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 משולחנו של העורך
 

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

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

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

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

  :  10,זדק קהלת וצ
אַמר "“ ִבים ֵמֵאֶלה', ִכי ֹלא ֵמָחְכָמה ָשַאְלָת ַעל ַאל תֹּ 'ֶמה ָהָיה ֶשַהָיִמים ָהִראשִֹּנים ָהיּו טוֹּ
    ”"ֶזה
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העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין המובאים מטעמם.העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין המובאים מטעמם.
התוכן ומערכת הכללים של השפה, כמו גם הניסוח והמהותהתוכן ומערכת הכללים של השפה, כמו גם הניסוח והמהות

הן באחריות הכותב בלבד.הן באחריות הכותב בלבד.
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האם הקורונה תרחיב את כמות הפרי האורגני בשוק? האם הפרי 
יוקמו שווקים  )כולם מרמים קצת!( האם  באמת ללא טיפול? 
סיטונאיים שלמים לא רק להדרים אורגניים אלא גם לכל הפירות 

והירקות האחרים כמו בספרד? 
הניסיון הקצר בארץ כשל ופרדסים נעקרו. לדעת משווקי האורגני 
אין ספק שהשוק גדל והביקוש למזון אורגני מראה מגמה הולכת 
וגוברת. מצב הפרדסים האורגניים בכל העולם הוא באיכות ירודה, 
מאחר ואינו מטופל, במקביל שוק הפירות והירקות בתחום זה 
מציע סיכויי צמיחה גדולים. ספרד היא דוגמה, לצריכת מזון 
אורגני בכמות גבוהה ממדינות אחרות באירופה, אבל מדינות 
אלו עשויות להגיע לשם, בעוד שנתיים-שלוש. פתיחת שוק 
סיטונאי כמתוכנן בספרד, רק לפרי אורגני, תקדם עוד יותר את 
יותר.  הרחבת היצע המוצרים האורגניים ותאפשר גישה קלה 
חשוב להדגיש שכמות הפרי האורגני מדשדשת בשנים האחרונות 

סביב ה-4%-3%.
)ראה גם עמוד 15(



 טל עמית

תמונת מצב
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ג'ימי פאלון )מגיש וקומיקאי( – צפון קוריאה הכריזה לעצמה 
אזור זמן שנקרא " שעון פיון יאנג" והזיזה את השעונים חצי 

שעה אחורה.
1140לכן, אם עכשיו השעה בניו יורק היא 1140לכן, אם עכשיו השעה בניו יורק היא 1140 בבקר, בצפון קוריאה 

היא עדין )שנת( 1925....

עונת 2020/21 בחצי הכדור הצפוני 
WCO במחצית דצמבר התקיים מפגש )זום( במסגרת ארגון ה
)ארגון ההדרים העולמי( שבו השתתפו נציגים 7 יצרניות הדרים 
מחצי הכדור הצפוני ועוד 4 יצרניות מחצי הכדור דרומי. כ"כ 
נמסרו נתונים ע"י מדינות שלא הצליחו להשתתף במפגש )מצרים, 

יוון, תוניסיה וקפריסין(. 
המפגש נועד לעדכן כמויות בשליש הראשון של עונת 20/21 

במדינות השונות. 

אזורי הגידול של חצי הכדור הצפוני מחולקים )שרירותית( ל – 3 
אזורים: אירופה, שאר אגן הים התיכון וארה"ב.

קיים שוני רב בייצור בשלושת אזורי הגידול הללו ב 2020, 
כאשר, בנוסף, יש שוני רב ביו המינים, אפילו באותו אזור גידול:
ארה"ב – ירידה של 9% בייצור הכללי, לעומת עונה שעברה. 
הקליפים בעלייה של 5%, אך יתר המינים בירידה: אשכוליות 

4%, תפוזים 11% ולימונים 14%.
שאר אגן הים התיכון – ירידה בייצור בכל המינים, שמתבטאת 
ב 8% פחות תוצרת. 20% בלימונים, 13% באשכוליות, 7%

בקליפים ו 4% בתפוזים.
אירופה - תמונה שונה לגמרי. עלייה כללית בייצור, בשיעור 
של 10%, כאשר העלייה הבולטת ביותר היא בקליפים – 23%, 
בלימונים 8% ובתפוזים 6%. באשכוליות ירידה בשיעור 13%. 
היבול הגבוה בקליפים מתבטא בהרבה פרי קטן שלא ייקטף או 

שיופנה לתעשייה.
הערות שונות הקשורות לפתיחת העונה והמשכה -

ירידה של 3% ביבולי חצי הכדור הדרומי, מנע חפיפה בשוק  ‰
בין אזורי הגידול השונים והמעבר לא הורגש.

השליש הראשון של העונה )ספט' – נוב'( אופיין בביקושים  ‰
גבוהים לפרי הדר, תופעה שהחלה עם פרוץ המגיפה בפברואר
2020. החל ממחצית נוב' התמונה התהפכה, וביקושים לפרי 

הדר ירדו דרמטית.
מסחר בינ"ל והשפעות – ‰

ארה"ב ואירופה הטילו מכסים של 25% על יבוא הדדי. נראה
פחות פרי ספרדי בארה"ב ופחות פרי אמריקאי באירופה.

הברקזיט של בריטניה נכנס לתוקף ב 1.1.21. היבוא מאירופה
ישלם מכס בשיעור 16%, מה שיתן יותר אפשרויות לפרי

ישראלי.
רוסיה אסרה יבוא תוצרת מסין בשל בטחון מזון. דבר שיאפשר 

כניסה של יותר פרי מרוקני, ספרדי וישראלי.
בלי קשר אלינו – ערב הסעודית סגרה שעריה בפני יבוא
מטורקיה )זוכרים את רצח העיתונאי הסעודי בשגרירות?(. 

מה שמשאיר את השוק הזה כמעט בלעדית בידי המצרים.
סיכום שליש )עונה( ראשון

אפשר לתאר את השליש הראשון של עונת 20/21 כ"מעניין", 
כ"מפתיע", אך בעיקר בעייתי )ולא במרכאות(.

מה היה לנו בשליש הראשון :
בעייתי )1( – שער הדולר בשפל של עשור. ענף שכ 40%  א.
מההכנסות שלו הן צמודות דולר )זה כולל את התעשייה, וכל
השווקים שאים איחוד אירופי( לא יכול להתקיים בשער דולר 
כזה נמוך, כאשר התשומות השיקליות עולות משנה לשנה. 
אנחנו יכולים להתייעל, אנחנו יודעים להביא יבולים גבוהים 

– אבל לכל חבל יש את הקצה, שאחריו אין במה לאחוז.
בעייתי )2( – רק החלה העונה, והסינים הודיעו לנו שיאסרו  ב.
כניסת פרי ישראלי עד שלא נוכיח להם שהפרי שלנו בטוח 
מקורונה )כן, ממציאי הקורונה מבקשים שנוכיח שאנחנו לא 
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שקף - 1
1.3% מהיבול הייצור הכללי בחצי הכדור הצפוני נמוך השנה ב – 1.3% מהיבול הייצור הכללי בחצי הכדור הצפוני נמוך השנה ב – 1.3% מהיבול 

בשנה שעברה,
ומייצג את הממוצע של 5 השנים האחרונות – 29.1 מיליון טון 

)שקף 1(.
עוד אנחנו למדים מהנתונים, כי ב-5 השנים האחרונות חלה 
עלייה בייצור הקליפים בחצי הכדור הצפוני והם מהווים כיום 
28% מכלל הייצור. גם בלימונים חלה עליה בייצור מ 11% ל 

13% מכלל הייצור.
בתפוזים ובאשכוליות חלה ירידה בכמויות – התפוזים יורדים 
מ – 60% מנפח הייצור, ל – 56%, והאשכוליות מ 4% ל – 3% 

בלבד )שקף 2(.

שקף 2
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מדביקים אותם עם פרי ההדר שלנו(. האירוע היה בתזמון 
 100 נובמבר, למעלה מ  "נוח" מבחינתנו – תחילת  מאוד 
מכולות נמצאות "על המים בדרך לסין, והראשונות אמורות 

להגיע בטווח של ימים. 
הסינים דרשו מבדק מצולם )חלקו חי, לא מוקלט( של כל תהליך   
הקליטה, האריזה, האחסון, ההמכלה של הפרי לסין, כולל את 

ההתנהלות של עובדי האריזה )היגיינה, בדיקות וכו'(. 
התארגנות מהירה של הנהלת השירותים להגנה"צ וצוותי בתי   
האריזה שנבחרו לצורך המבדק וכן צוות השגרירות הישראלית 
בבייג'ין שתיווך והכווין את כל האירוע – איפשר לנו לעשות 
מבדק מצולם )אתגר טכנולוגי(, שבסיומו "יצאנו גדולים" 
והאיום הוסר, וכל המכולות שנשלחו הגיעו ליעדן. בהזדמנות 
זו – תודה רבה לכל הצוותים של הגנת הצומח, בתי האריזה 

והשגרירות בסין, שנטלו חלק באירוע המלחיץ הזה,
)3( – ארגון בת של הקהילה האירופית שאחראי  בעייתי  ג. 
על בטיחות מזון – EFSA, החליט לעשות לישראל שימוע 
בעניין עש התפוח המדומה. הרבה מילים אין מה לספר על 
ה״קירצוץ״ שלהם עלינו, מלבד שהכל מונע ממניעים פוליטיים 
נטו. לישראל היו 2 תפיסות עת"ם ב 2017, 3 ב- 2018, 7 ב 
2019 ו – 1 ב 2020. מ 2018 אנו מייצאים תחת פרוטוקול 

מחמיר של גישה מערכתית בנוגע למזיק זה. 
לשם השוואה – ב 2020 כמות התפיסות של עת"מ היו כלהלן –   
דרום אפריקה – 14, רואנדה – 21, קניה – 45 ואוגנדה – 127! 

למי עושים שימוע? – לישראל ולדרום אפריקה !   
השימוע טרם הסתיים, למרות שחלקו הראשון והשני הסתיימו.   
כמעט רב הנקודות זכו למענה הולם. אני מקווה שתוצאות 

2021 יהיו טובות כמו 2020 והאיום יוסר מעלינו.
מפתיע )1( – הערכת היבול של תחילת העונה הראתה ירידה  ד. 
משמעותית ביבולים של התפוזים וגם של האשכוליות. דובר 
על ירידה של 30-35% ביבול האשכוליות האדומות. למרות 
זאת, נכון לשבוע 51 שהסתיים ב 19/12/20 ייצאנו 33% יותר 
אשכוליות אדומות מאותה תקופה אשתקד, 4% יותר פומלית ו 
16% יותר אשכוליות לבנה. אשמח להיווכח שטעינו בהערכת 

היבול.
מעניין )1( – אינסוף מילים נכתבו ודוברו על הפוטנציאל  ה. 
האדיר של נרמול היחסים עם המדינות במפרץ ואנשים עמדו 

בתור לקבל רישיונות יצוא למדינות אלו. 
אז קצת פרופורציות חודשיים אחרי "פרוץ" נרמול היחסים   
– רק נסיכות אחת – דובאי, מאפשרת יבוא תוצרת מישראל. 
אבו דאבי ובחריין עדיין לגמרי לא שם. גם הלוגיסטיקה היא 

ארוכה ויקרה, כי טרם הותר מעבר יבשתי.
אם על כל מילה שנאמרה ונכתבה היה יוצא טון פרי הייתי   
בשמיים, אבל נכון להיום אני יכול לבשר על יצוא של 28 

טון פרי הדר בסה"כ.

בריאות טובה וחזרה מהירה לשגרה !

 2018/19   2019/20  2020/2021    51שבוע זן
-% שינוי ב
19/20 / 20/21

630215043%טבורי         
410%                                 קרה קרה       

2002,2851,9673,05916%רגילות   ' אשכ
1,00217,37313,09716,60533%סנרייז        
24211,40810,98811,2374%סוויטי        
31851179158%רדסון         

10191,509-47%           לימון צהוב    
1150%           לימקואט       
19118305394-61%קומקואט       

1224235-50%           ליים          
1897441,5022,268-50%מינאולה       
771179542,417-88%סנטינה        
189465136-59%           מיכל          
0%                      33אורה          
267326891,451266%אורי          
1820%           35156מירב          
1320%                                 אודם          

100%-           10                      קליפים שונים  
9843149113780%פומלו לבן     

1433605863-28%פומלו אדום    
2,14233,82130,21340,78812%כ          "סה

מצטבר

19/12/2020-  המסתיים ב51לשבוע  (טון)יצוא פרי הדר 



מבוא: כשהטרנד המהדהד מכל עבר הוא הוזלת "יוקר המחיה", 
נכון לבדוק מהם תשומות הייצור של התוצרת החקלאית ומה 

משקלו של כל רכיב ברשימת התשומות.
בדיקה שכזו מעלה כי בייצור מוצרי הצומח בחקלאות, מרכיב 
העבודה הוא בעל המשקל המשמעותי ביותר. ע"פ המחלקה 
לכלכלת הייצור במשרד החקלאות )לשנת 2018( מרכיב העבודה 
הממוצע מהווה 39% מסך כל הוצאות הייצור בענפי הצומח. 
בפועל בגידולי הצומח האינטנסיביים, מרכיב העבודה מגיע עד 

לכדי 50% מסך הוצאות היצור.
כאן נעסוק רק בעלויות של העובדים הזרים )עו"ז(, לאלה משקל 
)בשום אופן אין הכוונה  ניכרים בענף החקלאות.  ומשמעות 

להקיש לגבי עובדים ישראלים(
רכיבי תשומות הייצור

העלויות הכרוכות בהעסקת עובד זר נובעות מכמה מקורות, מקצתם 
מכוח החוק הצרוף )כגון: חוק שכר מינימום, חוק פיצויי פיטורים, 
חוק שעות עבודה ומנוחה(, ומקצתם מכוח הסכמים קיבוציים 
וצווי הרחבה )דמי הבראה, ענף החקלאות, ביטוח פנסיוני מקיף 
במשק( ה משליכים ישירות על השכר ממנו נהנים העו"ז. בנוסף 
ישנן עלויות מכוח חוק עובדים זרים ותקנותיו אשר מקנות לעו"ז 

פריווילגיות מיוחדות.
להלן "התשלומים העודפים" שאותם, נכון לדעת הח"מ, )פורט 

במאמרים קודמים( לבטל ואותם יש להחריג באשר לעו"ז.
החישוב מתייחס לעובד זר שעבד במשרה מלאה )ללא שעות נוספות( 

במשך 5 שנים באותו מקום עבודה ועל פי כל המתחייב מהדין:

הסכום לשנה בש"ח:הסכום לחודש בש"ח:הרכיב

3494,188פנסיה

4475,364פיצויי פיטורים

 
 
 

 
 

 
 

  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

הגיע הזמן להפסיק לדבר 
ולהתחיל לעשות

הנטל על החקלאים וההשפעה על יוקר המחייה או עוד על עלויות העסקת עובד זר בחקלאות
כמה זה עולה? למה ומדוע מוצדק להחריג את העובדים הזרים? )קריאה רביעית( 

1892,265דמי הבראה )הצו הכללי(

7178,604צו ההרחבה בחקלאות*

1682,020אגרות

4805,760מגורים ונלוות )הפרש(

67800ביטוח בריאות )הפרש(

2,41729,004סה"כ

משמעות הנתונים שלעיל היא כי "העלות העודפת" של כלל 
העובדים הזרים בענף החקלאות מגיע לכדי יותר מ-700 מיליון 
₪ לשנה! סכום נכבד זה, ללא ספק, יש לו השפעה על רווחיות 

הייצור ועל מחירי התוצרת החקלאית. 
אז מדוע "מותר" להחריג את העובדים הזרים?

העובדים הזרים בחקלאות מגיעים ממלכת תאילנד שבה שכר 
המינימום עומד על כ-900 ₪ לחודש. העלות הכוללת של העסקת 
עו"ז בחקלאות בישראל מגיעה כדי כ-8,000 ₪ לחודש למעט 
האגרות, כל שאר רכיבי העלות הם תשלומים מהם נהנה העו"ז.
בין השתכרות העובד התאילנדי בארץ לעומת השכר  היחס 

בארצו הוא 1 ל-7-8!
נחשבים  לא במקרה העובדים התאילנדים השבים לארצם, 
לעשירי הכפר עד סוף ימיהם, לא מקרה הוא שתור המועמדים 
לעבודה בישראל הוא הארוך ביותר לעומת מועמדים לעבודה 

בארצות אחרות. 
השוואה זו מייתרת את השאלות האתיות בדבר פגיעה בעובדים 
התאילנדים ככל שאלה יוחרגו מכלל העובדים בענף החקלאות 

לעניין שכרם ותנאיהם.
אוסרות  לאומיות  בין  כאילו אמנות  הנגד... טענות  טענות 
ניתן להפלותם לעומת עובדים  ולא  התייחסות שונה לעו"ז 

ישראלים לעניין שכרם, אינן עומדות במבחן המציאות.
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על קצה המזלג: 
 * בבג"צ שעסק בחלות החוק לעניין שעות עבודה נוספות של 
עובדי סיעוד זרים נקבע שהחוק אמנם חל, אבל... החלתו לעניין 
חובת תשלום שעות נוספות למטפל סיעודי "תייקר את שירותי 
הסיעוד במידה שלא תאפשר דווקא למטופלים חסרי האמצעים 
להסתייע בעובדי סיעוד" ועל כן אין בד"כ חובת תשלום בעד 
שעות נוספות. הנה כי כן, בית המשפט הגבוה לצדק החריג את 
העו"ז העוסקים כמטפלים מהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה 

מטעמים פרקטיים.
 ** וגם, המדינה החריגה את העובדים הזרים בעניין נקודות 
הזיכוי, המדינה היא זו ששללה )ולו חלקית( את נקודות הזיכוי 
לעו"ז באופן שפוגע בשכרם הנקי, והפעם לטובת קופת המדינה.
 *** בהערה נוספת יצוין כי גם המוני העובדים שנודדים ממזרח 

גילוי נאות: מכתב זה נתקבל מיאיר אופק-חבר טוב שהיה בעברו 
סמנכ"ל מכון הייצוא בישראל.

אדוני הנכבד עורך העיתון של הפרדסנים 
יפה בחוץ ותפל לחלוטין בפנים !.

אני שולח לך תצלום של קלמנטינה יפיפיה שקניתי היום בסופר. 
היא יפה מבחוץ ותפלה מבפנים. ללא טיפת מיץ. 

האם אני יכול להיתלונן בעיתון המכובד שאדוני עורך על הבלוף 
שמוכרים לנו?

 יאיר )קאופר(אופק

תשובה: יאיר היי, 
כבר אמרתי שבכל העולם מרמים )ראה גיליון- 145(

אירופה למערבה לא נהנים שם מאותם תנאים המוקנים לעובדים 
המקומיים, כך לעניין שכר מינימום, פנסיה ועוד.

 תובנות
1.עלות העבודה בייצור תוצרת צמחית ככלל משפיעה על מחירי 

התוצרת ותורמת ל"יוקר המחיה".
2.לעלות העסקת עו"ז בחקלאות, לאור משקלם בענף, השלכה 
משמעותית על סך ההוצאות בייצור תוצרת חקלאית מהצומח.

3. העובדים התאילנדים נהנים בישראל מתנאים מפליגים לעומת 
השכר בארצם.

 מסקנה - קריאה לפעולה:האמור לעיל מונח לפתחם של מקבלי 
ההחלטות שנקראים לפעול להחרגת העו"זלעניין שכרם, לביטול 
האגרות המחויבות בגין העסקתם, ולביטול הפריווילגיות המוקנות 

להם! ויפה שעה אחת קודם.

תלונת לקוח

8

לורדה ולילדים

תנחומינו על פטירת 

חיים בן חיים
פרדסן גדול בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, עד יומו האחרון

ענף ההדרים בישראל
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כרמל-אגרקסקו תאפשר לחקלאים ישראלים 
לבצע יצוא תוצרת חקלאית לדובאי ולאמירויות 
לרבות כל הקשור בלוגיסטיקה, הובלה ומימון 
בחוות  להשקיע  מתכוונת  כרמל-אגרקסקו   #
חקלאיות באיחוד האמירויות תוך שילוב טכנולוגיה 

חקלאית מתקדמת 
 

פירות וירקות תוצרת ישראל הוצגו מעוטרים בדגל ישראל בטקס 
רשמי שנערך בשוק "פרש מרקט" )"FRESH MARKET"( באזור 
ראס אל כור בדובאי. האירוע נערך במרכז הקמעונאי המרכזי 
של דובאי המהווה מרכז סחר אזורי בו נמכרים מדי יום אלפי 
טונות של תוצרת מקומית ומיובאת. בדובאי מציינים כי האירוע 
מסמן צעד נוסף בעקבות נורמליזציה של היחסים בין איחוד 

האמירויות הערביות לישראל.

שיתוף הפעולה הרשמי בין ישראל ודובאי יאפשר לחקלאים 
מישראל לשווק ישירות את תוצרתם לאיחוד האמירויות מחד, 
ולאיחוד האמירויות להרחיב את מקורות התוצרת החקלאית 

המיובאת, מאידך.

האירוע, בו הוצגה התוצרת הישראלית בדובאי, נערך בהשתתפות 
שלומי פוגל, יו"ר כרמל-אגרקסו ויואב שור, מנכ"ל כרמל-
אגרקסקו ובהשתתפות בכירים באיחוד האמירויות ובכללם 
סולטן אחמד בין סוליים, יו"ר ומנכ"ל DP World; אסה עבדול 
רחמן אל האשמי, ראש לשכת אבטחת המזון בלשכת ראש 
הממשלה; מוחמד אל דהאני, מנהל תחום פיתוח חקלאות 

המסחר בין ישראל ודובאי מתהדק: הושק 
שיתוף הפעולה בין כרמל-אגרקסקו ובין 

מדינות המפרץ

ובריאות במשרד לשינוי אקלים וסביבה )MOCCAE(; עאדל 
MOCCAE; מוחמד  סייד אל האשמי, מנהל אזור דובאי ב- 
אל מועלם, מנכ"ל DP WORLD באיחוד האמירויות; אחמד 
מחבוב מוסאביח, מנכ"ל מכס דובאי; ח'אליד מוחמד שריף אל 
עוואדי, מנכ"ל מגזר הבריאות, הבטיחות והסביבה בעיריית 

דובאי, ובכירים נוספים באיחוד האמירויות הערביות.

שלומי פוגל, יו"ר כרמל אגרקסקו, אמר באירוע: "אנו נרגשים 
להיות חלק מהקשרים ההולכים ומתפתחים בין ישראל לאיחוד 
ויחד עם עמיתינו בדובאי, אנו מתחילים לראות  האמירויות 
טריים  חקלאיים  מוצרים  של  לייצוא  השלום'.  'פירות  את 
מישראל לאיחוד האמירויות יש יתרון משמעותי בגלל הקרבה 
הגאוגרפית ומהירות ההובלה של המוצרים ישירות לשווקים 
באיחוד האמירויות ומחוצה לה. התוצרת הישראלית הטריה 
יכולה להגיע לנקודות המכירה בדובאי מספר שעות בלבד 
לאחר הקטיף,. החקלאות הישראלית היא נחשבת למתקדמת 
מאוד ואנו שמחים ובטוחים שגם הלקוחות והצרכנים במדינות 

המפרץ ייהנו מהתוצרת שלנו".

פוגל הוסיף כי כרמל-אגרקסקו מתכוונת להשקיע בהקמת חוות 
חקלאיות באיחוד האמירויות תוך שילוב החידושים האחרונים 
בטכנולוגיה חקלאית. בנוסף, כרמל-אגרקסקו תאפשר לכל 
חקלאי ישראלי שירצה לייצא את תוצרתו לאמירויות לבצע דרכה 
את ההליך כולו ובכלל זה בדיקה, מימון, הובלה ולוגיסטיקה 

ומכירה בשוק בדובאי.
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81% מהישראלים מעדיפים תוצרת חקלאית ישראלית אבל רק 
אחד מתוך 10 יודע לזהות מהי תוצרת ישראלית 

העדפות של  על  מפתיעים  נתונים  מגלה  חדש  צרכני  סקר 
הישראלים 

7 מתוך 10 ישראלים היו מעוניינים לדעת את ארץ המקור   •
לפני הרכישה 

למעלה מ-60% ישראלים מוכנים לשלם יותר עבור תוצרת   •
ישראלית 

רק 1 מכל 10 ישראלים יודע להבחין בין תוצרת ישראלית   •
למיובאת 

בימים שבהם כלכלת ישראל מצויה במשבר ועגבניות טורקיות 
מציפות את רשתות השיווק, בחרו בארגון השומר החדש בשיתוף 
עם מרכז המועצות האזוריות והתאחדות האיכרים בישראל לצאת 
עם קמפיין לקידום חקיקת סימון תוצרת חקלאית ישראלית. 
בסקר שערכו בקרב הציבור, על מנת לבחון האם קיימת העדפה 

לצריכת תוצרת מקומית עלה כי: 
81% מהציבור הישראלי מעדיפים תוצרת חקלאית ישראלית   •
למעלה מ-50% מהציבור אכפת מהו מקור התוצרת בטרם   •

הרכישה 
למעלה מ-60% ישראלים מוכנים לשלם יותר עבור תוצרת   •

ישראלית 
למעלה מ-90% לא יודעים להבחין בין תוצרת ישראלית   •

למיובאת 
כ-53% רוכשים תוצרת חקלאית ברשתות השיווק, כ-15%   •

רוכשים ישירות מהחקלאי 
הסקר פורסם במדיות החברתיות במהלך 7 ימים בחודש אוגוסט 
2020, עליו השיבו 471,1 ישראלים. משיבי הסקר התבקשו לענות 
גם על שאלות דמוגרפיות- מגדר, גיל וצורת התיישבות במטרה 
להבטיח מדגם מייצג של האוכלוסייה והימנעות מהטיות בדגימה. 
בעקבות תוצאות הסקר, יצאו ארגון השומר החדש בשיתוף עם 
מרכז המועצות האזוריות והתאחדות האיכרים לקמפיין הקורא 
לציבור לחתום על עצומה לתמיכה בחוק לסימון תוצרת חקלאית 

 ./http://israeli-farmers.co.il .ישראלית
הארגונים קוראים לכנסת לחוקק את חוק הסימון כדי לאפשר 

לצרכן הישראלי שקיפות ולאפשר לצרכן לבחור. 
חקלאים רבים מוכרים במחירי הפסד ונאלצים להשמיד תוצרת, 
בחקלאות  ערכית  בחירה  יאפשר  רבים מהם חשים שהחוק 

ישראלית. 
טוביה עדן, מגדל עגבניות שרי בעוטף עזה: "בתור חקלאי 
שמגדל עגבניות בעוטף עזה, בתור אדם שעושה מילואים כל 
שנה, לקבל בצאלים עגבניות מטורקיה או מעזה, כשאני בעצמי 

מגדל עגבניות פה בעוטף, זה בזוי בעיניי". 
גיורא אביהר, מגדל מלפפונים בערבה: "מערבבים את המלפפונים 
שלי עם מלפפונים מעזה או טורקיה ולוקחים מחיר גבוה כאילו 
כל התוצרת ישראלית, אך לי משלמים לפי המחיר הנמוך של 

היבוא. ככה כולם אכלו אותה, גם החקלאים וגם הצרכנים". 

מנכ"ל ומייסד ארגון השומר החדש, יואל זילברמן: "הציבור 
בישראל אומר באופן חד משמעי שהוא רוצה לקנות תוצרת 

כחול-לבן! לצערנו כיום לא קיימת בסופר שקיפות לאזרחים. 
יש לאפשר לצרכן להפעיל שיקול דעת ערכי לצד שיקול הדעת 
התועלתני. יש לסמן בכל סופר ואצל כל ירקן את האזורים של 
התוצרת הישראלית בצבעי כחול לבן. ובכך לעודד את הצרכן 
הישראלי לאכול מפרי אדמתו ממש, לחזק את החקלאים ולאפשר 

הרחבת מעגלי פיתוח וחדשנות חקלאיים ישראליים". 
יו"ר התאחדות האיכרים והמגזר העסקי, דובי אמיתי: "סימון 
תוצרת חקלאית ישראלית הוא צעד קטן למחוקק וצעד גדול 
וירקות מודע בכל מוצרי הצריכה  לצרכן אשר מלבד פירות 
למדינה שבה הם יוצרו. אנו מבקשים לסמן את הפירות והירקות 
שגודלו בישראל ולאפשר לצרכן שקיפות ואת היכולת לבחור, 
כפי שהוא עושה כשהוא רוכש פסטה, או כל מוצר צריכה אחר." 
יו"ר מרכז המועצות האזוריות, שי ח'ג'ג: ״תושבי ישראל רוצים 
לצרוך תוצרת ישראלית ולדעת מה מקור התוצרת החקלאית 
שהם קונים, כפי שחתום בכל מוצר אחר. דווקא בימים אלה, 
נחזק את החקלאות הישראלית, שמבטיחה לנו מזון טרי ובריא 
בשגרה ובעיתות חירום, במלחמה ובמגיפה. מחובתינו להבטיח 
שהמשקים החקלאיים ימשיכו לפעול ושתמיד יהיה מזון טרי 

בישראל". 
 

 

סקר: העדפות
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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.

מרוקומרוקו
מחסור במים וקיץ חם, גובים את מחירם מחסור במים וקיץ חם, גובים את מחירם 

של הדרים מרוקאים.של הדרים מרוקאים.
הביקוש לפרי הדר מרוקאי הגיע לרמה הביקוש לפרי הדר מרוקאי הגיע לרמה 
נעלם  זה  ביקוש  אך  תקדים.  נעלם חסרת  זה  ביקוש  אך  תקדים.  חסרת 
המנדרינות  עונת  השנה,  המנדרינות לחלוטין  עונת  השנה,  לחלוטין 
בהולנד.  בעיקר  קשה,  בהולנד. המרוקאית  בעיקר  קשה,  המרוקאית 
עונת הקלמנטינות המרוקאית החלה עונת הקלמנטינות המרוקאית החלה 
שבועיים-שלושה מוקדם מהרגיל. לכן, שבועיים-שלושה מוקדם מהרגיל. לכן, 
היא תסתיים גם כמה שבועות מוקדם היא תסתיים גם כמה שבועות מוקדם 
יותר. הביקוש הוא בינוני מאוד כי פרי יותר. הביקוש הוא בינוני מאוד כי פרי 
וזה  בזול,  ויוון מוצע  וזה הדר מאיטליה  בזול,  ויוון מוצע  הדר מאיטליה 

מפעיל לחץ על השוק. מפעיל לחץ על השוק. 
המחירים נעים בין 7,50 יורו ל 9,00- המחירים נעים בין 7,50 יורו ל 9,00- 
יורו עבור מנדרינות מאגדיר ומאזורים יורו עבור מנדרינות מאגדיר ומאזורים 
8,508,50אחרים במחיר של בין 8,508,50אחרים במחיר של בין אחרים במחיר של בין 8,508,50 יורו ל- יורו ל-11,5011,50
יורו, זו גם עונה נורמלית מאוד מבחינה יורו, זו גם עונה נורמלית מאוד מבחינה 
איכות הפרי. המחסור במים והקיץ החם איכות הפרי. המחסור במים והקיץ החם 

גבו את מחירם של הדרי מרוקו.גבו את מחירם של הדרי מרוקו.

קארה קארה 
צירוף של מכירות טובות, טמפרטורה 
לתת  צפויים  קרב,  מולד  וחג  נמוכה, 
דחיפה נוספת לביקוש לכל סוגי ההדר, 
ובתוכם גם לתפוז האדום, קארה קארה, 
נסיבות אלו ישפיעו גם על יציבות ברמת 
המחיר. קארה קארה נמכר מצויין בגרמניה 
ובתחילת ינואר, יחלו בשיווק סנגווינלה. 
את העליה בביקוש לזן האדום מייחסים 
נוגדי חמצון בשל  גבוהות של  לרמות 
היתרונות הבריאותיים שלהם בתקופה 

זו של הקורונה . 

שביתה בספרד
התאחדות יצרני החקלאות של ולננסיה 
)AVA-ASAJA( הביעה דאגה מהשביתה 
לפני  בספרד  האריזה  בבתי  שהוכרזה 
חג המולד. שביתה כזו עלולה להשפיע 
ישירות על המחירים מאחר ואלו נקבעים 

ע״י מפיצים בטרם ידועות ההוצאות.

C ויטמין
יכול לשמר את מסת השריר   C ויטמין 

אצל אנשים מעל גיל 50
מחקר חדש מגלה כי לאנשים מבוגרים 
Cשאוכלים הרבה ויטמין Cשאוכלים הרבה ויטמין C - שנמצא בדרך 
כלל בפירות הדר וירקות - נשמרת מסת 
נוטים  שריר השלד החשובה שאנשים 
לאבד ככל שהם מזדקנים . אנשים מעל 
50גיל 50גיל 50 מאבדים עד אחוז אחד ממסת שריר 
השלד שלהם מדי שנה, וההפסד הזה יכול 
להשפיע על יותר מ 50- מיליון אנשים 
זו עלולה לגרום  ברחבי העולם. בעיה 

לשברים או נכות פיזית.

ישירות  מנדרינה  הזמנות 
שחקים,  הרקיעו  לצרכן 

קליפורניה.
עונת המנדרינות בקליפורניה בעיצומה, 
הממוקמים  המגדלים,  איגוד  ועבור 
למרגלות סיירה נבאדה, הנפח והאיכות 
בעונה זו נראים ממש טובים, הקטיף החל 
במועד, בתחילת נובמבר וזו הייתה שנה 
טובה מאוד עבור המגדלים באזור. העצים 
עמוסים בפרי ומפעילים משמרות כפולות 
לקטיף. המנדרינה היא סצומה, שתהיה 

זמינה עד תחילת ינואר.

 Agrosta
הטכנולוגיה הפכה לרפרנס בתחום הפירות 
מכשירים  יצרנית  אגרוסטה,  והירקות 
מדעיים צרפתית, לתחום הפירות והירקות, 
נהנתה מאוד מהתנופה בשוק האוכמניות, 
יעילות הטכנולוגיות  להוכיח את  כדי 
שלה ולשפר את המוניטין. המכשירים 
בשוק  זה  בתחום  כסטנדרט  נחשבים 
הצרכנים האירופי, כמו גם דרום אפריקה 
ואוסטרליה )בדר' אפריקה יש לחברה נתח 

שוק של 100% לאוכמניות(. 
החברה החלה לפעול גם בשוק ההדרים. 
היא מציעה מכשירים למחקר גנטי ומספקת 
לחברות גדולות, אוניברסיטאות בתחומי 
הרפואה והרוקחות את המכשיר. הלקוחות 

הם: מגדלים, אורזים, וחוקרים.

אשכוליות  על  אשכוליות מכסים  על  מכסים 
אמריקאיותאמריקאיות

האיחוד האירופי הטיל לאחרונה מכסים האיחוד האירופי הטיל לאחרונה מכסים 
ומוצרים  ומוצרים על אשכוליות אמריקאיות  על אשכוליות אמריקאיות 
חקלאיים אחרים כ-4 מיליארד דולר. חקלאיים אחרים כ-4 מיליארד דולר. 
המכסים, שאושרו על ידי ארגון הסחר המכסים, שאושרו על ידי ארגון הסחר 
סובסידיות  על  עונש  הם  סובסידיות העולמי,  על  עונש  הם  העולמי, 

אמריקאיות לחברת בואינג.אמריקאיות לחברת בואינג.
נקלעת  האמריקאית  החקלאות  נקלעת שוב  האמריקאית  החקלאות  שוב 
למחלוקת ומגדלי אשכוליות משמשים למחלוקת ומגדלי אשכוליות משמשים 
כמנוף במשא ומתן בנושא שאינו שלהם. כמנוף במשא ומתן בנושא שאינו שלהם. 
התעריף על אשכוליות לפני השינוי התעריף על אשכוליות לפני השינוי 
45 סנט לקרטון 45 סנט לקרטון  האחרון הסתכם בכ האחרון הסתכם בכ 
והתעריף החדש יסתכם בכ- $ 6 פלוס והתעריף החדש יסתכם בכ- $ 6 פלוס 

מינוס לקרטון.מינוס לקרטון.מינוס לקרטון.
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הדרים מיובשים 
אפשר למכור פירות כפירות יבשים ככל 

שעונות השנה מתקדמות. 
עם זאת, אם פירות או ירקות מיובשים 
באמצעות חום, חומרים מזינים עלולים 
להיהרס וטעמים עלולים להיעלם.. זו 
הסיבה שייבוש מזון לא תרמי - כלומר 
ללא חימום - פופולרי במיוחד בענף. 
בחברת  שפותח  חדש  ייבוש  תהליך 
Empa, מבטיח כעת להפוך את ייבוש 

יותר באנרגיה, מהיר  המזון לחסכוני 
ואפילו עדין יותר כאשר להבי הרוטור 
נוצר דפוס  של המאוורר מסתובבים, 

רוח אחיד. 
מחיי  הזו  התופעה  את  מכירים  אנו 
היומיום, כאשר משתמשים במאוורר 

כדי לקרר אותנו ביום קיץ חם. 

תופעת לוואי לא רצויה יכולה להיות 
תחושה לא נעימה לעיניים, שהולכות 
ומתייבשות יותר בגלל הרוח שנוצרה 

באופן מלאכותי. 
תעשיית המזון מנצלת את האפקט הזה 
וירקות מיובשים  מזה זמן רב: פירות 
בתעשייה ללא תוספת חום, מכיוון שחום 
מפחית חומרים מזינים וניחוחות.“ייבוש 
בעזרת  מזון  של  תרמי״  לא  סיבובי 
זמן  הרבה  לוקח  גדולים  מאווררים 

ואנרגיה. 
רב  זמן  כבר  שהתעשייה  הסיבה  זו 
מחפשת שיטה חסכונית יותר באנרגיה, 
חוקרי empa פיתחו כעת מערכת ייבוש 
המתאימה  באנרגיה,  יותר  חסכונית 

ליישומים תעשייתיים. 

קולפן עומק להדרים
מגוון של קליפות הדרים מכילות ניחוחות 
עשירים, שיכולים לשרת פונקציות שונות 
כמו הטעמים של משקאות, תיבול אוכל 
או הכנת ניחוחות. כל סוג פרי דורש דרך 
קילוף משלו. יש קולפן חדש להדרים, 
המטרה היא לנצל באופן מקסימאלי את 
מלוא הפוטנציאל של ההדרים. איכות 
הלהב ותנועת הקילוף הם שני הגורמים 
החשובים ביותר שמגדירים 'קולפן טוב'. 
 לא רק העיצוב הפיזי, כגון אורך, רוחב 

וצורת הקולפן, אלא גם לחומר תפקיד 
הלהב  איכות  את  להשיג  כדי  חשוב. 
הטובה ביותר, משתמשים בחומר העליון 
של הלהב לקולפן, ואת המתכת המשמשת 
כמה להבים ניתן לייצר רק ביפן. על מנת 
נעשות  להגיע לתוצאות אופטימליות 
נע  בדיקות רבות, על המסלול שעליו 
מהירות  ובקרת  הקילוף  זווית  הלהב, 
צריכים  הללו  האלמנטים  כל  סיבוב. 

להיות מאוזנים ולתקשר ביניהם. 

אפריקאים  דרום  תפוזים 
מעולם לא קיבלו כזה מחיר 
עונת ההדרים הדרום אפריקאית כמעט 
הסתיימה. במיוחד תפוזים, השוק מעולם 
לא היה עמוס יתר על המידה. לאורך כל 
העונה היה יותר ביקוש מהיצע. מעולם לא 
היו מחירים כה גבוהים. השוק האירופי לא 
היה בראש סדר העיפויות המיידי בשנים 
האחרונות. אבל בהשוואה ליבשות אחרות, 
הוא הצליח היטב. אפקט זה שנגרם על 
ידי משבר הקורונה בשל "אכילת בריאות" 
סייעה בעניין. יש הערכה בקרב סוחרים 
בהולנד שהביקוש הטוב ימשיך ככל הנראה 

עד סוף העונה. 

מצרים-סין,עם עובדות לא 
ניתן להתווכח 

עונת התפוזים החלה, אך היבואנים הסינים 
מחכים לראות כיצד יתפתח השוק. התפוז 
שעברה  בשנה  רווחי  היה  לא  המצרי 
יבואנים רבים סבלו  כשהמגפה פרצה. 
מהפסד כספי משמעותי. הוצאות ההובלה 
גדלו במהירות בחודשים האחרונים בגלל 
בנוסף  שיש מחסור במכולות משלוח. 
יותר מאז.  נהלי המכס הפכו לחמורים 
יותר  לוקח  המשמעות היא שלמוצרים 
מסוימים  ובמקרים  במכס,  לעבור  זמן 
המכולות תקועות בנמל זמן רב. בתפוזים 
יש אחוז סוכר גבוה ויש סיכון באיחסון 
להפחית  לכן  החליטה  מצריים  ארוך. 
את כמויות הייצוא כדי למזער את נזקי 
 המחיר, תפוזים מתוקים עולים בסביבות
12-13 דולר לקרטון )15 ק"ג, CIF( ירידת 
המחירים היא בעיקר תוצאה של ירידה 

בצריכה במהלך המגפה.
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ביקוש  עורר  וגשם  קור 
לפירות הדר קטנים

היסטוגרמה: שבוע 47 מחירי פרי קטן ל 
100 ק״ג.

מזג האוויר הסתווי, קר וגשום, בתחילת 
נובמבר, עורר את הביקוש לפירות הדר 
קטנים, הזמינות של קלמנטינות התרחבה, 

והמשלוחים הספרדים שלטו בשוק. 
 2.3 ויותר בתיבות של  יותר  הם טופלו 
ק"ג. העונה היוונית החלה עם משלוחים 
קטנים לפרנקפורט. שהוצעו בתיבות עץ 
של 10 ק"ג. היה גם הייבוא המרוקאי שהיה 
זמין החל משבוע 48 גם בשווקים אחרים. 

הסטסומה הטורקית הייתה השלטת. 
לא תמיד הם יצרו ממספיק ביקוש, כך 
נאלצו להוריד את המחירים  שסוחרים 

מפעם לפעם. 
המאפיינים האורגנולפטיים הותירו משהו 

מבוקש: 
פירוש הדבר היה שסוחרי ברלין נאלצו 

לתקן את המחיר ל-1 יורו לק"ג. 
ההיצע היה טעים מאוד 

הדרים אקזוטיים
מאוקטובר הביקוש להדרים אקזוטיים 
התחדש לאחר מספר חודשים קשים עקב 
המגפה, שוק ההדרים האקזוטי הופעל 
מחדש במקביל להתאוששות הדרגתית 
של מסעדות וקייטרינגיים. ליים האצבעות 
החל בספרד באקטובר. אומרים בחברת 
Nalans Citrus הספרדית, שהתמחתה בפלח 

הדרים זה:
"לאחר התחלה קשה בגלל המצב, אנו 
על  ומספקים ללקוחותינו  מתאוששים 

בסיס שבועי״. 
הביקוש חזר בבריטניה ובהולנד, ואילו 
בצרפת הביקוש הולך ומתגבר.. מוצרי 
גורמה, כמו ליים האצבעות או קוויאר 
רק מהסגירה של  הושפעו  לא  הדרים, 
מסעדות אירופאיות, שכן במהלך חודשי 
משבר הבריאות סופרמרקטים וקמעונאים 
התמקדו במוצרי סחורות, כמו פירות הדר 
והותירו את המומחיות  קונבנציונליים 

בצד.

Fruit Logistica ברלין
דוכן  הזמינו  לא  שעדיין  החברות  כל 
2021 כעת  ומעוניינים להירשם לשנת 
יכולים להירשם. יהיו מציגים חדשים ב 
2021 בתערוכה שתיערך במאי בברלין. 
הביקוש העז של מגזר הפירות והירקות 
העולמי הדגיש את החשיבות של אירוע 

פנים אל פנים. 
לקוחות חדשים  גדול להשיג  רצון  יש 
באמצעות פגישות אלו. המהדורה המיוחדת 
של FRUIT LOGISTICA תאפשר לעשות 
עסקים באופן אישי, אך היא גם תציע 
אפשרות ליצור קשרים בפורמט דיגיטלי
לחברות שאינן יכולות להשתתף כמציגים 

או כמבקרים מיוחדים בשנת2021.
"מציגים מהמגזרים השונים בשרשרת, 
החל מפירות וירקות טריים ועד אריזות, 
לוגיסטיקה, זרעים ודשנים, מכונות חממה 
יכולים  ומכונות חקלאיות  וטכנולוגיה, 
כעת להירשם להשתתף במהדורה מיוחדת 
של FRUIT LOGISTICA. שלב הרישום 
הראשון, שנסגר ב- 20 בנובמבר 2020, 
 FRUIT -היה שמור למציגים שנרשמו ב

 .LOGISTICA
 40 מ-  חברות   400 נרשמו  כבר  כיום 

מדינות, כולל חברות מכובדות רבות.
סדר  בראש  ויזום  ישיר  מידע  חילופי 
יוזמי המפגשים. תמיד  העדיפויות של 
זו הייתה נקודת מפגש מרכזית לחיזוק 
היחסים העסקיים הבינלאומיים, לדון עם 
בעלי עניין בפגישות ולהכניס פרויקטים 

חדשים.

25% יותר בבלגיה. 
הדר  פרי  ליותר  בבלגיה  ציפייה  יש 
ספרדי הפרי מגיע באיכות טובה ומצפים 

ל25% יותר פרי מאשתקד. 
מצב השוק חיובי, היתה התחלה טובה 

מאוד והביקוש טוב. 
התפוזים מדרום אפריקה היו באיכות 

סבירה. אבל אין ספק שהנבלינה הטריה, 
הקלמנטינות והסטסומה עדיפים. 

C הגבירו  לוויטמין  והקשר  הקורונה 
את הביקוש, אך העונה מציבה אתגרים 
מדרום  שייבוא  ספק  ואין  חדשים, 

אפריקה נעשה קשה יותר.
פחות פרי וירק בבריטניה

בריטניה ייבאה בשנה האחרונה רק 5.7 
מיליון טון לעומת 6.0 מליון טון בשנתיים 
הקודמות. היבוא ירד ב5% לעומת הרבעון 
השלישי של 2019. בהתבסס על נתונים 
עד ספטמבר הפאונד התאושש מעט מול 
היורו ואז הוא חזר לרמה של אחד יורו 
לק״ג לעומת 1.10 לקילגרם. הנתח הכי 
גדול בסך 26% הוא לספרד ואחריה הולנד 
עם 12%. בשנה הקרובה צפויה ירידה של 

15% במנדרינות.
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ת  ו נ י ט נ מ ל ק ל ר  ב ש מ
באיטליה

מצב הקלמנטינות באיטליה הוא דרמטי, 
נראה שהדברים גרועים בהרבה מאשר 
בשנים קודמות. אפילו ההמלצה לצרוך 
 C פרי הדר בעת קורונה בגלל ויטמן 
אינה מסייעת בגלל חיי מדף קצרים. 
הפרי צריך להיקטף מיד להגיע לשוק. 
בעוכרי  השנה  היה  האויר  מזג  גם 

המגדלים, ולא סייע לביקוש או להיצע. 
6 חודשי בצורת, וכשירד  כאשר היו 
לחלוטין  הוא שיבש  בנובמבר  גשם 
את הייצוא. למרבה הצער, פירות בכל 
אזורי העיבוד - מקלבריה ועד פוליה - 
מבשילים במקביל, מה שמוביל לעודף 
שמשפיע על כל השרשרת. נהיה קשה 
יותר ויותר, לנהל את הנפחים הניכרים 

בזמן כה קצר.

של  טוב  יצוא  הקורונה  למרות 
הדרים אורגניים

בתמונה: קלמנולה ספרדית עכשיו בשוק
אספקת פרי הדר מאזור הים התיכון ממשיכה במלוא 
המהירות, גם בתחום הסחורות האורגניות. בתחילת 
כאשר  תפוזים  ואח״כ  קלמנטינות  הגיעו  העונה 

המחירים מעל לרמות אשתקד.
חברה אחת מספרד מספקת 95% מהפרי ועוד כחמישה 
אחוז אשכוליות ותפוזים מקורסיקה וממרוקו. למרות 
הקורונה, ההיצע והביקוש בשוק ההדרים מאוזנים. 

יש ביקוש מעט גבוה יותר מכיוון שיש עדיין ביקוש 
 .C מוגבר למוצרים עשירים בוויטמין

בחודשים מרץ-אפריל, משבר הקורונה מילא כמובן 
תפקיד בולט יותר, לא מעט בגלל המחסור בעובדים.

מנדרינה חדשה - מורינה
תוכל  מורינה,  המאוחרת,  המנדרינה 
הזנים  עם  מושלם  באופן  להתמודד 

המקבילים באותה תקופה. 
המנדרינה  בגזרת  המגוונת  החדשנות 
נעשתה חשובה מאוד בשנים האחרונות 
לא רק בגלל האיכות האורגנולפטית של 
הרווחיות  רמות  בגלל  גם  אלא  הפרי, 

הגבוהות של היצרנים.
)IVIA(, בולנסיה  המכון למחקר חקלאי 
ספרד פיתח בשותפות את המורינה. זוהי 
מוטציה של מורקוט המתקבלת באמצעות 
הקרנה. הזן עורר עניין רב כי הוא מאוחר 
ויכול להתחרות בצורה מושלמת עם כל זני 
התקופה. ניתן לקטוף אותו מאמצע / סוף 
פברואר עד אפריל; כלומר, באותה תקופה 
כמו הזן נדורקוט. הזן החדש הוא בחינם. 
ואינו כפוף לתמלוגים גבוהים, אם כי מחיר 
השתילים שלו יקר בערך בשני אירו מזה 
של שתילי הזנים האחרים. זה נעשה כדי 
וגם  לכסות את העלויות של המשתלה 

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

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל
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פרימור מרחיבה את מגוון המיצים המצוננים

"פרימור" משיקה מיצים סחוטים חדשים: מיץתפוחים מלא 
C ומיץ פירות הדר בתוספת ויטמין

ביותר  הנמכר  הטבעיים  הסחוטים  המיצים  מותג  "פרימור", 
בישראל,משיקה מיצים מצוננים חדשים בבקבוקי 1 ליטר, בהם מיץ 
בתוספת ויטמין C, בהתאם למגמה עולמית המדווחת המצביעה על 
Cגידול חד בצריכת מזונות עשירים בויטמין Cגידול חד בצריכת מזונות עשירים בויטמין C בעקבות הקורונה 100%
 ,C מיץ תפוחים מלא סחוט טבעי ומיץ פירות הדר בתוספת ויטמין

סחוט טבעי, בטעמים נפלאים והכי קרוב לפרי
חברת "גן שמואל מזון", יצרנית המיצים של מותג "פרימור", מרחיבה 
את מגוון המיצים המצוננים ומשיקה שני מיצים סחוטים טבעיים חדשי 
מיץ תפוחים סחוט טבעי ומיץ פירות הדר בתוספת ויטמין C סחוט 
טבעי. המיצים החדשים נסחטים מפירות טבעיים, בטעם הקרוב ביותר 
לטבע, ישווקו בבקבוקי 1 ליטר וימכרו ברשתות המזון ברחבי הארץ. 
על פי דיווח המגיע מסוכנויות הידיעות בפלורידה, לאחרונה חלה 
תופעה חדשה ומעניינת: זינוק משמעותי בצריכה של תפוזים ומיצי 
הדרים. מסתבר כי בפלורידה, כמו בהרבה מקומות בעולם, צרכנים 
C, שעשוי לחזק  רבים ממהרים לקנות כל מה שיספק להם ויטמין 
את מערכת החיסון כשהוא נמצא בריכוזים גבוהים בגוף, במטרה 
להכין את הגוף להתמודדות טובה יותר עם נגיף הקורונה. במדינה 
הדרומית מדווחים על עלייה של עשרות אחוזים בדרישה לתפוזים 
ומיצים טבעיים, עלייה של 2.5 מיליון גלונים של מיץ בשבוע! על פי 
C דיאטנים, כוס אחת של מיץ תפוזים סחוט מכילה כמות של ויטמיןC דיאטנים, כוס אחת של מיץ תפוזים סחוט מכילה כמות של ויטמיןC

העולה על ההמלצה היומית של רשויות הבריאות העולמיות למבוגרים. 
החשיבות העיקרית של ויטמין 

עוצמתי התורם להגנת הגוף. 
שני המיצים החדשים מצטרפים למגוון המיצים הסחוטים והמצוננים 
של "פרימור", הכוללת מיץ תפוזים 100% סחוט טבעי, המיץ האהוב 
והנמכר ביותר בישראל בקטגוריית המיצים הסחוטים, אחת מהקטגוריות 
ובמיוחד מאז פרץ משבר הקורונה היא  העיקריות שצמחו השנה 
קטגוריית המיצים הסחוטים, אחת הסיבות לצמיחה היא, ככל הנראה, 
הרצון לחזק את הגוף. "כמובילי הקטגוריה אנחנו מאמינים בחדשנות 
מוצרית ובהבאת בשורה חדשה ומרעננת לצרכן, בטעמים מעוררי 
סקרנות המבוססים על העדפות צרכניות שנבדקו במבחני טעימה. 
הפעם בחרנו לחדש עם מיץ תפוחים מלא ועסיסי וכן עם מיץ פירות 
Cהדר בתוספת ויטמין Cהדר בתוספת ויטמין C, בהתאם למגמה העולמית המצביעה על העדפה 

.C של צריכת מזונות העשירים בויטמין
"פרימור", המותג המוביל בישראל בייצור ושיווק מיצים סחוטים 
ומצוננים, הוא מותג הבית של חברת גן שמואל מזון, הנמצאת בבעלות 
והציבור. בנוסף  ניר  גן שמואל, גת, בית  משותפת של הקיבוצים 
למיצים סחוטים ומצוננים מייצרת פרימור מגוון רחב של משקאות 
קלים, מיצים ונקטרים מבוססי פרי בעלי אורך חיי מדף ארוכים וכן 
רכזי פירות לשוק המוסדי. מוצרי מותג פרימור מיוצרים בשני מפעלים 
קיבוציים שונים, קיבוץ גת וקיבוץ גן שמואל, המשווקים את תוצרתם 

לכל רחבי הארץ. 

העולה על ההמלצה היומית של רשויות הבריאות העולמיות למבוגרים. 
החשיבות העיקרית של ויטמין C לבריאות, היא היותו נוגד חמצון 

עוצמתי התורם להגנת הגוף. 
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אנו נמצאים בעיצומו של הסתיו, הפרדסנים כבר שלחו דוגמאות 
עלים לבחינת המצב ההזנתי של העצים )בדיקות חנקן, אשלגן, 
זרחן, מגנזיום ומינראלים אחרים המבוטאים על פי יחסם המשקלי 
בעלים; אחוז מחומר יבש או ח"מ( וממתינים לתוצאות. שמירה 
על מאזן מינראלים מיטבי )בהנחה שאין גורמים מגבילים אחרים( 
היצרני של הפרדס.  הינו תנאי בסיסי למימוש הפוטנציאל 
קביעת מאזן המינראלים המיטבי מושפע מגורמים שונים ואין 
זה מן ההכרח כי כיולים שנעשו בעבר הרחוק יהיו רלוונטים גם 
בהווה. תנאי הסביבה משתנים כיום בקצב מהיר ומאופיינים 
בעליה במספר אירועי הקיצון, ובפיזור לא אחיד של המשקעים. 
בישראל לדוגמא חל בשלושה העשורים האחרונים שינוי בהרכב 
ואיכות המים המופנים להשקיית הפרדסים, וחלה עליה של 1.5 
מעלות צלזיוס בערכי הטמפרטורה המקסימאלית. לשינויים אלו 
השפעה על התפתחות העצים, ומכאן שישנה חשיבות לבחון 
מפעם לפעם את תקפותן של המלצות העבר. למרות הנאמר אנו 
ממעטים לבחון ולתקף את המלצות העבר מאחר וההליך דורש 
מחקר יקר, ו"נוח" להיצמד לאותן המלצות. בעבודה הנוכחית 
נציג חלק מהגורמים המשפיעים על תקפותן של המלצות בנוגע 
לערכי המינראלים המיטביים, גורמים המשפיעים על דיוקן 
של ההמלצות, וגישות חדשות לבחינת מאזן המינראלים בצמח 
שמקודמות כיום באופן מסחרי. נסיים במידע על מחקרים מתחום 

הדישון הנעשים בארץ ונוגעים לענף ההדרים.

גורמים המשפיעים על תקיפותן של ההמלצות:
ערכי מינראלים מיטביים יהיו כאלו שיאפשרו הכנסה מירבית 
למגדל. ערכים שכוילו עבור פרדסים המיועדים לתעשית המיץ 
בהם מדד כמות היבול ואחוז הסוכר מהווים את הרכיב החשוב, 
לא בהכרח יהיו זהים לאלו של פרדסים בהם הפרי מיועד לשוק 
הטרי אשר בהם נוסף לרמת היבול, גם מועד ההבשלה, גודל 
הפרי ואיכותו חשובים. שינויים בהרכב הזנים, הכנות, או בתנאי 
סביבה יכולים גם הם להשפיע על אותם ערכי מינראלים המוגדרים 
כמיטביים. משמעות הדבר שלא ניתן להעתיק המלצות שגובשו 
עבור אזור גידול אחד לאזור גידול אחר מבלי שאנו בוחנים 
אותן. נכון להיום, ההמלצות אותן אנו מיישמים בארץ מבוססות 
על נתונים שנאספו לפני כשני עשורים אצל פרדסני ישראל 
שהשתתפו בסקר הקולחים הארצי )מלבד ההמלצות עבור עצי 

לימון שלא נכללו בסקר(. ההמלצות מתיחסות לחנקן, אשלגן, 
זרחן, ומגנזיום, ולא כוללות המלצות עבור האלמנטים האחרים 
אותם אנו מיישמים )ברזל, אבץ, קלציום ואחרים ; למרות שגם 
עבורם ניתן לחלץ מנתוני הסקר את הערכים המיטביים(. בניית 
סרגל המלצות לערכים מייטביים ניתן לביצוע בכמה דרכים. 
ניתן לעשות זאת על בסיס ניסיון ליזימטרים )מערכת בה העצים 
גדלים במיכלים המנותקים מהקרקע(, ניסיון שדה )בחלקת מחקר 
מסודרת( או על בסיס נתונים הנאספים מחלקות גידול ברחבי 
הארץ )בדומה לסקר הקולחים(. לכל שיטה יתרונות וחסרונות 
משלה. שימוש בליזימטרים או ביצוע ניסיון שדה מאפשר חשיפת 
עצים לקשת רחבה של ריכוזי דשן )מעצים הנמצאים במחסור ועד 
כאלו הנמצאים בעודף( תוך צמצום השפעת השונות המרחבית 
הקיימת בין אזורי הגידול השונים בארץ. מצד שני, התוצאות 
והכנות  הזנים  מגוון  יקחו בחשבון את  לא  ניסוי שכזה  של 
אותם מגדלים בפרדסים השונים או את השפעות אזורי הגידול 
השונים בארץ. ביצוע סקר רחב בדומה לסקר הקולחים הארצי 
אומנם ישקף מגוון רחב יותר של תנאי גידול, זנים וכנות, אך 
רוב הסיכויים שלא יכלול עצים הנמצאים בקצה הסקאלה של 
ריכוז המינראלים )עודפים או מחסורים(, מה שיקטין את דיוק 
הכיול. בסופו של יום מאחר וכמות המשאבים העומדים בידינו 
מוגבלת, לא ניתן לבצע כיול לכל שילוב של זן וכנה, או לכל 

אזור גידול ונגזר עלינו להתפשר. 

גישות הנמצאות בשלבי פיתוח או מסחור
נכון להיום הגישה המקובלת לבחינת מצב ההזנה של העצים 
מבוסס על ביצוע אנליזה כימית לעלים בני ארבעה עד שישה 
חודשים מהלבלוב האביבי הנדגמים מענף נושא פרי במהלך 
הסתיו. זה המקום לציין שבתחום העלים אותם יש לדגום, עולם 
הפרדסנות חלוק לשניים )חלוקה טכנית שאינה באה על חשבון 
דיוק המדידה(. בחלק מהמדינות הדיגום נעשה מענפים נושאי 
פרי ובחלק אחר מענפים ללא פרי, הבדל שישפיע על התוצאות 
שנקבל )עלים מענף שאינו נושא פרי יכילו רמות גבוהות יותר 
של מינראלים(. התזמון המוגדר למועד הדיגום מקורו במחקר 
שהראה כי בתקופה הנ"ל ערכי המינראלים ליחידת חומר יבש 
יציב באופן יחסי )איור 1(, וניתן למצוא קשר ישיר בינם לבין 

רמת היבולים המתקבלים.

אנליזאת רמת המינראלים בעלים 
ככלי לקביעת החלטות דישון בפרדס

)eran@agri.gov.il( .כרמי, נ., נוייהאוס, א., אבו-חזעאל, ס., קרנאוי, ה., ורוה, ע

מהשטח
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ולא  השונים בעלים כריכוזם ביחס לרמת הסוכרים שבעלים 
כאחוז מהחומר היבש. ביטוי שכזה ייחס את רמת המינראלים 
והדבר  לפוטנציאל הפעילות של המערכת הפוטוסינטטית, 
יאפשר הגדלת רגישות המדידה. בנוסף לגישות אלו ישנן גישות 
המקודמות על ידי גורמים מסחריים )NovaCropControl( לבחינת 
)Plant sap analysis( תוך  רמת המניראלים בנוזל העלים 
מדידה השוואתית של 20 משתנים שונים )הכוללים 16 יסודות 
הזנה שונים ועוד( בעלים צעירים ובוגרים. כרגע אין הרבה מידע 
מעמיק לגבי טכניקת המדידה או איכות הכיול שעברה ולכן 
למרות השאלות שהופנו אלינו לגבייה לא ניתן לשפוט אותה. 
חשוב לזכור שעם כל כניסה ליישום גישה חדשה נרצה לדעת 
מהן החוזקות והמגבלות של אותה גישת מדידה וזאת על מנת 
שנוכל לקבל החלטה מושכלת באם משתלם לאמץ אותה או 
לא. לדוגמא ב- Plant sap analysis, כפי שמקובל בספרות 
המדעית, הנתונים המתקבלים אמורים לייצג את מאזן קליטת 
המינראלים הרגעי. לעומת זאת באנליזת עלים קלאסית )אותה 
מייצגים את כמות  כיום( הערכים המתקבלים  אנו מבצעים 
המינראלים שנקלטה לעלה מיום היווצרותו ועד יום הדיגום. 
כלומר לא כל המדידות מספרות את אותו סיפור, וחשוב שנחשף 
לפרטים על אופן ביצוע המדידה ודיוק התוצאות, על מנת שנוכל 

לבחון אותה באופן מקצועי.
 

לאן מופנים משאבי המחקר בנושא הדישון:
כיום נערכים בארץ מספר מחקרים הנוגעים בנושא הדישון 
בהדרים, אם במימון הענף ואם במימון חברת כיל. ישנו מחקר 
הבוחן את השונות המרחבית הקיימת ברמת החנקן בפרדס והיכולת 
לניהול ממשקי דישון שונים לתתי האזור השונים בחלקה במטרה 
ליעל את נושא הדישון תוך הפחתת זליגת דשנים למי התהום. 
במקביל ישנו מחקר הבוחן את צריכת רכיבי הדשן השונים 
על ידי העצים )NPK( לאורך העונה, וזאת על מנת להבין את 
הדינמיקה השנתית של קליטת יסודות הדישון השונים לאורך 
העונה, מה שיאפשר ליעל את הדישון בפרדס )נושא זה נמצא גם 
בליבת מחקרי הדישון בפלורידה, כאשר שם המטרה לבחון כיצד 
דישון מדוייק ישפר את התמודדות העצים עם מחלת הגרינינג(. 
במקביל למחקרים אלו מתקיים בארץ מחקר בו מחפשים חלופה 
וכוח  זמן  לאנליזות הכימיות של העלים, אנליזות הדורשות 
יקרים, כאשר המטרה להחליף את האנליזה הכימית  עבודה 
הרטובה באנליזה יבשה של אבקת העלים על בסיס טכנולוגיית 
X-ray fluorescence spectrometers (XRF(. כמו כל דבר חדש, 
דרוש שכל אותם מחקרים וחידושים לא יבואו על חשבון דיוק 
הטכנולוגיות הקיימות ושהעלותם תהיה אטרקטיבית. לסיכום, 
תמיד חשוב לאתגר ולהעמיד במבחן את הידע וההנחות לפיהן 
אנו עובדים בהווה, ואסור לנו לעצור מלנסות לפרוץ את גבולות 
הידע הקיים. יחד עם זאת בבואנו לאמץ טכנולוגיות חדשות 
חשוב להיות מודעים למה באמת הן מייצגות, מהן מגבלותהן 

ואיזה ערך מוסף חדש הן מספקות עבורנו. 

  

. השתנות ריכוז המינראלים בעלי הדרים כתלות בחודשי השנה. 1איור 

 מותאם מתוך:

https://crec.ifas.ufl.edu/media/crecifasufledu/extension/

-DRIS-of-use-April-publications/2009/2009-extension

nosis.pdfdiag-orf 

 

 

 הנותןחישוב ערכי המינראלים לחומר יבש מגלם בתוכו כמה בעיות. ראשית מדובר במדד 

)למשל תחום מיטבי לחנקן בעלי אשכוליות  תחום מאוד צר של ערכים המוגדרים כמיטביים

, והמעבר ממחסור לעודף קרוב לתחום הדיוק של מחומר יבש(  1.95% -ל 1.75%נמצא בין 

-10גודל טעות המדידה המקובלת באנליזה הכימית עומד על האנליזה הכימית עצמה )

החומר  אחוזעליה ב ישנה(. שנית, במדינות בהם ישנה התפרצות של מחלת הגרינינג 15%

צבירה עודפת של סתימת מערכת הובלת הסוכרים במערכת השיפה, והיבש שבעלים )תוצר 

 מחושביםאלים הר עמילן בעלים מאותם עצים נגועים( מה שהסיט למטה את ערכי המינ

. שינוי זה מחייב הגדרה מחודשת של אותם ערכים הנחשבים כמיטביים,  ליחידת חומר יבש

רמת המינראלים בעלים אשר לא יהיה מושפע מהשינויים  או שימוש במדד חלופי לתאור 

איור 1. השתנות ריכוז המינראלים בעלי הדרים כתלות בחודשי השנה. 

חישוב ערכי המינראלים לחומר יבש מגלם בתוכו כמה בעיות. 
ראשית מדובר במדד הנותן תחום מאוד צר של ערכים המוגדרים 
כמיטביים )למשל תחום מיטבי לחנקן בעלי אשכוליות נמצא בין 
1.75% ל- 1.95% מחומר יבש(, והמעבר ממחסור לעודף קרוב 
לתחום הדיוק של האנליזה הכימית עצמה )גודל טעות המדידה 
המקובלת באנליזה הכימית עומד על 10-15%(. שנית, במדינות 
בהם ישנה התפרצות של מחלת הגרינינג ישנה עליה באחוז החומר 
היבש שבעלים )תוצר סתימת מערכת הובלת הסוכרים במערכת 
השיפה, וצבירה עודפת של עמילן בעלים מאותם עצים נגועים( 
מה שהסיט למטה את ערכי המינראלים המחושבים ליחידת חומר 
יבש. שינוי זה מחייב הגדרה מחודשת של אותם ערכים הנחשבים 
כמיטביים, או שימוש במדד חלופי לתאור רמת המינראלים 
בעלים אשר לא יהיה מושפע מהשינויים שחלו באחוז החומר 
היבש בעלים. לאור זאת עלתה בפלורידה הצעה לחזור להשתמש 
 Diagnosis and Recommendation(  DRIS במדד ה- 
https://( לביטוי מצב המינראלים בעלים )Integrated System
citrusindustry.net/2019/04/16/critical-leaf-nutrient-
 .)/thresholds-to-diagnose-deficiencies-in-hlb-trees
בשיטה זו במקום לבטא את ריכוז המינראלים כאחוז מחומר יבש, 
בודקים את היחס הקיים בין המינראלים השונים בעלים; למשל 
יחס חנקן לאשלגן, או חנקן לזרחן, וכו'. הדבר מאפשר להתגבר 
על העיוות המתקבל מצבירה עודפת של עמילן בעלים של עצים 
הנגועים בגרינינג. כרגע רעיון השימוש במדד ה- DRIS נשאר 
בגדר הצעה של גורמי המחקר ועדיין לא ברור האם יתקבל גם 

בקרב אנשי ההדרכה והמגדלים. 
דיוק מדידת רמת המינראלים בעלים  גישה אחרת לשיפור 
)מבוססת תוצאות קבוצת המחקר של ד"ר אור שפרלינג בשקדים( 
מנסה להתמודד עם התחום הצר של סקאלת הערכים המוגדר 
כמיטבי. הגישה החדשה מציעה לבטא את רמת המינראלים 
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שר החקלאות, אלון שוסטר
שיתוף פעולה-ישראל ובחריין א. 

השר אלון שוסטר: "שיתוף הפעולה הצפוי של ישראל עם בחריין, 
טומן בחובו פוטנציאל פנטסטי לשתי המדינות. ישראל היא 
בעלת ידע וטכנולוגיות מפוארים בתחום החקלאות, ובחלק 
מהענפים היא ממש מובילה עולמית. גם לנו וגם לבחריין יש 

סיבות רבות לברך על שיתוף הפעולה שנרקם.
המשלחת האורחת ביקשה לדעת מהם יכולותיה החקלאיות של   
ישראל, ואילו יתרונות טכנולוגיים היא מחזיקה בתחומי החקלאות 
וייצור המזון. נזכיר כי בחודש אוקטובר האחרון נחתם הסכם 
שיתוף פעולה חקלאי בין ישראל לבחריין במספר תחומים: קידום 
הסחר החקלאי בין המדינות, סיוע של ישראל לבחריין בבניית 
מערך חקלאיה ממוקד בהגנת הצומח, שיתוף הידע והטכנולוגיות 

הישראליות בתחום החקלאות המדברית ועוד.
ב  מגעים עם משרד האוצר,

התקדמות משמעותית במגעי משרד האוצר והחקלאות לקראת   
שנת 2021. בתום פגישה שהתקיימה בין שר החקלאות ופיתוח 
הכפר, לשר האוצר ישראל כץ, יחד עם צוותיהם המקצועיים, 
נרשמו הישגים משמעותיים לענפי החקלאות הישראלית. 
הפגישה, שהתקיימה באווירה טובה וידידותית, התמקדה במספר 
סוגיות הנמצאות על שולחנו של שר החקלאות ופיתוח הכפר. 
סוגיות שהייתה סביבן אי ודאות שהטרידה את חקלאי ישראל. 
במסגרת הפגישה הוסכם כי בתקציב ובחוק ההסדרים הקרוב   
יכלל החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, ויושווה לחוק 
המקביל בתעשייה. מדובר באחת מ-15 הנקודות בתוכנית 
ההאצה שהגיש מנכ"ל משרד החקלאות, ד''ר נחום איצקוביץ, 
למשרד האוצר עם היכנסו לתפקיד, והעברתו של החוק תאפשר 
הורדה של אחוזים רבים במסים שמשלמים חקלאי ישראל. 

בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי הפטור ממס מעסיקים לחקלאים   
יימשך וכי בקרוב הנושא יעלה לדיון בין ארגוני החקלאים 
והמועצות האזוריות לבין נציגי משרדי הממשלה כדי לדון 

על הפרטים. 
עוד דובר בפגישה על ענף החלב, והוסכם בין הצדדים כי הענף   
יישאר מתוכנן. הדיונים על הסכם החלב יימשכו בין נציגי 
החקלאים, מועצת החלב, משרד החקלאות ומשרד האוצר, 

ומחיר המטרה יוארך בחצי שנה נוספת, עד אמצע2021. 
הצו להארכת מחיר המטרה יפורסם להערות הציבור בהקדם   
ויובא לאישור וועדת הכלכלה של הכנסת בשבועות הקרובים. 
בנוגע למחסור החמור בידיים עובדות בחקלאות, הונחו אנשי   
משרד האוצר לשלב את ענף החקלאות בתוכניות ההכשרה 
לתעסוקת ישראלים שמוביל משרד האוצר בתקופת הקורונה, 
ובמקביל ימשיך לפעול משרד החקלאות ופיתוח הכפר להוספה 
של כ- 5000 עובדים זרים בענפי החקלאות, שייתנו מענה 

מידי לצורך של החקלאים בידיים עובדות.
בריטניה וישראל ג. 

סיור משותף לשר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר עם   
סגן שגריר בריטניה בישראל, מארק פאוואר בעוטף עזה. 

במסגרת הסיור נערכה לסגן השגריר סקירה בנושא החיים   
האזרחיים בעוטף עזה תחת איום הטרור, בדגש על הפעילות 
החקלאית תחת איום הרקטות. בנוסף, התקיים דיון בנושא 
בהשתתפות אופיר ליבשטיין, ראש מועצה אזורית שער הנגב, 
יהודית אוליאל, סגנית ראש עיריית שדרות, תמיר עידאן, ראש 
המועצה האזורית שדות נגב, גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית 

אשכול, איתמר רביבו, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון.
ישראל  ביותר של  הינה שותפת הסחר הגדולה  בריטניה    
זו,  באירופה והשלישית בעולם. בשאיפה לשמר שותפות 
נחתם בפברואר 2019 הסכם סחר ושותפות המסדיר את יחסי 
הסחר בין המדינות גם לאחר תום תקופת המעבר של פרישת 
בריטניה מהאיחוד האירופי. בהיבט החקלאות, מאזן הסחר 
ייבוא  ומזון עומד נכון לשנת 2019 על  בתוצרת חקלאית 
מבריטניה בסך של כ204 מיליון דולר וייצוא מישראל בסך 

של כ115 מיליון דולר. 
על מנת לשמר מאזן זה, שואף משרד החקלאות לפתח אפיקי    
נוספים עם הבריטים בהקשרים חקלאיים,  שיתוף פעולה 
הכוללים הרחבת ערוצי ייצוא של תוצרת חקלאית והשקעה 
בידע וטכנולוגיה ישראלים. לשם כך, במהלך הסיור ביקרו 
השר והשגריר במו"פ דרום, אשר עוסק בפתרונות חקלאיים 
הן לבעיות עכשוויות והן בפיתוח ארוך טווח בתחומים של 
ייצור והחדרת מוצרים חדשים. כמו כן, נערך  טכנולוגיות 

סיור במפעל גזר, העומד כאופציה מרכזית לייצוא. 
השר אלון שוסטר מסר: "אני רואה חשיבות גדולה במפגש מעמיק   
של אנשי הקהילה הבינלאומית עם אזור עוטף עזה ושדרות. 
שמחתי מאוד לארח את מארק פאוואר, סגן השגריר הבריטי, 
ולסייר אתו בעוטף. פגשנו גם ראשי רשויות שמכירים טוב 
מכולם את האתגרים והמורכבות של חיים בצל איום הרקטות, 
עם יד מושטת לשלום. בנוסף, ראינו יחד במרכז המחקר החקלאי 
מו"פ דרום את המעיין הנובע של הידע החקלאי, ההופך את 

ישראל למעצמה של חקלאות על סף המדבר."

השר אלון שוסטר מסכם בדף הפייסבוק שלו את הסיור שקיים 
במועצה האזורית באר טוביה: 

תיקון 116, חוק קמיניץ, פגע לא מעט במגזר החקלאי, בעיקר 
במושבים. אופן האכיפה הבלתי מידתי שפעלתי רבות כדי 
לשנותו, יצר אימה אצל חקלאים רבים.מהיום זה כבר לא המצב 
וגם חקלאי באר טוביה, המועצה שבה סיירתי עם מנכ''ל המשרד 
שלי, ד''ר נחום איצקוביץ, יכולים לישון עם דאגה אחת פחות על 
הראש. כמדינה, תפקידנו לאפשר לחקלאים את החופש לייצר את 
המזון של אזרחי מדינת ישראל, ולא להכביד את ידנו במקומות 
שאינם נחוצים. שינוי המדיניות באכיפת חוק קמיניץ הוא רק 
אחד מבין הנושאים הרבים שעלו בשיחות שקיימתי עם ראש 
המועצה, קובי אביבי, עם עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים 
בישראל ועם חלק מהחקלאים אותם פגשתי, כל סוגיה וסוגיה 
שעולה מהשטח, מהחקלאים ותושבי המרחב הכפרי שאותם אני 

פוגש, אני שמח לשמוע.
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בפרדס
 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 

יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ', עינת גרזון, דניאל קלוסקי, עמירם לוי שקד, 
שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שקד כוכבא, אופיר אטינגר, 

 נווה הרצנו וניצן רוטמן 

הגשם הקדים השנה, וחודש נובמבר היה גשום מהרגיל במרבית 
אזורי הארץ. אנו מקווים להמשך חורף טוב, לפחות כמו שני 
החורפים הקודמים. עונת הקיץ התאפיינה ביבולי לימון נמוכים, 
במחסור בפרי ובמחירים גבוהים למוצר זה, שהשפיעו גם על 
מחיר טוב לליים. התמורה שקיבל הפרדסן הייתה כ-4-3 ₪ 
לק"ג בשער הפרדס. בהמשך העונה המחירים ירדו עקב כניסת 
כמויות סבירות של לימון חורף לשוק. באשכוליות האדומות 
והלבנות התקבלו העונה יבולים בינוניים, בעיקר עקב פריחה 
בינונית באביב ובשל אירוע חום כבד שהתרחש בחודש מאי 
וגרם לנשירת חנטים רבה. תחילת העונה אופיינה באשכוליות 
אירופה בשל מחסור  גבוהים מאוד במערב  שזכו למחירים 
במוצר זה בכל השווקים. במזרח הרחוק היו מחירי האשכוליות 
בהמשך העונה גבוהים משמעותית מהמחירים באירופה. על 
כל זאת העיבו שערי המטבע הנמוכים ביותר של הדולר, היורו 
והלירה שטרלינג ביחס לשקל. בחודשים הקרובים אנו צופים 
עליית מחירים משמעותית, ומקווים שנזכה למחירים טובים, 
כפי שהתקבלו בחודשים המקבילים בעונה שעברה. המחירים 
בתעשיית פירות ההדר ממשיכים לרדת, ומחירי האשכוליות 
נאמדים בכ-0.8-0.6 ₪ לק"ג בשער הפרדס. קטיף הזן 'אורי' החל 
כבר בחודש דצמבר. להזכירכם, הזן 'אורי' הוא הזן העיקרי בענף 
ההדרים ומהווה כרבע משטחי ההדרים בארץ. בשנה הנוכחית 

אנו מצפים ליבול טוב, וליצוא של כ-95,000 טון.
בתחילת העונה הנוכחית חווינו רמות גבוהות של נגיעות בזבוב 
הים התיכון בפרי. הפרדסנים מתבקשים להמשיך את פיקוח 
המזיקים בחלקותיהם במהלך העונה כולה, עד לסיום מוחלט של 
הקטיף. יש לפעול בנושא הזבוב ובנושא העת"מ לפי ההמלצות 
המופיעות בדפונים. לקבלת ההכנסה המרבית מהפרי, עלינו 
להקפיד לכוונו ליעדיו השונים: ליצוא, לתעשייה או לשוק 
המקומי, בהתאם למחירים הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי 
להכין את  עלינו  ולשיווקו,  השונים. במקביל לקטיף הפרי 
הפרדסים לעונה הבאה, ולכן מומלץ לפעול בהתאם להנחיות 
המופיעות בדפון זה. אזהרה: עד להודעה חדשה - אין לטעת 
זנים שונים על כנת המקרופילה, כיוון שנמצא שהיא גורמת 

להתנוונות העצים, בעיקר בזני האשכוליות והפומלית.
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 נווה הרצנו וניצן רוטמן , אופיר אטינגר, שקד כוכבא, יעקב הרצנו
 

אנו מקווים להמשך חורף  .י הארץאזור יתרבמוחודש נובמבר היה גשום מהרגיל ב ,הגשם הקדים השנה

במחסור בפרי , ביבולי לימון נמוכיםהקיץ התאפיינה עונת . שני החורפים הקודמיםלפחות כמו , טוב

 4-3-התמורה שקיבל הפרדסן הייתה כ .שהשפיעו גם על מחיר טוב לליים, ובמחירים גבוהים למוצר זה

. לשוק כמויות סבירות של לימון חורףבהמשך העונה המחירים ירדו עקב כניסת . ג בשער הפרדס"לק₪ 

של בעיקר עקב פריחה בינונית באביב וב, בינוניים יםיבול ו העונהבאשכוליות האדומות והלבנות התקבל

שזכו תחילת העונה אופיינה באשכוליות . גרם לנשירת חנטים רבהובחודש מאי שהתרחש אירוע חום כבד 

מחירי במזרח הרחוק היו . שווקיםכל הבבמוצר זה  מחירים גבוהים מאוד במערב אירופה בשל מחסורל

מטבע ה ישער ועיבעל כל זאת ה .גבוהים משמעותית מהמחירים באירופהבהמשך העונה האשכוליות 

בחודשים הקרובים אנו צופים עליית . היורו והלירה שטרלינג ביחס לשקל, הדולרביותר של  כיםנמוה

כפי שהתקבלו בחודשים המקבילים בעונה , וביםומקווים שנזכה למחירים ט, מחירים משמעותית

₪  8.0-8.0-נאמדים בכמחירי האשכוליות ו, ממשיכים לרדתתעשיית פירות ההדר המחירים ב. שעברה

הוא הזן העיקרי ' אורי'הזן , להזכירכם. החל כבר בחודש דצמבר' אורי'קטיף הזן . ג בשער הפרדס"לק

-וליצוא של כ, בשנה הנוכחית אנו מצפים ליבול טוב. ץבענף ההדרים ומהווה כרבע משטחי ההדרים באר

 .טון 59,888

הפרדסנים מתבקשים . בתחילת העונה הנוכחית חווינו רמות גבוהות של נגיעות בזבוב הים התיכון בפרי

יש לפעול . עד לסיום מוחלט של הקטיף, להמשיך את פיקוח המזיקים בחלקותיהם במהלך העונה כולה

עלינו , לקבלת ההכנסה המרבית מהפרי. מ לפי ההמלצות המופיעות בדפונים"העתבנושא הזבוב ובנושא 

בהתאם למחירים הצפויים להתקבל , לתעשייה או לשוק המקומי, ליצוא: להקפיד לכוונו ליעדיו השונים

ולכן , עלינו להכין את הפרדסים לעונה הבאה, במקביל לקטיף הפרי ולשיווקו. ממשווקי הפרי השונים

אין לטעת זנים שונים  -עד להודעה חדשה : אזהרה. ול בהתאם להנחיות המופיעות בדפון זהמומלץ לפע

 .פומליתהאשכוליות והבעיקר בזני  ,להתנוונות העצים תגורמיא נמצא שהכיוון ש, על כנת המקרופילה

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 תחום הדרים, אגף הפירות

 
 

 0202פברואר -חודשים ינוארהנחיות ל

גיזום ודילול עצים בפרדס
מומלץ לגזום או לדלל עצים בחלקות שהסתיים בהן הקטיף 
ושהן אינן מועדות לפגיעת קרה ורוחות במהלך החורף. בחלקות 
המועדות לקרה ולרוחות חזקות - כדאי להמתין לסוף החורף. 
התקופה שבה הקרה שכיחה באזורים השונים מתרכזת בדרך 
כלל בין אמצע חודש דצמבר לתחילת פברואר. שיטות הגיזום 

והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור. 
גיזום צמרת, שדירה, מעברים ושמלה, שייעשה מחודש מרס עד 
אמצע יוני, יגרום ללבלוב נמרץ, המתחרה בחנטים הנוצרים באותה 
תקופה, לנשירתם של חנטים אלה יתר על המידה, ולקבלת יבול 
נמוך בעצים הללו. מסיבה זו יש להימנע מהגיזומים שהוזכרו 
בתקופה האמורה, ולבצעם לפניה או לאחריה. במהלך השנה 
כולה ניתן לבצע גיזום שאינו מעודד לבלוב, כמו גיזום יבש, 

ניקוי זרועות וגזע מצימוח מיותר והסרת ענפים מבסיסם.
דילול עצים - ניתן להגדיל את היבול ואת גודל הפרי באמצעות 
דילול מחצית מהעצים בחלקות שניטעו בצפיפות גבוהה ועל 
ידי פתיחת מעברים בין העצים. מומלץ לדלל בהדרגה 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 תבוצע 
גיזום מעברים רק בעצים המיועדים  הכנה לדילול, שתכלול 

הזן 'אורי'
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לדילול. בדילול ארבע-שנתי יש לדלל בשנה הראשונה כל עץ 
רביעי בכל השורות הזוגיות; בשנה השנייה יש לדלל כל עץ רביעי 
בשורות האי-זוגיות; בשנה השלישית יש לדלל את העץ האמצעי 
בשלשות העצים בכל השורות הזוגיות; בשנה הרביעית יש לדלל 

את העץ המרכזי בשלשות העצים בכל השורות האי-זוגיות.

גיזום שמלה: שמלת עץ נמוכה מאוד בעצים מבוגרים יש לקצר 
לגובה של חצי מטר מהקרקע, כדי להגן על הפרי מהידבקות 
בריקבון חום ולמנוע עלייה של מזיקים, כמו כנימות, נמלים 
וחלזונות, מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ. אם הקרקע מושקית 
במים מושבים, יש להקפיד הקפדה יתרה על מניעת המגע בינה 
לבין הפירות. הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של 

קוטלי עשבים והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. 
פטריית   - לסין  לשיווק  המיועדות  בחלקות  גיזום שמלה 
הפיטופטורה סרינגי נחשבת בסין פטריית הסגר, ואסור בתכלית 
האיסור שיגיע לשם אפילו פרי אחד המאולח בה. במקרה של 
אילוח פרי בפטריית הפיטופטורה סרינגי עלול להתבטל לחלוטין 
יצוא ההדרים לסין. לפני שנים אחדות נתגלתה הפטרייה במשלוח 
3 שנים. הסינים  זאת הופסק השיווק למשך  ובעקבות  לסין, 
דורשים להקפיד על מרחק מינימלי בין הקרקע לשמלת העץ של 
70-60 ס"מ בעת הקטיף. דרישה זו מחייבת גיזום שמלה של 70-60 ס"מ בעת הקטיף. דרישה זו מחייבת גיזום שמלה של 70-60 40
ס"מ לפני האביב, בהנחה שפירות העץ מנמיכים את ענפי העץ 

בשל כובד משקלו של הפרי במהלך העונה.
פתיחת חלון )חילון( מוסיפה הארה בחובו של העץ ומפחיתה 
מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ מפחיתה 
התייבשות של ענפים הגורמים לשפשופים ונזקים לפרי, משפרת 
את החנטה בחובו של העץ ותורמת לתוספת יבול המוגן מפגעי 
מזג האוויר. יש למנוע פתיחה חזקה מדי של החלון כדי למנוע 

קרינה ומכות שמש בזרועות העץ.
פתיחת דלת נעשית באמצעות הוצאת גזרה )פרוסה( של שישית 
עד רבע מהיקף העץ, מבסיס העץ עד לגובה של שני שלישים 
מהעץ, ומהיקפו עד לגזע. מרכז הדלת יופנה למרכז השורה. 
פתיחת הדלת תיעשה לכיוון צפון בשורות הנטועות ממזרח 
למערב, ובכיוון מזרח בנטיעת צפון-דרום. רצוי להימנע מפתיחת 
דלת לכיוון דרום ולכיוון מערב מחשש לפגיעת מכות שמש וחום 
בגזע ובזרועות העץ. יש להלבין זרועות וענפים ראשיים שנחשפו 
לקרינת שמש כתוצאה מפתיחת הדלת, כדי למנוע מכות שמש. 
פתיחת הדלת משפרת את יעילות הריסוסים ומאפשרת גישה 

קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף. 
יש להסיר בקביעות את כל הלבלובים המתפתחים על הזרועות 

ולסלק ענפים הצומחים לתוך הדלת כדי למנוע את סגירתה. 
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 ומגדיל את שטח הפנים הנושא פרי גדול. רצוי לגזום 
מחצית מהמעברים בחלקה מדי שנה. הגיזום ייעשה לסירוגין, 
כלומר מעבר אחד - כן, ומעבר אחד - לא, ובשנה שלאחר מכן 

- רוטציה במעברים, וחוזר חלילה.

תרשים סדר דילול העצים
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 'אורי'הזן                                                                         

 גיזום ודילול עצים בפרדס
אינן מועדות לפגיעת קרה ורוחות במהלך הן הקטיף ושבהן מומלץ לגזום או לדלל עצים בחלקות שהסתיים 

התקופה שבה הקרה שכיחה . כדאי להמתין לסוף החורף -בחלקות המועדות לקרה ולרוחות חזקות . החורף

שיטות הגיזום והדילול . תחילת פברוארבאזורים השונים מתרכזת בדרך כלל בין אמצע חודש דצמבר ל

 . בשיטת הקטיף ובאזור, במועד הקטיף, תלויות בזן
המתחרה , יגרום ללבלוב נמרץ ,אמצע יוני עד סמחודש מר שייעשה, מעברים ושמלה, שדירה, גיזום צמרת

 יבול נמוך בעציםקבלת ול ,יתר על המידה אלהחנטים של  םלנשירת, בחנטים הנוצרים באותה תקופה

במהלך  .לפניה או לאחריהבצעם לו, מסיבה זו יש להימנע מהגיזומים שהוזכרו בתקופה האמורה. הללו

ניקוי זרועות וגזע מצימוח מיותר והסרת , כמו גיזום יבש, ניתן לבצע גיזום שאינו מעודד לבלובכולה השנה 

 .ענפים מבסיסם

דילול מחצית מהעצים בחלקות שניטעו באמצעות ניתן להגדיל את היבול ואת גודל הפרי  - דילול עצים

שמינית מהעצים )שנים  4מומלץ לדלל בהדרגה במהלך  .בצפיפות גבוהה ועל ידי פתיחת מעברים בין העצים

חלקות  - (מהעצים /020)שנים  6או במהלך ; עצים לדונם ויותר 011-01חלקות בצפיפות של ( מדי שנה

גיזום מעברים רק  שתכלול ,דילול תבוצע הכנה לדילולבעונה שלפני ה. עצים לדונם 01-01בצפיפות של 

; שנתי יש לדלל בשנה הראשונה כל עץ רביעי בכל השורות הזוגיות-בדילול ארבע. בעצים המיועדים לדילול

בשנה השלישית יש לדלל את העץ האמצעי ; זוגיות-בשנה השנייה יש לדלל כל עץ רביעי בשורות האי

בשנה הרביעית יש לדלל את העץ המרכזי בשלשות העצים בכל ; ותבשלשות העצים בכל השורות הזוגי

 .זוגיות-השורות האי
 

 

 תרשים סדר דילול העצים

 

את . התאם-טריסטזה ואי, מלסקו, פקלת, כמו ריקבון ספוגי, אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות

 .ל בתכשיר נחושתופיטיינתן ואם מופיעה פטריית הגנודרמה , הגדמים של העצים שדוללו רצוי להמית

גיזומים מכניים מפחיתים ש כיוון, עצי הדרבאופן ידני מומלץ לגזום  ,קרוןיכע -צמרת ושדרה , גיזום מכני

אם יש  ,בכל מקרה. זנים קשי חנטה ומיעוטי יבולעל בעיקר , אינם משפיעים באופן חיובייבולים ואת ה

אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות, כמו ריקבון ספוגי, 
פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי-התאם. את הגדמים של העצים 
יינתן  שדוללו רצוי להמית, ואם מופיעה פטריית הגנודרמה 

טיפול בתכשיר נחושת.
גיזום מכני, צמרת ושדרה - כעיקרון, מומלץ לגזום באופן ידני 
עצי הדר, כיוון שגיזומים מכניים מפחיתים את היבולים ואינם 
ומיעוטי  זנים קשי חנטה  משפיעים באופן חיובי, בעיקר על 
הנובעים ממחסור בכוח  יש אילוצים  יבול. בכל מקרה, אם 
אדם, יש לבצע בהדרגה פתיחת שדרות והנמכת גובה במהלך 
שנים אחדות, ולא בפעם אחת )גיזום חריף גורם לפחיתה ביבול 

המלווה בצימוח חזק(.
30-20 מעלות גיזום צמרת מכני עדין יבוצע באלכסון בזווית של 30-20 מעלות גיזום צמרת מכני עדין יבוצע באלכסון בזווית של 30-20 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. כאשר מבוצע מדי שנה גיזום מכני, צמרת העץ 
מצטופפת ונאטמת לאור, ואז יש לגזום ענפים באופן ידני ומבוקר. 
סגירת  יבוצע באלכסון למניעת  ידני  או  גיזום שדרה מכני 
המעברים, לשמירת מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות ולהבטחת 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 מטרים בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. 
פתיחת השדרות תיעשה באמצעות גיזום ענפים בולטים מקו 

החופה.

מצורף קישור שבו מתואר ויזואלית גיזום שדירה וצמרת מכני 
באשכוליות: 

https://www.youtube.com/watch?v=lL9pfvExgjw&feature=
youtu.be054-7712233 ארז בן-נון  מנהל מדעי 054-7712239 | אריק בן מאיר מנהל אזור צפון 058-6054963 | אהוד אדלר מנהל אזור דרום

צפון: חוזי משל רמת הגולן, הגליל העליון 054-7712206 | דיאגו סרקוביץ' השרון, עמק חפר 054-7712362 |
 יעקי באום  גליל מערבי והעמקים  054-7712202

דרום: ידין אדלשטיין לכיש ושפלה  054-7712378 | ארז וולוז'ני נגב מערבי 054-7916347 | אלנתן גולן ערבה ונגב מזרחי 054-7712201

אנשי השדה של אגריקה ישמחו לעמוד לשרותך למתן מידע נוסף ובירורים

קוטל עשבים בעל חומר פעיל חדש לפרדס

סימני הדברה ראשונים 
נצפים מס' שעות 

אחרי הריסוס, וקטילה 
מלאה תוך מספר ימים

החומר בטוח לשימוש 
לסביבה, לשדות 

שכנים, וקל לנקות את 
המרסס אחרי הריסוס

החומר יעיל ביותר על מגוון רחב 
מאד של עשבים כולל עשבים קשי 

הדברה וגם כאלו אשר נמצאו 
עמידים לתכשירים אחרים

  SAFLUFENACIL 70% מכיל

של חברת

היט ג״ר

דיו
טו

ס
ק 

ירו
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ארז בן-נון  מנהל מדעי 054-7712239 | אריק בן מאיר מנהל אזור צפון 058-6054963 | אהוד אדלר מנהל אזור דרום 054-7712233
צפון: חוזי משל רמת הגולן, הגליל העליון 054-7712206 | דיאגו סרקוביץ' השרון, עמק חפר 054-7712362 |

 יעקי באום  גליל מערבי והעמקים  054-7712202
דרום: ידין אדלשטיין לכיש ושפלה  054-7712378 | ארז וולוז'ני נגב מערבי 054-7916347 | אלנתן גולן ערבה ונגב מזרחי 054-7712201

אנשי השדה של אגריקה ישמחו לעמוד לשרותך למתן מידע נוסף ובירורים

קוטל עשבים בעל חומר פעיל חדש לפרדס

סימני הדברה ראשונים 
נצפים מס' שעות 

אחרי הריסוס, וקטילה 
מלאה תוך מספר ימים

החומר בטוח לשימוש 
לסביבה, לשדות 

שכנים, וקל לנקות את 
המרסס אחרי הריסוס

החומר יעיל ביותר על מגוון רחב 
מאד של עשבים כולל עשבים קשי 

הדברה וגם כאלו אשר נמצאו 
עמידים לתכשירים אחרים

  SAFLUFENACIL 70% מכיל

של חברת

היט ג״ר

דיו
טו

ס
ק 

ירו



גיזום ודילול ידני של ענפים בחופת העץ - יש לדלל רבע עד 
שליש מענפי העץ על ידי גיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים 
בענפים צעירים. גיזום זה משמש לעיצוב העץ לממדים הרצויים 
לאור; מפחית התייבשויות  ולפתיחת החופה  ורוחב(  )גובה 
פנימיות; מעודד צימוח צעיר; מפחית התפרצויות של מזיקים 
זה  ידני  גיזום  יישום התכשירים בריסוס.  שונים ומשפר את 
מומלץ במיוחד בזנים שגודל הפרי בהם משמעותי מאוד, משום 
שענפים צעירים נוטים אמנם לשאת פחות פרי אך גדול יותר, 

לעומת ענפים מבוגרים.
סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה מהמחלה 
סכיטלידום ליגניקולי - ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע 
מגיזום מכני חריף, ורצוי לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו 
לא ייחשפו לקרינת השמש. ענפים שנחשפו לשמש יש להלבין 
בתכשירי הלבנה. יש לבצע את הגיזום בחורף, מיד לאחר הקטיף. 
רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל מחודש מרס. להלן קישור 

לסרטון המתאר גיזום ידני בזן סטאר רובי:
https://www.youtube.com/watch?v=RhabpL6UAnw&feature=youtu.be

פומלית וליים - בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי 
ירוק, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח 
דלתות ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת 
העץ. יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פרי 

הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.

 

 4 

 גיזום מעברים לסירוגין השנה

 

 גיזום מעברים לסירוגין בעונה הבאה

 

                            

 יבזן אור ידני גיזום מעברים                                         גיזום ידני בזן אורי בחלק הצפוני של השורה   

 בניצב לשורהנעשו ם מיצילוהשני 

                                                                                             

תוך החלפת , יש לדלל רבע עד שליש מענפי העץ על ידי גיזום ידני - ענפים בחופת העץגיזום ודילול ידני של  

ולפתיחת החופה ( גובה ורוחב)גיזום זה משמש לעיצוב העץ לממדים הרצויים . ענפים זקנים בענפים צעירים

פר את ומש מזיקים שוניםמפחית התפרצויות של ; מעודד צימוח צעיר; מפחית התייבשויות פנימיות; לאור

משום , גיזום ידני זה מומלץ במיוחד בזנים שגודל הפרי בהם משמעותי מאוד. יישום התכשירים בריסוס

 .לעומת ענפים מבוגרים, שענפים צעירים נוטים אמנם לשאת פחות פרי אך גדול יותר

. חורהההתמוטטות הש -עקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה מהמחלה סכיטלידום ליגניקולי  -סטאר רובי 

. כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש, ורצוי לגזום ידנית ,מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף

רצוי . מיד לאחר הקטיף, יש לבצע את הגיזום בחורף. ענפים שנחשפו לשמש יש להלבין בתכשירי הלבנה

 :סטאר רוביזן ם ידני בזויקישור לסרטון המתאר גלהלן  .להימנע מגיזום צמרת מכני החל מחודש מרס

https://www.youtube.com/watch?v=RhabpL6UAnw&feature=youtu.be  

ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת , בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי ירוק - פומלית וליים

יש להרבות בפעולות . לפתוח דלתות ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת העץ, ץהע

 .פרי הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב. החושפות את הפרי לתאורה

מחשש לפגיעה בעץ כתוצאה , הוא עונת האביבהגיזום המועד המומלץ לביצוע  - מועד גיזום לימון וליים

הלימון והליים רגישים מאוד . החורף ולעידוד צימוח צעיר חורפי הרגיש למלסקו מאירועי קרה במהלך

 

 4 

 גיזום מעברים לסירוגין השנה

 

 גיזום מעברים לסירוגין בעונה הבאה

 

                            

 יבזן אור ידני גיזום מעברים                                         גיזום ידני בזן אורי בחלק הצפוני של השורה   

 בניצב לשורהנעשו ם מיצילוהשני 
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גיזום מעברים לסירוגין בעונה הבאהגיזום מעברים לסירוגין השנה

גיזום מעברים ידני בזן אוריגיזום ידני בזן אורי בחלק הצפוני של השורה

שני הצילומים נעשו בניצב לשורה

מועד גיזום לימון וליים - המועד המומלץ לביצוע הגיזום הוא 
עונת האביב, מחשש לפגיעה בעץ כתוצאה מאירועי קרה במהלך 
החורף ולעידוד צימוח צעיר חורפי הרגיש למלסקו. הלימון 
והליים רגישים מאוד לקרה. חלקות שנגזמו בעבר בתחילת 
החורף נפגעו כתוצאה מהקרה, לא פרחו ולא הניבו פרי בעונה 
https://youtu.be/ :העוקבת. קישור לסרטון בנושא גיזום הליים

qduvR3bdkUs
אורי וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת ושדרה 
לאחר שנת שפע ולקראת שנת השפל. עיקר הפרי בשנת שפל 
אמור לחנוט על פריחה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ 
בשנה החולפת ובמעטפת העץ החיצונית. לקראת שנת שפע רצוי 
לבצע גיזום מוקפד יחסית בצמרת, בשדרת העצים ובמעברים 

שבין העצים, במטרה לווסת את הסירוגיות בזנים הללו.
גיזום מיוחד לזן אודם - הזן אודם הוא זן פורה מאוד בדרך כלל, 
בעיקר לאחר שנת שפל. הגיזום באודם ייעשה בשונה משאר 
הזנים, באופן המתואר: בנוסף לדלת, יש לפתוח בעץ מפרצים 
ברוחב של 40-30 ס"מ מתחתית העץ ועד הצמרת. המפרצים 
ייפתחו בצד העץ הנגדי לדלת ובצדי העץ בחלק הפונה לעצים 
השכנים. גיזום זה יחלק את העץ ל-4 חלקים נפרדים. בנוסף, 
יש לדלל ענפים במעטפת העץ במקומות צפופי ענפונים ועלווה. 
מטרת הגיזום היא דילול במקור של חלק מהפריחה והקניית גישה 
טובה לריסוסי ההגדלה והדילול, ובמידת הצורך גם לדילול הידני.
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לא פרחו ולא הניבו פרי בעונה , חלקות שנגזמו בעבר בתחילת החורף נפגעו כתוצאה מהקרה. לקרה

 https://youtu.be/qduvR3bdkUs : לייםהקישור לסרטון בנושא גיזום . העוקבת

. יש להימנע מגיזום צמרת ושדרה לאחר שנת שפע ולקראת שנת השפל - וזנים סירוגיים למיניהם יאור

עיקר הפרי בשנת שפל אמור לחנוט על פריחה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנה החולפת 

בשדרת העצים , פד יחסית בצמרתלקראת שנת שפע רצוי לבצע גיזום מוק. ובמעטפת העץ החיצונית

 .במטרה לווסת את הסירוגיות בזנים הללו, ובמעברים שבין העצים

הגיזום באודם . בעיקר לאחר שנת שפל, הזן אודם הוא זן פורה מאוד בדרך כלל - אודם ןגיזום מיוחד לז

מ "ס 41-01יש לפתוח בעץ מפרצים ברוחב של , בנוסף לדלת :באופן המתואר, ייעשה בשונה משאר הזנים

. המפרצים ייפתחו בצד העץ הנגדי לדלת ובצדי העץ בחלק הפונה לעצים השכנים. מתחתית העץ ועד הצמרת

יש לדלל ענפים במעטפת העץ במקומות צפופי ענפונים , בנוסף .חלקים נפרדים 4-גיזום זה יחלק את העץ ל

, היא דילול במקור של חלק מהפריחה והקניית גישה טובה לריסוסי ההגדלה והדילולמטרת הגיזום . ועלווה

 .ובמידת הצורך גם לדילול הידני

  

           

         

 

 

 

 

 

  

 

 
 עץ אודם לאחר הגיזום                               הגיזום לפניעץ אודם                                      

 

 :קישורים לסרטונים בנושא גיזום עצי אודםשני להלן 

  https://youtu.be/EVnhSLb3ZO4     P_Og-https://youtu.be/NDBQVQ 
 

יש להלבין עד תחילת חודש מאי , שנחשפו לשמש כתוצאה מגיזום חריף ,זרועות וענפים ראשיים -הלבנה 

 .מחלת ההתמוטטות השחורה -התפתחות פטריית הסכיטלידום ליגניקולי של מכות שמש ו ה שללמניע

( תפזהיל)ולכסותם במשחת עצים על בסיס אספלט  %/יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 

 .לאיטום
 

  חהריסוסים במווסתי צמי
 בהדריםלהארכת עונת הקטיף להפחתת נשירת פרי ו   D-2,4-ריסוס  ב

שני במחצית חודש ינואר בנוסחת פברואר ולאחריו מומלץ לבצע ריסוס  בסוף חודשבחלקות הנקטפות 
 .(1.1/0%טיבולין בריכוז או  1.1/0%בריכוז  B 0506טריטון )משטח +  (מ"ח 01) D/,4-: הריסוס

 
 : ליטר מים 188-וכמותם ל  D-2,4תכשירי 

 .ליטר מים 011-ק תכשיר ל"סמ 4.1להוסיף  יש  – ציטרוספיקס

 . ליטר מים 011-ק תכשיר ל"סמ 01יש להוסיף  - פרוט סטאפ

 .בהתאם לרשום בתווית, התכשירים ישולבו במשטח
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 https://youtu.be/qduvR3bdkUs : לייםהקישור לסרטון בנושא גיזום . העוקבת

. יש להימנע מגיזום צמרת ושדרה לאחר שנת שפע ולקראת שנת השפל - וזנים סירוגיים למיניהם יאור

עיקר הפרי בשנת שפל אמור לחנוט על פריחה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנה החולפת 

בשדרת העצים , פד יחסית בצמרתלקראת שנת שפע רצוי לבצע גיזום מוק. ובמעטפת העץ החיצונית

 .במטרה לווסת את הסירוגיות בזנים הללו, ובמעברים שבין העצים

הגיזום באודם . בעיקר לאחר שנת שפל, הזן אודם הוא זן פורה מאוד בדרך כלל - אודם ןגיזום מיוחד לז

מ "ס 41-01יש לפתוח בעץ מפרצים ברוחב של , בנוסף לדלת :באופן המתואר, ייעשה בשונה משאר הזנים

. המפרצים ייפתחו בצד העץ הנגדי לדלת ובצדי העץ בחלק הפונה לעצים השכנים. מתחתית העץ ועד הצמרת

יש לדלל ענפים במעטפת העץ במקומות צפופי ענפונים , בנוסף .חלקים נפרדים 4-גיזום זה יחלק את העץ ל

, היא דילול במקור של חלק מהפריחה והקניית גישה טובה לריסוסי ההגדלה והדילולמטרת הגיזום . ועלווה

 .ובמידת הצורך גם לדילול הידני

  

           

         

 

 

 

 

 

  

 

 
 עץ אודם לאחר הגיזום                               הגיזום לפניעץ אודם                                      

 

 :קישורים לסרטונים בנושא גיזום עצי אודםשני להלן 

  https://youtu.be/EVnhSLb3ZO4     P_Og-https://youtu.be/NDBQVQ 
 

יש להלבין עד תחילת חודש מאי , שנחשפו לשמש כתוצאה מגיזום חריף ,זרועות וענפים ראשיים -הלבנה 

 .מחלת ההתמוטטות השחורה -התפתחות פטריית הסכיטלידום ליגניקולי של מכות שמש ו ה שללמניע

( תפזהיל)ולכסותם במשחת עצים על בסיס אספלט  %/יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 

 .לאיטום
 

  חהריסוסים במווסתי צמי
 בהדריםלהארכת עונת הקטיף להפחתת נשירת פרי ו   D-2,4-ריסוס  ב

שני במחצית חודש ינואר בנוסחת פברואר ולאחריו מומלץ לבצע ריסוס  בסוף חודשבחלקות הנקטפות 
 .(1.1/0%טיבולין בריכוז או  1.1/0%בריכוז  B 0506טריטון )משטח +  (מ"ח 01) D/,4-: הריסוס

 
 : ליטר מים 188-וכמותם ל  D-2,4תכשירי 

 .ליטר מים 011-ק תכשיר ל"סמ 4.1להוסיף  יש  – ציטרוספיקס

 . ליטר מים 011-ק תכשיר ל"סמ 01יש להוסיף  - פרוט סטאפ

 .בהתאם לרשום בתווית, התכשירים ישולבו במשטח

עץ אודם לאחר הגיזוםעץ אודם לפני הגיזום
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להלן שני קישורים לסרטונים בנושא גיזום עצי אודם:
https://youtu.be/EVnhSLb3ZO4 https://youtu.be/NDBQVQ-P_Og 

זרועות וענפים ראשיים, שנחשפו לשמש כתוצאה  הלבנה - 
מגיזום חריף, יש להלבין עד תחילת חודש מאי למניעה של מכות 
שמש ושל התפתחות פטריית הסכיטלידום ליגניקולי - מחלת 

ההתמוטטות השחורה.
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 2% ולכסותם במשחת 

עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום.

ריסוסים במווסתי צמיחה 
ריסוס ב-D-2,4 להפחתת נשירת פרי ולהארכת עונת הקטיף 

בהדרים
בחלקות הנקטפות בסוף חודש פברואר ולאחריו מומלץ לבצע 
 D2,4 )18- :ריסוס שני במחצית חודש ינואר בנוסחת הריסוס
ח"מ( + משטח )טריטון B 1956 בריכוז 0.025% או טיבולין 

בריכוז 0.025%(.
תכשירי D-2,4 וכמותם ל-100 ליטר מים: 

ציטרוספיקס – יש להוסיף 4.0 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים.
פאסט פרוט - יש להוסיף 18 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים. 

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

בניסויים שערכנו בשנים האחרונות נמצא כי ריסוס בג'יברלין 
לשמירת חיוניות הפרי בזן אורי, המבוצע בחודש נובמבר, אינו 
יעיל לשמירת המוצקות של פרי הנקטף מאוחר )סוף פברואר עד 
מרס(. בחלקות אורי, הנוטות להתבלות הפרי ומעוניינים לבצע בהן 
קטיף מאוחר, יש לרסס שני ריסוסים עוקבים בג'יברלין )10 ח"מ 
 B 3( + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% + משטח )טריטוןGA של
1956 בריכוז 0.025% או 5BB בריכוז 0.05% או טיבולין בריכוז 
0.025%(. מומלץ לבצע את הריסוס השני באמצע חודש ינואר.
ניתן לשלב תכשירי D-2,4 עם תכשירי ג'יברלין, בהתאם לרשום 

בתוויות התכשירים. 
הגנה בפני קרה

עד סוף חודש מרס יש סיכוי לאירועי קרה, והדבר מחייב היערכות 
ביותר לקרה הם:  הזנים הרגישים  נזקים.  מתאימה למניעת 
אתרוג, ליים, לימון ופומלו, ובמיוחד אלה המורכבים על כנות 
לימוניות. בחלקות המועדות לקרה בשל מיקומן הטופוגרפי, ניתן 
להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחסית כדי לצמצם את הנזק 
ככל האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים ולח - לעידוד 
קליטת החום, לאגירתו בשעות היום ולפליטתו החוזרת בשעות 
הלילה. לחות הקרקע מבטיחה מוליכות טובה של חום בקליטה 
ובפליטה. אם חלף זמן רב מהגשם האחרון ופני הקרקע יבשים 
- יש להשקות השקיה קלה. דילול ענפים בחלקם התחתון של 
משברי הרוח משפר את ניקוז האוויר הקר. למניעת נזק בלתי 
הפיך בעצים צעירים, עוטפים את הגזעים עד לגובה של 50-40 
ס"מ מעל פני הקרקע בקרטון גלי. לקראת קרה קשה מפעילים 
המטרה או התזה במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים להרטיב 

רק לאחר שכל הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס.

הדברת מזיקים
פיקוח מזיקים - פיקוח מזיקים במהלך העונה חיוני לצורך ניטור 
המזיקים השונים בפרדס והדברתם. יש חשיבות רבה לניטור 
בפרדס גם בעונת החורף, בעיקר בגלל שני מזיקים: זבוב ים 
תיכון ועש התפוח המדומה, הפעילים כל עוד יש פרי בחלקה. 
אין לשכוח כי שני מזיקים אלה הם מזיקי הסגר במרבית מיעדי 
השיווק ליצוא, ולכן חשוב מאוד שיגיע לבתי האריזה פרי נקי 
ככל הניתן מהימצאות ביצים, רימות וזחלים של המזיקים הללו.
זבוב הים התיכון - פעילותו רבה מאוד בחודשים אוקטובר-
נובמבר. נגיעות קלה נראתה בחלקות הזנים הרגישים: מיכל, 
קרה-קרה, מירב, ניוהול ואורי. התכשיר סקסס רוסס מהאוויר 
בהיקפים רגילים לעונה ובמועדים של פחות מאחת לשבוע. 
גם בשטחים, שהותקנו בהם מלכודות לכידה, נדרשו ריסוסים 

נוספים בעקבות הפיקוח שבוצע שם. 
מזיק זה הוא מזיק הסגר במדינות רבות, שאינן סובלות רימות 
זבוב או ביצים בפרי, ולכן נדרשים הפרדסנים לגלות ערנות רבה 
בנושא. יש לדווח על נגיעות בזבוב הים התיכון בחלקות למדריך 
ההדרים, לרכז ההדברה האזורי ולמנהל ההדברה הארצית מטעם 

המכון להדברה של ענף ההדרים.
חלקות הנגועות בפייחת - להסרת הפייחת מומלץ לרסס בשמן 

סימני נגיעות זפי"ת 
בניוהול )צילום: 
עמירם לוי שקד(
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 יברלין לשמירת חיוניות הפרי בזן אורי'בג ריסוס

מבוצע ה ,יברלין לשמירת חיוניות הפרי בזן אורי'ריסוס בגכי בניסויים שערכנו בשנים האחרונות נמצא 

, בחלקות אורי(. סמרעד סוף פברואר )שמירת המוצקות של פרי הנקטף מאוחר לאינו יעיל  ,נובמברחודש ב

 01)יברלין 'בג עוקביםשני ריסוסים  רססיש ל, מאוחרבהן קטיף לבצע הנוטות להתבלות הפרי ומעוניינים 
 בריכוז 0BBאו  1.1/0%בריכוז  B 0506טריטון )משטח  +  1.0% בריכוז חומצה זרחתית+  (0GAשל מ "ח

 .ינואר באמצע חודששני הריסוס את ה מומלץ לבצע . (1.1/0%טיבולין בריכוז או  1.10%
  .התכשיריםתוויות בהתאם לרשום ב ,יברלין'עם תכשירי ג D-2,4 ניתן לשלב תכשירי

 

 הגנה בפני קרה

הזנים הרגישים . והדבר מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים, קרה יאירועל סיכוי שמרס יחודש עד סוף 

בחלקות . אלה המורכבים על כנות לימוניות ובמיוחד, לימון ופומלו, ליים, אתרוג :הםלקרה ביותר 

ניתן להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחסית כדי לצמצם את  ,בשל מיקומן הטופוגרפיהמועדות לקרה 

אגירתו בשעות היום ל ,לעידוד קליטת החום -השטח צריך להיות נקי מעשבים ולח . הנזק ככל האפשר

אם . לחות הקרקע מבטיחה מוליכות טובה של חום בקליטה ובפליטה. ולפליטתו החוזרת בשעות הלילה

דילול ענפים בחלקם התחתון . יש להשקות השקיה קלה -הקרקע יבשים חלף זמן רב מהגשם האחרון ופני 

עוטפים את הגזעים  ,למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים. של משברי הרוח משפר את ניקוז האוויר הקר

 או התזה לקראת קרה קשה מפעילים המטרה. בקרטון גלי קערקהפני מ מעל "ס 01-41עד לגובה של 

 .רק לאחר שכל הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס רטיבהלומפסיקים , במקומות המועדים לנזק

 
 הדברת מזיקים

יש . פיקוח מזיקים במהלך העונה חיוני לצורך ניטור המזיקים השונים בפרדס והדברתם -פיקוח מזיקים 

זבוב ים תיכון ועש התפוח : בעיקר בגלל שני מזיקים, חשיבות רבה לניטור בפרדס גם בעונת החורף

אין לשכוח כי שני מזיקים אלה הם מזיקי הסגר במרבית מיעדי . הפעילים כל עוד יש פרי בחלקה ,המדומה

רימות וזחלים , ולכן חשוב מאוד שיגיע לבתי האריזה פרי נקי ככל הניתן מהימצאות ביצים, השיווק ליצוא

 .של המזיקים הללו

נגיעות קלה נראתה בחלקות הזנים . נובמבר-פעילותו רבה מאוד בחודשים אוקטובר -זבוב הים התיכון 

התכשיר סקסס רוסס מהאוויר בהיקפים רגילים לעונה . ניוהול ואורי, מירב, קרה-קרה, מיכל: הרגישים

נדרשו ריסוסים נוספים , שהותקנו בהם מלכודות לכידה, גם בשטחים. ובמועדים של פחות מאחת לשבוע

 . הפיקוח שבוצע שםבעקבות 

ולכן נדרשים , שאינן סובלות רימות זבוב או ביצים בפרי ,מזיק זה הוא מזיק הסגר במדינות רבות

 ,יש לדווח על נגיעות בזבוב הים התיכון בחלקות למדריך ההדרים. ערנות רבה בנושאגלות הפרדסנים ל

 .ענף ההדריםמנהל ההדברה הארצית מטעם המכון להדברה של וללרכז ההדברה האזורי 

 

לאחר הריסוס יש להמתין . 0%להסרת הפייחת מומלץ לרסס בשמן קיצי בריכוז  - חלקות הנגועות בפייחת

 . הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה על ידי הגשם ובבית האריזה. לפחות שבוע לפני הקטיף

 

 (עמירם לוי שקד :םוציל) בניוהולת "זפי נגיעות סימני

 

קיצי בריכוז 1%. לאחר הריסוס יש להמתין לפחות שבוע לפני 
הקטיף. הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה על ידי 

הגשם ובבית האריזה. 
אקרית חלודה ואקרית ארגמנית - בעת כתיבת דפון זה הייתה 
עדיין נוכחות אקריות בחלקות רבות. יש לשקול את הדברתן, 

בעיקר בחלקות שבהן יהיה קטיף מאוחר בעונה.
מעקב בררה - במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר 
גורמי בררה של מזיקים ולמיינם. אפשר לעשות זאת כבר במכלי 
הקטיף בעת הקטיף או בבית האריזה. אם ניתן, מומלץ לבקש 
מבית האריזה לפרט את סיבות הפסילה כבררה, כיוון שתהיה 

לכך חשיבות רבה בקביעת ממשק ההדברה בעונה הבאה.
עש התפוח המדומה )עת"מ( - מזיק זה אינו נפוץ בכל אזורי 
הארץ, אלא נמצא בכמה פרדסים בשטח שמאזור עמק יזרעאל 
ודרומה. 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 

25



שלא להכניס לתיבות פרי שיש חשש לגביו שהוא נגוע בעש 
התפוח המדומה.

להלן קישור לדפון העוסק בטיפול בעש התפוח המדומה בפרדס:
https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/

Pages/false_codling_moth_august_2020.as px

שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה של עש התפוח 
המדומה 

ניטור ופיקוח ויזואלי יעילים לאיתור ביצים וזחלים. פרי נגוע 
שובר צבע מוקדם יחסית לפירות האחרים, ומופעו דומה לפרי 
הנגוע בזבוב הים התיכון. יש לבדוק גם פרי שנשר על הקרקע. 
בחלקות הדרים הסמוכות לפונדקאים המועדפים על העש, כמו 
רימונים ושיחי קיקיון ופלפל בשטחים פתוחים, מומלץ להגביר 

את הפיקוח.
הצבת מלכודות פרומון בפרדסים מסייעת לניטור בוגרי העש 
ולבחינת יעילות בלבול המזיק בשטח. המלכודות ניתנות לרכישה 

בחברת 'אורגני שלי' או בחברת 'ביו-יום'.

אמצעי ההדברה העומדים לפי שעה לרשות מגדלי ההדרים 
הם כמצוין בטבלאות המופיעות להלן. 

 

 5 

 

  שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה של עש התפוח המדומה
 איתורליעילים ניטור ופיקוח ויזואלי 

פרי נגוע שובר צבע . ביצים וזחלים

 ומופעו ,מוקדם יחסית לפירות האחרים

יש . תיכוןהים הנגוע בזבוב הלפרי  דומה

בחלקות . לבדוק גם פרי שנשר על הקרקע

 מועדפיםה םסמוכות לפונדקאיההדרים 

 ו רימונים ושיחי קיקיוןמכ ,על העש

מומלץ להגביר  ,ופלפל בשטחים פתוחים

 .קוחיאת הפ
בפרדסים מלכודות פרומון  תצבה

ולבחינת  לניטור בוגרי העשמסייעת 

המלכודות  .יעילות בלבול המזיק בשטח

או ' אורגני שלי'חברת ב השילרכניתנות 

 .'יום-ביו'חברת ב

 

אמצעי ההדברה העומדים לפי שעה 

הם כמצוין  לרשות מגדלי ההדרים

  .להלןבטבלאות המופיעות 

 

 

 

 

ימים מקטיףמספר הטיפולים ואופן היישוםמרווח בין הטיפוליםמינוןתכשיר ההדברה

צ'קמייט
נוזלי

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

מכתשים

11 סמ"ק/דונם
 של התכשיר;

נפח של כ-40 ליטר לדונם

תחילת היישום: מגילוי בוגרי העש 3-4 שבועות
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

תחילת היישום: מגילוי בוגרי העש 12-10 שבועות
במלכודות ועד הקטיף. 

0

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

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

0

תכשירי בלבול לעש התפוח המדומה המורשים לשימוש בהדרים
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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

תכשירי הדברה כנגד עש התפוח המדומה המורשים לשימוש בהדרים 

ימים מקטיףמספר הטיפולים ואופן היישוםמרווח בין הטיפוליםמינוןתכשיר ההדברה

קריפטקסקריפטקס
תכשיר ביולוגי המכיל וירוס. משווק תכשיר ביולוגי המכיל וירוס. משווק תכשיר ביולוגי המכיל וירוס. משווק 

על ידי חברת לוכסמבורג.על ידי חברת לוכסמבורג.
בתוספת כל פיקסבתוספת כל פיקס

0.06%0.06%

20 סמ"ק/דונם של התכשיר;20 סמ"ק/דונם של התכשיר;
נפח תרסיס מלא נפח תרסיס מלא 

ש  מ ש י  מ י ש   מ ש י  מ י ש   מ ש י  מ י  8 8 
)2 ימים מעוננים שווים )2 ימים מעוננים שווים )2 ימים מעוננים שווים 

ליום שמש אחד(ליום שמש אחד(

כ-3 ריסוסים עוקבים.כ-3 ריסוסים עוקבים.
נדרש כיסוי מלא של הפירות.נדרש כיסוי מלא של הפירות.

יבוצע רק בשעות אחר הצהריים  יבוצע רק בשעות אחר הצהריים הריסוס  יבוצע רק בשעות אחר הצהריים הריסוס  הריסוס 
או הערב.או הערב.

אין לשלב עם תכשירים נוספים.אין לשלב עם תכשירים נוספים.

33

ביוטי פלוסביוטי פלוס
תכשיר ביולוגי נוזלי המכיל חיידקים. תכשיר ביולוגי נוזלי המכיל חיידקים. תכשיר ביולוגי נוזלי המכיל חיידקים. 

משווק על ידי חברת ביו יוםמשווק על ידי חברת ביו יום

750750 סמ"ק/דונם של התכשיר; סמ"ק/דונם של התכשיר;
נפח תרסיס מלא נפח תרסיס מלא 

כ-3 ריסוסים עוקבים.כ-3 ריסוסים עוקבים.14-10 ימים14-10 ימים
נדרש כיסוי מלא של הפירות.נדרש כיסוי מלא של הפירות.

יבוצע רק בשעות אחר הצהריים  יבוצע רק בשעות אחר הצהריים הריסוס  יבוצע רק בשעות אחר הצהריים הריסוס  הריסוס 
או הערב.או הערב.

אין לשלב עם תכשירים נוספים.אין לשלב עם תכשירים נוספים.

33

ספרטה סופרספרטה סופר
תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי 

חברת תרסיסחברת תרסיס

ריכוז 0.04%;ריכוז 0.04%;
נפח תרסיס מלא;נפח תרסיס מלא;

400-300 ליטר לדונם400-300 ליטר לדונם
טיפול אחד.טיפול אחד.

2121

ארמדהארמדה
תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי 

חברת תרסיסחברת תרסיס

ריכוז 0.04%;ריכוז 0.04%;
נפח תרסיס מלא;נפח תרסיס מלא;

400-300 ליטר לדונם400-300 ליטר לדונם

3333קיבל לאחרונה רישוי להדרים. קיבל לאחרונה רישוי להדרים. 

מאבריקמאבריק
תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי 

חברת אדמה מכתשיםחברת אדמה מכתשים

ריכוז 0.1%;ריכוז 0.1%;
נפח תרסיס מלא;נפח תרסיס מלא;

400-300 ליטר לדונם400-300 ליטר לדונם

קיבל לאחרונה רישוי להדרים. קיבל לאחרונה רישוי להדרים. 
ליישום פעם אחת בעונה.ליישום פעם אחת בעונה.

1414

קורגן קורגן 
תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי 

חברת "גדות-אגרו".חברת "גדות-אגרו".

ריכוז 0.02%;ריכוז 0.02%;
נפח תרסיס מלא;נפח תרסיס מלא;

300-200 ליטר לדונם300-200 ליטר לדונם

קיבל לאחרונה רישוי להדרים. קיבל לאחרונה רישוי להדרים. 
ליישום פעם אחת בעונה.ליישום פעם אחת בעונה.

77
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סניטציה - יש להקפיד על איסוף הפרי הנגוע במזיק, כולל פרי 
שנשר, על סילוקו מהשטח ועל השמדתו, וכן על הדברת  שיחי 

קיקיון בסביבת הפרדס.

הסטטיסטיקה של השנים האחרונות מצביעה על שונות בסיום 
עונת הגשמים, כך שלעתים עונת החורף מסתיימת באמצע חודש 
פברואר, ולכן יש לבצע פיזור של דשן אשלגן כלורי מוצק עד 
ינואר, לכל המאוחר, כדי שלא להזדקק להשקיה טכנית  סוף 

להחדרת הדשן לקרקע )במקום הגשם(.
דישון אשלגני בפיזור חורפי אינו יעיל באדמות קלות, לכן יש 

להמתין לאביב כדי לדשן בהדשיה.

תרומת הדישון באשלגן בחורף
אשלגן כלורי מכיל את היון כלוריד, שאינו רצוי לצמח ומהווה   .1
גורם מכביד נוסף למליחות הקרקע. כאשר מדשנים בו בעונת 
הגשמים יישטף הכלוריד מהקרקע. האשלגן הוא אמנם קטיון 
הנספח לקרקע ואינו נשטף או שנשטף באופן חלקי בלבד, גם 
בעונת גשמים ברוכה, אולם בקרקעות קלות נשטף חלק ניכר 
ממנו, ולכן בחלקות הנטועות בקרקעות כאלה, יש להמתין 

עם הדישון האשלגני עד לסוף החורף.
בחלקות רבות המושקות במי קולחין, רמות הזרחן בעלים   .2
גבוהות, ואין צורך בתוספת דשן זרחני במהלך עונת ההשקיה. 
ידושן הפרדס בחורף באשלגן כלורי, בעונת  לפיכך, אם 
ההשקיה יהיה צורך בדישון בחנקן בלבד, והדבר יחסוך את 

השימוש בדשנים מורכבים, שהם יקרים יותר. 
1.64 ק"ג של אשלגן כלורי תורם 1 יחידה של אשלגן.  .3

דוגמת חישוב עבור יחידת אשלגן לדונם: אם עומד הנטיעה   .4
הוא 55 עצים לדונם )6X3( אזי דרושים 30 גרם לפיזור על 

כל עץ. 

המלצות כלליות ליישום אשלגן בחורף, בהתאם לכמות הנדרשת 
ולסוג הקרקע

זחל עת"מ על פרי שיח הקיקיון )צילום: 
עמירם לוי שקד(
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 וכן ,השמדתועל סילוקו מהשטח ועל , כולל פרי שנשר ,איסוף הפרי הנגוע במזיקיש להקפיד על  - סניטציה

 .בסביבת הפרדס שיחי קיקיון  הדברתעל 

 

 
 

 
 

 האריזה ולמערך הקטיף למכלי שהוכנסו נגועים פירות איתור

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

של  תפקידו .למכל בסמוך בקר להציב יש ,למכלים הפרי שפיכת ובזמן הקטיף בעת נגועים פירות לזיהוי

 .ולהשמידם מהמכל להוציאם, נגועים פירות לזהות הוא בקר זה

 

 

 

 הערה חשובה

 מחברות יש לקבל ליצוא המיועדת חקלאית בתוצרת לשימוש המותרים הדברהה תכשירי רשימת את
 בין רשימות ההדברה מתכשירי קטיף בחלקמ ובימים בריכוזיםלעתים נראה שוני . השונות היצוא

ו המשווק שיארזשל של בית האריזה ו הוראהה את לבצע יש, מקרה בכל. תוויתב הרשום לבין היצואנים

 :מיכל מזעקי של בקישור מופיעה ליצוא המותרים חומרים של כללית ימהרש. יהפראת 

darim_export.aspxhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbara_bha 
 

 השקיה ודישון 
ובחלק מהאזורים בארץ  ,חורף השנה מוקדם מהרגילהחלה עונת ה, לאחר שחווינו כמה עונות שחונות

אנו מקווים כי המשך . מ"מ 11/ולעתים אף מעל , מ"מ 001נמדדו עד סוף דצמבר כמויות משקעים של 

מעטו בהן הת, וכי חלקות שנצברו בהן מלחי השקיה בשנים האחרונות, העונה יתנהל באותה מגמה

והמלחים בהן בסוף החורף , ישובו לקדמותן – המשקעים והתארכה בהן עונת ההשקיה הנורמטיבית

 . מאזור בית השורשיםויישטפו מחתך הקרקע 

 

 (עמירם לוי שקד :םוציל) הקיקיון שיח פרי עלמ "עת זחל       

איתור פירות נגועים שהוכנסו למכלי הקטיף ולמערך האריזה
לפני תחילת הקטיף יבוצעו ביקורת ופיקוח פרי בחלקה על ידי 

פקח מטעם בית האריזה או היצואן.
לזיהוי פירות נגועים בעת הקטיף ובזמן שפיכת הפרי למכלים, 
יש להציב בקר בסמוך למכל. תפקידו של בקר זה הוא לזהות 

פירות נגועים, להוציאם מהמכל ולהשמידם.
הערה חשובה

את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית 
המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היצוא השונות. לעתים נראה 
ובימים מקטיף בחלק מתכשירי ההדברה בין  שוני בריכוזים 
רשימות היצואנים לבין הרשום בתווית. בכל מקרה, יש לבצע 
את ההוראה של בית האריזה ושל המשווק שיארזו את הפרי. 
רשימה כללית של חומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור 

של מיכל מזעקי:
https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/

tachshirim_lhadbara_bhadarim_export.aspx

השקיה ודישון 
לאחר שחווינו כמה עונות שחונות, החלה עונת החורף השנה 
מוקדם מהרגיל, ובחלק מהאזורים בארץ נמדדו עד סוף דצמבר 
כמויות משקעים של 150 מ"מ, ולעתים אף מעל 200 מ"מ. אנו 
מקווים כי המשך העונה יתנהל באותה מגמה, וכי חלקות שנצברו 
בהן מלחי השקיה בשנים האחרונות, התמעטו בהן המשקעים 
והתארכה בהן עונת ההשקיה הנורמטיבית – ישובו לקדמותן, 
והמלחים בהן בסוף החורף יישטפו מחתך הקרקע ומאזור בית 

השורשים. 
דישון אשלגני חורפי

פרדסנים המשלימים את מנת האשלגן באמצעות פיזור אשלגן 
יפזרו את מנת הדשן לאורך שלוחת הטפטוף  כלורי בחורף, 
במרחק של עד 30 ס"מ מכל צד של השלוחה. אין ליצור גושי 
דשן העלולים לגרום להמלחה. את פיזור האשלגן יש לבצע 
בסמוך לזמן ירידת המשקעים, ובמקרה שכמות המשקעים אינה 
מספקת, ניתן להפעיל באופן טכני את ההשקיה במהלך עונת 

החורף, ובכך למוסס את הדשן המוצק.

30 סוג הקרקע השלמת 
יחידות

 20 השלמת 
יחידות

 10 השלמת 
יחידות

ת חול חמרה ו ד י ח י  1 5
בחורף;

ת  ו ד י ח י  1 5
עונת  במהלך 

ההשקיה

דות  חי י  15
בחורף;

ת  ו ד י ח י  5
עונת  במהלך 

ההשקיה

הדישון  כל 
בחורף

כבדה  קרקע 
ובינונית

ת  ו ד י ח י  2 0
בחורף;

ת  ו ד י ח י  1 0
עונת  במהלך 

ההשקיה

הדישון  כל 
בחורף

הדישון  כל 
בחורף

חלקות עם מחסור מתמשך של אשלגן לפי בדיקות העלים
בחלק מהפרדסים נראה בבדיקות העלים מחסור כבד באשלגן, 
למרות הדישון, ולעתים הוא אף גדול מ-40 יחידות מדי שנה. 
מחסור מעין זה עלול להימשך בחלק מהמקרים 4-2 עונות ואף 

יותר.
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בחלקות, שבהן ניכר מחסור כמצוין לעיל, שספגו כבר השנה 
מעל 150 מ"מ של גשם, ושכמות המשקעים הממוצעת השנתית 
באזורן גבוהה מ-400 מ"מ - יש להוסיף לדשן שלהן 25-20 
יחידות אשלגן ביישום החורפי )כדשן אשלגן כלורי מוצק או 
נוזלי(, בנוסף לכמות המצוינת בטבלה שלעיל. באופן זה החלקות 
הללו יקבלו בסך הכול כ-55-50 יחידות אשלגן, שייושמו ברובן 
יצטבר  ולא  זו  יישטף בעונה  והכלוריד  יחידות(,   40( בחורף 

בקרקע בעונת ההשקיה.

הדברת מחלות
ריקבון חום

כדי למנוע הגעה של פרי נגוע לבית האריזה, חובה לרסס כחודש 
לפני הקטיף באחד מהתכשירים המומלצים להדברת הריקבון. 
יש לחזור על הריסוס כלהלן: אם ירדו ממטרים בכמות הגדולה 
מ-300 מ"מ - יינתן ריסוס במרק בורדו; אם כמות הגשם הייתה 
כ-200 מ"מ, ירוססו תכשירי נחושת אחרים, במיוחד בקרקעות 
כבדות. מרססים מטר עד מטר וחצי בחלקו התחתון של העץ, 

בנפח תרסיס של 150 ליטר לדונם.

בחלקות שפריין מיועד ליצוא לסין, נדרשת הקפדה יתרה על 
ריסוס תכשירי הנחושת לפי ההנחיות שלהלן:

ב-1 בנובמבר או שבועיים לפני הקטיף )המועד המוקדם יותר(   ‰
מרססים את שמלת העץ והקרקע שמתחת לעצים במרק בורדו 

)על פי ההנחיות שהופיעו בדפון נובמבר-דצמבר 2020(.
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.
מלסקו

יש לעקור את העצים הנגועים במחלה ולגזום ענפים נגועים. אין 
לרסק גזם הכולל ענפים הנגועים במלסקו, אלא לשרוף אותו. 
כדי למנוע הפצת נבגים של הפטרייה לעלי העץ, יש לרסס במרק 
בורדו 1.0%-0.5% או בקוצייד 2000 בריכוז 0.25%. הריסוס 
מומלץ באתרוג, בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים 
באזורים נגועים. בחלקות הנגועות במחלה, יש לחזור על ריסוס 
ירידת 150 מ"מ גשם, כאשר הריסוס מבוצע  הנחושת לאחר 
בתכשירי נחושת הידרוקסיד; או לאחר ירידת 250 מ"מ - אם 

הריסוס מבוצע במרק בורדו. 
טיפול בנטיעות סוף הקיץ 

פרדסנים, שטרם הוציאו את מקלות הבמבוק תומכי השתילים 
המגיעים מהמשתלה - מומלץ שישלפו אותם בשלמותם מהקרקע 
וירחיקו אותם מסביבת העץ. אם יש צורך בתמיכה, ניתן להשתמש 
בכל מקל תומך אחר שיוצב במרחק של 30-25 ס"מ מגזע העץ. 
אם התפתח ריקבון צוואר השורש, מומלץ לפתוח "גומות אוויר" 
ולמרוח את הגזע במרק בורדו בריכוז של 2%. אפשר לטפל גם 
בתכשירי נחושת מורשים אחרים, אך יעילותם פחותה מזו של 
המרק בורדו. חשוב שצוואר השורש של השתיל יהיה חשוף 
תמיד. אם התפתח ריקבון גם בשורשים עצמם, אזי יש לטפל 
ברידומיל גולד 480. אופן הטיפול הוא כלהלן: מכינים תמיסה 
)או  ומצניעים אותה מתחת לטפטפת  של 0.04% מהתכשיר 
לטפטפות( בכמות של 100 סמ"ק לעץ בן שנה אחת, ועד 500 
סמ"ק לעץ שגילו שלוש שנים. יש להצניע את החומר בהשקיה.

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה בעונה זו מומלץ לרסס תכשיר מונע הצצה 
בשילוב תכשיר קוטל עלווה. מונעי ההצצה: תכשירי דיאורון 
)דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, תכשירי אוקסיפלורפן 
)אוקסיגל, גול, גליגן, גליל, גלאון(, תכשירי דיפלופניקן )פאלקון, 

לגטו(, והתכשיר INDAZIFLAM )אליון(.
קוטלי העלווה: תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, ראונדאפ 
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 ריקבון חום

התכשירים המומלצים מחובה לרסס כחודש לפני הקטיף באחד , כדי למנוע הגעה של פרי נגוע לבית האריזה

יינתן  -מ "מ 011-גדולה מהאם ירדו ממטרים בכמות : יש לחזור על הריסוס כלהלן. להדברת הריקבון

יוחד בקרקעות במ, ירוססו תכשירי נחושת אחרים, מ"מ 11/-אם כמות הגשם הייתה כ; ריסוס במרק בורדו

 .םליטר לדונ 001 בנפח תרסיס של, התחתון של העץבחלקו  מטר וחצי עד מרססים מטר .כבדות

 

; 

 (עמירם לוי שקד: צילום)ריקבון חום באשכולית אדומה 

 :התכשירים המומלצים

, נחושת בצורת אבקה טחונה דק ג של גופרת"ק 0ממיסים  -ליטר מים  011-להכנה ב - 0%מרק בורדו  .0

אך יש , (ג"ק 1.6בערך )ניתן להשתמש בפחות סיד כבוי , אם הסיד טרי. ג סיד כבוי"ק 0ומוסיפים 

 .00-עולה ל pH-ה, כשאין עודפי גופרת נחושת. 00-הגיע ל pH-לבדוק אם ה
 . אין לרסס מרק בורדו בהופעת לבלוב צעיר מחשש לצריבות

 (.0שונה ממרק הבורדו המופיע בסעיף )מרק בורדו אולטרא , דוזולבור :תכשירי גופרת נחושת ./
 .נחושתן  :תכשיר גופרת נחושת בתוארית נוזלית .0
 .מאסטרקופ: תכשיר גופרת נחושת פנטהידראט .4

 .תמנע, 111/קוצייד , פרסול, פנגרון, בלו שילד: תכשירי הידרוקסיד הנחושת .0

 .ניקון, קיפ, פוספירון, קורדון, 01קנון : תכשירי אשלגן זרחיתי .6
 .(קנון נחושת)הרקולס  : נחושת+  אשלגן זרחיתי .0

 .משך חודש ימיםבלאחר ריסוס בשמן אין לרסס בתכשירים שהוזכרו 

 
 :נדרשת הקפדה יתרה על ריסוס תכשירי הנחושת לפי ההנחיות שלהלן, בחלקות שפריין מיועד ליצוא לסין

הקרקע ושמלת העץ את  מרססים( המועד המוקדם יותר)נובמבר או שבועיים לפני הקטיף ב 0-ב •

 .(1/1/דצמבר -על פי ההנחיות שהופיעו בדפון נובמבר) שמתחת לעצים במרק בורדו
בשבוע  לרסס שניתיש  .מ ממועד הריסוס הראשון"מ 011לאחר ירידת גשם של  לבצע ריסוס שנייש  •

 .מ בפרק הזמן שחלף מהריסוס הראשון"מ 011 ירדואם לא גם  ,הראשון של חודש ינואר

, אם מזהים במועד זה לבלוב צעיר אביבי. מ מהריסוס השני"מ 011 שירדולאחר  יש לבצע ריסוס שלישי •

באחד החומרים הנחושתיים האחרים אלא , אין לרסס במרק בורדו הגורם לצריבות בלבלוב הצעיר

גם אם לא ירדו באזור הפרדס  ,בשבוע האחרון של פברואר לבצע ריסוס שלישייש  .המורשים לשימוש

 .שניהריסוס הגשם מעת ביצוע מ "מ 011
 

  

ריקבון חום באשכולית אדומה )צילום: עמירם לוי שקד(

התכשירים המומלצים:
מרק בורדו 1% - להכנה ב-100 ליטר מים - ממיסים 1 ק"ג   .1
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.
אין לרסס מרק בורדו בהופעת לבלוב צעיר מחשש לצריבות. 
תכשירי גופרת נחושת: בורדוזול, מרק בורדו אולטרא )שונה   .2

ממרק הבורדו המופיע בסעיף 1(.
תכשיר גופרת נחושת בתוארית נוזלית: נחושתן.  .3
תכשיר גופרת נחושת פנטהידראט: מאסטרקופ.  .4

תכשירי הידרוקסיד הנחושת: בלו שילד, פנגרון, פרסול,   .5
קוצייד 2000, תמנע.

תכשירי אשלגן זרחיתי: קנון 50, קורדון, פוספירון, קיפ, ניקון.  .6
אשלגן זרחיתי + נחושת: הרקולס )קנון נחושת(.  .7

אין לרסס בתכשירים שהוזכרו במשך  ריסוס בשמן  לאחר 
חודש ימים.
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מקס, רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, 
)אלבר-  D-2,4 אורגן(, תכשירי  )הנטר,  ברומסיל  תכשירי 
סופר, אמינובר, אמינופיליק, סאנפאן-סופר, שרדול ( ותכשירי 
גליפוסינת אמוניום )בסטה, בומבה, פאסטר, בסט ביי וגלובוס(. 

טבלה שבה פירוט כל התכשירים, מופיעה בדפון הקודם.

את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה 
ינבוט, הגה, ארכובית,  הרב-שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, 
ירבוז עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: 
יודברו בריסוס  וכרוב החוף  צמחי חלמית, סרפד, מרקולית 
הכולל ברומאסיל )100 ג'/ד'(; עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 

במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה 5 ג'/ד'.
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.
מודגש בזאת כי אין לרסס בשום פנים ואופן על הפרי כדי 
שלא יימצאו עליו שאריות הדברה שיפסלו אותו ליצוא, ובשל 

החשש מצריבות, מנשירה ומשבירת צבע.

המלצות לריסוס להדברת עשבייה בגילים השונים
פרדסים שגילם שנה אחת

מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל 
צד של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות למניעת סחף. יש 
נזקים מחומרי  להימנע מהרטבת גזעי השתילים, כדי למנוע 
הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות להגנתם. להדברת העשבייה 
הקיימת מומלץ לרסס בסטה, בומבה, פאסטר או בסט ביי בריכוז 
חומרים אלו באחד  2%-1%. למניעת הצצה מומלץ לשלב 

מהתכשירים שלהלן: 
תכשיר אוקסיפלורופן )גול ודומיו( במינון 250-200 ג'/ד' -   .1

מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.
אמיר או תבור 250 ג'/ד' )שילוב של אוקסיפלורופן וקרב( -   .2

מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.

פרדסים צעירים שגילם 3-2 שנים
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל צד 
של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת 
גזעי השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים 

תתרום רבות להגנתם.
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

אוקסיפלורופן במינון 300-250 ג'/ד' + תכשיר גלייפוסט   .1
בריכוז של 1%.

אמיר או תבור במינון 250 ג'/ד' + גלייפוסט בריכוז -0.5%  .2
1%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.

מגלן במינון 150 סמ"ק לדונם בשילוב תכשיר אוקסיפלורופן   .3
במינון של 300 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של -0.5%

1%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר דיפלופניקן )פאלקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד'   .4
+ מגלן במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של 
ימנע בהמשך נביטת דגניים  1.5%-1.0% )התכשיר מגלן 

וכשות(. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר אינדאזיפלאם )אליון( במינון של 15 סמ"ק/ד' + תכשיר   .5

גלייפוסט בריכוז של 1% )משנה שלישית ומעלה בלבד(.

פרדסים מבוגרים )שגילם מעל 4 שנים(
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

+ תכשיר  נביטה  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
גלייפוסט 1% + אורורה 5 ג'/ד' או אוקסיפלורופן 25 ג'/ד'. 
תכשירי אורורה ואוקסיפלורופן אינם מונעים הצצה בריכוז 

זה אלא פועלים לשיפור ההדברה של עשבייה קיימת.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או   .2

הנטר 100 ג'/ד'.
אוקסיפלורופן 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט -1%  .3

.1.5%
לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט   .4

.1%-1.5%
תכשיר אינדאזיפלאם )אליון( במינון של 15 סמ"ק/ד' + תכשיר   .5
ומעלה  )משנה שלישית  גלייפוסט בריכוז של 1.5%-1% 
בלבד(. יש לרסס רק אם צפוי גשם של 20 מ"מ לפחות בתוך 

שבועיים.

חשוב: 
אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורופן )גול ודומיו( בעת פריצת  א. 

הלבלוב האביבי מחשש לצריבות.
רצוי לרסס בתכשיר אוקסיפלורופן רק כאשר צפוי גשם  ב. 
תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר לפני 

התנדפותו.
בכל שילוב של קוטלי עשבים יש עשבייה חמקנית )עמידה  ג. 
לשילוב(. מומלץ לעקור עשבייה זו לפני פריחתה כדי למנוע 

את התבססותה.

הערות:
הזון ממשפחת הדגניים עמיד לתכשירי גלייפוסט ולתכשירי 
אוקסיפלורופן, ולכן בחלקות המאולחות בעשב זה, יש להשתמש 

בתכשירי ברומאסיל.
הקייצת נובטת בסתיו ונשארת נמוכה כל החורף, אך בהיותה 
 .2,4-D גבוהה מ-10 ס"מ היא עמידה לברומסיל, לגלייפוסט ול
בעודה נמוכה, מומלץ להדבירה בגלייפוסט 1.5% + תכשירי 
D-2,4 בריכוז 0.3%. לרוב הנביטה אינה אחידה, וייתכן שצריך 

יהיה לחזור על הטיפול.
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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

אגרימור ישראל בע"מ הדר 2, הרצליה טל' 09-9581196, פקס 09-9516160
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