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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
רר  ""““ אאמַמַ לל  ַאַאלל  תתֹֹּּ תָתָ  עַעַ ַאַאלְלְ הה  שָשָ מָמָ כְכְ חָחָ יי  ֹלֹלאא  מֵמֵ לֶלֶהה'',,  כִכִ אֵאֵ ייםם  מֵמֵ בִבִ ייּוּו  טטווֹֹּּ ייםם  הָהָ אאששֹֹּּנִנִ רִרִ ייםם  הָהָ יָיָמִמִ הַהַ יָיָהה  שֶשֶ הה  הָהָ ''מֶמֶ
        ””""זֶזֶהה
 

משולחנו של העורך

תוכן

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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קנט34
רמאים יש בכל העולם - קטיף בספרד ללא 

בדיקות הבשלה.
פרדסנים בספרד מצאו כי מספר מגדלים באיזור ולנסיה 
החלו לקטוף סטסומה למרות שהפירות לא עברו בדיקות 
הבשלה. נמסר גם שקטיף כזה אינו אחראי ופוגע בכלל 

בעלי הפרדסים באיזור. )ראו עמוד 15(
עוד בגיליון,"שר החקלאות החדש״ ונסיונו לשיקום ענפים 
רבים, מאמרו של יוסי גרינברג  על ניסויים להגברת היבול 
גם את המאמרים הקבועים:  תוכלו למצוא  ענבל.  בזן 

"בפרדס", "כך היה פעם" ו"צרות של אחרים". 



 טל עמית

תמונת מצב

פתח דבר
האירועים הפוליטיים שמתרחשים בסביבתנו אולי מסמנים עבור 
החקלאות הישראלית נקודת מפנה חיובית, שכמוה לא חווינו 
ונרמול  שנים רבות. התחממות היחסים עם מדינות המפרץ, 
וענף ההדרים  היחסים, פותחים בפני החקלאות הישראלית, 

בפרט, אפשרויות חדשות להתפתחות ולהתאוששות.
רגלי במסדרונות משרד  אני מכתת את  קרוב לעשור שנים 
החקלאות ע"מ להשיג פתיחת יצוא הדרים להודו. אין לי מילים 
טובות לומר על איכות הטיפול, הקצב ועל התוצאות – עד כה 
)ומי שמכיר אותי יודע שבכותבי כך, אני מאוד מתון(. כל זאת 
כאשר ב – 15 השנים האחרונות ישראל הקימה בהודו חוות 
חקלאיות, סיפקה ידע חקלאי רב, קיבלה זנים ישראליים לגידול 
וכו'( ולימדה טכנולוגיה חקלאית לאין ספור  )מיכל, שמוטי, 
חקלאים הודים. שרים ומנכלי"ם נסעו וחזרו וגזרו סרטים והרימו 
כוסות לתפארת שיתוף הפעולה – ו.......מה ??? בקשה צנועה 
לייצא פרי הדר טרי להודו קשה היה לקדם ול"סגור" בתקופה 
כזו ארוכה ??? כל המדינות שמגדלות הדרים באגן הים התיכון 
כבר מזמן קיבלו אישורים לייצא להודו – מרוקו,ספרד,טורקיה, 

מצרים – כולם שם. רק אנחנו אפילו לא במרחק נגיעה. 
תאריך, 20/10/2020 היה יום שמח וחגיגי מאוד מבחינתי. ביום זה 
יצואן ישראלי בעל יוזמה וקשרים טובים, הטעין 4 משטחים של 
Jaffa Sweetie על מטוס של איחוד האמירויות והיום האמירתים 
נהנים מפרי הדר ישראלי על שולחנם. למרות שמדובר בכעין 
אני תקווה  מחווה/מתנה למשלחת המכובדת שביקרה כאן, 
שהשווקים החדשים במדינות המפרץ )ואולי גם ערב הסעודית( 
ילכו ויתפתחו ויתנו לחקלאות הישראלית בכלל ולענף ההדרים 
בפרט, זריקת מרץ להתפתחות מחודשת, לה אנו משוועים, ולא 

נהיה שוב בסרט שרק גוזרים אותו.
נכון, נצטרך להתמודד שוב עם הטורקים והמצרים שכבר שם, 
אבל, יש לנו מוצרים ייחודיים – מיכל, אורה,אודם, אורי, פומלית 
ועוד, שיכולים להיות מאוד אטרקטיביים בשווקים הללו. תוסיפו 
לזה את האפשרות שזמן הגעה ע"ג משאית לשוק הסופי )דרך 
סעודיה, אם תאפשר מעבר, ואין סיבה שלא( יהיה 3-4 ימים. 

הרבה יותר מהר מהמתחרים.
הלוואי והכל יתגשם, ובקרוב.

אצל המתחרים
כמידי שנה, אני משתדל להביא נתונים על הקורה בעולם ההדרים 
בעולם, במיוחד ביצרניות שיש בינינו לבינן איזו שהיא תחרות 
על השווקים, ואירועים )גם פוליטיים(, המשפיעים על שיווק 
התוצרת שלנו. לצערי, ממספר מדינות טרם הצלחתי להשיג 
המידע, נכון למועד הכתבה )20 לאוקטובר(, כי טרם פרסמו את 

תחזית היבולים שלהם לעונת 20/21. מדובר במצרים וטורקיה, 
וכן במידע מפורט יותר על הקורה במרוקו, שכן המידע כרגע 
)זום( של  הוא כללי מידי. ב – 5 לנובמבר אמור להיות כנס 
ארגון ההדרים העולמי, ובו אקבל את המידע החסר, שיושלם 

בגיליון הבא.
ספרד –

בספרד נמשכת "נדנדת" היבולים. בעונת 19/20 היתה ירידה 
של 17.7% לעומת 18/19 ועכשיו מדווחים על עליה צפויה של 

11% ביבול 20/21. היבול הצפוי הוא 6.93 מיליון טון.
תזי"ם – יציבות, דומה לעונה קודמת – 3.45 מיליון טון. לימון – 
עליה לעומת עונה קודמת ב 8.5% - 1.02 מיליון טון. אשכוליות 
– 71,800 טון. 5% יותר משנת השפל בשנה שעברה, אבל 7% 

מתחת לממוצע הרב שנתי.
קליפים – 29% יותר משנה שעברה וכמות דומה לעונת 18/19 

– 2.37 מיליון טון.
טון  1.38 מיליון   ; 156,000 טון סצומות   – הרכב הקליפים 

קלמנטינות ; 836,000 טון מכלואים ומנדרינות.
מרוקו –

במרוקו נמשכת "נדנדת" היבולים.בעונת 19/20 היתה ירידה 
של 32% לעומת 18/19 ועכשיו מדווחים על עליה צפויה של 

29% ביבול 20/21.
העליה מוסברת בתוספת שטחי הדרים שנכנסו לניבה במסגרת 
פרויקט "מרוקו ירוקה" וזאת למרות תנאי אקלים קיצוניים באביב 20.

אין עדין פילוח לפי של התחזית לפי מינים/זנים.
ארה"ב –

– בעונת 97/98 ייצרה פלורידה 244 מיליון תיבות  פלורידה 
תפוזים = 10 מיליון טון. השנה הייצור צפוי להיות 57 מיליון 

תיבות – 15% פחות מאשתקד – 2.3 מ' טון.
אשכוליות – 4.5 מיליון תיבות. 7% פחות מאשתקד – 183,500 טון.
טקסס - 4.9 מיליון תיבות אשכוליות )11%+( = 178,000 טון.

קליפורניה – קליפים – 23 מיליון תיבות = 835,000 טון. 1 מיליון 
ת' יותר משנה שעברה אבל 3.5 מיליון ת' פחות מלפני שנתיים.

אירועים שונים
פרי סיני אינו נכנס לרוסיה. בשל כך יש עדנה לפומלו ולפומלית 
הישראלית. מחירי הפומלו האדום )צ'נדלר( נסקו למחירים שלא 
היו שנים )מאז שהסינים הציפו את השווקים בפומלו שלהם(. 

חבל שמ - 1,000 דונם לפני עשור, נותרו כיום רק 400 דונם.
הספרדים עדין לא הסדירו את בעיותיהם הפיטוסניטריים מול 
השלטונות האמריקאים. הם נדרשים )כמונו( לעשות טיפולי 
קור כנגד זבוב הפירות הים תיכוני, ובמקום להשלים עם המצב 
ולהתחיל לייצא עם טיפול קור, הם מנסים, בדרכים אחרות, 

פתגם יפני : חזון ללא מעשה דומה לחלום בהקיץ. מעשה ללא חזון דומה לחלום בלהות.
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לבטל את הדרישה. מבחינתו, זה מצב נוח שפחות פרי ספרדי 
יגיע לחוף המזרחי של ארה"ב.

הקורונה הגבירה בצורה משמעותית את הביקושים לפרי הדר, 
בארצות המקור. הדבר יגרום להקטנת היצוא ממדינות מסוימות 
)ארה"ב, למשל( ולכן סביר שנראה פחות תחרות ממקורות אלו 

)פחות פרי אמריקאי בקוריאה, ביפן, באירופה ????(
מצד שני, מדינה כמו ספרד, שהשוק המקומי שלה נשען על 
צריכה של מיליוני תיירים, תחפש אלטרנטיבות לתוצרת הזו 
בייצוא למדינות אחרות )כי התיירות לא ממש קיימת בימים אלו(.

ואצלנו....
סקר הדרים – כמדי שנה, בקיץ, אנחנו מעדכנים את שטחי ההדרים 
בארץ.השנה נטעו שטחים באותו סד"ג כבשנה שעברה – 5,800 
דונם. לפי הקיים במשתלות, אותה כמות מתוכננת להינטע גם 
ב 2021, עד לתחילת שנת השמיטה. למרות כמות הנטיעות 
היפה, שטח ההדרים הצטמצם ב 3,500 דונם )2%(, בשל עקירות 

נרחבות בסד"ג של כ – 9,000 דונם בשנת 2020.
ממבט בנתונים הנטיעות והעקירות,ניתן לראות בבירור מגמה 
3 המינים האחרים  ונטיעת פרדסים מ –  של עקירת קליפים 
)אחרי שנתיים ללא נטיעות  ולימונים  – תפוזים, אשכוליות 
לימון(. עיקר הנטיעות באשכוליות למיניהן )45% מהנטיעות(, 
עם נטיעות נרחבות של פומלית. כמעט ולא נטעו כלל חלקות 
קליפים, למעט נטיעות החלפה של מיכל צעיר במקום מיכל זקן.
שטחי הקליפים הצטמצמו ב 8,000 דונם )12%(, כאשר הזנים 
ה"מובילים" היו "אורי" )4,700 דונם(, נובה )850 דונם(, אורה 
ובלימונים נרשמה  )500 דונם(. בתפוזים  ואודם  )650 דונם( 
יציבות בשטחים )בתפוזים – תחלופה של צעיר במקום עקירות 
וגידול בשטח  נטיעות  שטחים מבוגרים(. באשכוליות – רק 

הנטוע בשיעור של 9%.
הערכת יבולים –

העונה הצטמצמנו גם בשטח המניב )ריבוי עקירות( וגם הוכינו 
קשות ממזג האויר הקשה ששרר במשך שבוע במחצית מאי 
2020. השרב האביבי הגיע השנה מוקדם יותר משנה שעברה, 
אך נשאר לאורך שבוע שלם עם טמפרטורות קטלניות 42-46 
מעלות ולחות אויר נמוכה מאוד. שילוב רע מאוד לעצים עם 

חנטים צעירים, מיד אחרי הפריחה.
בתחילת אוקטובר ריכזתי נתונים לגבי היבול הצפוי לנו העונה.
התוצאות משקפות היטב את שני האירועים שהזכרתי, היבול 
הצפוי נמוך ב 14.5% מהיבול של העונה הקודמת, כ – 440 

אלף טון בלבד.
בקליפים – יבול טוב ב"אורי" )מעל 3 טון/ד'(, כ – 120 אלף 
טון, אך ירוד מאוד ביתר הזנים, כך שעם העקירות צפויה ירידה 

של 14% ביבול הכללי של הקליפים.
בתזי"ם – ירידה תלולה ביבולים – 22%. כמעט בכל הזנים. 

בעיקר נפגעו השמוטי והטבוריים. פחות הולנסיה.
הזן היחיד שנפגע  ביבולים.  ירידה של 12%   – באשכוליות 
בצורה מועטת הוא הפומלית. באשכוליות האדומות למיניהן, 
הפחיתה משמעותית הרבה יותר – 18% פחות משנה שעברה, 

כ 58.5 אלף טון בלבד.
לימונים – פחיתה ביבול של כ 13%, נזקים ישירים של השרב הגדול 

וכן של ברד כבד שירד בנגב שבועיים לפני זה )עולם משוגע(.
שונות –

טעינת האניה ליפן וקוריאה מתחילה בימים אלו, והיא צפויה 
להפליג בימים הראשונים של נובמבר. יש לנו ציפיות שמגמת 
היצוא המוצלח למזרח תימשך והכמויות יגדלו משנה לשנה, 
וכך גם ההכנסות. בדעתנו להפנות תקציבים יפים של קידום 
מכירות לשוק היפני שנהיה שוק מאוד חשוב בצריכת אשכוליות 

אדומות ולבנות מישראל.
באותו ענין כמעט – מידי שנה אנו מחויבים להזמין ולארח מפקח 
הגנת הצומח יפני )לכ – 10 ימים( וקוריאני )לכל תקופת היצוא 
– 6 חודשים(, ולשאת בעלויות של הבאתם, שהייתם ולהצמיד 
להם מלווה עם רכב מטעמנו. העלויות של פעילות זאת עולה 
לענף בכל שנה כ 0.5 מלש"ח. השנה המפקחים לא יגיעו )אימת 

הקורונה והבידוד הנדרש( – כך שיצאנו מורווחים.
פיתוח שווקים לזנים חדשים – בעונה שעברה התארגנו לביצוע 
יצוא ניסיוני של 6 זני קליפים מפיתוחי מנהל המחקר. יצרנו 
)המועצה(, ביחד עם שה"ם, מנהל המחקר ובעיקר בעזרת היצואן 
"ניבה",פעילות של יצוא של הזנים הללו ליעדים שונים, תוך 
קבלת משוב מצוין מכל שלבי היצוא – יצואן, יבואן, סיטונאי 
וצרכן סופי. התוצאות של שנה שעברה אינן מעודדת וחלק גדול 
מזה הוא תוצאה מכך שזנים אלו חופפים לזני האיכות של סוף 
העונה "אורי","נדורקוט"/"אפורר" וטנגו, והם לא באותה ליגה.
השנה אנו פותחים את הניסוי עם תקוות גדולות עם הן "רדסון" 
)פומלית אדומה(,ממנו נייצא במהלך נובמבר ודצמבר כ- 250 
טון ליעדים שונים. לאחר מכן ננסה לחזור על ניסוי הקליפים, 

לפני הסקת מסקנות סופיות.
בחירות למועצת הצמחים

ביום ג', 17/11/2020 יתקיימו בחירות לוועדה הענפית הדרים. 
מזכיר ארגון  רשימת המועמדים מתפרסמת במסמך שהכין 

המגדלים, בהמשך העיתון.
רשימת המועמדים הפעם היא בסימן חילופי דורות, כאשר מרבית 
המועמדים הם חבר'ה צעירים – דור העתיד של הענף, שצריכים 

להובילו לעתיד טוב יותר.
כל מגדל הדרים, הרשום במועצה, קיבל הודעה לבוחר, בה 
מופיע מקום הקלפי הקרוב למקום מגוריו, שם עליו להצביע. 
על כל מצביע לסמן על פתק ההצבעה 10 שמות בלבד, מבין 

25 המועמדים.
אני קורא לכל בעלי זכות ההצבעה,למרות המצב, לצאת ולהצביע 

ע"מ שהטובים ביותר יהיו מיוצגים בוועדה הענפית.
אני מקווה שבגיליון הבא נוכל לפרסם את שמות 15 הנבחרים 
)שהם לא כל הוועדה, שכן יש עוד נציגים של התעשייה, משרד 
החקלאות, יצואנים ומגדלים נוספים מתוך הרשימה שימונו על 
ידי שר החקלאות לצורך תיקוני עיוותים של הבחירות )נציגות 

אזורית, סקטוריאלית וכו'(.
שיהיה בהצלחה לכולנו.
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חי בנימיני

מחירון קטיף ובחירות לוועדה ענפית

דבר הארגון

6

שוק מקומי 
במצב הקיים של הסגר, השוק המוסדי, בתי המלון והשווקים 

סגורים, לכן גם אין ביקוש לפרי קטן.
השנה יש ירידה ביבולים, המשמעות היא -קטוף סלקטיבי, יהיה 

ביקוש לאורך העונה עקב היבול הנמוך.
לימון

שוק מוצף עם עודפים גדולים.
בארץ 25,000 דונם לימון, השוק דורש רק 20,000 דונם. כך 

שצפוי שהעודפים ימשיכו. 
מיכל 

הפרי עדיין לא מוכן, צפי לירידת המחיר בנובמבר. 
טבורי

היבול נמכר בעיקר ברשתות, יש לקטוף סלקטיבי לאורך העונה. 
זכרו, הורדת מחירים לא מגבירה את הביקוש. 

צפי ביצוא
אור – עפ"י, השנה בספרד ומרוקו יבול גבוה של קליפים לעומת 

בשנה שעברה. 
בשנה שעברה היה ביקוש לפרי שלנו, והמחירים היו גבוהים 

במיוחד. השנה יש צפי לפרי יותר קטן, שיש קושי בשיווקו. 
השנה צפוי יבוא ל"אור" כ-80,000 טון, זהה לשנה שעברה.

הערה: בשנה שעברה עקב הסגר וחוסר הפועלים ובנוסף גשמים 
רבים, הקטיף נמשך עד מאי, לא נוצרו מלאים באירופה, כך שהיו 

פחות נזקי איכות לפרי. 
סנרייז 

"חגיגה" באירופה שתמשך עד תחילת נובמבר, השווקים ריקים 
והביקוש רב והמחירים מצוינים. 

יהיו בהמשך משלוחים ליפן ולסין. 
פומלית 

נשלחה כמות קטנה לאירופה של פרי מוקדם ומתחילה אריזה 
ליפן בכמות הרגילה.

מחירון קטיף למיכלי דולב 

הצמחים  במועצת  ענפית  לוועדה  הבחירות 
 17.11.2020

הוועדה הענפית מנהלת את הפעילות של הענף, עיקר תפקידה 
הוא להכין את תקציב הענף עפ"י העדיפויות שהועדה קובעת. 

פרדסנים קיבלו כל אחד את מיקום הקלפי שלו.
מזכירות ארגון המגדלים נקבעת עפ"י תוצאות הבחירות. 

מבנה הוועדה הענפית – 15 נבחרים מהענף, 2 נציגי יצואנים. 
1 נציג המשווקים, 2 נציגי משרד החקלאות, 4 נציגים תיקון 

עיוותים - מגזר, או אזור.

רשימת המועמדים 
מצביעים על 10 מועמדים מהרשימה: 

צביקה ענבלהילל גרוסר

יהל שיפמןגיל פלוטקין

גיא הרצלדניאל קלוסקי

יעל לויציון אברהם

פוגל יעקבחי בנימיני

שמוליק פנטימשה ריצ'קר

גד שפירראור שפירר

עודד גרוסרשחר ניצן

משה סרפרזשאול גור ארי

תומר עזראנועם קסלברגר

יפתח נהרי יוני אייל 

רמי סיגלעומר אלטשולר

ליאור כחלוןברוך קרן 

איילת שוואר

מחיר למיכלהזן
155אור

42אשכולית
75טבורי
130לימון
130מיכל

מחיר למיכלהזן
105מנאולה
42סנרייז
40פומלית
80שמוטי
105ולנסיה

לחברנו, ד"ר יואב גזית – מנהל המכון 
להדברה, וב"ב

תנחומנו על פטירת אביך

אלוף )מיל'( שלמה גזית
איש יקר ורב פעלים

ענף הדרים – מועצת הצמחים



יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ
עופר רוזנברג, ראעד אבו רקייה- "מטעי עמק חפר"

ישי רימון – חב' "תפזול"
גל עמית – חב' "ביו יום" 

תקציר
פרי הקליף ענבל הוא בצבע כתום, טעים מאד, חסר זרעים ומתאים 
לקטיף בחודש מרץ. הזן פורח בשפע אך רוב החנטים נושרים מוקדם. 
בהמשך מתרחשת היסדקות רבה של הפרי ולכן היבול הסופי הוא 
נמוך מאד. במאמר הנוכחי מתוארים ניסויים שבוצעו בחלקת ענבל 
על כנת טרויר בגיל שבע שנים בפרדס "מטעי עמק חפר". עצי 

מדור מחקר ופיתוח

יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ

ניסויים להעלאת היבול והפחתת 
היסדקות הפרי בקליף 'ענבל'

הביקורת בחלקת הניסוי הניבו 200 ק"ג לדונם בלבד. הטיפול בו 
בוצעו שני חיגורים עוקבים: חיגור ראשון על 80% מהזרועות בסוף 
הפריחה ולאחר חודש חיגור גזע, העלה את היבול פי 6. בטיפול בו 
 4% + )3,5,6-TPA בוצעו שני ריסוסים עוקבים במקסים )15 ח"מ
בונוס על חנטים בקוטר ממוצע של 29 מ"מ ו-32 מ"מ היה היבול 
גבוה פי 9.6 מזה של עצי הביקורת. למרות התועלת הרבה של 
החיגורים והריסוסים במקסים, היבול האבסולוטי בחלקת הניסוי 
לא היה מספק מבחינה מסחרית. הניסוי הנוכחי מחזק ממצאים של 
ניסויים המבוצעים בזני הדרים אחרים, וביניהם אורי, המראים את 
התרומה של החיגור להעלאת היבול ואת האפשרות להפחית את 

היסדקות הפרי באמצעות ריסוסים במקסים.

מאסטרקופ
 תכשיר נחושת חדשני

בעל יעילות גבוהה בהדברת ריקבון חום

ביקורת   מאסטרקופ 0.25%      

פורמולציה נוזלית נוחה לשימוש

חומר חדשני המכיל חלקיקי 
נחושת קטנים במיוחד

ללא משקעים ואינו מלכלך

 לרשותכם בכל שאלה:
 צוות אדמה מכתשים
03-6577577

 אדמה מכתשיםוגם בפייסבוק:
Adama 

Makhteshim
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ענבל במיכל קטיף )צילום: עמירם לוי שקד(

מבוא 
הזן ענבל הוא תוצר הכלאה של הזנים אורה ושני פותח על ידי 
המחלקה להשבחת מטעים במנהל המחקר החקלאי. הפרי גדול 
בצבע כתום, טעים מאד וחסר זרעים. הענבל מגיע להבשלה מלאה 
בחודש מרץ ומתאים לקטיף מאוחר. הזן פורח בשפע אך חלק 
ניכר של החנטים נושרים מוקדם, בהמשך מתרחשת היסדקות 
רבה של הפרי, ולכן היבול הסופי הוא נמוך מאד. בניסוי נבדקו 
השפעות של חיגור, המעלה יבול בזנים רבים של הדרים, ותכשיר
 ה- TPA-3,5,6 מקסים שנמצא יעיל בהפחתת היסדקות הפרי 
 )Greenberg et.al., 2006 ,2006 ,2005 ,.בזנים נובה )גרינברג וחוב

ואורי )גרינברג וחוב'., 2018, 2020(.
מקבוצת  'בס'  התכשיר  של  ההשפעות  את  גם  בדקנו 
הברסינוסטרואידים והתכשיר ויורמון, המכיל בורון וויטמינים 

.B2 -1 וB
שותפים לניסוי: עופר רוזנברג )ראשן משמאל( וראעד אבו רקייה )שלישי 

משמאל(.

0.025% בסוף הפריחה; 
4. שני חיגורים + ריסוס ב 'בס' בריכוז 0.8 ח"מ בסוף הפריחה;

5. שני חיגורים ואח"כ שני ריסוסים עוקבים במקסים )15ח"מ 
ח"פ(+ בונוס 4% על חנטים בקוטר 29 מ"מ ו-32 מ"מ;

6. שני חיגורים ושני ריסוסים עוקבים בויורמון 0.05% + טריטון 
B 0.025% במחצית פריחה וחודש אחר כך.

 B וויורמון הוסף משטח טריטון  לתמיסות הריסוס בג'יברלין 
בריכוז 0.025%. 

מועדי ביצוע הטיפולים:
ריסוס ראשון בויורמון בוצע ב-8.4.2018 מחצית מהפרחים 
פתוחים והשאר פקעי פריחה. ריסוס שני בוצע ב- 10.5.2015.
חיגור זרועות וריסוסים ב'בס' ובג'יברלין בוצעו ב-24.4.2018. 
בעת ביצוע הריסוס הפריחה הסתיימה והיו חנטים קטנטנים. 

חיגור שני- חיגור גזע, בוצע ב-21.5.2018.
 ריסוסים במקסים טיפול 5 : ריסוס ראשון בוצע ב- 8.8.2018 על 
חנטים בקוטר 29 מ"מ וריסוס שני במקסים בוצע ב-23.8.2018 

על חנטים בקוטר 32 מ"מ.
נשירת הפרי, לרוב בגלל היסדקות, נספרה ב-5.11.2018 וב-

10.12.2018 )תמונה 2(. 
הניסוי נקטף ב-19.3.2019

נבדקו התכשירים הבאים:
 )GA3( ביג ג'יב- תרכיז נוזלי המכיל 40 ג'/ל' חומצה ג'יברלית

מיוצר ומשווק ע"י חברת "תפזול".
 trichloro-2-piridil oxyacetic-מקסים- טבליות מסיסות של
TPA3,5,6-( acid 3,5,6(.מכילות 10% חומר פעיל. כל טבלית 
 "Dowelanco" התכשיר מיוצר ע"י .TPA3,5,6- מכילה 1 ג' של

ומשווק ע"י "תפזול בע"מ ".
בס- הורמון צמחי שייך לקבוצת הברסינוסטרואידים. מיוצר 

על ידי חברת "תפזול".
ויורמון- התכשיר מכיל בורון וויטמינים B1 ו- B2. משווק על 

ידי חברת "ביו-יום".
ו- 44%  זרחן  בונוס- תכשיר מוצק המכיל 13% חנקן, 2% 

אשלגן+ משטח. מיוצר ומשווק ע"י "חיפה כימיקלים בע"מ".
 phathalic glycerol alkyd 1956 - תרכיז נוזלי של- B טריטון
 ,"Rohm &Hass" מכיל 770 ג'/ל' חומר פעיל. מיוצר ע"י .resins

ומשווק ע"י "תפזול בע"מ".
תוצאות

תמונה 1. היסדקות פרי ענבל בסוף חודש אוגוסט.

.Agrostudies קוטפי הניסוי-סטודנטים מאוגנדה במסגרת

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בחלקת ענבל על כנת טרויר בת 7 שנים בפרדס 
מטעי עמק חפר. מרווחי נטיעה בחלקה 3X5. הניסוי בוצע בשיטת 

בלוקים באקראי, ב- 4 חזרות, 4 עצים בכל חזרה.
טיפולים

1. ביקורת;
2. שני חיגורים: חיגור 80% מהזרועות בסוף הפריחה וחיגור 

גזע בתחילת יוני;
 B 3. שני חיגורים + ריסוס בג'יברלין )50 ח"מ ח"פ( + טריטון
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בסוף חודש אוגוסט הבחנו בתחילת היסדקות של הפרי )תמונה 
1(. ההיסדקות גברה במהלך הקיץ והסתיו.

בגלל  לרוב  1 מראה את מספר הפירות לעץ שנשרו  טבלה 
היסדקות. מאחר ועצי הביקורת המוחלטת )ביקורת א'( נשאו 
יבול זעום )מממוצע של 18 פירות לעץ( נשווה את השפעות 
הטיפולים השונים לטיפול בו בוצעו שני חיגורים )טיפול 2( 

ונכנה טיפול זה ביקורת ב'.
הריסוס בג'יברלין העלה את אחוז היסדקות הפרי ב- 40% ואלו 
שני ריסוסים עוקבים במקסים )15 ח"מ ח"פ( הפחיתו את אחוז 
ההיסדקות ב-64%. הטיפולים בבס ובויורמון לא השפיעו על 

אחוז ההיסדקות )טבלה 1(.

טבלה 1. השפעות הטיפולים על נשירת הפרי )בד"כ בגלל היסדקות(.

מספר פירות הטיפול
שנשרו לעץ

*אחוז נשירה 
מטיפול “שני 

חיגורים״ )ביקורת 
ב׳(

שני חיגורים 
47100 א׳)ביקורת ב'(

שני חיגורים 
66140 א׳+ ג׳יברלין בסוף פריחה

שני חיגורים 
4289 אב׳+ בס בסוף פריחה

שני חיגורים 
+ 2 ריסוסים במקסים על 

חנטים 
בקוטר 29 ו-32 מ״מ

1736 ב׳

שני חיגורים 
4085 אב׳+ 2 ריסוסים בויורמון

*בעצי ביקורת א' שלא חוגרו כלל נשרו 10 פירות לעץ ונקטפו בסה"כ 
18 פירות לעץ ולא נכללו בטבלה זו. ההשוואה נעשתה לטיפול מס' 

2 )2 חיגורים= ביקורת ב'( שישמש כטיפול סטנדרטי בזן ענבל. 

ממוצעים בטור המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה סטטיסטית 
.P=0.05 ברמת מובהקות

השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ ועל היבול מובאות 
בטבלה 2. עצי הביקורת הניבו רק 18 פירות לעץ )3 ק"ג פרי 
לעץ(. שני חיגורים עוקבים הראשון בסוף הפריחה והשני חודש 
אחר כך גרמו לעליה של פי 6 ביבול ובמספר הפירות לעץ. את 
כל השאר הטיפולים החלטנו להשוות לטיפול מס' 2 )2 חיגורים( 
שתכונה ביקורת ב'. הטיפול שהשפיע במידה הרבה ביותר היה 
הטיפול בו בוצעו שני ריסוסים עוקבים במקסים )15 ח"מ -3,5,6
TPA( לאחר החיגורים. טיפול זה הוא היחידי ששונה ומובהק 
מבחינה סטטיסטית מטיפול החיגורים. מספר הפירות היה גבוה 
ב-48% מזה של ביקורת ב' )2 חיגורים( והיבול היה גבוה ב-68% 

רועי: 058-4848971
roi@l-m.co.il

גרינטק
כח אדם מקצועי
ומיומן לחקלאות

חב' "גרינטק"
מספקת צוותים

ועובדים מיומנים
לביצוע עבודות:

קטיף ⋅ גיזום ⋅ דילול חיגור 
פריסת רשתות

תחזוקת מערכות השקיה
ומגוון רחב של עבודות 

חקלאיות נוספות.

מזה של ביקורת ב'. הטיפול בתכשיר בס לא היה שונה מביקורת 
ב'. הריסוסים בויורמון העלו את מספר הפירות לעץ ואת היבול 

במידה קטנה ובלתי מובהקת מבחינה סטטיסטית )טבלה 2(. 
טבלה 2. השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ ועל היבול

תמונה 2. איסוף הפירות שנשרו מהיסדקות וספירתם
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הטיפול
יבולמספר פירות לעץ

סה״כ 
פירות לעץ

אחוז 
אחוז ק״ג/עץמביקורת

מביקורת
3100 ג׳18100 ג׳ביקורת

שני חיגורים 
18600 ב׳110611 ב׳)ביקורת ב׳(

שני חיגורים 
+ ג׳יברלין בסוף 

פריחה
18600 ב׳119661 אב׳

שני חיגורים 
16533 ב׳98544 ב׳+ בס בסוף פריחה

שני חיגורים 
+ 2 ריסוסים במקסים 

על חנטים בקוטר 2
9 ו-32 מ"מ

29966 א׳163905 א׳

שני חיגורים + 2 
21700 ב׳130722 אב׳ריסוסים בויורמון

ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה סטטיסטית 
.P=0.05 ברמת מובהקות

דיון ומסקנות

הפריחה והשני חודש אחר כך. טיפול זה העלה את מספר הפירות 
לעץ ואת היבול פי 6.

מתברר שבדומה לזן אורי, גם בחלקת הענבל בניסוי הנוכחי, 
בה רמת היסדקות הפרי היא רבה, הריסוס בג'יברלין הגביר את 

היסדקות הפרי ובשורה האחרונה לא הביא לתוספת יבול.
בזן 'אורי' נמצא שניתן להפחית במידה רבה את היסדקות הפרי 
באמצעות שני ריסוסים עוקבים של מקסים )15 ח"מ -3,5,6
TPA( + בונוס בריכוז 4% על חנטים גדולים )גרינברג וחוב'., 
2018, 2020(. בניסוי הנוכחי בזן ענבל, בטיפול בו בוצעו שני 
חיגורים ושני ריסוסים במקסים, התקבל יבול גבוה פי 9.6 מזה 

של עצי הביקורת.
למרות ההצלחה הרבה בהעלאת היבול, גם בטיפול המצטיין, 

היבול האבסולוטי היה רק 2 טון לדונם. 
 בתצפית שערכנו בשנה העוקבת אמתנו את ממצאי הניסוי הנ"ל 
ובה עצי הביקורת נשאו 260 ק"ג לדונם בלבד והעצים בהם 
בוצעו שני חיגורים ושני ריסוסים במקסים נשאו 1.8טון לדונם. 
זה, צבעו האדום המושך  זן  בהתחשב באיכות המיוחדת של 
ותקופת ההבשלה שלו )סוף חודש מרס( אנו מעריכים שזן זה 
עשוי להיות כלכלי ביבול של כ-3 טון לדונם. אך לא הגענו 

ליעד זה בחלקת הניסוי ובטיפולי הניסוי הנוכחי. 
ממצאי הניסוי הנוכחי מחזקים ממצאים של ניסויים שבוצעו 
בזני הדרים אחרים וביניהם אורי, שהראו את תרומת החיגור 
להעלאת היבול ואת האפשרות להפחית את היסדקות הפרי 

באמצעות ריסוסים במקסים.

ספרות מצוטטת
י. אגוזי, מ. חסן, ג. יפין ש. מסארואה.  י. קפלן, מ. פיינצק,  י.,  גרינברג. 
2005. ריסוס אוקסינים NAA ו- TPA על חנטים גדולים להפחתת קמטת 

והיסדקות הפרי בקליף 'נובה'. עלון 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., מ. פיינצק, ע. גרוסר, ע. קשת, א. טביב, א. שלזינגר, ב. כהן, י. 
רימון, ר. קגנטון, ג. עמית, ק. ברגמן. 2018. ניסוי להפחתת היסדקות הפרי 

בקליף 'אורי'. עת הדר: 22-25.
י. רימון,  ג'. בטחיש,  יפין,  ג.  גור,  י.  י., מ. פיינצק, ע. גרוסר,  גרינברג, 
ג.זרון.2020. הפחתת היסדקות הפרי בקליף 'אורי' באמצעות ריסוס בתכשיר 

ה- TPA-,3,5,6 'מקסים'. עת הדר 141: 18 -20.

 Greenberg, J. I. Kaplan, M. Fainzack, Y. Egozi and B. Giladi. 2006.
 Effects of auxins sprays on yield, fruit size, fruit splitting and the
 mandarin. Proceedings of the 10th incidence of creasing of ‘Nova׳ 
 International symposium of plant bioregulators in fruit production.

.Acta Hort. 727:249-254

ענבל מחלקת הניסוי

בשנים הקודמות התרשמנו שהפריחה בחלקת הניסוי הנוכחי 
הייתה שופעת ואף הייתה חנטה התחלתית טובה אך אחר כך 
הייתה נשירה רבה של חנטים קטנים. בהמשך העונה, בין אמצע 
הקיץ עד סוף הסתיו הייתה נשירה רבה של פרי בגלל היסדקות. 
בניסוי הנוכחי נמצא שניתן למנוע נשירה של חלק ניכר של 
החנטים באמצעות ביצוע שני חיגורים עוקבים: הראשון בסוף 
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השר אלון שוסטר פרסם ברשתות החברתיות סרטון המונה את 
הישגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר במהלך חודש ספטמבר. 
בין ההישגים מציין השר את קידום יוזמת סימון ארץ המקור 
או תורכיה,  וירק מעזה  פרי  בתוצרת חקלאית, ע"מ למנוע 
לראשונה מזה שנים, בלימת העלייה במחירי הפירות והירקות 
בתקופת החגים, השגת קרקע חלופית ותקציב של 14 מיליון ש"ח 
להכשרתה עבור חקלאי המובלעות שנמסרו לירדן בצופר,)לאחר 
פגישה איתם( קידום שיתופי הפעולה עם השרה לביטחון מזון 

ומים באיחוד האמירויות.
"מי שעוקב אחר הפעילות שלי, כבר מבין עד כמה אני אוהב 
להגיע לשטח, לראות את האתגרים בעיניים, "להתחכך" עם 

ציבור החקלאים, אליו אני מחוייב בדין וחשבון."
הגעתי,למשל,למועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף. פגשתי 
את ראשי המועצות, משה דוידוביץ' )מטה אשר( ושמעון גואטה 
)מעלה יוסף( ונציגים מקרב החקלאים בפינה הצפון מערבית 

של מדינת ישראל. 
במטעי הבננות והאבוקדו, במאגרי המים ובלולים, פגשתי את 
האנשים המספקים מדי יום מזון טרי ואיכותי לאזרחי ישראל 

בעמל ידיהם.

24 שעות  אני רוצה לספר להם גם כאן, שאני עובד עבורם 
ביממה, 7 ימים בשבוע.

אנחנו, צוות המשרד שלי ואני, נאבקים עבור ידיים עובדות - 
ישראליות וזרות - לחקלאים שמשוועים להן; 

עבור הגברת התחרות מול רשתות השיווק ויצירת חלופות לשיווק 
ישיר של התוצרת החקלאית בשביל החקלאי…

שר החקלאות ופיתוח הכפר, ביקר גם במ.א. גוש עציון, מלווה 
ומזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי,  נאמן,  בראש המועצה שלמה 
אמיתי פורת. השר שוסטר הדגיש במהלך הסיור כי גם בימים 
של מגבלות קורונה, חשוב לו לשמור על הקשר עם השטח, עם 

אנשי החקלאות והכפר ברחבי הארץ. 
המועצה האזורית גוש עציון, מונה 18 ישובים ומתגוררים בה 
23,852 תושבים על פני 69,000 דונם. יחד עם ראש המועצה 
ומזכ"ל הקיבוץ הדתי סייר השר אלון שוסטר בישובים אלון 
שבות, מגדל עוז, ראש צורים ובמשרדי המועצה האזורית, פגש 
את נציגי הקיבוצים והמושבים במועצה וקיבל סקירה של אתגרי 

הפיתוח והחקלאות. 
בתום הסיור אמר שוסטר:

יישמר בשטח מדינת ישראל בכל  "אין לי ספק שגוש עציון 

אלון שוסטר, שר החקלאות, פועל רבות לסגור פערים   צילום רביב אלף

שר החקלאות
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הסדר מדיני עתידי. הגענו לכאן היום כדי לוודא שגם החקלאות 
והכפר יישמרו, וכדי להבטיח את המשך הפיתוח של המרחב."
אמיתי פורת, מזכ"ל הקיבוץ, הדתי הודה לשר שוסטר וציין כי 
"השר הוא שותף נאמן לתפיסת ההתיישבות, לחקלאות עברית 

ושמירת דרכם של אבות האומה."
לאחרונה ולפני סגירת הגיליון שר החקלאות אלון שוסטר התייחס 

בפייסבוק למחסור במוצרי חלב ברשתות:
העובדות מראות שדווקא במקטע המתוכנן הכל מתפקד היטב. 
המחסור שנוצר לאחרונה במוצרי חלב, לא נוצר במקטע הראשוני 
של שרשרת הייצור. הוא נוצר דווקא במקטעים השני והשלישי, 
היכן שהדברים מתנהלים על פי עקרונות שוק. הסיבות העיקריות 
לכך הן צירוף של נסיבות כלכליות מאתגרות: סגר כלל ארצי, 
כניסות רבות של עובדים לבידוד ביתי בנקודות קריטיות של 
שרשרת הייצור ותקלות בלתי צפויות במכונות הייצור שדורשות 
תיקון ע"י טכנאים מחו"ל, בזמן שהשמיים סגורים וטיסות אינן 

נכנסות.
נותנים כמובן  המקטרגים ומתנגדי החקלאות הישראלית לא 
לעובדות לבלבל אותם. כמו דת, הם נצמדים לאמונתם וצועקים 
זעקות שבר על 'שוק חופשי', 'מכסות ייצור', 'קומוניזם' וסיסמאות 
נוספות. את כל אלו יכולים לעשות מי שאינם נושאים באחריות.
מי שכן נושא באחריות צריך לבדוק, להתייעץ עם אנשי המקצוע, 
לדבר עם המחלבות ולשמוע מהן היכן הבעיות, ובסופו של דבר 
לקבל החלטות מאוזנות. זה דורש ירידה לפרטים שלציבור לא 

תמיד יש סבלנות אליהם. 
ולפעמים, רק לפעמים, צריך להבין שכאשר לא הכל נמצא 
בידיים שלנו )אנחנו הרי רוצים שוק חופשי(, אז יהיו תקלות, 
ואותן נצטרך לתחקר ולהפיק מהן לקחים מתאימים. גם כאן, 

נדרשים סבלנות וירידה לפרטים. לא סיסמאות.
ולא משרד  רמז: לא החקלאים,  הזיז את החלב שלי?״  "מי 

החקלאות. 
כל מי שרואה או קורא חדשות יודע שלאחרונה משרד החקלאות 
על מדפי  בקרטוני חלב  רקע המחסור  על  לא מעט  הותקף 
הסופרמרקטים. המתקפה המתוזמרת הזו מנסה כמובן להציג 
אותי בתור האחראי הבלעדי למחסור, אבל הסבטקסט שלה הוא 
מתקפה על כל רפתות החלב בארץ, על החלקים המתוכננים 

בענף החלב ובהמשך לכך על החקלאות בכלל.
אינני חס על כבודי, כיוון שנבחרתי לשרת את הציבור וראוי 
זאת, ראוי שהביקורת  יבקר את פעולותיי. עם  שהציבור גם 
תגיע תוך ידיעת העובדות והכרת המציאות כפי שהיא. לצערי, 
גורמים בעלי אינטרס פוליטי דואגים לערבב את המידע )המורכב 
ממילא( ולהציג חצאי אמיתות לציבור ברשתות החברתיות ובכלי 
תקשורת מסוימים. בכך הם מייצרים הטעיה מכוונת שכל קשר 
בינה ובין טובת הציבור היא אקראית. הניסיון לקשור את חתימתי 
הפורמלית על מסמך שמאשרר מצב קיים ברפתות לבין העובדה 
שהמחלבות ורשתות השיווק התקשו למלא את מדפי הסופרמרקט 
בקרטוני חלב, הוא סילוף חמור של המציאות. שלא לומר – שקר 
גס. כאמור, הם אינם מתקיפים רק אותי, הם מתקיפים כל רפתן 

ורפתנית במדינת ישראל תוך הטעיית הציבור. 
וכעת לעובדות, שיעזרו לכם סוף סוף להבין מה קרה כאן עם 

החלב בשבועות האחרונים. 
את התהליך שבסופו מגיעים מוצרי החלב למדפי הסופרמרקט, 

ניתן לחלק למספר מקטעים:
מקטע ראשון – ייצור החלב הגולמי. רפתות החלב.

מקטע שני – עיבוד החלב הגולמי למוצרי חלב במחלבות )טרה, 
שטראוס, תנובה, יוטבתה וכד'(.

מקטע שלישי ואחרון – שינוע מוצרי החלב לסופרמרקט, וקביעת 
מחירם לצרכן על ידי רשתות השיווק.

ענף החלב פועל מזה שנים רבות באופן מתוכנן במקטע הייצור 
הראשוני שלו, כלומר בחלק שבו מייצרים את החלב הגולמי 
ומוכרים אותו למחלבות. החלב הגולמי נמכר במחיר אחיד 
למחלבות וכל רפת יודעת בדיוק כמה עליה לייצר. כך פועל 
ענף החלב מזה עשרות שנים, ועל פי קביעת מכסות הייצור 
יודעים הרפתנים כמה עליהם להשקיע בטכנולוגיות חדישות, 
עד כמה הם צריכים ויכולים להגדיל את עדר הפרות החולבות 
שלהם, ובאופן כללי – לתכנן קדימה. בלי תכנון קדימה, רפתות 
החלב עלולות להיכנס להשקעות לא פרופרציונליות ולקרוס, או 
לחילופין להחליט שהן מקטינות את הסיכון ומייצרות בכמויות 
קטנות שלא יספקו את הביקוש למוצרים. תרחיש שאינו מאפשר 
את התכנון קדימה יהפוך את ענף החלב ממשק יצרני לבורסה. 
כל מי שראה פעם גרפים של מניות בבורסה יוכל להעיד על 

מידת אי-היציבות שלהן. 
במקטע שלאחר רכישת החלב הגולמי על ידי המחלבות, מתקיים 
שוק בלתי מתוכנן. נכון, מחירי החלב האחיד, הגבינה הלבנה, 
השמנת והחמאה עדיין מפוקחים, מה שמשאיר אותם כמוצרי 
צריכה בסיסיים ברי השגה לכל כיס. אך מלבד אלה, המחלבות 
יכולות לייצר ולתמחר ככל העולה על רוחן, על פי שיקוליהן 
העסקיים והביקושים שהן מזהות אצל הצרכנים. חלק מהמחלבות 
ישקיעו במוצרי חלב עתירי שומן, וחלק ישקיעו במוצרים עתירי 
חלבון. חלקן יפנו משאבים גדולים לייצור חלב בטעמים וחלקן 
יחליטו שהן מייצרות יותר קוטג' או מעדני חלב, גבינות חצי 

קשות וכן הלאה. שוק חופשי.
במקטע השלישי – גם כן שוק חופשי. כאמור מלבד מוצרי 
הצריכה הבסיסיים שבפיקוח, רוב מוצרי החלב נמכרים במחיר 
אותו קובעת רשת השיווק, על פי מה שהיא מנתחת שהצרכנים 
יהיו מוכנים לשלם ובאופן שיגרוף עבורה את הרווח הגדול ביותר. 
דווקא בימים של מגיפה עולמית, כאשר כל העולם כבר הבין 
שהמציאות השתנתה והמדינות צריכות ללמוד להתבסס על 
בין  מי שמבקשים לתקוע טריז  יש  הייצור המקומי,  כוחות 
החקלאים לבין הצרכנים. הם עושים מעשה ציני ושפל, ולא אתן 
להם לצלוח בכך. לחקלאים בישראל אני מבקש לומר: המשיכו 
בעבודתכם המסורה, המשיכו לייצר את המזון של אזרחי ישראל. 
בעיקר בתקופת הסגר, בה אתם חיוניים יותר מתמיד. אתם יותר 
ספקי המזון של המדינה, ומהווים את הערבות לביטחון המזון 
הלאומי שלנו. הצלחתכם מביאה לצרכן הישראלי תועלת רבה, 
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ובזכותה הוא מקבל מזון טרי איכותי, בריא יותר ובטווח הארוך 
גם במחירים נוחים יותר."

ביום בו נודע לנו על שתי נשים פורצות דרך שזכו בפרס נובל 
לכימיה.\, נפגש שר החקלאות עם נשים חקלאיות ואמר: אנחנו 
חיים בתקופה של מהפכה שעדיין נמשכת ובה נשים הן החלוצות, 

הן האוחזות במושכות. אך עוד מלאכה רבה לפנינו. 
עלינו לזכור, כי המהפכה החקלאית התרחשה לפני כ-10,000 
שנה, ואילו המהפכה הפמיניסטית היא בת פחות מ-150 שנה. 
מדובר בשבריר של רגע היסטורי. שבריר של רגע שאינו דומה 

לאף רגע אחר בהיסטוריה האנושית. 
זכינו שאנו חיים בעידן בו נשים נמצאות בכל שדה ושדה )במקרה 
של חקלאיות, תרתי משמע( – פועלות, משפיעות ומובילות. לנו 
זה כבר כמעט נראה מובן מאליו, אבל עד לפני 100 שנים לערך, 
לנשים כלל לא הייתה נגישות למגוון ההזדמנויות שהיו פתוחות 
בפני גברים. התשתית להשתלבות בעולם הכלכלי והפוליטי, בטח 
ובטח בתפקידי הנהגה, פשוט לא הייתה קיימת. תקרת הזכוכית 

עליה אנו מדברים היום, הייתה תקרה של פלדה. 
החקלאות נחשבה כמעט מאז ומתמיד כעבודת כפיים פיזית, 
ולכן, מניה וביה, גברית. היום, לשמחתנו, אנחנו בעולם אחר 

לגמרי. המהפכה הטכנולוגית שאנחנו נמצאים בה דורשת מכל 
יצירתיות, פתרון  יותר  ועוסקת בחקלאות, הרבה  מי שעוסק 
ניהול. כאן יש  ויכולות  ידע  בעיות מורכבות, התבססות על 
לנשים יתרון ברור ולכן העתיד של החקלאות הוא עתיד שבו 

יהיו יותר ויותר נשים חקלאיות.
המציאות של נשים כיום טובה לאין שיעור מזו של נשים בכל 
תקופה היסטורית אחרת, אבל ברור לכולנו שעדיין לא הגענו 
למקום שבו מתקיים השוויון הראוי. כנציג ציבור, במפלגה 
שחרטה על דגלה גם את השוויון המגדרי, אני רואה את זה כאחד 
התפקידים העיקריים שלי לחזק נשים בתחום שעליו אני אחראי. 
לכן בחרתי לקיים את השיחה המרתקת עם נשות החקלאות 

הישראלית. 
מנהיגות, מובילות וחדורות אמונה בתפקידן החברתי הקריטי – 
חיזוק החוסן הלאומי שלנו ביצירת ביטחון מזון לאזרחי ישראל. 
אני מתחייב כי אפעל במיטב מאמציי ומקווה שיעלה בידי לקדם 
בתוך תחום החקלאות, ולו במעט, את המהפכה החשובה שאנחנו 
חיים בתוכה. יחד עם הנשים המרשימות שפגשתי היום, נצעיד 

את החקלאות הישראלית אל עתיד שוויוני יותר, ראוי יותר.

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש
לייעוץ והדרכה פנה למדריכי "אדמה אגן"
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צרות של אחרים

Fruitnet, Freshplaza, F.H.magazine, Eurofruit, Freshfruit portal, FreshProduce, Asiafruit, Americafruit:תרגום מעיתונות חו"ל
מאת כתבנו בשפלת החוף.

המלחמה באוסטרליה ב- 
 HLB

כיצד  ללמוד  באוסטרליה מבקשים 
 HLB-מדינות אחרות מנהלות את ה
של  תגובתה  את  לעצב  יעזור  וזה 
אוסטרליה אם מחלת ה HLB המזיקה 
תפגע בחופים. אחד הלקחים הגדולים 
ביותר עד כה היה החשיבות של טיפול 
בווקטור של המחלה. ״התוכנית נועדה 
לשפר את מוכנות התעשייה והממשלה 
להילחם באיומי המחלה״ נאמר שם.

לימון צ׳יליאני בסין 
צופים שוק טוב למחצית הראשונה של 
העונה. באופן כללי, השוק התנהג היטב, 
של  השנייה  במחצית  להתבונן  וצריך 
העונה מכיוון שהנפחים שעומדים להגיע 
גבוהים משמעותית מהנפחים של השבועות 
הראשונים. הסיבה לכך היא שמספר היצואנים 

ששולחים לימון מצ׳ילה לסין גדל.

נוקטת  אפריקה  דרום 
יזומים עם יצוא  באמצעים 
באיחוד  שלה  ההדרים 

האירופי
לראשונה מאז שנת 2018, החליטה דרום 
אפריקה לחזק את פרוטוקול המשלוחים 
לתפוזים להמשך העונה, בהתראה קצרה 
מאוד, מתאפשרת בזריזות גישת המערכות 
שלה, לניטור פרדסים מפני עשים. ללא 
צעדים נוספים הם עשויים לקבל התראות 
גבוהות מהרגיל לאורך השרשרת לכן לקחו 
את ההחלטה לאפשר רק ליצואנים רציניים 
לבצע הזמנה לייצוא. הזחלים של העש הם 
״ילידי דרום אפריקה״, ובשליטה הדוקה 
באזורי ייצור ההדרים. סוף עונת התפוזים 
קרובה, בכל מקרה, תיבחון המערכת, ככל 
הנראה את השעיית ייצוא התפוזים מרצונה 
לאיחוד האירופי בגלל הסיכון הגבוה יותר 

בוולנסיה המאוחרת.

 MSC חברת
 Mediterranean

Shipping מאיץ את 
המשלוחים לשווקי המזרח 
התיכון עבור מגדלי פירות 

וירקות ספרדיים
חברת MSC Mediterranean Shipping, המובילה העולמית בתחום הספנות והלוגיסטיקה, 
מפתחת שירותי ייצוא למגדלי פירות וירקות ספרדיים על ידי הוספת ולנסיה כמוקד 
קריאה חדש לשירות אינדוס אקספרס שלה, המאפשר חיבורים מהירים וישירים 
לשווקי המזרח התיכון. זמני המעבר המהירים לא רק יאפשרו למכולות להגיע 
ליעדים בתנאים טובים יותר, אלא גם יפתחו את הדלת ליצרנים לבחון הזדמנויות 
עסקיות חדשות.  MSC תגיע מהר יותר מספרד נעשים מאמצים לקיצור זמן ההפלגה 

מספרד לים התיכון ועד למדינות המפרץ הפרסי. 

לירקות  ובד  נייר  שקיות 
carrefour ופירות בקרפור
שקיות נייר קראפט ושקיות כותנה לפירות 

וירקות הוא הטרנד החדש באירופה . 
נראה כי ימי השקיות הביו-פלסטיות )או 
המקורות הביולוגיים( סיימו את תפקידם 
בדוכני הפירות והירקות של חנויות קרפור. 
למרות שהם מורכבים במידה רבה מחומר 
וניתן באופן תיאורטי לקומפוסט  צמחי 
אותם בבית אך הפגם העיקרי של שקיות 

אלה הוא בכך שאינן ניתנות למיחזור.
בסתיו  החל  כי  החליטה  קארפור  לכן 
הקרוב השקיות הללו כבר לא יהיו זמינות 
באופן חופשי. במקום זאת, הלקוחות יוכלו 
והירקות הנמכרים  לעטוף את הפירות 
בשקיות נייר קראפט )נייר מאושר המכיל 
FSC 100% מיערות הסביבה( למחזור, או 
בשקיות לשימוש חוזר מכותנה אורגנית.

ערך יצוא הלימון האנדלוסי 
עולה ב 30%

עפ"י הנתונים באנדלוסיה, מחירי  הלימון 
ומספר השווקים שלו  עלו. יצוא הלימון 
בין אוקטובר 2019 למאי 2020 גדל ב 14% 
לעומת התקופה  וב-30% בערכו  בנפח, 
המקבילה אשתקד. מגמת היצוא החודשי 
לשוק האירופי  דומה לאשתקד, חלה עלייה 
באוקטובר נובמבר ובפברואר מרץ ואפריל. 
יצוא האשכוליות יעלה באנדלוסיה ב 9% 
השנה  לעומת  בערכו  וב-19%  בהיקפו 
שעברה. השינוי החודשי של היצוא לאירופה  
דומה לשנים עברו אך בנובמבר ודצמבר 

בעונה הקודמת היתה עליה ניכרת. 
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פיקוח בכלי קטן אחד
פיקוח על טמפרטורה ולחות עם מכשיר 
QA ממליצה על רושמי  מיוחד. חברת 
ו-   UHADO-16 והטמפרטורה  הלחות 
וקריאת  ניטור לחות  לצורך   HASO-8
הטמפרטורה בו זמנית. מוצרים ייחודיים 
אלה אידיאליים לניטור הסביבה בתוך 
אסם, מקרר, או הובלה בקירור ומחסנים 

יבשים או בקרור ועוד.

סכנת בצורת במצריים?
לוח גרניט פרעוני קדום מתקופת המלך 
המצרי דג'וזר, שהתגלה לפני שנים, צץ 
לאחרונה מחדש על רקע משבר המים 
של נהר הנילוס, והעלה את חששם של 
מצרים רבים בגלל כתובת מגולפת באבן 

על סכנת התייבשות.
הבצורת  סיפור  את  מספרת  האבן 
שהתרחשה בתקופת המלך דג'וזר שנמשכה 
שבע שנים, במהלכה הנילוס חדל להציף 

בעונה הרגילה שלו.

סודן ומצרים מודאגות
שר האספקה   והסחר הפנימי של מצרים, 
נפגש עם מנהל התאגיד לתעשייה הצבאית 
בסודן, בקהיר והסכים לחקור את החכירה 
האפשרית של אדמות חקלאיות בסודן, 
יחסי  אלו:  בנושאים  כשהם משוחחים 
מצריים עם סודן חקלאות וביטחון תזונתי. 

דיווחים על קטיף מקדם מידי 
של הדרים בספרד

מסוימים,  סוחרים  כי  נמסר  מולנסיה 
מרינה  ספור,  לה  באזורים של  בייחוד 
אלטה, ריברה אלטה וריברה בייסה, החלו 
לקטוף סאטסומה למרות שהפירות עדיין 
לא עומדים בתקני האיכות הנדרשים. 
הקטיף המוקדם עשוי לאיים על סיכויי 
הקמפיין בו הביקוש להדרים אמור לעלות 

בהמשך. 

קרואטיה: עמק נרטבה 
צופה עונה טובה

נרטווה בקרואטיה, המפורסם  עמק 
בשפע הפירות אשר ניתן לראותו נמכר 
רחבי הארץ בחודשים הקרים  בכל 
נהדרת  לעונת הדרים  יותר, מצפה 
הייצוא  פרי  הן  מנדרינות  השנה. 
מתחיל  הקטיף  היחיד,  הקרואטי 
בימים האחרונים של  באופן רשמי 
ספטמבר כשהסתיו עוקף את הקיץ. 
בעוד שמגדלי ההדר של עמק נרטבה 
הקטיף  לעונת  בדריכות  ממתינים 
שתתקיים בתנאים אפידמיולוגיים 
יכול  כי הנגיף  נראה  חסרי תקדים, 
למעשה ללכת יד ביד איתם ולא נגדם.

מדיניות פיטו-סניטרית
תביא לבזבוז מזון

29 בספטמבר  לרגל הכרזת האו"ם ב- 
כ"יום המודעות לבזבוז המזון", הזהירו 
ולנסיה כי פסולת  יצרני החקלאות של 
מזון אינה רק בעיה בשלבי הפצה וצריכה, 
אלא זה קורה בצורה מדאיגה גם בשטח. 
העובדה היא כי בגלל היעדר פתרונות 
ומחלות  במזיקים  לטיפול  מורשים 
חקלאיות, תוצאה של המדיניות הפיטו-
סניטרית שהטיל האיחוד האירופי, תחום 
החקלאות של ולנסיה יבזבז השנה שיא 
בהפסדים  כרוך  זה  טון.   450,000 של 
יורו עבור היצרנים. 156.6 מיליון  של 

הגידולים המושפעים ביותר הם פירות 
עם  ומנדרינות,  תפוזים  במיוחד  הדר, 
טונות בפרדסים   357,800 למעלה מ- 
של אזור ולנסיה. זה גורם להפסדים של 
120 מיליון יורו, תוך התחשבות הן בנזקים 
הישירים והן בעלויות הטיפולים שבוצעו. 

לימון טורקי
את  מגבילים  ארגנטינאים  לימונים 
הביקוש ללימונים טורקיים למרות זאת 
מצפים שהביקוש יהיה גבוה, באוקטובר, 
נובמבר ודצמבר. הביקוש ללימוני מאייר 
הטורקיים עדיין לא מומש, התקווה היא 
שהביקוש יגדל בתחילת אוקטובר. העונה 
החלה עם חוסר במניינים גדולים בזן 
מאייר. מבחינת הביקוש חודש ספטמבר 
אינה תקופת שיא, במדינות הבלקן, 
ברוב מדינות מערב אירופה, ברוסיה 
ובאוקראינה יש עדיין הרבה לימונים 
ודרום אפריקה. יש לכך  מארגנטינה 
השפעה על האופן בו אנו משווקים את 
הלימונים שלנו, מכיוון ששווקים אלה 
הם החשובים ביותר עבור לימוני מאייר 

שלנו. 
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פחות  ספרדיים,  תפוזים 
תחרות

במחירים  בספרד  מתחילים  תפוזים 
טובים ובכמויות ייצור סבירות, הסיכוי 
שהתחרות מצד מדינות אחרות, במיוחד 

דרום אפריקה, לא תהיה חזקה.
הגידול בביקוש העולמי לתפוזים עקב 
בתחילת  הקורונה  נגיף  התפשטות 
המגיפה עלה הביקוש ביותר מ 20%- 
אפריקה  בדרום  המלאי  באירופה. 
נגמר, כך שהשוק  ובמדינות אחרות 

פתוח לפרי ספרדי. 

מכונת  השיקה  סינקלר 
מדבקות חדשה . 

זוהי טכנולוגיית תיוג קומפקטית אוטומטית 
VRS במהירות גבוהה המספקת אפשרויות 
תיוג מגשים ודוגמאות, אידיאליות לבתי 

אריזה קטנים. 
ה- VRS מגיע לשלמות כאשר מסמנים 
כמו  אקראי  באופן  הממוקמת  תוצרת 

עגבניות על השיחים או אגסים".

לספק  תתחיל  ישראל 
פירות וירקות לבחריין

חקלאית  תוצרת  תייצא  ישראל 
לבחריין, עם משאיות שינועו בירדן; 
להפחית משמעותית  מהלך שאמור 
הצדדים  הלוגיסטיקה.  עלויות  את 
על  החתימה  במסגרת  לכך  הסכימו 
הסכם שיתוף פעולה דיפלומטי וכלכלי 
בין שתי המדינות ב- 18 באוקטובר 
במנאמה. בחריין מעוניינת באספקת 
מוצרי מזון ישראלים לאזרחיה, כמו 
גם בטכנולוגיות החקלאיות שאמורות 
לאפשר להם לגדל מוצרים אלה בתנאים 

חמים ומדבריים.

ביקוש חזק ללימון תורכי. 
ביקוש חזק מאוד לאינטרדונטו תורכי, 
ההיצע מוגבל אך צפויים יבולים טובים. 
ויש  בעיצומה  הטורקית  הלימון  עונת 
בעיות אספקה   לזן האינטרדונטו. בזכות 
היצע נמוך הביקוש חזק למדי, אך צופים 

עונה טובה לזן לאמאס.
התורכים מוסרים שהזן אינטרדונטו אינו 
זמין כי עונת הלימונים רק החלה. מכיוון 
שיש מחסור גדול לזן זה; הביקוש היה חזק. 
זו תרד בהדרגה מכיוון שתחרות  מגמה 
מארצות אחרות תיכנס לשוק, כגון ספרד 
ומצרים עם כמות גדולה . כרגע השוק מעט 
ספקולטיבי מכיוון שלחלק מהלקוחות 
עדיין יש במלאי לימונים דרום אפריקאים, 
בעוד שחלקם בוחרים ללכת ללימונים 
המקדמים של מצרים למרות היצע דל. 
סין היא עדיין אופציה גם לשווקים במזרח 

הרחוק באסיה. 

דרום אפריקה - צמיחה
ניכרת  בדרום אפריקה מצפים לצמיחה 
בהדרים במהלך 3 עד 4 השנים הבאות, 
בעיקר בשל הביקוש החזק אבל גם בגלל 
חיי המדף הארוכים של התפוזים. הם 
וחוששים  העונה  סיום  בפני  עומדים 
שגשמים עלולים לגרום לשיבושים בייצוא 
הולנסיה, בעיקר כאשר הביקוש לתזים 

חזק מאוד.

ברגמוט בצרפת
הברגמוט הוא פרי הדר שעד לפני כמה 
שנים היה לו יעד אחד בלבד - תעשיית 
כמו  למגזרים  נכנס  הבשמים. בהמשך 
מזון.  וייצור  פרמקולוגיה  קוסמטיקה, 
לאחרונה המגדלים גם רכשו נישה קטנה 

בשוק הטרי וצרפת בראש ובראשונה.
היא  והחברה  אלו  בימים  החל  הקטיף 
אורגני  והטיפול  משפחתית  בבעלות 
לחלוטין ללא כימיקלים, דשנים או קוטלי 

עשבים וקוטלי פטריות. 

היצוא החקלאי ממרוקו גדל 
ב-8%

הבצורת  ותקופות  המגיפה  למרות 
הארוכות במרוקו, המדינה הגדילה את 
יצוא החקלאות שלה ב- 8% המוצרים 
עם תוצאות הייצוא הטובות ביותר היו 
עגבניות שרשמו עלייה של 5% במכירות, 
 )22%  +( יער  פירות   ,)12%  +( ירקות 
ואבטיחים )+ 44%(. יצוא ההדרים צפוי 

לגדול בעשרה אחוזים העונה .
בסך הכל, ייצוא המזון החקלאי במרוקו 
מסתכם בכמעט 40,000 מיליון דירהם )כ 
4,000- מיליון אירו(;  הכנסה משמעותית 
של מטבע חוץ בשנה בה מגזרים אחרים, 

קרסו.

מצריים
היצוא המצרי למדינות ערב עלה ב 133- 

מיליון דולר ביוני 2020
ביוני הגיע היצוא המצרי למדינות ערב ל 
830 מיליון דולר, לעומת 696.9 מיליון 
דולר ביוני 2019. מנגד, היצוא של מדינות 
ערב למצרים ירד ב 333.9 מיליון דולר 
ל- 496.2 דולר ביוני במקום 830.1 מיליון 

דולר ביוני 2019.
הקבינט המצרי מתכנן להגביר את הייצוא 
החקלאי ב 2020- / 2021 על ידי כניסה 
לשווקים חדשים באמצעות ענבים, הדרים 
ושום. השווקים הממוקדים הם דרום מזרח 
אסיה, קנדה, מדינות באפריקה ואמריקה 

הלטינית. 

16



ספרד קסטיליון
בין נובמבר לדצמבר  תחול עלייה של 30% 
בהיקף התפוזים והקלמנטינות. בשבוע 
שעבר החל קטיף קלמנטינות המריסול, 
יחל קטיף הקלמנולס עם  בשבוע הבא 
100% מהעובדים ותפוקה מלאה של בתי 
 Castellón-האריזה. קואופרטיב מבוסס ב
מצפה לשווק כמעט 50,000 טון פירות 
שמקנה  מה   ,2020-21 בקמפיין  הדר 
תעסוקה ליותר מ-500 איש בכל מתקניו. 

 CAP ספרד והשוק
בספרד מצפים של- CAP העתידי יהיה 

גם "מבטא ים תיכוני"
שר החקלאות הספרדי, אמר  כי למדיניות 
 )CAP( החקלאות המשותפת העתידית 
יהיה גם "מבטא ים תיכוני". הוא מקווה 
כי שרי האיחוד האירופי יגיעו להסכמה, 
כך שלאחר מכן יוכל להתחיל המשא ומתן 
המשולש בין המועצה האירופית, הנציבות 
CAP, הדגיש השר  והפרלמנט.ביחס ל- 
את האפשרות שתחום הפירות והירקות 
ייכלל בסיוע הישיר הראשון, המהווה צעד 
משמעותי ביותר עבור יצרני הים התיכון.

לימון יוריקה ממצריים
לימוני היוריקה המצריים כמעט מוכנים 
לקטיף. מצפים לעונה טובה של לימון   
יוריקה מצרי. מחכים כרגע להופעת הצבע 
הטבעי, תוך אי שימש באתילן להבחלה 
ומעריכים לכן שהפרי יגיע לשווקים בצבע 
יגיע  רק כאשר  יתחילו באספקה  טוב. 
צבע טבעי. השנה תהיה כמות עצומה של 

יוריקה מצרית. 

 צילם ברוך קרן קרח בפרדס קדימה 

 

קרח בפרדס קדימה           צילום: ברוך קרן
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(
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לא מזמן -מזלג אחורי תוצרת רונזבליט מפרץ חיפה כנראה אחד הראשונים בארץ, 
תמונה באדיבות הבן, ראובן רוזנבליט, בעל מפעל בוכנות ברמת דוד. 

נשלח ע״י גיא אדליסט ,גן שמואל. 



 
 
 

 
 

 
 

  שמואל גלנץ עו"ד 
  ==  עעוובבדדייםם  זזררייםם??      בבחחקקללאאוותת      ממששתתללממייםם  

  
 !!  !!!!  זזקק  ננ  ררגגווללצצייהה  ==  ממטטררדד  וו      ,,  ווגגםם  

 
 

בו    במשפטבית הדין האזורי לעבודה  נדונה ב שבכותרת ה העליונה  בשורהסוגיה ש 
באשמה של אי  ואת מנהלה   האשימה המדינה שותפות העוסקת בגידול צמחים

 עובדים / משתלמים / סטודנטים.   45-להעמדת מגורים הולמים  
מצד אופן פעולתם  שלא כדין   נהגוהמפקחים כי    בין היתרהנאשמים   הגנתם טענול

ליקויים שהיו הסיבה  בפירוט הלא נעסוק כאן כך גם לא נעסוק   זה עניין  ב  ,יכנ הט
 להגשת כתב האישום.  

ביקורת  הכי   . אלה טענוטענו הנאשמיםענייננו כאן הוא בטענה המהותית אותה 
וו  בבאאררץץ    ששששהה  ששההעעוובבדדייםם  ננששוואא  ככתתבב  ההאאייששווםם  ההםם  ססטטוודדננטטייםם    ה שלא כדין כיוון  ת נעש 

עובדים שנמצאו באתר הינם  שה נטען .  ''  עעוובבדדייםם  זזררייםם  ''  ככדדייןן  ווממככלל  ממקקווםם  אאייננםם    
אישור    לאחר שהומצא  וניתנ  ותאשר ה , כדין   ו אשרות ישיבהנשא  אשרסטודנטים 

   . אושר רשמיתוהדבר   יםכתלמיד ו מאת מוסד חינוכי שבו נתקבל
היא   ים אצל הנאשמ תםשעבוד  ססטטוודדננטטייםם  קבע כי העובדים הם  בפסק דינו  בית הדין 

הנאשמת לספק  במסגרת זו התחייבה . במסגרת לימודיהם והשתלמותם בחקלאות 
ימים בשבוע תוך קיום הוראות חוק שעות עבודה    5לסטודנטים עבודה מעשית 

 ומנוחה וכן יום לימודים במוסד אקדמי.  
בישיבת ועדת עובדים זרים   בעברנציגי המדינה שנאמרו  בדיון צוטטו דבריהם של 

לפיה העובדים / הסטודנטים אינם  כאן  בעמדת הנאשמים  מכו  ת אלה  .בכנסת 
 . בדים זריםעו   0'עובדים זרים' על פי הגדרת הדברים בחוק

 
""ננזזףף""  בבממדדייננהה  עעקקבב  ההגגששתת  ככתתבב    בבפפססקק  ההדדייןן  זזווככוו  ההננאאששממייםם  ממככלל  אאששממהה  וובבייתת  ההדדייןן  אאףף    

  ההאאייששווםם..  
 

בית   קבע במגורי העובדים / הסטודנטים לכאורה  ליקויים הבעניין  בסוגריים יוער כי 
עומדים בתקנים    ,ככלל  ,שהמגורים שהעמידה הנאשמת לרשות העובדיםהדין 

אלה שוליים ולא  היו  הנדרשים בהקשר להלנת עובדים זרים וככל שהיו ליקויים הרי  
 משמעותיים. 

שמואל גלנץ, עו"ד

לאחרונה הונח על שולחני תיק של חקלאי המעסיק עובדים זרים 
אשר קיבל "הודעה על התראה מנהלית...במקום הודעה על כוונת 
חיוב בסך 215,460 ₪" ההודעה ניתנה בשל "אי הכללת רכיב 
ותק ו-100 אחוז של עבודת לילה לתוך השכר המבוטח לפנסיה 
)על פי תלושי השכר(" וזאת ל-6 מעובדיו התאילנדים. פירוש: 
המעסיק לא חישב לצורך פנסיה את רכיב הותק המגיע לעובד 
ע"פ צו ההרחבה בענף החקלאות וכן חישב עבודת לילה לפי 8 

שעות ולא לפי 7 שעות ושעה אחת נוספת.
יוקדם ויאמר כי ההפרשה לפנסיה וע"ח פיצויי פיטורים לעובדים 
זרים )עו"ז( בחקלאות הינה בעייתית עקב העובדה שאין קופה 
אליה ניתן להעביר כספי ההפרשות המגיעים להם. קיימת המלצה 
של המחלקה המשפטית בתמ"ת לפתוח חשבון יעודי ע"ש המעסיק 
ואליו להעביר מידי חודש את המגיע כפנסיה ועל חשבון פיצויי 
פיטורים ועם סיום עבודת העובד להעביר לו המגיע כפי שנצבר 
בחשבון. יישום המלצה זו בעייתי שכן ההוצאה הכספית אינה 
מוכרת בהתנהלות השוטפת אלא עם העברת הסכום לעובד)1(. 
מכל מקום הלכה היא שלעו"ז בחקלאות מגיעים פנסיה ופיצויים 

בשיעור המגיע לעובד ישראלי.
באותו מקרה צוין בתלושי השכר הסכום המגיע בעד פנסיה וע"ח 
פיצויי פיטורים והחקלאי הפקיד סכומים אלה בחשבון בנק על 

שמו, חשבון שיועד למטרה זו בלבד.
דין)2( שניתן  בזיקה אסוציאטיבית לאמור לעיל להלן פסק 
בפירוט  מוגדרים  דומה. בפסה"ד  עניין  נדון  לאחרונה שבו 
הרכיבים שאותם יש להביא בחשבון לעניין זכויות סוציאליות.
פסה"ד עוסק בתביעת עובדת שהועסקה בחברה פרטית כאחראית 
שיווק ומכירות של מוצרי קוסמטיקה. עם התובעת סוכם על 
שכר חודשי התחלתי בסך 6,500 ₪ ובהמשך הועלה השכר מידי 
פעם. בתלוש השכר פוצל הסכום וצויין כי משכורת היסוד היא 

6,500 ₪ והתוספות הוגדרו כ"בונוס". 
לימים פוטרה העובדת והגישה תביעה להשלמת פיצויי פיטורים, 
הפרש סכומי ההפרשות לפנסיה וכן לעניין ההפרש בפידיון ימי 
חופש, כל אלה לפי חישוב הכולל את תוספות השכר שהוגדרו 

"בונוס".

הנתבעת טענה כי לא העלתה את שכרה של התובעת אלא נתנה 
לה בונוסים כמוסכם לפי עמידה ביעדים ולפי שיקול דעתה. 

בית הדין ניתח את הסוגיה ונסמך על תקנות פיצויי פיטורים)3( 
לפיהם שכר העבודה לצורך חישוב הזכויות הסוציאליות כולל את 
שכר היסוד, תוספת ותק, תוספת משפחתית, תוספת מקצועית. 
במקום בו משולם השכר על בסיס תפוקות, מחשבים את המגיע 
כפיצויי פיטורים לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים שקדמו 

לפיטורים.)4(
הלכה היא כי "רק תשלום שאינו מותנה בתנאי או גורם מיוחד 
הוא למעשה חלק משכר היסוד הנלקח בחשבון לעניין פיצויי 
פיטורים" וכן "מענקים בסכומים קבועים שמשמעותם "עמלות" 
המתווספות לשכר, הוכרו במסגרת הסכום הקובע לחישוב פיצויי 

פיטורים".
לצורך קביעה מהו רכיב שכר הנחשב לחלק משכר היסוד לעניין 
זכויות סוציאליות אין חשיבות להגדרה שניתנה לרכיב על ידי 
מי מהצדדים לא בעת ההתקשרות לפני העבודה ולא במהלכה. 
נדרשת בחינה מהותית, בית הדין בוחן את מהות התשלום במנותק 

מההגדרה שניתנה לו ע"י הצדדים.
בענייננו נמצא כי בהודעה לעובד שנמסרה לתובעת נרשם כי 
היא תהא זכאית לבונוס המותנה ביעדים ואף נכתב כי בונוס 
זה אינו מהווה חלק משכר היסוד לצורך תנאים סוציאליים. עם 
זאת, כאמור, בית הדין בחן את מהות ה"בונוס". משלא הוצגו 
ע"י הנתבעת ראיות בנוגע למחזור העסקאות או הרווחים של 
הנתבעת קבע בית הדין כי יש לחשב את זכויותיה של התובעת 

לפי שכר הכולל את רכיב הבונוס.
מסקנה: תשלום שאינו מותנה בתוצאה או בפעולה מיוחדת של 
העובד תחשב כחלק משכר היסוד לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
ובאשר לחקלאי שבפתיח, סוף דבר, בעקבות טיפול אל מול 
ממונה עיצומים כספיים במשרד העבודה הושלם החסר וההתראה 
בוטלה.בשולי הדברים: על שולחן הכנסת 2 תיקוני חוק שהוגשו 
לאחרונה והעוסקים בעניין הפנסיה האחת של ח"כ אתי עטייה 
)ליכוד( לפיה בחוק הודעה לעובד תבוא תוספת בה ירשם: "גובה 
השכר שממנו יבוצעו הפרשות עבור ביטוח פנסיוני והערכה של 

סכומי ההפרשות הצפויות בהתייחס לשכר הצפוי".

על חישוב הפרשה לפנסיה
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ינון אזולאי )ש"ס( ואחרים: "רשות המיסים  השניה של ח"כ 
תעביר כל שנה למנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה מידע 
לגבי מעסיקים שלא קיימו את חובתם להפריש לעובדיהם את 

כל המגיע על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק.
מהלכה למעשה:

יש לנהל כרטסת אישית לעל עו"ז בחקלאות ובה לרשום את 
המגיע כפנסיה חלק מעסיק 6.5% וזאת משכר היסוד ומרכיבי 
ותק,  השכר הבאים: חופש, חגים, תוספת מקצועית, תוספת 

תוספת משפחה.
האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי

סעיף 17 )5( לפקודת מס הכנסה. שם, רק סכומים שהופקדו   )1(
לגוף שקבע שר האוצר לעניין קופות גמל מוכרים כהוצאה.
דמ 29749-11-18 עינב ריימן נ' קריולן זהב ישראל בע"מ.  )2(
תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים וההתפטרות שרואים   )3(

אותה כפיטורים( התשכ"ד – 1964, תקנה 1.
תקנה 9 לתקנות לעיל.  )4(

די לתשלום המופרך !
למעלה ממאה מיליון ₪ מידי שנה משלמים 

חקלאים כפנסיה לעובדים זרים
)בנוסף ל130 מיליון ₪ כפיצויי פיטורים(
החרגת עובדים זרים II – קריאה חוזרת

מטרת תוכניות הפנסיה והרציונאל שלהן הוא הרצון למנוע את 
הזדקקותו של אדם לקצבה מהקופה הציבורית ולמנוע ממנו 

להיות תלוי בבני משפחתו. 
שלטון מחיל גישה פטרנליסטית בעניין זה על מנת להבטיח 
לאדם העובד ולשאיריו זרם הכנסות שיחליף את מקור ההכנסה 

שנפסק עקב הפסקת עבודה בשל גיל, נכות או מוות.
זר, תאילנדי, אשר בארצו אין קופת פנסיה  בעוסקינו בעובד 
זה צריכה מדינת  לעובדים, כאלה המגיעים לישראל, מדוע 
ישראל לדאוג לפנסיה לאותם עובדים שעה שבארצם שלהם 

אין הסדר דומה?
בהינתן שהעובד התאילנדי משתכר בארץ בסכומים העולים 
בהרבה על השכר בארצו ובהינתן שתשלום הפנסיה בו מחויב 
המעסיק אינו משמש למטרה שלשמה נקבע כי אז נכון וצודק 
להחריג את העובדים הזרים בחקלאות ולבטל את החובה לשלם 

להם תשלום חלף פנסיה. ויפה שעה אחת קודם!

ההלכה הפסוקה מחייבת תשלום פיצוי חלף פנסיה לעובד זר 
בחקלאות, זאת מכוח צו ההרחבה בענף החקלאות וצו הפנסיה 

הכללי במשק שהוחל ב-2008. 
התשלום האמור עולה כיום למעסיק עבור כל עובד שהשלים 
את מלוא תקופת אשרתו כ-22,500 ₪. )בנוסף לכ- 28,000 

 .)I כפיצויי פיטורים(. )ראה במאמר ₪
על העילה לחיוב מעסיק בהפרשה לפנסיה והרציונאל לו ועל 

כך שאינו תקף לגבי עובד זר ראו להלן:

מהי פנסיה
פנסיה היא גמלה המשתלמת כתשלום חודשי קבוע.

3 הם תשלומי הפנסיה: 
זקנה: מעת פרישה מעבודה לכל החיים.

נכות: כתוצאה מאובדן כושר עבודה, משולם לתקופת אי הכושר 
או עד הגעה לגיל פרישה.

שאירים: תשלום למי שהיה תלוי למחייתו בעובד שנפטר.

תכלית
התכלית הבסיסית לעניין הפנסיה היא סוציאלית גרידא. בתי 
המשפט עסקו בעניין זה לא אחת. בפס"ד שניתן בבג"צ)1( קבע 
"מערכת הפנסיה... באה לשמור על כך, כי גם  הנשיא ברק: 
יוכל הגמלאי לנהל אורח חיים מכובד, הוא בא  לעת זקנה 
 למנוע תלות של הגמלאי במשפחתו או בגופי סעד אחרים". 
בפס"ד בבית הדין הארצי לעבודה)2( קובע הנשיא סטיב אדלר: 
"תכלית המערך הפנסיוני בישראל היא להבטיח לכל תושב/ת, 
ובכלל זה לכל עובד/ת ושאיריו/ה, מקור הכנסה לעת פרישה 
– עקב גיל, נכות או פטירה – אשר ישמור על רמת הכנסתם. 
הבטחת רמת ההכנסה והחיים לאחר הפרישה לגמלאות מוצבת 
בראש סולם העדיפויות הפרטי והחברתי, והיא רכיב מרכזי 
במערך הזכויות החברתיות של תושבי ישראל. לקרנות הפנסיה 
החברתיות תפקיד ממלכתי בהיותן, חלק מהמערך הפנסיוני 
במדינה ובשל העובדה שהן מהוות עבור מאות אלפי המבוטחים 
בהן מקור השלמה עיקרי לקיצבת הזקנה שמעניק המוסד 

לביטוח לאומי".
גם, בית המשפט העליון בהתייחסותו לעניין הפרשות לפנסיה 

במקום אחר:
"קרנות הפנסיה הפועלות בישראל... ביקשו להעניק לעובדים 
ולשאריהם בטחון סוציאלי עם הגיעם לגיל פרישה או עם 
פרישתם מן העבודה קודם לכן מסיבות אחרות )נכות או מוות( 
זאת כהשלמה לביטוח הממלכתי הניתן לכל תושב לפי חוק 

הביטוח הלאומי")3( )ההדגשות שלעיל אינן במקור(.
החלתו של צו ההרחבה על ההסכמים הקיבוציים, זה מימים 
ימימה שחל על ענף החקלאות, וזה שהוחל ב-2008, שניהם 

מחייבים את המעסיקים בענף החקלאות.
כאמור, מטרתם של הצווים היא לבטח את העובדים בפנסיה 
מקיפה. הצו הכללי קובע שבמקום בו קיים הסכם או צו המטיב 
עם העובדים מעבר להוראות הצו הפנסיוני הכללי, חל ההסדר 
המיטיב עם העובד. כזהו הצו בענף החקלאות לעניין תחולת 
החובה להפריש לפנסיה מראשית העסקתו של העובד הזר ולא 
כעבור 6 חודשים וכך לעניין שיעור ההפרשה 6.5% מהשכר לפי 

צו הפנסיוני הכללי ולא 6% כפי הצו בענף החקלאות.
הצווים, אם כן, נועדו להבטיח זרם הכנסות שוטף גם לאדם 
שחדל לעבוד בשל גיל או נכות וזאת בין היתר כדי שלא יפול 

על כתפי הקופה הציבורית. )"גופי סעד אחרים"(. 
יגיע לגיל פרישה  זר המגיע לישראל לתקופה קצובה  עובד 

לגמלאות עשרות שנים לאחר שהייתו המוגבלת בישראל.
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נ' א.מ. "יש לזכור כי  ש.מ.  ועוד, בתמ"ש )ת"א( 48482/07 
המטרה שלשמה קיימות קרנות פנסיה הינה לאפשר לעובדים, 
בפרישתם, להמשיך ולחיות בכבוד מתוך קצבה שיזכו לה עד 
לאריכות ימיהם. האינטרס החברתי – כלכלי הינו לאפשר 
לכל עובד לקבל לידיו כספים במועד פרישתו על חשבון שכר 
עבודתו הנוכחי, שאם לא כן, לא היו מוענקות הטבות מס 
לחוסכים בקרנות פנסיה" )ההדגשה לא במקור(. מעניין )?!( 
שלגבי עובדים זרים נקבע בחוק)4( כי מהסכום שייצבר בקופות 
ינוכה מס: "כספים שנצברו לעובד הזר בקרן או בחשבון הבנק 
זכות  יוטל עליהם מס הכנסה בשיעור סופי של 15% בלא 
לפטור, ניכוי או קיזוז כלשהם ותחול עליהם, בעת תשלומם 
 164 ניכוי במקור בהתאם לסעיף  לידי העובד השר, חובת 

לפקודת מס הכנסה".
זר אינן ממומשות בגיל  בהינתן שההפרשות לפנסיה לעובד 
פרישה ואילך אלא משולמות כתשלום חד פעמי בתום תקופת 
והרציונאל  בין מטרת הפנסיה  השהות בישראל, אין הלימה 
העומד מאחריה ובין מציאות בה למעשה ניתן לעובד הזר סכום 
שהינו למעשה מענק או תוספת שכר. הא ותו לא! התשלום אולי 
הגיוני היה אילו היה מועבר לקרן פנסיה בארצו של העובד או 
שהיתה מתנהלת כזו בישראל לטובת העובד הזר במתכונת שהיא 

מנוהלת לגבי תושב ישראל.
ועוד, צווי ההרחבה לעניין פנסיה גורעות מהתשלומים השוטפים 
המגיעים לעובד בעד עבודתו בשל ניכוי חלק העובד משכרו 
לטובת קרן פנסיה. העובדה שאין נדרש ניכוי כזה משכרו של 
העובד גם היא מלמדת כי אין מדובר למעשה בפנסיה אלא במענק 

או תוספת שכר שבינם ובין רציונאל הפנסיה אין ולא כלום.
מכאן עולות שאלות ערכיות, עקרוניות: האם מצבו הכלכלי של 
אזרח מדינה זרה בעבור 20-30-40 שנה מאז עזב את ישראל 

הינו אחריות של מי מישראל?
אם עניינה של ישראל הוא הבטחון הסוציאלי של עובד ששהה 
בה לתקופה קצובה במהלך חייו, מדוע מחויב המעסיק להבטיח 

בטחון זה והמוסד לביטוח לאומי פטור?
התשובות ברורות, השאלות רטוריות.

_________
)1( בג"צ 5580/94 מירוז יהודה נ' ביה"ד הארצי לעבודה.

)2( ע"ע 629/77 משה אליאב נ' קרן מקפת בע"מ.

)3( בג"צ4948/03 משה אלחנטי ומבטחים נ' שר האוצר בנימין 

נתניהו ואח'.
)4( חוק עובדים זרים התשנ"א-1991 בס' 1יא )ה()2(.

יצוא פרי ההדר )טון( לשבוע 44  המסתיים ב-31/10/2020 

שינוי ב-% 19/20 / 20/21 מצטברשבוע 44   זן

2020/2021  2019/20   2018/19  

1022-100%                      טבורי         

1024194008625%אשכ' רגילות   

1,2455,5512,9126,07391%סנרייז        

1,2573,8005,4818,080-31%סוויטי        

32324734-32%רדסון         

9151,298-40%           לימון צהוב    

20%           1           לימקואט       

1473-100%                      קומקואט       

1224235-50%           ליים          

40%           2222פומלו לבן     

9222499706-56%פומלו אדום    

2,66710,0689,40217,3897%סה"כ          
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בפרדס
 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 

יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', עינת גרזון,
דניאל קלוסקי, יחזקאל הראש, עמירם לוי, נוה הרצנו-גל, 

אופיר אטינגר, שקד כוכבא וניצן רוטמן

פתיחת עונת 2020/21 של יצוא האשכולית האדומה האירה פנים 
לפרדסנים הישראלים. בקיץ היה היצע נמוך של אשכוליות מחצי 
הכדור הדרומי, ובעיקר מדרום אפריקה, לכן מחירי המכירה של 
האשכוליות הישראליות היו גבוהים ביותר: 19-17 יורו לתיבה. 
בימים אלה חלה ירידת מחירים באירופה, בעוד שבמזרח הרחוק, 
גבוהים בהפרש משמעותי,  קוריאה הם  ובדרום  ביפן  בסין, 
ויעדים אלה מועדפים על יצואני האשכולית הישראלית. ביצוא 
האשכוליות לאירופה אנו נמצאים בתחרות מתמדת עם הספרדים 
והטורקים, ולכן בהמשך העונה המחירים יהיו כנראה נמוכים 
יותר. בתעשייה נמשך הביקוש לאשכוליות אדומות ולבנות, 
אך המחירים המוצעים עבורן נמוכים יותר מהעונות הקודמות: 
0.8-0.7 ₪ לק"ג בשער הפרדס. מחירי הלימונים בסתיו ירדו 
לימון האינטרדונטו, שתמורתו התקבלו  בעיקר בשל קטיף 
מחירים של 3.5-2.5 ₪ לק"ג בשער הפרדס. הזן מנדרינה נובה 
חסר לחלוטין בעטיו של אירוע החמסין שהתרחש באמצע חודש 
מאי 2020. במידה רבה ניכר מחסור במרבית זני התפוזים של 

תחילת העונה ואמצעה.
בזן אורי היבול שהתקבל עד כה הוא סביר, אך אנו ממתינים 
לעונה הקרובה בחשש מה, לאור הדיווחים על יבולים גבוהים 
ובשל שערי המטבע, שאינם מיטיבים עם  וממרוקו  מספרד 
הפרדסן הישראלי. בימים אלה נעשה ניסיון שיווקי לקידום הזן 
רדסון, שהוא הכלאה של אשכולית אדומה ופומלו, ולשם כך, 
חברו כל הגורמים בענף: מנהל המחקר, ענף ההדרים במועצת 
הצמחים, מדריכי ההדרים, המשווקים ובתי האריזה העוסקים 
בזן זה. בכל זני ההדרים יש להקפיד על הכוונת הפרי ליעדיו 
השונים: ליצוא, לתעשייה או לשוק המקומי, על פי המחירים 
הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי. יש להחליט בעניין קטיף 
סלקטיבי לפי גודל הפרי בזנים הרלוונטיים, תוך הקפדה על 
איכות פנימית מתאימה. אם הפרדסן יתנהל נכון - יוכל להשיג 

את התמורה המרבית עבור הפרי. 

הזן רדסון

גיזום ודילול עצים בפרדס
בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן עלולות להיפגע מקרה 
ומרוחות במהלך החורף, מומלץ לגזום או לדלל החל מחודש 
ומרוחות חזקות,  נובמבר. בחלקות העלולות להיפגע מקרה 
מומלץ להמתין לסוף פברואר ולגזום לפני גל הלבלוב הראשון. 
והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת  שיטות הגיזום 

הקטיף ובאזור.
דילול עצים - בחלקות בוגרות וצפופות יתר על המידה, ניתן 
גודל הפרי באמצעות דילול מחצית  להגדיל את היבול ואת 
בין העצים.  ידי פתיחה  ועל  ידני  בגיזום  מהעצים בחלקות 
לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה ובדירוג בין השורות במהלך 4 
שנים )שמינית מהעצים מדי שנה( חלקות בצפיפות של 100-70 
עצים לדונם ויותר; או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( חלקות 
בצפיפות של 70-50 עצים לדונם. בעונה שלפני הדילול יבוצע 
גיזום מעברים רק בעצים המיועדים לדילול כהכנה לכך. בדילול 
בכל  רביעי  כל עץ  יש לדלל בשנה הראשונה  ארבע-שנתי 
השורות הזוגיות; בשנה השנייה יש לדלל כל עץ רביעי בשורות 
האי-זוגיות בדירוג בזיגזג; בשנה השלישית יש לדלל את העץ 
האמצעי בשלשות העצים בכל השורות הזוגיות; בשנה הרביעית 
ידולל העץ המרכזי בשלשות העצים בכל השורות האי-זוגיות.
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תרשים סדר דילול העצים

אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות, כמו ריקבון ספוגי, 
פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי-התאם. בפרדסים אלה נקפיד על 
הורדת העצים המנוונים. רצוי להמית את הגדם; ואם מופיעה 

פטריית הגנודרמה - לטפל בתכשיר נחושת.

גיזום מכני, צמרת ושדרה
פתיחת שדרות והורדת גובה יש לבצע בהדרגה במהלך שנים 
גיזום חריף גורם לפחיתה ביבול,  אחדות, ולא בפעם אחת. 
המלווה בצימוח חזק. בחלקות לאחר שנת שפע ולקראת שנת 

השפל יש להימנע מגיזומים מכניים.
 45-30 בזווית של  יבוצע באלכסון  גיזום צמרת מכני עדין 
מעלות מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר 
מגיזום ענפים עבים ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של 
כ-40-30 ס"מ מבסיסם. במקרה שגיזום כזה מבוצע מדי שנה, 
יש לבצע הוצאת  ואז  ונאטמת לאור,  צמרת העץ מצטופפת 

ענפים ידנית מבוקרת. 
גיזום שדרה מכני עדין או ידני יבוצע באלכסון בשיפוע של 
20-15 מעלות מקו האופק, משני צדי השורה, כדי למנוע את 
סגירת המעברים, ליצור מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות ולאפשר משטר אור תקין ותנועה חופשית של כלים 
מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 ל-2.0 מטרים בסמוך 
לקרקע, ובין 2.5 ל-3.5 מ' בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. פתיחת 
השדרות תיעשה על ידי גיזום ענפים בולטים מקו החופה. גיזום 

שדרה מכני מוגזם עלול לפגוע ביבול הבא.
גיזום שדרה וצמרת  ויזואלי  בקישור שלהלן מתואר באופן 
https://www.youtube.com/watch?v=lL9pf מכני באשכוליות: 

vExgjw&featu=re=youtu.be
באזורים המועדים לקרה בעונת החורף ובאזורים המועדים 
לרוחות חזקות ולנשירות עלים יש להימנע מגיזומי מכונה, 
ובכלל מגיזום מסיבי. במקרים אלה יש לדחות את הגיזום 

למחצית השנייה של חודש פברואר.

גיזום שמלה
בעצים מבוגרים, שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד, יש לקצרה 
לגובה של חצי מטר מהקרקע כדי למנוע הדבקה של הפרי 
בריקבון חום ועליית מזיקים, כמו כנימות, נמלים וחלזונות, 
מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכדי לאפשר פיזור טוב של 
המים בזמן ההשקיה. יש להקפיד הקפדה יתרה על מניעת המגע 
בין הפירות לקרקע בחלקות המושקות במים מושבים. הרמת 
השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים והדברה 
טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. גיזום שמלה הוא תנאי 
הכרחי לשיווק פרי לסין, משום שהסינים חוששים ממעבר מחלת 
הפיטופטורה לארצם. לפיכך, בחלקות המיועדות לשיווק לסין 
נדרש גיזום שמלה לאחר הקטיף בגובה של 70-60 ס"מ מפני 
הגדודית. התנאי שמציבים היבואנים הסינים הוא שמירה על 
מרחק מינימלי של 40 ס"מ בין הפרי והענפים לפני הקרקע 

בעת הקטיף.
גיזום מעברים - מומלץ לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 
1.0-0.5 מטר בין עץ לעץ מהקרקע עד לצמרות. במרווח נטיעה 
0.5 מטר;  גיזום מעבר של  2 מטרים בין העצים מומלץ  של 
במרווח נטיעה של 3 מטרים בין העצים מומלץ גיזום מעבר 
של 0.75 מטר; ובמרווח נטיעה של 4 מטרים בין העצים מומלץ 
גיזום מעבר של 1 מטר. גיזום זה מונע את התייבשות האזור בין 

העצים ותורם להוספת שטח פנים בפרי גדול. 
גיזום מעברים בין העצים רצוי לבצע לסירוגין, כלומר מעבר - 
כן, ומעבר - לא, ובשנה העוקבת יש לגזום את המעברים שלא 

נגזמו בשנה זו.
גיזום ודילול ידני של ענפים במעטפת העץ

יש לדלל רבע עד שליש מענפי העץ בגיזום ידני, תוך החלפת 
ענפים זקנים בענפים צעירים. באמצעות גיזום זה העץ מעוצב 
לממדים הרצויים )גובה ורוחב(, נפתחת החופה לאור, מופחתות 
התייבשויות פנימיות, מעודד הצימוח הצעיר,  ותכשירי ההדברה 
מיושמים באופן יעיל יותר. הגיזום הידני מומלץ במיוחד בזנים 
שבהם יש חשיבות רבה לגודל הפרי, משום שענפים צעירים 
נוטים לשאת אמנם כמות פחותה יותר של פרי, אך יותר פרי 

גדול, לעומת ענפים מבוגרים.
גיזום ענף או כמה ענפים ממרכז העץ יאפשר ליותר אור לחדור 
ויפחית מגובה העץ במרכז השורה. תוספת  לחובו של העץ 
הארה לתוכו של העץ משפרת את החנטה במרכז העץ, מגדילה 
את היבול המוגן מפגעי מזג האוויר ומפחיתה התייבשות של 

ענפונים פנימיים. 
יש להקפיד על הלבנת הזרועות הנחשפות לקרינת שמש. בזנים 
הרגישים למכות שמש, בעיקר בזן סטאר רובי, יש לבצע פתיחה 

מתונה במרכז העץ כמעין "ארובה".
העץ: גיזום  אופן  ויזואלית  מתואר  שבו  קישור   מצורף 

https://youtu.be/RhabpL6UAnw
סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום, זן זה נוטה להיפגע 
ממחלת ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני 
חריף, ורצוי לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו 
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ולכסותם  הגיזום  מיד את פצעי  יש לחטא  לקרינת השמש. 
במשחת עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום. נדרשת הלבנת 
ענפים שנחשפו לשמש באמצעות תכשירי הלבנה. הגיזום יבוצע 
בחורף, מיד לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל 

ממחצית חודש מרס.

נזק של אקרית חלודה בפומלית )צילום: עמירם לוי שקד(

אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה( - נגיעות משולבת 
נזק לעלווה עד כדי התייבשות  באקריות אלה עלולה להסב 
ונשירה, במיוחד בת"זים למיניהם ובזני הקליפים. בתקופה זו 
נזק בשילוב יבושת סתווית. במקרים אלה יש  עלול להיגרם 
לשקול יישום תכשירים המדבירים את שתי קבוצות האקריות.

עצי סטאר רובי מתנוונים כתוצאה ממכות חום ומהתמוטטות שחורה

פומלית וליים - בזנים אלו שיווק הפרי הירוק חשוב מאוד, ולכן 
יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח דלתות, 
ולגזום לשם פתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת העץ. 
יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פירות צפופים 

או פירות הנמצאים בצל ישברו צבע לצהוב. 
בזן ליים יש לבצע את פעולות הגיזום העיקריות באביב, מחשש 

לפגיעה בעץ הרגיש לקרה לקראת עונת החורף.
בלימון אינטרדונטו, הנמצא באזור ששוררות בו רוחות ויש סכנה 
לאיבוד עלי העצים במהלך החורף, יש לבצע את פעולות הגיזום 
העיקריות ופתיחת העץ לקראת האביב. עצי לימון אינטרדונטו, 
המאבדים את מרבית עלוותם במהלך החורף, לא יחנטו כהלכה 

באביב הבא.
הדברת מזיקים

אינם  ודצמבר בשנים האחרונות  נובמבר  - החודשים  כללי 
אופייניים לחורף השורר דרך קבע במדינת ישראל. בעונות 
החורף הללו שררו טמפרטורות גבוהות וממושכות, שאפשרו 
למזיקים השונים להקים דורות נוספים ולהסב נזק לפרדסים. 
מומלץ להמשיך בפעולת ניטור המזיקים גם בחודשים אלה, כדי 

שלא להגיע למצב של גרימת נזק לפרי.
אקרית החלודה - יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות התחדשות 
גם בחודשי החורף; ובמקרה שנתגלתה נגיעות, יש לבדוק אם עלול 
להיגרם נזק כלכלי במועד הקטיף העתידי. לגבי זנים הנקטפים 
זו, יש לשקול את כדאיות ההדברה וכמובן להקפיד  בתקופה 
על ימי ההמתנה עד לקטיף, בהתאם לתכשירים שבשימוש. יש 
לרסס בדיוק מרבי ולהקפיד על כיסוי פנים העץ ועל מקומות 
המגע בין הפירות, בעיקר בזני האשכולית והפומלית. מתברר 
שעיקר הכישלונות בהדברת המזיק נובעים מיישום לקוי של 
תכשירי ההדברה. בתקופה זו ניתן להשתמש בכל התכשירים 
ועל פי המועד מהקטיף. רצוי  המומלצים, בהתאם למינונים 
שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר פעמיים אלא לבחור 

תכשיר מקבוצה שונה. 
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יש , במקרה שנתגלתה נגיעותו; יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות התחדשות גם בחודשי החורף - אקרית החלודה

יש לשקול את כדאיות , קטפים בתקופה זולגבי זנים הנ. העתידי מועד הקטיףגרם נזק כלכלי בלהילבדוק אם עלול 

יש לרסס בדיוק מרבי . בהתאם לתכשירים שבשימוש, ההדברה וכמובן להקפיד על ימי ההמתנה עד לקטיף

ברר שעיקר מת .בעיקר בזני האשכולית והפומלית, ולהקפיד על כיסוי פנים העץ ועל מקומות המגע בין הפירות

בתקופה זו ניתן להשתמש בכל התכשירים . לקוי של תכשירי ההדברה הכישלונות בהדברת המזיק נובעים מיישום

רצוי שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר פעמיים . בהתאם למינונים ועל פי המועד מהקטיף, המומלצים

 . אלא לבחור תכשיר מקבוצה שונה

 (עמירם לוי שקד :םוציל) פומליתבאקרית חלודה של נזק 

 

נגיעות משולבת באקריות אלה עלולה להסב נזק לעלווה עד כדי  - (השטוח, ארגמנית, מזרחית)רים אקריות קו

. בתקופה זו עלול להיגרם נזק בשילוב יבושת סתווית. זים למיניהם ובזני הקליפים"במיוחד בת, התייבשות ונשירה

 .מדבירים את שתי קבוצות האקריותבמקרים אלה יש לשקול יישום תכשירים ה

 (עמירם לוי שקד :םוציל) יאורלפירות אקרית ארגמנית  שלנזק 
 
 .תלוי בתנאי האקלים, אקרית קיצית זו עשויה להופיע עד החורף - קרית אדומה מזרחיתא

ה ית תתחדשנכלוסיות האקרמת סבירות שאוקיי. נית יותר למישור החוףאקרית זו אופיי - אקרית ארגמנית

 . שבהן הייתה נגיעות בעונה החולפתבחלקות 

 מורשים( קוברה, יגוןטר, טייגרPyriproxyfen (תכשירי . יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי - כנימה אדומה

. יום לפני קטיף 04מורשה לריסוס עד (  מובנטו)  Spirotetramatתכשיר ה . יום לפני קטיף 01עד לשימוש 

 . וועץ במדריךמומלץ להי, הסייהאוכלוגבוהות של ת ומרב

5 
 

יש , במקרה שנתגלתה נגיעותו; יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות התחדשות גם בחודשי החורף - אקרית החלודה

יש לשקול את כדאיות , קטפים בתקופה זולגבי זנים הנ. העתידי מועד הקטיףגרם נזק כלכלי בלהילבדוק אם עלול 

יש לרסס בדיוק מרבי . בהתאם לתכשירים שבשימוש, ההדברה וכמובן להקפיד על ימי ההמתנה עד לקטיף

ברר שעיקר מת .בעיקר בזני האשכולית והפומלית, ולהקפיד על כיסוי פנים העץ ועל מקומות המגע בין הפירות

בתקופה זו ניתן להשתמש בכל התכשירים . לקוי של תכשירי ההדברה הכישלונות בהדברת המזיק נובעים מיישום

רצוי שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר פעמיים . בהתאם למינונים ועל פי המועד מהקטיף, המומלצים

 . אלא לבחור תכשיר מקבוצה שונה

 (עמירם לוי שקד :םוציל) פומליתבאקרית חלודה של נזק 

 

נגיעות משולבת באקריות אלה עלולה להסב נזק לעלווה עד כדי  - (השטוח, ארגמנית, מזרחית)רים אקריות קו

. בתקופה זו עלול להיגרם נזק בשילוב יבושת סתווית. זים למיניהם ובזני הקליפים"במיוחד בת, התייבשות ונשירה

 .מדבירים את שתי קבוצות האקריותבמקרים אלה יש לשקול יישום תכשירים ה

 (עמירם לוי שקד :םוציל) יאורלפירות אקרית ארגמנית  שלנזק 
 
 .תלוי בתנאי האקלים, אקרית קיצית זו עשויה להופיע עד החורף - קרית אדומה מזרחיתא

ה ית תתחדשנכלוסיות האקרמת סבירות שאוקיי. נית יותר למישור החוףאקרית זו אופיי - אקרית ארגמנית

 . שבהן הייתה נגיעות בעונה החולפתבחלקות 

 מורשים( קוברה, יגוןטר, טייגרPyriproxyfen (תכשירי . יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי - כנימה אדומה

. יום לפני קטיף 04מורשה לריסוס עד (  מובנטו)  Spirotetramatתכשיר ה . יום לפני קטיף 01עד לשימוש 

 . וועץ במדריךמומלץ להי, הסייהאוכלוגבוהות של ת ומרב

נזק של אקרית ארגמנית לפירות אורי )צילום: עמירם לוי שקד(

אקרית אדומה מזרחית - אקרית קיצית זו עשויה להופיע עד 
החורף, תלוי בתנאי האקלים.

יותר למישור החוף.  זו אופיינית  אקרית ארגמנית - אקרית 
קיימת סבירות שאוכלוסיות האקרית תתחדשנה בחלקות שבהן 

הייתה נגיעות בעונה החולפת. 
כנימה אדומה - יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי. תכשירי 
)Pyriproxyfen טייגר, טריגון, קוברה( מורשים לשימוש עד 90 יום 
לפני קטיף. התכשיר Spirotetramat ) מובנטו(  מורשה לריסוס 
עד 14 יום לפני קטיף. ברמות גבוהות של האוכלוסייה, מומלץ 

להיוועץ במדריך. 
פייחת - הגורם המשמעותי לבררה בפרי. בחלקות שבהן הפרי 
מכוסה בפייחת רבה, ניתן לרסס שמן בריכוז שלא יפחת מ-1%. 
בזנים שבהם קליפת הפרי נוטה להיות גסה ומחוספסת )טופז, 
אורי, אורה, שמוטי(, שטיפת הפייחת בבתי האריזה היא חלקית 

בלבד, גם לאחר ריסוס בשמן.
נגיעות חריגה.  זבוב הפירות הים-תיכוני - יש לעקוב אחר 
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל מגבלות שונות( יש 
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לוודא כי מבוצע ריסוס מהקרקע, המיושם על ידי המכון להדברה 
ביולוגית של ענף ההדרים באמצעות טרקטורונים, או לטפל 

בכתמים )טיפול באחריותו הבלעדית של הפרדסן(. 
בשנים האחרונות משתמשים במתקני לכידה וקטילה בהיקפים 
של כ-30,000 דונם, המהווים כ-12% משטחי ענף ההדרים. 
באזורים מסוימים בארץ: גליל-גולן, גליל מערבי ועמק הירדן, 

שיטה זו משמשת להדברה במרבית שטחי הפרדס. 
יש לעקוב אחר   - )מקננת(  וגדילנית  כנימות עש - צמרית 

התפתחות המזיק, ובמקרה הצורך להדביר גם בתקופה זו.

עש התפוח המדומה )עת"מ( - מזיק זה נמצא בפרדסים המשתרעים 
מאזור עמק יזרעאל בצפון ועד הנגב בדרום, והאזורים הנקיים 
מנגיעות במזיק הם רק אזור הגליל, עמק בית שאן ועמק הירדן 
והערבה )ראו מפה להלן(. העת"מ הוא מזיק הסגר, ונוכחותו 
על גבי הפרי ובתוכו אסורה בכל יעדי השיווק של פירות ההדר 
מהארץ. פיקוח וניטור המזיק חשובים מאוד, וכך גם הקפדה על 
מניעת חדירתו לפרדס. אין לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק, ובתי 
האריזה נדרשים שלא להכניס לתיבות פרי שייתכן שנגוע בעת"מ. 
בשנים האחרונות הוסיף האיחוד האירופי מזיק זה לרשימת הנגעים 
האסורים בפרי המיועד למדינות האיחוד האירופי. במהלך חודש 
אוגוסט נשלח לפרדסנים דפון מפורט בנושא הטיפול במזיק זה, 

והוא ניתן לצפייה באתר האינטרנט בכתובת:
https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/

Pages/false_codling_moth_august_2020.aspx
הטיפול בחלקות הנמצאות באזורים הנגועים ייעשה על פי הגישה 
המערכתית שגובשה ע"י השירותים להגנת הצומח וענף ההדרים. 
זו על החקלאים לרשום את חלקותיהם בשירותים  במסגרת 
להגנת הצומח ישירות או באמצעות בתי האריזה שיארזו את 
הפרי. חקלאים שלא יבצעו את הפעילות הכוללת, לפי הנחיות 
השירותים להגנת הצומח וענף ההדרים, לא יוכלו לייצא את 
הפרי שלהם למדינות שבהן עש התפוח המדומה הוא מזיק הסגר.

6 
 

ניתן לרסס שמן בריכוז שלא , בחלקות שבהן הפרי מכוסה בפייחת רבה. משמעותי לבררה בפריההגורם  - פייחת

שטיפת הפייחת  ,(שמוטי, אורה, אורי, טופז)ות גסה ומחוספסת בזנים שבהם קליפת הפרי נוטה להי. 0%-יפחת מ

 .סוס בשמןרי גם לאחר, חלקית בלבד אהיבבתי האריזה 

( בשל מגבלות שונות)בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר . יש לעקוב אחר נגיעות חריגה - תיכוני-הפירות הים ובזב

ידי המכון להדברה ביולוגית של ענף ההדרים באמצעות  עליושם המ, ריסוס מהקרקעכי מבוצע יש לוודא 

 (. רדסןהפ באחריותו הבלעדית של לטיפו)או לטפל בכתמים , טרקטורונים

משטחי ענף  %/0-המהווים כ, דונם 01,111-במתקני לכידה וקטילה בהיקפים של כמשתמשים חרונות ם האבשני

שיטה זו משמשת להדברה במרבית שטחי , גליל מערבי ועמק הירדן, גולן-גליל: באזורים מסוימים בארץ. ההדרים

 . הפרדס

 (שקדעמירם לוי  :םוציל)י נתיכו-יםה פירותהביצי זבוב 

 

 .זוובמקרה הצורך להדביר גם בתקופה , יש לעקוב אחר התפתחות המזיק -( מקננת)צמרית וגדילנית  - כנימות עש

, מאזור עמק יזרעאל בצפון ועד הנגב בדרוםהמשתרעים נמצא בפרדסים מזיק זה  - (מ"עת) עש התפוח המדומה

 (.להלן ראו מפה) הערבהועמק הירדן ואן עמק בית ש, ילזור הגלאהם רק נקיים מנגיעות במזיק האזורים הו

פיקוח . ר מהארץשל פירות ההד שיווקהאסורה בכל יעדי  כוובתוהפרי ונוכחותו על גבי  ,מ הוא מזיק הסגר"העת

בתי ו ,לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיקאין . ו לפרדסתחדירעל מניעת הקפדה וכך גם , מאוד יםבווניטור המזיק חש

בשנים האחרונות הוסיף האיחוד האירופי מזיק  .מ"עתבשייתכן שנגוע פרי לתיבות  ניסא להכנדרשים של אריזהה

במהלך חודש אוגוסט נשלח לפרדסנים . המיועד למדינות האיחוד האירופיזה לרשימת הנגעים האסורים בפרי 

 :תובתכוהוא ניתן לצפייה באתר האינטרנט ב, דפון מפורט בנושא הטיפול במזיק זה

https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_august_2020.

aspx 

י השירותים להגנת "אות באזורים הנגועים ייעשה על פי הגישה המערכתית שגובשה עהטיפול בחלקות הנמצ

או  רותותים להגנת הצומח ישירבמסגרת זו על החקלאים לרשום את חלקותיהם בשי. הצומח וענף ההדרים

לפי הנחיות השירותים , חקלאים שלא יבצעו את הפעילות הכוללת. יארזו את הפריבתי האריזה שבאמצעות 

 .לא יוכלו לייצא את הפרי שלהם למדינות שבהן עש התפוח המדומה הוא מזיק הסגר, נת הצומח וענף ההדריםלהג

FCM צ'קמייט
מכיל פרומון לבלבול עש התפוח המדומה

ניתן לרסס ע"י רחפן/טרקטור/מטוס/טרקטורון

יישום פשוט ומהיר

מומלץ להוסיף דבק להפחתת שטיפת חומר בגשם

מאפשר גמישות קבלת החלטות למגדל

 לרשותכם בכל שאלה:
 צוות אדמה מכתשים
03-6577577

 אדמה מכתשיםוגם בפייסבוק:
Adama 

Makhteshim

ביצי זבוב הפירות הים-תיכוני )צילום: עמירם לוי שקד(
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שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה של עש התפוח המדומה
וזחלים. פרי נגוע  ויזואלי יעיל לאיתור ביצים  ניטור ופיקוח 
שובר צבע מוקדם יחסית לפירות האחרים, ומופעו דומה לפרי 
הנגוע בזבוב הים-תיכוני. יש לבדוק גם פרי שנשר על הקרקע. 
בחלקות הדרים הסמוכות לפונדקאים המועדפים על העש, כמו 

רימונים ושיחי קיקיון, מומלץ להגביר את הפיקוח.
הצבת מלכודות פרומון בפרדסים מסייעת לניטור בוגרי העש. 
המלכודות ניתנות לרכישה בחברת 'אורגני שלי' או בחברת 'ביו-יום'.
סניטציה - איסוף הפרי הנגוע במזיק, כולל פרי שנשר, סילוקו 
מהשטח והשמדתו. חשוב להקפיד גם על סניטציה של שיחי 

קיקיון בסביבת הפרדס.

תכשירי בלבול לעש התפוח המדומה, המורשים לשימוש 
בהדרים

זחל של עש התפוח המדומה )צילום: עמירם לוי שקד(

תכשירי הדברה כנגד עש התפוח המדומה, המורשים 
לשימוש בהדרים 

מינוןתכשיר ההדברה
מרווח 

בין 
טיפולים

מספר 
הטיפולים

ואופן היישום
ימים 
מקטיף

צ'קמייט
נוזלי

תכשיר המכיל 
פרומון מין נקבי 
לבלבול זכרים. 
משווק על ידי 
חברת “אדמה 

מכתשים”.

11 סמ”ק/דונם
 של התכשיר;
נפח תרסיס 
של כ-40 
ליטר לדונם

 4-3
שבועות

תחילת 
היישום: 
מגילוי 

בוגרי העש 
במלכודות ועד 

 הקטיף. 
נדרשים כמה 

ריסוסים.

0

ספלאט
משחה

תכשיר המכיל 
פרומון מין 

נקבי לבלבול 
זכרים. משווק 
על ידי חברת 
“לוכסמבורג”.

100 גרם/דונם
של התכשיר;
יישום ב-50 

נקודות 
מפוזרות 

לדונם;
יישום בשליש 

העליון של 
העץ

 12-10  
שבועות

תחילת 
היישום: 
מגילוי 

בוגרי העש 
במלכודות ועד 

הקטיף. 
0

חוטי בלבול
תכשיר המכיל 

פרומון מין נקבי 
לבלבול זכרים. 
משווק על ידי 
חברת “אדמה 

אגן”.

60 חוטים 
לדונם

 3
חודשים

תחילת 
היישום: 
מגילוי 

בוגרי העש 
במלכודות ועד 

הקטיף.

0

8 
 

 (שקד לוי םירעמ :צילום) המדומה התפוח עש של זחל

 

  בהדרים לשימוש המורשים ,המדומה התפוח כנגד עש הדברה תכשירי

 מינון ההדברה תכשיר
 בין מרווח

 טיפולים
 הטיפולים מספר
 היישום ואופן

 ימים
 קטיףמ

 קריפטקס
. וירוס המכיל ביולוגי תכשיר
 חברת ידי על משווק

 ".לוכסמבורג"
 פיקס כל בתוספת

1.16% 

 דונם2ק"סמ 1/
 ;ריכשהת של

  מלא תרסיס נפח
ליטר  411-011

 לדונם

 שמש  ימי 8
 מעוננים ימים /)

 שמש ליום שווים
 (אחד

 .עוקבים ריסוסים 0-כ
 של מלא כיסוי נדרש

 .הפירות
 רק יבוצע הריסוס
 הצהריים אחר בשעות

 .הערב או
 תכשירים עם לשלב אין

 .נוספים

0 

 ביוטי פלוס
 כילי המלנוז ביולוגי תכשיר

 חברת ידי על וקמשו. חיידקים
 ".ביו יום"

 דונם2ק"סמ 001
 ;התכשיר לש

 ;מלא תרסיס נפח
ליטר  411-011

  לדונם

 .עוקבים ריסוסים 0-כ ימים 04-01
 של מלא כיסוי נדרש

 .הפירות
 רק יבוצע הריסוס
 הצהריים אחר בשעות

 .הערב או
 תכשירים עם לשלב אין

 .נוספים

0 

 ספרטה סופר

 על ה נוזלי משווקברדה תכשיר
 ."תרסיס" חברת ידי

 ;1.14%ריכוז 
 ;נפח תרסיס מלא

ליטר  411-011
 נםלדו

  
 טיפול אחד

 
/0 

 ארמדה
 על משווק. הדברה נוזלי תכשיר

 ".תרסיס" חברת ידי

 ;1.14%ריכוז 
 ;נפח תרסיס מלא

ליטר  411-011
 לדונם

קיבל רישוי להדרים  
 לאחרונה

33 

 מאבריק
 על משווק .הדברה נוזלי תכשיר

 ".מכתשים -מהאד "חברת  ידי

 ;1.0%ריכוז 
 ;נפח תרסיס מלא

ליטר  411-011
 לדונם

קיבל רישוי להדרים  
 לאחרונה

ליישום פעם אחת 
 .בעונה

/0 

תכשיר 
מינוןההדברה

מרווח 
בין 

טיפולים

מספר 
הטיפולים

ואופן היישום
ימים 
מקטיף

קריפטקס
תכשיר ביולוגי 
המכיל וירוס. 

משווק על 
ידי חברת 

“לוכסמבורג”.
בתוספת כל 

פיקס
0.06%

20 סמ”ק/דונם 
של התכשיר;
נפח תרסיס 

מלא 
 400-300
ליטר לדונם

8 ימי 
 שמש 

)2 ימים 
מעוננים 
שווים 
ליום 
שמש 
אחד(

כ-3 ריסוסים 
עוקבים.

נדרש כיסוי 
מלא של 
הפירות.

הריסוס יבוצע 
רק בשעות 

אחר הצהריים 
או הערב.

אין לשלב 
עם תכשירים 

נוספים.

3

ביוטי פלוס
תכשיר ביולוגי 
נוזלי המכיל 

חיידקים. משווק 
על ידי חברת 

“ביו יום”.

750 סמ”ק/
דונם של 
התכשיר;

נפח תרסיס 
מלא;

 400-300
ליטר לדונם 

 14-10
ימים

כ-3 ריסוסים 
עוקבים.

נדרש כיסוי 
מלא של 
הפירות.

הריסוס יבוצע 
רק בשעות 

אחר הצהריים 
או הערב.

אין לשלב 
עם תכשירים 

נוספים.

3

ספרטה סופר
תכשיר הדברה 
נוזלי משווק 
על ידי חברת 

“תרסיס”.

ריכוז 0.04%;
נפח תרסיס 

מלא;
 400-300
ליטר לדונם

טיפול אחד
21

ארמדה
תכשיר הדברה 
נוזלי. משווק 
על ידי חברת 

“תרסיס”.

ריכוז 0.04%;
נפח תרסיס 

מלא;
 400-300
ליטר לדונם

קיבל רישוי 
להדרים 
33לאחרונה

מאבריק
תכשיר הדברה 
נוזלי. משווק 
על ידי חברת 

“ אדמה- 
מכתשים”.

ריכוז 0.1%;
נפח תרסיס 

מלא;
 400-300
ליטר לדונם

קיבל רישוי 
להדרים 
לאחרונה

ליישום פעם 
אחת בעונה.

21

קורגן
תכשיר הדברה 

נוזלי. משווק על 
ידי חברת “גדות 

אגרו”.

ריכוז 0.02%;
נפח תרסיס 

מלא;
 300-200
ליטר לדונם

 
קיבל רישוי 

להדרים 
לאחרונה

ליישום פעם 
אחת בעונה.

7

ור
צ

➤

47
2-

תכשירינו להדברה/ בלבול
של עש התפוח המדומה

ספלאט עש התפוח המדומה )עת"מ( 
הינו תכשיר המכיל פרומון מין נקבי 

המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש 
 Thaumatotibia( התפוח המדומה
leucotreta(.  מורשה להדרים רימון 

ואבוקדו.

יתרונות ספלאט עת"מ: 
✔ יישום פשוט ומהיר. 

✔ עמיד לגשם ולתנאי הסביבה. 
✔ משך פעילות ארוך – עד 3 חודשים.

קריפטקס - תכשיר ביולוגי חדש 
המכיל וירוס שפוגע בזחלים 

של עש התפוח המדומה וקוטל 
אותם ביעילות. ידידותי לסביבה 

ואינו פוגע באויבים טבעיים. ללא 
 שאריות ומורשה לייצוא.  

יש לרסס בשילוב כל-פיקס 
)דבק מסנן קרינה(. 

סך פרי נגוע
סך לכידות

 תצפית שה"מ לבלבול עת"מ, 
תחת רשת חיפוי, זן אור - קיבוץ יפעת,

4.2018 - 7.2017

 הספלאט והחוטים יושמו פעמיים )כל 3 חודשים(,  
צ'קמייט רוסס 9 פעמים )כל 21 ימים(

2

ספלאט רחפן

ספלאט ידני

חוטים

צ'קמייט

ביקורת משקית

4 6 8 100

 ספלאט לבלבול
 אפשרי גם באמצעות רחפן. 
יישום מהיר מדויק וחוסך כח 

 אדם. 
 פרטים אצל אנשי השדה 

של לוכסמבורג
סרקו לצפיה בסרטון 
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הינו תכשיר המכיל פרומון מין נקבי 

המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש 
 Thaumatotibia( התפוח המדומה
leucotreta(.  מורשה להדרים רימון 

ואבוקדו.

יתרונות ספלאט עת"מ: 
✔ יישום פשוט ומהיר. 

✔ עמיד לגשם ולתנאי הסביבה. 
✔ משך פעילות ארוך – עד 3 חודשים.

קריפטקס - תכשיר ביולוגי חדש 
המכיל וירוס שפוגע בזחלים 

של עש התפוח המדומה וקוטל 
אותם ביעילות. ידידותי לסביבה 

ואינו פוגע באויבים טבעיים. ללא 
 שאריות ומורשה לייצוא.  

יש לרסס בשילוב כל-פיקס 
)דבק מסנן קרינה(. 

סך פרי נגוע
סך לכידות

 תצפית שה"מ לבלבול עת"מ, 
תחת רשת חיפוי, זן אור - קיבוץ יפעת,

4.2018 - 7.2017

 הספלאט והחוטים יושמו פעמיים )כל 3 חודשים(,  
צ'קמייט רוסס 9 פעמים )כל 21 ימים(

2

ספלאט רחפן

ספלאט ידני

חוטים

צ'קמייט

ביקורת משקית

4 6 8 100

 ספלאט לבלבול
 אפשרי גם באמצעות רחפן. 
יישום מהיר מדויק וחוסך כח 

 אדם. 
 פרטים אצל אנשי השדה 

של לוכסמבורג
סרקו לצפיה בסרטון 

tiny.cc/Splat

מודעת עמוד  210/297 עת הדר - נובמבר 2020 - קוד 472



זבוב האפרסק - Bactrocera zonata - מזיק זה נמצא כמה שנים 
באזור גוש דן, והוא מאיים גם על אזורי הארץ האחרים. בפרדסים 
הנמצאים באזור הנגוע )ראו מפה להלן(, פועלים למניעתו בשיטה 
מערכתית, שהוכתבה על ידי השירותים להגנת הצומח, במטרה 

לאפשר את יצוא ההדרים מאזור זה לאיחוד האירופי. 
מרבית הפעולות מבוצעות כאמור בגישה המערכתית על ידי 
עובדי השירותים להגנת הצומח והמכון להדברה של ענף ההדרים 

במועצת הצמחים.
ידי אנשי השירותים להגנת הצומח בכל  נעשה על  הניטור 
הארץ. באזורים שנמצאו נגועים, מבוצעת משיכה של הזחלים 
וקטילתם באמצעות התכשיר מתיל יוגנול, שאף הוא מרוסס על 

ידי השירותים להגנת הצומח.
ההדברה נגד זבוב האפרסק מבוצעת על ידי המכון להדברה של 
ענף ההדרים, בדומה להדברה של זבוב הים התיכון, בריסוס 

אווירי וקרקעי בסקסס.
פרדסנים המגדלים באזור הנגוע, צריכים לבצע ניטור של פרי 
החל מחודש ספטמבר מדי שבועיים לאיתור נגיעות של פרי 
בזבוב, והחל מחודש נובמבר הניטור ייעשה כל שבוע. ניטור 
זבוב האפרסק חופף לניטורו של העת"מ, לכן אין צורך להוסיף 

כוח אדם לביצוע המשימה.
בדיקות הפרי בבתי האריזה מבוצעות בדומה לבדיקות העת"מ: 
מבדק שער, מבדק קו )מבדק קנט( ומבדק המוצר המוגמר. כאשר 
נמצא פרי נגוע ברימת זבוב, יש לשלוח אותו לבדיקת השירותים 
להגנת הצומח כדי לבחון מהיבט גנטי אם מדובר בזבוב האפרסק 
ויזואלית  או בזבוב הים-תיכוני. נכון להיום לא ניתן להבחין 

בשדה בין שני הזבובים.

ההדברה נראה לעתים שוני בריכוזים ובימים מקטיף בין רשימות 
היצואנים לבין הרשום בתווית. בכל מקרה, יש לבצע את ההוראות 

הניתנות מבית האריזה ומהמשווקים שיארזו את הפרי.
רשימה כללית של החומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור 

שפרסמה מיכל מזעקי, כלהלן:
https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/

Pages/tachshirim_lhadbara_bha darim_export.aspx

רשתות להגנה מפני ברד
בשנים האחרונות הוכח שרשתות המכסות את צמרות העצים 
בחלקות הנמצאות באזורים המועדים לאירועי ברד, מגינות על 
הפרי ומונעות את נזקי הברד. יש להניח את הרשתות על העצים 
ולקשור אותן כראוי, כדי שלא יתעופפו ברוח. מומלץ להניח את 
הרשתות בתחילת חודש נובמבר. לקבלת הנחה בפוליסת הקנ"ט 
יהיו זכאים חקלאים המגינים על הגידול ברשתות, בתנאי שהגידול 
יכוסה במלואו ברשת לא יאוחר מתאריך 15.11.18, והודעה על 

כך תתקבל בכתב במשרדי המבטח לא יאוחר מתאריך זה.

מפת הנגיעות בזבוב האפרסק האזור הנגוע בזבוב האפרסק צבוע בוורוד; 
האזור הנקי צבוע בכחול

הערה חשובה
את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית 
המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היצוא השונות. בחלק מתכשירי 

11 
 

 

 הערה חשובה

 אהיצו מחברות יש לקבל ליצוא המיועדת חקלאית בתוצרת לשימוש המותרים הדברהה תכשירי רשימת את
 הרשום לבין יםנהיצוא בין רשימותקטיף מ ובימים בריכוזיםשוני לעתים נראה  ההדברה מתכשירי בחלק. השונות

 .הפריו את שיארז יםמשווקמהבית האריזה וות הניתנות מהוראה תא לבצע יש, מקרה לכב. תוויתב
 :כלהלן, מיכל מזעקי פרסמהש בקישור מופיעה ליצוא המותרים חומריםה של כללית רשימה

https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbara_bha 

darim_export.aspx 

 

 רשתות להגנה מפני ברד

 ,בשנים האחרונות הוכח שרשתות המכסות את צמרות העצים בחלקות הנמצאות באזורים המועדים לאירועי ברד

כדי שלא יתעופפו , יח את הרשתות על העצים ולקשור אותן כראוייש להנ. את נזקי הברדות נות על הפרי ומונעימג

יהיו זכאים חקלאים ט "בפוליסת הקנהנחה קבלת ל. ובמברמומלץ להניח את הרשתות בתחילת חודש נ. ברוח

כך  עה עלדהוו ,00.00.08 תאריךר מחכוסה במלואו ברשת לא יאויבתנאי שהגידול , ברשתותנים על הגידול ימגה

 .בכתב במשרדי המבטח לא יאוחר מתאריך זה בלתקת
 

 
 הנחת הרשת וקשירתה לעצים

 דישון ובקרה, השקיה
מ "מ 41-שכמותם נאמדת בפחות מ, גשמים לפרקים. מבר מתחילה לרוב עונת המשקעיםבחודשים נובמבר ודצ

 להסב נזק קשהית השורשים ות בעלולים לגרום להמלח - חולית-מ בקרקע קלה"מ 1/-ובפחות מ; בקרקע כבדה

 .קוב לדונם בקרקע קלה 01-וב, קוב לדונם בקרקע כבדה 1/-במקרים אלה יש להשקות מיד ב. לעץ
 :יש לנהוג כלהלן, מ ברציפות"מ 01כלומר משקעים של לפחות , דו גשמים משמעותייםאם לא יר

ת ת המים הניתנת במחצית ממנשקוכלומר לה, ת מנת המיםאניתן להפחית , בחלקות שבהן נקטף כל הפרי .0

 . עקת מים ולהשתדל ככל האפשר להימנע ממנההיווצרות יש להיזהר מ, עם זאת. לפרדס מניב
מההתאדות  0.1-1.0יש להמשיך ולהשקות במקדם , טונות לדונם 0-לא נקטפו ושיבולן גדול מבחלקות ש ./

שאות פרי בחלקות הנו, בכל מקרה. ולהיבלזנים השונים ולגובה  הממוצעת לתקופה לפי שיטת פנמן ובהתאם

 .גם מחשש ליבושת סתווית, יום2'ד2ק"מ 0.1-0.0-אין להפחית את כמות המים אל מתחת ל

הנחת הרשת וקשירתה לעצים

השקיה, דישון ובקרה
עונת המשקעים.  לרוב  ודצמבר מתחילה  נובמבר  בחודשים 
גשמים לפרקים, שכמותם נאמדת בפחות מ-40 מ"מ בקרקע 
כבדה; ובפחות מ-20 מ"מ בקרקע קלה-חולית - עלולים לגרום 
להמלחת בית השורשים ולהסב נזק קשה לעץ. במקרים אלה 
יש להשקות מיד ב-20 קוב לדונם בקרקע כבדה, וב-10 קוב 

לדונם בקרקע קלה.
אם לא ירדו גשמים משמעותיים, כלומר משקעים של לפחות 

30 מ"מ ברציפות, יש לנהוג כלהלן:
בחלקות שבהן נקטף כל הפרי, ניתן להפחית את מנת המים,   .1
כלומר להשקות במחצית ממנת המים הניתנת לפרדס מניב. 
עם זאת, יש להיזהר מהיווצרות עקת מים ולהשתדל ככל 

האפשר להימנע ממנה. 
בחלקות שלא נקטפו ושיבולן גדול מ-3 טונות לדונם, יש   .2
להמשיך ולהשקות במקדם 1.0-0.9 מההתאדות הממוצעת 
לתקופה לפי שיטת פנמן ובהתאם לזנים השונים ולגובה 
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היבול. בכל מקרה, בחלקות הנושאות פרי אין להפחית את 
כמות המים אל מתחת ל-3.0-1.5 מ"ק/ד'/יום, גם מחשש 

ליבושת סתווית.
בחלקות, שדווחו מהן תוצאות בדיקות עלים )ממדגמי ספטמבר-
אוקטובר( ואותר בהן מחסור חריף ביסודות ההזנה )חנקן, זרחן 
ואשלגן(, מומלץ לדשן כמה פעמים לפני תחילת עונת הגשמים. 

לרוב תסתכם כמות זו בכ-20% מכמות הדשן השנתית. 
טיפול לתחזוקת מערכות ההשקיה

סוף עונת ההשקיה הינו המועד החשוב ביותר לטיפול בתחזוקת 
מערכות ההשקיה. 

טיפול במערכות טפטוף
העקרונות המנחים להפעלה נכונה של מערכת הטפטוף הם:

הקפדה על השלמות ועל הניקיון של מערכות הסינון.  .1
שמירה על לחצי עבודה מתאימים ברשת הטפטוף ובדיקה   .2

מדגמית של ספיקת הטפטפות.
שטיפה תקופתית של מערכת הטפטוף.  .3

תחילת עונת ההשקיה מחייבת טיפולים ובדיקות הכנה דקדקניות 
לייעול הטיפולים  במערכת ההשקיה, על אביזריה השונים. 
הכימיים השונים יש לבצע לפני תחילתם טיפול מכני במערכת 
ההשקיה: שטיפת הצנרת הראשית, המחלקים ושלוחות הטפטוף 
בלחצי הפעלה גבוהים, וכן טיפול וניקוי מערכת הסינון ואביזרי 
נחוץ טיפול בראש מערכת ההשקיה  השקיה אחרים, שלהם 

ובהמשכה. 
מכיוון שבמרבית הטיפולים נעשה שימוש גם בכימיקלים מסוכנים, 
יש להקפיד על הוראות הבטיחות ולהשתמש בציוד מגן ובבגדים 
מתאימים, בכפפות, במשקפי מגן ובמסכת הגנה על מערכת 

הנשימה. 
לפני כל טיפול יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש של 
שההנחיות  לזכור  יש  היצרן.  ע"י  שפורסמו  כפי  התכשיר, 
ואינן מחליפות את  זה הן כלליות בלבד  המפורסמות בדפון 
המלצות חברות ההשקיה או חברות הכימיקלים. אם מתגלה סתירה 
בין ההמלצות הניתנות להלן לאלו של החברות המסחריות, שהן 

יצרניות התכשירים - יש להיוועץ בנדון עם החברות.
הטיפולים הכימיים במערכות השקיה בטפטוף

החמצת מי הטפטפת - נדרש טיפול במשקעים כימיים, כדוגמת  א. 
 pH אבנית )שילוב של מלחי סידן ומגניון קרבונטיים ורמת
גבוהה במים(, הנובעים מקשיות מים גבוהה )אלקליניות( 
אשר מאפיינת את מרבית מקורות המים בישראל. הטיפול 
המקובל הוא הזרקת חומצה מלחית 33% בריכוז של 6-4 
ליטרים חומצה ל-1 מ"ק מי השקיה במשך 15 דקות, ולאחר 
מכן שטיפת המערכת בהשקיה נוספת במשך כשעה. ניתן 
לפי הספיקה השעתית של  גם  לחשב את מנת החומצה 
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 להפך. 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; כך 
למשל, בחלק מהמשאבות יש להשתמש באטמים המיועדים 

לטיפולים בחומצה מרוכזת. 
טיפול בחומר האורגני - מי הקולחין עשירים לרוב בחומרים  ב. 
אורגניים, מרחפים ומומסים, לעומת המים השפירים הדלים 
יש לציין שבמים שפירים במאגרים  אורגניים.  ביסודות 
מתפתחים זיהומים אורגניים, המהווים לעתים בעיית סינון 
יותר למערכות ההשקיה, ובמיוחד למערכות  חריפה עוד 
הטפטוף. ככלל, כאשר משקים במי קולחין, בעיית הסינון 

מחריפה יותר - ככל שאיכות הקולחין ירודה יותר. 
הטיפולים הכימיים העיקריים, שבאמצעותם ניתן להתמודד עם 
החומרים האורגניים, כוללים חומרים המשמשים כמחמצנים 

)מפרקים( של חומר אורגני: 
הכלרה באמצעות נתרן תת-כלורי - ריכוזי המוצר הנמצא   .1
בשווקים נעים בין 10% ל-12%. יש לזכור שכל פתיחת מכל 
אחסון של נתרן תת-כלורי גורם להתנדפות החומר הפעיל, 
וריכוזו פוחת בהתמדה, ולכן השימוש בו צריך להיות מידי. 
בהתאם לאיכות המים, כלומר לעומס האורגני שבהם, תיעשה 
הזרקת 150-50 סמ"ק תכשיר לכל מ"ק מים במשך כשעתיים 
)הריכוז הנמוך מיועד לעומס אורגני נמוך; הריכוז הגבוה 
- לעומס אורגני גבוה, בהתאמה(. כך לדוגמה, אם ספיקת 
ההפעלה המושקית היא 20 מטר קוב לשעה, והעומס האורגני 
במים הוא נמוך - יש לכוון את בקר ההשקיה לכמות של 40 
מטר קוב מים ולהזריק בו-זמנית 2000 סמ"ק של תכשיר 
נתרן תת-כלורי 12%. יש לבחור משאבות מינון מדויקות 
עם אטמים המיועדים להזרקת כלור, שהוא כימיקל אגרסיבי 
למתכות רבות. יש להיוועץ בחברות משאבות הדשן בנוגע 
להתאמת הציוד שלהן להזרקת כלור או כל חומר מחמצן 
אחר. בנוסף, קיימים כימיקלים מבוססי כלור אחרים, אשר 
להם הוראות שימוש ייחודיות. בתכשירי הכלור הקיימים ניתן 
לעקוב אחר יעילות התכשיר ולמדוד באמצעי בקרה פשוטים 
יחסית את כמות הכלור החופשי שנותרה בתום היישום, וכך 

להעריך את יעלות ההכלרה.
כלורן )כלור מוצק בריכוז 56% חומר פעיל( - מוצר נוסף   .2
שנכנס לשימוש נרחב בחקלאות. מוצר זה הינו מוצק, וריכוז 

החומר הפעיל שבו נותר קבוע. 
בשנים האחרונות החלו להשתמש במי חמצן )לרוב בריכוז   .3

 .)35%
4. יש להיוועץ בחברות השונות לגבי הכימיקל המחמצן הרצוי 

שאינו פוגע בציוד ההשקיה. 
מוטציות

אנו ממשיכים במאמצינו לגלות מוטציות חיוביות בזני ההדרים 
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השונים. על הופעת מוטציה כלשהי - נא לדווח למדריך האזורי.
הגנה בפני קרה

לקיומם של  סיכוי  יש  חודש מרס  סוף  ועד  מחודש דצמבר 
אירועי קרה, והדבר מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. 
הזנים הרגישים ביותר לקרה הם אתרוג, ליים, לימון ופומלו, 
ובמיוחד אלה המורכבים על כנות לימוניות. בחלקות המועדות 
לקרה בשל מיקומן הטופוגרפי, ניתן להיעזר באמצעים פשוטים 
וזולים יחסית כדי לצמצם ככל האפשר את הנזק: השטח צריך 
להיות נקי מעשבים ולח, כדי לעודד את קליטת החום ואגירתו 
בשעות היום ואת פליטתו החוזרת בשעות הלילה; על לחות 
הקרקע להבטיח מוליכות טובה של חום בקליטה ובפליטה; אם 
חלף זמן רב מהגשם האחרון ופני הקרקע יבשים - יש להשקות 
השקיה קלה; יש לדלל ענפים בחלקם התחתון של משברי הרוח 
לשיפור ניקוז האוויר הקר. למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים, 
עוטפים את הגזעים בקרטון גלי עד לגובה של 50-40 ס"מ מפני 
הקרקע. לקראת קרה קשה מפעילים את סידורי ההמטרה שהותקנו 
מבעוד מועד במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים את ההשקיה 

רק לאחר שנמס כל הקרח שנוצר במהלך האירוע. 
חיגור סתווי

בזנים שיבולם גבוה מהרגיל, יש חשש לפחיתה של הפריחה 
באביב הבא. במחצית הראשונה של חודש נובמבר יש לחגר 
50%-80% מזרועות העץ. החיגור הסתווי משפיע לטובה על 
יותר של פקעי פריחה בתקופת החורף. אין  התמיינות רבה 
לחגר בסתיו את הגזע, כיוון שפעולה זו עלולה לגרום לתמותת 
עצים. החיגור הסתווי, להבדיל מהחיגור האביבי, מתאחה רק 

בתקופת האביב. 
סירוגיות הפריחה הם:  והיבולים הבעייתיים מבחינת  הזנים 
אורי - 4  טונות לדונם ויותר; ליים - 3.5 טונות לדונם ויותר; 
ניוהול - בחלקות עם היסטוריה של סירוגיות ויבול של 5 טונות 
לדונם ויותר; מינאולה - 5 טונות לדונם ויותר; מירב ואודם - 5 

טונות לדונם ויותר; אשכולית אדומה - 8 טונות ויותר.
אין לחגר בסתיו עצים וחלקות הנושאים יבולים בינוניים ונמוכים.

מווסתי צמיחה
ריסוס ב-D-2,4 להפחתת נשירת פרי ולהארכת עונת הקטיף בהדרים
בחלקות הדרים, שבהן הפרי נוטה לנשור טרם הקטיף, מומלץ לרסס 

מסוף חודש אוקטובר עד מחצית דצמבר
 ב- D-2,4  )18 ח"מ( + משטח )טריטון B 1956 בריכוז 0.025% 
או טיבולין בריכוז 0.025%(. הריסוס יבוצע בנפח תרסיס של 
כ-300 ליטר לדונם בפרדס מבוגר. ריסוס זה מפחית גם נשירת 
פירות באזור הניתוק במצעית, הנגרמת כתוצאה מרוחות חזקות. 
בחלקות, הנקטפות בסוף חודש פברואר ולאחריו, מומלץ לבצע 

בחודש ינואר ריסוס נוסף באותה נוסחת ריסוס.
הכנת תכשירי D-2,4  לקבלת ריכוז של 18 ח"מ ח"פ 

4.0 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים  ציטרוספיקס - להוסיף 
)ריכוז הציטרוספיקס בתמיסה: 0.004%(.

פאסט פרוט - להוסיף 18 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים )ריכוז 
הפאסט פרוט בתמיסה: 0.018%(.

כל התכשירים ישולבו במשטח, בהתאם לרשום בתווית.
ריסוס בג'יברלין לשמירת חיוניות הפרי

כאשר מעוניינים לשמור על חיוניות הפרי, כלומר לשמר את 
מוצקותו ולעכב הופעת צבע מתקדמת, מומלץ  לרסס בין סוף 
חודש אוקטובר למחצית חודש דצמבר בג'יברלין )10 ח"מ של 
 1956 B 3( + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% + משטח  )טריטוןGA
בריכוז 0.025% או 5BB בריכוז 0.05% או טיבולין בריכוז 0.025%(. 
חשוב לציין כי הג'יברלין, בנוסף להשפעתו החיובית, גם מעכב 
את שינוי צבע הפרי ופוגע  בהבחלת הפרי, כך שאם מתוכנן קטיף 
סלקטיבי, מומלץ לבצע את הריסוס לאחר הקטיף הסלקטיבי 

של הפרי הגדול.
ריסוס בג'יברלין לשמירת חיוניות הפרי בזן אורי

בניסויים שערכנו בשנים האחרונות נמצא שריסוס בג'יברלין 
בנובמבר במטרה לשמר את חיוניות הפרי בזן אורי, אינו יעיל 
לשמירת מוצקות הפרי הנקטף מאוחר, בסוף פברואר עד מרס. 
בחלקות אורי, הנוטות להתבלות הפרי ומעוניינים לקטוף אותן 
מאוחר, מומלץ לבצע שני ריסוסים עוקבים: ריסוס ראשון בחודש 

נובמבר, וריסוס שני בחודש ינואר.
הערות: 

ניתן לשלב תכשירי  D-4,2 עם תכשירי ג'יברלין, כאשר תוויות 
התכשירים מאפשרות זאת.

ריסוס בחומרים מווסתי צמיחה ייעשה אך ורק בזנים ובחומרים 
המורשים, בהתאם לרשום בתוויות.

מחלות
ריקבון חום - מחולל המחלה נמצא בעומקים שונים בקרקע ומופיע 
על פני השטח כאשר יורדות הטמפרטורות ועולה הרטיבות, עם 
הגברת ההשקיה או ריבוי הגשמים. ההדבקה העיקרית של הפירות 
מתקיימת בעיקר לאחר הגשם השני, בהופעת שלוליות מים 
או בעת זרימת מים בפרדס. נבגי הפטרייה מודברים בריכוזים 
נמוכים של יוני נחושת. ריסוס נוף העץ בתכשיר נחושת יתבצע  
לגובה של 1.5 מ' מהקרקע. מומלץ לרסס לכל המאוחר כחודש 

וחצי לפני הקטיף. 
התכשירים המומלצים לריסוס:

מרק בורדו 1% בזנים אפילים, ו-0.5% בזנים בכירים. 
להכנת 1% מרק בורדו ב-100 ליטר מים - ממיסים 1 ק"ג של 
גופרת נחושת בצורת אבקה טחונה דק, ומוסיפים 1 ק"ג סיד 
כבוי. אם הסיד טרי, ניתן להשתמש בפחות סיד כבוי )בערך 0.6 
ק"ג(, אך יש לבדוק אם ה-pH הגיע ל-11. כשאין עודפי גופרת 

נחושת, ה-pH עולה ל-11.
תכשירי גופרת נחושת: בורדוזול, מרק בורדו אולטרא )שונה 

ממרק הבורדו המופיע לעיל(.
תכשיר גופרת נחושת בתוארית נוזלית: נחושתן.

תכשירי הידרוקסיד הנחושת: בלו שילד, פנגרון, פרסול, קוצייד 
2000, תמנע, מאסטרקופ.

תכשירי אשלגן זרחיתי: קנון 50, קורדון, פוספירון, קיפ, ניקון.
אשלגן זרחיתי + נחושת: הרקולס )קנון נחושת(.

אין לרסס בתכשירי נחושת לפני ריסוס בשמן או לאחריו. 
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ליד תעלות ניקוז המזרימות מי ביוב אין לרסס תכשירי נחושת 
מחשש לצריבות בפרי.

ריסוס מרק בורדו למניעת פיטופטורה סרינגי בפרי המשווק לסין:
בחלקות שפריין מיועד ליצוא לסין, נדרשת הקפדה יתרה על 

ריסוס בתכשירי הנחושת, לפי ההנחיות שלהלן:
ב-1 בנובמבר או שבועיים לפני הקטיף )המועד המוקדם יותר( יש 
לרסס את שמלת העץ ואת הקרקע שמתחת לעצים במרק בורדו.
יש לבצע ריסוס שני לאחר ירידת גשם של 300 מ"מ ממועד 
הריסוס הראשון. יש לרסס שנית בשבוע הראשון של חודש ינואר, 
גם אם לא ירדו 300 מ"מ בפרק הזמן שחלף מהריסוס הראשון.
יש לבצע ריסוס שלישי לאחר שירדו 300 מ"מ מהריסוס השני. 
אם מזהים במועד זה לבלוב צעיר אביבי, אין לרסס במרק בורדו, 
הגורם לצריבות בלבלוב הצעיר, אלא באחד החומרים הנחושתיים 
האחרים המורשים לשימוש. יש לבצע ריסוס שלישי בשבוע 
האחרון של פברואר, גם אם לא ירדו באזור הפרדס 300 מ"מ 

גשם מעת ביצוע הריסוס השני.
מאלסקו - בעונה זו חשוב לסקור את העצים בפרדס ולבדוק 
אם ענפים שהתייבשו נגועים במחלה. בחלקות שבהן היו עצים 
נגועים במחלה, יש לגזום כל ענף יבש, וכעבור שבועיים-שלושה 
נבגי המחלה  כנגוע במחלה.  יבש חדש  ענף  להתייחס לכל 
מופצים מגופי פרי המתפתחים על ענפים יבשים ונפוצים לכל 
עבר. בעונה זו מתקיימים התנאים האופטימליים להדבקה: לחות 
גבוהה, טיפות מים וטמפרטורה הנמוכה מ-18 מעלות צלזיוס. 
עונת הסתיו היא גם המתאימה לריסוס כל נוף העץ במרק בורדו 
או בקוצייד לקטילת הנבגים בשלבי הנביטה הראשוניים, לפני 
שהתפטיר חודר לעלי העץ. מרק בורדו בריכוז 1% וקוצייד 2000 
בריכוז 0.25% הם החומרים היחידים שנבדקו ונמצאו יעילים. 
הריסוס מומלץ בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים 

באזורים נגועים. 
'חוסן' )מכתשים( עשוי להפחית  לאחרונה נמצא כי התכשיר 
סניטציה מוקפדת(.  )בשילוב עם  נגיעות במחלת המאלסקו 
עם זאת, לשימוש בתכשיר זה קיימים כמה סייגים, ולכן, טרם 

השימוש בתכשיר, יש להיוועץ במדריך הגידול האזורי.
עלעלת - אם סומנו עצים החשודים במחלה, זוהי העונה המתאימה 
לאמת את החשד לגבי הנגיעות לפי המראה הכללי של העץ, 
פירות במועדי פריחה  לפי הסימנים בפרי, כלהלן:  ובעיקר 
שונים; פירות בלתי סימטריים או פירות 'עם כתפיים', בעיקר 
בתפוזים; מחסורי אבץ שלא תוקנו בריסוס אבץ; עלים קטנים 
ועץ קומפקטי עם נוף מעוגל, הנראה כאילו נגזם כך; פרי רך 
בצדו האחד באזור הפיטם. בנטיעות חדשות בנות כשנה חשוב 
במיוחד לסמן את העצים החשודים. סימון העצים ייעשה לפי 
מראה נוף העץ, כאשר יש הפסקה בגידול, ולא בשלב הלבלוב. 

עצים הנגועים קשות בעלעלת מומלץ לעקור.
גרינינג )HLB( - מחלה קשה של עצי הדר. בפלורידה מסכנת 
מחלה זו את קיום ענף ההדרים כולו. המחלה לא נתגלתה בארץ. 
סימני המחלה דומים לסימני מחלת העלעלת. בהזדמנות זו אנו 

פונים ומבקשים לדווח למדריכים על כל עץ החשוד כנגוע. 

אלטרנריה - הזנים הרגישים לאלטרנריה הם מינאולה, נובה, 
מיכל, מור מורקוט ומירב. גשמים מזרזים הדבקה סתווית של 
המחלה. מומלץ  'להקדים תרופה למכה' ולדאוג לריסוס הפרי 
לפני הגשם. נבגי המחלה מדביקים את הפרי שעות ספורות 
לאחר הגשם. יש להקפיד לרסס על פי הימים המותרים לפני 
קטיף, במקרה זה 7 ימים, בתכשירים: קוצייד 2000, קנון, קורדון, 

פוספירון, קיפ והרקולס )קנונחושת(. 
הדברת עשבייה

הטבלאות שלהלן מציגות את כל התכשירים המורשים להדברת 
עשבים בפרדס. הטבלה תהיה לעזר ביישום ההמלצות להדברה 
המופיעות בהמשך. עם זאת, נדגיש שוב שכל שימוש בתכשיר 
הדברה מחייב קריאה יסודית ומעמיקה של תווית התכשיר, ורק 
בהתאם לרשום בה מותר לפעול; יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות 

הנהוגים בשימוש בחומרי הדברה.

המלצות להדברת עשבייה
בעונה זו הימים מתקצרים, הטמפרטורות יורדות, ועשביית החורף 
מתחילה לנבוט. הנביטות הראשונות מתחילות בקטעי הקרקע 
המורטבים בהשקיה. מומלץ לרסס נגד עשבייה זו בהגיע הנבטים 
לגובה של כ-5 ס"מ. בריסוס משלבים מונעי הצצה: תכשירי 
דיאורון, תכשירי אוקסיפלורופן, תכשירי דיפלופניקן, תכשירי 
פרופיזאמיד או תכשיר אינדאזיפלאם. אפשר לשלב את קוטלי 
 ;2,4-D העלווה: תכשירי גלייפוסט, תכשירי ברומסיל, תכשירי
או תכשירים בעלי מנגנון הורמונלי: פלורוקסיפיר ותכשירי 
גליפוסינת אמוניום. את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, 
להרכב העשבייה הרב-שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, ינבוט, 
הגה, ארכובית, ירבוז עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית 
שנבטה. כך לדוגמה: צמחי חלמית, סרפד, מרקולית וכרוב החוף 
יודברו בריסוס הכולל ברומאסיל במינון של 100 ג'/ד'. עשבים 
אלה לא יודברו בריסוס בגלייפוסט בלבד אלא בריסוס המשלב 
תכשירי אוקסיפלורופן במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה 
במינון של 5 ג'/ד' או דיפלופניקן במינון של 40-30 סמ"ק/ד'.
מומלץ ליישם מונעי הצצה לאחר גשם ראשון משמעותי ולקראת 
הגשם השני, כיוון שבמצב זה תנבוט עשביית החורף, ואותה 

נדביר בשילוב של קוטל מגע עם מונע ההצצה.
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.
פרדסים צעירים - שנה ראשונה 

בנטיעות חדשות בחלקות שבהן שיפועים לניקוז, מומלץ לזרוע 
שיבולת שועל בין השורות.

מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1.0 מ' מכל צד של העץ ולהשאיר 
עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי 
נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות  למנוע 

להגנתם. את הפס ניתן לרסס באחד מהשילובים שלהלן:
1. תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק לדונם + 
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מגבלותמינון/ריכוזתואריתיצרן/משווקשם התכשירחומר פעיל / שם גנרי

Glyphosate

ראונדאפ
גלייפוגן
גאלופ

גלייפוס
טייפון

רונדומור
גלייפון
טורונדו
רונדופז

ראונדאפ מקס

אגן
אגן

כצ”ט
לוכסמבורג

תפזול
אפעל 

גדות אגרו
פרימה

מכתשים
אגן

תרכיז נוזלי

גרגרים מסיסים

2%-0.5%

1%-0.25%

מעל גיל שנה

 Dimethylamine salt of
D-4,2

אלבר סופר
אמינובר

אמינופיליק
בר 720
שרדול

מכתשים
לוכסמבורג
מכתשים
תרסיס

אדמה אגן

תרכיז מתחלב
אבקה מסיסה
תרכיז נוזלי
תרכיז נוזלי
תרכיז נוזלי

0.25%-0.5%, בשילוב 
גלייפוסט 1%

משנה שלישית לנטיעה

Glufosinate Ammonium

בסטה 20
פאסטר
בסט-ביי
בומבה
ברנר

גלובוס

גדות אגרו
תפזול
תרסיס
אפעל

מכתשים
אגן

יש להוסיף משטח נוניוני1.5%-3%תרכיז נוזלי

Fluroxypyr
סטרן

טומהוק
פלאטון
טנדוס

אגריכם
אגן

תפזול
כצ”ט

0.5%תרכיז מתחלב
להדברת עשבים חד-
שנתיים ורב-שנתיים 

קשים

Diquat + Paraquatרגלון
ברן

סקאפול

מכתשים
אפעל
אגן

חייב משטח -1%-2%תרכיז נוזלי
זהירות!

Bromacil80 אורגן
האנטר

אגן
תפזול

אבקה רטיבה
אבקה רטיבה

50-100
מחייב הצנעה גרם/דונם

Carfentrazon Ethylגרגרים רחיפיםלוכסמבורגאורורה
5 גרם לדונם, בשילוב 

 גלייפוסט 
300-200 סמ”ק/ד’

משנה שלישית לנטיעה; 
לא באתרוגים

MSMAאינו מומלץ לשימוש 1.5%-3%תרכיז נוזלילוכסמבורגטרגט
בטמפרטורות נמוכות

רשימת קוטלי העשבים המורשים לשימוש בפרדס
קוטלי מגע בעשבייה קיימת

 חומר פעיל / 
מגבלותמינון/ריכוזתואריתיצרן/משווקשם התכשירשם גנרי

Bromacil80 אורגן
האנטר

אגן
תפזול

אבקה רטיבה
אבקה רטיבה

 50-100
מחייב הצנעה גרם/דונם

Diuron
דיורקס 80
דוריאן 80
סאנדורון

רקס

אגן
אפעל
תרסיס
תפזול

תרכיז רחיף
גרגרים מסיסים

תרכיז רחיף
משנה שלישית לנטיעה 250-100 גרם/דונם

לא לסנרייז ופומלו

Oxyflurofen

גול
גליגן
גלאון
גליל

אוקסיגל

אגריכם
אגן

אפעל
כצ”ט
תפזול

לא בלבלוב;400-200 סמ”ק/דונםתרכיז מתחלב
במינונים נמוכים קוטל 

מגע בלבד

Oxadiazonרונסטאר
סטאר

גדות אגרו
עד 600 סמ”ק/דונםתרכיז מתחלבתפזול

Diflufenicanלגטו
פאלקון

אגן
החל משנה לנטיעה50 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףתפזול

Propizamideהחל משנה לנטיעה200 גרם/דונםתרכיז רחיףאגןמגלן

Indaziflam500 משנה שלישית;15סמ”ק/דונםתרכיז רחיףלידוראליון
ראה מגבלות בתווית

מונעי הצצה
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תכשירי גליפוסינת אמוניום בריכוז 1.5%.
2. אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' + תכשירי גליפוסינת 

אמוניום בריכוז 1.5%.
פרדסים צעירים - משנה שנייה ושלישית

מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1.0 מ' מכל צד של העץ ולהשאיר 
עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי 
נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות  למנוע 
להגנתם. מומלץ לרסס בשורה באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר   .1
גלייפוסט בריכוז 0.5%-1%. משום שהאוקסיפלורופן אינו 

מונע נביטת קטניות, מומלץ לרסס בו לאחר הנביטה.
אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' או מגלן במינון של 150   .2
סמ"ק לדונם בשילוב תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300 
סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של 0.5%-1%. מומלץ לרסס 

לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר דיפלופניקן במינון של 50 סמ"ק/ד' + מגלן במינון   .3
של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז 1%-1.5% )התכשיר 
מגלן נועד למניעת נביטה של דגניים וכשות בהמשך(. מומלץ 

לרסס לאחר נביטת העשבייה.
פרדסים מבוגרים - מעל 4 שנים

מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
+ תכשיר  נביטה  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1

גלייפוסט 1%-1.5% + תכשיר אוקסיפלורופן 25 סמ"ק/ד'. 
שילוב מינון נמוך של אוקסיפלורופן מיועד לחיזוק הגלייפוסט 

ולהדברת עשבים החומקים מגלייפוסט.
+ תכשיר  נביטה  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .2
רובי מומלץ  וסטאר  בזנים פומלו  ג'/ד'.   100 ברומאסיל 
ג'/ד', ולא לרסס אם  להקטין את מנת הברומאסיל ל-50 
העצים אינם מפותחים ביחס לגילם. בשילוב זה אין צורך 

להוסיף תכשיר אוקסיפלורופן.
תכשיר אוקסיפלורופן 500-300 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט   .3

.1.5%-1%
תכשיר אינדאזיפלאם )אליון( במינון 15 גרם/ד' )יש לקרוא   .4

בעיון את מגבלות השימוש( + תכשיר גלייפוסט 1%.
ריסוס בתכשירים משולבים: ניתן לרסס בתכשירים המשולבים   
כמפורט בטבלה, בהתאם לזנים ולגיל העצים, כפי שרשום 

בתווית כל תכשיר.

הדברת מטפסים
בעונה זו יש לעקור ידנית את המטפסים הנושאים פרחים ופירות 
)אורגיה משינית, שעונית, חנק, אספרגוס ועוד(, כדי לעצור את 
הפצתם בפרדס. חלקות שהיו משובשות בדבקה, מומלץ לרסס 
בתכשיר ברומאסיל )לא בזן סטאר רובי ולא בפומלו(. הגלייפוסט 

והאוקסיפלורופן אינם מדבירים עשב זה.

מגבלותמינון/ריכוזתואריתיצרן/משווקשם התכשירחומר פעיל / שם גנרי

 Glyphosate +
Oxyflurofen300-200 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףמכתשיםאוקסיפאסט

קוטל עשבייה קיימת 
 בלבד; 

מעל גיל שנה

 Oxyflurofen
Propyzamide

אמיר
תבור

אגריכם
תפזול

לא בלבלוב250 גרם/דונםתרכיז רחיף

Glyphosate +
Oxyflurofen +

Diuron
משנה שלישית לנטיעה;400 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףאגןגליידר

לא בלבלוב

 Glyphosate+
Carfentrazone-Ethylמשנה שלישית לנטיעה;300-200 סמ”ק/דונםתרכיז שמן במיםלוכסמבורגגלייפורורה

לא באתרוגים

Diflufenican + Diuronשנתיים לאחר הנטיעה; לא 400 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףתפזולפרטנר
בסטאר רובי

Oxyflurofen + Diuronשנתיים לאחר הנטיעה; לא 400 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףתפזולאואזיס
בסטאר רובי

 Diflufenican +
Metribozinמורשה כאשר החלקה בת 400 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףאגןטווס

שנה רק בזנים שבתווית

תכשירים משולבים
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רגע לפני הגשם - נזקי ההתחממות הגלובלית:
 

מנתוני קנט-הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות- עולה: היקף נזקי מזג האוויר לחקלאות ברבעון השלישי של השנה 
עמד על כ-30 מיליון ש"ח  - זינוק של כ- 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 
שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט: ההשלכות של שינויי האקלים באות לידי ביטוי, שוב, בתכיפות של אירועי קיצון ובחוסר היכולת 

של החקלאי להתמודד עם תופעות אלה
 

אחת האמירות הידועות של הכדורגלן אלון מזרחי הייתה: "אין לי מה להוכיח לאף אחד והוכחתי את זה היום על המגרש...". 
נראה שבכל הקשור להתחממות הגלובלית ושינויי האקלים המצב דומה. כבר לא צריך להוכיח את התופעה, אבל הרבעון השלישי 
של השנה הוכיח אותה שוב. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות עולה כי היקף הנזקים לחקלאות כתוצאה מפגעי מזג 
האוויר הסתכם ברבעון השלישי של השנה )יולי-ספטמבר 2020(  בכ-30 מיליון ש"ח. זינוק של כ-30% ביחס לרבעון המקביל 
אשתקד, אז הסתכמו הנזקים בכ-23 מיליון ש"ח. מסיכון הרבעון עולה שוב כיההשלכות של ההתחממות הגלובלית היא בעיקר 

בתכיפותם של מקרי קיצון עוצמתיים במיוחד.
 

מהנתונים עולה כי תקופת הקיץ עברה ללא אירועים מיוחדים, אולם שבוע אחד שהתחיל בסוף אוגוסט ונגמר בתחילת ספטמבר 
הכיל בתוכו שני גלי חום רצופים ומשמעותיים. בין ה-29 ל-31 באוגוסט שררו , בעיקר בפנים הארץ, טמפרטורות גבוהות במידה 
ניכרת מהממוצע הרב שנתי ובאזורים מסוימים נמדדו למעלה מ- 45 מעלות. גל החום גרםלשורה של נזקים בענפי החקלאות 
השונים ובכללם בענף הלול, נזק בגידולי הפירות שבחלקם נצרבו מהשמש החזקה וחלקם פשוט התבשלו על העצים. כמו כן 

באותם ימים נרשמו נזקים משמעותיים לגידולי גפן היין. 
 

בהמשך, בין ה- 3-5 בספטמבר שרר גל חום קיצוני נוסף, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. באילת, לדוגמא, נמדדו באותה עת קרוב ל-49 
מעלות ובצפון הארץ )כפר בלום( נמדדו 47 מעלות. בירושלים נשבר שיא שהחזיק 118 שנה. ערכי החום ועקת החום המתמשכים 
שגורמים להפחתה בתוצרת החקלאית הגיעו ל 110-100% מהאחוז הרב שנתי. האירוע גרר מאות הודעות נזק של חקלאים על 
פגיעה בגידולי הפירות, הירקות, הגפנים והלולים.  גם בהמשך בחודש ספטמבר היה חם מהממוצע במידה ניכרת ובאזורים רבים 
בארץ היה זה חודש ספטמבר החם ביותר מתחילת המדידות. ספטמבר שבר שיאים לא רק בממוצע החודשי – נשברו בו שיאים הן 

בערכי הטמפרטורה שנמדדו בו והן במשך הזמן של אותם גלי חום. 
 

מבחינת חלוקה גיאוגרפית, ברבעון האחרון התקבלו בקנט למעלה מ-2,200 דיווחים על נזקים ממגדלים בצפון הארץ. מרבית 
הנזקים נגרמו לגידולי הפירות, זיתי השמן, הלולים והירקות. למעלה מ-870 דיווחי נזק התקבלו ברבעון השלישי של השנה 
ממגדלים במרכז הארץ כאשר הנזקים המרכזיים היו לגידולי הירקות, מדגה ואבוקדו. ממגדלים בדרום הארץ התקבלו למעלה 

מ-500 דיווחים על נזקים לגידולים, בעיקר לירקות, לפירות ולפלחה.
 

שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט:"שוב אנו עדים לכך שההשלכות המרכזיות של ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים  הןבהתגברות 
התכיפות של מקרי הקיצון. אם בעבר היינו עדים לגל חום קיצוני אחת למספר שנים, בשנים האחרונות אנו עדים לתכיפות המקרים 
ורק ברבעון האחרון היינו עדים לשני גלים קיצוניים שכאלה ולשבירת שיאי טמפרטורות. לתופעות דומות היינו עדים בחורף האחרון 
כאשר ההשלכות היו הצפות, שיטפונות וסערות שגרמו בתקופה קצרה לנזקים עצומים, נזקים שלחקלאי אין יכולת להתמודד עמם. 
נזקי הרבעון האחרון מעלים שוב את החשיבות שבתמיכת המדינה  בביטוח נזקי הטבע ובהקטנת החשיפה הכלכלית של החקלאי"  
תורג'מן מעריך כי  להמשך  תופעת ההתחממות הגלובלית יהיו השלכות ארוכות טווח על החקלאות הישראלית ובכלל זה שינוי 
בסוגי הגידולים, אזורי הגידול והתמודדות עם מחלות ומזיקים. "אם המדינה רוצה להבטיח את המשך האספקה הטריה והסדירה 
של תוצרת חקלאית, כחול-לבן, ומניעת תנודתיות בהיקפי התוצרת שיובילו לקפיצות משמעותיות במחירים, עליה להיערך בהתאם 

ובכלל זה לכלל ההיבטים הקשורים בחקלאות" אומר תורג'מן. 
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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
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