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לענף האתרוגים בשוק המקומי 
בתמונה: בני הדורות הראשונים למשפחת קירשנבוים 

הפעילה בענף האתרוגים בארץ למעלה 100 שנים
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כללי   
מדינות אגן הים התיכון ייצרו כ-7% פחות פרי הדר מאשתקד 
)מבלי לקחת בחשבון את מצרים - שבשנים האחרונות אינה 

מספקת תחזיות(.
למרות הירידה המשמעותית ביבול, הצפי לגבי היצוא ממדינות 

האגן הוא יותר אופטימי וצפוי להיות נמוך ב-1% מאשתקד.
קיים שוני רב בהתנהגות המשפחות השונות בתוך הענף:

תפוזים – יבול 10%-,  יצוא 1%+
קליפים – יבול 1.8%-, יצוא 1.1%- 

אשכוליות – יבול 7.8%-, יצוא 1.8%- 
על פניו, נתוני פתיחה טובים.

מרוקו 
העונה שעברה הייתה שנת שיא ביבול המרוקני – 2.2 מיליון 

טון וכמות שיא ביצוא 583.7 אלפי טון.
מטבע הדברים, אחרי עונת שיא מגיעה עונת שפל, כאשר 
היבול הצפוי יהיה נמוך בכ-15% מאשתקד – 1.9 מיליון טון.

עיקר היצוא המרוקני שמעניין אותנו הם הקליפים מהזנים 
יצוא גבוה מאוד בזן  ו"אפורר". בעונה שעברה נרשם  "נור" 
"נור"– 117.5 אלף טון, בעוד ה"אפורר" ממשיך להיות מיוצא 

בהיקף של כ-65,000 טון  בלבד.
בעונה הנוכחית ענף הקליפים סבל קשות מאירועי אקלים 
חריגים בחבל ה-Sousse, דבר שגרם לנשירת פרי רב ולפרי 

קטן ופחות מסחרי.

ספרד
ספרד צופה ירידה חזקה של כ-800 אלף טון לעומת שנה 
שעברה. רב הירידה בתפוזים – 600,000 טון והיתר נחלק 100 

אלף טון בלימונים ו-100 אלף טון בקליפים.
למרות מאמצים להגדיל את  כמויות היצוא מחוץ למדינות 
האיחוד האירופי )או שאולי מדובר במאמצים פיקטיביים בלבד( 
ספרד אינה מצליחה להגדיל את היצוא ליעדים האחרים ליותר 

מ-10% )כולל רוסיה(.
יצוא ה"נדורקוט" הספרדי יעמוד השנה על כ-120 אלף טון.
נתון מדאיג מבחינתנו הוא גידול בענף האשכוליות בספרד. 
למרות שבספרד הענף נחשב לשולי ולא חשוב, הוא צמח בשנים 

האחרונות והשנה צפוי  יבול של 76 אלף טון, מהם 54 אלף 
טון ליצוא.

טורקיה
מעניקה  המדינה  מדאיג.  בקצב  לגדול  ממשיכה  טורקיה 
לחקלאים סובסידיות ומענקים על כל פרט שקשור בפיתוח חקלאי.
ענף ההדרים חצה את רף 1 מיליון דונם, והיקף הייצור גדל 
ומעמיד שיאים חדשים מידי שנה. בעונת 13/14 ייצרה טורקיה 
3.2 מיליון טון הדרים ובעונת 14/15 היא צפויה לייצר 5% 

יותר – 3.35 מיליון טון.

שטחי הדרים בטורקיה ) דצמבר 2013(
‰ אשכוליות – 52,000 דונם )הרב סטאר – רובי(

‰  תפוזים - 517,000 דונם  )הרב טבורי ושינגטון(
‰  קליפים  - 313,000 דונם )60% סצומות(

‰  לימון - 252,000 דונם  )40% אינטרדונטו(
סה"כ – 1.134 מיליון דונם

עונת 14/15 מתאפיינת בעליה של 20% בייצור הקליפים )15% 
ביצוא(, לעומת ירידה של 12% בייצור אשכוליות )10% ביצוא(.
נטיעות מאסיביות של "אפורר" בטורקיה  ידיעות על  יש 
)5,000 דונם ??( שבעתיד הקרוב יציפו את השוק הרוסי ויעשו 
לנו בעיות גם שם )לא יוכלו לייצא למדינות האיחוד האירופי(.

קפריסין
קפריסין צופה עליה של 13% ביבול ההדרים השנה, לעומת 
אשתקד. בעיקר,  בשל תנופת יבול של 15% בתפוזים ושל 40% 

בלימונים. 
ביצוא, לעומת זאת, התחזית קודרת.

רוסיה היא יעד יצוא של כ-40% מהתוצרת הקפריסאית .בשל 
החרם של מדינות האיחוד האירופי, קפריסין תהיה מנועה לייצא 
תוצרת חקלאית לרוסיה. לו היה מדובר במוצרים אחרים, ניתן 

היה להפנותם ליעדים אחרים. 
קפריסין צופה ירידה של 11% ביצוא לכלל היעדים ובקליפים 
הירידה צפויה להגיע ל 37% בשל הקושי למצוא שוק ל"מנדור" 

הקפריסאי שיוצא בשנים האחרונות כמעט בלעדית לרוסיה.
)המשך בעמוד 18(

תמונת מצב

המדינות המתחרות –
עונת 2014/15

כמידי שנה באוקטובר, אנו מתעדכנים מה קורה אצל מתחרינו בעונה 
הנוכחית בשל ריבוי החומר – אתמקד במדינות ובמוצרים המעניינים אותנו
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מצטבר

שינוי ב-%   2012/13   2013/14  2014/2015שבוע 46   זן
 14/15 /13/14

2721,7198141,638111%אשכ’ רגילות   

1,37114,00115,84920,949-12%סנרייז        

2,6767,6998,7808,874-12%סוויטי        

22%           15128105רדסון         

431,44230742370%לימון צהוב    

1485-50%לימקואט       

347310685-31%קומקואט       

70742120568%           ליים          

2241-92%           מיכל          

100%-           4                      מירב          

33814-63%פומלו לבן     

148391,013856-17%פומלו אדום    

4,42926,61727,43932,669-3%סה"כ          

  2012/13          2013/14  2014/2015 יעדי פרי מרכזיים      

                            4,200אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          

                            1,400סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

100,856192,964228,816פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   

8401,4282,520פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              

➽

להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 46 המסתיים ב-15/11/2014 )עונתי(

נתוני ייצוא פרי הדר 
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עמדה

"עוז לתמורה בטרם פורענות"
)כותרת המאמר שפרסם יצחק בן אהרון ז"ל(

מחירי חומרי הדברה לחורף לחברי הארגון  # נפתח חשבון פייסבוק
לעדכון חברי ארגון המגדלים

2014-20152015-20162016-172017-182018-192019-20שנה

110,000121,000133,000150,000160,000165,000 יצור בטונות
80,00091,000100,000112,000120,000124,000יצוא בטונות

יבול צפוי בארץ 

הערות: יצוא-75% מהפרי, יבול שטח מבוגר 3 טון לדונם. 

על איכות והצלחה
1. שיווק ה"אור" 

עקרת הבית האירופית משלמת 17 ₪ לק"ג "אור ".  במחיר זה 
היא מצפה לאיכות מקסימאלית בטעם הפרי, במספר הגרעינים 

וביופיו החיצוני.
בישראל 56 אלף דונם "אור", שיניבו בשנה הבאה מעל 120 
אלף טון, לעומת תנובת השנה שעברה שעמדה על 65 אלף 
טון. הצפי ליצוא לאחר האריזה בשנים הבאות יהיה אף מעל 

120 אלף טון.
המשווקים  בהצלחת  העליון  הערך  היא  האיכות  דרישת 
יש הבדל  לדוגמא, בתקופות מסוימות  גבוה.  להשיג מחיר 
כנת  על  "אור"  לבין  וולקה  כנת  על  "אור"  של   בטעם 
חובה  לפיכך  חלק,  ופרי  מחוספס  פרי  אף  יש  חושחש. 
לשווק אותו באיכות אחידה  כדי לשמור על מחירי השוק.                                                                                        
בנוסף, קיימת תחרות בין היצואנים שלנו שגורמת נזק לכולם. 
לדוגמא, בשוק רנג'יס שבצרפת, בשנה שעברה במועד אחד היה 
על המדפים פרי של 7 יצואנים עם המותג ג'אפה ואילו המותג 

"אורי" נמצא רק בקרטונים שונים עם מספר איכויות.
אגב, ברור שהמחיר שנקבע בכל השוק, הא המחיר הנמוך 

ביותר שנמכר באותו מועד. 
זמן לא רב, כי הוא תלוי  על איכות הקטיף הדגשתי לפני 
בחקלאי. בית האריזה לא יכול לשפר את הפרי שמגיע מהפרדס 
כשהוא לא מטופל. ואם בזמן האריזה חודר גם פרי "בררה" 

לתיבה, אזי הוא מוריד את ערך הפרי שבה.

המתחרים שלנו 
את זן "האפורר" מגדלים על שטח של כ-50,000 דונם במרוקו. 
זה  נוספים. פרי  בספרד מגדלים פרי דומה על 50,000 דונם 
משווק באותו מועד של האור הישראלי. אבל, איכות הפרי של 

המתחרים הללו נמוכה יותר בהשוואה לפרי הישראלי. עם זאת, 
עלויות הייצור במרוקו זולות יותר – )30 אגורות לקוב מים ו-40 
₪ ליום עבודה( וכתוצאה מכך הם מורידים את מחירי הפרי 

שלהם ועדיין מרוויחים טוב. 
אין ספק, כי מחיר ה"אפורר" משפיע בשווקים על מחירי 
ה"אור". ובנוסף, בספרד ניטעו גם כ-20,000 טון "אור" שאיכותו 
זהה לפרי שלנו וכמובן הוא מתחרה בפרי הישראלי בשווקי 

אירופה באותו מועד אספקה.  
2" שמיועד  "קלס  יותר  גם  היבול הישראלי תיצור  כמות 
לרוסיה, עודף היצע ופרי מרוקאי וספרדי יביאו תמורה נמוכה 
יותר מרוסיה. לגבי טורקיה יש שמועות על נטיעת ה"אפורר" 

שכמובן גם היא תופיע ברוסיה. 

איך נשמור על היתרון שלנו?
מקפידים הקפדה עליונה על איכות הפרי והקטיף   .1

מפתחים שווקים חדשים  .2
מגבירים את התיאום בין היצואנים   .3

השיווק של "קלס 2" לאירופה חייב להיות עם זיהוי ברור,   .4
כדי למנוע ערבוב פרי עם פרי "קלס 1". 

יש מקום רב בשוק האירופאי לפרי איכותי בחודשים ינואר, 
פברואר, מרץ ואפריל - ראה טבלה. 

נתוני שטחי "אור" בארץ 

סה"כ שטח 
בארץ בדונם 

נטיעות בוגר 
2011

201220132014

56,00034.100 8,2006,7603,8503,130

שיווק קליפים ספרדיים על פי חודשים בשווקי אירופה 

חי בנימיני )0502-219240(
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אפריל מרץפברוארינוארדצמברנובמברהחודש

340,000400,000270,000180,00090,00050,000כמות שיווק בטון 

"האור" – הוא הקליף הטוב ביותר בעולם, משווק באירופה בה 
השוק מחפש קליף באיכות גבוהה, אחרי שספרד מסיימת לשווק 
ינואר-אפריל מחכה  את מרבית הפרי שלה, השוק בחודשים 

לפרי האיכותי שלנו.

2. מחירון קטיף 2014-2015 
מבוסס על מיכל דולב פלסטי, לחלקות בינוניות וגדולות

קטיף במיכל עץ – תוספת 9%, קטיף סלקטיבי – תוספת 8%. 

שמוטי  
 

95 ש"חלימון  56 ₪

אשכוליות   
  

69 ₪מינאולה  32 ₪

מיכל     
  

107 ₪סנטינה  115 ₪

אור     
  

58 ₪טבורי125 ₪

קנס- פרס 
אם פגעי הקטיף לא יעלו על 3.5% תוענק פרמיה של 10 ₪ 

למיכל. 
אם פגעי הקטיף יהיו מעל 5% יוטל קנס 15 ₪ למיכל.

3. קבוצת רכישה של חומרי הדברה , מחירים לחורף
מתגובות רבות של חקלאים, מתברר כי יש הצלחה רבה  א. 
בריכוז הקניות במשביר לחקלאי, המהלך שגרם להוזלת 

מחירים לכל הפרדסנים הקטנים והבינוניים. 
החברות המתחרות במשביר - הורידו גם הן מחירים, כדי  ב. 

למנוע מעבר של חקלאים לקניה במשביר. 
יש לזכור שאם לא נרכז קניות במחזור גדול, המשביר יבטל   
את ההסכם עימנו ואז גם החברות האחרות יעלו את המחירים 
לשיעורם הקודם. חובה ליצור אמינות כדי שנוכל להמשיך 

ליהנות מהמחירים הזולים. 

ג. כרטיס הנחה ב"מגה" ובדלק "דור-אלון"
יש למלא את הטפסים בסניפי המשביר עבור כל המשפחה, 
כדי לקבל כרטיס אישי לקניות בהנחה של דלק ובסניפי מגה. 

הכרטיס יתקבל בדואר. 
מחירון חומרי ההדברה לחברי הארגון 

מחיר )ש"ח(יחידות החומר 

10350אלבר סופר

20250ראונדאפ תחליפים

5314גול

20720גליגן 

10350הקסגל

5225טרבוטרקס

5208דיוארקס

5270קוציד

5165בלושילד

5280גליידר

5900אמיר

5440בסטה

B 590טריטון

4. שיווק פומלית 
רק בישראל יש פומלית. לפרי הזה יש ביקוש ולמרות זאת 
מחיריו בשוקי העולם  יורדים. הסיבה לכך התחרות בין היצואנים.
לפיכך, יצא מכתב מארגון המגדלים לכל בתי האריזה והיצואנים 
בארץ ובו מתפרסם מחיר מומלץ לשוק הרוסי המשווק כ-7,000 
טון מתוך 12,000 טון יצוא. המחיר מינימום הוא 1,030 $ לטון 
בשער הנמל. חשוב לדעת, כי הקונה הגדול ברוסיה היא רשת 
בשם "טנדר" והיא לוחצת על היצואנים להוריד מחירים. יצואן 

ש"נשבר" מוריד את המחירים ברוסיה לכל הפרי הישראלי. 

5. עובדים מעזה 
יש כוונה "לאשר פועלים מעזה" במגבלה של גיל 40 ו-20 
קילומטר מהגבול. כאשר הנושא יסוכם אדווח לכם, המעוניינים 
יכולים לפנות אליי, בנוסף למי שיש בעיות בנושא עובדים 

פלסטינאים מוזמן לפנות אלי. 

6. תקציב ענף ההדרים במועצת הצמחים 
זבוב הים  אושר התקציב ל-2015, התקציב כולל – ריסוס 

התיכון, ביטוח נזקי טבע, מחקר ופיתוח. 

בארץ 194 אלף דונם פרדסים, התקציב חושב על  בסיס יבול 
צפוי של 510 אלף טון פרי שמדווח עליו לצורך ההיטלים.
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עמדה

עלות המינהל – 4 ₪ לטון בלבד. עלות זו מכסה את הנושאים 
הבאים: 

עדכון שטחים למידע ממוחשב ולמטוסי הריסוס.   #
טיפול בזני פטנט – רישיונות יצוא.    #

ריכוז נתונים מהארץ והעולם.    #

גביית היטלים וטיפול בפרוטוקולים ליצוא לארצות נוספות.    #

שאר ההוצאות:
עלות טיפול בזבוב,  ביטוח נזקי טבע ואסון טבע, כ-55 ₪ 

בממוצע לטון.
הוצאות אלו הן תשומות לפרדסן לכל דבר כמו מים ודשן, 

שעלותן זולות מטיפול עצמי. 

תשלום היטלים 
שימו לב - חקלאים של שוק מקומי  שלא משלמים היטלים 
ובכל זאת מקבלים שירות מלא מהענף – כמו ביטוח, ריסוס 
וזנים חדשים ובכל זאת לא משתתפים בהוצאות, גורמים לכך 

שחבריהם הם שמממנים עבורם את הוצאותיהם. 

חובת המועצה – להגביר את הגביה מהמשתמטים, כדי להוזיל 
את ההיטל לכולם. כנראה שאין בושה לאותם חקלאים הרואים 
את מטוס הריסוס מרסס את חלקתם, אבל לא מוכנים להשתתף 

במימון הריסוס שמשרת אותם. 

7. תקשורת- פייסבוק לארגון מגדלי הדרים בישראל
הארגון פתח רשת פייסבוק לכל חבריו ובו מתפרסם מידע לכל 

הפרדסנים, מידע אישי וגם מידע ממדריכי הענף.

הדרך לביצוע:
1. פתיחת חשבון בפייסבוק.

2. לחפש קבוצה של ארגון מגדלי הדרים בישראל.
3. לבקש הצטרפות לקבוצה. 

4. אתה מוזמן לשאול שאלות ולהתעדכן ולעדכן את הפרדסנים.
נוכל לשפר את הידע של כל אחד מאיתנו על  זו,  בצורה 
וכן נקבל עדכונים עונתיים על פי צורך.                                                                                                                             ידי הפריה הדדית, 

מקורותשימושים

21 מיליון גביית היטלים22.6 מיליון ₪ ריסוס זבוב ים תיכון 
9 מיליון )מהממשלה( לזבוב ים תיכון 3.1 מיליון ₪ ביטוח אסון טבע ונזקי טבע 
2.5 מיליון תמלוגים –מג'פה וזנים 2.9 מיליון ₪ מחקר זנים חדשים והדרכה 

0.6 מיליון ₪ פרסום- קידום מכירות 
0.7 מיליון ₪ רזרבות ושונות 

2.6 מיליון ₪ מינהל כולל עובדי מכון הדברה
32.5 מיליוןסה"כ 32.5 מיליון ₪ סה"כ 

פירוט התקציב –כללי 
סה"כ התקציב כ-32,5 מיליון ₪. 

הרעיון לפרסום הפייסבוק הזה בא מפרדסן צעיר ונמרץ עודד 
גרוסר מכפר יחזקאל. 

8. פיצויי אסון טבע 1992 
לישורת האחרונה, כשאנו מצויים לקראת תשלום  הגענו 
החקלאים שהארגון טיפל בהם עם עו"ד פלס. הנושא מתעכב 
עקב דרישת האוצר לנכות 25% במס במקור עבור הפרשי הצמדה 

והריבית, אנו מטפלים עם יועצי מס בסוגיה זו. 

9. חוסר במדריכי הדרים ובמחקר יישומי 
על חוסר המדריכים כתבתי בעבר, העובדה היא שאין עתודה 
מספיקה למדריכים הוותיקים שפורשים לפנסיה ולידע רב השנים 
שלהם, שהולך לאיבוד. נכון, מעט מדריכים נשארו, כל אחד 
מהם "תותח", אבל עקב עומס עבודה המוטל עליהם כיום, לא 
נשאר להם מספיק זמן לביצוע מחקרים יישומים לשיפור הטיפול 

בפרדס ולהעלאת היבול.
כדי להתגבר על המחסור במדריכים, הענף מממן בעת הזו, שני 
מדריכים צעירים המיועדים להיקלט בעתיד בשה"מ. בינתיים,  
הם רוכשים ידע גם מהמדריכים הוותיקים "והמיתולוגיים" – 

יאיר אורן ופרץ ברוש. 
כאשר הענף יגביר את גביית ההיטלים נוכל לצרף מדריכים 
נוספים שיתרמו לעבודות בשטח וגם יחזקו את המחקר היישומי 
בענף. אין ספק, כי עלות תוספת זו של מדריכים זניחה בהשוואה 
לתוספת הרווחיות שתהיה לפרדסנים.שכן,  "עצה טובה ", שמקורה 
בידע מקצועי רב שנים,  חוסכת בהוצאות בריסוסים , מגבירה את 
היבול, משפרת את האיכות של הפרי ומגבירה את אחוזי האריזה.                                                                                                                    
על קברניטי הענף לתת דעתם בנושא ולקלוט עוד מדריכים שיהיו 
עתודה בעתיד. אם נחכה לעזרת הממשלה שכל שנה מקצצת 

בתקציב, נלך אחורה ונאבד ידע רב שנים. 

זו והידע הנוצר, בשונה מההדרכה  צריך לזכור שההדרכה 
הפרטית מעבירה את הידע לכל החקלאים כולל המדריכים 

הפרטיים ששומרים את הידע שלהם לעצמם.  
להזכירכם, השתמשו באתר הפייסבוק של ארגון מגדלי הדרים 

בישראל לקבלת עדכונים ולהעביר מסרים. 
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 למה אסור לתת לחתול 
לשמור על השמנת .....

)חלק א'(

מאת טל עמית

בימים אלה מתקיים בספרד מאבק משפטי עתיר ממון ואינטרסים 
בו מעורבים כל הגופים החזקים בענף ההדרים בספרד.

מדובר במאבק בין מגדלי ה"אפורר"/"נדורקוט"/ W- מורקוט 
זן(, לבין גורם יחסית חדש המייצג את הזן  )שמות של אותו 
"טנגו", שהוא למעשה אותו הזן, שעבר הקרנה ע"י אוניברסיטת 

קליפורניה, היה לחסר זרעים ונרשם כזן פטנטי חדש.
מגדלי  של  הגדול  החשש  הוא  המשפטי  למאבק  הסיבה 
ה"נדורקוט" )אמשיך רק עם שם אחד(, שהזן החדש ידחק את 
וכבר  הזן הוותיק מהשוק, לאחר שנעשו בו השקעות רבות, 

נטועים ממנו 50,000 דונם בספרד.
הסיפור מתחיל לפני כ-15 שנה, כאשר חוקר מרוקני, בשם 
נאדורי, הבחין בפרי מיוחד על אחד מעצי חלקות הניסוי שלו. 
עד היום לא בדיוק ברור מה מקור הזן, שנקרא על ידו "אפורר" 

– ע"ש הכפר שבו התגלה הזן.
לאותו חוקר היה קולגה רב השפעה שכיהן בתפקיד בכיר 
מאוד במכון המחקר IVIA  )"המכון הוולקני" הספרדי( שמיקומו 
בוולנסיה, ספרד. שני החוקרים הללו קיימו שיתופי פעולה רבים 
והחוקר הספרדי הבכיר ביקש מחברו המרוקאי, מעט חומר ריבוי 
מהזן החדש שגילה, לצורך ניסיונות ולימוד אותו הזן, על מנת 

לקצר את תהליכי המסחור.
המרוקני נתן אמון בחברו הטוב ואף מסר לו את חומר הריבוי 
שביקש. רק 3 שנים מאוחר יותר, הופתע המרוקאי הנאיבי לשמוע 
כי הזן ) שטרם הספיק להירשם כפטנט (, נמצא בהיקפי נטיעות 

עצומים בספרד, ואף "נולדו" לו שמות חדשים..........
מסתבר, שבאותה נקודת זמן לא ידע נאדורי, כי חברו הספרדי, 
החוקר הידוע, היה לא רק אחראי על פרויקט השבחת ההדרים 
בספרד, אלא גם מחובר לארגון משתלות ידוע מאוד, שריכז את 
רב משתלות ההדרים בספרד. הדרך ממכון המחקר אל השטח 

הפרוץ הייתה סלולה.

7 מיליון יורו פיצוי על הנזקים והבושות
המרוקאים הקימו "מהומת אלוהים" )שכחתי לציין כי הזן 
ונחשב כרכושו( והספרדים  התגלה בפרדסי המלך המרוקאי 
שבקשו לרצות את המרוקאים, הקימו מועדון חברי "נדורקוט", 
יורו  יורו מחברי המועדון, ושילמו 7 מיליון  אספו 14 מיליון 
למרוקנים, הכל פיצוי על הנזקים והבושות שגרמו להם )אל 

תשאלו מה קרה ליתר הכסף – אני לא גזבר המועדון(.
אך גם כאן הסיפור לא תם ולא נשלם.  

לא עבר זמן רב ולכל גיבורי הפרשה התברר כי הכסף ששילמו 
הספרדים למרוקאים, קנה שקט קצר יחסית, עד לפני כ-5 שנים, 
בעת שבקליפורניה הופיע זן חדש, "טנגו" שמו, זן שנרשם כפטנט 

אמריקני והוא למעשה "נדורקוט" מוקרן, שהוא חסר זרעים.
ואז, ברגע שהוחל בתהליך רישום הזן החדש באירופה, חשו 
מגדלי הנדורקוט כי האדמה נשמטת מתחת לרגליהם וקיימת 

סכנה ממשית להשקעותיהם בזן הוותיק.
הם שכרו את מיטב הפרקליטים והמומחים בנושא ובית המשפט 
החל לדון בסוגיה הקשה - האם הזן "טנגו" הוא אכן נגזרת של 
הזן "נדורקוט" ועוד קשה מכך – בכמה ובאיזה תכונות צריך זן 
חדש להיות נבדל מזן שממנו הוא נוצר, ע"מ שיחשב כחדשני 

ויהיה זכאי להירשם כפטנט בפני עצמו.
המשפט שהחל להתנהל לפני כשנה, אמור להימשך לפחות עוד 
שנתיים, עד שתינתן פסיקה ראשונה בבית הדין בוולנסיה. עד 
לסיום כל התהליך )ערעורים, בית הדין המרכזי וכיוצא באלה( 

יחלפו בוודאי עוד כ-5 שנים(.
לא די בכל אלה, והנה באמצע אוקטובר השנה הגיע ה"פנץ" 
הסופי של הפרשה, כשפתאום העיתונות בספרד החלה לגעוש 
ולעסוק בנושא, ואף היו מי שהרחיקו לכת והכניסו את ה"אורי" 

שלנו לאותה הקלחת....?.
וכל זאת למה? 

מאבק משפטי בו מעורבים כל הגופים החזקים בענף ההדרים מסעיר את 
ספרד • גם שמו של האורי שלנו השתרבב בו
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)גילוי דעת, לצורך  כל התבערה הזו התחדשה בשל מסמך 
העניין(, שפרסם אותו חוקר ספרדי בכיר )העובד ממכון המחקר 
IVIA, להזכירכם( שבו הוא מנתח את תכונות הזן החדש – "טנגו" 
וקובע כי לזן אין זכות להתהדר בחדשנות ולכן אין לרשמו כזן 

חדש .....

בעלי העניין דאגו כמובן, שהמסמך יתפרסם בעיתונות.
וניזכר מי התחיל לגלגל את  עכשיו נחזור 15 שנה אחורה, 
התהליך, כמה כספים הושקעו בזן, תוסיפו לכך כי אותו חוקר 
מקבל גם תקציבי מחקר נדיבים מגורמים פרטיים )כן פרטיים 
!!!( בענף ההדרים בספרד, ואז תבינו איזו מהומה הקימו עורכי 

הדין המייצגים את ה"טנגו" כנגד אותו חוקר, המוסד אותו הוא 
מייצג ועוד, כאשר הנושא הרגיש הזה תלוי ועומד עדיין בבית 

המשפט.

איך יסתיים הנושא, עדין לא ברור. אבל, מעניין לציין, שהנהלת 
חוות הדעת שהתפרסמה  כי  IVIA הוציאה הודעה שמוסרת 
מטעם החוקר הבכיר, היא פרטית, ואינה נוגעת למכון המחקר.                              

!!!!!A – BRAVO :ועל זה נאמר

)חלק ב' בסדרה זו נפרסם בגיליון הבא של "עת הדר"
שמספרו 107(.
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מה קורה

  בעיית המחסור במי שתייה בישראל נפתרה זה מכבר באמצעות 
5 מתקני התפלה של מי ים, באשקלון, פלמחים, חדרה, שורק 
ובאשדוד, שהוקמו מאז 2001 ומספקים כיום מים באיכות טובה 

למערכת המים הארצית. 
אוקטובר  חודש  של  האחרון  ביום  פורסמה  הזו  הבשורה 
"גלובס",  האחרון בראיון שהעניקה באתר העיתון הכלכלי 
לוי, מי-דן,  נועה מי-דן, שותפה במשרד עורכי הדין  עו"ד 
נחשבת לאחת המומחיות הבולטות בארץ  שלדברי העיתון 
בתחום מימון פרויקטים של תשתיות, אנרגיה ודיני מכרזים.                                             
עבודתה של מי-דן כוללת ייעוץ לוועדות הכנסת, ליווי ועדות 
וזרים.  מכרזים ממשלתיות במשא-ומתן מול בנקים מקומיים 
החשב הכללי באוצר גם בחר במשרדה לגיבוש מסמכי המכרז 
האחידים עבור מדינת ישראל לפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי.

באמצע סקאלת ההפרטה 
                                                                                            : ן ו בראי מי-דן  עו"ד  של  דבריה  תמצית  להלן 
למעט המתקן בפלמחים, כל מתקני ההתפלה האחרים המצויינים 
לעי"ל הוקמו בשיטת ה-PPP )Public Private Partnership(.  שבה 
זיכיון לזכיין פרטי למשך כ-25 שנה, שבסיומן עובר  מוענק 
המתקן לבעלות המדינה )מתקן התפלה פלמחים יישאר בבעלות 
הזכיין(. היא הוסיפה כי "כיום, יותר מ-50% ממי השתייה של 
ישראל הם מים מותפלים. זו הצלחה כבירה". עו"ד מי-דן מעורבת 
כבר כמעט 20 שנה בפרויקטים של תשתיות שנמצאים "איפה 
שהוא באמצע סקאלת ההפרטה", כהגדרתה. במונח המקצועי 
מדובר בפרויקטים ממשלתיים שנעשים בשיתוף המגזר הפרטי, 

.)Public Private Partnership( PPP-בשיטת ה
"האתגר שלי הוא לתרגם מודל כלכלי לניירת ולתאם את 
הציפיות של כל הצדדים - המדינה, היזם, והבנק - להשגת האיזון 

הראוי בין 3 צלעות המשולש שלוקחות חלק בהקמת המיזם".
"השיטה מבוססת על חלוקת סיכונים. הרעיון הוא שכל אחד 
יעשה את מה שהוא יודע הכי טוב: הזכיין - להקים את הפרויקט; 
הבנקים - לממן ולפקח; והמדינה - לשאת בחלק מהסיכונים. זה 
כמו פאזל שצריך לוודא שכל חלקיו יושבים במקום, כי המטרה 
היא להישען על התזרים העתידי שיביא הפרויקט. זו הבטוחה 

העיקרית של פרויקט כזה עבור המממנים".
הפרויקט הראשון שתוכנן להיות מוקם על-ידי המדינה בשיתוף 
הסקטור הפרטי היה מנהרות הכרמל בחיפה,  הפרויקט השני 
היה כביש 431, המקשר בין נתיבי איילון במערב )כביש 20( 
לכביש 1 במזרח( ופרויקט נוסף המתוכנן להיבנות בשיתוף עם 

הסקטור הפרטי, הוא הרכבת הקלה בתל-אביב.  

יתרון השיטה
 לדבריה היתרון המרכזי בהקמת פרויקטים בשיטה הזו, הוא בכך 
ש"פרויקטים שממומנים בשיטה הזו לא צריכים להיפגע מקיצוץ 
רוחבי בתקציב המדינה. המימון בשיטה זו הוא פרטי, ולכן המדינה 
לא צריכה להעניק לפרויקט מסוים עדיפות על פני סדר העדיפויות 
של התקציב. המדינה יכולה לעשות בשיטה הזו דברים נהדרים 
ולהשיג יעדים שונים, גם חברתיים, ובכל התחומים: תחבורה, 
הסעת המונים, דיור בר-השגה ועוד. המשמעות מכך היא שמבצע 
כמו "צוק איתן" בעזה והקיצוץ בתקציב שבא בעקבותיו, לא יכולים 
להוות תירוץ למדינה להפסיק לקדם פרויקטים של תשתיות.                                                                                                 
"אם לחזור למתקני ההתפלה, ניקח לדוגמה את המתקן שהוקם 
בחדרה - הוא מומן על-ידי בנקים זרים. ב-2008, בעיצומו של 
המשבר הכלכלי העולמי. זו הייתה הבעת אמון גדולה בשיטה 
וזה אף קרה מתחת לרדאר ולא הגיע לכותרות, כי לא היו תקלות. 

הדבר מוכיח שמדובר במודל יפה שיושם בהצלחה".   

מחיר ההתפלה ירד 
אגב, במהלך ביצוע תהליך ההתפלה נעשה שימוש במי הים 
שייכים לכולנו, אבל רק היזם הפרטי מפיק מהם רווחים בגלל 
שלא כל אחד מאיתנו יכול להתפיל לעצמו את המים,  ולכן 
המדינה מקצה את אותו משאב במכרז. עו"ד מי דן מזכירה כי 
בהתחלה טענו שהתפלת מים עלולה להיות אלטרנטיבה מאוד 
יקרה. "אבל אם נביט במכרזי ההתפלה הראשון עד החמישי, 
נראה שמחיר המים הלך וירד. התחרות עושה את שלה לטובת 
הציבור. אז נכון שהציבור משלם על יציבות, ודאות והקטנת 
התלות באיתני הטבע - אבל הוא נהנה מכך שמחיר המים גם 

ירד".

דגש על היבטים סביבתיים
בשיטה הקיימת ניתן למנוע מיזמי תשתיות כולל מאלה המקימים 
מתקני מים שלא יפגעו בטבע ובסביבה, שיקימו את מתקני ההתפלה 
במקומות מתאימים - לא בשמורות טבע ולא במקומות הכי יפים.                             
בלשון המרואיינת" " לכן אתה לא לוקח את פיסת החוף האחרונה 
שנשארה ושותל שם את המתקן התעשייתי הגדול והמפלצתי.                                                                                                                                  
"לכן, מתקני התפלה הוקמו בתחנת הכוח של חברת החשמל 
גם  זו ביטוי  יש לגישה  ובאשקלון באזור תעשייתי.  בחדרה 
במכרזים, בבחירת ההצעות, כשהמדינה שמה דגש על היבטים 
סביבתיים. בשלב הסטטוטורי, כשמחליטים על הקמת הפרויקט, 
מאזנים בין אינטרסים. לשם כך יש מוסדות מוסמכים לאזן, ואם 

צריך גם מגיעים לבג"ץ".

מומחית בראיון ל"גלובס":
אין עוד מחסור במים בישראל 

כיום, יותר מ-50% ממי השתייה של ישראל הם מים מותפלים
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מנכ״ל משרד החקלאות  תקף את יוזמת 
משרד האוצר להעלאת מחירי המים 
לחקלאות ולתעשייה ופועל לסכלה

מנכ״ל משרד החקלאות פעל לסכל את יוזמת משרד האוצר 
ולתעשייה. מועצת רשות  להעלאת מחירי המים לחקלאות 
המים עמדה לדון בסוף חודש אוקטובר  בהצעת משרדי האוצר 
והאנרגיה והמים להעלות ב-15% את מחירי המים לתעשייה 
ולחקלאות ובמקביל להפחית את מחירי המים לצריכה ביתית.             
מנכ״ל משרד החקלאות, המכהן גם כדירקטור ברשות המים, 

תוקף בחריפות את ההצעה ומצהיר כי יפעל לסכל אותה. 
להלן דבריו של המנכ"ל רמי כהן: "משרד האוצר איבד את 

המצפן, שלא לומר את המצפון.  הולכים להוזיל את מחיר המים 
לבריכות בכפר שמריהו ולגינות של סביון על חשבון ההתיישבות 
ביישובי הגדר. מה שלא הצליחו לעשות חמאס בחמישים ימי 
לחימה, מתנדב לעשות משרד האוצר.  אם משרד האוצר מעוניין 
לעשות פעולה אמיתית להורדת יוקר המחייה, יעשה טוב אם 

יבחן לעומק כיצד להוזיל את נושא הכשרות".
הדברים נאמרו בפגישה עם ראשי המועצות בדרום. האחרונים 

הודיעו כי  יצטרפו למאבק.

"הולכים להוזיל את מחיר המים לבריכות בכפר שמריהו ולגינות של סביון 
על חשבון ההתיישבות ביישובי הגדר"

בסוף  הסערה שהתחוללה 
חודש אוקטובר השנה גרמה 
מ-6  למעלה  של  לנזקים 
כך  לחקלאים.   ₪ מיליון 
ראשונית  מהערכה  עולה 
של קנט, הקרן לביטוח נזקי 
דוד  לדברי  טבע בחקלאות. 
גינזבורג, מנכ"ל קנט, מעריכי 
משעות  החל  יצאו  החברה 
לשטח  המוקדמות  הבוקר 
הנזקים  על מנת לאמוד את 
ובחברה העריכו כי רק בתקופה 

לדעת  יהיה  ניתן  הקרובה 
הנזקים.  היקף  את  במדויק 
"בכל מקרה" אמר גינזבורג, 
ע"י  הללו מכוסים  "הנזקים 
החברה והמגדלים יקבלו את 

הפיצוי המגיע להם".
מנתונים ראשונים עולה כי 
עיקר הנזקים נגרמו לגידולי 
וכן  ירקות בשטחים פתוחים 
לגידולי כותנה וגידולי פירות,  
הגשמים  ממטחי  כתוצאה 
אופייניים  שאינם  הכבדים 

וכן  השנה  של  זו  לתקופה 
מהרוחות העזות.

הנזק  עיקר  הפירות  בענף 
נגרם מהרוחות החזקות בעיקר 
לנשר  שגרם  הארץ  בצפון 
דונמים  מאות  של  בהיקף 
בעיקר של פירות ההדר כגון 
הנזק  אור.  וגידולי  פומלית 
במקרים אלו הוא כפול ונגרם 
גם מנשר של הפרי על הקרקע 
וגם משריטות שנגרמו לפירות 
כתוצאה מהיטלטלות הפרי על 

נרשמו  נוספים  נזקים  העץ. 
בעיקר  התפוחים  בגידולי 
גידול  ליידי",   "פינק  מסוג 
שנשאר על העץ עד נובמבר 

וכן לגידולי האבוקדו.
לאור  כי  אומרים  בקנט 
התחזית שהשנה תהיה גשומה 
העובדה  ולאור  מהממוצע 
זו  מוקדמת  בתקופה  שכבר 
נגרמו נזקים כבדים לחקלאים, 
בחברה נערכים לחורף קשה 
במיוחד מבחינת היקף הנזקים. 

הסערה בסוף חודש אוקטובר השנה גרמה 
לנזקיםשל למעלה מ-6 מיליון ₪ לחקלאים 

עיקר הנזק נגרם לגידולי הכותנה, לירקות ולפירות הדר • בקנט נערכים 
לחורף עתיר נזקים לחקלאים
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פני שטח של  גידול ההדרים בדרום אפריקה משתרע על 
כ-600,000 דונם, כאשר עיקר היבול מיועד לייצוא פרי טרי.                                                                                                                         
יעילה מאוד,  ענף ההדרים בדרא"פ מאורגן ומתפקד בצורה 
 Citrus Growers Association כאשר ארגון מגדלי ההדרים בדרא"פ
)CGA( גובה תקורות למימון המחקר והפיתוח, אשר מנוהל באופן 
מקצועי ע"י ארגון ה-CRI( Citrus Research International(, הכולל 
למעלה מ-25 חוקרים ומדריכים.                                                                                                                              

ארגון המגדלים הינו למעשה הדירקטוריון שקובע ומפקח 
על הפעילות המחקרית בענף

כלומר, כספים שנאספים מתקורות של המגדלים משמשים 
למימון הפעילות המחקרית של ה-CRI, כולל מימון מחקרים 
למעשה  הינו  המגדלים  וארגון  החוקרים,  של  ומשכורות 

הדירקטוריון שקובע ומפקח על הפעילות המחקרית בענף.
במסגרת הפעילות השוטפת של ענף ההדרים בדרא"פ הם 
מקיימים אחת לשנתיים כנס מדעי גדול בו החוקרים של ה- 
CRI מדווחים בפני המגדלים אודות ממצאי ומסקנות המחקרים 
שלהם.  ה-CRI אשר שמארגן את הכנסים הללו, גם נוהג להזמין 
לכל כנס מספר חוקרים אורחים מחו"ל. במסגרת זאת הוזמנו 
גם אנו להשתתף בכנס הארצי של מגדלי ההדרים בדרא"פ אשר 
נערך בחודש אוגוסט האחרון בקרבת העיר דרבן. אנו חייבים 
להעיד, כי הכנס היה מרשים מאוד בהיקפו ובאיכות ההרצאות, 
וכלל כ-550 משתתפים מתעשיית ההדרים בדרא"פ, ובכללם 
מגדלים, מדריכים וחוקרים, נציגי חברות בתחומים שונים של 
השקיה, דישון, תכשירי הדברה, חברות הפצה של זנים חדשים, 
בתי אריזה, חברות ייצוא ועוד.  כמו כן, עשרות חברות הקשורות 
לתעשיית ההדרים המקומית שימשו ספונסרים ודאגו למימון 

אירועים שונים בכנס. 
 CRI’S 8TH CITRUS RESEARCH SYMPOSIUM-הכנס שנקרא ה
נערך במשך יומיים וחצי וכלל עשרה מושבים שונים בנושאים 
של שיווק, מחלות, מזיקים, השקיה, זנים, שתלנות, טריסטיזה, 

הורטיקולטורה, טיפולי קרנטינה ואחסון.  

הבעיות העיקריות שמעסיקות את מגדלי ההדרים בדרא"פ  
הבעיות העיקריות שמעסיקות את מגדלי ההדרים בדרא"פ 
ובכללם הנושאים  הינם בעיקר בתחומים של הגנת הצומח, 

הספציפיים הבאים:
1(  ייצוא פרי נקי ממחלת ה-)Citrus Black Spot )CBS הנגרמת 
ע"י הפטרייה Phyllosticta citricarpa. לשמחתנו המחלה הנ"ל 

אינה קיימת בארץ, ומהווה בעיה באזורים עם קיץ חם וגשום.
2(  הדברת זבוב הים התיכון.

3( הדברת עש התפוח המדומה ופיתוח גישות חלופיות לטיפול 
הקרנטינה הנוכחי הכולל חשיפת הפרי למשך 22 יום לטמפרטורה 
נמוכה של מתחת ל-0.5- מ"צ )טיפול זה נדרש לצורך ייצוא 

פרי הדר מדרא"פ לארה"ב וסין(.
4( חשש מהתפשטות עתידית של מחלת ה-HLB, המכונה 
גרינינג, אשר גרמה לנזקים ניכרים לענף ההדרים בפלורידה, 
ברזיל ומדינות נוספות.  ראוי לציין כי אכן נמצא HLB בדרא"פ, 
אך מגזע פחות אלים מאשר הזן הסיני אשר התפשט לפלורידה.

דיווח מכנס הדרים:
 )CRI’S 8TH CITRUS RESEARCH SYMPOSIUM(

וסיור בדרום אפריקה 

ענף ההדרים בדרא"פ מקיים אחת לשנתיים כנס מדעי גדול אליו מוזמנים 
חוקרים אורחים מחו"ל • הכנס היה מרשים מאוד בהיקפו ובאיכות 
ההרצאות ואף כלל כ-550 משתתפים מתעשיית ההדרים בדרא"פ

מאת ד"ר רון פורת וד"ר ניר כרמי - מינהל המחקר החקלאי,
מרכז וולקני, בית דגן  

תמונה מכנס מגדלי ההדרים שנערך באוגוסט 2014 בדרא"פ



14

כנסים בעולם

לאחר הכנס הוזמנו לסיור 
לאחר הכנס, הוזמנו לביקור קצר באזור גידול הדרים שנקרא 
Citrus Dal )בעברית "עמק ההדרים"(, אשר הינו האזור העיקרי 
של גידול קליפים בדרא"פ. זן הקליפים העיקרי בדרא"פ הוא 
נודרקוט )מכונה גם W. Murcott(, אשר הינו קל לקילוף ומקנה 
יבול רב ופרי טעים.  נכון לעכשיו, ישנם בדרא"פ נטיעות רבות 
  .W. Murcott של הזן טנגו, אשר הינו טיפוס מוקרן חסר זרעים של
בינתיים, על מנת לייצר פרי חסר זרעים, מגדלים את הזן נודרקוט 

בבתי רשת סגורים למניעת הפריה מפרדסים סמוכים.  

בנוסף, ראינו גם מספר חלקות צעירות של הזנים אור ו-מור 
אשר ניטעו לאחרונה לצורך בחינה מסחרית. ראוי לציין כי אין 
בדרום אפריקה תוכנית השבחה מקומית, ולכן הם מסתמכים על 

ייבוא זנים מצטיינים ממדינות אחרות.

גידול מנדרינה נודרקוט בבתי רשת אטומים למניעת הפריה וקבלת פרי חסר זרעים

חלקה צעירה של הזן מור באזור עמק ההדרים בדרא"פ

להזמנות פרסום בביטאון "עת הדר" של ענף ההדרים במועצת הצמחים 

אנא התקשרו לפרסום "שיאים" 
טלפון: 03-7516615  # פקס: 03-7516614



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¢Ú ˜ÂÂ˘ÓÂ ¯ˆÂÈÓ

ÏÂÊÙ˙ ˙È·Ó Ò„¯Ù· ÌÈ·˘Ú ˙¯·„‰Ï ÌÈ¯È˘Î˙
דיו

טו
 ס

ה

˘Ó˘ ˙È· ¨È·¯ÚÓ ˙¢Ê‡ ¨± ‰ÏÏÂÒ‰
∞≤≠ππ≤∂∞µ∞ ∫Ò˜Ù ¨∞≤≠ππ≤∂∞¥∞ ∫ÏË

www.tapazol.co.il

∫ÏÈÎÓ
Oxyfluorfen ¯ËÈÏØÌ¯‚  ≤∑µ

 Propyzamide ¯ËÈÏØÌ¯‚ ≤±µ
 ¨Ò„¯Ù· ÏÂÙÈËÏ ·ÏÂ˘Ó ÌÈ·˘Ú ÏËÂ˜

Æ¯ÚÈÂ Ì¯Î ¨ÚËÓ

∫ÏÈÎÓ
Diflufenican ¯ËÈÏ· Ì¯‚ µ∞∞

 È·Á¯ ÌÈÈ˙˘ „Á ÌÈ·˘Ú ˙¯·„‰Ï
 ¨ÌÂ˘ ¨Ïˆ· ¨Ò¯È˙ ¨‰ËÈÁ· ÌÈÏÚ

 È„Èˆ ¨Ì¯Î ¨Ò„¯Ù ¨ÌÈÚËÓ ¨ÒÙ¯Î
Æ¯Â· ÈÁË˘Â ÌÈÎ¯„

∫ÏÈÎÓ
 ÔÈÓ‡ ÏÈÙÂ¯ÙÂÊÈ‡ ÁÏÓ ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ¥∏∞

ËÒÂÙÈÈÏ‚ Ï˘
N(phosphonomethyl) glycine

ÆÈÏÏÎ ÌÈ·˘Ú ÏËÂ˜

∫ÏÈÎÓ
  Oxyfluorfen ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤¥∞

 ‰ˆˆ‰ ˙ÚÈÓÏÂ ÌÈÓÈÈ̃  ÌÈ·˘Ú ˙¯·„‰Ï
 ÌÈÂ˘ ÌÈÈ˙˘ „Á ÌÈ·˘Ú ÈÈÓ Ï˘

 ¨Ì¯Î ¨ÌÈÈÙÂ¯Ë·ÂÒ ¨ÌÈ¯È˘© ÌÈÚËÓ·
ÆÈÂ È̂ ÚÂ ÈÁÓˆ ¨ÌÈÁ¯Ù ¨̄ ÚÈ ¨̇ Ẫ È̄ ®ÌÈ̄ „‰

∫ÏÈÎÓ
Bromacil ∏∞• ÏÈÎÓ

 ˘ÂÓÈ˘Ï È˙È¯‡˘ ÌÈ·˘Ú ÏËÂ˜
Æ„·Ï· ¯Â· ÈÁË˘·Â ÌÈÒ„¯Ù·

ÔÂ˜Ï‡Ù

¯Ë‰

ÔÂÙÈÈË

Ï‚ÈÒ˜Â‡

¯Â·˙
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ראיון

את חגי קירשנבוים פגשתי זמן קצר לאחר שהסתיימה עונת 
החגים השנה, כדי לשמוע ממנו כיצד התנהלה עונת האתרוגים 
בארץ  וכדי להתרשם כיצד הוא מעריך את הצפוי לנו בשנת 
השמיטה שכבר החלה. למי שאינו יודע, נספר כי חגי קירשנבוים 
אינו רק מגדל ומשווק אתרוגים וקליפים, הוא גם מוכר לפרדסנים 

רבים כבודק עורלה מטעם הרבנות במרכז הארץ ובדרומה.  
את הפגישה בינינו קיימנו במשרדו הצנוע שבסמוך לשטח שבו 
הוא מגדל את האתרוגים שלו. סביב למקום מושבנו התרשמנו 
מעצי אתרוגים "ותיקים" לצד שתילים צעירים חדשים שיניבו 
פרי בשנים הקרובות. כאן המקום לציין, כי חגי קירשנבוים הוא 
בן הדור החמישי למשפחה שלה מסורת בת יותר מ-100 שנים 
בסחר ובאחרונה גם בגידול אתרוגים. הם משווקים אותם בשוק 

המקומי ובעיקר ליצוא במדינות העולם.  

אתרוגים מיפו ושכם 
בני הדורות הקודמים של המשפחה לא עסקו בחקלאות. הם ניהלו 
אורח חיים דתי חרדי בירושלים אבל, גם היו להם פרדסי אתרוגים ביפו 
ובשכם. האתרוגים שלהם נשלחו לשוק המקומי וגם למדינות העולם.                                                                                                                               
החיבור של בני המשפחה לסחר באתרוגים היה מרשים ועבר מדור 
לדור. כך למשל, חגי נזכר  בסיפור המשפחתי על משלוח של 100 
אלף אתרוגים ששלחה המשפחה באוניה למזרח אירופה זמן קצר 
לפני השואה, כדי שישמש בתעשיית הריבה והמרמלדה שם. הוריו 
של חגי אף נטלו חלק במאבק המחתרות ערב הקמת מדינת ישראל 
ואביו יחיאל, אף זכה להוקרה על פעילותו הציבורית כשהוכתר 
בישיבת  קירשנבוים שהתחנך  חגי  ירושלים".  "יקיר  בתואר 
ההסדר בקרית שמונה, המשיך לשירות הצבאי הסדיר בשריון                                                                                                               
וכשהשתחרר משרותו בצה"ל פנה לעסקי האתרוגים והמשיך 
בכך במסורת המשפחתית, היחיד מצעירי המשפחה הצעירה 
באותה העת. לא הסתפק בשיווק בלבד והיה לחקלאי מגדל.                      
כפי שהוא נוהג לומר, להעיד על עצמו, "הייתי לחקלאי הראשון 
במשפחה שלי בת 5 הדורות, שעד כה התמחתה בשיווק אתרוגים 

בלבד".  

גדל הביקוש לאתרוגים בשוק המקומי  
 לשאלתי, "האם אתה הגדול ביצואני האתרוגים בארץ"? 
הוא מצטנע ואומר שאינו חושב כך. אבל, הוא מוכן להסכים 
איתי שהוא נמנה על גדולי מגדלי ומשווקי האתרוגים בישראל.                                 
ב"שורה התחתונה" ניתן לציין , כי קירשנבוים מגדל אתרוגים 
על 80 דונם במרכז הארץ, בעיקר ליד ישרש. מרביתם מיועדים 
ליצוא, בעיקר לשוק האמריקאי. אגב, ישראל מייצאת לעולם 
האמריקאי.                                                                                                                לשוק  מהם  אלף   250 אתרוגים  אלף  כ-300 

 ראיון עם חגי קירשנבוים דור חמישי בישראל 
למשפחה המגדלת ומשווקת אתרוגים # בנוסף 

הוא מעבד פרדס קליפים בישרש

מאת יצחק ליס

 אנו בעלי ניסיון עשיר במיגון טרקטורים - ג‘ון דיר, ניו הולנד,          
 סאמה, לאנדיני, קיוטי, קובוטה ועוד.

 המיגון בנוי באופן שמבטיח את שימור העקרונות הבאים:                                           
 1. גישה נוחה לתחזוקה השוטפת של הכלי.

 2. הגנה על הטרקטור בזמן עבודות ריסוק, כיסוח וריסוס.  
 3. שמירה על שדה הראייה של המפעיל.  

 4. המיגון אינו פוגע בביצועי הטרקטור. 

 04-6127301 | 050-7781979            
Metalwork10@gmail.com
חפשו  אותנו  גם  בפייסבוק

                         www.Metalwork.co.il

מיגון טרקטורים
 מסגריית עין החורש 

 Ein Hahoresh Metal workshop Since 1929

קירשנבוים  מרחיב: "העונה בענף האתרוגים מתחילה בחודשי 
אב, אלול ומסתיימת בסוף החגים, לאחר סוכות". הוא מתרשם 
גידול במכירת  גם השנה כמו בשנים האחרונות מסתמן  כי 
אתרוגים בשוק המקומי: ובלשונו : "קשה לי לנקוב במספרים, 
אבל, אין לי ספק כי קיימת מגמת גידול בביקושים לאתרוגים 
בשוק המקומי ובשוקי הייצוא.  זו מגמה ולא תופעה חד פעמית.                                                
"כנראה השתנו הרגלי הקנייה של קוני האתרוגים. ולראייה, 
בעבר נמכר אתרוג אחד למשפחה לקראת חג הסוכות, או אתרוג 
או שניים לבית הכנסת. ואילו בשנים האחרונות קונים ההורים  
אתרוגים לכל אחד מילדיהם, כל ילד מגיע עם אביו לבית הכנסת 
מצויד באתרוג. הסיבות לגידול ברכישת האתרוגים שונות. 
אולי העלייה ברמת החיים שגורמת לכך, או גם העניין שמגלים 
חילוניים במסורת ישראל שיש לו ביטוי ברכישת האתרוגים. 
דוגמא לכך המספר הגדל של הקיבוצניקים שרוכשים אתרוגים.                                                                                                     
"האתרוג הופך למוצר יותר ויותר עממי, פופולארי וגם ממותג  

כמוצר של יודאיקה".  



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

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ

‰¯Î˘‰Ï

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש - לייעוץ ולהדרכה פנה למדריכי המחלקה החקלאית

עת הדר

www.adama.com/israel-agan/he

גליידר מכיל  3 חומרים פעילים:
גלייפוסט (ראונדאפ/גלייפוגן), דיורון (דיאורקס) ואוקסיפלורפן (גליגן).

גליידר
האיכות מתחילה מהשורש.

ן ג א ה  מ ד א
Agan

 שוק מקומי

קוטל עשבים משולב למטעים 
להדברת עשבים קיימים ולמניעת הצצה 

בתקופת החורף
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השנה?                                                                           בעולם  האתרוגים  יצוא  התנהל  כיצד  שאלה: 
חגי קירשנבוים: "האתרוגים נשלחים בקרטונים ובדרך כלל 
ולפי איכות הפרי.                                                                                                                   יחידה  נקבע לפי  באוויר לחו"ל. המחיר 

"בחו"ל נמצא שוק רחב לאתרוגים.
"כאמור, הבולטים שבהם הם האמריקאים. בולטים שם קונים 
מגוונים: חרדים, רפורמים, שומרי מסורת וגם מי שאינם דתיים, שחלקם 
מתייחסים לאתרוג כמוצר "יודאיקה" שרוכשים אותו לקראת החג.                                                                                                                                     
"בפועל קיים ביקוש לאתרוגים במגוון רחב של קהילות,  בארגונים 

יהודיים וגם מופיעים קונים בודדים פרטיים.  האתרוג פופולארי 
במדינות רבות נוספות לארה"ב, כמו למשל בריטניה, אוסטרליה, 

מקסיקו ארגנטינה ועוד.   

יבוא אתרוגים ממרוקו
שאלה: איך אתה מנהל את יצוא האתרוגים שלך?

חגי קירשנבוים: "אני משווק אתרוגים במדינות רבות בעולם. 
לצורך כך אני אף מחזיק סניף  בארצות הברית. אני מודע לרגולציה 
ודרישותיה בארץ ובמדינות העולם מהיצואן הישראלי. וכך למשל, 
הבדיקות פה בישראל של אתרוגים המיועדים ליצוא עוברים בדיקה 
קפדנית נגד מזיקים וכמובן מתקיימות בדיקות כשרות מיוחדות. 
בודקים פה אתרוג, אתרוג, לפי דרישות הקונים במדינות השונות,  
ישנן לעיתים דרישות שאתרוגים יועברו לבדיקה בהסגר בארץ 
למספר ימים, בטרם ישלחו  והעיקר, שלא יתגלו בהם פגמים.                                                                                                                    
"כך אני מבטיח שהאתרוגים שלנו איכותיים, עומדים בסטנדרטים".
                                                                                      ? ם ל ו ע ב ם  כ ל ש ם  י ר ח ת מ ה י  מ  : ה ל א ש
בעיקר  העולם,  בשוקי  שלנו  "המתחרים  קירשנבוים:  חגי 
ונוספים.  איטלקים  מרוקאים  הם  האמריקאי,  בשוק 
העסקים.                                                           מעולם  חלק  היא  מטרידה,  לא  בחו"ל  התחרות 
עם זאת, אני וחברי רואים בחומרה ובדאגה את המגמה שהחלה 
בשנה האחרונה, כשמשרד החקלאות אישר יבוא של אתרוגים 

לישראל ממרוקו.
)המשך בעמוד 23(                                                                 

 חגי קירשנבוים - בדיקה קפדנית של עלי הפרי

ארה"ב
מעניינת אותנו רק בשל יבול ויצוא האשכוליות.

יבול עונת 14/15 יהיה נמוך ב-0.5 מיליון תיבות אדומות 
מאשתקד )19,300 טון( ויעמוד על 11 מיליון תיבות אדומות, 
כאשר היבול ממשיך במגמת הירידה כפי שמתארת העקומה 

.)Cirad - מתחת )המקור
הכחול  )הקו  האירופי,  מהשוק  הגבוהות  ההכנסות  בשל 
בדיאגראמה למטה(, ארה"ב מעדיפה יצוא לאירופה, ע"פ שיווק 
מקומי ויצוא ליפן. שני שווקים אלו פחות רווחיים וקטנו לחצי 

)השוק המקומי( ולרבע )יפן( מגודלם בעבר.

)המשך מעמוד 4(
תמונת מצב

5.0 מיליון תיבות - שוק מקומי בארה"ב
3.0 מליון תיבות לאירופה

3.0 מיליון תיבות ליפן )שוק בנסיגה(
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חקלאות ידידותית לסביבה

זה מספר שנים שענף ההדרים חותר להורדת אוכלוסיית  
המזיקים בפרדס, הן מפאת דרישות השוק האירופי והן בשל 
הביקוש לפרי נקי מאחרים. עם זאת,  השימוש בחומרי ההדברה 
משבש את היכולת של אויבים טבעיים לעשות את מה שהם 

יכולים לעשות בניקוי הפרי.

נמצאים במלכוד 
אנחנו נמצאים במלכוד. למרות שהכיוון אליו אנחנו מכוונים 
את עצמנו הוא נכון עדיין, הרי הוצאת חומרי ההדברה מדשדש 
ולכך מצטרף הקושי ביצירת חומרי הדברה חדשים,  במקום 

סלקטיביים שאינם פוגעים באויבים הטבעיים.

פעולות שביצעתי בעבר ועומדות בחלקן גם היום 
בשנות ה-90' ביצעתי שורה של פעילויות שעיקרן הוצאת 
חומרי הדברה בפרדס של דן. הפעולות שנעשו לא תועדו, מפני 
שבאותה העת לא הייתה מודעות לנושא, כפי שהיא קיימת היום.                                                                   
מאחר והפעולות שבצעתי עומדות בחלקן גם היום, ניתן ביושר 

מלא לשחזר אותן, גם עתה.
השנה: 1988, עד היום, חקלאות אורגנית ,שטח כ-240 דונם.   .1 
הזנים:אורה, הדס, סטר רובי, פומלית. התהליך לקח מספר 

שנים.
השנה: 1988  עד 1996,  שטח של 172 דונם. הזנים: פומלית,   .2

ולנסיה, סטאר רובי, אשכולית לבנה.
השנה: 1993  עד 2005, חלקה של 100 דונם. הזנים: פומלית,    .3

הדס וינולה, מור.

החלקה האורגאנית  .1
אתמקד בקטע זה במניעים שהביאו אותי לפעול להוצאת   

חומרי ההדברה.
בשנות ה-80 התמקדה הדברת המזיקים בעיקר על סופרציד   
ודורסן, שניתנו בחודש מאי כל שנה באמצעות רנדל בכמות 
תרסיס של 1800 ליטר לדונם. ריסוס אחד היה מספיק להחזיק 

הפרי נקי לאורך הקיץ. 
ריסוס אחד לא הספיק לשמור על  בסוף שנות השמונים   
ניקיון הפרדס והיה צורך בשני ריסוסים וגם אז הפרי לא 
היה נקי. החומרים המרוססים נבדקו ע"י יצחק בר זכאי, 
וד"ר בן עמי פלג והתוצאה הייתה של עמידות הכנימות 
לחומרים המרוססים. במקביל ניסיתי להשתמש בשמן קיצי 

)חומר שיצא משמוש באותה תקופה למעט-פיחת( שהביא 
להתנקות הפרדס, באופן חלקי. כתוצאה מהוצאת הזרחנים 
האורגנים, התרחש מעין אסון אקולוגי. התפרצות אוכלוסיה 
נכחדו, שגרמה   של האיצריה שהאויבים הטבעיים שלה 
להשחרת הפרדס, כיסוי טל דבש מסיבי, ירידת יבולים, אחוז 

אריזה נמוך ביותר, עד להפסדים כלכלים קשים ביותר.
 .s/k בשנת 1988 ניתן בפעם הראשונה "טייגר" שנקרא אז   
נזקי האיצריה. אלא  לייצב ולהנמיך את  הייתה  המטרה 
שהשימוש בחומר זה פגע קשה ברודוליה שהייתה האויב 
הטבעי, מכאן ולאחר בדיקות של בוסתנים ללא חומרי הדברה, 
החלטתי על כניסה לחקלאות אורגנית. ההתחלה הייתה קשה 

ובעיתית.
בחקלאות אורגנית, לאחר תקופת הסבה שארכה שנתיים,   
החלו היבולים לעלות בין 6-8 טון לדונם שנה אחרי שנה, 
והרווחיות הכפילה את עצמה   הפרדס התנקה ממזיקים 
בהשוואה לפרדס קונבנציונלי. התמונה היתה חדה וברורה, 
הוצאת גופרית משמוש בפרדס האורגאני)החלטה שלא היה 
ברור איך תתפתח( גרמה להופעת הפטרייה "מאירה", עליה 

נכתב בגיליון 92.

חלקת ה–172 דונם  .2
  זנים: כפי שמופיע בראש המאמר. פרדס לא אורגאני בסביבה 

מורעלת.
הגידולים שהקיפו חלקה זו היו תפוחים,כותנה ופרדס שדה    

נחמיה.
מלבד טיפול אחד בטיגר ב 88 התפתחה אוכלוסיה של אויבים   
טבעיים, נרשמה ירידה הדרגתית בכנימה אדומה, איצריה 
ומזיקים אחרים. הימנעות משמוש בחומרי הדברה הייתה 
בכוונת מכוון ולא מקרית. בסוף התהליך אחוז האריזה היה 
הגבוה ביותר בב"א באותן שנים. יש תיעוד של הבררה משנים 
אלה, מבלי יכולת לבחון את  השפעת הבררה האנטמולוגית 
בתוצאות. ע"מ לתקן עלית מזיקים, השתמשתי מידי פעם 
בשמן קיצי. היה גם שימוש בנאורון נגד מעט אקרית חלודה 

)בעונת הסתיו, בעיקר באשכולית לבנה(.

חלקת ה-100 דונם  .3
החלקה נטעה כחלקה קונבנציונאלית במגמה להופכה בגיל   

3-4 לאורגנית.

חקלאות ידידותית לסביבה
וחקלאות אורגנית - האם זו

מציאות או מקסם שווא?

 מאת זוהר ברקאי 
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היו  יחסית. התוצאות  בסביבה מבודדת  נמצאת  החלקה   
נקייה בכל התקופה בה הייתי המרכז-  שהחלקה נשמרה 
כלומר עד 2006. היו 2 התפרצויות של מזיקים-פלורידית 
שטופלה בשמן ואקרית חלודה ,שעקבתי אחריה עד שנעלמה 
בעצמה )יתכן  שהפטריה מאירה הגיע מהחלקות השכנות(. 
משמעות הדבר שגוש גדול, שמר על  איזון ביולוגי, עם 

התערבות מינורית ביותר. 

הדינמיקה והשנויים שעברו המזיקים במהלך השנים
כדי להבהיר את ההשפעה של השינוי על המזיקים ועל האויבים 

הטבעיים אציין ברשימה שלפניכם את:

כנימה אדומה  - נעלמה בהדרגה עד שלא היוותה כל בעיה   .1
בכל הוורסיות, כולל זו שנמצאת באזור מורעל )2 לעיל(.

כנימות ממוגנות אחרות לא היוו בעיה כלל.  .2
קמחית חבויה הייתה מצויה בחלקה האורגנית. ניסינו לתקוף   .3
אותה באמצעות פיזור קרפטולמוס,שהובא ממעבדות של 
שדה אליהו. שני הפיזורים שנעשו במנה כפולה – לא הועילו. 
במהלך של שנתיים החלקה התנקתה לחלוטין )אף שאין לי 

תיאור ממשי של הסיבות להעלמות המזיק(.
- המשיכה להתקיים ברמות נמוכות ולא  קמחית ההדר    .4

היוותה כל איום על הגידול האורגאני.
5.  אקרית החלודה - בתחילת הגידול האורגאני השתמשנו בגפרית 
להדברת המזיק. לאחר שהתבררה לי מידת פגיעתה באויבים 

הטבעיים, החלטתי לנסות להוציאה משימוש באופן מדורג.
ואומנם,  תוך שנה שנתיים התחיל תהליך  של תמותה באקרית   
החלודה )1992(. בהמשך הבנתי שיש לנו,פעילות של פטרייה 
כל שהיא, אף שלא יכולתי לזהותה. העברת ענפים מחלקה 
נגועה "בפטרייה " הביאה בהדרגה לניקוי שאר החלקות 
מאקרית חלודה, עד לרמת נגיעות שבין 10-5 אחוזים בלבד. 
הפטרייה הוגדרה כמה שנים אח"כ כ–"מאירה", והוצא עליה 
פטנט. החוקר שעבד אתי על הפטרייה היה ד"ר צחי פז. 

בהנחיית פרופ' אורי גרזון, ופרופ' אברהם שטינברג.
אקרית אדומה מזרחית + אקרית אדומה שטוחה +אקרית   .6
יש לומר   - ארגמנית לא הופיעו כלל בפרדס האורגאני 
שבעבודתו של ד"ר צחי פז נצפה שכל שלושת האקריות 
הללו נפגעות מהפטרייה מאירה. מה שהסביר את העובדה 
שאקרית אדומה מזרחית מעולם לא התבססה בחלקות אלה, 
כאשר בכל פרדסי הגליל העליון הייתה נגיעות והיה צורך 

ב-2-3 ריסוסים  בשנה.
זבוב הים התיכון - היתה בעיה קשה בשנים ראשונות, כאשר   .7
ניסינו שורה של  שיטות להדברה – מיריעות בד ספוגות 
ועד מלכודות על בסיס דבק עם חומר  במלתיון+בומינל 
משיכה, כאשר היום עומדים לרשותנו לפחות שני פתרונות 
טובים המבוססים על סקסס שהוא חומר אורגאני לכל דבר.
תריפס הסחלב: היווה את גורם הבררה העיקרי, עם נזק שנתי   .8

של 200.000 ₪/ד'.    

התריפס שמקורו במרכז אמריקה הגיע  אלינו מפרדס געתון     
שהיה גם הוא אורגאני, והגיע ללא האויב הטבעי שלו. מעקב 
לאורך מספר שנים, הראה עליה עקבית של אויבים טבעיים 
)אף שלא היו יעילים דיים, הם גרמו לירידה משמעותית של 

המזיק(.
נמנעתי  היבולים  קמחית ההדר באפרסמון - מתחילת   .9
משמוש בדורסן ודומיו ולאורך תקופת היותי האנטמולוג 

נשמרה החלקה עם רמת מזיק נמוכה ביותר.
10.  תריפס סורי באפרסמון - הווה בעיה קשה עם נזקים כבדים. 
בשנתיים האחרונות ללווי גידול זה התפתחה אוכלוסיה 
)כנראה(, שגרמה  גבוהה של אקרית טורפת "סבירסקי" 

להתמתנות הנזק.
11.  חולדות עצים - חלקת הרכבות נפגעה קשה מהמזיק. לאחר 
שהנחיתי לגזום חזק את העצים החלה ירידה דרמתית בנזק 
עד הפסקתו לחלוטין. מאוחר יותר התבררה הסיבה- זוג 
בזים בצמרות הברושים )וזה אחרי התקנת כלובי תנשמות 

שלא התמלאו כלל(.
12.  פלורידית - כתוצאה משמוש  של מחליפי בטרייסר לטיפול 
בתריפסים, נגרמה הפרת מאזן קיצונית והתפרצות קשה  של 
פלורידית. שני ריסוסי שמן במאי בהפרש של 10  ימים זה 
מזה - ב500 ליטר לדונם, גרם לפלורידית כמעט להעלם.
13.  איצריה - נעלמה לחלוטין לאחר שנוי הגישה למזיקים.

סיכום
לגידול  לציין שאין בדברי המלצה  בתחילת הסיכום עלי 
אורגאני  או ידידותי לסביבה, ולצורך שקיפות עלי לציין שגם 

אינני אנטמולוג, אלא אוטו דידקט בלבד.
3 התנסויות שונות בכוונת מכוון  הדיווח שלי מצביע על 
בהם הצלחתי להביא גושי פרדס לאיזון ביולוגי. עלי לציין גם 
שכל האחריות לכישלון במידה והיה מתרחש - היה נופל עלי 

כמרכז הפרדס.
 ההתנסויות האלה וגודלן הפיזי מצביע על כך, שניתן  ליצר 
גופרית  )כולל הוצאת  רוב חומרי ההדברה,  תנאים להוצאת 

המותרת לשימוש בחקלאות אורגנית(. 
 ברור לחלוטין שלא ניתן לעשות זאת בקלות. יש לעשות זאת 
בזהירות רבה, מכיוון שהחקלאות הרגילה, הלכה ו"הסתבכה", 
בשורה של חומרים שלא קל לצאת מהם, אלא בתהליך ארוך 

ואחראי. 
אפשר לדמות את המצב לתהליך גמילה. 

 הייתי אומר שהענף שלנו ואחרים, מתנהל כנגד המזיקים 
בגישה טקטית, בעוד שנדרשת  גישה אסטרטגית, עם ראיה 

לטווח  ארוך. 
יתייחסו  וטובים  מניח שרבים  אישית, אני  מילה  ולבסוף 
להתנסויות אלה בחוסר אמון מסוים, הן  בגלל הזמן שחלף והן 

משום  שאין כאן כל עבודת מחקר סדורה. 
לאלה  אני יכול להבטיח שהדברים נכתבו באחריות  ובזהירות 
וכמובן שהחלקות האורגניות עומדות על תילם, אף כי אין לי 

כל ידיעה מה שקורה שם כעת.

חקלאות ידידותית לסביבה
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חוק ומשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים: מושב אינו צריך להקצות 
קרקע ומים לתושבים או לבנים שלא התקבלו לחברות

האגודה השיתופית במושב אינה חייבת להקצות קרקע ומים 
לתושבים חדשים או לבנים שלא התקבלו לשורותיה מתוך 
המכסות של האגודה. זאת קבע בית המשפט המחוזי בירושלים 
בערעור שהגיש מושב רועי בבקעת הירדן באמצעות עו"ד יוסף 

ג'רסי. 
ביהמ"ש המחוזי בירושלים ביטל פסק דין של בימ"ש השלום 
אשר הורה לאגודה של מושב רועי בבקעת הירדן להקצות נחלות 
ומכסות מים לתושבים שלא התקבלו לשורותיה.  התביעה 
הוגשה על ידי קבוצת בנים של חברי המושב שגרים במושב 
אך לא התקבלו לחברות וביקשו לקבל חלק מהנחלות וממכסת 

המים של האגודה. 

טענת המערערים 
במהלך הדיון בערעור טען עו"ד יוסף ג'רסי כי תוצאת פסק 
הדין שניתן ע"י ביהמ"ש השלום מוחקת את האבחנה שבין 
תושבים שהינם חברי אגודה לבין תושבים שאינם חברי האגודה, 
ומרוקנת מכל תוכן את מוסד האגודה השיתופית ואת החלטת 
לקבל  שלא  החליטה  אשר  האגודה  של  הכללית  האסיפה 
את המשיבים לשורות האגודה. כמו כן, טען עו"ד ג'רסי, כי 
התקשרות המשיבים לרכישת בתים בתחומי היישוב נעשתה 
הגורמים המיישבים  לבין  בין המשיבים  ישירה  כהתקשרות 
)החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית ומשרד השיכון(, 

ולפיכך ככל שקיים חיוב להקצות להם מלבד הבתים שרכשו 
גם שטחים חקלאיים ומכסות מים, הרי שהכתובת לכך איננה 
האגודה השיתופית, אלא הגורמים המיישבים ואגודת המים, וכי 
אין לנגוס משטחי "משבצת" האגודה, וממכסת המים של האגודה. 
עוד נטען בערעור כי ביהמ"ש השלום ביסס את פסק דינו בין 
היתר על פרשנות שגויה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל 

מס' 970.

המערער : "יש בכך חשיבות הנוגעת לכל ההתיישבות בארץ"
בעקבות ההחלטה מסר עו"ד יוסף ג'רסי, כי קיימת חשיבות 
ולהשלכותיו על כל ההתיישבות בארץ,  מרובה לפסק הדין 
וכי אלמלא בוטל פסה"ד שניתן ע"י בימ"ש השלום, היתה 
נוצרת קטגוריה חדשה של תושבים שאינם חברי אגודה אשר 
היו זוכים לקבל נחלות חקלאיות ומכסות מים זהות לאלו של 
חברי האגודות השיתופיות, וזאת מבלי לשאת בחובות החלות 
על חברי האגודות, ומבלי שיהיו כפופים לאגודה, לרשויותיה, 
לתקנונה ולהחלטותיה, ובכך למעשה לאיין דה - פקטו את 
מוסד האגודה השיתופית. הדבר היה גורם להצפת הערכאות 
המשפטיות בתביעות שהיו מוגשות ע"י תושבים שאינם חברי 
ולקבלת  אגודות להשוואת מעמדם לזה של חברי האגודות, 
זכויות ונכסים בעלי ערך כלכלי רב, גם במקרים שבהם בקשתם 

להתקבל לשורות האגודה היתה נדחית.

ביהמ"ש המחוזי בירושלים ביטל בכך פסק דין של בימ"ש השלום

המועצה האזורית גלבוע פנתה לשרי האוצר והפנים בבקשה 
ייקור חריג בארנונה לתעשייה בשיעור של עד 280%  לאשר 
החל מהשנה הקרובה וזאת באמצעות הגדלת התשלום למ"ר 

ושינויי סיווג.
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית,  קרא לשרי האוצר והפנים 
שלא לאשר את הבקשה החריגה של הגלבוע כמו גם של מועצות 
אזוריות אחרות. לדבריו, אם תאושר העלאת הארנונה היא תפגע 
בשותפויות  וכן  קשות בשורה של מפעלים בשטח המועצה 

חקלאיות.

גם  אלא  לאזרחים,  רק  רלוונטי  מושג  אינו  המחייה  יוקר 
למגזר היצרני 

מהתעשייה הקיבוצית המובילה את המאבק נמסר, כי המועצות 
האזוריות אמנם נמצאות במצוקה בשל החלטות הממשלה בתחום 
המוניציפאלי, אולם העלאת הארנונה הינה משקולת נוספת על 

גבם הכפוף ממילא של הפועלים באזור. התעשייה בפריפריה 
מתמודדת עם עלויות הולכות ומאמירות - יוקר המחייה אינו 

מושג רלוונטי רק לאזרחים, אלא גם למגזר היצרני. 
הואץ תהליך מדאיג מאוד של  לדבריהם בעשור האחרון 
מפעלים המעדיפים לפתח ולהשקיע בפעילותם, דווקא בחו"ל 
ופחות בארץ. אותם מפעלים רואים מצד אחד מדינות וחבלי 
ארץ בחו"ל המעניקים תמריצים נדיבים ומאידך את הרשויות 
בישראל כולל המועצות האזוריות והמקומיות שמכבידות על 
המגזר היצרני כמעט בכל דרך אפשרית. ככה לא בונים מקורות 

פרנסה שהם מקור לגאווה ליישוב ולאזור.
לפני מספר חודשים הגישה המועצה האזורית חוף השרון בקשה 
להעלאת ארנונה חריגה לתעשייה אולם חזרה בה לאחר שבחנה 
את ההשלכות הכלכליות שיהיו לכך על המפעלים. מנכ"ל איגוד 
התעשייה הקיבוצית קרא למועצות האזוריות ולעומדים בראשם 

לפעול בדרך דומה ולמצוא דרכי מימון או התייעלות אחרות.

המועצה האזורית גלבוע מבקשת להעלות את
הארנונה בשיעור של עד 280%
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מכתבים למערכת

20.10.14

הבהרה

בגיליון עת הדר מספטמבר האחרון הובאה סקירה קצרה של דברי בכנס "פרלמנט תל מונד".

לצערי, )עלי האשם(, דבריי בכנס נרשמו בצורה לא מדוייקת.

להלן הבהרת דבריי בכנס. )ההתייחסות הינה לא לכלל הרצאתי אלא לקטע שנזכר(.

עלות העבודה במשק חקלאי העוסק בענפי הצומח מהווה 35% מכלל הוצאות הייצור )הרכיב הגדול ביותר כשלעצמו   •
מתוך מרכיבי עלות הייצור(.

עלות העבודה הולכת וגדלה במידה משמעותית מ-2 טעמים. 	•
מודעות הולכת וגוברת של העובדים )תאילנדים ועובדי שטחים( לזכויותיהם ע"פ דיני העבודה ואכיפה מוגברת של   .1

הוראות הדין ע"י הרגולציה.

בענף ההדרים במיוחד עולה הדרישה לכח אדם בשל השינוי בהרכב זני הפרדס. בשעה שלקטיף דונם אשכולית או   .2
שמוטי )שטחים הולכים וקטנים( נדרשו 2.5 ימי עבודה. הרי שלקטיף דונם אור )שטחים הולכים וגדלים בקצב מהיר( 

נדרשים לפחות 5 ימי עבודה.

סקרתי את השתלשלות הדברים בעניין הסכום המותר לניכוי בגין מגורי עובד זר והוצאות נלוות. מסרתי כי ישנה טיוטת  	•
תקנה מטעם שר הכלכלה הקובעת כי הסכום המותר לניכוי בגין מגורים והוצאות נלוות יעמוד על 755 ₪ לחודש לעובד 
ללא הבחנה לגבי אזורים ובעלות המגורים. ציינתי כי התקנה תכנס לתוקף לאחר אישורה בועדת העבודה והרווחה. יש 
בה תיקון משמעותי למרות שהעלות האמיתית הינה כ-1,000 ש"ח לחודש לעניות דעתי. הערתי כי פקידי האוצר וקו 

לעובד מתנגדים לשינוי.

טענתי כי המלחמה הצודקת בעניין ההטלים והאגרות הינה מלחמה כמעט חסרת סיכוי שכן ביטולם יגרע מהכנסות המדינה  	•
כ-40 מיליון ₪ אגרות וכ-140 מיליון ₪ ממס המעסיקים המכונה היטל עובד זר.

הבעתי דעתי כי יש לכוון את המאמצים להורדת עלויות העבודה בשני עניינים האחד סכום הניכויים המותרים )לעניין  	•
עו"ז( והשני אלו הנובעים מהוראות צו ההרחבה בחקלאות.

  

שמואל גלנץ, עו"ד
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תכנון המגזר הכפרי

מי שרוצה להפוך לחבר קיבוץ צריך להכין את עצמו להיפרד 
רובם תשלום למדינה  1.3 מיליון שקל,  מסכום ממוצע של 
עבור הקרקע והיתרה לפיתוח תשתיות ועוד. גם בני קיבוצים 
שמעוניינים לבנות את ביתם בחלקה חדשה בקיבוץ צריכים 

לשלם סכום דומה.  
 התחשיב הוצג בכנס בנושא הבניה בקיבוצים שערכה חברת 
א.ב. מתכננים, העוסקת בתכנון המגזר הכפרי. בכנס הוצגו 
רעיונות לתוספת בניה והרחבה של הקיבוצים שיכולים להביא 
להורדת העלויות, תוך התבססות על שימוש חדשני ויעיל בשטח 

הקיים של הקיבוץ וזאת תוך שמירה על אופיו הכפרי. 
 האדריכלית מיכל דור אמרה בכנס בין השאר, שהמצב הנוכחי 
שבו צריך הון רב יחסית כדי להפוך לחבר קיבוץ אינו בריא 
מבחינה חברתית כיוון שהברירה בין האנשים נעשית על בסיס 
כספי, כך שבעלי הון זוכים לקדימות על פני בנים. אנחנו צריכים 

"לפתוח את הראש" לאפשרויות צורות בניה  אחרות כדי לאפשר 
דיור בר השגה לבנים ולעודד אותם להישאר בקיבוץ. רווקים 
וזוגות צעירים ללא ילדים או עם ילד אחד יכולים להתגורר 
בבתים דו קומתיים או בבנייה אינטנסיבית מסוגים שונים בתחום 
שטח המחנה ובמתחמים לא - מבונים עד שהמשפחה תורחב 

וזאת בעלות נמוכה בהרבה.

החלטה חדשה של מינהל מקרקעי ישראל
בכנס הוצגה ההחלטה החדשה של רשות מקרקעי ישראל 
המאפשרת לקיבוץ לבצע במרוכז את זכויות המגורים עבור כל 
החברים. לאחר רכישת הזכויות יוכל הקיבוץ לבצע בניה או 
להעניק זכויות לחברים ללא כל מעורבות של רמ"י. ההחלטה 
החדשה מצטרפת למסלולים הקיימים לשיוך דירות ולכן כל 

קיבוץ צריך לעשות את השיקול של הערוץ הנכון עבורו.

 המחיר להפוך לקיבוצניק: 1.3 מיליון שקל

 "אין סיבה לכך. זו סכנה לכל ענפי החקלאות בארץ, שעלולה 
להיות תחילתו של תהליך שיפגע בענפי חקלאות נוספים. יש 
המסבירים זאת במחירים הזולים יחסית של האתרוגים במרוקו 
וזו השוואה שאינה במקומה. לא יתכן שעלינו מטילות הרשויות 
אגרות והיטלים, הן מחייבות אותנו בשכר מינימום  ובתנאי 
העסקת העובדים שעלותם גבוהה ולבסוף יענישו אותנו ויטענו 
כי אנחנו יקרים בהשוואה למרוקאים שאצלם אין דרישות כאלה.                                                                                                                          
אני מקווה כי מי שצריך יזכור כיצד בעבר היה ניסיון לייבא 
לולבים ממצרים לישראל והתופעה נבלמה ובכך ניצלו מחיסול 

משקים רבים של הדיקלאים בעמק בית שאן." 
האתרוגים?                                                                          של  הבולטים  הזנים  מהם  שאלה: 
חגי קירשנבוים: "ישנם 3-4 זנים מרכזיים של אתרוגים מקוטלגים 

על פי קהילות ישראל:
‰ זנים המועדפים על הליטאים  ‰ זנים המועדפים על חב"ד 

‰  זנים המועדפים על התימנים. 
                                                                                        ? ג האתרו של  קסמו  ד  סו נך  בעי מה  שאלה: 
פרי  המינים,   4 מבין  הלב  הוא  "האתרוג  קירשנבוים:  חגי 
שאפשר להתחבר אליו. אין אתרוג אחד שדומה למשנהו, כל 
אחד והמיוחדות שלו, החן המהודר ואפילו האצילי שבו שובה לב.   
80 אחוז מהאתרוג מורכב מקליפה שטעמה מריר במידה מסוימת, 
אבל  כשאוכלים את קליפתו עם ריבה וללא סוכר טעמו טוב.                                                                                                                       
"האתרוג גם בורך ביתרונות בריאותיים. כך למשל מחקרים 
שהתקיימו באנגליה העלו שיש בו סידן, וויטמין C. יש הסבורים 
כי לאתרוג סגולות ריפוי של מחלות שונות וצריכתו מקלה על 

יולדות ותורמת ללידות קלות ואף תורמת לפריון בעיני רופאים 
ומקובלים.

מגדל אור ואודם
בשנים האחרונות מנצל חגי קירשנבוים את כישוריו החקלאים 
להרחבת פעילותו העיסקית ופנה גם לגידול פרי הדר.  היום הוא 
מעבד פרדסים של 50 דונם אור ו–5 דונם אודם. נעזר במדריך 
החקלאי בעל המוניטין, יאיר אורן ומשתתף בימי עיון מקצועיים 
להרחיב הידע על המתרחש בענף. הוא גם מעסיק הפרדסים שלו 
7 עובדים קבועים, כולל מנהל העבודה נאיף, המלווה אותו כבר 
37 שנים. "גידלתי אותו מנעוריו" מוסף חגי. בנוסף, הוא מעסיק 
כ-20 עובדים עונתיים. את פרי ההדר שלו הוא מייצא באמצעות 
בית האריזה "פרי השומרון" ובמקביל הוא משמש כבודק עורלה 
בהדרים מטעם הרבנות הראשית.                                                                                     
הדר?                                                                              פרי  של  לגידול  לפנות  לך  גרם  מה  שאלנו: 
שגידול  משום  דווקא,  ההדרים  לענף  "פניתי  השיב:  וחגי 
זו עונה "שקטה"  והחגים.  האתרוגים מבוצע בחודשי הקיץ 
מההחלטה  רצון  שבע  אני  הקליפים.  לגידול  יחסית 
אולי  טובים,  היו  היצוא  בעונה האחרונה מחירי  שקיבלתי. 
בשל התחזקות הדולר. גם מחירי השוק המקומי היו סבירים.                                                                                                                             
בנוסף, חשוב לציין, כי חרף עיסוקיו הרבים, חגי יחד עם אשתו 
דבורה, אחות ראשית בטיפול נמרץ בבית חולים הדסה בירושלים, 
מטפחים משפחה בה 9 בנים ובנות בגילאים שונים. אין ספק 

סדר יומו עמוס ביותר.    

ראיון
)המשך מעמוד 18(
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עובדים זרים

הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים דנה  בנושא 
ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים בבניין ובחקלאות.

"מינואר 2015 תבוטל הזכאות ל- 2.25 נקודות זיכוי
 בדיון נמסר כי  החל מה-1 לינואר 2015 תבוטל הזכאות 
זיכוי על פי הכללים החדשים שהחיל האוצר  ל-2.25 נקודות 
בהקשר לנקודות הזיכוי לעובדים זרים, לעובדים זרים שאינם 
בתחום הסיעוד )לעובדות זרות תותר זכאות לחצי נקודת זיכוי(.

בנוגע לאפליה  היום הועלו טענות קשות  במהלך הישיבה 
שמשרד האוצר עושה בביטול נקודות הזיכוי לתושבי חוץ, בין 
זרים תוך  ובין סוגי עובדים  זרים לעובדים ישראלים  עובדים 
החרגת עובדי הסיעוד שימשיכו ליהנות מהטבת המס בדמות 
נקודות הזיכוי. עוד נטען כי הכללים החדשים סותרים אמנות 

בינלאומיות.

החקלאים יפגעו 
יושב ראש השדולה החקלאית בכנסת, ח"כ זבולון כלפה אמר 
בדיון כי בסופו של דבר ביטול נקודות הזיכוי יפגע בחקלאים 
וישולם מכיסם, ולצד היטל המעסיקים וצו ההרחבה בענף החקלאות 

מדובר במכה קשה וכואבת לחקלאים.
הוא הוסיף כי "בענף הבניין עלות העסקת עובדים זרים מגיעה 
לעשרות אלפי שקלים לעובד בחודש. עובד בניין סיני עולה היום 
בין 15,000 ל22,000 ₪. אלה העלויות ואחר כך שואלים מה קרה 
למחירי הדיור. גם בחקלאות, היו שהציעו שיאפשרו למסתננים 
לעבוד בחקלאות. במבחן המציאות אחרי שבוע הם בורחים כי 
העבודה קשה. באזורים רבים אין כח עבודה. אתה צריך להלין 

אותם ולא נותנים לנכות בגין המגורים אלא 200 ₪ מגוחכים.
דוחקים אנשים לסגור את החקלאות או להיות עבריינים. כשיש 
60 דונם חממות זו השקעה מטורפת ובעיות כח אדם. משרדי 
החקלאות והכלכלה והשיכון אומרים שצריך עובדים זרים והאוצר 
מקשה. נכון להיום אין הכשרה מקצועית של ישראלים למקצועות 

הללו. מאיפה יבואו עובדים?"
 עו"ד תמר רותם, אף היא מטעם השדולה החקלאית, ציינה 
בישיבה כי יש להפיק לקחים מן העבר: "בשנת 2006 הותקנה 
הוראת שעה לפיה תושבי חוץ זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי וכי 
הזכאות תחול רטרואקטיבית משנת 2003, בבגץ 1631/08 קבע בית 
המשפט העליון בשבתו כבית שפט גבוה לצדק כי הזכאות להחזר 
מס בגין החלה רטרואקטיבית של נקודות הזיכוי מהכנסתו של 
עובד זר, גם מקום והמעסיק מתקשר עם העובד בהסכם לתשלום 
"משכורת נטו", היא של העובד והוא בלבד יכול לדרוש אותה". 
נהוג כי המעסיק משלם לעובד  לדבריה, בתחום החקלאות 

קנט מחדשת את
ביטוח המשתלות 
לעונת 2014/15

נזקי טבע בחקלאות, מחדשת  לביטוח  הקרן  קנט, 
בימים אלו את ביטוח המשתלות לעונת 2014/15. ביטוח 
המשתלות מכסה נזקים למשתלות ולגידולים כתוצאה 
ונותן מענה ביטוחי  מקרה, ברד, שיטפון, סערה ואש, 
לשתילים, ייחורים, צמחי מיכל )"מוגברים"(, המבנים 
להגן על ההשקעות  הביטוח מסייע   וציודם.  עצמם 
הכבדות הכרוכות בהקמת המשתלה. במטרה להתאים 
את הביטוח לחקלאים הנחת העדר תביעות  מחושבת  
גידול.   ולרכוש לפי שיטת  בנפרד לגידולים. למבנים 
במסגרת הביטוח, קנט מאפשרת לרכוש ביטוח לכיסוי 

המבנים כולל היריעות הגמישות.
בקנט מציינים כי מזג האוויר לו היינו עדים בשנים 
האחרונות מדגיש את חשיבותו של הביטוח לחקלאים. 
אירוע הקרה הקשה במהלך חורף 2008 והסערות החזקות 
שפקדו אותנו בחורף החולף הוכיחו שוב את הנחיצות 
בכיסוי ביטוחי מקיף שימזער את הפגיעה הכלכלית 

למגדלים המבוטחים. 

"הציעו למסתננים לעבוד בחקלאות 
אבל אחרי שבוע הם ברחו כי העבודה קשה" 

"משכורת נטו" ולכן מי שבפועל ייפגע במיידי מביטול נקודות 
הזיכוי הם המעסיקים ולא העובדים. ואם בעתיד שוב יקבעו 
החזר רטרואקטיבי של נקודות זיכוי, גם אז המעסיק לא יוכל 
ליהנות מהחזר המס אלא העובד ובמציאות בו העובד הזר כבר 
חזר לארץ מוצאו ואינו יכול לדרוש החזר מס, המשמעות היא 

הגדלת קופת האוצר על גבם של החקלאים.
חבר הכנסת כלפה: "נוצר מצב אבסורדי, מצד אחד אנו פועלים 
לקידום העלאת הסכומים המותרים לניכוי מהעובד הזר ומצד 
שני משרד האוצר מבטל את נקודות הזיכוי לעובדים הזרים 

בחקלאות ובבניין".
ננעלה בהבטחה לישיבת המשך לאחר שיתקבלו  הישיבה 

תשובות מנציגי האוצר.
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס

נכתב ע"י מדריכי ההדרים: ניצן רוטמן, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ' ויוסי גרינברג, 
יורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה

השקיה
סכנת המלחה בגשם קל

בתחילת העונה ירדו ברוב חלקי הארץ משקעים בהיקף של 
80-30 מ"מ בימים אחדים. גשמים לא רציפים שכמותם נאמדת 
בפחות מ-40 מ"מ בקרקע כבדה, ובפחות מ-20 מ"מ בקרקע 
קלה-חולית, עלולים לגרום להמלחת בית השורשים ולנזק קשה 
לעץ. ההמלחה נגרמת כתוצאה משטיפת מלחים, שהצטברו בשולי 
האזור המורטב ועל פני השטח בעונת ההשקיה, ע"י הגשם הקל 
אל תוך בית השורשים. במקרים אלה יש להשקות מיד ב-20 קוב 

לדונם בקרקע כבדה, וב-10 קוב לדונם בקרקע קלה.
אם לא ירדו גשמים משמעותיים, כלומר משקעים של לפחות 

30 מ"מ ברציפות, יש לנהוג כלהלן:
בחלקות שבהן נקטף כל הפרי ניתן להפחית את מנת המים:   .1
להשקות במחצית מנת המים הניתנת לפרדס מניב. אולם יש 

להימנע מעקת מים. 
בחלקות שלא נקטפו ושיבולן גדול מ-3 טון/ד' - יש להמשיך   .2
ולהשקות במקדם של 1.0-0.9 מההתאדות הממוצעת לתקופה, 
לפי שיטת פנמן ובהתאם לזנים השונים ולגובה היבול, כפי 
שפורסם בדפון הקודם; ראה גם טבלאות השקיה עבור חודש 
נובמבר )בזן אור, למשל, במרבית אזורי הארץ מקדם ההשקיה 
לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן הוא כ-0.5-0.4(. יש 
לשים לב במיוחד לחלקות עמוסות ביבול, שצריכת המים בהן 
עשויה להיות גבוהה מכך. בכל מקרה, בחלקות נושאות פרי 
אין להפחית מכמות מים מינימלית של 3.0-1.5 מ"ק/ד'/יום, 

גם מחשש ליבושת סתווית.
כדי לדעת מהו עומק חזית ההרטבה שאליה נדחקו המלחים,   
ניתן להשתמש בטנסיומטרים. קריאה בטנסיומטר התחתון 
)הנעוץ לרוב בעומק 60 או 90 ס"מ( הקרובה ל-0 מעידה 
על כך שרטיבות הקרקע גבוהה מקיבול השדה ושמי הגשם 
ניתן לבדוק את  נמצא הטנסיומטר.  חלחלו לעומק שבו 
חזית ההרטבה גם באמצעי בקרה אחרים, ובראש וראשונה 
באמצעות בדיקה גרבימטרית של מדגם קרקע שנלקח ע"י 
מקדח קרקע, וכן באמצעות בדיקת רטיבות ידנית או במעבדה, 
כאשר לדגימות המעבדה יתווספו אנליזות של מליחות כללית 

וריכוזי כלוריד ונתרן.
מצב  את  לבדוק  מומלץ  ממושכת  גשמים  הפסקת  בעת   
כדי למלא את כמות  ולהשקות בהתאם  רטיבות הקרקע 

המים החסרה.  

מוטציות
אנו ממשיכים במאמצינו לאתר מוטציות חיוביות בזני ההדרים 
השונים. בהופעת מוטציה כלשהי, נא לדווח למדריך ההדרים: 

יעקב הרצנו, טל': 04-6303411, 050-6241436.

הגנה בפני קרה
מחודש דצמבר ועד סוף חודש מרס יש סיכוי לאירוע קרה, 
והדבר מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים 
ובמיוחד אלה  ופומלו,  ביותר לקרה הם אתרוג, ליים, לימון 

פתיחת עונת יצוא האשכולית האדומה, שלא כבעונה הקודמת, 
גרועה  עונה  חוו  אפריקה  דרום  מגדלי  מוצלחת.  השנה  הייתה 
מחסור  נוצר  ובשוק  ליעדם,  משלוחים  יציאת  מנעו  הם  ביותר, 
האשכולית  מחירי  ספטמבר-אוקטובר.  בחודשים  באשכוליות 
האדומה יהיו 1.3-1.0 ₪ לק"ג ארוז, בשער הפרדס, לפרדסנים 
שקטפו במהלך חודש ספטמבר. בשבועות האחרונים הטורקים 
עתה  שנוצר  כך  אשכוליות,  במשלוחי  הם  אף  החלו  והספרדים 
עודף היצע, ומחירי האשכוליות במגמת ירידה. בכל זני ההדרים 
לתעשייה  השונים: ליצוא,  ליעדיו  הפרי  הכוונת  על  להקפיד  יש 
ממשווקי  להתקבל  הצפויים  המחירים  פי  על  המקומי,  לשוק  או 
הגודל  לפי  סלקטיבי  לקטיף  בנוגע  החלטות  לקבל  יש  הפרי. 
בזנים הרלוונטיים, תוך הקפדה על איכות פנימית מתאימה. אם 
 כנימת העש הצימריתהפרדסן יתנהל נכון - יוכל להשיג את התמורה המרבית מהפרי.
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המורכבים על כנות לימוניות. בחלקות המועדות לקרה בשל 
וזולים  ניתן להיעזר באמצעים פשוטים  מיקומן הטופוגרפי, 
יחסית כדי לצמצם ככל האפשר את הנזק: השטח צריך להיות 
נקי מעשבים ולח כדי לעודד את קליטת החום ואגירתו בשעות 
היום ואת פליטתו החוזרת בשעות הלילה; לחות הקרקע מבטיחה 
זמן רב  ובפליטה; אם חלף  מוליכות טובה של חום בקליטה 
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 בקרטון גלי עד לגובה של 50-40 ס"מ מפני הקרקע. 
לקראת קרה קשה מפעילים את סידורי ההמטרה שהותקנו מבעוד 
מועד במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים את ההשקיה רק לאחר 

שנמס כל הקרח שנוצר במהלך הקרה. 

ריסוס להפחתת נשירת פרי טרם קטיף
 ולהארכת עונת הקטיף בהדרים

בחלקות הדרים שבהן הפרי נוטה לנשור טרם קטיף, מומלץ 
לרסס מסוף חודש אוקטובר עד תחילת דצמבר בנוסחת הריסוס: 
D-2,4 )18 ח"מ( + משטח )טריטון B 1956 בריכוז 0.025% או 
BB5 בריכוז 0.05% או טיבולין בריכוז 0.025%(. הריסוס יבוצע 

בנפח תרסיס של כ-400 ליטר לדונם בפרדס מבוגר.
 כדי לעכב את הזדקנות קליפת הפרי ולשמור על מוצקות 
הפרי, מומלץ לשלב ג'יברלין בתמיסת הריסוס כלהלן: ג'יברלין 
 2,4-D+ 0.1% חומצה זרחתית בריכוז + )GA3 10-5 ח"מ של(
 0.05% BB5 1956 0.025% או B 18 ח"מ( + משטח )טריטון(

או טיבולין 0.025%(.
 ריסוס זה מעכב את שינוי צבע הפרי ומפריע להבחלת הפרי, 
כך שאם מתוכנן קטיף סלקטיבי, מומלץ לבצע את הריסוס לאחר 

הקטיף הסלקטיבי המוקדם של הפרי הגדול.
הריסוס בג'יברלין עלול להפחית לעתים את היבול של השנה 

העוקבת. 
ריסוס בחומרים מווסתי צמיחה ייעשה אך ורק בזנים ובחומרים 

המורשים לפי הרשום בתווית.

גיזום ודילול עצים בפרדס
בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן עלולות להיפגע מקרה 
ומרוחות במהלך החורף, מומלץ לגזום או לדלל החל מחודש 
נובמבר. בחלקות העלולות להיפגע מקרה ומרוחות חזקות - 
מומלץ להמתין לסוף החורף. שיטות הגיזום והדילול תלויות 

בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.

דילול עצים - בשנים האחרונות הוכח שבדילול מחצית 
מהעצים בחלקות שניטעו בצפיפות גבוהה, ובמעבר לגיזום ידני 
לפתיחת מרכז העץ ולפתיחה בין העצים - ניתן להגדיל את 
היבול ואת גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה במהלך 
4 שנים )שמינית מהעצים כל שנה( חלקות בצפיפות של 100 
עצים לדונם ומעלה; או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( חלקות 

בצפיפות של 85-65 עצים לדונם. אין לדלל פרדסים החולים 
במחלות ניווניות כמו ריקבון ספוגי, פקלת, מאלסקו, טריסטזה 

ואי-התאם.
בין העצים,  2 מטרים  בחלקות אור הנטועות במרווח של 
מיותר לפרוס את הדילול על פני כמה שנים ומומלץ לבצע 
דילול של 50% בפעם אחת, או לחילופין, לסמן את העצים 
המיועדים לדילול, "להקטין" אותם לאחר הקטיף בשנה זאת, 

ובשנה העוקבת לדללם.
גיזום מכני, צמרת ושדרה - יש לבצע בהדרגה, במהלך שנים 
)גיזום  אחדות ולא בפעם אחת, פתיחת שדרות והורדת גובה 

חריף גורם לירידה ביבול המלווה בצימוח חזק(.
גיזום צמרת מכני עדין - יבוצע באלכסון בזווית של 30°-
45° מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר 
מגיזום ענפים עבים, ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה 
של כ-40-30 ס"מ מבסיסם. במקרה שגיזום כזה מבוצע מדי 
שנה, צמרת העץ מצטופפת ונאטמת לאור, ואז יש לבצע הוצאת 

ענפים ידנית מבוקרת. 
יבוצע באופן אלכסוני  ידני -  גיזום שדרה מכני עדין או 
למניעת סגירת המעברים, לשמירה על מרווח סביר בין חופות 
העצים של שורות סמוכות ולשמירה על משטר אור תקין ותנועה 
חופשית של כלים מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 
ל-2.0 מטרים בסמוך לקרקע, ובין 2.5 ל-3.5 מ' בגובה 3-2 מ' 
מפני הקרקע. פתיחת השדרות תיעשה ע"י גיזום ענפים בולטים 
מקו החופה. גיזום שדרה מכני מוגזם עלול לפגוע ביבול הבא.
גיזום שמלה - בעצים מבוגרים, שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד, 
יש לקצרה לגובה של חצי מטר מהקרקע כדי למנוע הדבקה של 
הפרי בריקבון חום ועליית מזיקים כמו כנימות, נמלים וחלזונות, 
מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכדי לאפשר פיזור טוב של 
המים בזמן ההשקיה. יש להקפיד ביותר על מניעת המגע בין 
הפירות לקרקע המושקית בחלקות המושקות במים מושבים. 
הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים 

והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. 
הוצאת מרכז העץ - מביאה לתוספת הארה בחובו של העץ 
ומפחיתה מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ 
משפרת את החנטה במרכז העץ ותורמת להוספת יבול המוגן 
מפגעי מזג אוויר. תוספת האור מפחיתה התייבשות של ענפונים 

פנימיים. 

בין העצים ברוחב של  יש לגזום מעברים   - גיזום מעברים 
1-0.5 מטר מעץ לעץ מהקרקע עד לצמרות. גיזום זה מונע את 
התייבשות האזור בין העצים ומוסיף שטח פנים של פרי גדול. 
גיזום ודילול ידני של ענפים בחופת העץ - יש לדלל רבע עד 
שליש מענפי העץ ע"י גיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים 
בענפים צעירים. באמצעות גיזום זה מעוצב העץ לממדים הרצויים 
ורוחב(, נפתחת החופה לאור, מופחתות התייבשויות  )גובה 
פנימיות, מעודד צימוח צעיר, מתמעטות התפרצויות של כנימות 
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קמחיות, ויישום תכשירי ההדברה משתפר. הגיזום הידני מומלץ 
לגודל הפרי, משום  יש חשיבות רבה  בזנים שבהם  במיוחד 
שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ויותר פרי גדול לעומת 

ענפים מבוגרים.

זן זה ממחלת  סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע 
ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף, ורצוי 
לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש. 
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 2%, ולכסותם 
במשחת עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום. יש להלבין 
בתכשירי הלבנה ענפים שנחשפו לשמש. יש לבצע את הגיזום 
בחורף מיד לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל 

מחודש מרס.

צ'נדלר - מומלץ לפתוח באופן ידני, כפי שהוזכר לעיל, ולהימנע 
ככל הניתן מגיזום מכני חזק. בנוסף, יש לעבור במהלך הסתיו 
ולגומם ידנית את כל השרביטים לגובה של 10 ס"מ מהבסיס, 

לעידוד חנטה בעונה העוקבת.

פומלית וליים - בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי 
ירוק, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח 
דלתות, לגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולגזום להרמת שמלת 
העץ. יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פירות 
צפופים או פירות שנמצאים בצל ישברו צבע לצהוב. בזן ליים 
יש לבצע את פעולות הגיזום העיקריות באביב, מחשש לפגיעה 

בעץ הרגיש לקרות לקראת עונת החורף.

אור, מור וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת 
לאחר שנת שפע. עיקר הפרי בשנת השפל אמור לחנוט על פריחה 
שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנה החולפת. 

הדברת עשבייה
יורדות ועשביית  זו הימים מתקצרים, הטמפרטורות  בעונה 
החורף מתחילה לנבוט. הנביטות הראשונות מתחילות בקטעי 
הקרקע המורטבים בהשקיה. מומלץ לרסס נגד עשבייה זו בהגיע 

הנבטים לגובה של כ-5 ס"מ. בריסוס משלבים מונעי הצצה: 
תכשירי דיאורון )דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, תכשירי 
גול, גליגן, גליל, גלאון(, תכשירי  )אוקסיגל,  אוקסיפלורופן 
דיפלופניקן )קוורץ פאלקון, לגטו( ותכשירי פרופיזאמיד )מגלן( 
עם קוטלי עלווה: תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, ראונדאפ 
מקס, רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, 
 2,4-D אורגן(, תכשירי  )הייבר-X, הנטר,  ברומסיל  תכשירי 
)אלבר-סופר, אמינובר( או תכשירים בעלי מנגנון הורמונלי 
כמו טומהוק ותכשירי גליפוסינת אמוניום )בסטה, פאסטר(. את 
השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה הרב-
שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, ינבוט, הגה, ארכובית, ירבוז 
עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: צמחי 
יודברו בריסוס הכולל  וכרוב החוף  חלמית, סרפד, מרקולית 
ברומאסיל במינון של 100 ג'/ד'. עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 
במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה במינון של 5 ג'/ד' או 
דיפלופניקן )קוורץ, פאלקון, לגטו( במינון של 40-30 סמ"ק/ד'.

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 

בהתאם לרשום בתווית.

פרדסים צעירים - שנה ראשונה 
בנטיעות חדשות בחלקות שבהן שיפועים לניקוז מומלץ לזרוע 

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

להגנתם. את הפס ניתן לרסס באחד מהשילובים שלהלן:
תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק לדונם +   .1

בסטה או פאסטר בריכוז 1.5%.
אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' + בסטה או פאסטר בריכוז   .2

.1.5%

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

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

לאחר נביטת העשבייה.

עצי סטאר רובי מתנוונים כתוצאה ממכות חום ומהתמוטטות שחורה
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תכשיר דיפלופניקן )קוורץ, פאלקון, לגטו( במינון של 50   .3
סמ"ק/ד' + מגלן במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט 
בריכוז של 1.5%-1% )התכשיר מגלן נועד למניעת נביטה 
נביטת  וכשות בהמשך(. מומלץ לרסס לאחר  של דגניים 

העשבייה.

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

נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
גלייפוסט 1.5%-1% + תכשיר אוקסיפלורופן 25 סמ"ק/ד'. 
)גול דומיו( מיועד  שילוב מינון נמוך של אוקסיפלורופן 
לחיזוק הגלייפוסט ולהדברת עשבים החומקים מגלייפוסט.
נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .2
רובי מומלץ  וסטאר  בזנים פומלו  ג'/ד'.   100 ברומאסיל 
ג'/ד', ולא לרסס אם  להקטין את מנת הברומאסיל ל-50 
העצים אינם מפותחים ביחס לגילם. בשילוב זה אין צורך 

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

.1%-1.5%

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

והאוקסיפלורופן אינם מדבירים עשב זה.

רשימת קוטלי העשבים לשימוש בפרדס* /
 ריכז יאיר אורן

התכשיר המסחרי הראשון ברשימה מאושר לשימוש בהדרים   *
על פי הרשום בתווית; לגבי התכשירים האחרים - יש לבדוק 

אם מורשים לשימוש בפרדס.

מונעי הצצה
תכשירי diuron: דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון. 

תכשירי diflufenican: קוורץ, פאלקון, לגטו; יש לשלבם במונע 
הצצה נוסף.

תכשיר פרופיזאמיד מגלן )תוארית נוזלית(; מונע הצצה של 
דגניים וכשות.

תכשירי Oxyflurofen: גול, גליגן, גליל, גלאון.

קוטלי עלווה
תכשירי Glyphosate isopropyl ammine salt: גאלופ, ראונדאפ, 
ראונדאפ מקס, רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, 

טייפון. 
תכשירי Bromacil: הייבר-X, הנטר, אורגן.
תכשירי D-2,4: אלבר-סופר, אמינובר, בר. 

תכשירי Glufosinate ammonium: בסטה, פאסטר, בסט ביי; 
מותרים לריסוס בשנה ראשונה לנטיעה.

רק בעצים שאינם  לריסוס  MSMA: טרגט; מותר  תכשיר 
נושאים פרי.

תכשירי Fluroxypyr: סטרן, טומהוק, פלאטון; מומלצים לריסוס 
כתמים בלבד.

תכשיר Carfentazone ethyl: אורורה. 
דוגמאות לחומרים משולבים מוכנים )המגדל יכול גם לשלבם 

בעצמו(:
 + )מגלן/קרב(  פרופיזאמיד  של  שילוב   - ותבור  אמיר 

אוקסיפלורופן )גול ודומיו(.
גליידר - תערובת מוכנה לקטילת מגע ולמניעת הצצה. מכילה 
דיאורון + אוקסיפלורופן וגלייפוסט. יש ליישם במינון של 400 

סמ"ק לדונם )לא בזן סן רייז(.
גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט + Carfentazone )אורורה(. 

השילוב אינו מונע נביטה.
)גול  אוקסיפאסט - שילוב של גלייפוסט + אוקסיפלורופן 

ודומיו(.

מחלות
ריקבון חום - מחולל המחלה נמצא בעומקים שונים בקרקע 
ומופיע על פניה כשיורדות הטמפרטורות ועולה הרטיבות, עם 
הגברת ההשקיה או התרבות הגשמים. ההדבקה העיקרית של 
הפירות מתקיימת בעיקר לאחר הגשם השני בהופעת שלוליות 
מים או בזרימת מים בפרדס. החי נבגים של המחלה מודברים 
בריכוזים נמוכים של יוני נחושת. מרססים בתכשירי נחושת את 

נוף העצים בגובה של 1.5-1 מ' מהקרקע. 

התכשירים המומלצים:
מרק בורדו 1% בזנים אפילים, ו-0.5% בזנים בכירים. להכנת   .1
1% מרק בורדו ב-100 ליטר מים, ממיסים 1 ק"ג של גופרת 
נחושת - 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.
ליישום  נוזלית,  נחושתן: תכשיר קופר סולפט בתוארית   .2

בריכוז 0.3%.
תכשירי הידרוקסיד הנחושת: קוצייד 2000 בריכוז 0.25%   .3

או בלו-שילד, פונגרון, פרסול וצ'מפיון בריכוז 0.3%*.
)קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז  זרחיתי  תכשירי אשלגן   .4

 .*0.25%
קיפ בריכוז 0.5%-0.25%*.  .5

הרקולס )קנונחושת( בריכוז 0.4%*.  .6
חומרים מ-4 הקבוצות האחרונות )6-3( אין לרסס לאחר   *

ריסוס בשמן. 
ליד תעלות ניקוז המזרימות מי ביוב לא מומלץ לרסס תכשירי   
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נחושת מחשש לצריבות בפרי.

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

בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים באזורים נגועים.

גומה שחורה בלימונים - גורם המחלה הוא בקטריה הפוגעת 
בפרי ובענפים. הבקטריה פעילה בטמפרטורות נמוכות: 22-
)גם  וחודרת דרך פצעים בגדלים שונים  18 מעלות צלסיוס, 
בפצעים קטנים מאוד הנגרמים מברד או מרוח הנושאת גרגירי 
חול(. הבקטריה מודברת היטב באמצעות תכשירי נחושת, כך 

שריסוסים נגד מאלסקו יעילים גם הם נגד מחלה זו.

קולטוטריכום - פטרייה זו גורמת להתייבשות ענפים בזן נובה. 
ההתייבשות מלווה בהפרשות שרף. לרוב זוהי אינה מחלה קשה 
במיוחד. בחלקות נובה שהופיעה בהן המחלה בעבר מומלץ לרסס 

תכשיר נחושתי על כל הנוף.

עלעלת - אם סומנו עצים החשודים במחלה, זוהי העונה המתאימה 
לאמת את החשד לגבי הנגיעות לפי המראה הכללי של העץ, 
ובעיקר לפי הסימנים בפרי: פירות ממועדי פריחה שונים; פירות 
בלתי סימטריים או פירות עם כתפיים בעיקר בתפוזים; מחסורי 

אבץ שלא תוקנו בריסוס אבץ; עלים קטנים ועץ קומפקטי עם 
נוף מעוגל הנראה כאילו נגזם כך ופרי רך בצדו האחד באזור 
הפיטם. בנטיעות חדשות שגילן כשנה, חשוב במיוחד לסמן 
את העצים החשודים. סימון העצים ייעשה לפי מראה נוף העץ, 
כאשר יש הפסקה בגידול, ולא בשלב של לבלוב. מומלץ לעקור 

עצים הנגועים קשה בעלעלת.

גרינינג )HLB( - מחלה קשה של עצי הדר. בפלורידה מסכנת 
מחלה זו את קיום ענף ההדרים כולו. המחלה לא נמצאה בארץ. 
סימני המחלה דומים לסימני מחלת העלעלת. בהזדמנות זו אנו 

פונים ומבקשים לדווח למדריכים על כל עץ החשוד כנגוע.

אלטרנריה - הזנים הרגישים לאלטרנריה הם מינאולה, נובה, 
מיכל, מור מורקוט ומירב. גשמים מזרזים הדבקה סתווית של 
המחלה. מומלץ להקדים תרופה למחלה ולדאוג שהפרי יהיה 
נבגי המחלה מדביקים את הפרי שעות  מרוסס לפני הגשם. 
ספורות לאחר הגשם. יש להקפיד לרסס על פי הימים המותרים 

לפני קטיף, כלהלן:
אנטרקול - 28 ימים. מומלץ אם יש נגיעות קלה באקרית חלודה.

טרימילטוקס - 30 יום.
קוצייד 2000, קנון, קורדון, פוספירון, קיפ והרקולס )קנונחושת( 

- 7 ימים.

הדברת מזיקים
אקרית החלודה - יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות התחדשות 
גם בחודשי החורף; במקרה שנתגלתה נגיעות, יש לבדוק אם 
עלול להיגרם נזק כלכלי בהתאם למועד הקטיף. בזנים הנקטפים 
בתקופה זו, יש לשקול את כדאיות ההדברה, וכמובן, להקפיד 
יש  ימי ההמתנה עד לקטיף של התכשירים שבשימוש.  על 
ליישם בקפידה את הריסוס ולדאוג לכיסוי פנים העץ ומקומות 
המגע בין הפירות, בעיקר בזני האשכולית והפומלית. מתברר 
שעיקר הכישלונות בהדברת המזיק נובעים מיישום לקוי של 
תכשירי ההדברה. בתקופה זו ניתן להשתמש בכל התכשירים 
ועל פי המועד מהקטיף. רצוי  המומלצים, בהתאם למינונים 
שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר פעמיים אלא לבחור 

תכשיר מקבוצה שונה. 

אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה( - נגיעות באקריות 
נזק בעלווה עד כדי התייבשות  אלה במשולב עלולה לגרום 
ונשירה, במיוחד בת"זים למיניהם ובזני הקליפים. בתקופה זאת 
של השנה עלול להיגרם נזק בשילוב יבושת סתווית. במקרים 
אלה יש לשקול יישום תכשירים המדבירים את שתי קבוצות 

האקריות.

אקרית אדומה מזרחית - אקרית "קיצית" זו יכולה להופיע עד 
החורף, תלוי בתנאי האקלים. זבוב הפירות הים-תיכוני על פרי אשכולית
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בפרדס
אקרית ארגמנית - קיימת סבירות שאוכלוסיות האקרית תתחדשנה 

בחלקות שבהן הייתה נגיעות בעונה החולפת. 

כנימה אדומה - יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי. במרבית 
המקרים אין באפשרותנו לרסס בשל ימי המתנה קצרים. אם 

קיימת אוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 

ועיקרי לבררה בפרי.  פייחת - הפייחת היא גורם משמעותי 
ניתן לרסס בשמן  בחלקות שבהן הפרי מכוסה בפייחת רבה, 
בריכוז שלא יפחת מ-1%. בזנים שבהם קליפת הפרי נוטה להיות 
גסה ומחוספסת )טופז, אור, אורה, שמוטי( שטיפת הפייחת בבתי 

האריזה חלקית בלבד, גם לאחר ריסוס בשמן.

נגיעות חריגה.  זבוב הפירות הים-תיכוני - יש לעקוב אחר 
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל מגבלות שונות( יש 
לוודא יישום מהקרקע בטרקטורונים על ידי מועצת הצמחים או 

לטפל בכתמים - טיפול זה באחריותו הבלעדית של הפרדסן. 
בהיקפים של  וקטילה  לכידה  במתקני  שימוש  קיים  השנה 
כ-30,000 דונם, המהווים כ-12% משטחי ענף ההדרים. באזורים 
מסוימים בארץ - גליל-גולן, גליל מערבי ועמק הירדן - שיטה 

זו תשמש להדברה במרבית שטחי הפרדס. 

כנימה רכה דמוית אגס וכנימה רכה חצי-כדורית - מזיקים 
אלו גורמים לעתים נזקי פייחת קשים.

כנימות עש - צמרית וגדילנית )מקננת( - נטפל בשלב זה רק 
כאשר מופיעה פייחת.

עש התפוח המדומה - באזור המרכז עולה הנגיעות בעש התפוח 
המדומה, בעיקר בזנים בעלי טבור. יש לדווח למדריכים על 

הימצאות המזיק.



בפרדס

יש לשלב עם קוטלי מגע שונים
(כמו בסטה וגלייפוסייט)




