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הצמחים מועצת 
ולשיווקם צמחים  לייצור  המועצה 
The Plants Production and Marketing Board

ארגון מגדלי ההדרים בישראל

צבי קינן  ז"ל מנכ"ל המועצה לשיווק פרי הדר ומבכירי ענף ההדרים בעבר  איננו  
מיזם חדש: 3500 ₪ לסטודנטים שיעבדו בקיץ בחקלאות

ראיון עם הפרדסן נח רבינוביץ 
משרד החקלאות השיק בטלויזיה קמפיין שכותרתו "חקלאות ישראלית – ההייטק של הטבע"

פרופ. ג'וזי בובה מצרפת )בתמונה 
שני מימין( מומחה בעל שם עולמי 

למחלות וירוס במיוחד למחלת 
הגרינינג בהדרים התארח במינהל 

המחקר בבית-דגן
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רכז ענף ההדרים:

טל עמית
tal@plants.org.il

עורך:

יצחק ליס
liss1@netvision.net.il

חברי המערכת

חי בנימיני, רוני נקר, דורון טימר, אריה שרייבר, 
ד"ר יוסי גרינברג, ד"ר ערן רוה

כתובת המערכת

רח' העצמאות 40, ת.ד 235, יהוד 5600
טל': 03-9595666, פקס: 03-9502211

מחלקת מודעות:

שיאים
טל': 03-5711908, פקס: 03-5730866

הפקה והדפסה:

דפוס האוזר בע"מ, גבעתיים
טל': 03-5711908
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בנפח ∞∞∏ ליטר
במידות 120x120x80  ס¢מ

בנפח ∞µ∞¨± ליטר
במידות 120x120x100 ס¢מ

הגדול בישראל
תכנון חדשני המבוסס על

µ≤ שנות ניסיון דולב בחקלאות

מיכלי ענק לחקלאות
ולענף ההדרים בפרט

האיכות שלנו � ההצלחה שלך
איתך לאורך כל הקטיף

דולב
מיוני ¥±∞≥חדש°

עובד בשטח וזמין להזמנות



רגע לפני סיום העונה
ידיעות  רגע לפני שהעונה מסתיימת אנו מפרסמים מקבץ 

מהנעשה בענף.

יצוא
עונת היצוא 13/14, לא תיזכר בהיסטוריה של ענף ההדרים 
הישראלי, כעונה מוצלחת. לא מבחינת האיכות וגם לא מבחינת 

הכמות. 
מספר רב של גורמים חברו לקלקל לנו את העונה הנוכחית 
ואחכה עם הסיכום לעיתון הבא, כאשר העונה תסתיים סופית.

אשכוליות אדומות
נא לא להספיד. בשבועות האחרונים יש התאוששות מסוימת 
במחירים )לא כ"כ בביקושים(, בשוק האירופי.  הפרי הפלורידני 
שנשאר, נמשך מהמלאי וכמויותיו מוגבלות. טורקיה נכנסה 
למערב אירופה בשל התרסקות הרובל הרוסי. דרום אפריקה 
מתחילה את העונה באיחור  וכמויות ראשונות ומוגבלות מיעד 

זה אמורות להגיע רק בתחילת מאי.

מחירים לק"ג אשכוליות אדומות בצרפת, נכון לתחילת אפריל:
פרי פלורידני – 1 יורו לק"ג, פרי ישראלי 0.65 יורו לק"ג, 

פרי טורקי – 0.5 יורו לק"ג.
העתיד של דרום אפריקה בשוק האירופי, ממש לא ברור, לנוכח 
בעיות עם מזיקי הסגר שקיימים בדרום אפריקה ואירופה אינה 
מעוניינת בהם. אם יוטלו מגבלות על יצוא ההדרים מדרום אפריקה 
לאירופה, מצבנו עשוי להשתפר במיוחד בתחילת ובסוף העונה.

"אורי"
למי שלא היה יבול מספיק – אין נחמה. למרות זאת, כמות 
היצוא בעונת 13/14 כבר עקפה את קודמותיה, ולהערכתי נסיים 

עם יצוא של מעל 50,000 טון. 
נכון שלא כל הכמות היתה באיכות קלאס1, אך לנוכח הנסיבות  

)נזקי הטבע(, זה הרע במיעוטו.
אני ממשיך לעקוב אחר מחירי ה"אורי" בשוק הצרפתי, שאליו 

מופנים 40% מכמויות היצוא של זן זה.

 השוואת מחירי "אורי" ומתחרים – עונת 2013/14

שבוע 
מספר

הרננדינה 
ספרדית

נובה 
ספרדית

אורטניק 
ספרדי

קלמנולס 
ספרדי

אפורר 
ספרדי

אורי ישראלינור מרוקניאפורר מרוקני

1-0.85-0.9-0.9-1.1---2.3

2-0.8-0.9-1.0-1.2--0.9-1.01.9-2.0

3-0.9-1.0-1.0-1.21.8-0.9-1.01.8-1.9

41.01.00.951.0-1.21.7-0.85-0.91.6-1.7

51.0-0.91.0-1.21.6-0.75-0.81.5-1.6

*6

70.9-1.1-0.85-0.9-1.6-1.8-0.75-0.81.6-1.8

80.9-1.0-0.85-0.9-1.6-1.81.2-1.3-1.6-1.7

9--0.85-0.9-1.6-1.81.1-1.3-1.8-1.9

10--0.8-1.6-1.81.3-1.4-1.7-1.9

*11

12--0.75-1.6-1.71.1-1.3-1.8-1.9

13--0.7-0.75-1.5-1.71.1-1.3-1.8-1.9
6
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Pioneering the Future

חיפה בשטח. האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך, ולחלוק איתך את הידע 
המעודכן, המקצועי והמניב ביותר. לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: שחר דיין 054-5616260, דרום: יוסי סופר 054-5616122

עם דשני חיפה אתה יכול להיות בטוח שהגידולים שלך מקבלים רק דשנים המבוססים על חנקת אשלגן, ונהנים מכל היתרונות של
הזנה מדוייקת המותאמת לתנאי הגידול בארץ. הדשנים מבוססי חנקת אשלגן מספקים כל מה שהצמח צריך: 100% יסודות הזנה

ואינם  ללא כלור או נתרן. הודות ליתרונות היחודיים של חנקת האשלגן, הדשנים נקלטים במהירות, מזינים את הצמח ביעילות, 
מותירים שאריות בקרקע.

www.haifa-group.com    info@haifa-group.com :חיפה כימיקלים בע”מ    טל: 074-7373737    מייל

 הגיע זמן 

גם אתה יכול:
דשנים המבוססים על חנקת אשלגן



בשבועות 6 ו–11 לא נאספו נתונים.* הנתונים מתייחסים 
.X–לפרי קלאס 1 בגודל 1 ו

מנתוני הטבלה לעיל, אנו רואים כי למעט שבועות 4 ו–5, 
שבהם הגיעה סחורה באיכויות מעורבות )בשל הסופה חודש קודם 
לכן(, ובהם ירד מחיר ה"אורי" מתחת למחיר האפורר הספרדי, 
בכל יתר שלבי העונה, הזן פדה מחירים גבוהים ב-0.1-0.2 יורו 

מהספרדים ו–0.5-0.6 מהפרי המרוקני.
יחד עם זאת, כאשר משווים את מחירי ה"אורי" העונה, לעומת 
שתי עונות קודמות, רואים ירידה ממוצעת של 0.1 יורו )כ–5%(. 
נקווה שירידת מחיר זו אינה תחילתו של תהליך, אלא תופעה 

שמאפיינת את העונה הנוכחית.

נושאים נוספים
ניסויים שתפקידם  אנו מתחילים בסדרת   – היצוא לסין   •
יכולותינו לייצא לסין, ללא חשש מפטריית  להוכיח את 
ההסגר שהתגלתה בתוצרת לפני שנתיים וחצי, ובגללה נחסם 

היצוא ליעד זה.
"תקריות דיפלומטיות" ביצוא – בפברואר ובמרץ נמשכו   •
התקריות בין ישראל צרפת ואיטליה בנושא התוצרת החקלאית. 
משרד החקלאות צריך להבין כי החקלאים הישראליים אינם 
צריכים להיות קרבן לבעיות שאין קשר בינן לבין איכות 

התוצרת.
אין לי כל טענות על פסילת התוצרת שנעשתה בארץ, ולא   

על איכות הבקרת, אך בלתי אפשרי להתמודד עם טענה 
שהתוצרת שהגיעה נבדקת שבועיים ושלשה אחרי הגעתה. 
גם אנחנו לא מעוניינים שתוצרת שלנו תיבדק ותשוחרר 

אחרי שבועיים – שלושה בנמל.
המחיר שענף ההדרים שילם –יקר מאוד. כ–50 מכולות של   
"אורי" עוכבו במשך שבוע, עברו אריזה מחדש, בעלות של 
2,000 יורו למכולה ויותר מאוחר 2 מכולות הוחזרו לארץ.

מי שחושב ש"הראנו להם" – טועה ומטעה, מה עוד שאת   
החשבון שילם מישהו אחר.

יום עיון לזכר מונסליזה ובר עקיבא – ענף ההדרים, בשיתוף   •
הנהלת הקרן, ארגנה יום עיון מעניין מאוד שעסק במחלות 
המאיימות על החקלאות. לאירוע הוזמן המומחה מספר 1 
בעולם למחלת הגרינינג  שהחכים אותנו מאוד בידע שלו. 
חבל שנוכחות המגדלים באירוע היתה מועטה סקירת האירוע 

בכתבה נרחבת בהמשך הגיליון(.
נוסף  קורס פרדסנים – בימים אלו עומד להסתיים קורס   •

לפרדסנים צעירים, המתקיים במכללת אהלו בכנרת.
לאור ההצלחה של שני הקורסים בשנה שעברה, והביקוש   
לפתוח קורס נוסף השנה, יש תקווה לעתיד טוב יותר ולדור 

המשך. ברכותי ליוזמים ולנושאים בעול.
מצד שני, קורסים כאלו לא  מחליפים את ההדרכה בשטח. שם 
מצבנו ממשיך להיות אנוש, וגם קליטה  של מספר מדריכים 

חדשים בשה"ם – פסחה  על ענף ההדרים, המשווע להדרכה.

אנו מברכים את קוראינו, אנשי ענף ההדרים,

בברכת חג פסח 
שמח וכשר

בברכת צמיחה והתחדשות ובהרבה בריאות

מערכת "עת הדר"
8
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להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 12 המסתיים ב-22/03/2014 )עונתי(

נתוני ייצוא פרי הדר 

מצטבר

שינוי ב-%  2011/12   2012/13  2013/2014שבוע 12   זן
 13/14 - 12/13

16,1775,1369,57520%שמוטי         
80%-           4350252אפילים        
187628360-70%           טבורי         
2775-100%                      קרה קרה       
1063,1384,5833,911-32%אשכ’ רגילות   
1,58144,80948,96445,712-8%סנרייז        
7213,05713,19214,613-1%סוויטי        
1267%           1239           רדסון         
781,221456210168%לימון צהוב    

1171257%           לימקואט       
47137846625%           קומקואט       
421205216105%           ליים          
2263762,7792,668-86%טופז/טנגור    
6,8186,0399,08813%           מינאולה       
10,38013,36316,279-22%           סנטינה        
39193438912-56%מורקוט        
3519201,840-62%           מיכל          
381%           17817837הדס           
522,0021,9433,5063%אורה          
155414297-63%           מור           
1,17047,27646,65738,1881%אור           
219540908-59%           מירב          
311019210%           תמי           
6626502502%           אודם          
100%-           20                      מירבית        
164705021,216-6%פומלו לבן     
1,0719731,11810%           פומלו אדום    

3,562139,847149,122151,439-6%סה”כ          

  2011/12          2012/13  2013/2014 יעדי פרי מרכזיים      

              2,496              סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  
192,964228,816220,112פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   
1,4282,5201,092פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              

תמונת מצב



גם השנה עורר הכנס השנתי ע"ש מונסליזה ובר עקיבא עניין 
רב. בחלקו הראשון של האירוע התקיים יום עיון שהוקדש השנה 
למחלות עצים המהוות איום על מטעי ישראל ובו נטלו חלק טובי 
המומחים בנושא זה בארץ. 3 ימים מאוחר יותר התקיים סמינר 
אותו נתן פרופ' ג'וסף מארי בובה, פרופ' אמריטוס באונ' בורדו 
בצרפת, מומחה בעל שם עולמי למחלות וירוס ובמיוחד למחלת 
ה"גרינינג" )HLB(  בהדרים שכיבד את כל הארוע בנוכחותו. 

את הארוע הכינו הקרן להנצחת מונסליזה ובר עקיבא בראשות 
פרופ' רפי גורן להלן תקצירי ההרצאות אותן קיבלנו באדיבותו 

של ד"ר דדי עזרא. 

שימוש בחישה מרחוק לזיהוי עצים סימפטומטיים לגרינינג

רוה ע*1., וון סוק ל2. 
1המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר גילת, 2המכון להנדסה 

  eran@agri.gov.il* .וביולוגיה חקלאית, אוניברסיטת פלורידה

)Huanglongbing; HLB( הנגרמת על  מחלת הגרינינג 
Candidatus Liberibater asiaticus ומופצת  ידי החיידק 
על ידי פסילת ההדר האסייתית מהווה איום קיומי על תעשיית 

ההדרים באמריקה וישנו חשש שתתפשט לאזורי גידול נוספים 
בעולם. אחת הדרכים לריסון התפשטותה של המחלה מבוסס על 
בחינה פיזית של העצים בפרדס על ידי אנשי מקצוע ועקירתם 
של אותם עצים נגועים. הבחינה נעשית ארבע עד שש פעמים 
בשנה. עלות סריקת העצים בפלורידה בלבד עומד על כ-50 
מיליון דולר לשנה. במהלך הסקירה, בוחנים את מראה העלים 
של כל עץ ועץ שבפרדס, ועצים בהם ישנם עלים סימפטומטיים 

)המאופיינים בכתמים צהובים המופיעים משני צידי הטרף באופן 
לא סימטרי(, נבדקים ידנית לרמת עמילן )בדיקת שדה הנעשית 
ביוד  נצבעו  ביוד(. אותם עלים שאכן  ידי צביעת הטרף  על 
נשלחים בהמשך לאימות נוסף ומדויק יותר במעבדה )אימות 
PCR(. במידה והעלה נמצא כנגוע, העץ  המבוסס על בדיקת 
נעקר מהחלקה ותדירות הסריקה בחלקה עולה מארבע פעמים 
בשנה לשש פעמים בשנה. במהלך השנים נעשו ניסיונות רבים 
להחליף את תהליך הסריקה הרגלית בפרדס בטכנולוגיית של 
חישה מרחוק. התוצאות לא היו מבטיחות מכמה סיבות: א. חוסר 
ביכול להבדיל בין עלים שהפכו צהובים כתוצאה מצבירה עודפת 
של עמילן )כפי שמתרחש בעצים הנגועים בגריניג( לבין עלים 
שצבעם הפך צהוב כתוצאה ממחסורים בחומרי הזנה או צבירה 
עודפת של מלחים. ב. מגבלות הקשורות ברזולוציה המרחבית 
מאחר ולפעמים העץ כולו נראה בריא כאשר רק מספר מאוד 
ג.  מצומצם של עלים מראים את הסימפטומים של המחלה. 
מגבלות הקשורות בעובדה שמרבית )כ-90%( האור המוחזר 
אלינו מין העלה מקורו ברפלקציה הנעשית מפני השטח של העלה 
ולא בהכרח מאור שחדר לשכבת המזופיל, עבר אינטראקציה 
עם המרכיבים השונים שבקרמה הצמחית ויצאה כקרינה חוזרת 
)הרכיב בו אנו מתעניינים מאחר(. נוסף על מגבלות אלו ישנה 
מגבלה נוספת שמקורה בשוני בעוצמת החזר האור הנמדדת 
מעלים הממוקמים במעטפת הנוף בהשוואה לזו המגיעה מעלים 
הממוקמים במרכזו )אזור שביסודו יותר מוצל(. בעבודה הנוכחית 
נציג כיצד שימוש באור מקוטב המשולב בחישה מקרוב )רכב 
הנוסע לאורך השורות( יכול להוות תחליף זול ויעיל לסריקה 

הראשונית של העצים הסימפטומטיים בפרדס.

בוטריוספריה: גורם מחלה ישן/חדש של עצים בישראל

דני שטיינברג - המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, מינהל המחקר החקלאי

בשנים האחרונות זוהו בעצי יער ופרי ממינים שונים, בגפני 
יין תופעות בלתי ברורות. חלק מתופעות אלה נצפו גם בעבר, 
נראה שחלה התגברות  דיווחי העוסקים בענף  פי  אבל, על 
משמעותית בעוצמתן ובשכיחותן באזורי הארץ השונים. ניתן 
לסווג את התופעות לשלוש קבוצות, על פי אופי התסמינים 
הנראים על הצמחים. בקבוצה הראשונה נכללים המינים הבאים: 
אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש, דובדבן, גודגדן, שקד, ויתכן 
שגם מינים נוספים. בקבוצה זו התסמינים כוללים, בין היתר, 
הפרשה מסיבית של שרף מענפים רב שנתיים ובכלל זה ענפי 

מאת כתב "עת הדר" 
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 קשרים בינלאומיים

מחלות עצים המהוות איום
על מטעי ישראל

פרופ' ג'וסף מארי בובה ופרופ' רפי גורן



השלד והגזע, התייבשות ענפים, התנוונות חלקית או מלאה של 
העצים ובסופו של דבר, תמותה של העצים. בשנים האחרונות 
גם דווח על הפרשת שרף מרובה בשתילים בני שנה-שנתיים 
שבעקבותיה התייבשו ומתו חלק מהשתילים. התסמינים האמורים 
נצפו בכל רחבי הארץ, מכרמים בדרום ועד עמק החולה ורמת 
הגולן בצפון. שרף מופרש במקומות בהם מתרחשת פציעה 
או תקיפת חרקים, אך במקרים הנדונים לא זוהו גורמים אלה. 
המגדלים נוהגים לגזום את הענפים המתייבשים ולהרחיק את 
וישנם מטעים בהם נעקרו עצים  העצים המתנוונים והמתים 
רבים. מטעים לא מעטים גם נעקרו לאחר שלא היה כלכלי יותר 
לתחזקם. בגידול המשמש למשל, פגיעה זו היא הגורם המרכזי 
להתנוונות ולתמותה של מטעים. בקבוצה השנייה נכללים המינים 
הבאים: אבוקדו, מנגו, גפן יין, גפן מאכל, תפוח, פקאן, זית ויתכן 
שגם מינים נוספים. בקבוצה זו התסמינים כוללים, בין היתר, 
התייבשות של עלים וענפים משולי העץ למרכז כאשר העלים 
והפירות היבשים נשארים מחוברים לענפים. כאשר ההתייבשות 
מגיעה לענפי שלד יש פגיעה משמעותית ביבול. תסמינים אלה 
מתאימים לאלה המכונים באנגלית die back ובעברית – תמותה 
לאחור. תסמינים דומים נראו גם בעצי יער שונים ובכלל זה 
באיקליפטוס, ברושים, אורנים ועוד. בקבוצה השלישית נכללים 
המינים הבאים: תפוח, קיווי, גפן יין, גפן מאכל, אפרסמון, שקד 
וייתכן שגם מינים נוספים. בעצים אלה נראית התנוונות איטית 
שנמשכת כמה שנים. במהלך הזמן ההתפתחות התקינה של העץ 
נעצרת, כמות העלווה המתפתחת עליהם קטנה, הם הופכים להיות 

"שקופים" ובסופו של דבר העצים מתנוונים ומתים. 
חשוב להדגיש שמידת הפגיעה של התסמינים שתוארו לגידולים 
השונים שונה. כך למשל, במטעי אבוקדו נצפו התייבשויות 
נפגעו כל  במטעים רבים באזורים שונים. לא בכל האזורים 
המטעים ובמטעים הפגועים לא נפגעו בהכרח כל העצים, אבל 
ישנם מטעים )כמו למשל המטע במושבי חבל עזה, מח"ע( שם 
הפגיעה היא משמעותית. לעומת זאת, למיטב ידיעתנו מידת 
)עצים בודדים  זית היא שולית  וכרמי  הפגיעה במטעי מנגו 

במטעים בודדים(.
התברר שיש מרכיב משותף לכל התופעות שתוארו למעלה: 
ענפים של עצים שהשתייכו לקבוצת התסמינים  כשנחתכו 
הראשונה והשנייה והחלק התחתון של הגזע )באזור החיבור 
של הכנה לרוכב( של עצים שהשתייכו לקבוצת התסמינים 
פגועה  העיצה  מערכת  הייתה  שבכולם  התברר  השלישית 
ונקרוטית. מהרקמות הנקרוטיות בודדו ברוב המקרים )לא בכל 
המקרים )למשל - לא באפרסמון ובקיווי( פטריות פתוגניות 
מהמין Botryiosphaeria. הזיהוי אומת בשיטות מולקולאריות. 
בוטריוספריה הוא שם השלב המיני של פטריות השונות זו מזו 
בשם השלב האל-מיני שלהן. בין היתר, משתייכות לקבוצה זו 
  Fusicoccum פטריות ששמות בשלב האל-מיני שלהן הוא 
 .Lasiodiplodia ,Neofusicoccum Pseudofusicoccum
 Dothiorella,Sphaeropsis ,Phomopsis, Diaporthe
Neoscytalidium  ועוד. על פי הספרות המקצועית, הפטריות 
הללו תוקפות צמחים מעוצים וגורמות לתסמינים הדומים לאלה 
שתוארו למעלה )משמע, הפרשת שרף, התנוונות, תמותה לאחור 

ופגיעה במערכת העיצה(. חשוב להדגיש שפטריות מאותה 
הקבוצה תוקפות גם עצי יער שונים )ובכלל זה איקליפטוסים, 

אורנים, ברושים, אלונים, ועוד(. 
בהרצאה יוצגו התסמינים של המחלות אותן גורמות פטריות 
הבוטריוספריה בגידולים השונים וידון הצורך בהתמודדות עם 

גורמי המחלה.

 הבעייתיות והאתגר בהתמודדות עם מינים פולשים בישראל: 
פגע האמברוזיה במטעי  האבוקדו כדוגמא

עומר  אוקון-לוי,  נטע  שרון,  מיכל  פרוטסוב,  אלכס  מנדל,  צביקה 
מרגלית, יונתן מעוז וסטנלי פרימן, המכון להגנת הצומח, מרכז וולקני, בית דגן

או  צמחים  רגלים,  פרוקי  פולשים,  מינים  של  התבססות 
פתוגנים היא מגמה מסוכנת ומדאיגה לחקלאות הישראלית 
ולשטחים הפתוחים בישראל. כמה מהמינים הפולשים גורמים 
לנזקים כלכליים חמורים ומשבשים בתי גידול חשובים. קצב 
ההתבססות של מינים פולשים הוא תוצאה של השינויים בתעבורה 
הבינלאומית, בעיקר בתעופה למרחקים ארוכים, ולשינויי האקלים. 
הנזק הנגרם ע"י מינים פולשים הנושאים פתוגנים הוא חמור 
במיוחד. מהדוגמאות הבולטות לאחרונה הן חיפושית אמברוזיה 
 .)Scolytinae-ו   Platypodinae  השייכות לתת המשפחות(
כל מיני האמברוזיה ממשפחות אלו בישראל הם מינים פולשים 
שמוצאם מהאזורים הטרופיים. במיני חיפושיות אלו התזונה של 
הבוגרים והזחלים תלויה בהזנה על פטריות אותם הם נושאים. 
התבססות מינים אלו באיזורים חדשים היא בעייתית וקשה לריסון. 
בשש השנים האחרונות מתפשטת בישראל חיפושית האמברוזיה  
Euwallacea nr fornicatus הנושאת את הפטרייה הסימביוטית 
Fusarium euwallaceae. יחדיו, שני האורגניזמים מהווים פגע 
חמור המתבטא בעוצמות נזק חמורות ובקושי להתמודד איתו. 
מאז שנת 2009, הפגיעה במטעי האבוקדו הולכת ומתפשטת, 
כאשר רוב מטעי האבוקדו במישור החוף המרכזי והדרומי כבר 
נגועים. בשלוש השנים האחרונות הפגע מתפשט גם בצפון עמק 
החולה, ולפני כשנה נרשמה הופעתו לראשונה גם בגליל המערבי. 
לפני ארבע שנים החלו להצטבר עדויות על פגיעה קשה, ניוון 
ותמותה של עצי אלון, עצי דולב ועצי נוי אחרים. המוצא של 
הפגע הוא באזור הטרופי של מזרח אסיה, ככל הנראה וייטנאם. 
פרט לישראל התבסס הפגע גם בקליפורניה, ככל הנראה, בלוח 
זמנים דומה. המידע בעולם על חיפושיות אמברוזיה הפוגעות 
נוברים  זו  ביותר. המינים בקבוצה  חיים הוא מוגבל  בעצים 
מחילות בעומק העצה, ובתוכן הם מאלחים פטרייה סימביוטית 
שאותה הם נושאים. הפטרייה מספקת את הכלים האנזימטיים 
על מנת למצות חומרי מזון מתוך עצת הפונדקאי עבור זחלי 
החיפושיות. החיפושית מעבירה את הפטרייה אל פונדקאים 
חדשים ומספקת את המצע המתאים להתפתחותה. המפגש בין 
עצים אטרקטיביים לחיפושית והמתאימים לשגשוג הפטרייה, הוא 
זה שמחולל את הנזק. בבית הגידול הטבעיים שלהן חיפושיות 
האמברוזיה מתפתחות על עצים חולים או מתים ואינן גורמות 
לנזק לעצים המקומיים. בעקבות פלישה לבתי גידול חדשים 
חיפושיות האמברוזיה מנסות לאלכס מיני עצים המזוהים על 
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ידן כמתאימים. בישראל נרשמו עד עתה כחמישים מיני עצים 
כאלה. חלקם נמצא מתאים להתפתחות החיפושית. מיני עצים 
המתאימים להתפתחות ניזוקים באופן חמור ע"י הפגע. בישראל 
לבד מאבוקדו, ניזוקים גם אדר מילני, עצי דולב ואלון. כיום 
כמחצית שטחי האבוקדו במדינת ישראל כבר אוכלסו ע"י הפגע. 
האכלוס הראשוני של עצי האבוקדו ניכר בהפרשה סוכרית לבנה 
והתייבשות של ענפים דקי קוטר. בענפים  )פרסיטול(  רבה  
ניכרות הנבירות האופייניות של החיפושית )הגלריות( והחתמת 
העצה בפסים חומים באורך של 60-20  ס"מ המתמשכים מאזור 
הגלריות. הפטריה הסימביוטית אינה מתפשטת הרחק מאיזור 
הגלריות. החיפושיות פעילות כל העונה החמה. יישום של קוטלי 
חרקים ופטריות מקבוצות שונות, כולל תכשירים סיסטמיים 
אינם מהווים פתרון יעיל. סניטציה ופעילויות מניעה אחרות 

עשויות להקל על הבעיה. 

מל סקו, איום על ייצוא הדרים מישראל

דוד עזרא - המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, 
מינהל המחקר החקלאי

 Phoma מחלת המל סקו הנגרמת על ידי הפטרייה הפתוגנית
tracheiphila (Petri) Kanc. & Gik. הינה מחלה התוקפת 
הדרים באזור הים התיכון והים השחור. כמעט כל זני ההדרים 
רגישים לפטרייה כאשר הם מודבקים בה באופן מלאכותי. בפרדס, 
המחלה פוגעת באופן קשה בלימונים ))Citrus lemon, אתרוג 
 ,)C. auratifolia( ליים ,)C. bergamia( בירגמוט ,)C. medica(
חושחש )C. auranitium(, לימון גס )C. jambhiri( וזנים נוספים 
בנהם קליפים. בישראל הפטרייה בדרך כלל חודרת אל הצמח 
המאכסן דרך פצעים בעלים ובענפים. התסמינים האופייניים 
למחלה כוללים הצהבה של העלים והאדמה של עורקי העלים, 
נשירת העלים, האדמה של צינורות ההובלה והעצה, תמותת 
ענפונים, ענפים והעץ כולו. תנועת הפטרייה בעצים נגועים 
הינה מהעלים לענפונים ומהם לענפים וכלפי מטה אל הגזע. 
התנועה מתרחשת בצינורות ההובלה של העץ. כאשר ההדבקה 
של העץ מתרחשת באזור השורשים או הגזע תנועת הפטרייה 
כלפי מעלה מהירה וכתוצאה העץ הנגוע מת במהירות, יחסית 
להדבקה עליונה. במרבית המקרים הסימפטומים האופיינים 
נראים בעץ לאחר שהפתוגן כבר התבסס ברקמותיו. נכון להיום 
יעילה כנגד הפטרייה בפרדס. למחלת המל סקו  אין הדברה 
השפעה כלכלית שלילית ישירה כתוצאה מאיבוד תנובת העץ 
ומתמותת עצים. לאחרונה התווסף איום מטריד נוסף כתוצאה 
ממחלה זו על הייצוא של פרי הדר מהארץ לארצות המזרח הרחוק 
)אוסטרליה, סין וקוריאה הדרומית(. הפטרייה גורמת המחלה 
נחשבת בעולם כמחלת הסגר, ארצות מגדלות הדרים המייבאות 
פרי הדר מישראל חוששות מכניסת גורם המחלה לתחומן ולכן 
החלו לדרוש שהפרי המיוצא אליהן מישראל יהיה מפרדסים 
נקיים מהמחלה ואף יותר מכך מפרדסים הממוקמים כקילומטר 
אחד ויותר מפרדס אחר החשוד כנגוע במחלה. היות ופרדסים 
גידול ההדרים  אזורי  נמצאים בכל  נגיעות  בעלי פוטנציאל 
דרישה זו מצמצמת את האפשרות לייצוא הדרים למדינות אלה 

מאזורים שלמים. במידה ודרישה זו תתרחב למדינות נוספות 
בעולם, הסכנה ליצוא פרי מישראל ובראשונה זן הדגל "אור" 
תהווה סכנה כלכלית גדולה מאוד לחקלאים. לשם הפחתת איום 
זה יש לצמצם את תפוצת המחלה בארץ ולהפחית את הנגיעות 
בפרדסים עד למינימום שיאפשר שליטה מלאה בהתקיימות 

המחלה והתאפשרות ייצוא הפרי בעתיד. 

אטיאולוגיה, אפדימיאולוגיה וטיפול במחלת עיוות התפרחות 
במנגו.

סטנלי פרימן1, מרסל מימון1, אדולפו לוין2 ודני שטיינברג1
1המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, מינהל המחקר החקלאי

2 מו"פ צפון

מחלת עיוות התפרחות במנגו הנגרמת בעיקר על ידי הפטרייה 
Fusarium mangiferae פוגעת קשות ביבול ונמצאת כמעט בכל 
אזורי גידול המנגו בעולם. מינים נוספים של הפטרייה המקושרים 
 F. sterilihyphosum, F. mexicanum, F. :למחלה זו הינם
 F. גם  ולאחרונה    proliferatum, F. pseudocircinatum
זו  tupiense. היות ותפרחות נגועות לא נושאות פרי, מחלה 
גורם מגביל בעל השפעה גדולה על היבול באזורים  מהווה 
נגועים. תסמיני המחלה כוללים גידול יתר של ענפונים צעירים, 
ובאופן כללי  ומוקטנים  התקצרות גבעולים, עלים מעוותים 
נצרים צפופים ומכווצים. בנוסף, עיוות התפרחות כולל התעבות 
והתקצרות עמודי התפרחות, פרחים מוגדלים עם מספר גדול 
יותר של פרחים זכריים והרמפרודיטים סטריליים או שנושרים 
ולא מגיעים לחנטה. תפרחות נגועות משרתות כמקור ראשוני 
ועיקרי של מקור מידבק של המחלה. נבגי הפטרייה מופצים 
נגועות, בעיקר בשאריות תפרחת  באופן פאסיבי מתפרחות 
יבשות. נבג הנוחת על העלים, מגיע לאתר החדירה, כלומר אל 
פקע הגדילה שאותו הוא מדביק. איכלוס והדבקה סיסטמים על 
ידי F. mangiferae לא נצפו לפתוגן –מאחסן זה. עד היום לא 
דווח על שיטות יעילות להדברה וטיפול במחלה זו. האופי של 
ההפצה האווירנית וההדבקות של קודקודי הגדילה על ידי נבגי 
הפטרייה מצביעים על כך שהגנה מפני הדבקה של  קודקודי 
הצמיחה, כשרמת המידבק גבוהה, יכולה לתרום למציאת דרכים 
להפחתת המחלה מעונה לעונה. פרוכלוראז נמצא כפונגציד היעיל 
ביותר לדיכוי גדילתה של הפטרייה F. mangiferae במבחני 
מעבדה. בניסויים בחממה נמצא פעילות הגנתית ומרפאה כאשר 
חומר ההדברה יושם על צמחים צעירים. ניסויי שדה שנערכו 
לאורך מספר עונות באתרים שונים בישראל מראים ששילוב של 
סניטציה עם יישום פרוכלוראז, בתיזמון נכון, התבטא בהפחתה 
וחומרת המחלה ובמקביל בתוספת  משמעותית של שכיחות 
משמעותית בכמות היבול בחלקות שנבדקו. אנו משערים שטיפול 
ארוך טווח המשלב הרחקת תפרחות נגועות  )מקור המידבק 
העיקרי( בשילוב עם ריסוסי הדברה מתוזמנים יתבטאו בהפחתה 
זמן עד כדי הפחתת התפרחות הנגועות  משמעותית לאורך 

במטעים מטופלים לרמה זניחה. 

)המשך בעמוד 30(
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 קשרים בינלאומיים
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צבי קינן ז"ל
 1921-2014

מאת יצחק ליס

סיפור חיו של צבי קינן ז"ל הוא סיפורה של תקופה בה נרתמו 
בכירי היישוב, אותם אנו מכנים  "מלח הארץ" , לעשייה שבסופו 
נבנתה מדינת ישראל.                  של דבר היא שהייתה ה"מגש" עליו 
נולד בפולין,  הביוגרפיה של צבי מדברת בעד עצמה – הוא 
לפני 92 שנים, עלה לארץ בשנת 1934 ונרתם לבניית המדינה.                                                                                                             
על כך כתב בספרו: "הייתה זו תקופה של השתרשותנו בארץ 
ישראל וגיבוש זהותנו בעם שבמולדתו. בניית הארץ, מערכות 
שלטון עצמי, תשתית כלכלית, כח מגן, העפלה ומאבקים על 
הקמת המדינה".                                                                                                                                 

תפקידים בכירים בצה"ל 
לפני הקמת המדינה שירת בצבא הבריטי ובש"י של ההגנה 
ולאחר שקמה המדינה התגייס לצה"ל שהוקם באותה העת ומאז 
ועד לשנת 1962 היה בשרות צבאי, בעיקר בחיל הים. מילא 
וסגן  תפקידים בכירים בחיל, כמו מפקד שייטת המשחתות 
מפקד חיל הים ואת שרותו הצבאי בצה"ל סיים כסגן וממלא 
מקום ראש אמ"ן במטכ"ל,  בדרגת אל"מ שהייתה אז הדרגה 

הבכירה לפני דרגת האלוף. 
ניהול  בתפקידי  קינן  צבי  שימש  הצבאי,  שירותו  בתום 
שונים בספנות, בדלק, בתיירות וכיוצ"ב. עם זאת, חלק נכבד 
משנותיו הקדיש לפעילות בענף ההדרים. ועל כך הוא כתב 
בספרו: "תקופת פעילותי בענף ההדרים נמשכה כ-30 שנה, 
 1970 החל מכניסתי לתפקיד מנכ"ל פרדס סינדיקט באביב 

צבי קינן מילא כ-30 שנה תפקידים בכירים בענף ההדרים – בין השאר 
כמנכ"ל המועצה לשיווק פרי הדר, נשיא ק.ל.א.ם ומנכ"ל מהדרין • תקופתו 

זכורה כ"תור הזהב" בענף ההדרים בישראל

בחודש מרץ השנה נפטר צבי קינן ז"ל שנמנה על 
בכירי ענף ההדרים בישראל.  מערכת "עת הדר" 

מודה לבנו גבריאל )גבי( קינן יבל"א, שסייע בידנו 
באיסוף החומר לצורך הכנת כתבה זו ובמיוחד על 

שחשף בפנינו  את ספרו המרתק של צבי ז"ל
"מבט לאחור – סיפור אישי", אותו הוא כתב 

בשנים 2004-5 עם משוב מנכדתו רות.  

                                                                                   "2001 בסתיו  מהדרין  חברת  מדירקטוריון  לפרישתי  ועד 
על תחושותיו ערב הצטרפותו לענף ההדרים סיפר צבי קינן,  
כי  בתום שרותו הצבאי המרתק והפעילות האינטנסיבית בתחומי 
הספנות, התיירות והדלק הוא האמין כי "הגעתי לגיל שבו אין 
אדם צופה לפריצה מחודשת בעיסוקיו המקצועיים.  בדיעבד 
הסתבר, כי נכון לי פרק שלם ורב אתגרים ופעילות שבמרוצתו 
הגעתי לצמרת ענף ההדרים בארץ. עם בחירתי לנשיא קלאם 
גם  זכיתי להכרה  הים התיכון(,  )איגוד מגדלי הדרים באגן 

במישור הבינלאומי". 
והוא הוסיף, כי במקביל, נפתחו בפניו גם אפיקי פעילות 
ציבורית שחלק מהם נבעו מתפקידיו בנושא ההדרים.  למשל, 
ייצג את היצוא החקלאי,  חברות במועצת רשות הנמלים שם 
ובמוסדות כלכליים  ולקני  חברות בחבר הנאמנים של מכון 

וחברתיים שהזמינו אותו לפעול או לסייע.  
                   

צבי קינן ז"ל
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פרדס סינדיקט 
קינן: "שמשה ארגון  סינדיקט כתב צבי  על אגודת פרדס 
הפרטית  הפרדסנות  של  והחברות  הקואופרטיבים  לכל  גג 
כן  כמו  הענף.  של  מהייצור   35% לכדי  הגיעה   – בארץ 
הדר.                                                                                                      פרי  לשיווק  במועצה  הפרטי  הסקטור  את  ייצגה 
בבעלותה הייתה חברת ספנות שייצגה בארץ חברות ספנות, 
זרות בהן מבריטניה וסקנדינביה שהובילו את רוב היצוא החקלאי. 
בנוסף היו להם גם מפעל להרכבת תיבות עץ לאריזת הדרים 
וחברה לעיבוד פרדסים, ורובו של בניין "בית האיכר" ברחוב 

קפלן בת"א.
התאחדות  כמו  שונים  במוסדות  תמכה  גם  האגודה 
נוספים.                                                וגופים  חנה  פרדס  החקלאי  הספר  בית  האיכרים, 
צבי קינן השתתף במשלחות שפעלו לפיתוח השווקים להדרי 
ישראל. ידיעתו שפות זרות וקשריו בעולם סייעו בידו להשפיע 
על שווקים רבים במדינות השונות. באותה העת היו לישראל 
העולם.                                                                                                        רחבי  בכל  ההדרים  יצוא  בשווקי  טובים  קשרים 
לצד השווקים הגדולים במערב אירופה בריטניה,  צרפת, איטליה, 
גרמניה, הולנד )נמל רוטרדם שימש שער הכניסה לאירופה(, 
בלגיה, דנמרק שבדיה ושאר מדינות סקנדינביה נהנו הישראלים 
מיחסי מסחר טובים גם בשווקים כמו בשוויץ ובאוסטריה. הוא 
היה מעורב בקשירת הקשר עם השוק ביפן ומשלחת ישראלית 
בהשתתפותו הצליחה בשנת 1972 לבטל המכסות לזני אשכוליות 

ולימונים מישראל ליפן.   

מנכ"ל המועצה לשיווק פרי הדר 
בשנת 1976 מונה צבי קינן לתפקיד מנכ"ל המועצה לשיווק 
פרי הדר. ההצעה הופנתה אליו ע"י דוד סנדו,  לאחר שקודם לכן 
שמשו בתפקיד כמנכ"לים של המועצה מרדכי מקלף )רמטכ"ל 
ויוסף טוליפמן )מנכ"ל קמ"ג בדימונה שנים רבות(.                                                                               לשעבר( 
קינן התלבט אם לקבל את התפקיד מאחר ששני קודמיו פרשו 
מתפקיד מנכ"ל המועצה זמן קצר מהמתוכנן. על כך הוא סיפר 
בספרו: "לא היה זה ברור כלל אם יתאפשר לי לכהן בתפקיד 
עד תום התקופה והחלטתי לא הייתה קלה. לצד ביטחון חומרי 
כלכלי שנחשב  ענף  הנהגת  של משפחתי עמד האתגר של 
באותה העת לאחד החשובים בכלכלת המדינה. לא עמדתי 
בפני הפיתוי והודעתי על נכונותי לקבלת את התפקיד."למען 
ההבהרה נציין, כי צבי קינן החזיק באותה העת במשרת מנכ"ל 
פרדס סינדיקט 6 שנים והיה לו  חוזה שהבטיח את העסקתו 
גיל פרישה. אבל, הוא  העדיף לעבור לניהול  זו עד  בחברה 
המועצה לשיווק פרי הדר עם הסכם  ל–5 שנים בלבד, בשל 
חשיבות האתגר לתרום לענף כלכלי חשוב למדינת ישראל. 
וזאת, למרות ששני קודמיו בתפקיד מנכ"ל המועצה פרשו 
לפני שסיימו המועד שנקבע בחוזה שלהם. וצבי קינן הוסיף 
בספרו: "כמנכ"ל המועצה נדרשתי לנהל ולקדם מערכת שיווק 
ב–24 ארצות, אשר בתקופת כהונתי הגיעה למחזור מכירות של 
                                                                                                            ".)F.O.B( ׂׂ250 מליון דולר בערכים מקומיים )450 מליון דולר
הטיפול היה בכל האספקטים – פיננסים, לוגיסטיים וארגוניים 
הנובעים מכך. בנוסף לייצוא, עסקה המועצה באספקת הפרי 
לשוק המקומי ולתעשיית הרכז וגם רכשה וספקה לפרדסים את 

כל חומרי האריזה, הדברה ודשנים. ניהלה את הדברת זבוב הים 
התיכון ואף יזמה ומימנה את המחקר ופיתוח של זנים חדשים 

וייעול ההשקיה. 
כל הפעילות של מנגנון המועצה היה בנאמנות, עבור ועל 
חשבונם של כ–15,000 פרדסנים ובאותה העת היה ענף הפרדסנות 
מרכזי בכלכלה ובהוויה הישראלית והעסיק במישרין ובעקיפין 

מעל ל-70 אלף עובדים. 

סקר: ג'אפה מותג שני לאחר "קוקה קולה"
בדיעבד, פעל קינן כמנכ"ל בשלושה תחומים – שיווק, רווחיות 
הפרדסנים והבטחת מעמדו של הענף בשוק המשותף. לפיכך, 
ואכן,  רבה.  הייתה חשיבות  למערכת הפרסום של המועצה 
הושקע מאמץ רב ברמת המודעות למותג ג'אפה באירופה והוא 
הגיע למקום שני אחרי "קוקה קולה" בסקר שנערך בשנת 1979.                                                                                                                                 
באותה העת יצוא הדרי ישראל הגיע לשיא של למעלה ממיליון 
טון כשבולטת ההצלחה בסקנדינביה )5% מהשוק(, בבריטניה 
)הדרי ישראל היו לספקים מובילים ברשתות נחשבות שם(.  כך 
גם בגרמניה. באותה העת )עד לשנת 1979 כשהוגלה השאח( 

הגיע היצוא לאירן לכדי מליון וחצי מיכלי תפוזים.   
לשיווק  המועצה  כמנכ"ל  קינן  של  כהונתו  בתקופת 
בחו"ל,  המתחרים  עם  הדוקים  קשרים  התקיימו  הדר  פרי 
ותאום  ידע  חילופי  לשם  התיכון  הים  באגן  במיוחד 
הספרדים.                                                                                                                        עם  במיוחד  מקצועיים.  בתחומים  פעולה 

הפלטפורמה העיקרית לפעילות זו היה ארגון C.L.A.M שמושבו 
גם בניס  בוולנסיה אך  והכנסים שלו התקיימו  היה במדריד 

ולעיתים ברומא.
קינן היה פעיל בקלאם ובמרוצת הזמן נבחר להיות  נשיא 
הארגון. תפקיד זה סייע לו בפעילות הבינלאומית של הענף 
ובמגעים עם גורמי השוק המשותף.  נציגי המועצה לשיווק פרי 
הדר התקבלו גם כחברים נלווים לארגון היציג של גורמי המסחר 

( שמושבו היה בבריסל.  ׂCIMO( בתוצרת חקלאית באירופה
יותר כיו"ר חברת מהדרין ודירקטור  צבי קינן כיהן מאוחר 
בחברה. שימש גם דירקטור בחברת ישרוטל, הפניקס אחזקות 

וכיו"ר ההנהלה הציבורית של להקת בת דור. 

בטקס נטיעת יער בהרי ירושלים לזכרה של אשת ההדרים
נדיה קוננה מאיטליה
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המרכז להדברה 
ביולוגית

שחקן חיזוק יווני להדברת 
כנימות ממוגנות

מאת ד"ר רועי כספי המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן, 
מועצת הצמחים, ענף ההדרים

החיפושית Rhyzobius lophanthae הינה 'מושית' )'פרת 
 ,)Coccinellidae( השייכת למשפחת המושיתיים )'משה רבינו
ומתמחה בטריפה של כנימות ממוגנות )כמו הכנימה האדומה 
וכנימת המוץ(. זוהי מושית אוסטרלית במקורה שיובאה למספר 
רב של מדינות )ארה"ב, ארגנטינה, ברמודה, גאורגיה, איטליה, 
ספרד, פוטוגל, סרדיניה, צרפת, גרמניה, אלגיריה, טוניסיה, 
וגם  מרוקו, טורקיה( עבור מבצעי הדברה ביולוגית קלאסית 
לפיזורי זריעה והצפה )Flores & Carlson 2009(. המושית נמצאה 
גם ביוון שם היא נחשבת היום לטורף יעיל של כנימות מוץ 

 .)Stathas 2001( בפרדסים
עד היום המושית לא יובאה לישראל באופן מכוון, אבל דווח 
 Kehat( על נוכחותה בארץ כבר בשנות השישים במטעי תמרים
1967(. יותר מכך, לאחר בחינה מדוקדקת של אוספי החיפושיות 
של השירותים להגנת הצומח )משרד החקלאות(, ואוניברסיטת 
תל-אביב )מוזיאון הטבע הלאומי ומרכז המחקר ע"ש שטיינהרדט, 
המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב(, מצאנו שהמושית 
נאספה מתחילת שנות החמישים )1953( ועד לשנים האחרונות 
נפוצה מאד בכל חלקי  1(. למרות שהמושית  )איור   )2011(
1(, מוצאים אותה, אם בכלל, לעיתים רחוקות  )איור  הארץ 
מאד בפרדס, וכמובן שאיננה תורמת באופן משמעותי להדברה 
הביולוגית של הכנימות הממוגנות בפרדס. בניגוד לכך, ביוון 
המושית התאקלמה והתבססה בפרדסים ואף הפכה להיות הטורף 
  Stathas( הדומיננטי והיעיל של  הכנימות הממוגנות בפרדסי יוון
2001(. נראה שחיפושיות מהאוכלוסייה היוונית מותאמות יותר 
לתנאי פרדס ים-תיכוני ולכן ראינו לנכון לייבא אותה ממקור 
זה. החוקר היווני ד"ר סטטאס )Dr. Stathas( מסביר שהמושית 
נמצאה יעילה והפכה לטורף הדומיננטי ביוון מכמה סיבות: 1. 
ספציפיות גבוהה לטרף )משפחת הכנימות הממוגנות(, 2. יכולת 
טריפה, פוריות ואורך חיים גבוהים )מושית ממוצעת בוגרת חיה 
כחודשיים, מטילה כ-634 ביצים וטורפת כ-670 כנימות במהלך 
חייה )Stathas 2000a(. 3. המושית פעילה לאורך כל השנה כולל 
בעונת החורף. 4. שלא כמו מיני חיפושיות אחרים למושית זו 

  .)Stathas 2001( אין טפילים ידועים
לאחר הזדווגות, המושית מטילה ביצים )כעשרים ביצים ליום( 

 .)1 )תמונה  בתוך אוכלוסיית הכנימות בד"כ מתחת למגנים 
לאחר כשבוע בוקעים הזחלים. הזחל עובר שלוש התנשלויות 
)כלומר יש 4 דרגות זחל, תמונה 2(, ולאחר כ-שבועיים מתגלם 
)תמונה 3(. לאחר כ-6 ימים, מגיח הבוגר שחי מספר חודשים 
)הנתונים מתייחסים להתפתחות ב-25 מ"צ; תמונה 4, 5 ,6( כל 
הדרגות הפעילות )דרגות הזחל והבוגר( טורפות כנימות ממוגנות 
)Stathas 2000a(. זחל בודד טורף בממוצע 36 כנימות ממוגנות 
עד להתגלמותו. הזכר הבוגר טורף במהלך חייו בממוצע 390 
כנימות, והנקבה הבוגרת טורפת בממוצע 672 כנימות במהלך 
חייה )Stathas 2000a(. ביוון כאמור המושית פעילה כל השנה, 
כולל בחודשי החורף. יותר מכך, כל דרגות המושית השונות 
פעילות לאורך כל חודשי השנה. שיא גודל האוכלוסייה מתרחש 

 .)Stathas 2000 b( )2 שאביב ובקיץ )איור
כנימות ממוגנות כמו הכנימה האדומה וכנימת המוץ הן מזיקים 
בהדרים. בארץ קיימת הדברה ביולוגית חלקית )בעיקר על ידי 
טפילים( ופעמים רבות צריך לטפל בעזרת הדברה כימית וריסוסים 
כדי להימנע מנזק. בנוסך לכך, בשנים האחרונות יעילות תכשירי 
ההדברה פוחתת בשל התפתחות של עמידות על ידי הכנימות. 
לכן הצלחה בביסוס אויבים טבעיים שיקטינו את אוכלוסיות 
הכנימות ויפחיתו את ההדברה הכימית יהוו תרומה משמעותית 
להוזלת ההדברה, צמצום הפרות מאזן, הקטנת הזיהום הסביבתי, 

והקטנת הבעיות הקשורות בשאריות חומרי הדברה בפרי. 
רישיון  קיבל  ביולוגית  2013, המכון להדברה  בסוף שנת 
מהשירותים להגנת הצומח ולביקורת )משרד החקלאות( לייבא את  
המושית מיוון ולגדלה בתנאי הסגר במתקן הקרנטינה של המכון. 
בתחילת שנת 2014 המשלוח הראשון של המושיות התקבל, 
והמושית מגודלת בהצלחה במתקן הקרנטינה. המושית הוגדרה 
על ידי מומחים מטעם השירותים להגנת הצומח, ונמצא שאכן 
מדובר במין הרצוי - Rhyzobius lophanthae. אחת הדרישות 
העיקריות, שהתבקשנו למלא בטרם ידונו באישור הוצאת המושית 
ממתקן הקרנטינה, היא לדגום מושיות מקומיות ולוודא בעזרת 
סמנים גנטיים שאכן המין הקיים בארץ זהה למין המושית מיוון. 
אנו פועלים במרץ לעמוד בדרישות רישיון הייבוא על מנת שנקבל 
אישור לפזר את המושית בפרדסי הארץ כמה שיותר מהר. מכיוון  

הדברה ביולוגית של כנימות ממוגנות בעזרת החיפושית
Rhyzobius lophanthae הטורפת



ענף ההדרים מרכין ראש ומתאבל

על פטירת

אמיתי רסיס ז"ל
איש קיבוץ חולתה, מדריך הדרים שתרם 

תרומה עצומה לפיתוח ענף ההדרים 
בישראל, ובגליל ובגולן בפרט

)המשך בעמוד  27(
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שהפרדסים בדרום יוון בעלי אקלים וממשק הדברה דומים לארץ,  
אנו מאמינים שסיכויי ההתבססות של חיפושיות מאוכלוסייה 
היוונית גבוהים. אנו מקווים שלאחר קבלת אישור להוציא את 
המושית מתנאי הסגר ופיזורה בפרדסים, הן יצטרפו לקומפלקס 
של אויבים טבעיים של כנימות ממוגנות בפרדס אשר יקטין את 
אוכלוסיות הכנימות, ובכך המושית תתרום להפחתה בטיפולים 

כימים כנגד הכנימות הממוגנות.

תודות:
 Dr George J. Stathas,( אנו מודים לד"ר ג'ורג' סטטאס
 Associate Professor, Technological Educational
Institute of Kalamata, Greece( על שאסף, גידל, ושלח 
וכן על עצותיו החשובות. אנו מודים גם  לנו את המושיות, 
לאלכסנדרה גופמן )מרכזת אוסף מזיקים בחקלאות, השירותים 
להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות(, ולליאוניד פרידמן 
)מוזיאון הטבע הלאומי ומרכז המחקר ע"ש שטיינהרדט ,המחלקה 

לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב(.  
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התוכנית תתקיים בין החודשים
אוגוסט לאוקטובר

הכפר  ופיתוח  החקלאות  למשרד  משותף  חדש  מיזם 
יציע עבודה לסטודנטים  והתאחדות הסטודנטים, הארצית 
אושרה  אלו  בימים  חקלאיים.  במשקים  הקיץ  בחופשת 
להעסקת  תוכנית  הכפר  ופיתוח  החקלאות  במשרד 
התוכנית  חקלאיים.  במשקים  הקיץ  בחופשת  סטודנטים 
ובערבה.  הגולן  באזור  כפיילוט  הראשון  בשלב   תפעל 
לטובת התוכנית, התקשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר עם 
המועצות האזוריות לאספקת מקום לינה ומזון לסטודנטים 
בגין  הולם  שכר  יקבלו  הסטודנטים  העבודה.  בתקופת 
יסוכם מראש( ותנאים סוציאליים כמתחייב  עבודתם )אשר 
יזכו במלגה ללימודיהם בגובה 3,500 שקל.  בחוק, ובנוסף, 
ופיתוח הכפר, כבר בקיץ  על-פי הערכת משרד החקלאות 
סטודנטים. כ-100  בתוכנית  חלק  לקחת  צפויים   הקרוב 

כוח עבודה מחויב
בקיץ,  בעבודה  הצורך של הסטודנטים  בין  המיזם משלב 
בעונה הבוערת  עובדות  בידיים  לבין הצורך של החקלאי 
של הקטיף, ומעניק לסטודנט הזדמנות להשתתף בתוכנית 
 המשלבת עבודה לצד לימודי ציונות, יהדות, חקלאות וחברה. 
סטודנטים רבים מחפשים אחר עבודה בחופשת הקיץ, שתאפשר 

מיזם חדש: 3500 ₪ לסטודנטים שיעבדו בקיץ בחקלאות
להם לחסוך כסף לקראת שנת הלימודים הבאה, כמו גם חיפוש 
אחר מסגרת משמעותית וחווייתית אשר תפיג את עומס ושגרת 
הלימודים. התוכנית מספקת מענה הן לצרכי החקלאים והן 
לצרכי הסטודנטים. עבור החקלאים מספקת התוכנית כוח 
מספקת  הסטודנטים  עבור  ואילו  ואיכותי  מחויב  עבודה 
 התוכנית מסגרת המאפשרת להתפרנס במקביל לחוויה ערכית. 
התוכנית תתקיים בין החודשים אוגוסט לאוקטובר )עד לשבוע 
מיועדת  והיא  האקדמאית(.  הלימודים  שנת  פתיחת  לפני 
לסטודנטים פעילים או חדשים הרשומים במוסד אקדמי המוכר 

על-ידי המועצה להשכלה גבוהה
 הסטודנט מתחייב להיות זמין לעבודה לפחות 40 שעות שבועיות, 

ולא פחות מ-300 שעות במהלך החודשים אוגוסט-אוקטובר.

מה קורה



קרוב ל–40 שנה נמנה נח רבינוביץ 
על הצוות המקצועי והמנהלי בחברת 
מהדרין  בארץ-   המובילה  ההדרים 
פריאור. היה מעורב בהקמת פרויקטים 
ובהפעלתם, שותף  גדולים  חקלאיים 
בקבלת ההחלטות בענף ההדרים ובסוב 
והכשיר  הדרך  את  התווה  טרופיים. 
הדרים,  אנשי  של  צעירים  דורות 
שברבות הימים הפך חלקם לבעלי שם 
בענף. הכיר היטב את העבודה בשטח, 
בפרדסים,  בבתי האריזה, בניהול השוטף  
ובמפגשים עם לקוחות מחו"ל.                       

קריירה מכובדת
הקריירה המכובדת הזו הגיעה לסיומה בשנת 2002, כשנח 
פרש ממהדרין פריאור  וכשהוא מצויד בתואר סמנכ"ל החברה 
וחזר לטפח את הפרדס הפרטי המשפחתי שלו שהפך למרכז 
פעילותו.   אגב, מהדרין, תמיד הייתה דומיננטית בענף ההדרים 
בארץ, בנוסף לפעילותה בענפים אחרים וכך  היא  שולטת כיום 

ב-70-75 אחוזים מענף ההדרים בישראל.
קולגה מקצועית מאותה העת ציין באזני: "נח ידוע כמקצוען 
ברמה גבוהה, המכיר היטב את הפרדס. בנוסף, הוא תמיד יאמר 
לך את מה שהוא חושב ולא את מה שאתה רוצה לשמוע. לאמינות 

שכזו יש יתרון, שהוכיח את עצמו".  

משפחת פרדסנים                                                                                   
נח רבינוביץ נולד לחקלאות. אביו היה פרדסן מוכר שנמנה על 
קבוצת פרדסנים נחשבים בראשון לציון,  מושבה לא גדולה באותה 
העת, שבה אווירה כפרית, בתים נמוכים וכולם מכירים את כולם. 
בראשון,  כמו בשכנותיה רחובות, נס ציונה וישובים נוספים שכונו 
באותה העת "מושבות הדרום", נטעו פרדסים רבים, חלקם במרחק 
הליכה ברגל מהבית.  חלקם מחוץ למושבה. באותה העת, הבחירה 

הייתה  בוודאי בהדרים,  בחקלאות, 
בחירתם של רבים, בעיקר של צעירים 
בני משפחות החקלאים וגם אחרים. זו 
לא הייתה רק בחירה בעיסוק להתפרנס 
זו הייתה בחירה בדרך חיים.                                                                                                                                            ממנו, 
נח  שגם  טבעי,  אך  זה  היה  לכן, 
במסורת  להמשיך  בחר  רבינוביץ 
החקלאית של משפחתו ופנה ללימודי 
בבית הספר  למד  כנער  החקלאות. 
התיכון חקלאי,  פרדס חנה,  והמשיך 
בלימודים אקדמאים לתואר אגרונום 
בפקולטה לחקלאות ברחובות, חלק 
מהאוניברסיטה העברית שבירושלים. 
את לימודיו האקדמאים סיים בשנת 1963 ושנתיים מאוחר יותר 
)1965( הצטרף נח לחברת פריאור כמנהל עבודה/ מפקח ובהמשך 
שימש כאנטימולוג ואגרונום בחברה. מאז ובפרק זמן שנמשך 
סה"כ קרוב ל–40 שנה, הוא נמנה על צוות העובדים המקצועי 
והמינהלי בחברת מהדרין פריאור  משמש במגוון תפקידי מפתח. 
בתקופתו נרשמה התרחבות מרשימה בפעילות של החברה. עד 
שנת 1973 היו במהדרין פריאור שני אזורים – צפון ודרום. בשנה 
זו הוקם בית האריזה גדרות ואיתו נוסד אזור שלישי, אזור המרכז. 
בשנת 1987 צורף אזור הדרום לאזור המרכז והפך לאזור אחד 
בן 24,000 דונם תחת ניהולו של נח רבינוביץ.                                                                            

פרדסים על שטח של אלפי דונם
כשמזכירים את הדרום, חשוב לציין, את תרומתו המכרעת 
נח בשיתוף הפעולה של מהדרין פריאור עם הקיבוצים  של 
ובעיבוד פרדסים על שטח של  והמושבים בנטיעות חדשות 
אלפי דונם  ב"עוטף עזה", כשהוא משמש כמנהל המופקד ע"י 
מהדרין על הקמת וניהול "חבל מעון" שבדרום, ועל הנטיעות 
החדשות במשקי חבל עזה )מח"ע(. כאן המקום לציין, כי בכל 
שנות ההתרחבות היה מנכ"ל מהדרין מנשה דוידזון, אף הוא דור 
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קרוב ל–40 שנה נמנה נח רבינוביץ על הצוות המקצועי והמנהלי בחברת 
מהדרין פריאור ומאז פרש חזר לטפח את הפרדס המשפחתי 

מאת יצחק ליס 

 נח רבינוביץ

ראיוןראיון



שני למשפחת פרדסנים מראשון לציון. דודזון ראה בהתפתחות 
הנטיעות בדרום "פרויקט הדגל" של החברה בראשה עמד.                            

                                                                   
שאלה: "מה גרם להתרחבות הפעילות של מהדרין בשטח 

באותן השנים? 
נח רבינוביץ: "בתחילת שנות ה–90 פורקה המועצה לשיווק 
פרי הדר שבפועל ניהלה את פעילות ענף ההדרים בארץ ובעיקר 
ספקה בלעדית למגדלים שירותי שיווק בשוק המקומי וליצוא.                                                                                                                                
"מפרקי המועצה, שר החקלאות דאז רפאל איתן )רפול( ז"ל 
ועוזריו, לא העמידו מחליפים שיתנו מענה לצרכי המגדלים בשטח, 
שיספקו את השירותים שנעלמו. הם האמינו כנראה, כי את החלל 
שנוצר, ימלאו  מספר מצומצם של גופים גדולים שהיו להם תשתיות 
למתן אותם שירותים. הבולטים שבהם היו מהדרין, תנופורט 
ואגרסקו.  שהתחרו על לבם של המגדלים הקטנים והבינוניים.                                                                                    
"ההערכה באותה העת )אחר פרוק המועצה לשיווק פרי הדר(, 
כי אגרסקו תנגוס נתחים משמעותיים בעוגת שרותי  הייתה 
וככל שהתרחבה  הפרדסנות שקרסו. אבל, ככל שחלף הזמן 
במקביל פעילות ענף ההדרים בדרום, )בעיקר ביוזמת מהדרין 
פריאור( השתנו ההערכות ובכל הקשור לשטחי העיבוד שהיו 
קשורים בנו )לא רק פרדסים אלא גם מטעים כמו אבוקדו( החל 
מפנה לטובת מהדרין שהייתה לדומיננטית. תהליך השינוי נמשך 
שנים לא מעטות ובמהלכו התברר כי המגדלים האמינו בנו יותר 
מאשר באחרים ושיתפו איתנו פעולה. אגרסקו הישנה נעלמה 
וגם בעלי תנופורט יצאו מהמשחק, הצטרפו למהדרין והוקמה 
מהדרין תנופורט".                                                                                            

בניית שיתוף הפעולה של מהדרין עם קיבוצי ומושבי הדרום 
הפך לנכס אסטרטגי  

 "בניית שיתוף הפעולה של מהדרין עם קיבוצי ומושבי הדרום 
הפך לנכס אסטרטגי של הנהלת מהדרין ולפרויקט אישי שלי 
בתוקף תפקידי כמנהל אותו פרוייקט גדול.  בשיאו של התהליך 
הזה, גלגלתי כמנהל מקורות הפרי ואספקתו לבתי אריזה )של 
מהדרין( כ-260,000 טון פרי ל–8 בתי אריזה שמהם לייצוא 
כ-130,000 טון - כמות פרי שהיום מיוצאת ע"י ענף ההדרים כולו.                                                                                                                        
נראה לי, כי בסופו של דבר הייתה זו הצלחתה של החברה שחרטה על 
דגלה את המטרה לשמור ככל האפשר על רווחיות הפרדס/הפרדסן. 
פעלנו למלא אחר שביעות רצון המגדלים, הלקוחות שלנו ועמדנו 
בכך. לצורך כך אף שיתפנו פעולה עם המועצה לשיווק המצומצמת 
שנבחרה וגם עם ארגון המגדלים שבראשו עמד אז יוסי אונגר.                                                                                                          
המגדלים בעוטף עזה, שהתרשמו בתחילת הדרך מהתרבות 
העסקית שהובלנו והצטרפו אלינו, נוכחו לדעת שצדקו בבחירתם 
וככל שחלפו השנים חשתי שהם מאמינים לי ולמערכת שאותה 
וכתוצאה מכך  הצטרפו  ייצגתי. הם ספרו על כך לחבריהם 
ויותר לקוחות, גם מאותם מגזרים שאיתם טרם  יותר  אלינו 

עבדנו באותן השנים".    
                                                                                               

שלכם?                                                                         המטה  עבודת  התבצעה  כיצד  שאלה: 
"עבדו איתי באופן שוטף כ-10 עובדי מטה,  נח רבינוביץ: 
ובתי האריזה.  מול המגדלים  קבועה  פי תבנית  על  שפעלו 

על  הקפדה  תוך  הפרי,  לאספקת  עבודה  תוכניות  הכנו 
האיכויות הנדרשות בהתאם לדרישות השוק ובהתאם למחירים 
שהושגו. שמנו גם דגש על התמורה הצפויה בשער הפרדס.                                                                                                                                   
"ברמת החברה, ניהלנו מדיניות שנקבעה ע"י ההנהלה שלנו 
והייתה בבחינת הנחיה לכל עובדי החברה ובה נקבע כי,'כל 

עיסקת שיווק חייבת להבטיח  תמורה נאותה לפרדסן'."  
                           

שאלה: הגעת לאחד התפקידים הבכירים בניהול החקלאי 
בארץ. פרשת ממהדרין כשאתה מכהן בתפקיד סמנכ"ל החברה. 
ראשית מה סוד הצלחתך? ושנית, מה לקחת איתך כשעזבת 

את  החברה? 
נח רבינוביץ: "לשאלתך הראשונה, הרי בכל התפקידים שמלאתי, 
התמקדתי בעשייה המקצועית. התייחסתי למקום עבודתי כאילו 
היה עסק פרטי שלי במובן החיובי של המושג. הפעלתי 'ראש גדול', 
הייתי עסוק במציאת פתרונות שיתרמו לשיפור מתמיד באיכות 
המוצר שאנו משווקים וכתוצאה מכך אף תשתפר רווחיות החברה.                                                                                                           
"עד היום אני חש סיפוק כשאני רואה כיצד התפתחו הפרויקטים 
שאותם הקמתי או בהקמתם הייתי מעורב, לפני 20 או 30 שנים וגם 
מאוחר יותר. וכמובן, זכיתי במהלך שנות עבודתי להכיר אנשים 
נפלאים מקצוענים, מסורים ומחויבים לעבודתם בפרדסים, בבתי 
האריזה או במשרדי השיווק. חלקם כיום בכירים מאוד במהדרין 
או במקומות אחרים, אני רואה בהם כתלמידי וגאה בהצלחתם.
הועסקתי  בה  לחברה  שלי  מהמחויבות  כחלק  "בנוסף,    
וללקוחותיה, נטלתי חלק בפעילויות עסקיות וציבוריות הקשורות 
הייתי חבר בדירקטוריונים הקשורים  בקידום ענף ההדרים. 
ענף ההדרים, פעלתי במסגרות מועצות ההדרים  בפעילות 
ארגוני  עם  בפעולות משותפות  שהתחלפו במהלך השנים, 
המגדלים וגם בועדות במשרד החקלאות. כמי שמכיר את יתרונות 
וחולשות ענף ההדרים, תמיד נעניתי לפניות של מסגרות שכאלה 
כדי לתרום מהידע ומהמיומנות שצברתי גם לאחרים. במפגשים 
שכאלה קיימת הפריה הדדית שהיא מקצועית וללא מטרת רווח 

כפי שנהוג כיום... 
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בימים אלה אנו מסיימים את הקטיף של זני העונה הקודמת. 
במרבית אזורי הארץ הייתה עונת חורף שחונה ביותר. בחלק 
מהפרדסים לא תהיינה זמינות מנות המים הנדרשות להשקיה 
מיטבית של כל הפרדסים, וזה יחייב אותנו להיערך בהתאם 
להשקיית הפרדסים במנת המים שלרשותנו. מזה כ-3 שנים 
האחרונות  בשנים  במשבר:  האדומה  האשכולית  זן  נמצא 
נעקרו חלקות רבות, ומשיא של 28,000 דונם בשנת 2009 
ירדנו ל-21,000 דונם בשנה האחרונה. כדי לזכות במחירים 
טובים יותר בשוקי היצוא, עלינו לשפר את תדמית המוצר, 
וניתן לעשות זאת ע"י שינוי מדדי ההבשלה לקטיף והפיכת 
האשכולית האדומה מישראל למוצר איכותי בעל מתיקות 
רבה יותר וחמיצות נמוכה מזו שבה הפרי משווק היום. בחלק 
מהאזורים לא ניתן להגיע לקריטריונים החדשים, ולכן יהיה 
צורך בעקירת חלקות אלה. הזן 'אור 1' הפך לזן הדומיננטי 
והגדול ביותר בענף ההדרים, הן בכמויות המיוצאות והן בתמורה 
למגדל. בשנתיים האחרונות יוצא ה"אור" בכ-60,000-50,000 
טון. חלקות ה"אור" הקיימות עשויות להניב בעוד כשלוש 
שנים 200,000-150,000 טון פרי בערך, והיצוא האפשרי הוא 
150,000-100,000 טון – זהו ללא ספק אתגר רציני למשווקים!

הדברת מזיקים 
הזנים המאוחרים  בימים אלה מסתיימת עונת הקטיף של 
ומתחילים הלבלוב והפריחה של העונה הבאה. בתקופה זו יש 
ולדלל ענפים במקומות סבוכים  ודלת  לגזום כהלכה שמלה 
במעטפת העץ )ראו סעיף "גיזום" בדפון זה(. חלק מהמזיקים 
נוטים להתפתח בחלקי העץ הפחות מוארים ובנוסף בעץ גזום 

היטב, ההדברה יעילה יותר.

חודש אפריל 2014
הדפון הוכן ע”י צוות מדריכי ההדרים ויורם אייזנשטדט, תחום שירות שדה

עש הפריחה

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

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

פייחת על העלים והפרחים, ובמקרים אלה יש לטפל בריסוס.

כנימות עלה   

טפילות בכנימות עלה 
)צילום בועז הרפז(
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס
נכתב ע"י מדריכי ההדרים



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

לשימוש.

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

השורשים ומריחת הגזעים.

אקרית חלודה
בתחילת העונה תיראה האקרית בעלוות העצים, בעיקר בחלקו 
התחתון של העלה, ובהמשך תתפשט לחנטים ולפירות. בשלב 
רק  היא מופיעה על העלים, מומלץ לטפל  ההתחלתי, שבו 
ברמות גבוהות; בשלב שבו נראית האקרית [גם ברמות נמוכות] 
על החנטים והפירות, יש לטפל לאלתר. חשוב מאוד לאתר את 
המזיק כבר בשלבים הראשונים, כיוון שאז ההדברה יעילה יותר 
ולפרקי זמן ארוכים יותר. כאשר רמות האקרית גבוהות מדי, 

מתעוררת בעיה בהדברה ובקטילתה המלאה.
 

קמחית ההדר
במקרה הצורך ניתן להדביר את קמחית ההדר לאחר הפריחה ועם 
התפתחות החנטים בתכשירי אימידקלופריד מורשים. לאחרונה 
קיבל רישוי תכשיר חדש הנקרא "פלאש". תכשיר זה מומלץ 
לריסוס בריכוז 0.03% לפני סגירת עלי הגביע על בסיס החנט.

קמחית כדורית 
מומלץ להדבירה בחלקות שהיו נגועות בקמחית הכדורית 
בעונה החולפת. הדברתה תיעשה לאחר הפריחה באמצעות 
הגמעת תכשירי אימידקלופריד המורשים על פי התווית. השימוש 
בתכשירים אלה מומלץ  בד"כ אחת לשלוש שנים, כיוון ששימוש 
ויסייע לפיתוח עמידות. חל איסור  יפחית מיעילותם  תכוף 
להשתמש בתכשירי אימידקלופריד לפני הפריחה ובמהלכה 

מחשש לפגיעה בדבורים.

כנימה אדומה
הכנימה האדומה פוגעת בעיקר בחנטים ובפירות. יש להדביר 
את הכנימה כאשר יימצאו זחלנים וכיפות לבנות על החנטים 
על 5% ומעלה מפירות העץ. יש לטפל בתכשירים המורשים. 
לאחרונה קיבל רישוי תכשיר חדש הנקרא "פלאש", ומומלץ 
להשתמש בו כאשר הזחלנים מתיישבים על החנטים, משלב 

"הכיפות הלבנות" עד שלב זחל שני, בריכוז 0.03%.

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

אימידקלופריד מורשים.

הערה: את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת 
חקלאית המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היצוא השונות. 
בחלק מתכשירי ההדברה יש החמרה בריכוזים ובימים מקטיף 
בין רשימות היצואנים לבין הרשום על התווית; בכל מקרה, 

יש לבצע את ההוראה המחמירה יותר.

גיזום ועיצוב העץ
יש לקבוע את מדיניות הגיזום לקראת העונה הקרובה בהתאם 
למנות המים המוקצבות לחלקה. כשמנות המים מקוצצות, רצוי 
להקטין את ממדי העץ באמצעות גיזום מכני וידני. הקטנת נפח 
העץ ושמירה על גודל פרי סביר מתאפשרות באמצעות שתי 
פעולות: האחת, גיזום מכני של צמרת העץ ושדרתו; והשנייה, 
גיזום מעברים בין העצים. בזני האשכוליות הוכח כי מעברים 
רחבים של עד מטר בין עץ לעץ תרמו להגדלת הפרי. גיזום 
מכני חזק מקטין את נפח העץ ומפחית את מספר הפירות לעץ. 

כגודל קיצוץ המים - כך יהיה עומק הגיזום.
יש להקפיד על הגיזום ועל פתיחת העצים לאור משום השפעתם 
הרבה על היבול, החנטה וגודל הפרי. הגיזום משמש גם ככלי 
לוויסות היבול בקליפים בשנת שפע, וזאת בנוסף לטיפול בחומרי 
צמיחה. בתום שנת שפע בקליפים ייעשה הגיזום רק כשתסתיים 
נשירת החנטים. במקרה שיש חנטה רבה, מומלץ לקצר את ענפי 
הצמרת באמצעות גיזום מכני - הורדה של 1-0.5 מטר מאורכם.

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

והגזע למכות שמש.

גיזום לימון
יש לחדש דלת וחלון מדי חודש ע"י  הסרת הענפונים החדשים 
על הזרועות הראשיות. לאחר כל לבלוב יש לקטום את כל הענפים 
הצעירים שאינם נושאים חנטים בכל הנוף. פעולה זו מעודדת 
לבלוב קצר שעליו תתפתח פריחה מחוץ לעונה וקבלת פרי קיצי.

חילון, דילות ופתיחת מעברים
גיזום חלון יש לבצע ע"י הסרה של ענפים במרכז העץ. חלון זה 
צריך להיות צר למניעת קרינת שמש ישירה על הבדים הראשיים. 20
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גיזום דלת יש לבצע לכיוון מזרח בשורות הנטועות מצפון 
לדרום, ולכיוון צפון בשורות הנטועות ממזרח למערב.

מעברים יש לפתוח בין העצים ברוחב של 1-0.5 מטר משמלת 
העץ ועד לצמרות. פתיחת המעבר תמנע התייבשות של ענפים בין 
העצים, תגדיל את שטח הפנים של העץ ותרום להוספת פירות 
גדולים לעץ. בזנים הרגישים למכות שמש, כמו הסטאר רובי 
והפומלו, יש לפתוח בעיקר מעברים על חשבון הגביע המהווה 

סכנה מבחינת מכות שמש לזרועות העץ.

גיזום מעברים בסטאר רובי
אם הגיזום בוצע בסתיו ובחורף, ופרצו ענפים חדשים, יש 
להסירם ממרכז העץ מוקדם ככל האפשר ולהלבין את הזרועות 

שנחשפו לשמש. בזן זה יש להימנע מחילון.

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

למדריך האזורי לתכנון מדויק של הדילול.

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

משקלו הרב ועשוי להישרט.

גיזום שמלה
בעצים מבוגרים שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד, יש לקצרה 
לגובה של 0.5-0.3 מטר מפני הקרקע כדי למנוע הדבקה של 
נמלים  כנימות,  ועלייה של מזיקים כמו  הפרי בריקבון חום 
וחלזונות, מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכן כדי לאפשר 
פיזור טוב של מים בעת ההשקיה ושיפור יישום הריסוסים כנגד 

מזיקים, עשבייה ומחלות. 
בהשקיה במים מושבים חובה לגזום שמלה לגובה מינימלי 
של חצי מטר מפני הקרקע למניעת מגע ישיר בין המים לפירות.

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

3 מענפים אלה, כדי שיחליפו את הנוף המנוון.

הלבנה
זרועות וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה מגיזום חזק יש 
להלבין מיד למניעת מכות שמש, בעיקר בזנים הרגישים יותר: 

סטאר רובי, שמוטי, פומלו, אשכוליות ופומלית.

חיגור להעלאת היבול בהדרים
ניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור 
בעת הפריחה. בד"כ מומלץ חיגור זרועות של 80%-50% מהנוף. 
בעת הצורך מומלץ לחגר את הזנים: אור, מור, פומלו, פומלו 
צ'נדלר, סטאר רובי, פומלית, טבורי, מינאולה ונובה. מומלץ 
לחגר זני קליפים כאשר השפעת הג'יברלין אינה מספקת. יש 
להקפיד על חיגור נכון ואין לפגוע בעצה בעת החיגור. בכל 
מקרה, אין לחגר עצים חלשים. חיגור בעצי "אור", המבוצע 
כאשר החנטים מגיעים לקוטר של 8-6 מ"מ, מעלה את היבול. 
בחלקות שיבולן דל, מומלץ לבצע חיגור זה בנוסף לטיפולים 

המבוצעים בעת הפריחה )חיגור או ריסוס בג'יברלין(.

ריסוס בג'יברלין או חיגור
 להעלאת היבול בקליפים

בזני קליפים רבים נוטים החנטים הצעירים לנשור, והעצים 
נושאים יבול דל מאוד. ניתן להפחית את נשירת החנטים ולהעלות 
יבול באמצעות ריסוס בג'יברלין או חיגור בשיא הפריחה. אם 
לא מספיקים לבצע את הריסוס בשיא הפריחה, ניתן לבצע את 
הריסוס בג'יברלין גם לאחר תום הפריחה. בניסויים שבוצעו בזנים 
אור ונובה נמצא שהטיפול בג'יברלין היה יעיל גם כאשר הוא 
ניתן כשבוע לאחר הפריחה, אך לא היה יעיל כשניתן בתחילת 
הפריחה. בכל זן יש לבחור את התכשירים המורשים לשימוש 

בהתאם לתווית.
נוסחאות הריסוס: GA3 )50-25 ח"מ( + משטח בשיא פריחה 
או לאחר הפריחה, או שני ריסוסים עוקבים בג'יברלין: הראשון 
בשיא הפריחה, והשני לאחר הפריחה. המשטחים המומלצים 
 ,)0.025%( 1956 B בהדרים לשילוב עם ג'יברלין הם: טריטון
BB-5 )0.05%(, טיבולין )0.025%(. כשהפריחה איננה אחידה, 

מומלצים שני ריסוסים.
לעיתים מומלץ לחגר )בד"כ חיגור זרועות( במקום או בנוסף 

לריסוס בג'יברלין.

המלצות לדישון בפרדס לפי ניתוח
 תוצאות בדיקות עלים

הטבלאות שלהלן )2א.- 2ד.( טבלת ריכוז היסודות בעלים   .1
והמלצות הדישון - עוסקות בשלוש רמות: גבוהה, נורמלית 

ונמוכה.
תחום הערכים הנורמליים בריכוזי היסודות בעלים נקבע לפי   .2
פלוס ומינוס 5% מאותו ערך. ערך גבוה או נמוך מהתחום 
הנורמלי יהיה ערך יחיד עם סימון גבוה מ... או נמוך מ... 

בהתאמה. 
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הטווח הנורמטיבי נע בין 4% ל-6%. מעבר לטווח זה  יש להתייחס 
ליתר היסודות באותה דגימת עלים בספקנות. 

בחלקות חשודות או שהייתה בהן בעבר כלורוזת ברזל )כמו   .4
חלקות שבהן קרקעות לא מנוקזות או חלקות עם רמות גיר 
פעיל גבוה - 15%-10%(, כאשר מופיעים מחסורים חזותיים, 
יש לדשן בכלאט ברזל 5-1 פעמים בעונה, לפי חומרת הבעיה. 
בכל טיפול יינתנו 700 גרם/דונם כלאט ברזל 6% כדוגמת 

EDDHA, המותאם לתנאי קרקע בסיסיים. 

ניתן לשלב ריסוס לתיקון מחסור באבץ או במנגן עם אוריאה   .5
דלת ביורט )עלוומיד(.

רמות הדישון יקבעו על פי טבלת ערכי רמת היסודות בבדיקת   .6
העלים בהתאם לשלוש הרמות המצוינות להלן. השלמת היסודות 
)חנקן, זרחן ואשלגן( תיעשה במלואה עבור מים שפירים, טבלאות 
הדישון המופיעות בהמשך )2א. – 2ד.( מתייחסות למים שפירים. 

טבלה 1. מנות חנקן, זרחן ואשלגן המסופקות במנות מים שונות המכילות רמות שונות של היסודות במי הקולחין
א. יחידות חנקן צרוף )אמוניקלי( במנות מים שונות ובריכוזי יסודות שונים

ב. יחידות אשלגן )תחמוצת אשלגן( במנות מים שונות ובריכוזי יסודות שונים

ג. יחידות זרחן )תחמוצת זרחן( במנות מים שונות ובריכוזי יסודות שונים

לגבי מי קולחין יש להיעזר בטבלה 1.
בחלקות שבהם הרכב המים הוא מי התפלה )ייתכן גם אלו   .7
שבהם מי הרקע של הקולחין הוא מההתפלה(, ייבדק בעתיד 

הצורך להשלים גם יסודות כמו מגניון, גופרית וסידן.
כאשר מי ההשקיה הם מי קולחין, יש להפחית את תוספות   .8
והזרחן מסך כמות היסודות  החנקן האמוניקלי, האשלגן 
המומלצים. ממוצע ריכוזי היסודות בבדיקות המים במהלך 
עונת ההשקיה ישמש אותנו לקביעת את נתוני רמות הדשן 
ניקבע את תוספת הדשן  ומהן  המסופקות במי הקולחין 

הדרושה )יש להיעזר לצורך המחשה בטבלה 1(.
9. בתחילת העונה יש לדשן ב-5-3 יחידות חנקן, ללא קשר 

לחנקן המסופק במי הקולחין.
לפי הטבלאות שלהלן, ברמת השקיה נורמטיבית )700 מ"מ(   .10
לכלל גידולי ההדר עבור חלקות מושקות במי קולחין, לא 

חנקן אמוניאקלי 30 ח"מחנקן אמוניאקלי 20 ח"מחנקן אמוניאקלי 15 ח"מחנקן אמוניאקלי 10 ח"ממנת מים

40046812
500581015
600691218
7007111421
8008121624
9009141827
100010152030

אשלגן 30 ח"מאשלגן 20 ח"מאשלגן 15 ח"מאשלגן 10 ח"ממנת מים

400571020
500691224
6007111529
7009131734
80010152039
90011162244
100012182449

זרחן 6 ח"מזרחן 5 ח"מזרחן 3 ח"מזרחן 2 ח"ממנת מים

4001.92.84.75.6
5002.33.55.87.0
6002.84.27.08.4
7003.34.98.19.8
8003.75.69.311.2
9004.26.310.512.6
10004.77.011.614.0
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יהיה צורך בדישון אשלגני, כאשר ריכוז האשלגן הממוצע במי 
הקולחין הוא מעל 20 מ"ג/ליטר )או 0.5 מא"ק/ליטר בחלקות 
שהמחסור בהן חריף תושלם הכמות ל-25 יחידות כלומר תוספת 
8 יחידות אשלגן בלבד. אין צורך לדשן בזרחן בחלקות  של 
המושקות במי קולחין כאשר הערכים הם מעל ל 3 ח"מ; ובמחסור 
חמור תושלם הכמות ל-4.5 יחידות כלומר השלמה של עוד 1.5-1 
יחידות זרחן. עבור החנקן תינתן תוספת של 5 יחידות, ללא קשר 
לריכוז החנקן האמוניקלי במים בתחילת עונת ההשקיה, ולכן 
ערך הסף לדישון חנקן בחלקות המושקות במי קולחין הוא כאשר 
רמת החנקן האמוניקלי מתחת ל-20 ח"מ. במחסור חמור יוספו 
עוד 10-5 יחידות במהלך העונה, חוץ מהתוספת ההתחלתית, 

אך סך יחידות החנקן לא יעלו על 30 יחידות.

טבלה 2. המלצות הדישון לפי בדיקות העלים בשיטת השרפה 
)הערכים מומלצים על סמך השקיה במים שפירים(

2א.

ריכוז חנקן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

1.75 <1.95 - 1.951.75 >אשכולית
2.05 <2.25 - 2.252.05 >קליפים
2.00 <2.20 - 2.202.00 >לימון

2.10 <2.30 - 2.302.10 >תפוזים

ריכוז אשלגן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.60 <0.700.60-0.70 >אשכולית
0.50 <0.600.50-0.60 >קליפים
0.65 <0.750.65-0.75 >לימון

0.80 <0.900.80-0.90 >תפוזים

ריכוז מגנזיום בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.28 <0.310.28-0.31 >כל הזנים

ריכוז זרחן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.08 <0.100.08-0.10 >אשכולית
0.10 <0.120.10-0.12 >קליפים
0.09 <0.100.09-0.10 >לימון

0.11 <0.130.11-0.13 >תפוזים

המלצות לגבי חנקן צרוף )N( ק"ג חנקן לדונם לעונה בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

152530כל הזניםחנקן

2ב. 

)P2O5( ק"ג תחמוצת זרחן לדונם לעונה  המלצות לגבי זרחן 
בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

036כל הזניםזרחן

2ג.

המלצות לגבי אשלגן )K2O( ק"ג תחמוצת אשלגן לדונם לעונה 
בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

01830כל הזניםאשלגן

2ד.

השקיית הדרים
יש לתכנן כבר מעכשיו את ההשקיה. לשם קביעת מועד תחילת 
ההשקיה הראשונה, יש להתחשב בגשם האפקטיבי האחרון )-30
20 מ"מ( ובסוג הקרקע. מומלץ לבדוק את מצב הרטיבות בקרקע 
באמצעות טנסיומטר או מקדח. באדמות קלות יש לבדוק את 
רטיבות הקרקע 10 ימים לאחר הגשם, ובאדמות כבדות מאוד - 
6-5 שבועות לאחר הגשם. ההשקיה תחל כשהמתח בטנסיומטר 
המוצב בעומק של 30 ס"מ עולה על 25 סנטיבר בקרקע קלה, 

ועל 45 סנטיבר בקרקע כבדה.
 

דרכים לחיסכון במים
הדברת עשבייה - העשבים הם צרכני מים, ולכן יש להדבירם   .1

בכל השטח.
גיזום ודישון - הקטנת נוף העץ והפחתת היבול יאפשרו   .2
קבלת פרי גדול וחיסכון בכמויות המים המיועדות להשקיית 

הפרדס.
3.   בפרדסים צעירים - יש לאטום בפקקים טפטפות שאינן 

סמוכות לעצים.

מדיניות ההשקיה הנכונה
מניעת תקלות הגורמות לנזילות בצנרת.  .1

יעיל משקה  בחירת אביזר השקיה מתאים - אביזר מים   .2
רק שטח שאינו חשוף לקרינה ישירה. בהשקיה בממטרות 
או בממטירונים רצויה השקיה בשעות הערב והלילה, דבר 

שעשוי להקטין במידה ניכרת אובדן מים באידוי.
שימוש באמצעי בקרה כמו טנסיומטרים - המועד וכמויות   .3
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המים להשקיה ניתנים לבקרה ע"י טנסיומטרים. ניתן לחסוך 
באמצעותם כמויות ניכרות של מים ולמנוע פגיעה במערכת 
הטנסיומטרים,  מים.  מעודפי  כתוצאה  הנגרמת  השורשים 
ו-60 ס"מ, מבקרים היטב את   30 הממוקמים בעומקים של 
ההשקיה ומסייעים בקביעת מועד ההשקיה וכמות המים, ללא 

איבוד מים לעומק, תוך השקיית בית השורשים הפעיל.

טיפול במערכות טפטוף
עקרונות ההפעלה הנכונה של מערכת הטפטוף הם:

הקפדה על שלמות וניקיון מערכות הסינון.  .1
שמירה על לחצי עבודה מתאימים ברשת הטפטוף ובדיקה   .2

מדגמית של ספיקת הטפטפות
שטיפה תקופתית של מערכת הטפטוף  .3

פירוט של הטיפולים הכימיים השונים שאותם יש לבצע בתחילת 
עונת השקיה ובסופה מופיעים בדפון ינואר-פברואר 2014.

הזנה עלוותית בחנקן
בפרדסים שנמצאו בהם רמות חנקן נמוכות )בהסתמך על בדיקות 
עלים(, במיוחד באדמות כבדות )חרסיתיות( ובעלות כושר ניקוז 
לקוי ובחלקות שבהן המחסור בחנקן בולט לעין )כלורוזות חנקן 
אופייניות( - מומלץ לרסס באוריאה דלת-ביורט )המכילה פחות 
מ-0.3% ביורט( - תכשיר מוצק וגבישי בריכוז 1.5%, מחודש 
פברואר עד סוף הפריחה. במקרה של מחסור חריף בחנקן מומלץ 

לבצע ריסוס נוסף כעבור שבועיים.

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

באופן קבוע. 
המינון התכשיר 

1.5%-2% מגניט 70 
1%-1.4% מגניסל 

2.1% מגנזאון 
לתכשירים אלה יש להוסיף אחד מהמשטחים המוספים גם 
ליסודות הקורט )ראה בהמשך(. כשהמחסור במגנזיום מחריף, 
כלומר מופיע מדי שנה ובאופן ויזואלי, או כשריכוז המגנזיום 
נמוך מ-0.25%, רצוי לטפל שני טיפולים  בבדיקות העלים 
עוקבים בהפרש של 4-3 שבועות, ואין לשלב יסודות אחרים 

באותו ריסוס, למעט חנקן. 
מועד הריסוס ייקבע החל מהשלב שבו העלים הצעירים מגיעים 
לכשני שלישים מגודלם הסופי. יש לרסס בלחות אוויר גבוהה 
ולהימנע מריסוס בחנקת אשלגן עד שבועיים לאחר הריסוס 
במגנזיום. המגנזיום נקלט רק על ידי הלבלוב הצעיר, ולכן יש 
חשיבות רבה לעיתוי הריסוס. במקרים של מחסור חמור יש לרסס 

שנית על גל לבלוב נוסף שיהיה במהלך העונה.

מניעה ותיקון של המחסורים ביסודות קורט
בריסוסי יסודות קורט יש לשלב אחד מן המשטחים המומלצים: 
טריטון B 1956 0.025%, טיבולין או BB-5 בריכוז של 0.05%.
אבץ - מרססים בתחמוצת אבץ בריכוז 0.15% או בגופרת 

אבץ 0.12% או באבצאון 0.3%.
מנגן - מרססים בגפרת מנגן בריכוז 0.2%. 

ניתן לשלב את המגן עם תחמוצת אבץ ואפשר להוסיף עלוומיד.

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

בתוספת היסודות במי הקולחין. 

דוגמה לדשנים חנקניים אפשריים
ריכוז 100 ח"מריכוז 50 ח"מסוג הדשן

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

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

הדברת מחלות
מאלסקו - יש לעקור את העצים הנגועים במחלה ולגזום ענפים 
נגועים. יש לשרוף את הגזם. כדי למנוע הדבקה של נבגי הפטרייה 
לעלי העץ, יש לרסס במרק בורדו בריכוז 1%-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 הנחושת כל 150 מ"מ גשם, כאשר 
הריסוס מבוצע בקוצייד 2000; וכל 250 מ"מ גשם, אם הריסוס 

מבוצע במרק בורדו )אין הכוונה למרק בורדו אולטרא(. 
עלעלת - בעונה זו קל לזהות את העצים הנגועים בעלעלת, 
על פי מראה העץ והסימנים בפרי. יש לסמן את העצים הנגועים 

ולעקור אותם.
מנזקי  כדי להישמר   – והשורשים  צוואר השורש  ריקבון 
הפיטופטורה יש להימנע מעודפי מים בפרדסים בכלל, ובנטיעות 
צעירות בפרט. בפרדסים מעל גיל שנה בכל סוגי הקרקע )כולל 
קלות( מומלץ להרחיק את הטפטפות מהגזע בכ-40 ס"מ לפחות 

ולהימנע מהשקיות תכופות. 
אלטרנריה – הריסוסים יחלו בתום הפריחה, עם חשיפת החנטים, 
לאחר נשירת עלי הכותרת, באזורים המועדים להדבקה. חשוב 
מאוד לנטר ולבדוק אם נדבקו עלים צעירים. הזנים הרגישים 
לאלטרנריה הם: מינואלה, מנדרינה דייזי, נובה, מיכל, מורקוט, 
מור, מירב, וינולה ועידית. אשכולית אדומה ולבנה רגישות מעט 

)המשך מעמוד 30(
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עצי פרי
 כל זני ההדרים 

 אפרסמון   שסק   אנונה 
 פקאן   תאנה   רימון   גויאבה

איכות ואמינות
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לכל המגדלים
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חג שמח ואביבי
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פ אוספי החרקים של אוניברסיטת  "ע, בהם נמצאה המושית( העיקריים)המקומות והתאריכים . 1איור 
 )   (.   ומשרד החקלאות , )   (א "ת

, 3.2001: רמת השרון/תל אביב
4.2007 ,4,10.2002 

 8.2002, 3.2006 :חמת גדר, שער הגולן

 4,6.1963, 7.2002: עין גדי

 5,7.1997, 6.1996: נחל אורן

2,3,6,7,8.1998  ,6.1999 

 6.2000,  6,7,10.1999: נחל נקרות/חצבה/עידן

 4.1992: עינות

 12.2003, 6.1997: דל שמס'מג/חרמון

 7,8.2002: ואדי קלט

 5.1958, 1.1953: ירושלים

 2.1974: חלץ

 4.2007: סמר

 5.2003: דן

 5.1974: בידו

 9.2000נאות הכיכר   

     9.1999: נחל כזיב

 6.1963: רמת הכובש 6.1963, 10.1953: עין הנציב

 4,5.1963: תל מונד

 5.1961: רחובות
 5.1963: אשקלון

 6.1969: גילת

 7.1971: בית דגן

 5.1972: עין חרוד

בפרדסי תפוזים בדרום יוון ( בדרגות השונות)תוצאות סקר המציג את מספר המושיות . 2איור 
 (.  ר סטטאס"הנתונים מוצגים באישורו של ד, Stathas 2001: מתוך)
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 1994&  1993חודשי השנה בשנת 

 בוגרים

 (2&  1דרגות )זחלים 

 (4& 3דרגות  )זחלים 

:  עיינות צוקים
3.2011 

פ אוספי החרקים של אוניברסיטת  "ע, בהם נמצאה המושית( העיקריים)המקומות והתאריכים . 1איור 
 )   (.   ומשרד החקלאות , )   (א "ת

, 3.2001: רמת השרון/תל אביב
4.2007 ,4,10.2002 

 8.2002, 3.2006 :חמת גדר, שער הגולן

 4,6.1963, 7.2002: עין גדי

 5,7.1997, 6.1996: נחל אורן

2,3,6,7,8.1998  ,6.1999 

 6.2000,  6,7,10.1999: נחל נקרות/חצבה/עידן

 4.1992: עינות

 12.2003, 6.1997: דל שמס'מג/חרמון

 7,8.2002: ואדי קלט

 5.1958, 1.1953: ירושלים

 2.1974: חלץ

 4.2007: סמר

 5.2003: דן

 5.1974: בידו

 9.2000נאות הכיכר   

     9.1999: נחל כזיב

 6.1963: רמת הכובש 6.1963, 10.1953: עין הנציב

 4,5.1963: תל מונד

 5.1961: רחובות
 5.1963: אשקלון

 6.1969: גילת

 7.1971: בית דגן

 5.1972: עין חרוד

בפרדסי תפוזים בדרום יוון ( בדרגות השונות)תוצאות סקר המציג את מספר המושיות . 2איור 
 (.  ר סטטאס"הנתונים מוצגים באישורו של ד, Stathas 2001: מתוך)
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 1994&  1993חודשי השנה בשנת 

 בוגרים

 (2&  1דרגות )זחלים 

 (4& 3דרגות  )זחלים 

:  עיינות צוקים
3.2011 

המרכז להדברה 
)העברה מעמוד 16(ביולוגית



)המשך בעמוד  16(

יו"ר הלובי החקלאי בכנסת, ח"כ זבולון כלפה, נועד עם הרב 
הראשי לישראל הרב דוד לאו ושוחח עימו בין השאר השמיטה 

והבצורת הקשה.
ח"כ זבולון כלפה אמר לאחר הפגישה: "הבצורת הקשה היא 
לא בעיה של החקלאים בלבד ולצערי כולנו נרגיש אותה יותר, 
בעיקר בכיס. מלבד הנזקים לגידולים שקמלו, ישנן פגיעות 
בבעלי החיים וצפויה עלייה משמעותית במחירי המים. עלינו 
להתפלל ולזעוק אל הקב"ה שינהג עימנו במידת הרחמים ויפתח 

לנו את אוצרות השמיים".
בתום הפגישה הודיע הרב הראשי על יום תפילה מיוחד שאמור 
היה להתקיים  בתענית אסתר. הוא הוסיף כי "התורה אומרת: 
"ונתתי גשמיכם בעתם". הקב"ה קובע שהגשמים הם שלנו כדי 
ללמדנו שירידת הגשמים תלויה בעם ישראל ובתפילותיו. בביקור 
בצפון ראיתי את נזקי הבצורת. חקלאים מדללים את המטעים, 
ונזקי  הבצורת שמתחילים בשדות יגיעו במהרה לשווקים ולבתים. 
בעז"ה ביום תענית אסתר נקיים יום תפילה מיוחד, בצהרי היום 

זועקים לעזרה מהקב"ה נעמוד בכותל המערבי ונייחל לגשמי ברכה ושובע". 

יו"ר הלובי החקלאי בכנסת:
צפויה התייקרות במחירי המים  
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 מ"מ 0.5

  R. lophanthaeביצים של המושית . 1תמונה 

,  זחל
 1דרגה 

 מ"מ 1 4דרגה , זחל

  R. lophanthaeזחלים של המושית . 2תמונה 

 מ"מ 1

עור .   R. lophanthaeגולם של המושית . 3תמונה 
 .הנשל של דרגת הזחל האחרונה נשאר מחובר לגולם

 'עור נשל'

 מ"מ 2

 . בוגרות  R. lophanthaeמושיות . 4תמונה 

,  בוגרות  R. lophanthaeמושית . 5תמונה 
 . מקפלת כנפיים לאחר תעופה

 1דרגה , זחל מ"מ 2

 גולם

דרגות שונות של המושיות  . 6תמונה 
R. lophanthae  ג כנימות ממוגנות"ע . 

 בוגר

 4דרגה , זחל

המרכז להדברה 
ביולוגית
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משתלת גולן
בת שלמה

שתילי הדרים ושסק 
לנטיעה מיידית

באישור הרבנות והגנת הצומח

∞¥≠∂≥π∞∏≤¥
∞µ≤≠≤∏µ≥∞±≥

שאלה: ובמה אתה עוסק כיום?
נח רבינוביץ: "מטפח את הפרדס שלי בן 80 הדונם שנמצא 
בין ראשון לציון, נס ציונה ובאר יעקב. לצידו נמצאים גם שטחי 

פרדסים של אחרים.

יבול נאה על העצים

בפרדס?                                                                       עבודתך  על  לנו  לספר  תוכל  שאלה: 
נח רבינוביץ: "גדלתי בראשון לציון ונשארתי לחיות בה. 
במהלך השנים הפכה ראשון ממושבה לאחת הערים הגדולות 
בארץ, כשהשטחים החקלאים בה ומסביב לה הצטמקו.  לפיכך, 
בנסיבות החדשות אני רואה את עצמי כפרדסן עירוני.....  היינו, 
פרדסן המעבד בעצמו פרדס כשהנוף ברקע בנייני מגורים.                                                                                                                            
לבנה,  אשכולית  שמוטי,  כמו  ותיקים  זנים  שלי  בפרדס 
ונובה. חלק מהזנים הללו מכסים  ולנסיה פומלית  סנרייז, 
"יבולי  רווחים.  מניב  האחר  והחלק  גידולם  הוצאות 
הפרדס שלי גבוהים יחסית למקובל, כנראה בשל העובדה 
הוא שמעבד את הפרדס.  אני   שמדובר בעבודה עצמית, 
בנוסף, למזלי, אני חוסך בהוצאות ההשקיה, בשל העובדה 
                                                                                               . וסוגר לפי הצורך  שבבעלותי באר מים אותה אני פותח 
אני מכיר שנים, אך  חיצוניים אותם  נעזר בעובדים  "אני 
ההתקשרות בינינו אינה על בסיס קבוע.  שיווק הפרי מבוצע 
במחיר 'שער הפרדס' והוא מיועד ליצוא, לשוק מקומי והיתר 
מופנה לתעשייה. השיווק מבוצע בדרך כלל באמצעות 'פירות 
אביב'.  מטבע הדברים, אני מגיע לפרדס מדי יום.  זו הגינה 

שלי...".   
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פחות. התכשירים הניתנים לריסוס הם הרקולס )קנון נחושת( 
0.4%, קוצייד 2000 0.25%, אנטראקול 0.25%, קנון 50, קיפ, 
קורדון, פוסיפירון 0.25%, חוסן, קוז'אק 0.15%, סיגנום 0.05%, 
בליס 0.04%, עמיסטר, מירדור, עמיעוז 0.075%, רובראל, רודיון 
0.1%, קליפמן 0.15%. מומלץ לבצע תחלופה בין התכשירים 
ולהקפיד על זמן טיפול לפני קטיף לגבי כל אחד מהתכשירים.

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה הקיימת באביב-קיץ מומלץ לרסס תכשיר 

מונע הצצה בשילוב תכשיר קוטל עלווה. 
מונעי ההצצה: תכשירי דיאורון )דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, 
סאנדורון(, תכשירי דיפלופניקן )קוורץ פאלקון, לגטו(  ותכשיר 

פרופיזמיד )מגלן(.
 מיישמים מונעי ההצצה רק במקרים שאפשר להצניעם ע"י 

השקיה. 
קוטלי העלווה: תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, רונדופאז, 
רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי 
ברומסיל )הייבר-X, הנטר, אורגן(, תכשירי D-2,4 )אלבר-סופר, 
אמינובר, בר 720( ,תכשירי גליפוסינת אמוניום )בסטה, פאסטר, 

בסט ביי(, תכשיר carfentrazone ethyl )אורורה(. 
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה 

הרב-שנתית הקיימת בשטח .
ליצוא, המלצותינו  משום שמרבית פירות ההדר מיועדים 

מסתמכות על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות 
הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים 

על פי הרשום בתווית.

המלצות לריסוס פרדסים בגילים השונים
 )רשימה חלקית(

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

בסט ביי בריכוז 2%-1%.

פרדסים צעירים בגילאי 3-2 שנים
)קוורץ, פאלקון, לגטו( במינון של 50  תכשיר דיפלופניקן 
גלייפוסט   + 200 סמ"ק לדונם  + מגלן במינון של  סמ"ק/ד' 

בריכוז של 1.5%-1% 

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

תכשיר דיאורון 300 ג'/ד' כמונע נביטה + תכשיר גלייפוסט   .1
1.5%-1% + אורורה 5 ג'/ד'.

תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או   .2
הנטר או הייבר 100x  ג'/ד'.

קווארץ או לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' +   .3
גלייפוסט 1.5%-1%.

"פרי ידידותי" – לאדם ולסביבה

אורלב1  ולרי  סלע2,  לאה  אידלין-הררי,  סמדר  זילברשטיין1,  מרים 
ועופר מנדלסון3

מו"פ צפון1, מושבות השומרון2 וחברת אגריטאסק3

החקלאי נדרש לייצר מזון איכותי הנמדד ע"י הצרכן במדדים 
של גודל, צבע וטעם. בנוסף, עולה הדרישה, שבתהליך ייצור 
המזון לא תהיה פגיעה בסביבה בה אנו חיים. דרישה זו מתחזקת 
בשנים האחרונות, ומחייבת את המגדלים להפחית את השימוש 

בתכשירים כימיים ובעיקר  מקבוצת הזרחנים האורגניים. 
כיום קיימות טכנולוגיות ידידותיות לסביבה המאפשרות קיום 
חקלאות משגשגת לצד איזורים אורבניים ושטחי בור. אמצעים אלו 
מבוססים על ממשק הדברה משולבת, המונעת שימוש בתכשירי 
הדברה רחבי טווח; עובדה שעלולה להוביל לעליה באוכלוסיות 

של מזיקים בעלי פוטנציאל נזק לגידולים החקלאיים. 

הינו שידרוג ממשק ההדברה המשולבת  הפתרון המיטבי 
לממשק הדברה משולבת איזורי, במתחם המעובד, הכולל את 
מרבית הגידולים החקלאיים והפונדקאים בבור ובגינות. הממשק 
מבוסס על יישום טכנולוגיות ידידותיות לסביבה, תיעוד נתונים 
של הופעת פגעים בזמן אמת, כדי לאפשר תגובה מקומית הולמת. 
מערכת הדברה איזורית מבוססת על מערכת תומכת החלטות 
המעריכה את ההיתכנות לנזק עפ"י רמת המזיק הקיים, השלב 
הפנולוגי של הפרי, נתונים אקלימיים ושת"פ של המגדל. מערכת 
התיעוד המאפשרת תמיכה בקבלת ההחלטות נעזרת במערכת 

המיחשוב "אגריטאסק" של חברת סקאנטאסק. 
כיום איזורים  ממשק ההדברה המשולבת – איזורית כולל 
נרחבים של מטעים, בסביבה חקלאית הנושקת לישובים, בגליל, 
ירידה משמעותית  ניתן להראות  בגולן ובמושבות השומרון. 
בשימוש בתכשירי הדברה מקבוצת הזרחנים אורגניים, כמו גם 
ירידה משמעותית בריסוסי הדברה בכלל תוך שמירה על איכות 

התוצרת החקלאית ושמירה על הסביבה. 
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bostanyarok@yahoo.com | 09-7935805 :052-3350922 | 052-4810405 | פקס 

 סמי-חושחש   אורה-וולקה

 אור-וולקה   ציפי-חושחש

 פומלה-חושחש

אור-חושחש 

במבצע 

מיוחד !!!!

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
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סולמות



לפרדסנים
ולכל בית ישראל - 
ופורח!פסח שמח, אביבי 


