקפת עוזר להיפטר מקשקשים
 

  ליפורניה , אריזה חדשהק

 
באריזה חדשה . טעם  sukiמנדרינת 

אריזה  עםמעולה , חיי מדף ארוכים 
 חדשה מבטיחים עתיד חיובי לזן . 

 
 בתותיםסיגריה " טובים"אצל הגם 

 
בדל סיגריה נמצא בחנות של אלדי 

היה עטוף  בגרמניה . מגש התותים
בנייר כסף כך שהסיגריה נזרקה לתוך 

המגש בתהליך האריזה . אלדי 
 .התחייבה למצוא פתרון חיובי לבעיה

 
   

 
 
 

 קמבודיה: אדם נכלא על גניבת מנגו
החשוד הציג עצמו כבעלים של 

טון מנגו  2אך נאשם בגניבת   החווה
ומכירתו בשוק הסיטונאי . בעל החווה 

  משטרה .להאיש  הסגירהאמיתי 
 

 מצריפרי בגלל מזג אויר ביקוש ל

 
העונה הספרדית האיטית, שנגרמה 

גבירה תנאי מזג אוויר קשים , ה בגלל
יש , את הביקוש לתפוזים המצריים

 גידול בביקוש ממדינות כמו אירלנד,
  .דנמרק ופולין

 
 אפ, עליה בנייבל ירידה בולנסיה"דר

הטבלה שלהלן מסכמת את אומדן 
 15 ההדרים הדרום אפריקאי בתיבות

 ק"ג בשלוש השנים האחרונות:

 
מיליון  131.7-כ ייצוא של כ"סה 

במשך העונה הקרובה, גידול  תיבות
 .לעומת שנה שעברה 7.1%של 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

אוכלים ת׳קליפה 
בעוד פירות וירקות הם מקור של חומרים 
מזינים, הרי קליפת הפרי חשובה לא פחות 
מהפרי עצמו. קליפת תפוזים היא אופציה 
להיפטר מפצעונים, תאים מתים, ופגמים 
על העור. מריחת מים וקליפת תפוז על 

הקרקפת עוזר להיפטר מקשקשים. 

גם אצל ה"טובים"
סיגריה בתותים

אלדי  של  בחנות  נמצא  סיגריה  בדל 
בגרמניה . מגש התותים היה עטוף בנייר 
נזרקה לתוך המגש  כסף כך שהסיגריה 
בתהליך האריזה . אלדי התחייבה למצוא 

פתרון חיובי לבעיה.

  ת׳קליפה אוכלים 

 
בעוד פירות וירקות הם מקור של 
חומרים מזינים, הרי קליפת הפרי 

ליפת ק .חשובה לא פחות מהפרי עצמו
תפוזים היא אופציה להיפטר 

פגמים על ומפצעונים, תאים מתים, 
מים וקליפת תפוז על  מריחת .העור

  .הקרקפת עוזר להיפטר מקשקשים
 

  ליפורניה , אריזה חדשהק

 
באריזה חדשה . טעם  sukiמנדרינת 

אריזה  עםמעולה , חיי מדף ארוכים 
 חדשה מבטיחים עתיד חיובי לזן . 

 
 בתותיםסיגריה " טובים"אצל הגם 

 
בדל סיגריה נמצא בחנות של אלדי 

היה עטוף  בגרמניה . מגש התותים
בנייר כסף כך שהסיגריה נזרקה לתוך 

המגש בתהליך האריזה . אלדי 
 .התחייבה למצוא פתרון חיובי לבעיה

 
   

 
 
 

 קמבודיה: אדם נכלא על גניבת מנגו
החשוד הציג עצמו כבעלים של 

טון מנגו  2אך נאשם בגניבת   החווה
ומכירתו בשוק הסיטונאי . בעל החווה 

  משטרה .להאיש  הסגירהאמיתי 
 

 מצריפרי בגלל מזג אויר ביקוש ל

 
העונה הספרדית האיטית, שנגרמה 

גבירה תנאי מזג אוויר קשים , ה בגלל
יש , את הביקוש לתפוזים המצריים

 גידול בביקוש ממדינות כמו אירלנד,
  .דנמרק ופולין

 
 אפ, עליה בנייבל ירידה בולנסיה"דר

הטבלה שלהלן מסכמת את אומדן 
 15 ההדרים הדרום אפריקאי בתיבות

 ק"ג בשלוש השנים האחרונות:

 
מיליון  131.7-כ ייצוא של כ"סה 

במשך העונה הקרובה, גידול  תיבות
 .לעומת שנה שעברה 7.1%של 

 
 
 
 
 
 
 
 

בגלל מזג אויר ביקוש לפרי  
מצרי

שנגרמה  האיטית,  הספרדית  העונה 
, הגבירה  בגלל תנאי מזג אוויר קשים 
את הביקוש לתפוזים המצריים, יש גידול 
בביקוש ממדינות כמו אירלנד, דנמרק 

ופולין. 

דר"אפ, עליה בנייבל ירידה 
בולנסיה

הטבלה שלהלן מסכמת את אומדן ההדרים 
הדרום אפריקאי בתיבות 15 ק"ג בשלוש 

השנים האחרונות:

  ת׳קליפה אוכלים 

 
בעוד פירות וירקות הם מקור של 
חומרים מזינים, הרי קליפת הפרי 

ליפת ק .חשובה לא פחות מהפרי עצמו
תפוזים היא אופציה להיפטר 

פגמים על ומפצעונים, תאים מתים, 
מים וקליפת תפוז על  מריחת .העור

  .הקרקפת עוזר להיפטר מקשקשים
 

  ליפורניה , אריזה חדשהק

 
באריזה חדשה . טעם  sukiמנדרינת 

אריזה  עםמעולה , חיי מדף ארוכים 
 חדשה מבטיחים עתיד חיובי לזן . 

 
 בתותיםסיגריה " טובים"אצל הגם 

 
בדל סיגריה נמצא בחנות של אלדי 

היה עטוף  בגרמניה . מגש התותים
בנייר כסף כך שהסיגריה נזרקה לתוך 

המגש בתהליך האריזה . אלדי 
 .התחייבה למצוא פתרון חיובי לבעיה

 
   

 
 
 

 קמבודיה: אדם נכלא על גניבת מנגו
החשוד הציג עצמו כבעלים של 

טון מנגו  2אך נאשם בגניבת   החווה
ומכירתו בשוק הסיטונאי . בעל החווה 

  משטרה .להאיש  הסגירהאמיתי 
 

 מצריפרי בגלל מזג אויר ביקוש ל

 
העונה הספרדית האיטית, שנגרמה 

גבירה תנאי מזג אוויר קשים , ה בגלל
יש , את הביקוש לתפוזים המצריים

 גידול בביקוש ממדינות כמו אירלנד,
  .דנמרק ופולין

 
 אפ, עליה בנייבל ירידה בולנסיה"דר

הטבלה שלהלן מסכמת את אומדן 
 15 ההדרים הדרום אפריקאי בתיבות

 ק"ג בשלוש השנים האחרונות:

 
מיליון  131.7-כ ייצוא של כ"סה 

במשך העונה הקרובה, גידול  תיבות
 .לעומת שנה שעברה 7.1%של 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 סה"כ ייצוא של כ-131.7 מיליון תיבות 
במשך העונה הקרובה, גידול של 7.1% 

לעומת שנה שעברה.

סין,קליטת פרי בפולין
האירופיים מתבוננים  היצואנים  בעוד 
בלהיטות בפוטנציאל האדיר של השוק 
הרי שהסינים מתבוננים לעבר  הסיני, 
מזרח אירופה. חברה סינית ייצאה בהצלחה 
טנגלו ופומלות לפולין, אך היא מעוניינת 
.לצורך כך נבנתה  להרחיב את הייצוא 

 קליטת פרי בפולין,ןסיבפולין תחנת אריזה. 

 
בעוד היצואנים האירופיים מתבוננים 

בלהיטות בפוטנציאל האדיר של 
השוק הסיני, הרי שהסינים מתבוננים 

לעבר מזרח אירופה. חברה סינית 
ייצאה בהצלחה טנגלו ופומלות 

לפולין, אך היא מעוניינת להרחיב את 
בנתה בפולין לצורך כך נ.הייצוא 

 תחנת אריזה. 
 

  רכבת בין סין לגרמניה

 
הרכבת בין סין לגרמניה פועלת דרך 

קזחסטן, רוסיה, בלארוס ופולין. היא 
  200, ק"מ  10214  מכסה מרחק של 

  .ימים אורך מסע 14-מכולות ו300 עד
 

  איכות הדרים יורדת
 KCBעפי" הדוח השנתי של 

(Kwaliteits Controle Bureau) 
 ,יש ירידה באיכות פרי ההדר בשווקים

שלא  1 נזקי קליפה בתפוזי קלס
 .  2ראויים אפילו לקלס 

 
 
 
 
 
 
 

  נזקי קור

 
עזות   מזג האויר הקר יחד עם רוחות

-במיליון אירו  35גרמו לנזק של 
, אפרסמוןדונם של הדרים ,   75000

זור ולנסיה .גל באשקדים ותפוחים 
הקור הגיע אחרי חורף חם ויבש 

כאשר פירות רבים היו כבר בשלב 
מתקדם של פריחה לעונה הבאה 

 וסבלו מ"דילול טבעי"
 

 סכיזופרניהנגד תפוזים 
תפוזים בחומרים מזינים שנמצאו 

יכולים לסייע במאבק בשלבים 
והפרעות המוקדמים של סכיזופרניה 
הראה  פסיכוטיות אחרות. המחקר

שתוספים יכולים לשפר את הטיפולים 
כל  ,למחלות פסיכוטיותהקלאסיים 

נוגדי בעיקר  ,מוקדם ופלוטעוד הם 
  .Cחימצון וויטמין 

 
  אנגליהמקוסטה ריקה ל

 
כעת לאחר  לטאה זעירה "מחלימה"

ק"מ מקוסטה  10,000-של כ  "מסע"
 בננות.  ריקה למערב יורקשייר בארגז
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  רכבת בין סין לגרמניה
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קזחסטן, רוסיה, בלארוס ופולין. היא 
  200, ק"מ  10214  מכסה מרחק של 

  .ימים אורך מסע 14-מכולות ו300 עד
 

  איכות הדרים יורדת
 KCBעפי" הדוח השנתי של 

(Kwaliteits Controle Bureau) 
 ,יש ירידה באיכות פרי ההדר בשווקים

שלא  1 נזקי קליפה בתפוזי קלס
 .  2ראויים אפילו לקלס 
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עזות   מזג האויר הקר יחד עם רוחות
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ק"מ מקוסטה  10,000-של כ  "מסע"
 בננות.  ריקה למערב יורקשייר בארגז
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 .C חימצון וויטמין
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1,500 סופרמרקטים "בטווח הארוך". כיום,
לאלדי יש 762 חנויות ,ולידל עם 710. 

ALDI  וLIDL עוד חנויות  

 
 UK-באלדי ולידל מתכננים לפתוח 

חנויות נוספות בשנים הקרובות, 
 -ה מתכוונת לעבור את Aldiכאשר 
ולידל רואה  2022- שנתב 1,000

 1,500עד  1,200-פוטנציאל ל 
 כיום, סופרמרקטים "בטווח הארוך".

  .710ולידל עם ,חנויות  762לאלדי יש 
 

TESCO , צפרדע בחבילת בננות 

 
הצפרדע היתה לכודה בשקית אטומה 

חורים בשקית עשו נמיד  , של בננות
וחיי  והוספו מים לשמירת הלחות

צפרדע שנסעה יותר האת  ."ממצא"ה
 .חנותעובד ה קילומטר גילה 6500-מ
   

 בולנסיה מזל"ט מונע גניבת תפוזים

 
המשטרה מנעה גניבה של שני טון 

תפוזים אשר כבר נקטפו והוערמו על 
. זוהתה  שנתקעה"" . המשאיתמשאית

גניבה יחידה מונעת השנייה שפעם זו 
  .טרמ 40מגובה של  ט"באמצעות מזל

  .  פרי  סם קריסטל בתוך

 
י הרשויות "שני מלאזים נתפסו ע

ג "ק 700בתאילנד בניסיון להבריח 
  .קריסטל במשאית פרי

 
 תפוח אדמה במקום מכשיר גילוח 

 
סיני הזמין באפליקציה מכשיר גילוח 

תפוח   קיבל בתמורהובהנחה מירבית 
 אדמה בקופסא. 

 
  דרך פריצת,  בלייזר סימול

 
כבר קמעונאים גדולים באירופה 

 .שיטהרוצים לאמץ את ה
 

   sigui תפוזי במכירת קשיים, סין

 
,  אפריל במרץ מבשיל האפיל התפוז
 .הגכוה סוכרתכולת ו  מתוק ,טעים

 והמחירים העונה באמצע רק ״אנחנו
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וחיי  והוספו מים לשמירת הלחות

צפרדע שנסעה יותר האת  ."ממצא"ה
 .חנותעובד ה קילומטר גילה 6500-מ
   

 בולנסיה מזל"ט מונע גניבת תפוזים

 
המשטרה מנעה גניבה של שני טון 

תפוזים אשר כבר נקטפו והוערמו על 
. זוהתה  שנתקעה"" . המשאיתמשאית

גניבה יחידה מונעת השנייה שפעם זו 
  .טרמ 40מגובה של  ט"באמצעות מזל

  .  פרי  סם קריסטל בתוך

 
י הרשויות "שני מלאזים נתפסו ע

ג "ק 700בתאילנד בניסיון להבריח 
  .קריסטל במשאית פרי

 
 תפוח אדמה במקום מכשיר גילוח 

 
סיני הזמין באפליקציה מכשיר גילוח 

תפוח   קיבל בתמורהובהנחה מירבית 
 אדמה בקופסא. 

 
  דרך פריצת,  בלייזר סימול

 
כבר קמעונאים גדולים באירופה 

 .שיטהרוצים לאמץ את ה
 

   sigui תפוזי במכירת קשיים, סין

 
,  אפריל במרץ מבשיל האפיל התפוז
 .הגכוה סוכרתכולת ו  מתוק ,טעים

 והמחירים העונה באמצע רק ״אנחנו
בהשוואה  50% -ב כבר ירדו

 .לאשתקד"
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מזל"ט מונע גניבת 
תפוזים בולנסיה

המשטרה מנעה גניבה של שני טון תפוזים 
והוערמו על משאית.  אשר כבר נקטפו 
פעם  זו  זוהתה.  "שנתקעה"   המשאית 
שנייה שהיחידה מונעת גניבה באמצעות 

מזל"ט מגובה של 40 מטר. 

סם קריסטל בתוך פרי . 
שני מלאזים נתפסו ע"י הרשויות בתאילנד 
בניסיון להבריח 700 ק"ג קריסטל במשאית 

פרי. 

סין, קשיים במכירת תפוזי 
  sigui

התפוז האפיל מבשיל במרץ אפריל , טעים, 
מתוק ותכולת סוכר גכוהה. ״אנחנו רק 
ירדו כבר ב-  באמצע העונה והמחירים 

50% בהשוואה לאשתקד".

סימול בלייזר , פריצת דרך 
קמעונאים גדולים באירופה כבר רוצים 

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

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

 הובלת תיבות התפוזים על ידי גמלים לנמל יפו,
ארכיון אהרון מיס ז"ל, בית חנן.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    
 

 

  כך היה פעם
 וחצי ( דעמולהשתדל ,)יריב 

 .....למי שיש "נוסטלגיה" 
פרוטוקולים, קטעי  )פרדס, בית אריזה,

עיתונות, תמונות וכד״( מתבקש לשלוח 
    olgoren@bezeqint.net   למייל

 
 

מרדכי,  -פרדס יד,המשאית 
 ארכיון הקיבוץ .

 
 

הפירות  1947אסון בפרדסים: 
 נושרים

הודעות מבהילות התפרסמו ביישוב ב־
, בדבר אסון שפוקד 1947באוקטובר  30

פרדסים רבים, שבהם פרי הדר נושר 
מהעץ לאדמה. מפתח תקווה, למשל, 

דווח על עשרה פרדסים שבהם יש נשירת 
 .אחוז 90פרי של יותר מ־

 
אלו מעמידות בספק את יכולתו הודעות 

של ענף הפרדסנות הארץ־ישראלי לעמוד 
בהסכמים שנחתמו לא מזמן בלונדון 

מיליון תיבות פרי הדר.  15לייצוא של 
ארגון הפרדסנים העבריים הקים ועדת 

מומחים, שיצאה לסיורים בפרדסים. 
השבוע תבקר הוועדה בפרדסי השרון, 

ן והיא עשויה לסיים מלאכתה ולהגיש די
 .וחשבון במהלך השבוע הבא

על פי הערכות ראשוניות, הסיבה לנשירת 
הפרי קשורה בטיב הריסוס שבוצע 

בפרדסים בקיץ האחרון. כמה מפרדסני 
פתח תקווה לא המתינו לתוצאות הוועדה 

והעבירו מכתב בהול לחברת "של", 
ספקית חומרי הריסוס, בדרישה "לגלות 

את הסיבה שחומרי הריסוס הביאו 
 .בן תנובת פרדסינו בעונה זאת"לחור

כבר כעת ברור שהנזק לפרדסים יהיה 
גבוה מאוד, הן בשל אובדן ההכנסות 

בעונת הקטיף הנוכחית, והן בשל 
התייבשות העצים בפרדסים שבהם 

  ההתגלתה הנשיר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  הובלת תיבות התפוזים על ידי
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גמלים לנמל יפו , ארכיון אהרון 
 מיס ז"ל, בית חנן.

אסון בפרדסים: 1947 הפירות נושרים
הודעות מבהילות התפרסמו ביישוב ב־30 באוקטובר 1947, 
בדבר אסון שפוקד פרדסים רבים, שבהם פרי הדר נושר מהעץ 
לאדמה. מפתח תקווה, למשל, דווח על עשרה פרדסים שבהם 

יש נשירת פרי של יותר מ־90 אחוז.
הודעות אלו מעמידות בספק את יכולתו של ענף הפרדסנות 
הארץ־ישראלי לעמוד בהסכמים שנחתמו לא מזמן בלונדון 
לייצוא של 15 מיליון תיבות פרי הדר. ארגון הפרדסנים 
העבריים הקים ועדת מומחים, שיצאה לסיורים בפרדסים. 
השבוע תבקר הוועדה בפרדסי השרון, והיא עשויה לסיים 

מלאכתה ולהגיש דין וחשבון במהלך השבוע הבא.
על פי הערכות ראשוניות, הסיבה לנשירת הפרי קשורה 
בטיב הריסוס שבוצע בפרדסים בקיץ האחרון. כמה מפרדסני 
פתח תקווה לא המתינו לתוצאות הוועדה והעבירו מכתב 
בהול לחברת "של", ספקית חומרי הריסוס, בדרישה "לגלות 
את הסיבה שחומרי הריסוס הביאו לחורבן תנובת פרדסינו 

בעונה זאת".
כבר כעת ברור שהנזק לפרדסים יהיה גבוה מאוד, הן בשל 
אובדן ההכנסות בעונת הקטיף הנוכחית, והן בשל התייבשות 

העצים בפרדסים שבהם התגלתה הנשירה 

 המשאית, פרדס יד-מרדכי, ארכיון  הקיבוץ.
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 ניצן רוטמן   

 

 ז"ל  דברים לזכרו של בן עמי פלג

בן עמי פלג, מבכירי האנטמולוגים במדינת ישראל, שירת במכון להדברה של ענף 
ההדרים כמעט חצי מאה, משנות השישים ועד לסוף שנות התשעים של המאה 

 שעברה.

את בן עמי הכרתי בביקוריו התכופים בפרדסי הגליל העליון והגולן ביחד עם אריה 
 בן דוד ואמיתי רסיס זכרונם לברכה וביחד עם איציק בר זכאי יבדל לחיים ארוכים.

 

שנצבו  קבוצה הזו שבן עמי עמד בראשה התמודדה עם כל הבעיות האנטמולוגיותה
 באותן שנים בפני פרדסני צפון הארץ וזכורה לכולם בעיית הכנימה האדומה שגרמה

 לנזקים רבים בפירות ובענפי ההדר.

בן עמי פלג הטמיע בנו ולימד אותנו את נושא ההדברה המשולבת, את הצורך לא 
רק להדביר בצורה אוטומטית כל פעם שאנחנו מזהים מזיק כלשהוא, אלא גם 

עולם הטורפים, הטפילים וכל האויבים הטבעיים של מזיקי ההדרים,  להתייחס לכל
 שהם בעצם בעלי בריתנו במלחמה זו.

זכיתי לעבוד עם בן עמי פלג מאמצע שנות השמונים, הן כפרדסן ובעיקר כמדריך 
י הבסיסיות בתחום ימר בוודאות שאני חב לבן עמי את רוב ידיעותוהדרים. אפשר ל

בן עמי פלג, מבכירי האנטמולוגים במדינת ישראל, 
שירת במכון להדברה של ענף ההדרים כמעט חצי 
מאה, משנות השישים ועד לסוף שנות התשעים של 

המאה שעברה.
את בן עמי הכרתי בביקוריו התכופים בפרדסי הגליל 
העליון והגולן ביחד עם אריה בן דוד ואמיתי רסיס 

זכרונם לברכה וביחד עם איציק בר 
זכאי יבדל לחיים ארוכים.

עמד  עמי  שבן  הזו  הקבוצה 
בראשה התמודדה עם כל הבעיות 
האנטמולוגיות שנצבו באותן שנים 
וזכורה  צפון הארץ  בפני פרדסני 
האדומה  הכנימה  בעיית  לכולם 
שגרמה לנזקים רבים בפירות ובענפי 

ההדר.
נושא  ולימד אותנו את  בנו  בן עמי פלג הטמיע 
ההדברה המשולבת, את הצורך לא רק להדביר בצורה 
אוטומטית כל פעם שאנחנו מזהים מזיק כלשהוא, 
אלא גם להתייחס לכל עולם הטורפים, הטפילים 
וכל האויבים הטבעיים של מזיקי ההדרים, שהם 

בעצם בעלי בריתנו במלחמה זו.

זכיתי לעבוד עם בן עמי פלג מאמצע שנות השמונים, 
הן כפרדסן ובעיקר כמדריך הדרים. אפשר לומר 
ידיעותיי  רוב  את  עמי  לבן  חב  שאני  בוודאות 
רכשתי  האנטמולוגי, שאותן  בתחום  הבסיסיות 
צפון הארץ  סיורינו התכופים בפרדסי  במסגרת 

ובביקורי במכון להדברה של ענף ההדרים.
בכל פעם שצץ מזיק חדש שאיים על ענף 
והיה  מיד התייצב  פלג  בן עמי  ההדרים, 
בחזית למציאת פתרון מהיר וטוב לבעיה, 
הבאת  בדמות  הביולוגים  באמצעים  הן 
אויבים טבעיים לארץ ואקלומם בפרדסים 
והן באמצעים כימיים חדשים וסלקטיביים 

להדברת המזיק.
בן עמי זכור לי כדמות סמכותית ובלט מעל 
כולם בתחום ותמיד דעתו ואמירתו הייתה 

נכונה ומשכנעת.
בנוסף לכל בן עמי היה חבר לכולנו, אהבנו אותו. 
למרות פערי הידע הרב שהיה בינינו לבינו, היה מאזין 
לנו המדריכים והפרדסנים בקשב רב ובסבלנות רבה.

אני מוסר לגבעולה והמשפחה את תנחומינו בשם 
המדריכים ובשם פרדסני ישראל.

 ניצן רוטמן   

 

 ז"ל  דברים לזכרו של בן עמי פלג

בן עמי פלג, מבכירי האנטמולוגים במדינת ישראל, שירת במכון להדברה של ענף 
ההדרים כמעט חצי מאה, משנות השישים ועד לסוף שנות התשעים של המאה 

 שעברה.

את בן עמי הכרתי בביקוריו התכופים בפרדסי הגליל העליון והגולן ביחד עם אריה 
 בן דוד ואמיתי רסיס זכרונם לברכה וביחד עם איציק בר זכאי יבדל לחיים ארוכים.

 

שנצבו  קבוצה הזו שבן עמי עמד בראשה התמודדה עם כל הבעיות האנטמולוגיותה
 באותן שנים בפני פרדסני צפון הארץ וזכורה לכולם בעיית הכנימה האדומה שגרמה

 לנזקים רבים בפירות ובענפי ההדר.

בן עמי פלג הטמיע בנו ולימד אותנו את נושא ההדברה המשולבת, את הצורך לא 
רק להדביר בצורה אוטומטית כל פעם שאנחנו מזהים מזיק כלשהוא, אלא גם 

עולם הטורפים, הטפילים וכל האויבים הטבעיים של מזיקי ההדרים,  להתייחס לכל
 שהם בעצם בעלי בריתנו במלחמה זו.

זכיתי לעבוד עם בן עמי פלג מאמצע שנות השמונים, הן כפרדסן ובעיקר כמדריך 
י הבסיסיות בתחום ימר בוודאות שאני חב לבן עמי את רוב ידיעותוהדרים. אפשר ל

   ניצן רוטמן

דברים לזכרו של בן עמי פלג ז"ל 

משתתפים בצערה של גבעולה ומשפחת פלג 

עם פטירתו של

בן עמי
פ ר ד ס נ י  י ש ר א ל

גדולות של פסולת מסוכנת  במגזר החקלאי מצויות כמויות 
העלולה לסכן תושבים ולפגוע בסביבה. עודפים של תכשירי 
הדברה שאינם מטופלים כחוק, עלולים לזהם קרקע ומים ואף 
להוות סיכון להרעלות של בני אדם ובעלי חיים. מדובר בשאריות 
של חומרי הדברה וכימיקלים לחקלאות, חלקם חומרים שיצאו 
משימוש, חלקם חומרים ישנים באריזות פגומות, ולעיתים לא 
מסומנות. בשנים  2009-2012 נערכו מבצעים לאיסוף פסולת זו 
ובס"הכ נאספה כמות של 50 טון פסולת של חמרים מסוכנים . 
אנו נערכים השנה לקראת מבצע חד פעמי על מנת להשלים את 
פינוי הפסולת המסוכנת מחקלאים בכל הארץ .במבצע זה יפונו 
גם עודפים של תכשירי הדברה תברואיים )בשימוש מדבירים( . 
המבצע יערך במימון המשרד להגנת הסביבה. המועצות האזוריות 
יקבעו אתרים מאושרים )מחסני רעלים( לקבלת חומרים בכמויות 
קטנות מהציבור וזמנים בהם ניתן להביא את החומרים לנקודות 
אלו. הודעות על נקודות איסוף אלו וזמני איסוף לפני תחילת 
המבצע, יפורסמו על ידי הרשויות באמצעיים מקומיים וגם באתר 

האינטרנט של המשרד. 
כהכנה למבצע אנו מבקשים כי תשלחו אלינו עד סוף מרץ הערכה 
ווטרינריים  של כמויות חומרי ההדברה החקלאיים תברואיים 
המצויים כיום בידיכם. בקרוב יתפרסם לינק באתר המשרד ואתר 

מבצע ארצי לאיסוף פסולת תכשירי הדברה חקלאיים, 
תברואיים ווטרינריים.

מרכז המועצות האזוריות בו כל חקלאי המחזיק עודפים של 
תכשירי הדברה ירשום פרטיו )כולל מצב הצבירה של החומר-
נוזל/מוצק/אבקה(. יודגש כי יפונו חומרים רק לחקלאים שיירשמו 

באתר.  אנו מודים לכם על שתוף הפעולה. 
,מנהלת המבצע אגף סביבה חקלאית המשרד  אורלי פרנסה 

להגנת הסביבה. להלן הפרטים של אנשי הקשר: 
המשרד להגנת הסביבה – אורלי פרנסה, מנהלת המבצע, אגף 
orly@ סביבה חקלאית מרכזת פרויקטים ותקציבים, כתובת מייל

sviva.gov.il . יוסי בן ארי - מנהל צוות נטור סביבה חקלאית 
ופקח מחוז מרכז 053-3304788. מיקי וולוקיטה- פקחית מחוז 
דרום, 053-7762210. איל דרור - פקח מחוז צפון, 053-7762207
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תקציר 
 המאמר מסכם ניסוי בחלקת אורי, הנוטה להיסדקות פרי רבה, 
של חברת "מהדרין-פריאור" בגוש פרדסי זיתא-חדרה. ריסוס 
ב-10 ח"מ של הציטוקינין טידיאזורון ) TDZ, טורבו(+ ג'יברלין 
) 20 או 50 ח"מ 3GA( על חנטים בקוטר 20 מ"מ הפחית את 
, הגדיל את  היסדקות הפרי, הגדיל את מספר הפירות לעץ 
ממדי הפרי והעלה יבול בכ-40% מעל ליבול עצי הביקורת. 
טיפול זה גרם להצהבה של חלק ניכר מהעלים. ריסוס ב-15 
( + 4% בונוס על חנטים  ) התכשיר 'טופס'    3,5,6-TPAח"מ
יבול ב-20%. שני  והעלה  28 מ"מ הפחית היסדקות  בקוטר 
NAA )התכשיר  ריסוסים עוקבים: ריסוס ראשון ב-300 ח"מ 
'אלפנול סופר'(4+% בונוס על חנטים בקוטר 28 מ"מ וריסוס שני 
ב-15 ח"מTPA-3,5,6  ) התכשיר טופס ( + 4% בונוס הפחיתו 
היסדקות והעלו יבול ב-32%. הטיפולים השונים לא השפיעו 

על האיכות הפנימית של הפרי.

מבוא
בזן אורי התגברה בשנים האחרונות  תופעת היסדקות הפרי 
ובחלקות מסוימות הייתה פחיתה של עד 40% מהפרי בגלל 
היסדקות. ממצאים של שלשה ניסויים שערכנו בשלשת השנים 
האחרונות הראו שריסוס בג'יברלין בעת הפריחה על מנת להעלות 
יבול הגביר את היסדקות הפרי. עדכנו את המלצותינו לאביב 
2018 והן: לרסס בג'יברלין בעת הפריחה בחלקות אורי שפריים 
אינו נוטה להיסדקות אך אין לרסס בג'יברלין בחלקות הנוטות 

להיסדקות רבה של הפרי.
ידי  ניסינו להפחית את היסדקות הפרי באורי על   במקביל 

תכשירים המשמשים להפחתת היסדקות בזני הדרים אחרים. 
בניסויים בזן 'נובה' נמצא שריסוס באוקסין D-2,4 +'בונוס' על 
חנטים בקוטר 13 מ"מ הפחית היסדקות , הגדיל את ממדי הפרי 

ולא השפיע על הנגיעות בקמטת. ריסוסים באוקסינים NAA ו- 
TPA-3,5,6 על חנטים גדולים, במועד בו הם אינם גורמים יותר 

לדילול חנטים, הפחיתו את היסדקות הפרי ואת אחוז הקמטת
 )Greenberg et al., 2006 ; גרינברג וחוב'., 2005 , 2006 , 2007(. 
נמצא גם שכאשר מרססים בשילובים של NAA ו-TPA-3,5,6 עם 
תכשיר ההזנה 'בונוס' מתקבלת השפעה רבה מזו של הריסוסים 
במווסתי הצמיחה לבד( גרינברג וחוב'., 2005(. הטיפולים על 
החנטים הגדולים היו יעילים יותר בהפחתת ההיסדקות והקמטת 
מאשר הטיפולים באותם אוקסינים, שרוססו על חנטים קטנים כדי 
.) Greenberg et al., 2006(  לדלל חנטים ולהגדיל את ממדי הפרי
 על סמך תוצאות הניסויים בנובה, בצענו בשנים 2015 ו-2016 
ניסויים על מנת להפחית את היסדקות הפרי בזן אורי. מאחר 
ומבין שני מווסתי הצמיחה האוקסין TPA-3,5,6 גרם לעיתים 
להפחתת אחוז המיץ בזן נובה והשימוש המסחרי בנובה הוא 
 . NAA בדקנו בשנים הקודמות בזן אורי את האוקסין NAA -ב
בניסויים הנ"ל הריסוסים ב-NAA לא השפיעו או שהשפיעו 

במידה זעומה על היסדקות הפרי באורי.
 בניסויים הקדמיים מצא ברק כהן מחברת "תפזול", שריסוס 
) +)TDZג'יברלין הפחית במידה רבה  בציטוקינין טידיאזורון 
זני הדרים. בניסויי השנתיים הקודמות  היסדקות פרי במספר 
ריסוסים בנוסחה זו על חנטים בקוטר 20 מ"מ בזן אורי הפחיתו 
את היסדקות הפרי במידה רבה וגם העלו את היבול ואת גודל 

הפרי אך גרמו להצהבה של חלק מהעלים.
בניסוי הנוכחי בדקנו שוב את השפעות הריסוס בטידיאזורון וכן 

בדקנו האם וכיצד משפיע ריסוס באוקסין 
TPA-3,5,6 על היסדקות הפרי באורי .

 כמו כן בדקנו את התכשיר ויורמון, שעל פי ניסוי בחו"ל, הצליחו 
באמצעותו להפחית היסדקות פרי בלימון. 

יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ
 מאיר פיינצק, עודד גרוסר, עודד קשת, אבי טביב, 

איציק שלזינגר- חב' "מהדרין פריאור"
 ברק כהן, ישי רימון, רון קגנטון – חב' "תפזול"

גל עמית – חב' "ביו יום" 
קובי ברגמן – בנימינה

ניסוי להפחתת היסדקות 
הפרי בקליף 'אורי'

ניסויים בשטח
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שיטות וחומרים
הניסוי בוצע בחלקת אורי על כנת 812: חלקה מס' 326 בשטחי 

"מהדרין-פריאור" בזיתא, חדרה. 
החלקה עברה חיגור של 80% מהזרועות בעת הפריחה. הניסוי 

בוצע ב- 4 חזרות, 4 עצים בכל חזרה.

בחלקת הניסוי לא ניתן שום טיפול במווסת צמיחה לדילול או 
להגדלת פרי.

בוצעו הטיפולים הבאים:
1. ביקורת

2.  ריסוס בטידיאזורון ) 10 ח"מ( + ג'יברלין ) 20 ח"מ ח"פ( על 
בקוטר חנטים 20 מ"מ;

3. ריסוס בטידיאזורון ) 10 ח"מ( + ג'יברלין ) 50 ח"מ ח"פ( על 
חנטים בקוטר 20 מ"מ;

4. ריסוס בטופס 15 ח"מ ח"פ + בונוס 4% על חנטים בקוטר 
28 מ"מ; 

5. ריסוס באלפנול סופר 0.15% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 
28 מ"מ ולאחריו ריסוס בטופס )15 ח"מ ח"פ ( על חנטים 

בקוטר 31 מ"מ;
6. שני ריסוסים עוקבים בתכשיר ויורמון בריכוז 0.05% : ריסוס 
ראשון ב-29.6.2017 על חנטים בקוטר 18 מ"מ וריסוס עוקב 

לאחר שבועיים.
ל' לעץ   8 הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של 

במועדים כלהלן:
הריסוסים בטידיאזורון+ ג'יברלין בוצעו ב-6.7.2017 על חנטים  שותפים לניסוי: עודד קשת ) מימין( ואבי טביב

האם וכיצד משפיע  וכן בדקנושוב את השפעות הריסוס בטידיאזורון  בדקנוי הנוכח בניסוי
  אוקסיןב ריסוס 

3,5,6-TPA באורי על היסדקות הפרי . 

כמו כן בדקנו את התכשיר ויורמון, שעל פי ניסוי בחו"ל, הצליחו באמצעותו להפחית  
 היסדקות פרי בלימון. 

 

 יבשותפים לניסוי: עודד קשת ) מימין( ואבי טב

 

 שיטות וחומרים

בזיתא,  "פריאור-מהדרין"בשטחי  326חלקה מס'  :812הניסוי בוצע בחלקת אורי על כנת 

 חדרה. 

עצים  4חזרות,  4 -מהזרועות בעת הפריחה. הניסוי בוצע ב 80%החלקה  עברה חיגור של 

 בכל חזרה.

 בחלקת הניסוי לא ניתן שום טיפול במווסת צמיחה לדילול או להגדלת פרי.

 הבאים: טיפוליםהוצעו ב

 ביקורת . 1

 ;מ"מ 20חנטים  על בקוטר ח"מ ח"פ( 20ח"מ( + ג'יברלין )  10ריסוס בטידיאזורון )  .  2

 ;מ"מ 20 בקוטר חנטיםעל ח"מ ח"פ(  50ח"מ( + ג'יברלין )  10.  ריסוס בטידיאזורון ) 3

תÆדµ Æ±± עין ורד ∞∞∂π∂∞¥  ˇ  גוש תל≠מונד
∞µ¥≠∏±∑∂∑∑∂ :אופיר ¨∞µ∞≠µ¥±±≤≥π :טל: מאיר
frank115.rm@gmail.com  ˇ  ∞π≠∑π∂∑∏≥∞ :פקס

משתלת פרנק מאיר
שתילי הדרים ואבוקדו

מתקבלות הזמנות 
 ≤∞±π≠לשתילי הדרים על כל הכנות ל

ולשתילי אבוקדו לקיץ π±∞≥ ולאביב ∞≥∞≥
∏≤µ השתילים מפוקחים ע"י הגנת הצומח והרבנות ≠ רשיון הגה"צ

תשמ
לת

דיו
טו

 ס
ה

µ∞
שנות שתלנות
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בקוטר 20 מ"מ ; 
ריסוס 28 מ"מ ) טיפולים 4 -טופס ו--5 ריסוס ראשון באלפנול 

בטיפול הכפול(( בוצע ב- 6.8.2017; 
ריסוס 31 מ"מ ) טופס בטיפול 5( בוצע ב- 13.8.2017; 

ריסוסים בויורמון- ריסוס ראשון בוצע ב-29.6.2017, על חנטים 
18 מ"מ וריסוס שני לאחר שבועיים.

השתמשנו בתכשירים הבאים:
 naphthaleneacetic אלפנול סופר ת"נ 201 ג'/ל' - תרכיז נוזלי של
acid )NAA(. מכיל 201 ג'/ל' חומר פעיל. מיוצר ומשווק ע"י 

"תפזול בע"מ".
 phathalic glycerol alkyd 1956 - תרכיז נוזלי של- B טריטון
 HASS& " ג'/ל' חומר פעיל. מיוצר ע"י  770 resins. מכיל 

ROHM", ומשווק ע"י "תפזול בע"מ".
טידיאזורון- ציטוקינין, משווק על ידי חברת "תפזול בע"מ".

ויורמון- התכשיר מכיל בורון וויטמינים B1  ו- B2 משווק ע"י 
חב' "ביו יום"

בונוס - תכשיר מוצק המכיל 13% חנקן, 2% זרחן ו- 44% 
אשלגן מיוצר ומשווק ע"י "חיפה כימיקלים בע"מ".

הפרי נקטף מכל חזרה בנפרד ב- 6.2.2018. גודל הפרי נמדד על 
מדגם של 100 פירות מכל חזרה. פירות אלה מוינו ל-2 קבוצות 
גודל: פרי גדול- בקוטר 65 מ"מ ומעלה; פרי קטן- בקוטר של 
64 מ"מ ומטה. ארבעת עצי החזרה נקטפו למכלי קטיף, הועברו 

בטרקטור לרחבת השקילה מחוץ לחלקה ונשקלו.
האיכות הפנימית של הפרי נבדקה על מדגם של 8 פירות מכל 
חזרה. נבדקו % המיץ, % כלל המוצקים המומסים ו- % החומצה 
בשיטות המקובלות לבדיקת הבשלת פרי הדר בבית האריזה של 

"מהדרין פריאור" בנתניה.
JMP במבחן  הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה בתכנת 

Student ברמת מובהקות של 5%.

תוצאות
כשבועיים לאחר הריסוסים בטידיאזורון הבחנו בהצהבת עלים 
בעצים המרוססים ) תמונה 1(. ההצהבה התגברה במשך חודש 
וחצי מהריסוס ואח"כ הלכה ופחתה. הצהבת העלים התרחשה 
בשני המינונים של הג'יברלין שבהם שולב הטידיאזורון. הריסוסים 
בטידיאזורון הפחיתו את היסדקות הפרי, העלו את מספר הפירות 
לעץ ) טבלה 1( והעלו את היבול בכ- 50% מעל ליבול עצי 

הביקורת ) טבלה 2(. 
ריסוס בטופס + בונוס על חנטים בקוטר 28 מ"מ הפחית במעט 
נשירת פרי בגין היסדקות, העלה את מספר הפירות שנקטפו 
ב-16% )טבלה 1( והעלה את היבול ב-20% ) טבלה 2(. שני 
ריסוסים עוקבים : הראשון באלפנול סופר + בונוס על חנטים 
בקוטר 28 מ"מ וריסוס עוקב בטופס + בונוס על חנטים בקוטר 
31 מ"מ העלו את מספר הפירות לעץ ב- 29% ) טבלה 1(, את 

היבול ב-32% ואת אחוז הפרי הגדול ב-13% ) טבלה 2(.
לריסוסים בויורמון לא הייתה השפעה כלשהי על המדדים שנבדקו 

בניסוי ) טבלאות 1 ,2 ו-3(.
אף אחד מהטיפולים לא השפיע על האיכות הפנימית של הפרי 

) טבלה 3(.

תמונה 1: הצהבת חלק מהעלים לאחר ריסוס בטידיאזורון
 

 לאחר ריסוס בטידיאזורון מהעלים חלק : הצהבת1תמונה 

טבלה 1. השפעות הטיפולים על מספר הפירות שנשרו ) הרוב מהיסדקות( והפירות שנקטפו 
מס’ פירות הטיפול

שנשרו לעץ
מס’ פירות שנקטפו לעץ

% מביקורתסה”כ
407100  ג’94  א’1. ביקורת

2. טידיאזורון ) 10 ח"מ( + ג'יברלין ) 20 ח"מ ח"פ( + משטח טריטון B בריכוז 
0.025% על חנטים בקוטר 20 מ”מ

641157  א’54  ב’

3 טידיאזורון ) 10 ח"מ( + ג'יברלין ) 50 ח"מ ח"פ( + משטח טריטון B בריכוז 
0.025% על חנטים בקוטר 20 מ”מ

601148 אב’61  ב’

472116 בג’77 אב’4. טופס )15 ח”מ ח”פ (+ בונוס 4% על חנטים בקוטר 28 מ”מ 
5. אלפנול סופר 0.15% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 28 מ”מ וטופס ) 15 

ח”מ ח”פ( על חנטים בקוטר 31 מ”מ
524129 אבג’84 אב’

6. שני ריסוסים עוקבים בויורמון 0.05% : ראשון ב-29.6.2017 וריסוס עוקב 
לאחר שבועיים

521128 ג’104  א’

ערכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה סטטיסטית.
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סיכום
הריסוס בטידיאזורון הפחית היסדקות והעלה יבול במידה רבה. 
בגלל הצהבת העלים שהתכשיר גורם לזן אורי ) גם בניסויים 
אחרים( לא ניתן להמליץ , לעת עתה, על ריסוס מסחרי בתכשיר 

זה. אנו שוקלים האם וכיצד להמשיך עם התכשיר.
בניסויים קודמים לריסוס באלפנול סופר בריכוז של 300 ח"מ 
NAA + בונוס בריכוז 4% על חנטים של אורי בקוטר 30 מ"מ 
הייתה השפעה מזערית או שלא הייתה השפעה כלל על היסדקות 
הפרי ועל היבול. אנו שוקלים לבדוק השפעות של ריסוסים 

בריכוזים גבוהים יותר של האוקסין. 
 בניסוי הנוכחי לריסוס בתכשיר ה- TPA-3,5,6'טופס' + בונוס 
בריכוז 4% הייתה השפעה טובה בהעלאת היבול לכן בכוונתנו 

להמשיך ולבדוק את התכשיר בניסויים נוספים באורי .
ספרות מצוטטת

גרינברג. י., י. קפלן, מ. פיינצק, י. אגוזי, מ. חסן, ג. יפין וש. 
TPA על חנטים  ו-   NAA מסארואה. 2005. ריסוס אוקסינים 
'נובה'. עלון  גדולים להפחתת קמטת והיסדקות הפרי בקליף 

הנוטע נ"ט: 461-463.
גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, ב. גלעדי, ו. גרבנשניקוב, ח. 
לינדנבאום. 2006. ריסוסי NAA וג'יברלין להגדלת פרי והפחתת 

היסדקות וקמטת בקליף מזן 'נובה'. עלון הנוטע ס': 38 43-.
 גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, ב. גלעדי, ו. גרבנשניקוב וע. 
 NAA חביבי. 2007. הפחתת קמטת    בקליף 'נובה' באמצעות

משולב עם 'בוסטר' . עלון הנוטע ס"א: 557 – 562 .
 Greenberg , J. I. Kaplan, M. Fainzack, Y. Egozi and B.   
 Giladi. 2006. Effects of auxins sprays on yield, fruit size, fruit
 splitting and the incidence of creasing of ’Nova’ mandarin.
 Proceedings of the 10th International symposium of plant

.bioregulators in fruit production. Acta Hort. 727:249-254

טבלה 2. השפעות הטיפולים על היבול ועל גודל הפרי
פרי גדוליבול ) ק”ג/עץ(הטיפול

% מביקורתסה”כ
31 א’49100  ג’1. ביקורת

 B 2. טידיאזורון ) 10 ח"מ( + ג'יברלין ) 20 ח"מ ח"פ( + משטח טריטון
בריכוז 0.025% על חנטים בקוטר 20 מ”מ

39 א’75153  א’

 B 3 טידיאזורון ) 10 ח"מ( + ג'יברלין ) 50 ח"מ ח"פ( + משטח טריטון
בריכוז 0.025% על חנטים בקוטר 20 מ”מ

42 א’70142 אב’

37 א’59120 בג’4. טופס )15 ח”מ ח”פ (+ בונוס 4% על חנטים בקוטר 28 מ”מ 
5. אלפנול סופר 0.15% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 28 מ”מ וטופס )15 

ח”מ ח”פ( על חנטים בקוטר 31 מ”מ
35 א’65132 אב’

6. שני ריסוסים עוקבים בויורמון 0.05% :ב-29.6.2017 וריסוס עוקב לאחר 
שבועיים

29 א’4898  ג’

ערכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה סטטיסטית.
טבלה 3. השפעות הטיפולים על האיכות הפנימית של הפרי

אחוז אחוז מיץהטיפול
כ.מ.מ

אחוז 
חומצה

יחס 
הבשלה

156.916.41.0016.4. ביקורת
 B 2. טידיאזורון ) 10 ח"מ( + ג'יברלין ) 20 ח"מ ח"פ( + משטח טריטון

0.025%( ( על חנטים בקוטר 20 מ”מ
56.815.51.0814.4

 B 3 טידיאזורון ) 10 ח"מ( + ג'יברלין ) 50 ח"מ ח"פ( + משטח טריטון
0.025%( ( על חנטים בקוטר 20 מ”מ

56.515.61.0315.1

456.215.91.0415.3. טופס )15 ח”מ ח”פ (+ בונוס 4% על חנטים בקוטר 28 מ”מ 
5. אלפנול סופר 0.15% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 28 מ”מ ולאחריו 

ריסוס בטופס )15 ח”מ ח”פ( על חנטים בקוטר 31 מ”מ
57.316.01.0016.0

6. שני ריסוסים עוקבים בויורמון 0.05% : ב-29.6.2017 וריסוס עוקב לאחר 
שבועיים

55.516.91.0116.7

הערכים בטורים אינם נבדלים מבחינה סטטיסטית
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 יוסי גרינברג 

 'אורי' הפרי בקליף הפחתת היסדקותניסוי ל

 גמלאי שה"מ -יוסי גרינברג

 "מהדרין פריאור"חב'  -, איציק שלזינגר אבי טביב ,מאיר פיינצק, עודד גרוסר, עודד קשת 

 "תפזול"חב'  – , רון קגנטוןרימון ברק כהן, ישי 

  חב' "ביו יום" –גל עמית 

 בנימינה –קובי ברגמן 

 

  תקציר

פריאור" -"מהדרין של חברת ,רבהפרי נוטה להיסדקות ה ,המאמר מסכם ניסוי בחלקת אורי 

+ טורבו(, TDZ)  ציטוקינין טידיאזורוןח"מ של ה 10-בריסוס . חדרה-בגוש פרדסי זיתא

פרי, הגדיל ההיסדקות  את מ"מ הפחית 20על חנטים בקוטר  (3GAח"מ  50או  20)  ג'יברלין

מעל ליבול עצי  40%-את ממדי הפרי והעלה יבול בכ הגדיללעץ ,  את מספר הפירות

)    TPA-3,5,6ח"מ 15-בהביקורת. טיפול זה גרם להצהבה של חלק ניכר מהעלים. ריסוס 

-הפחית היסדקות והעלה יבול ב מ"מ 28על חנטים בקוטר  בונוס 4%( +  'טופס'תכשיר  ה

אלפנול ' תכשירה)  NAA"מ ח 300-. שני ריסוסים עוקבים: ריסוס ראשון ב20%

תכשיר  ה)    TPA-3,5,6ח"מ 15-שני במ"מ וריסוס  28בונוס על חנטים בקוטר  4%(+'סופר

הטיפולים השונים לא השפיעו  .32%-יבול ב והיסדקות והעל ובונוס הפחית 4%טופס ( + 

 על האיכות הפנימית של הפרי.

 מבוא

ד"ר יוסי גרינברג, גמלאי שה"מ 

המלצות לטיפול במווסתי 
צמיחה בהדרים

מאי – יולי  2018

היסדקות פרי ב'נובה'
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 היסדקות פרי ב'נובה'

 
תכשירי ההזנה באת מווסתי הצמיחה  ללכרך בדלב ר יעילות הטיפול מומלץ לשופילש

 בתווית.  רשוםבהתאם לחנקת אשלגן או בונוס, 
כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, מומלץ להפחית בריסוסים 

 .3%-העוקבים את ריכוז חנקת האשלגן או הבונוס ל
 ליטר לדונם.  400-300 הוא נפח התרסיס בפרדס מבוגר

נות של וכנולפי הבתוויות התכשירים  על פי הרשוםמווסתי צמיחה בחומרים  יש לטפל
 ארצות היעד לקנות פרי שרוסס בתכשירים השונים.

מגדילון סופר ופריגן  DP-2,4 -ה המדינות שאינן מוכנות לקבל פרי שרוסס בתכשירי
דרום קוריאה, טאיואן וארגנטינה. ארצות הברית  סין, הברית, ארצות אקסטרה הן:

 .טופסומקסים  TPA-3,5,6 -ה בתכשירי נן מוכנות לקבל פרי שרוססוקנדה אי
וניתן שוב  , מיובא לארץשנעשה בו שימוש בעבר בארץציטרוספיקס,  D-2,4 -ה תכשיר

 .ובהתאם לתווית 3כפי שרשום בטבלה בו  לטפל
. אנו מפתחים טיפולים התוויות מורשים על פירק תכשירים וטיפולים  מופיעים להלן

לבדקם בהיקף ניסיוני יש  וכדי ,שטרם עברו את תהליך הרישוי המקובל ,נוספים
 להיוועץ במדריכים.

 
 

בעונת 2018/2019 חלו שינויים ברמת השאריות המותרת של 
חלק ממווסתי הצמיחה בארצות היעד. כמו כן, ישנם שינויים 
בנכונות ארצות מסוימות לקבל פרי שרוסס בתכשירים מווסתי 
הצמיחה השונים. הידע המובא לעיל נכון לאמצע חודש אפריל 
2018. לקראת הטיפול יש להתעדכן ולטפל בחלקות שפריין 
מיועד לייצוא בתיאום עם המשווקים. הטיפולים המובאים לעיל 
מיועדים לדילול חנטים, להגדלת ממדי הפרי, להעלאת היבול, 
לוויסות ההנבה, להפחתת קמטת ולהפחתת היסדקות הפרי. יש 
להתאים את מווסתי הצמיחה, את מינונם, את מועדי היישום 
ואת כמות הטיפולים למטרה הנדרשת בכל זן ובכל חלקה, כפי 
שמפורט בטבלה 3. יש לבחור את התכשיר בהתאם להשפעות 
השונות של מווסת הצמיחה. כך לדוגמה, אם חלקת ה'נובה', 
נוטה לסבול מקמטת, בוחרים  שתוכנן לרססה להגדלת פרי, 
מבין התכשירים להגדלת פרי את התכשיר המפחית גם קמטת.
ברשימת הטיפולים המומלצים לאותו זן מופיעים לעתים כמה 
תכשירים. יש לבחור בטיפול ובתכשיר המתאים להשגת ההשפעה 

המבוקשת.
לשיפור יעילות הטיפול מומלץ לשלב בדרך כלל את מווסתי 
הצמיחה בתכשירי ההזנה חנקת אשלגן או בונוס, בהתאם לרשום 

בתווית. 
כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, מומלץ להפחית 
בריסוסים העוקבים את ריכוז חנקת האשלגן או הבונוס ל-3%.

נפח התרסיס בפרדס מבוגר הוא 400-300 ליטר לדונם. 
פי הרשום בתוויות  מווסתי צמיחה על  יש לטפל בחומרים 

התכשירים ולפי הנכונות של ארצות היעד לקנות פרי שרוסס 
בתכשירים השונים.

 2,4-DP -המדינות שאינן מוכנות לקבל פרי שרוסס בתכשירי ה
מגדילון סופר ופריגן אקסטרה הן: ארצות הברית, סין, דרום 
קוריאה, טאיואן וארגנטינה. ארצות הברית וקנדה אינן מוכנות 

לקבל פרי שרוסס בתכשירי ה- TPA-3,5,6 מקסים וטופס.
בעבר  בו שימוש  ציטרוספיקס, שנעשה   2,4-D ה-  תכשיר 
בארץ, מיובא לארץ שוב וניתן לטפל בו כפי שרשום בטבלה 3 

ובהתאם לתווית.
להלן מופיעים רק תכשירים וטיפולים מורשים על פי התוויות. 
אנו מפתחים טיפולים נוספים, שטרם עברו את תהליך הרישוי 

המקובל, וכדי לבדקם בהיקף ניסיוני יש להיוועץ במדריכים.

טבלה 1. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של 100 ל' תכשירים מווסתי צמיחה 
המשמשים להגדלת ממדי הפרי )דוגמאות לריכוזים נפוצים(

 התכשיר המסחרי 
וריכוז החומר הפעיל

החומר 
הפעיל

ריכוז 
החומר 
הפעיל

כמות 
 תכשיר 

ל-100 ל׳ 
מים

75 סמ"ק300 ח"מNAAאלפטין ת"נ 400 ג׳/ל׳

150 סמ"ק300 ח"מNAAאלפנול סופר ת"נ 201 ג׳/ל׳

150 סמ"ק300 ח"מNAAאלפארון ת"נ 200 ג׳/ל׳

4.0 סמ"ק18 ח"מD-2,4ציטרוס פיקס ת"מ 445 ג׳/ל׳

30 סמ"ק10 ח"מTPA-3,5,6טופס ת"נ 33 ג׳/ל׳

100 סמ"ק25 ח"מDP-2,4מגדילון סופר ת"נ 25 ג׳/ל׳

1 טבלית10 ח"מTPA-3,5,6מקסים ט"מ 10%

100 סמ"ק60 ח"מDP-2,4פריגן אקסטרה ת"נ 60 ג׳/ל׳

הוראות לעונה
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ניסוי ב'אורי': העץ מימין רוסס לדילול ולהגדלת פרי; העץ משמאל הוא עץ 
גבול לא מטופל

 
4 

 
העץ משמאל הוא עץ גבול לא  ול ולהגדלת פרי;לדיל רוססהעץ מימין  ניסוי ב'אורי':

 מטופל

טבלה 2. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של 100 ל' משטחים וחומרים אחרים 
המשתלבים עם מווסתי הצמיחה )דוגמאות לריכוזים נפוצים(

כמות תכשיר ריכוז התכשירהתכשיר
ל-100 ל׳ מים

1956 B 25 סמ"ק0.025%טריטון

25 סמ"ק0.025%טיבולין

BB50.05%50 סמ"ק

4 ק"ג4%חנקת אשלגן

4 ק"ג4%בונוס

100 סמ"ק0.1%חומצה זרחתית
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טבלה 3. רשימת מווסתי הצמיחה, מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים

מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס 
)ע"פ קוטר 

חנטים ממוצע 
במ"מ(

מווסת הצמיחה 
וריכוזו

)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(

תכשירים והערות
)א׳-ו׳(

מיכל

א׳NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלת פרי
ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלה
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(21-25דילול והגדלה

א׳NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלהמורקוט
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(21-25הגדלת פרי והפחתת היסדקות

קווי מור, 
למעט מור 2

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פרי
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה, דילול והפחתת היסדקות

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פריסטסומה
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה ודילול 

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריראשון
ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פריאורה

מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס 
)ע"פ קוטר 

חנטים ממוצע 
במ"מ(

מווסת הצמיחה 
וריכוזו

)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(

תכשירים והערות
)א׳-ו׳(

נובה

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

דילול, הגדלה, הפחתת קמטת 
א׳NAA1+2 )300-350(15-18והפחתת היסדקות

הפחתת קמטת והפחתת 
א׳NAA1+2 )300-350(28-32היסדקות

דילול, הגדלה, הפחתת קמטת 
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(21-25והפחתת היסדקות

הפחתת קמטת והפחתת 
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(28-32היסדקות

מינאולה
א׳NAA1+2 )200-300(12-15דילול חנטים והגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10(18-20דילול והגדלת פרי
ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

אורי
ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(8-12הגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי
ד׳, מקסיםTPA2-3,5,6 )10-15(17-20דילול והגדלת פרי

שמוטי
ב׳, ציטרוס פיקסD1+2-2,4 )18(20-25הגדלת פרי
ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(15-20הגדלת פרי
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

טבורי

ו׳, מגדילון DP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
א׳NAA1+2 )200-300(15-18דילול, הגדלה והפחתת קמטת

א׳NAA1+2 )300(28-32הפחתת קמטת
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי
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מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס 
)ע"פ קוטר 

חנטים ממוצע 
במ"מ(

מווסת הצמיחה 
וריכוזו

)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(

תכשירים והערות
)א׳-ו׳(

ולנסיה

א׳NAA1+2 )200-300(15-18דילול, הגדלה והפחתת קמטת

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

ב׳, ציטרוס פיקסD1+2-2,4 )18(20-25הגדלת פרי

אשכוליות 
)לבנות, 
אדומות, 

ורודות(

א׳NAA )3001+2(15-20דילול והגדלת פרי

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי

ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

פומלית

א׳NAA1+2 )300(15-22דילול והגדלת פרי

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פריפומלו גליית

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריליים

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריקומקואט

תוספות למווסת הצמיחה
יש להוסיף אחד מהמשטחים: טריטון B 1956 בריכוז 0.025%; . 1

5BB בריכוז 0.05%; טיבולין בריכוז 0.025%. יש להשתמש 
במשטח המורשה על פי התווית.

חנקת אשלגן או בונוס בריכוז 4%-5%, בהתאם לרשום . 2
בתווית. כאשר משלבים את מווסת הצמיחה עם בונוס, אין 

להוסיף משטח.
זרחתית בריכוז 0.075%-0.1%, בהתאם לרשום . 3 חומצה 

אין להוסיף חומצה  בונוס,  בתווית. כאשר משלבים עם 
זרחתית.

הערות
תכשירי ה-NAA: אלפנול סופר ואלפארון מכילים 200 . 1

חומר  גרם/ל'   400 מכיל  אלפטין  פעיל;  חומר  גרם/ל' 
בתווית. לשימוש  המורשה  בתכשיר  לרסס  יש   פעיל. 
על  להקפיד  יש   ,NAA בתכשירי  מרססים  כאשר 
ריסוס  בתווית.  המומלץ  הטמפרטורה  בטווח  ריסוס 
ואילו  יתר,  נשירת  יגרום  מדי  גבוהה  בטמפרטורה 
כראוי. ישפיע  לא  מדי  נמוכה  בטמפרטורה   ריסוס 

באזורים החמים יש לרסס לדילול חנטים בדרך כלל על 
הניסיון  פי  - על  יותר מהרשום בטבלה  גדולים  חנטים 

האזורי.
תכשיר ה-D-2,4 ציטרוס פיקס מכיל 445 גרם/ל' חומר פעיל.. 2
תכשיר ה-DF-2,4: מגדילון סופר מכיל 25 גרם/ל' חומר . 3

פעיל.
תכשירי ה-TPA-3,5,6: התכשיר מקסים מורכב מטבליות . 4

המכילות 10% חומר פעיל, והתכשיר טופס מכיל 33 גרם/ל' 
חומר פעיל. יש לרסס בתכשיר המורשה לשימוש על פי 
התווית. אין לרסס כלל בתכשירי TPA-3,5,6 )מקסים, טופס( 

בחלקות שפריין מיועד לשיווק בארה"ב וקנדה. 
תכשיר ה-DP-2,4 - פריגן אקסטרה - מכיל 60 גרם/ל' . 5

חומר פעיל. כאשר מרססים פריגן אקסטרה על חנטים קטנים 
בטווח ההמלצה, הריסוס גורם בדרך כלל לדילול חנטים. 
על מנת למנוע חריגה ברמת השאריות מרססים בתכשירי 

DP-2,4 ריסוס אחד בעונה בלבד.
אין לרסס כלל בתכשירי DF-2,4 בחלקות שפריין מיועד . 6

טאיואן  קוריאה,  דרום  סין,  הברית,  בארצות  לשיווק 
וארגנטינה. 
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בעקבות החלטת משרד החקלאות על פתיחת השוק ליבוא 
ירקות מהרשות הפלסטינית, ירדן וטורקיה, מחיר הירקות יורד 
לשפל אשר מוביל לקריסת החקלאות הישראלית. בשבועיים 
האחרונים חקלאים מרחבי הארץ מדווחים על מסירת התוצרת 
בחינם ועל השמדת יבולים, וזאת משום שעלויות הקטיף וההפצה 
עולות על הרווח שהם יקבלו בעבור התוצרת החקלאית אותה 

גידלו בעמל ויזע.
משרד החקלאות משרת את האינטרסים של רשתות השיווק

חקלאים הפגינו בת"א נגד פתיחת שוק הירקות לייבוא וחילקו 
ירקות חינם,  אלפי ישראלים הגיעו וחיסלו את הסחורה תוך 

פחות משעה.
עשרות חקלאים הפגינו במסגרת מחאת החקלאים, מול קרית 
הממשלה, בפינת הרחובות קפלן ומנחם בגין שבתל אביב, 
במחאה נגד החלטת משרדי החקלאות והאוצר לפתוח מכסות 
לייבוא ירקות וזאת כאשר, לטענת החקלאים ישנה מספיק 
תוצרת חקלאית מקומית והייבוא "מחסל את הענף". במקביל 
החקלאים הזמינו את הציבור להגיע ולקחת תוצרת חקלאית 
בחינם "במקום שנשמיד את התוצרת הישראלית, רבים יהנו 
ממנה בשולחן החג" אומר ברק אומגה, חקלאי ממושב פארן 
שבערבה ממובילי המאבק למען עתיד החקלאות ולמען צרכנות 

הוגנת בישראל.
החקלאים חילקו עשרות טונות של תוצרת חקלאית שכללו: 
צנונית, חסה,  לבן,  כרוב  קולורבי,  דלורית, בצל,  עגבניות, 
כוסברה, פטרוזיליה, נענע ופלפלים כאמור. אלפי ישראלים 
הגיעו לתמוך בחקלאים ולאסוף תוצרת חקלאית טריה, ועשרות 
טונות של ירקות נחטפו כך שהסחורה חוסלה תוך פחות משעה.
במסגרת ההפגנה אמר יוזם ההפגנה ברק אומגה  ממושב פארן 
"לא יתכן שיעדיפו תוצרת חקלאית זרה, שבכלל לא עומדת 
בסטנדרטים הבריאותיים הנדרשים, על פני תוצרת ישראלית 
שגודלה בעמל ויזע רב והיא איכותית בהרבה ועם זאת עדיין 
במחירי שוק הוגנים. במקום שנשמיד את התוצרת שלנו רבים 

יהנו ממנה בשולחן החג. כמות הישראלים שהצטרפו אלינו 
למחאה היתה מחממת לב וכולנו שמחים שתוצרת איכותית, 
שעמלנו על גידולה תגיע להרבה בתים בחג במקום לאשפה".

"נראה שמדובר על חלק מהאסטרטגיה של רשתות השיווק 
לשבור את החקלאים כדי להגדיל את הרווחיות שלהן על חשבון 
הצרכן שיקבל סחורה לא איכותית מירדן ומעזה. איפה שומרי 
הסף שאמורים להגן עלינו? ומי דואג שלנו יהיה מה לשים על 

שולחן החג בבתים שלנו?"
"לקראת החג עם הצפת השוק בירקות ערך היבול ירד לרמות 
1.5 ש"ח,  כיום במחיר של  נמכר  0 ש"ח. ק"ג עגבניות  של 
קולורבי נמכר ב-80 אגורות, כרוב ב-60 אגורות, עגבניות 
שרי נמכרות ב-2 ש"ח וחציל נמכר ב1.3 ש"ח לק"ג. בעוד 
מוצרי בסיס אחרים כגון לחמים ומוצרי חלב נמכרים במחיר 
 פחות או יותר קבוע שמאפשר להם להתקיים". סיכם אומגה
יחד עם ברק אומגה, הפגינו והביאו תוצרת עשרות חקלאים 
מכל רחבי הארץ בהם המושבים עמיקם, אחיטוב, צופר, פארן, 
חצב, יציץ, היוגב, שדה עוזיהו, נווה מיכאל, ביצרון, מושב 
גפן, ברוש, לכיש, מבטחים, חבל  רוויה בעמק המעיינות, 

אשכול ורמת השרון.
ברק אומגה הוא ממובילי מחאת הפלפלים ומי שנמצא בחזית 
המאבק למען עתיד החקלאות ולמען צרכנות הוגנת בישראל 
בארבע השנים האחרונות. ברק אומגה משתתף בתוכנית יוזמים 
שינוי של ארגון הברית הישראלית - רשת אזרחית הפועלת למען 
ישראל טובה יותר וקוראת לפעילים אזרחיים, קהילות ומגזרים 
לפעול בשיתוף פעולה כדי להחזיר את הכוח לידי האזרחים. 
באמצעות מגוון כלי תמיכה, אנושיים וטכנולוגיים, יחד עם 
מסלול הכשרה מנהיגותי, הברית הישראלית תומכת במנהיגים 
אזרחיים הנאבקים למען סביבתם ויוצרים ברית אזרחית משותפת. 
מטרת הברית הישראלית היא לרתום את רוח המחאה החברתית 
ליצירת גל השפעה שישנה את המציאות בישראל - למען חברה 

יותר דמוקרטית, שיוויונית וצודקת, ברוח מגילת העצמאות.
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 ,וחילקו ירקות חינםיבוא יל הירקותשוק חקלאים הפגינו בת"א נגד פתיחת 

 סחורה תוך פחות משעההוחיסלו את  הגיעו אלפי ישראלים 

הרחובות קפלן עשרות חקלאים הפגינו במסגרת מחאת החקלאים, מול קרית הממשלה, בפינת 
ומנחם בגין שבתל אביב, במחאה נגד החלטת משרדי החקלאות והאוצר לפתוח מכסות לייבוא 

יבוא "מחסל את יירקות וזאת כאשר, לטענת החקלאים ישנה מספיק תוצרת חקלאית מקומית וה
הענף". במקביל החקלאים הזמינו את הציבור להגיע ולקחת תוצרת חקלאית בחינם "במקום 

חקלאי ממושב רבים יהנו ממנה בשולחן החג" אומר ברק אומגה,  ,ישראליתההתוצרת  שנשמיד את
 ממובילי המאבק למען עתיד החקלאות ולמען צרכנות הוגנת בישראל.פארן שבערבה 

קולורבי, כרוב החקלאים חילקו עשרות טונות של תוצרת חקלאית שכללו: עגבניות, דלורית, בצל, 
כאמור, אלפי ישראלים הגיעו לתמוך  , נענע ופלפליםפטרוזיליה ,לבן, צנונית, חסה, כוסברה

בחקלאים ולאסוף תוצרת חקלאית טריה, ועשרות טונות של ירקות נחטפו כך שהסחורה חוסלה 
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נו על גידולה תגיע להרבה בתים בחג במקום מחממת לב וכולנו שמחים שתוצרת איכותית, שעמל
 לאשפה".
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 ,וחילקו ירקות חינםיבוא יל הירקותשוק חקלאים הפגינו בת"א נגד פתיחת 

 סחורה תוך פחות משעההוחיסלו את  הגיעו אלפי ישראלים 

הרחובות קפלן עשרות חקלאים הפגינו במסגרת מחאת החקלאים, מול קרית הממשלה, בפינת 
ומנחם בגין שבתל אביב, במחאה נגד החלטת משרדי החקלאות והאוצר לפתוח מכסות לייבוא 

יבוא "מחסל את יירקות וזאת כאשר, לטענת החקלאים ישנה מספיק תוצרת חקלאית מקומית וה
הענף". במקביל החקלאים הזמינו את הציבור להגיע ולקחת תוצרת חקלאית בחינם "במקום 

חקלאי ממושב רבים יהנו ממנה בשולחן החג" אומר ברק אומגה,  ,ישראליתההתוצרת  שנשמיד את
 ממובילי המאבק למען עתיד החקלאות ולמען צרכנות הוגנת בישראל.פארן שבערבה 

קולורבי, כרוב החקלאים חילקו עשרות טונות של תוצרת חקלאית שכללו: עגבניות, דלורית, בצל, 
כאמור, אלפי ישראלים הגיעו לתמוך  , נענע ופלפליםפטרוזיליה ,לבן, צנונית, חסה, כוסברה

בחקלאים ולאסוף תוצרת חקלאית טריה, ועשרות טונות של ירקות נחטפו כך שהסחורה חוסלה 
 .פחות משעהתוך 

"לא יתכן שיעדיפו תוצרת חקלאית ממושב פארן  אומגה אמר יוזם ההפגנה ברק במסגרת ההפגנה 
שגודלה  ישראליתעל פני תוצרת  ,הבריאותיים הנדרשיםנדרטים זרה, שבכלל לא עומדת בסט

במקום שנשמיד את בעמל ויזע רב והיא איכותית בהרבה ועם זאת עדיין במחירי שוק הוגנים. 
התוצרת שלנו רבים יהנו ממנה בשולחן החג. כמות הישראלים שהצטרפו אלינו למחאה היתה 

נו על גידולה תגיע להרבה בתים בחג במקום מחממת לב וכולנו שמחים שתוצרת איכותית, שעמל
 לאשפה".
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עונת 14/15עונת 13/14עונת 12/13עונת 11/12
אור שבוע

ישראלי
אפורר 
ספרדי

אפורר 
מרוקני

אור 
ישראלי

אפורר 
ספרדי

אפורר 
מרוקני

אור 
ישראלי

אפורר 
ספרדי

אפורר 
מרוקני

אור 
ישראלי

אפורר 
ספרדי

אפורר 
מרוקני

12.3
22.1-2.21.9-2.01.8
32.2-2.31.1-1.42.0-2.21.8-1.91.82.0
42.0-2.21.0-1.451.8-2.01.61.4-1.51.6-1.71.71.7-1.8
51.8-2.01.81.0-1.451.7-1.91.5-1.71.35-1.41.5-1.61.61.7-1.81.6-1.71.3-1.4
6
71.5-1.71.3-1.41.25-1.51.7-1.81.5-1.61.3-1.41.6-1.81.6-1.8-1.5-1.61.5-1.81.1-1.3
81.6-1.81.2-1.41.1-1.41.81.5-1.61.2-1.31.6-1.71.6-1.81.2-1.31.5-1.61.4-1.61.1-1.15
91.8-1.91.2-1.41.3-1.451.8-2.01.5-1.61.0-1.251.8-1.91.6-1.81.1-1.31.5-1.71.3-1.51.0-1.1
101.8-2.01.2-1.41.2-1.41.9-2.01.5-1.61.0-1.11.7-1.91.6-1.81.3-1.41.5-1.71.4-1.51.0-1.15
111.8-2.01.3-1.51.35-1.41.8-2.01.5-1.61.15-1.4-        - -       1.4-1.61.5-1.61.2-1.25
121.8-1.91.4-1.61.35-1.51.8-2.01.5-1.61.8-1.91.6-1.71.1-1.31.4-1.61.3-1.41.0-1.15
131.7-1.81.4-1.61.35-1.51.8-2.01.5-1.6- 1.8-1.91.5-1.71.1-1.31.4-1.61.3-1.41.0-1.15
14---
15---
16---
171.4-      -

עונת 17/18עונת 16/17עונת 15/16
אפורר מרוקניאפורר ספרדיאור ישראליאפורר מרוקניאפורר ספרדיאור ישראליאפורר מרוקניאפורר ספרדיאור ישראלישבוע

11.8-2.01.8-2.0
22.4-2.51.7-1.91.6-2.01.5
31.8-1.91.5-1.81.7-2.01.4-1.5
41.7-1.81.5-1.61.5-1.61.6-1.81.7-2.01.5-1.6
51.4-1.71.55-1.91.6-2.01.3-1.6
61.7-1.81.5-1.6
71.4-1.51.4-1.51.1-1.151.5-1.81.55-1.81.1-1.31.7-2.01.5-1.7
81.3-1.41.4-1.51.0-1.11.6-1.81.6-1.81.1-1.251.8-2.01.6-1.7
91.5-1.71.3-1.40.9-1.01.6-1.91.6-1.81.0-1.251.7-2.01.61.0-1.1
101.6-1.71.5-1.60.9-1.01.7-1.951.6-1.81.7-2.01.5-1.7
111.6-1.71.45-1.51.1-1.151.7-1.951.6-1.851.2-1.31.7-1.81.5-1.8
121.5-1.61.45-1.5-1.7-1.81.7-1.81.1-1.3
131.5-1.61.45-1.5-1.6-1.71.7-1.8
141.5-1.61.45-1.5-1.5-1.8

151.5-1.61.45-1.5-1.5-1.8
161.6-1.71.45-1.5-1.6-1.8
171.6-1.71.45-1.5-1.7-1.8

השוואת מחירים סיטונאים לקליפים אפילים בצרפת 
) Cirad מתוך דיווחים שבועיים של (
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2.3-2.52.3-2.52.3-2.52.2-2.32.2-2.32.0-2.52.0-2.52.0-2.52.0-2.5אור פרימיום

1.8-2.01.6-2.01.7-2.01.7-2.01.6-2.01.7-2.01.8-2.01.7-2.01.7-2.01.7-1.8אור קלאס 1

-1.5-1.81.2-1.31.2-1.31.31.25אור קלאס 2
1.3

1.3-1.51.3-1.51.3-1.51.3-1.51.3-1.5

-1.15נור
1.2

0.95-
1.2

0.9-1.10.9-1.00.9-1.0

1.0-1.1נדורקוט מרוקני

-0.75קלמנולס סטנדרד
1.2

1.0-1.31.2-1.5קלמנולס מובחר

-0.9-1.10.9-1.10.75קלמנוילה סטנדרד
1.1

1.41.0-1.41.1-1.41.1-1.41.1-1.3קלמנוילה מובחר

1.51.4-1.51.5-1.61.3-1.61.5-1.71.6-1.71.61.5-1.71.5-1.8נדורקוט ספרדי סטנדרד

1.81.81.7-1.91.7-1.91.7-1.81.7-1.81.6-1.81.7-1.8נדורקוט ספרדי מובחר

1.5-1.8טנגו ספרדי

2.0אור ספרדי סטנדרד

בש"ח בשער מחיר באירוסוג ואיכות הפרי
הפרדס

בש"ח בשער מחיר באירו
הפרדס

בש"ח בשער מחיר באירו
הפרדס

בש"ח בשער מחיר באירו
הפרדס

בש"ח בשער מחיר באירו
הפרדס

24.42.14.552.24.652.35.052.45.35אור פרימיום

1.63.21.73.41.83.71.94.124.4אור קלאס 1

1.21.651.321.42.41.52.65אור קלאס 2

אשכ' אדומה
)מגש 15.5- ק"ג(

151.5515.51.65161.7516.51.85172

4142434445474849505152מקור/שבוע

15-17161616 18.517-1817-1817-1815-17 19ישראל

Dec10-Dec10-Nov-11 10-11 16-1715-1613.5-141310-11טורקיה

13-16.513.5-16.513.5-16.513.5-16.5 16.516.516.5-1813.5-16.513.5-16.513-16.5ספרד

 8-12 8-12 10-12 10-12 16-1916-1914-1613-1513-1410-12מקסיקו

 28-3027-30 28-29 27-30 28-30 30-32פלורידה

 12 11 10 9 8 7 5 4 123מקור/שבוע

  16-19 16-19 18 18 17-18 15-17 15-1616-1716-17 1615-16ישראל

 Nov9-Nov109.5-10.510-Nov10-11 -11 10 10-11 9-10 9-11 9-11-9טורקיה

13.5-1514.5-16.515-16.516-16.515-16.515-16.513-1513-1513-1513-1512.75-15ספרד

מקסיקו

 29-3029-3028-3028-3028-3028-3028-3028-3028-30 30 28-30פלורידה

הבנת הנקרא – המרת מחירים סיטונאים לשער הפרדס  ) באדיבות ניצן רוטמן(

)Cirad מחירים סיטונאים לאשכוליות אדומות בצרפת )מתוך דיווחים שבועיים של

מניין 40
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 Thaumatotibia leucotreta, ))Lepidoptera: ,עש התפוח המדומה
Tortricidae )להלן עת"מ(, הוא מזיק רב פונדקאים ממוצא אפריקאי 
)דרומית לסהרה( התוקף מעל שבעים פונדקאים שונים, ביניהם 
הדרים, רימונים, אבוקדו, אנונה, מקדמיה, ליצ'י, אפרסמון, פירות 
גלעיניים, ענבים, גויאבה, אגוזים, כותנה, תירס, פלפל, קיקיון, 
אלון ועוד. בדרום אפריקה מקים העש 4-6 דורות חופפים בשנה. 
בישראל בה מזג אוויר דומה סביר להניח שגם אוכלוסיית העת"מ 
מתפתחת באופן דומה. הנקבה מסוגלת להטיל מעל 450 ביצים 
בחייה. הביצים אינן מטולות בצרורות אלא בודדות על הפרי 
או על העלים. הזחלים הצעירים חודרים לפרי ומתפתחים שם 
עד לדרגה החמישית, שיוצאת מהפרי להתגלם בד"כ בקרקע. 
אם תנאי האקלים מאפשרים זאת עת"מ פעיל במשך כל השנה 
ללא תרדמה )כספי וחובריו 2017(. כיום המזיק מצוי במדינות 
 1984 ובישראל. המזיק התגלה בארץ בשנת  אפריקה רבות 
 ,)Wysoki 1986( באגוזי מקדמיה בחצר פרטית בכפר שמריהו
ומאז תפוצתו התרחבה לאזורים נוספים, בעיקר באזור מישור 
ושפלת החוף. בשנים האחרונות יש עליה ניכרת באוכלוסיות 

העש ובנזקים שהוא גורם. 
הדברת עת"מ קשה ומורכבת מכוון שהעש פעיל כל השנה, מקים 
מספר דורות חופפים בשנה, עובר מגידול לגידול ומצמחי בר )כמו 
קיקיון( לגידולים רבים וכן הוא חבוי בפרי במהלך התפתחותו 
ואינו נגיש להדברה. בנוסף לכך, יש קושי רב להבחין בביצים, 
ובזחלים לאחר שחדרו לפרי. למרות הנזק הישיר שהעש מסב, 
הנזק והסכנה העיקרית נובעים בשל היותו מזיק הסגר המאיים על 
מדינות רבות. עת"מ מוגדר כמזיק הסגר בארה"ב, סין וקוריאה, 
ומתחילת שנת 2018 הוכרז כמזיק הסגר גם באיחוד האירופי. 
כתוצאה מכך ישנה דרישה של אפס נגיעות בפרי. מציאת פרי 
נגוע בודד בנמל היעד באירופה, פוסלת את כל המשלוח באופן 
מידי, דבר שעלול לסכן את המשך הייצוא. חמור מכך, תפיסת 
פרי נגוע בעת"מ בנמל יעד בארה"ב, קוריאה או סין עלולה 
לעצור לגמרי את הייצוא למדינות אלו באופן מידי )שה"מ 2017(.  
הדרישות החדשות של האיחוד האירופי כוללות פעילות מערכתית 
בענף ההדרים כנגד עת"מ: 1. ניטור, פיקוח והדברה בפרדסים, 2. 

הכר את האויב: זיהוי 
זכרי עש התפוח המדומה 

במלכודות ניטור 

ד"ר רועי כספי, המחלקה לאנטומולוגיה, מינהל המחקר 
החקלאי, מרכז וולקני

ד"ר יואב גזית, המכון להגברה ביולוגית, ענף ההדרים, 
מועצת הצמחים.

פיקוח בבתי האריזה, 3. פיקוח וניטור המשלוחים לפני היצוא. 
הפיקוח מתבצע באחראיות השירותים להגנת הצומח ונעשה 
ברמת החלקה. רק חלקות שעומדות בפרוטוקול ושלא נמצא 

בהם עת"מ מאושרות ליצוא. 
ניטור אוכלוסיית העשים הבוגרים מתבצע בעזרת מלכודות 
 )1 )תמונה  דלתא  מלכודות  עיקריים:  סוגים  משני  פרומון 
נדיפית עם  2(. בכל מלכודת מצויה  )תמונה   IPS ומלכודות 
פרומון מין סינטטי המושך זכרים של עת"מ. במלכודות דלתא 
זכרי העשים נדבקים למשטחים הפנימיים של המלכודת )לרוב 
 IPS תחתית המלכודת( שמרוחים בדבק חרקים. במלכודות ה 
הזכרים נלכדים במלכודת ונקטלים באמצעות רעלן )דלטמתרין( 

בתחתית המלכודת.  
רוב העשים הנלכדים במלכודות הפרומון הם זכרי עת"מ, אבל 
לעתים נלכדים מעט חרקים מסדרות אחרות )זבובים, תיקנים, 
נמלים, חיפושיות, צרעות, ועוד( ולעיתים רחוקות נלכדים עשים 
ממינים אחרים. במקרים אלו יש לזהות בוודאות האם העש שנלכד 

במלכודת הוא זכר של עת"מ או עש ממין אחר. 

זיהוי זכרי עת"מ
אורך הגוף כ 6-9 מ"מ. הכנפיים האחוריות אפורות-חומות, 
אחידות ללא דגם מיוחד. בקצה הכנף האחורי יש קפל היוצר מעין 
כיס סגור למחצה. בזמן מנוחה ובמלכודות, הכנפיים האחוריות 
כמעט תמיד מוסתרות מתחת לכנפיים הקדמיות וקשה לראות 
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תמונה 1. זכרי עת"מ ב'מלכודת 
דלתא'.

IPS תמונה 2. מלכודת

האויב
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את מאפייני הכנפיים האחוריות. לכן זיהוי זכרי עת"מ בתנאי 
שדה יעשה על סמך הכנפיים הקדמיות והרגליים האחוריות.  

כנפיים הקדמיות: חומות אפרפרות עד חומות כהות, מצויצות 
עם דגם 'מנומר', בעלות נקודה לבנה ודגם המזכיר 'סימן שאלה' 
)תמונה 3(. נקבות עת"מ בעלות כנפיים קדמיות זהות לכנפי 

הזכרים. 
רגליים אחוריות: סימן הזיהוי העיקרי להבחנה בין זכר לנקבה 
של העש הוא הרגליים האחוריות. בזכרים בלבד יש בכל רגל 
'פונפון'( בצבעי לבן-אפור  )דמויית  האחורית ציצה צפופה 
וחום-שחור )תמונות 4-6(. בנקבות, להבדיל מהזכרים, הרגליים 

האחורית ללא ציצה, ובצבע לבן-צהוב-אפור )תמונה 7(. 
אם לא בטוחים בזיהוי העש במלכודת, בנוסף לבדיקת דגם 
הכנפיים האופייני של עת"מ רצוי לבחון את רגליו האחוריות 
)גם אם צריך להפוך את גוף החרק( ולזהות את ה'פונפונים' 
)תמונות 8-9(. ניתן להבחין ב'פונפונים' בעין וכמובן בעזרת 
זכוכית מגדלת. בזמן הקרוב המחברים מתכננים להוציא לאור 
'פנקס שדה לזיהוי זכרי עת"מ כדי שיהווה כלי עזר חזותי לזיהוי 

 4העשים בתנאי שדה.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חומות אפרפרות עד חומות כהות, מצויצות עם דגם 'מנומר', בעלות . עת"מ: כנפיים קדמיות 3תמונה 

 לבנה ודגם המזכיר 'סימן שאלה'.נקודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שחור.-אפור וחום-ציצות צפופות )'פונפונים'( בצבעי לבן. זכרי עת"מ: הרגליים האחוריות בעלות 4תמונה 
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 .ציצות צפופות )'פונפונים'(בעלות רגלים האחוריות ה :מבט גחוני. זכרי עת"מ 5תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .'(ן)'פונפו הצפופ הציצבעלת אחורית  רגל . זכרי עת"מ:6מונה ת
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 אפור.-צהוב-בנקבה להבדיל מהזכר, הרגל האחורית ללא ציצה, ובצבע לבן . נקבות עת"מ:7תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רבות הרגליים האחוריות פעמים '. החיצים מצביעים על ה'פונפונים. IPSזכרי עת"מ במלכודות . 8תמונה 

כאשר הרגליים צמודות לגוף, ה'פונפונים'  .)חץ אדום( פשוטות לאחור דבר שמדגיש את ה'פונפונים'

 )חצים צהובים(. נראים כשני כתמים שחורים על גחון העש
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כאשר הרגליים צמודות לגוף, ה'פונפונים'  .)חץ אדום( פשוטות לאחור דבר שמדגיש את ה'פונפונים'
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 '.החיצים מצביעים על ה'פונפונים. IPSזכרי עת"מ במלכודות . 9תמונה 

 

 

תמונה 9. זכרי עת"מ במלכודות IPS. החיצים מצביעים על ה'פונפונים'.

תמונה 8. זכרי עת"מ במלכודות IPS. החיצים מצביעים על ה'פונפונים'. פעמים 
רבות הרגליים האחוריות פשוטות לאחור דבר שמדגיש את ה'פונפונים' )חץ 
אדום(. כאשר הרגליים צמודות לגוף, ה'פונפונים' נראים כשני כתמים שחורים 

על גחון העש )חצים צהובים(.

7. נקבות עת"מ: בנקבה להבדיל מהזכר, הרגל האחורית ללא ציצה,  תמונה 
ובצבע לבן-צהוב-אפור.

תמונה 3. עת"מ: כנפיים קדמיות חומות אפרפרות 
עד חומות כהות, מצויצות עם דגם 'מנומר', בעלות 

נקודה לבנה ודגם המזכיר 'סימן שאלה'.

הרגלים  גחוני:  מבט  עת"מ  זכרי   .5 תמונה   
האחוריות בעלות ציצות צפופות )'פונפונים'(.

תמונה 6. זכרי עת"מ: רגל אחורית בעלת ציצה 
צפופה )'פונפון'(.
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