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2015 קיבלתי מכתב מעו"ד וטשטיין,  ב-23 לחודש מרץ 
המייצג את מנהל המחקר החקלאי ואת יחידת "קידום", העוסקת 

במסחור זנים.
המכתב עוסק בשני נושאים – נושא רישום זן מסוים באירופה 

ומסחור זני הפטנט הישראליים בדרום אפריקה.
ת  ו י ו "רשלנ כמו  ם  י י טו בי של  דרה  סי במכתב 
וכהנה, כאשר כל  ועוד כהנה  חמורות","אדישות","הזנחה" 

החיצים מופנים אלי. 

האשמות ללא ברור מוקדם שאינן מבוססות 
ראש המנהל ומנהל "קידום" בחרו בדרך מקורית, הנפוצה 
כיום בארצנו , והיא, במקום לברר הפרטים הנכונים הם יצאו 
לתקשורת עם האשמות חמורות ללא ברור מוקדם של אמיתות 
הפרטים, וגרוע מכך – עם האשמות מאוד לא מבוססות ובחלקן 

שקריות! , וזאת כדי להצדיק ולהסתיר את מחדליהם.
הם יגלגלו עיניים לשמיים, יגידו שלא ידעו , יספרו סיפורים.....
ודאי תופתעו כמוני, על כך שבתאריך 15/3/2015 - שבוע לפני 
שקיבלתי את  המכתב מעו"ד וטשטיין, נפגשתי עם שמעון 
וילנאי – עורך עיתון "יבול שיא", שהטיח בי את אותן טענות 

שהיו במכתבו של עו"ד וטשטיין. מעניין!
בחוצפתם הרבה, ראשי מנהל המחקר האשימו את עובדי 
המועצה ואנשים מטעמה בהדלפת המידע לתקשורת וממנה 
לספרד – וזאת כאשר הם נתנו למר וילנאי את המידע והמסמך, 

הרבה לפני שהגיע אלינו למועצה.

עם  )בהתחלה  אפריקה  בדרום  הדרים  זני  מיסחור 
)"Citrogold" וכיום עם" Outspaan"

על רקע זה אני סבור שלמגדלי ההדרים בישראל, שהשקיעו את 
מיטב כספם ומרצם בפיתוח זני הדרים חדשים, מגיעים הסברים 

איך ומי מנהל את ענייניהם.
ההסכם הראשון עם דרום אפריקה נחתם ב-6/12/1992.  א. 
הסכם זה היה non propagation agreement שבמסגרתו נמסרו 
זני הדרים לקרנטינה ולניסוי גידול בדרום אפריקה. בתום 
תקופת הניסוי היה על הזכיין להודיע אם בכוונתו למסחר 

את הזן, או לא. 
ההסכם המסחרי נחתם ב-16/11/1999, ובאותה הזדמנות ניתנו  ב. 
זנים נוספים, תחת אותם תנאים . פירוט הזנים שנמסרו בשתי 
הזדמנויות  פורסם במסמך שהועבר ל"קידום" ב-4/3/2008 
הסוקר את מצבם של הזנים הישראליים בדרום אפריקה. הדוח 
גם מציין את שביעות הרצון של המועצה משיתוף הפעולה 

עם הזכיין בדרום אפריקה.
ברצוני לציין כי שיתוף הפעולה בין ציטרוגולד למועצה   
היה יוצא מן הכלל )אין זכיין אחר - לא של המועצה ולא 
של מנהל המחקר - שהגיש דוחות מפורטים ומדויקים ברמה 

שנתקבלה מהם(.
לעיל, החליט משום מה לאחרונה מנהל  למרות האמור  ג. 
"קידום" להיפרד ב"כח" מהזכיין הוותיק והמסור. סימני 
שאלה גדולים מרחפים על הסיבות והמוטיבציה למהלך זה. 
זה התחיל בנסיעה של מנכ"ל "קידום" לדרום אפריקה, באפריל   
2010. הנסיעה נועדה לקדם ענייני מסחור של ענבים, אך זה 
לא מנע ממנו להופיע במשרדי "Citrogold", ללא תאום 
מוקדם, לא איתי ולא איתם )לא הכירו אותו בכלל עד לאותו 
שלב( ולהטיח בהם שהוא לא מרוצה מתפקודם  ושהדוחות 

שלהם לא מספקים. 
למותר לציין שבאותו רגע קיבלתי טלפון בהול מהם לברר   

מי הבן אדם והאם הוא יודע על מה הוא מדבר.
מיד לאחר מכן ניסו לכפות עלינו התקשרות עם חברה עלומה  ד. 

."Farm Secure" בשם
"בועה "שהגיעה לארץ, בהזמנת  או  "בלון"  זוהי חברת   
"קידום", לאחר שאירחו )כנראה בהצלחה רבה( את אנשי 

"קידום" בדרום אפריקה. 
החברה הבטיחה הרים וגבעות אם נתקשר עימה, והיא תהיה   

זכיינית הזנים הישראליים בדרום אפריקה. 
הענף התנגד לשינוי הזכיינים ולימים הוכח כי נהגנו בחכמה   

)החברה פשטה רגל(.
"קידום" היתה נחושה משום מה, להתקשר עם גורם אחר  ה. 
בדרום אפריקה,  ובכדי להצדיק מהלך זה, החליטו להטיל 
דופי בחב' ציטרוגולד, כאשר מנכ"ל "קידום" הטיח בהם 
האשמות לא מבוססות ולא מוכחות )בדיוק כמו שהוא עושה 
לנו( תוך כינויים בוטים, שגרמו נזק רב ליחסים רבי השנים 
יטופל  זה  נושא  שבין מועצת הצמחים לחב' ציטרוגולד. 
במישור אחר, אך הוא מוזכר כאן להבנת הקונספט לפיו 

"קידום" עובד. חבל שזה פרצופה של המדינה.
אחרי זמן קצר "קידום" החלו במו"מ עם AMC על הסכם  ו. 
זכיינות בדרום אפריקה ובספרד. לחב' AMC היה יתרון ברור 
על מתמודדות אחרות, שכן היא הסכימה להשקיע במחקר, 
ע"מ לקבל זנים עתידיים שיפותחו במחקר זה , כל זאת על 
סמך המוניטין שפרוייקט ההשבחה הישראלי צבר לאורך 
השנים, וע"ס הניסיון שהיה ל-AMC עמנו בהסכמי הזכיינות 

עבור ה"אורי" וה"מוריה" בספרד.

רשלנויות חמורות –
של מי ולמה ?

מאת: טל עמיתתמונת מצב
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משולחן הועדה הענפית להדרים 
בישיבה שהתקיימה  הועדה הענפית להדרים, החליטה 
ב–28/5/2015, להחזיר למגדלי ההדרים את הכספים שנגבו 
מהם עבור השימוש בזנים חדשים שפותחו בישראל )3 ₪ 

לשתיל(.
חשבונו של כל מגדל במועצה יזוכה בסכום ששולם, בתקופה 

שבה נגבו כספים אלו )2010-2014(.
ייקבע ע"י ועדת  יוחזרו בהדרגה, וקצב ההחזר  הכספים 
התקציב של ענף ההדרים. הועדה החליטה להפסיק את הגביה 

משתילי זני הפיתוח.

במסגרת בדיקות אלו זנים יכללו בהסכם עם AMC נפגש  ז. 
מנכ"ל "קידום" עם אנשי "Citrogold" בפברואר 2012 והציג 
 .AMC בפניהם את רשימת הזנים שבדעתו למסחר באמצעות
אנשי "Citrogold" אישרו כי אף אחד מזנים אלו לא נמסר 

להם ע"י המועצה.
לאנשי "קידום" היו כנראה תכניות אחרות, והם החליטו   
)כנראה בלחץ הזכיין החדש( להוסיף זנים נוספים לרשימת 
 7 והרשימה המקורית שהיתה  AMC תקבל,  הזנים שחב' 
זני "מדף" ועוד זני פיתוח עתידים, צמחה ל–29 זנים, בלי 
ידיעתנו ובלי הסכמתנו )את הרשימה הסופית נאלצתי לקבל 
מ–AMC(, וגרוע מכל, מבלי לבדוק האם זנים כאלו ואחרים 

."Citrogold" נמצאים כבר בדרום אפריקה, בידי
  AMC הרשלנות והחיפזון של "קידום" להגיע להסכם עם   
במהירות )כסף לקופה !!!( גרם לכך שבהסכם הנ"ל מופיעים 

10 זנים שנמסרו ל"Citrogold" עד לשנת 2007.
בין הזנים בהם מדובר – 2 טיפוסי מירבית, 2 טיפוסי מיכל   
מועט זרעים, וינולה, נקטר, פלמינגו, שני מוקרן, תמי, גליה, 

איילת וקדם.
מציאות מבישה זו מוצגת כיום כרשלנות שלנו.  

אחת השאלות הכואבות שעולות מההסכם שעשתה "קידום"  ח. 
AMC היא מדוע חברה שהיתה מוכנה להשקיע כסף  עם 
זנים שיפותחו ממימון זה קיבלה  במחקר ולקבל בתמורה 
מתנות נוספות, ללא תמורה, מבלי שאיש ימצא לנכון ליידע 

את ענף ההדרים בכל הפרטים והסיבות לנדיבות הרבה:
זני מדף שפותחו בעשר השנים הקודמות להסכם – מהמחקר   .1
שמומן ע"י המגדלים הישראלים ומדינת ישראל וטרם סיימו 
את כל הניסיונות, ונמצאים רק בשלבים ראשונים של פיתוח 

מסחרי בארץ.
זנים מסחריים,  זנים ותיקים שלא הצליחו להבשיל לכלל   .2
שאולי מבחינה מסחרית אינם מרשימים, אך הם בהחלט יכולים 
לתרום לאחרים מבחינה גנטית בתכניות ההשבחה שלהם, 
בתור הורים, וחמור מכך, זנים אלו אינם יכולים להירשם 
ולהיות מוגנים משום שמוסחרו מזמן ופקעה התקופה שבה 

יכלו להיות מוגשים לרישום.

המצב נכון להיום מסתבך 
המצב, נכון להיום, מסובך עוד יותר. ט. 

התנאים שבהם נמסרו הזנים ל-AMC הם תנאים יותר נוחים   
מהתנאים שהמועצה חתמה עם "Citrogold", כך שגם אם עלה 
רעיון לשת"פ בין שני הזכיינים – הוא בלתי אפשרי במצב 

שנוצר. 
מספר זנים, מבין המוזכרים לעיל, סיימו את שלב הניסיונות  י. 
ו-"Citrogold" מוכנה למסחרם, כאשר יש הזמנות של מגדלים 

לחומר ריבוי ושתילים.
"Citrogold" זקוקה למנהל  "קידום" בולמת המהלך, כאשר   
המחקר לצורך השלמת רישום הזנים האלו בדרום אפריקה, אך 
"קידום" מנצלת תלות זאת ואינה מאפשרת את הרישום, בכדי 
.AMC להפעיל לחץ על זכיין המועצה להגיע לפשרות לטובת
בנוסף נטען כנגד המועצה וכנגדי כי הסתרנו מידע מ"קידום". יא. 
     מועצת הצמחים מעולם לא הסתירה מידע שנדרש ממנה בנוגע 
לזנים החדשים והסכמי המסחור. אנשי "קידום" היו מוזמנים 
וישבו בוועדה שדנה בנושא הזנים, עם המגדלים, חוקרים 
ואנשי הדרכה. לעומת זאת, מועצת הצמחים, המייצגת את 
המגדלים, זה מכבר לא הוזמנה לוועדות יצוא הידע והמסחור 

של משרד החקלאות.
    

סיכום
בחרתי להתייחס רק לחלק קטן מהנושאים הקשורים במסחור 

הזנים ע"י המנהל.
יש נושאים רבים אחרים, חמורים לא פחות, שמנהל המחקר 

יצטרך לתת עליהם תשובות בבוא הזמן.
עצוב לי וכואב מאוד שאלו הם פני הדברים.

לו קברניטי מנהל המחקר היו מתנהלים בכבוד לנו ולשותפיהם 
המגדלים, ניתן היה לתקן משהו ב"מכונה המקולקלת" הזו, אך 
הם בחרו לכסות את מחדליהם בהתקפות אישיות חסרות בסיס, 

שהגיעו עד כדי הגשת תלונות אישיות במשטרה.
בשם הכסף )הרבה כסף וגם כסף אישי לחוקרים!( רומסים את 

המוסר, את החברות  ואת המוניטין האישי והלאומי.
אני עשרות שנים בתחום זה וגאה מאוד בעמלנו ובשיתוף 
והמגדלים   הפעולה שיצרנו עם עמיתי המדריכים, החוקרים 
שהם הבסיס הרחב והאיתן להצלחת הפרוייקט – כך הוכח לאורך 

יותר מ–2 עשורים.
מעולם לא חוויתי טענות סרק והאשמות חסרות בסיס, כפי 

שרקמו כלפי ראשי מנהל המחקר ו"קידום". 
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בעיות וכשלים בשיווק הזן "אורי" והניסיונות 
לפתרונם או למזעורם – יולי 2015

עונת 2014/15 היתה שנת יבול ברוכה )לעיתים עודף יבול( 
בזן "אורי", תוך ציפייה לשנה ברוכה בהכנסות. ברם, עונת 
השיווק שהתחילה טוב ובמחירים טובים, השתנתה לרעה עד 
מהרה נוכח שני גלי מזג אוויר קשים ופרי באיכות ירודה, חיצוני 
ופנימי, שגרם לעליה גדולה בכמות הבררה ולירידת מחירים 
במחיר השוק באירופה. ירידה חדה בשער היורו גרמה גם היא 

לפגיעה נוספת בהכנסות. 
כאמור, בעונת 2014/5 התוודענו לשרשרת אירועים ופעילויות 

שגרמו נזק רב למגדלים, לבתי האריזה וליצואנים ונגרם נזק רב 
למוניטין של זן נהדר זה.

חלק מחברנו, מקברניטי הענף, התבטאו בשבועות האחרונים 
במילים קשות מאוד על מה שארע.

אפשר להתבכיין ולהאשים אחד את השני ואת השלישי - כל 
אחד בחלקו בכישלון, אך בסופו של יום כדאי שנתעשת ונעשה 
בדק בית ונראה אילו אמצעים זמינים לנו לעשות שינויים ולא 
ורפורמות דמיוניות שאין סיכוי  ניתלה בכל מיני פעילויות 

מאמר המוקדש להנהלת מנהל המחקר ומשרד 
החקלאות - הציטוט אינו קשור למקורות !

נפל לידי גיליון חודש מאי 2015 של "עלון הנוטע" ובו מאמר 
יפהפה שנכתב ע"י ד"ר ניר כרמי ויוסי יניב, שכותרתו "קליף 

העתיד - זנים חדשים, תקוות ישנות".
בצירוף מקרים נדיר, מיד לאחר סיום המאמר הראשון, כותב 
פרופ' משה בר - יוסף מאמר בנושא - הגיגים ותובנות בעקבות 

יום עיון בהשבחת מטעים.
נחזור לצירוף המקרים בהמשך ....

המאמר של ד"ר כרמי ויוסי יניב - אנשי המח' לעצי פרי במנהל 
המחקר, בא להלל ולשבח את פרי עמלם ביצירת 4 טיפוסים 

חדשים של קליפים המקבלים את הכינויים המבטיחים
ומפליגים בשבח תכונותיהם הטובות   ARO 10-ARO 40

והמבטיחות של זנים אלו.
בהכירי היטב את הזנים בהם מדובר, אין לי כל תלונה וויכוח 
עם החוקרים המלומדים על האיכויות והפוטנציאל של זנים אלו.
אלא מה ? בהיותי מקורב לנושא וכאחד שמלווה את פרויקט 
ההשבחה אני שואל שאלה הלקוחה בהשאלה מספר ישעיהו – 

"האם מעשה ידיהם להתפאר?"

צירוף מקרים
וכאן מגיע צירוף המקרים :

בסוף המאמר המלווה את נושא ההשבחה נותן פרופ' בר – יוסף 
לשוקי קנוניץ' – מנהל אגף פירות בשה"מ – את זכות התגובה 

למאמר שלו – מבלי שידע את הקשר שעליו באתי לספר.
ושוקי כותב: 

"הזנים החדשים שיש לנו כיום, ובעיקר זני מנדרינות חדשות 
ליצוא, פירות היצור של ד"ר עליזה ורדי ז"ל בשנים האחרונות 
לעבודתה במכון, הם ברמה גבוהה מאוד של טעם ואיכות, לא 

פחות ואולי יותר מאלה של הזן "אורי".
את הזנים הללו שלפנו בעבודה מייגעת וסיזיפית מתוך "יער" 
עצים בשטח של 10 דונם, נטועים 5 על 1, שעליזה הותירה עם 
פרישתה לגמלאות, בחלקה שהוחלט במנהל המחקר לעקור ...
ביקשתי בעקשנות להשאירה 3 שנים נוספות, ובזמן זה עבדתי 
לעיתים לבד, לעיתים בסיוע חברי טפלנו בעץ עץ וסימנו את 
זו עלו לגמר זני מנדרינות חדשות  עשרת הבולטים. מקבוצה 

ליצוא".
הקורא המצוי לא ימצא את הקשר בין הכתוב בין שני המאמרים 
ולכן מצאתי לנכון לספר את הסיפור למען ידעו כולם למי מגיע 

הכבוד והתהילה.
כל הזנים שהוצגו במאמר החוקרים של וולקני יוצרו באותה 
חלקה ששוקי מספר את סיפורה. החלקה נטעה כחלקת בירור 
מכלואים חדשים ע"י ד"ר עליזה ורדי ובעזרת הטכנאי שלה – 

יוסי יניב, בשנת 1999 או 2000.
משום מה )רשלנות לשמה(, לא נעשה בה בירור של הטיפוסים 
המעניינים, וכפי ששוקי תיאר – היא עמדה להיעקר, לפני הבירור.

סיכום
מאוד כעסתי שכותבי המאמר מכבדים עצמם בכבוד שאינו מגיע 
להם. איני מצליח להבין מדוע לא יכלו להעניק את הקרדיטים 
המגיעים לד"ר ורדי ולשוקי קנוניץ' – הרי רק בזכותם הזנים 

מחלקה זו קיימים.
עליזה ז"ל כבר לא איתנו, אבל חוסר אזכורה בזנים שיצרה 

גובל בחוצפה.
דרגת  קנוניץ' מעלה את  ההתעלמות מתרומתו של שוקי 

ההתנהלות של אנשי מנהל המחקר לרמה של יריקה בפרצוף.
חבל שדברים כאלו קורים כיום במחוזותינו, וראוי שציבור 

הפרדסנים ידעו את העובדות ויאמרו את דברם.

שקר החן והבל היופי )משלי לא( 

שוקי קנוניץ', ניצן רוטמן , טל עמית
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טיפולים בפרדס: הכנת פרי טוב ואיכותי בשלב הגידול

מניעת עודף פרי בחלקות בשנת שפע .1.
הגעה ליבול מרבי של  עד 5 טון/דונם בחלקות בוגרות 

בניבה מלאה.) עם פרי בגודל מבוקש 63-75 מ"מ.(

1. גיזום )ראשוני( אביבי מתון בהתאם לגודל העצים 
וצפיפותם.

2 . הגדלה ו/או דילול פרי עם מווסתי צמיחה בהתאם
לאזור ולאופי החלקה )בהתאם לגלובלגאפ והנחיות

המשווק בתחילת העונה(.
3. גיזום שני )סוף יוני– סוף יולי( במידת הצורך ובהתאם 

לכמות החנטים וגודל העצים  השלמת גיזום ידני.
4. עודף פר ביולי-אוגוסט: דילול פירות ידני בקיץ 

)אוגוסט( במידה ואכן יש עודף פרי.
5. עדיין עודף פרי לאחר דילול ידני  – דילול ידני שני או 

גיזום לדילול ענפונים בחודש ספטמבר. למאחרים גם 
אוקטובר.

חיזוק קליפת הפרי, הפחתת קמטת, הפחתת היסדקות2.
קליפה בתקופת הקיץ.  

קמטת וקליפה חלשה – מופיעים בעוצמה שונה
משנה לשנה.

בחלקות ביבולים גבוהים, בחלקות עם מחסור 
באשלגן, במישור החוף ובשפלה, התופעה מחמירה.  

היסדקות קליפה מופיעה גם היא בעוצמה שונה משנה 
לשנה,  גם בחלקות בשפע וגם בשפל.

היסדקות גורמת לאובדן יבול בשנת שפל)יותר 
משמעותי( ולאילוח וזיהום של בית האריזה ומערך 

המיון בנבגים  של עובש ירוק- פניציליום עם הפרי 
הסדוק שלא נשר לקרקע(.

1. השלמת מחסורי אשלגן במידה וקיימים.
2. ריסוס אחד או שניים עם NAA 300 ח"מ+ בונוס 4% 
)אמצע-סוף יולי, תחילת אוגוסט– חנטים 30-25 מ"מ( 
)הטיפול הוכח בטבורי, נובה. באורי קיימת התרשמות 

שאכן משפיע  לחיוב, אך לא נבדק בניסויי שדה(.
3. ריסוס עם ג'יברלין 10 ח"מ +בקיץ )אוגוסט(? 
)הטיפול הוכח במירב, מינאולה, טבורי, ולנסיה. 

באורי לא נבדק בניסויי שדה(

להוציאן לפועל, שכן אנחנו עובדים תחת מסגרות של חוק 
ותקנות שמגבילות את אפשרויות התמרון שלנו, כ"מסדירים" 

או רגולטורים של הענף.
שינויים מתבקשים כמו, צמצום יצואנים, "יצוא ביד אחת" 
ועוד רעיונות כאלה ודומיהם - נא להפנות למר רפאל איתן 

ז"ל, דני קריצ'מן ויאיר קפלן יבל"א.
לכן החלטנו ליזום מהלך, שבו נכנס את המגדלים, האורזים 
והיצואנים של  זן ה"אורי" כדי לדון במצב ובדרכים שניתן לשפרו 
ולשקם את המוניטין של הזן המוצלח הזה. שכן, כדאי שנפנים 
כבר עכשיו לפני שיהיה מאוחר: 'רק פירות  באיכות חיצונית 
טובה, במראה יפה ובטעם המשובח כפי שהזן אורי יודע לתת, 
רק הם ינצחו את השוק ויעניקו לנו את המחיר הגבוה והתמורה 
ההולמת והראויה לזן משובח זה. ולראייה – הם מחירי הפרימיום 

הגבוהים ששולמו לאורי במשך כל העונה הקשה הזו.
הכשלים הרבים בשיווק נבעו לא רק ממזג אוויר סוער וקשה, 

אשר גרם לפגיעות קשות בפרי, אלא גם: 
מעודף יבול בחלקות רבות )פרי עם קליפה חלשה, בטעם  א. 

נחות, ומרכיב של פרי קטן(. 
מפרי עם קליפה חלשה ובאיכות גרועה שלא היה לו סיכוי  ב. 

לעמוד במשלוח לחו"ל.
מפרי בטעם גרוע בין אם נקטף מאוחר בעונה לאחר נפילת  ג. 
רמת החומצה מתחת למינימום הנדרש )0.6%( ובין אם נקטף 
מחלקות עם טעם נחות ) בעיקר על כנות וולקה, ומקרופילה 

וגם טרוייר בתחילת, אמצע וסוף העונה(. 
כדי למנוע הישנות התופעה הזו להלן הצעות המובאות מחולקות 

ל-4 קטגוריות שונות:
ייצור פרי ברמה טובה ובטעם טוב בשלב הגידול בפרדס.   .1

טיפולים להגנה ושמירת הפרי טרם הקטיף ובסמוך לו.   .2
טיפול בפרי בקטיף ועד הגעתו לבית האריזה.   .3
טיפול בפרי בבית האריזה ובמשלוח לחו"ל.    .4

חלק מההצעות פרקטיות, חלקן טרם נבדקו מעשית בזן "אורי", 
אך רובן הן עצות ופעילויות שניתן לבצען וניתן, בעזרתן, לשפר 

בצורה ניכרת את התוצאות הסופיות.
את מרבית ההצעות כתבו מדריכי ההדרים  שוקי קנוניץ'  
וניצן רוטמן, שגם הם כואבים  מאד את הידרדרות של ה"אורי" 
בשווקי חו"ל, לאחר כל כך הרבה שנים ואמצעים שהשקיעו יחד 
עם חבריהם מדריכי שה"מ, פרדסנים מובילים, חוקרים ואנשי 
חברות בפיתוח הזן, )והבאתו( עד הגעתו למעמד של "זן עילית. 
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חלקות אשר באופן קבוע רמת החומצה בהן נוטה3.
 להיות נמוכה )וולקה(

הכרה, לימוד ומיפוי החלקות בעלות פוטנציאל לחומצה 
נמוכה מכלל הפרדס, ומתן עדיפות  בקטיף מוקדם לחלקות 

אלו.
חלקות על כנות וולקה, מקרופילה, טרוייר. 

חלקות הנטועות בקרקעות חוליות.
חלקות הנטועות באזורים מבכירים- גיאוגרפית 

וטופוגרפית. 

מניעת 'בריחה מתחת לרדר' של חלקות בהן החומצה 4.
יורדת מתחת ל-0.6% בזמן קטיף. 

)רמת החומצה בפרי משתנה משנה לשנה. שנים 
מסוימות מתאפיינות בחומצה נמוכה, עד שלא בודקים 

לא יודעים את המגמה(

עפ"י ניצן רוטמן: סקר מקדים בתחילת החורף )נובמבר- 
דצמבר( של רמת החומצה בחלקות

"אורי" על מנת לקבוע את סדר קטיף החלקות, בהתאם 
לרמת החומצה ובתנאי שהפרי שבר צבע. 

הבדיקה תהיה באחריות בתי האריזה.

שפור טעם הפרי בחלקות אורי הידועות בטעם 5. 
גרוע –בינוני בקטיף )בדרך כלל עקב שילוב של 

חומצה נמוכה, ו/ או כמ"מ נמוך, אך גם מסיבות לא 
ברורות(.

הבעיה בעיקר בחלקות על כנת וולקה, מקרופילה, ופחות 
)אך גם( בחלקות על כנת טרוייר. פיתרון אפשרי:

א. הרכבת שני תמכים של חושחש? 
)בתנאי שהעצים צעירים –עד 5 שנים (

השפעה חיובית תיתכן רק לאחר כ-5 שנים. תלוי באיכות 
התמכים. ובתנאי שניתן עד אז לקטוף מוקדם- צבע, 

כאשר החומצה מעל 0.6%.( 
 ב. פיתוח  טיפולים אגרוטכניים להעלאת החומצה/ שיפור 

הטעם.
 )מתנהל ניסוי להעלאת החומצה והכמ"מ ולשיפור הטעם 

באור על וולקה  בהצמאה סתווית עם תוצאה חלקית?(
קטיף מוקדם – לא אחרי סוף ינואר. )קיימת מגבלה בקטיף 

בינואר בגלל חוסר בצבע מלא באורי על וולקה. לכן 
מתבקש ניסוי שייבחן את השפעת הפסקת הדישון החנקני 

)באפריל, מאי( לטובת הקדמת קבלת צבע מלא  או לא 
לדשן בכלל.

ב. טיפולים להגנת הקליפה וחיזוק קליפת הפרי טרם הקטיף ובסמוך לו.

כיסוי העצים  ברשתות באוקטובר, בשיטת גג)אנטמן-מניעת/הפחתת נזקי ברד/רוחות בפירות באזורי ברד6.
תשליך(. 

נטיעת שובר רוח בקצות החלקה
כיסוי ברשת  כתנאי ליצוא הפרי במישור החוף?

חיזוק קליפת הפרי, שיפור עמידות קליפה, הפחתת 7.
ריקבונות  פרי טרם קטיף

ריסוס עם ג'יברלין 10 ח"מ + חומצה זרחתית +0.1%משטח, 
שבוע לפני הקטיף? )הנושא שנוי במחלוקת ודורש בדיקה 

מעמיקה הכוללת בחינת עמידות קליפה ושיעור הריקבונות 
באיסום  לאחר שהפרי עבר את מערך האריזה הרגיל(

טיפול בפרי בקטיף ועד הגעתו לבית האריזה
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לאחר עונה רעה מאד בשיווק הזן "אור", ברצוני להציע דרך 
"אחרת" לשווק זן זה.

אפתח ואומר שניסיוני רב השנים  בגידול, אריזה ושווק בארץ 
ובחו"ל, מאפשר לי לאבחן מה מותר ואסור בזן זה. 3 שנים עבדתי 
בשוק האנגלי בלונדון וחמש שנים נוספות שמשתי כסמנכ"ל ייצוא 
במועצת ההדרים. הייתי אף נוכח בצוות טיפוח  ה"אור" וזו רק 
רשימה חלקית של שנות מעורבותי בענף ההדרים שמאפשרות לי 
לקבוע כי זן ה"אור" הוא ייחודי בתולדות גידול ההדרים בעולם  
וכשכזה עלינו לעשות כל מאמץ לשימור תכונותיו ויתרונותיו 

לטובת "גדולתו" על המדף. 
נכון, במרוצת 2015 נתקענו, מי יותר ומי פחות, עם מלאי פרי 
במחסנים בארץ ובחו"ל. כתוצאה מכך האיכות נפגמה והפדיון 

הממוצע לקלס 1  ולקלס  2 היה נמוך. ואז התברר כי הפתרון 
של שווק  בשני שמות הוא בבחינת אחיזת עיניים, התברר כי 

הסוחרים אינם משחקים  המשחק שלנו.
זאת שעה קשה לפרדסנות שלנו בישראל. ודווקא בתקופה זו 
עלינו לנהוג בבחינת "החוסך שבטו שונא בנו". יש לאסור ייצוא 

קלס  2  אלא כאחוז קטן מקלס 1.
אני פונה לשר החקלאות  שיוציא  צו/תקנה  ליישום הייצוא 

לפי המבוקש במכתבי זה.

דוד שליט
יו"ר אגודת "פרי שומרון"
פרדס חנה

עתיד האור

קוראים כותבים

מניעת התפתחות כתמים על הפרי, פגעי קליפה 8.
וריקבונות  לאחר האריזה ובאיסום 

)אחרי אירוע של מזג אויר קיצוני: ברד, רוחות וגשם( 

המתנה של 7-10 ימים לפחות לתחילת קטיף מסיום
האירוע של גשמים ורוחות על מנת שפרי פגוע ייפול 

לקרקע ומחשש )יש טענה כזו על ידי אנשי האריזה( כי 
חומרים הניתנים בבית האריזה  ופוגשים פצע טרי שטחי 
וכמעט בילתי נראה, מדגישים  את מקום הפגיעה לאחר 

מספר ימים.

קטיף בתרמילים עם דופן קשיחההפחתת פגעי קטיף בשלב הקטיף9. 
מילוי מיכלים עד חצי גובה
הקפדה על קטיף במקטפה

אחרי גשם ללא סערה – המתנה 3-4 ימים להתייבשות 
הקרקע

)קטיף לפי פנטרומטר(

ד. טיפול בפרי בבית האריזה ובמשלוח לחו"ל.

בתי אריזה - מניעת/הפחתת פגעים והתפתחות 10.
ריקבונות לאחר סיום אריזת הפרי, באיסום בקירור, 

ובשווקי היעד.

טיפול בפרי עם הגעתו לבית האריזה.)דרנצ'ר(
איחסון לפני אריזה ואחריו במגה אייר

השפעת מערך האריזה ? )קיצור אורכו של מערך האריזה?  
אופן הטיפול בפרי? מניעת נפילות של פרי על מסלול 

האריזה? בקרת זיהום סביבתי בנבגים???
הכוונה ליעדים לפי איכות הקליפה?

הצעות אלו הם בגדר טיוטה לקראת הדיון שיתקיים בנושא
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➽

כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 22 המסתיים ב-30/05/2015  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר - סוף עונה 

מצטבר

שינוי ב-%  2012/13   2013/14  2014/2015שבוע 22   זן
 14/15- 13/14 

3,9116,1775,224-37%           שמוטי         
3355161,482-35%           אפילים        
674187636260%           טבורי         

270%           10           קרה קרה       
5,2633,8505,61037%           אשכ’ רגילות   

843,99959,36660,127-26%סנרייז        
11,60413,50613,192-14%           סוויטי        
162123932%           רדסון         

212,5532,860583-11%לימון צהוב    
2014743%           לימקואט       
5375363820%           קומקואט       

70742120568%           ליים          
3271,0972,856-70%           טופז/טנגור    
6,2496,8206,039-8%           מינאולה       
12,48910,50013,36319%           סנטינה        
2614621,013-44%           מורקוט        
39135192011%           מיכל          
1,0541,7781,661-41%           הדס           
1,2972,2341,958-42%           אורה          
22720550311%           מור           
65,32446,45649,39141%           אורי          
702219540221%           מירב          
3110-100%                      תמי           
1,768745650137%           אודם          

200%           38           מירבית        
5191,166528-55%           פומלו לבן     

8531,071973-20%           פומלו אדום    
29161,274160,691167,9090%סה"כ          

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

                            10,856אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
2,496              1,400סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

100,856192,964228,816פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   
8401,4282,520פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              

תמונת מצב
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בעקבות פניות שהגיעו מתברר למרבה הצער כי מספר רב של מגדלים אליהם נשלחו הודעות בענין הלכו לעולמם. 
במקרים כאלה מתבקשים היורשים להעביר למשרד עו"ד שאול פלס - ת.ד. 16656 תל-אביב 6116601 – מסמך חתום על ידם, כדלקמן:

 אני/ו הח"מ הנני/נו היורש/ים של המנוח/ה ______________ )להלן – "המוריש/ה"(.
בהתייחס למכתבך מיום 15.4.2015 בענין תשלום הפרשי הצמדה בגין הפיצויים עבור אסון טבע שהתרחש בחורף 1991/92 
בהתאם לחוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ"ט – 1989, הנני/נו מאשר/ים את האמור במכתב זה ובהתאם מצרפים את המסמכים 

המפורטים להלן:
צו ירושה או צו קיום צוואה )מסמכים מקוריים או העתקים נאמנים למקור באישור עו"ד(. א. 

צילום תעודת הזהות של כל יורש. ב. 
צילום של שיק מחשבון הבנק של כל יורש לצורך אימות פרטי החשבון. ג. 

צילום אישור פקיד השומה על ניהול ספרים קבילים ע"י כל יורש ו/או אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור בסיווג של "תוצרת  ד. 
חקלאית" על שם כל יורש. יובהר, כי אם לא יצורפו אישורים אלה – ינוכה מס במקור בשיעור של 15% מסכום הפיצוי ברוטו.

שם מלא:                                                                                                                                                              

ת.ז./ח.פ.:                                                                                                                                                            

כתובת:                                                                                                                                                               

מיקוד:                                                                        טלפון:                                                                               

חתימה:                                                                                                                                                               

תאריך:                                                                                                                                                                

בברכה,
שאול פלס, עו"ד

"הודעה בענין תשלום פיצוי הפרשי הצמדה – אסון טבע 91'/92'

"אל תכבו את האור" 
)מתיק הקטיף בפרדס ועד שרשרת הקירור בבית האריזה(

הזן אורי נחשב לטוב בעולם, המתחרה שלו באירופה הוא 
האפורר הספרדי והמרוקאי שהוא פחות טעים ועם גרעינים – 
במרוקו המלך בעל הזן, מאפשר נטיעה של האפורר במרחקים 

של 30 ק"מ מזנים אחרים למניעת גרעינים.
עקרת הבית באירופה משלמת כ-17 שקל לק"ג אורי ודורשת 
במחיר הזה פרי באיכות גבוהה במיוחד, בטעם ובמראה. כמויות 
ויגיעו  יגדלו עם כניסת כל המטעים הצעירים לניבה  האורי 
לכמות של  כ-130 אלף טון ייצוא – לעומת 65 אלף טון השנה.
בנוסף, בספרד נטועים כ-20 אלף דונם אורי שגם הוא יגיע 
לאותם שווקים. כדי לקבל מחירים גבוהים בשוק )צריך לזכור 
שהוצאות הייצור באורי הן רבות( חובה להגיע עם פרי באיכות 
גבוהה בטעם ובמראה - ובנוסף יהיה צורך להשקיע בקידום 
מכירות בשווקים השונים בסכומים גדולים מאד. כאשר מגיע 
לשווקים פרי באיכות נמוכה הוא נמכר במחיר זול והדבר משפיע 
על כל השוק באירופה  -  תופי "הטםטם" של האינטרנט מעבירים 
מידע מיידי על המחירים וכל הסוחרים בשוק. לדוגמא – בשנה 

שעברה בשוק רנג'יס שבפריס – שהוא השוק המרכזי בצרפת 
– שווק באותו יום פרי של שבעה יצואנים – כל אחד באיכות 
אחרת. מובן שהמחיר התייצב על המחיר הזול מביניהם, שכן 
לעיתים יצואנים ששלחו פרי בכמות גדולה יותר מכושר המכירה 
שלהם, שלחו פרי ישן "בכל מחיר" והתוצאה בשווקים – ירידת 

מחיר לכל הזן.

איך משפרים את איכות הפרי המיוצא?
יש שלשה שחקנים בשטח כל אחד עם האינטרס שלו.

המגדל – רוצה לקטוף מהר, לקבל אחוזי אריזה גבוהים  גם על 
חשבון איכות. רוצה מחיר גבוה ולא לעצור קטיף בגשמים או ברד.
בית אריזה – רוצה אספקת פרי קבועה על פי כושר האריזה 
שלו, רוצה אחוזי אריזה  גבוהים גם על חשבון איכות )מתפרנס 
מתיבות ארוזות(. בימי גשם וברד, בית אריזה רוצה לקצר כמה 
שיותר את הפסקת הקטיף כדי לחסוך בימים שהמפעל לא עובד. 
היצואן – רוצה פרי איכותי, חייב לספק פרי ברצף כדי לעמוד 
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בתכנית השיווק מול הקונים, כך שימי הפסקת הקטיף מברד 
גורמים נזק לשווק.

איך משפרים את שרשרת הגידול – אריזה – שיווק
א . המגדל – פרי פגוע שיוצא מהפרדס לא ניתן לשפרו בבית 

האריזה, יש הרבה פרי פגוע הוא מתגנב גם לתיבות הארוזות. 
חובת המגדל – קטיף רק באישור בית האריזה אחרי בדיקת 
מינימום החומצה המותר – 0.6% הקטיף יבוצע במקטפה מתאימה 
שלא פוצעת את הפרי, תיקי קטיף מרופדים, שפיכת הפרי בזהירות 
למיכל נסיעה איטית בטרקטור, מניעת בוץ על המיכלים למניעת 

פטריות ריקבון , כיסוי פרי בימי שמש.
חשוב – יש לבצע בקרה צמודה על פועלי הקטיף בזמן הקטיף. 
לשלוח את הפרי הקטוף לבית האריזה ביום הקטיף. יש להפסיק 

לשלוח את הפרי הקטוף שבועיים אחרי ברד וסופה. 
כיסוי רשתות – העלות יקרה, אבל עקב עליית אחוזי האריזה 

בפרי מכוסה ההשקעה מוצדקת.

ב. חובת בית האריזה 
פיקוח אנשי שדה של בית אריזה וקשר צמוד לחקלאי, תוך 
שמירת משמעת קטיף על פי יכולת האריזה והקיבול של בית 

האריזה וכניסת פרי רק עם חומצה מותרת.

בדיקת הבשלה לפני קטיף
אמצע דצמבר – יש לבצע בדיקות הבשלה לכל החלקות כדי   .1
לאתר חלקות לקטיף על פי גובה החומצה. יש לתת עדיפות 
לקטיף בחומצה   של 0.7% ומטה לחלקות שיש בהן סכנה 

שהחומצה תרד עם התקדמות העונה.
אמצע ינואר – בדיקות חוזרות לחלקות שנותרו, עם מתן   .2

עדיפות לחלקות עם חומצה של 0.7% ומטה.
אמצע פברואר ואילך – המשך בדיקות לחלקות שנשארו לקטיף.  .3

איסור חמור לאריזת פרי עם חומצה מתחת ל-0.6.

טיפול בפרי בבית האריזה
עם כניסת הפרי, טבילתו בדרנג'ר עם TBZ למניעת ריקבון   .1
העוקץ, חובה לבדוק כמה פעמים ביום את ריכוז החומר שבמים 

מאחר ולכלוך ובוץ שבאים מהפרדס מדללים את הריכוז.
אריזה – תוך יום מהגעת הפרי לבית האריזה.  .2

סניטציה קפדנית של בית האריזה והוצאת פרי רקוב בתחילת   .3
המערך, כדי לא לאלח את המסועים.

מסלול הפרי בבית האריזה
שטיפה עם מים חמים וסבון במברשות לניקוי הפרי.

חיטוי במים חמים בחמישים מעלות עם אימזליל למניעת נבגים 
דינוג עם D-24  לשמירה על הפרי למניעת ריקבון העוקץ.

מיון ואריזה להוצאת פרי לבררה וקלס 2.

שרשרת הקירור – חשיבות קריטית לפרי המיוצא
חובה לקרר את הפרי הארוז ל-4 מעלות לפני המכלה במכולות.

יש בתי אריזה עם קירור מהיר שתוך 6 שעות מורידות את 

הטמפרטורה ל-4 מעלות.
יש בתי אריזה שמכניסים את הפרי לפני האריזה ואחרי הדרנג'ר 

לקירור והשהיה ורק לאחר מכן הפרי עובר לאריזה.
פגעי ברד וסופה

ברד – לתוך הפצע נכנס עובש ירוק וכחול שלא ניתן לזיהוי, 
לכן יש להפסיק קטיף אחרי ברד.

גשם – ריקבון חום הנגרם מנבגים שבקרקע והבוץ שבמיכלים.
חשוב לזכור שרשתות מונעות את הפגעים.

פרי שנפסל ע"י שרותי הביקורת
שרותי הביקורת בודקים  בבדיקה אקראית את איכות הפרי 
לפני המכלה. כאשר פרי נפסל עקב בעיות איכות, הוא חייב 
להישלח לשוק מקומי ולא למצוא את דרכו "בתעלולים" שונים 

אחרי שהמפקח הולך – בחזרה להמכלה  לייצוא.
"בגלל שנפש האדם רעה מנעוריה" – צריך להוסיף עוד פקחים 

להגנת הצומח כדי להמשיך ולייצא פרי באיכות גבוהה.

קלס 2  
 2 1 לפרי קלס  בין פרי קלס  חובה לעשות הפרדה ברורה 
יש חשש שבאירופה הסוחרים  ובתהליך השיווק.  בקרטונים 

מערבבים פרי קלס 1 עם קלס 2, דבר הגורם לירידת מחירים.
יש הצעות שבנוסף הסימון הבולט לקלס 2 יהיה צורך בשנה 

עם הרבה פרי.
קלס 2 – ליצור מכסות ייצוא כדי לשמור על האיזונים בין 

הכמויות המשווקות )יובא לדיון מקצועי(.

 ג.   היצואן
חובה להכין תכנית שיווק המבוססת על כושר המכירה בשווקים,  א. 
תוך תאום עם בתי האריזה על קצב הספקת הפרי. משלוח כמות 

גדולה ללא תכנון גורמת לשווק פרי ישן הפוגע במחיר.
בתקופות הפסקת קטיף מברד וסופות וכדי לשמור על רצף  ב. 
השיווק, יש לארוז פרי רק מחקלאים שבאזורם לא היו פגעים 

– או חקלאים עם רשתות.
קשר צמוד ומיידי עם בתי האריזה לתיקון ואיתור בעיות  ג. 

אריזה שמתגלות בחו"ל.
     

סיכום – "והיה העקוב למישור" – שי עגנון
לכולנו אינטרס אחד לקבל פדיון גבוה על עמל כפנו.  .1

שרשרת הגידול האריזה והשיווק חייבת להיות צמודה, וכל   .2
חוליה בשרשרת חייבת להקפיד על חלקה.

אין טעם להשקיע בפרסום ובקידום מכירות אם נביא לשווקים   .3
פרי לא טעים, פגוע ורקוב.

חייבת להיות "משמעת"  קפדנית ואין קיצורי דרך.  .4
השנה החקלאים הפסידו כסף רב  מפרי שהגיע פגוע לאירופה   .5
והרבה פרי, בעיקר שנקטף אחרי הברד,  ולא טופל כראוי.  

הוא נארז מחדש באירופה – כמובן על חשבון החקלאים.
אני ממליץ לחקלאים שמקפידים על חלקם בשרשרת לא   .6
לעבוד עם בית אריזה שלא מקיים את שרשרת הקירור, לא 

מבצע בדיקות חומצה ואין לו איש קשר עם החקלאים.
השוק לא מרחם !!!

)המשך בעמוד 23(")המרחם על אחרים מתאכזר לעצמו("
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חוק ומשפט

אי מסירת הודעה לעובד על תנאי עבודה 
בפסק דין שניתן ב-13.4.15 בבית הדין הארצי לעבודה )ע"פ 
14803-03 א. דינמיקה שירותים 1990 בע"מ נ' מדינת ישראל( 
הורשעה בפלילים מעסיקה בשל כך שלא מסרה ל-2 מעובדותיה 
ניתן במסגרת  הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתן. פסק הדין 
ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב )ת"פ 
נ' א. דינמיקה ואח'(  2590-09 מדינת ישראל משרד התמ"ת 
שהרשיע את הנאשמת )חברה המעסיקה עובדים בניקיון( וקנס 
אותם בסכום של 35,000 ₪ )בהתחשב בכך שהחברה מעסיקה 
למעלה מ-1,000 עובדים וזו לה הרשעה ראשונה לאחר למעלה 

מעשרים שנות פעילות(.
הרשעה בבית הדין האזורי ניתנה בגין אי מסירת הודעה כאמור 
ל-2 עובדות ואי ניהול פנקס חופשות ל-10 עובדים, האשמה 
נוספת זו נזנחה במהלך המשפט על ידי המאשימה ועל כן בעבירה 
זו זוכתה הנאשמת, אגב לעניין ניהול פנקס חופשות, אין חובה 

למסור לעובד אבל יש כמובן חובה לערוך אותו.

בית הדין הארצי קבע: "הדרישה למסור לעובד הודעה בכתב 
על תנאי עבודתו אינה ענין טכני... בין תכליותיה – ליידע את 
העובד באופן שקוף ומלא על כל תנאי עבודתו... הפרתו של 
חוק הודעה לעובד מהווה עבירה פלילית אך יש לה גם השלכות 
במערכת היחסים המשפטית בין העובד למעסיק... אפשר שתזכה 

את העובד בפיצוי מבלי שמוטלות עליו חובה להוכיח נזק".
אי מתן הודעה כנדרש עלולה ליצור למעביד קושי במקרה 

של מחלוקת על תנאי עבודה וכיוצ"ב.

החוק בענין מחייב מעסיק למסור לעובדו )תוך 30 יום מתחילת 
העבודה ולנער תוך 7 ימים( הודעה בה יפורטו תנאי העבודה, 
יום המנוחה השבועית, השכר, הזכות להפרשה פנסיונית, דמי 

הבראה, ימי חופשה ועוד.
פסק הדין קובע שאין די בהודעה בע"פ כמו גם ברישום לפיו 
הזכויות ינתנו בהתאם לחוק שכן העדרו של פירוט כאמור פוגע 

בתכליתה של ההודעה לעובד. 
באשר לעובדים זרים משקיימת החובה לערוך עם עובד זר 
הסכם העסקה מפורט מתייתר הצורך במתן הודעה לעובד ודי 
בהסכם ההעסקה. החובה על פי חוק הודעה לעובדת קיימת לגבי 

כל עובד אחר לרבות עובדים משטחי יהודה ושומרון.

אי מסירת תלושי שכר 
במקרה אחר הרשיע בית הדין הארצי לעבודה )ע"פ -4947

01-13 מדינת ישראל נ' תמיר פיינשטיין( חקלאי מעסיק עובדים 
זרים מכרמי יוסף בשל כך שלא מסר )על פי הודאתו( תלושי 

שכר ל-3 עובדיו.
פסק הדין ניתן במסגרת ערעור של המדינה עקב זיכויו של 
הנאשם – המעסיק בבית הדין האזורי )הע"ז 1265-08 מדינת 

ישראל משרד התמ"ת נ' פיינשטיין תמיר(. 
בערכאה הראשונה טען הנאשם כי בעבר נהג למסור לעובדיו 
תלושי השכר ואף הסביר להם את תוכנם אך לאחר מכן החזירו 
העובדים את התלושים על מנת שישמרם בחזקתו. הנאשם הסביר 
כי התלושים רשומים בעברית ולכן הוא מציג להם את התלושים 

ומסביר להם תכנם בלא שהוא מותיר בידם את התלושים.
בית הדין האזורי קיבל את עמדת המאשימה כי בהתנהלותו 
הוראות החוק המחייב מסירת תלוש שכר  הפר הנאשם את 
לעובד. יחד עם קביעתו זו קבע בית הדין שהמדובר הוא ב"זוטי 
דברים" ועל כן זיכה את הנאשם. בית הדין קבע כי הנאשם "מילא 
אחר התכלית המהותית של סעיפי החוק". זאת משהציג בפני 
העובדים את תלושי השכר מידי חודש בחודשו, הראה להם את 
הנתונים הרשומים בהם ואף הסביר להם את דרך חישוב השכר 

כעולה מהתלושים.
בית הדין קבע "מדובר לפיכך בהפרה בעלת היבטים טכניים 
בלבד בנסיבות אלו, כשהאינטרס הציבורי אינו מצדיק התייחסות 

אליה כאל עבירה פלילית".
הדין  לבית  הגישה המדינה ערעור  זה  מזכה  דין  על פסק 
הארצי. שם כאמור הורשע הנאשם-המעסיק. בית הדין הארצי 
קבע: "אי מסירת תלושי שכר בנסיבות המקרה שלפנינו איננו 
עבירה של זוטי דברים. אין די בכך, שהמעביד מראה לעובדיו 
את תלושי השכר ומסביר להם את אופן חישוב שכרם לפיו, אלא 
עליו להשאיר בידם עותק מתלוש השכר וזאת על מנת לאפשר 
לעובדים לבדוק באופן עצמאי ואובייקטיבי, שלא מפי המעביד, 

את נכונות הפרטים הרשומים בתלוש השכר".
למרות התחשבות בית הדין בנסיבות המיוחדות, המקלות כפי 

שהובעו בבית הדין האזורי, המעסיק-הנאשם הורשע ונקנס. 
הנה כי כן, אי מסירת מסמכים על ידי המעסיק לעובדיו הביא 
להרשעת מעסיקים ב-2 מקרים אופיניים, ניתן היה בנקל לחסוך 
את הקנסות, ההוצאות המשפטיות, ההרשעה הפלילית ועוגמת 

הנפש שנכרכה להליכים.

אי מסירת מסמכים לעובד 
– פוטנציאל לצרות

מאת עו"ד שמואל גלנץ
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מה קורה

החברה האמריקאית להורטיקולטורה )ASHS( מאגדת כ-2500 
מדענים, מדריכים, מגדלים ואנשי מקצוע מתחומי הפירות הירקות 
והפרחים, מארה"ב ומ-60 מדינות בעולם וביניהם ישראלים רבים.  
ה-ASHS מפרסמת שלושה כתבי עת המהווים במה בינלאומית 
מרכזית לפרסום מאמרי מחקר; גם ישראלים מפרסמים ממיטב 
מחקריהם בכתבי עת אלה.                                                                 

1000 משתתפים בכל שנה בכנס 
מידי  יש כ-1000 משתתפים   ASHS-בכנס השנתי של ה
וסימפוזיונים בכל תחומי  שנה, הנהנים מהרצאות, סדנאות 
.ASHS-ההורטיקולטורה; לענף ההדרים מקום נכבד בפעילויות ה

מידי שנה מפרסמת ה-ASHS קול קורא להגשת זנים חדשים 
ומצטיינים, מפירות מחקרי ההשבחה. מבין הזנים המוגשים נבחר 
זן אחד או שנים שהוכח כזן מצטיין במערכות השיווק והצרכנות. 
לאנשי המקצוע שפיתחו את הזן מוענק מדליון כאות הוקרה 

לציון פועלם המחקרי ותרומתם לטובת הכלל.
בישראל קיימת פעילות עניפה בתחום השבחת עצי הפרי 
בכלל והדרים בפרט. פרופ' פינחס שפיגל-רואי וד"ר עליזה ורדי 
זכרונם לברכה, חוקרי מינהל המחקר החקלאי, בית דגן, שנפטרו 
לאחרונה, עמדו בראש מיזם להשבחת הדרים שייצר זנים חדשים 
של הדרים, בעיקר קליפים )מנדרינות(. לשיא הצלחתם הגיעו 
בזן 'אור' ) רשמית – 'אורי'( – המצטיין במראהו, בטעמו, בהעדר 

זרעים ועוד. זן זה זכה להצלחה בשוקי היצוא והפך בעשור האחרון 
ל'ספינת הדגל' של הדרי ישראל. כמובן שלהצלחה זו שותפים 
וורדי וחוקרים נוספים  לא רק צוות המחקר של שפיגל-רואי 
אלא גם מערכות ההדרכה, האחסון והשיווק שלנו, שעמלו על 
מערכת טיפולים בפרדס ובבית האריזה המבטיחים את פוריותו 

ואיכותו של זן מצויין זה. 
לפני שנתים, ב-2013, הגשנו לראשונה את הזן המצטיין שלנו, 
'אור', לתחרות הזנים של ה-ASHS. לא זכינו, אבל נרמז לנו 
שכדאי לחזור ולהגיש. השנה הייתה זו הפעם השלישית – לא 
התייאשנו. והנה, בסוף השבוע שעבר הגיעה הבשורה; הזן 'אור' 

הוכר ע"י וועדת ה-ASHS כזן המצטיין ל-2015.
המדליות על שמם של פנחס ועליזה זכרונם לברכה  תוגשנה 
בטקס שיתקיים בעוד כחדשיים במסגרת הכנס השנתי של 
ה-ASHS שיתקיים השנה ב-New Orleans. מאחר ואני, כותב 
הטורים, אמור להשתתף בכנס ולהרצות בו, אני מקווה להשתתף 
גם בטקס הגשת המדליות ולייצג את מקבלי הפרס ואת ענף 

ההדרים של ישראל באירוע חגיגי זה.
בימים אלה, כאשר ישראל נאבקת על מעמדה הבינלאומי בכל 
התחומים, לרבות התחום האקדמי והכלכלי, יש חשיבות לכל 
הכרה בהישגיה של ישראל. ההכרה בזן 'אור' ובמפתחיו מביאה 
כבוד לישראל ובמיוחד לענף ההדרים ומוכיחה שענף זה עדיין 

לא נס ליחו ועוד נכונו לו עתידות.

אות הוקרה של החברה האמריקאית 
להורטיקולטורה )ASHS( לפרופ' שפיגל-רואי וד"ר 
עליזה ורדי ז"ל, על פיתוח זן ההדרים המצטיין 'אור'

היקף היצוא החקלאי הטרי מישראל הסתכם ב-2014 ב-1.37 
מיליארד דולר, לאחר ירידה בשיעור של 8% ביחס לשנת 2013. 
אשתקד היווה הייצוא החקלאי כ-3.5% מסך הייצוא של המשק, 
כך עולה מנתונים שפרסם היום )א'( האגף לאסטרטגיה, מחקר 

וכלכלה של משרד החקלאות.

הסיבה העיקרית לכך – המשבר ברוסיה שנמשך גם השנה 
 )2015(

הירידה בהיקף הייצוא החקלאי ב-2014 מיוחסת למשבר 
זאת, במשרד החקלאות  ברוסיה מאמצע השנה שעברה. עם 
הבהירו כי הואיל ומשבר הרובל החל באמצע 2014 השפעתו 
על נתוני הייצוא באותה שנה חלקיים וכי הימשכותו מובילה 
לשחיקה בפדיון באופן שהוא עתיד להשפיע תוצאות הייצוא 

סיכומים רשמיים: בשנת 2014 ירד היקף היצוא החקלאי הטרי ב–8%

החקלאי גם לשנה זו.

156 אלף טון הדרים 
אשתקד יוצאו מישראל 633 אלף טון ירקות טריים; 128 אלף 

טון פירות טריים וכ-156 אלף טון של הדרים.
מנתוני משרד החקלאות המתייחסים למחירי התוצרת החקלאית 
הטריה עולה כי ב-2014 חלה ירידה במדד מחירי החקלאות בשיעור 

של 0.8%: )מדד המחירים לצרכן עלה באותה העת ב-0.5%(.  
עוד עולה מהנתונים, כי אשתקד חלה ירידה של 0.3% במחירי 
הפירות והירקות הטריים ובמחירי התוצרת הטרייה של בשר, עופות 
ודגים חלה ירידה בשיעור של 0.9%. במדד מחירי החלב ומוצריו 
חלה ירידה של 2.5% בעיקר בעקבות הפיקוח הממשלתי שהוחל

)המשך בעמוד 30(

אליעזר גולדשמידט
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באריזות 
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 נמס בקלות ובמהירות
 אורגני - אינו פוגע באויבים טבעיים

 אינו פוגע בפלסטיק

קומולוס
בתוארית של 

80% גרגרים רחיפים

תכשיר גפרית מבית

שאריות  כל  את  מסיר  ירוק≠אקולוגי  חומר 
הנחושת והגופרית מן הטרקטור וציוד הריסוס

לפרטים ≠ אבי∫ ∞¥perdi87@gmail.com  ˇ  ∞µ≤≠∏∞πππ  |  תוצרת ישראל

מוצר חדש מבית גרין≠אפ

אנחנו שואפים לשמור ולהגן
על איכות הסביבה ובריאות האדם 
למען העתיד ולמען חיים טובים יותר

S≤∞ 

ריסוס ≠ שטיפה ≠ והכל נקי

 מסיר גופרת נחושת
רעיל ואינו  קורוזיבי  אינו  החומר 

פירות   ˇ חקלאות  שירותי  אשכנזי  לקוחותינו∫  בין 
אלפסי ˇ יעקב כחלון ובניו ˇ בני אביטן תוצרת חקלאית 
ˇ מאיר חדד עיבוד פרדסים ˇ אבו אלאסל ובנין עיבוד 
ÆÆÆפרדסים ˇ מטעי עמק חפר ˇ פרדס רמת הכובש ועוד

perdi87@gmail.com ˇ ∞µ≤≠∏∞πππ¥∞
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הדברה ביולוגית

זבוב הפירות הים תיכוני הוא מזיק משמעותי ביותר לפרי 
הדר ומזיק הסגר במדינות יעד חשובות ליצוא ישראלי. הבעיה 
העיקרית שמייחדת אותו ממזיקים רבים אחרים, היא שכל דרגות 
ההתפתחות שלו חבויות וחומקות מהדברה ולמעשה ההדברה 
יכולה להתבצע רק נגד הזבוב הבוגר שמהווה רק כ-5% מכלל 
אוכלוסיית הזבוב. בנוסף לכך הזבוב הוא רב-פונדקאי בעל 
טווח תעופה גדול המסוגל לעבור במהירות בין חלקות וגידולים 
שונים. מסיבות אלו הוגדר הזבוב כמזיק ברמה לאומית שעל מנת 
לטפל בו מפעילה מועצת הצמחים מערך ארצי לניטור והדברה.

מערך הניטור מבוסס על מלכודות זכרים מסוג "שטיינר"
זכרים מסוג "שטיינר"  מערך הניטור מבוסס על מלכודות 
המכילות פיתיון )טרימדלור( בעל טווח משיכה גדול )עשרות 
מטרים( מעורבב ברעל. המלכודות מפוזרות בפרדסי הארץ 
ונקראות פעם  דונם  ל-70  בצפיפות ממוצעת של מלכודת 
בשבוע ע"י אחד מ-6 נטרי הזבוב. לכידות הזבוב משודרות 
לתוכנת מיפוי ומעקב שבאמצעותה מנתחים רכזי ההדברה את 
רמת המזיק והסיכון בכל אזור ובונים תוכנית הדברה )מבוססת 
ריסוס( בהתאם. חשוב לציין כי רמת הסיכון לנזק זבוב וכתוצאה 
מכך תוכנית ההדברה תלויים בגורמים נוספים מלבד אוכלוסיית 
הזבוב במלכודת מסויימת ונקבעים בין השאר ע"י טמפרטורה, 

גשם, רגישות הזן וקירבה לפונדקאים שכנים.

מפת לכידות שבועית של זבוב הפירות הים-
תיכוני באתר המועצה 

 גלעד גפן

מדי שבוע תועלה לאתר האינטרנט של מועצת הצמחים 
מפה לדוגמא

כחלק מהמגמה להנגיש את עבודת מערך הניטור וההדברה 
למגדלים תועלה מדי שבוע לאתר האינטרנט של מועצת הצמחים 
מפת לכידות זבוב. מפה לדוגמא ניתן לראות בקישור הבא )גם 

בסמארטפון(:
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1y

A7uFFEgL7R1sxGfeuB2E35U-v6Ig9UlwGJeqBqN

מפת לכידות זפי"ת. היכן הפרדס שבתמונה? בין הפותרים תוגרל חולצת Jaffa מהודרת

חלונית מידע מפורט למלכודת

 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

מהמפה ניתן לעבור לתצלום לווין בו ניתן לראות את חלקות 
ההדרים ואת מלכודות הניטור כעיגולים בצבעים שונים )אם אינך 
יכול לראות את תצלום הלווין לחץ על הכיתוב "לווין" בפינה 
הימנית העליונה(. צבע המלכודת מייצג את גודל אוכלוסיית 
הזבוב בקריאה האחרונה לפי המקרא המופיע בפינה הימנית 
התחתונה של המפה. כדי לראות נתונים מפורטים של מלכודת 



מחברת תרסיס

ספידי 
מכיל ∞¥≥ גרם

  SPIRODICLOFEN
בתוארית תרכיז רחיף¨ 

להדברת אקרית החלודה 
ואקרית מזרחית  

בפרדס
∞≥≠π≤¥≥∂±∏ ∫פקס ¨∞≥≠π≤≤≥∑∏µ ∫טלפון

חדש 

˙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
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המועצה לייצור צמחים ולשיווקם )"המועצה"( הוסמכה ע"י 
שר החקלאות לביצוע תכנית ההדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 

בהדרים.

הריסוס מתחיל ב-15 באוגוסט
הדברת הזבוב תתבצע ע"י המועצה באמצעות ריסוסי אוויר 
או קרקע בחומר סקסס. המועצה תחל בריסוס הזנים המוקדמים 
ב-15.8.15 ובהדרגה יורחבו הריסוסים לזנים המאוחרים יותר. 

הדברת זבוב הפירות הים תיכוני
עונת 15/16  )חשוב לכל פרדסן(

הדברה ביולוגית

מסוימת לחץ  קליק שמאלי על המלכודת – בחלונית שתיפתח 
יופיעו מיקום המלכודת, מס' המלכודת ולכידות זבוב ב-3 סבבי 
הקריאה האחרונים )כ-3 שבועות(. מאחר ולעיתים סבב הקריאה 
נמשך יותר משבוע, כל הלכידות מנורמלות ל-7 ימים. תצוגה 

זו מאפשרת לראות את המגמה של רמת הזבוב לאורך הזמן.
מפת לכידות עדכנית תהיה זמינה לאורך כל עונת הקטיף – 
מתחילת ספטמבר ועד מאי. המידע זמין לשימוש המגדלים. 
ע"ס המידע העדכני המגדלים, גם המשתמשים במתקני קטילה, 

ואת  זבוב  לנזקי  הנוכחית  הסיכון  רמת  את  להעריך  יוכלו 
 הצורך לחזק את ההדברה ע"י ריסוס עצמי או פעולות אחרות. 

אם ישנן הערות או רעיונות לשיפור בבקשה פנו אלינו. 
הערה חשובה – מי שיעקוב אחרי הלכידות יראה כי בחודשים 
נובמבר ודצמבר רמת הזבוב מגיעה לשיא. זוהי מגמה טבעית 
המהווה בהחלט סיבה לערנות אבל לא סיבה לפאניקה. ניתן 
ליצור קשר עם הנטרים ורכזי ההדברה האזוריים והם ידריכו 

ויטפלו בעניין.

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
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יצוין כי הריסוס המבוצע ע"י המועצה הוא רק מרכיב אחד 
יעילה של הזבוב.  ממכלול אמצעים הנדרש להשגת הדברה 
יעילות ריסוסי המועצה בלבד, ללא ביצוע פעולות משלימות 

הנמצאות באחריות הפרדסנים תהיה בלתי מספקת. 
המועצה אינה אחראית לנזקים שיגרמו בשל קיום תכנית זו, או 
עקב פגיעת זבוב הפירות הים-תיכוני ולא תפצה בגין נזקי זבוב 
הפירות הים-תיכוני שיתגלו בפרדסים למרות ביצוע פעולות 

ההדברה על ידה. 
בין  וחסכונית תלויה בשיתוף פעולה  יעילה  זבוב  הדברת 

הפרדסנים למועצה.
באתר המועצה בכתובת http://www.plants.org.il< ענף 
ההדרים<המכון להדברה ביולוגית<הדברת זבוב הפירות הים 
תיכוני, מופיע חומר עדכני על הזבוב והדברתו וכן הטפסים 

המצוינים בהמשך.

מה נדרש הפרדסנים 
להלן מס' נושאים שבהם נדרשים מהפרדסנים לתרום למאמץ 

ההדברה:
בחלקה.  זנים  נטיעה/שינוי  על  ההדברה  לצוות  הודעה   .1 

לנוחיותכם טופס באתר המועצה בכתובת לעיל.

יש בעיה להציב  ולנטרים  לחלקות רבות הגישה חסומה   .2
ולבדוק את מלכודות ניטור הזבוב. לעזור ולאפשר לנטרים 

גישה לחלקות )מפתח, מס' טלפון וכו'(.

להחזיק יד על הדופק, לאחר שבירת צבע הפרי לעבור בחלקה   .3
מידי שבוע ולבדוק אם יש פירות נגועים בזבוב, במקרה של 
מציאת פירות נגועים על הפרדסן להגיב מיד בריסוס מהקרקע 

בסקסס ובהודעה לרכז ההדברה האזורי.

מתקני קטילה – פרדסנים שעברו באישור המועצה להדברת   .4
זבוב באמצעות מתקני קטילה חייבים, לאחר שבירת צבע 
הפרי, בפיקוח פרי שבועי ע"י פקח נזקי זבוב מקצועי ובמשלוח 
ממצאי הביקור למועצה אחרי כל ביקור. קבלת הדוחות 
הוא תנאי להחזר היטל הדברה. טופס דיווח באתר המועצה 
בכתובת לעיל. שימו לב, בזנים המוקדמים יש לתלות את 

המתקנים כבר במהלך חודש יולי.

וקטיף מלא של כל הפרי – ביצוע קטיף מלא,  סניטציה   .5
שבסיומו החלקה נקיה מפרי, מצמצם את הצורך בהדברה. 

פירות לא קטופים הנשארים אחרי סיום הקטיף הם מוקד 
אילוח לכל הפרדסים הסמוכים. קטיף מלא, שבסיומו החלקה 
נקיה מפרי, חייב להפוך לשגרת טיפול בפרדס כמו השקיה 

ודישון.  
הודעה על חלקה קטופה  מיד עם סיום הקטיף, למניעת   .6
ריסוסים מיותרים. נתן לקבל אצל רכזי ההדברה מפה )קובץ/
הדפסה( של הפרדס/ים עם מספרי החלקות כדי לדווח על 

חלקות בהם הסתיים הקטיף. 

הודעות על ביצוע ריסוסים )SMS, תיבה קולית(  .7
א. שרות חדש – פרדסנים המעוניינים לקבל התראה במסרון 
יום לפני ביצוע הריסוס האווירי, נא התקשר לרכז ההדברה 

האזורי למסירת מס' טל' נייד.

ב. בטלמסר מס' 03-6066-142 מעודכנת מידי יום הודעה על 
הישובים בהם יתבצע ריסוס אווירי ביום למחרת ההודעה.

מפת לכידות שבועית תתפרסם מידי שבוע באתר המועצה   .8
ותאפשר למגדלים להעריך את רמת הסיכון לנזקי זבוב באזורם 
ובמידת הצורך לנקוט בפעולות משלימות לריסוסי המועצה. 
פרטים ראה מאמר בפתח מדור זה שכותרתו " מפת לכידות 
זבוב הפירות הים-תיכוני באתר המועצה".  שבועית של 

צוות הדברת הזבוב – אזורי אחריות וטלפונים

עונה מוצלחת,
דורון טימר

הדברה ביולוגית
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חקלאיים מצטיינים

בארבעת השנים האחרונות מקיימת מועצת הצמחים מסורת 
עולים  ציון המצטיינים בחקלאות. בטקס מרשים  שעיקרה 
המובחרים לבמה כדי לקבל אותות הוקרה על פועלם בענפי 
החקלאות השונים מדי שר החקלאות, מנכ"ל מועצת הצמחים 

וראשי הענפים השונים. 
כך גם השנה כבדו אותנו בנוכחותם שר החקלאות החדש אורי 
אריאל, מנכ"ל מועצת הצמחים צבי אלון כשנציגי ענף ההדרים 
על הבמה היו טל עמית, אריה שרייבר וחי בינימיני. המנחה 

היתה חגית שגב שגם הפיקה אותו.
את הנבחרים בחרה ועדה בת 12 חברים וחברה אחת כשבראשה 

צבי אלון מנכ"ל המועצה ומאיר יפרח שהוא יו"ר הוועדה. 
החקלאים המצטיינים שנבחרו השנה היו יעקב היימן )כפר 

מימון( ושי פטרו )עין חרוד איחוד(.

יעקב היימן 
יעקב היימן בן 78, תושב כפר מימון מוותיקי הפרדסנים באזור 
שדות נגב מעבד את פרדסו לבדו עד היום. הפרדס על שטח 
90 דונם כולל לימון, טבורי, מור, מיכל וקומקוט מקבל יבולים 

גבוהים מהמקובל. 
יעקב פרדסן משנת 1970 עובד בשיתוף פעולה עם מדריכי 
שה"מ וביצע ניסיונות בחלקתו כמו "הצמאה" ומניעת המלחה. 
והיה ממקימי  יעקב היה פעיל בארגון מגדלי הדרים באזורו 
הארגון, משתתף עד היום בפעילות האזורית בכנסי המגדלים.

הוא מראשוני הפרדסנים מאזור שדות נגב היווה ומהווה דוגמא 
לחקלאים באזורו, שהצטרפו בהמלצתו לענף ההדרים, שכיום 

פורח באזור הדרום.

שי פטרו – עין חרוד איחוד  
שי מהדור הצעיר יותר. בן 43, נשוי +4 יליד מושב אמציה. 
רכז פרדס משנת 2007 ומטפל ב-700 דונם פרדס ואבוקדו, 
הרכב הפרדס "אורי"- 200 דונם, "אודם" - 50 דונם, "מנאולה" 

יעקב היימן ושי פטרו נבחרו כחקלאים המצטיינים 
בענף ההדרים לשנת 2015 –תשע"ה

האירוע אותו ארגנה מועצת הצמחים התקיים זו השנה הרביעית ברציפות

חגית שגב מנחה ומפיקת האירוע

מברכים את שי פטרו 

מאת יצחק ליס 

שר החקלאות מברך את יעקב היימן ובני ביתו
שהגיעו בהרכב מלא לאירוע

-100 דונם ועוד אשכוליות אדומות ולבנות 110 דונם ופומלות 
"צ'נדלר" 65 דונם ובנוסף הוא מטפל בפרדס משותף נוסף בגודל 

של 550 דונם. 
שי שינה את הרכב הזנים בפרדסו ונטע זנים מבוקשים יותר  
כמו "אורי" ו"מנאולה". כל זאת אחרי ניתוח כלכלי של כל זן 

וזן. כתוצאה מכך היום כ-75% מהפרדס קליפים. 
הוא משתף פעולה עם מדריכי שה"מ כולל חלקות תצפית 
של "אורי" "יפעת" וכנות שונות, בנוסף מתוכנן לו ניסוי נוסף 
להפחתת זרעים באודם עם המדריכים המיתולוגים יאיר אורן 
ושלום שמואלי. שי פעיל בבית אריזה גלבוע ויזם שיתוף פעולה 
בין מגדלים ברחבי הארץ באריזה ושיווק דרך בית אריזה גלבוע 

עם יצואנים שונים. 
שי מדגיש שפרדסן שלא יהיה מקצועי ובעל ידע כלכלי, לא 

ישרוד בתחרות הקיימת.
כדי להיות מעודכן מקצועית הוא מחזק במהלך העונה את 
הקשר בין בית אריזה ליצואנים וכדי לראות את צרכי השוק הוא 

גם מקיים פגישות עם לקוחות הפרי שלו בחו"ל.
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ראיון

 חקלאי אופטימי
המאמין בחקלאות  

בני אביטן דור שני למשפחת חקלאים משקיע מהונו בפיתוח החקלאות בנגב # 
חברת  "תעשיות בני אביטן גידול ושיווק תוצרת חקלאית" 

שבראשה הוא עומד, כשלצידו אשתו סיגל,  השלימה לא מכבר השקעות 
משמעותיות בפיתוח נרחב בענף ההדרים והירקות

 השנה האחרונה הייתה לא קלה עבור החקלאים בישראל, 
במיוחד חקלאי דרום הארץ. בקיץ 2014 פרצה לחימה בדרום, 
שנמשכה מספר שבועות ואין ספק כי מבצע "צוק איתן" שיבש 
את הפעילות העסקית גם לאחר שפסקו הקרבות והשפעתו על 
המשק הייתה כהשפעתה של מלחמה גדולה, בנוסף, נחשפו 
היו  גם מנסיבות שלא  החקלאיים לקשיים שפגעו במשקים 
קשורות ללחימה – החל מהתייקרויות במחירי המים והתשומות 
האחרות, השפעות הפיגורים בעיבודים בשטחים על ההכנות 
לעונה החדשה ועד לפגיעה בשוקי היצוא כתוצאה מקריסת השוק 
הרוסי מחד ונפילת שערי המטבעות במערב אירופה מאידך.  גם 
התפטרות הממשלה בארץ והקפאת התקציב הלאומי הגבירה 

את חוסר הוודאות.
לא במקרה רק במוצאי פסח השנה, הודיעו המופקדים על 
הנושא החקלאי בממשלה )משרדי החקלאות והאוצר( כי הם 
מכירים בקשיים וכי בכוונתם לתמוך בחקלאי הערבה אך עדיין 
הם מסרבים בעת כתיבת שורות אלה לעזור לחקלאים האחרים 

במדינת ישראל ובמיוחד בדרום.  

האופק שמציעה החקלאות
אבל מתברר כי גם בתקופות שכאלה ישנם אנשי חקלאות 
הממשיכים בשגרת פעילותם, חדורי תקווה ואמונה בחוסנה 
של החקלאות ובאופק שהיא מציעה. הם מתמסרים אליה ואינם 
מסתפקים בצעדי הישרדות בלבד, אלא אף משקיעים מזמנם 

ומהונם כדי לפתח את משקיהם.
דור שני למשפחת  בני אביטן,  אחד הבולטים שבהם הוא 
חקלאים שבעת הזו משלים השקעה גדולה בפיתוח החקלאות 
ושיווק  גידול  אביטן  בני  "תעשיות  חברת  באמצעות  בנגב 
תוצרת חקלאית" שבראשה הוא עומד כשלצידו אשתו סיגל.                                                                                    

פעילות החברה שלו ענפה והיא כוללת מתן שירותי עיבוד ואריזה, 
קירור ושיווק בארץ ובחו"ל של מגוון זני הדרים וירקות למיניהם.                                            
 לא מכבר )בשנים 2014-2015( השלימה החברה פרוייקט 
השקעות משמעותי שמטרתו בין היתר, פיתוח ענף ההדרים, 

שגם יתרום לקידום כלל מיני הפירות המשווקים על ידה.
בסיור שערכתי במרכז הפעילות של החברה באזור התעשייה 
מבועים ליד ניר עקיבא, הציג בפני משה ריצקר מנהל החברה 
מכשור ומתקנים חדשים שהיא רכשה. חלקם אף בשלבי הרצה. 
כל אלה נחשבים למתקדמים בעולם ואין ספק שהם מציגים שלב 
נוסף ומתקדם בענף ההדרים בארץ. הוא גם הציג בפני פרטים 
על התנהלותה המורחבת של החברה בתחום ההדרים והירקות.                          

 להלן עיקרי הדברים:

שירותי עיבוד ואריזה לפרדסנים רבים 
 על היקף פעילות החברה אומר משה ריצקר: "החברה נותנת 
שירותי עיבוד, אריזה וקירור למגדלים רבים. את הפרי של אותם 
פרדסים היא אורזת בבית האריזה שלה שאף הוא נמצא במתחם 
שבאיזור תעשיה מבועים ליד ניר עקיבא ולצידו גם בית קירור 
מרשים. את הפרי הארוז היא משווקת בשוק המקומי ובשוקי 

העולם,". 
לדבריו, הפרדסים שמספקים לחברה פרי מפוזרים בחלק הדרומי 
של ישראל. בפרדסים הללו מגדלים מגוון זנים כשהדגש הוא 

על טיפוסי אשכוליות, קליפים, ות"זים חדשים.  
על השאלה: למה בחרה החברה להקים את מרכז הפעילות 
שלה באזור התעשייה מבועים בכניסה לניר עקיבא? הוא עונה כי 
הבעלים, בני וסיגל אביטן הם בני מושב ניר עקיבא. התחילו את 
פעילותם החקלאית בניר עקיבא, בענף הירקות, אט אט הרחיבו 
את פעילותם, התקשרו עם פרדסנים והתאקלמו בהצלחה גם בענף 

מאת יצחק ליס
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בבית האריזה בית הקירור של החברה

ההדרים. אגב, בני וסיגל אביטן הם דור שני למשפחת חקלאים.

קירור ואריזה מתקדמים  
חברת  "תעשיות בני אביטן גידול ושיווק תוצרת חקלאית" 
בולטת בכניסה לאיזור התעשיה מבועים. לצד מבנה המשרדים 
והאדמיניסטרציה נראים מבנים שבנייתם הסתיימה לא מכבר 
ולצידם מבנים ותיקים יותר. במבנים הללו פועלים בין השאר 
וחדרי הקירור המתקדמים של החברה. בחברה  בית האריזה 
מספרים כי "עד השנה שעברה היה לנו בית אריזה מהדגמים 
הקונבנציונליים. בסוף אותה השנה )2014( השקיעו הבעלים 
במערך אריזה חדש שנרכש מחברה מובילה בעולם שסיפקה לנו 
ציוד מתקדם ומתוחכם של מיון ואריזה אוטומטים. העסקה בוצעה 
כ-"TURN  KEE  PROJECT". בבית האריזה החדש שלנו 5 אורזות 
אוטומטיות והכל במבנה אחד. מחשבים מתוחכמים מאפשרים 
בקרה ושליטה מירביים לצד דיוק והפעלה החוסכת בהוצאות. 
למיטב ידיעתנו אין דגם דומה בהיקף שכזה אצל אחרים בארץ.                                                                                                            
"בית האריזה החדש הזה מיועד לארוז בשנים הקרובות את הפרי 
של הפרדסנים שכבר קשורים עם החברה מזה שנים וגם את הפרי 
של פרדסנים חדשים שיבקשו להצטרף לקהל לקוחותינו". במבנה 
לצד בית האריזה נמצא בית קירור, שנרכש אף הוא לא מכבר 
ולו תכולה של 8000 טון להדרים ולמוצרים חקלאים נוספים. 
אף הוא מודרני מאוד ומתקדם. העובדה שבית האריזה החדש 
שלנו פועל בצמוד לאולמות הקירור מעניקה יתרון לשניהם."                               

 תורמים לפיתוח החקלאות בדרום הארץ
אין ספק כי רכישת הציוד החדש, במערכות מהמתקדמות 
מחו"ל, והרחבת המבנים  באתר בו מתבצעת עבודות החברה 
מחייבים במקביל השקעה גדולה בתשתיות ובציוד חקלאי רב 

לשימוש במגוון עסוקיה.                                                                                      
משה ריצקר מנהל החברה: "בעלי החברה, בני וסיגל אביטן 
עבודה,  אנשי   ,)50( צעירים  פרטיים,  לאנשים  דוגמא  הם 
שעושים מהלך גדול שתורם לפיתוח החקלאות בדרום הארץ. 
יש להם חזון אותו הם מגשימים הודות לאמונתם בחקלאות.                                                                          
בכלל  החקלאות  לפיתוח  לתרום  רוצה  כשאתה  גם  "אבל, 
ישנם  אינה פשוטה.  והירקות בפרט, ההתמודדות  וההדרים 
הרבה סיכונים ותסכולים בדרך. הסיוע הממשלתי בהשקעות 
באיחור.                                                                                                       מגיע(  )אם  ומגיע  מועט  הוא   – בעייתי  בחקלאות 
"עם זאת, בחברה שלנו תמצא אנשים אופטימיים שמנסים להדביק 
בהתלהבותם את האחרים, במיוחד את הצעירים הסובבים אותם,  
בני האזור שיצטרפו לעבוד אצלם".                                                            

סוד ההצלחה – אמונה בהתיישבות החקלאית  
לקראת סיום אנחנו מבקשים לברר מה סוד הצלחתה של החברה 
ונענים כי "הפילוסופיה העיסקית שבבסיס הפעילות בחברה שלנו 
מונעת על ידי אידיאולוגיה המאמינה בהתיישבות החקלאית. 
להיות חקלאי אינה רק דרך להתפרנס, זו גם דרך חיים. בנוסף 
לכך, כדי להצליח יש לדאוג, להבטיח, רצף של צמיחה בחברה 
והעסקת  שלך, תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מודרנית 
עובדים מקצוענים ביותר חדורי מוטיבציה הדבקים במטרה".  

לספר  תוכל  "מה  ריצקר  משה  את  שאלנו  סיום  לקראת 
דביר,  קיבוץ  חבר  "אני  מספר:  והוא  עצמך"?  על  לנו 
לחקלאות  הפקולטה  בוגר  רבות.  שנים  לחקלאות  מחובר 
ובוגר כלכלה ברופין. בענף ההדרים  בנושא הורטיקולטורה 
הנשירים.                                                                                                                              בענף  פעלתי  לכן  קודם   ,1994 משנת  אני 
"מאז גם מלאתי  שורת תפקידים בכירים בחברות חקלאיות 

פרטיות וציבוריות".  

ראיון
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קבוצת רכישת חומרי הדברה בהנחה
של פרדסני ארגון מגדלי הדרים 

כדי להמשיך ולהצליח בקניית חומרי הדברה מוזלים, חייבים להמשיך ולרכוש חומרי הדברה במשביר לחקלאי, המשך קניה 
בהיקפים גדולים יחזק את הקשר בינינו למשביר, צריך לזכור שחברות מתחרות לא אוהבות את העסקה שקיימנו, מציאות את 

חומרי הדברה באותו מחיר ולעיתים גם פחות, כדי שלא תעזבו את אותם ספקים ותעברו למשביר. 
אם לא נמשיך לקנות במשביר, המשביר יפסיק את העסקה ואז המחירים יעלו לכולנו. 

רצ"ב מחירון לחברי הארגון מ-10.07.2015, מחירון זה תקף לחודש. לחקלאים שיש בעיות עם הסניפים מתבקשים ליצור עימי 
קשר 050-5219240.

סה"כמחיר לליטראריזהפריט

B 518.492טריטון
1735735מוספילן לריסוס

1584584מפיסטו )תחליף מוספילן(
1505505אנוידור

1479479ספידי )תחליף אנוידור(
1033330ביומקטין
1632632מובנטו

1147147קונפידור
1044.9449קודקוד )תחליף קונפידור(

594470בוטרקס
530150אלפאנול
576.5382.5ג'ברלון

566330ביג ג'יב )תחליף ג'יברלון(
2022.5450ראונד אפ

2012240טייפון
1037370אלבר סופר

252.562מגניסל
252.870עלוותי )בונוס(

254.2105גפרת מנגן )אינטרא(
2510.4260תחמוצת אבץ

539195פרוסטרן )ברזל(
542210בוליקל )ברזל(

529145פלדה
1025.5255הליוגופרית

2512300גפרביק אבקה
 E.O.S 1015150שמן

1040.7407קיפרו – אנטי רקול
544220נחושתן 
531.6158בלו שילד

552260מרק בורדו 
840.6325הרקולס

)המשך מעמוד 12(עמדה
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נכתב ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ' יעקב הרצנו, 
שלום שמואלי וניצן רוטמן

24

בפרדס

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בינונית  והחנטה ברמה  היו הפריחה  במרבית הפרדסים 
העונה. החנטה בזן 'אורי' הייתה בינונית ומטה, לאחר שנת שיא 
ביבולו בעונה שחלפה. בתקופה זו הסתיימו הריסוסים להגדלת 
הפרי באמצעות מווסתי צמחיה ותכשירי הזנה. בחודשים 
הקרובים חשוב להקפיד על פעולות לחיזוק הקליפה, מניעת 
קמטת והיסדקות הפרי ויש להקפיד על הכוונת גודל הפרי 
באמצעות השקיה ודילול פרי ידני. בזן 'אורי' מתקבלת תמורה 
גבוהה מפרי בקוטר 75-60 מ"מ, ולכן יש לשאוף לפרי בגודל 
זה. במהלך הקיץ חשיבות רבה להשקיה מדויקת, למניעת נזקי 

המלחה, להזנה נכונה ולטיפולים להדברת מזיקים. 

הדברת מזיקים
כנימות קמחיות 

בחודשים אלה פעילות ההדברה הביולוגית, הן של צרעות 
טפיליות והן של טורפים, נמצאת בשיאה. בדרך כלל יש להתאזר 
בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

כנימה אדומה
בחלקות שלא טופלו באביב עלולה להיות במהלך חודש אוגוסט 
עלייה באוכלוסייה של הדור השני. התופעה מלווה לרוב בטפילות 
ובנוכחות צרעות טפיליות וטורפים ממשפחת החיפושיות. יש 
להימנע ככל הניתן מלטפל בכנימה בתכשירי הדברה המפרים 
את המאזן הביולוגי. הטיפול בתכשירי הדברה יעיל כנגד הדרגות 
הצעירות בלבד. מדבירים בתכשירי PYRIPROXYFEN - טייגר, 
קוברה וטריגון בריכוז 0.1% או במובנטו בריכוז של 0.09%, 
בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז 
2% בנפח גבוה - 1000 ליטר לפחות. יש להקפיד על המועד 

מהקטיף: 90 יום. 

אקרית החלודה
תקופה זו מתאפיינת בפעילות ניכרת של המזיק. האוכלוסייה 
מתפתחת מהר, ודור אחד נמשך 10-7 ימים. מרבית התכשירים 
ניתנים ליישום עתה, אולם יש להשתמש בהם באופן מושכל 
מנגנון פעולה שונה למניעת  בין תכשירים בעלי  ולהחליף 

התפתחות תנגודת.
קבוצות התכשירים המומלצים:

ספירודיקלופן: אנווידור, ספידי
אבאמקטין: ורטימק, אגרירון, רומקטין, אקרימקטין, ורטיגו, 

בקטין, ורקוטל, ביומקטין.
פנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, טונטו, בוטרקס

גפרית: גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרון, 
סופה, תיוביט.

יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית 
ולשמור על טווח ימים מקטיף.

אקרית אדומה מזרחית 
אקרית זו עלולה להתפתח ולגרום נזק לעלווה ולפרי. במקרה 
של נגיעות מומלץ לרסס באחד מהתכשירים: שמן אולטראפז, 
שמן קיצי JMS, אקרימייט, בוטרקס, טונטו, אנווידור, ספיידר. 
ימי המתנה מקטיף - יש להקפיד על ההוראות המפורטות מבתי 
האריזה ומהמשווקים. לעתים מספר הימים רב מהרשום בתווית.

תריפס הסחלב - הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי 
והמזרחי, ובעונה האחרונה נראה גם באזור חוף הכרמל. מדבירים 
את התריפס בתכשיר ספרטה סופר בריכוז 0.08%. יש לנטר 
ולמצוא את התריפס בחיבור בין הפירות או בחיבור בין העלים 
לפרי. עד היום תריפס הסחלב תקף והסב נזק למשפחת האשכוליות 

ולפומלית.

הטורף סקימנוס וקמחית ההדר
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הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים
בזני הדרים מוקדמים כמו אדמוני, ניוהול, ראשון, סטסומה 
וקלמנטינה, וכן בחלקות מבכירות יש להתחיל לרסס נגד זבוב 

הים התיכון לפני תחילת ריסוסי המועצה.
להדברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקסס: התכשיר מכיל 
פיתיון + תכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב 100 סמ"ק סקסס 

ב-900 סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם 1 ליטר לדונם. 
ריסוסי כתם בקוטר של כ-1 מטר, כל עץ  היישום:  אופן 
שני, בכל שורה שנייה. רצוי לרסס על העלווה בלבד ולהימנע 
מריסוס על הפרי. ניתן לרסס ריסוסי פס בכל שורה שנייה, על 

חציו העליון של העץ. 
פרדסנים המגדלים זן מוקדם שנכנס לניבה זו השנה הראשונה, 
מתבקשים ליידע בכך מידית את רכזי ההדברה של ענף ההדרים 

במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות הריסוס.
אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית 
עם דורון טימר מהמכון להדברה ביולוגית ולקבל את אישורו 
לכך. כיום מאושרים לשימוש ארבעה מתקני לכידה: ביופיד, 
NMF וטופטראפ. בזנים המוקדמים יש לתלות את  סראטרפ, 
המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים - עד אמצע 

תריפס הסחלב

נזק באשכולית אדומה מתריפס הסחלב

ספטמבר. שיטת הדברה זו דורשת ליווי של החלקות בפיקוח 
אינטנסיבי על הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות 

התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.

הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים התיכון בהדרים
 ,NMF בכל דונם יש לתלות לפחות 10 מתקני סראטרפ או 
או 15 מתקני ביופיד, או 5 מתקני טופטראפ )מתקן יבש(, את 
המתקנים עם הנוזלים יש לתלות בלב העץ ובמקום מוצל בגובה 
של 1.8-1.5 מטר בערך מפני הקרקע. מתקנים שייתלו בשמש 
יתייבשו מהר. החומר במתקנים אמור להספיק ל-5 חודשים 
לפחות, אך מניסיון העבר עולה כי בחלק מהמתקנים החומר 

מספיק ל-8 חודשים.
את המתקנים יש לתלות כמפורט בהמשך לכל מתקן.

מתקן טופטראפ    NMF מתקן

   מתקן סרטראפ                                              מתקן ביופיד

רשימת המתקנים
כל המתקנים המלאים בחומר צריכים להיות מוצבים עד אמצע 

חודש ספטמבר; ובזן סצומה - עד תחילת חודש אוגוסט.
בזנים הרגישים )קלמנטינה מיכל, טבורי ניוהול, טבורי "קרה 
קרה" ופומלית( ובזנים המקדימים יש לתלות את המתקנים עד 
אמצע חודש אוגוסט. בזנים הרגישים מומלץ לתלות 20% יותר 
מתקנים מהרשום להלן: סראטרפ ו-NMF - 12 מתקנים לדונם; 

ביופיד - 18 מתקנים לדונם; טופטרפ - 6 מתקנים לדונם.
בחלקות ליים ולימון אין צורך לתלות מתקנים. 

מגדלי ההדרים המדבירים בשיטת המתקנים יוכלו לקבל בחזרה 
את מלוא ההיטל עבור הדברת הזבוב, בהתאם לקבלת אישור 

מענף ההדרים במועצת הצמחים. 
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דילול ידני בזני קליפים

השנה התקבלו תוצאות טובות בדרך כלל לטיפולים במווסתי 
צמיחה לדילול פרי. עם זאת, בעצים שבהם נותר פרי רב מדי 
)כ-300 פירות לעץ מבוגר בנטיעת 2X5; וכ-600 פירות בנטיעת 
4X5( מומלץ לבצע דילול ידני מוקדם ככל האפשר, כדי שלא 
ייגרם נזק רב לעץ כתוצאה מעודף יבול ולמניעת סירוגיות. 
הדילול ייעשה כך שהמרחק בין הפירות הנותרים יהיה לפחות 
5 ס"מ בין פרי לפרי, או באמצעות חיתוך קצות ענפים הנושאים 

פרי רב מדי.

ריסוס במווסתי צמיחה 
יש להקפיד ולטפל במווסתי הצמיחה המורשים בלבד ועל 
פי הרשום בתווית. אין לשלב חומרי צמיחה בחומרים שאינם 
רשומים כמותרים לשילוב בתווית. כמו כן, יש לקחת בחשבון 
את יעד הפרי ואת דרישות הקניינים. חובה להקפיד בריסוס 
על כך שרמת השאריות של מווסתי הצמיחה בפרי לא יעלו על 

הרמה המותרת ביעדי השיווק השונים.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת
בוולנסיה ובטבורי

ריסוסים בתכשירי NAA שניתנו להגדלת ממדי הפרי משמשים 
גם להפחתת קמטת. עם זאת, בחלקות ולנסיה וטבורי הנוטות 
לקמטת קשה ומיועדות לקטיף מאוחר, מומלץ לרסס להפחתת 

קמטת באחת מנוסחאות הטיפול שלהלן: 
  1956B )טריטון  0.4%+ משטח   UP-50  + ח"מ   20  GA3  .1

.)BB5 0.05% 0.025%או
)טריטון  זרחתית 0.1% + משטח  20 ח"מ + חומצה   GA3  .2

.)BB5 0.05% 1956 0.025% אוB
יולי; ובוולנסיה - במחצית  הריסוס יבוצע בטבורי באמצע 

הראשונה של חודש אוגוסט.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת ועיכוב
 התמוטטות הפרי במינאולה

בחלקות מינאולה, שהפרי בהן נוטה לקמטת או להתבלות 
מוקדמת, למעט חלקות המיועדות לקטיף מוקדם, מומלץ לרסס 
במחצית הראשונה של חודש אוגוסט באחת משתי נוסחאות 

הריסוס שלהלן: 
GA3 10 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון 1956   .1

 .)BB5 0.05% 0.025% או B
.BB5 0.15% 10 ח"מ + משטח GA3  .2

ושומר על  ריסוס באחת מהנוסחאות הנ"ל מפחית קמטת 
מוצקות טובה של הפרי הנקטף בסוף עונת הקטיף הרגילה. אם 
מעוניינים בהארכת עונת הקטיף של המינאולה, כדאי לבצע ריסוס 
באותן נוסחאות ריסוס בחודש אוקטובר; אך יש לזכור כי הריסוס 
באוקטובר גורם לעתים לפחיתה ביבול בשנה העוקבת ואינו 
מאפשר קטיף של הפרי בעונה הרגילה בשל עיכוב בשינוי הצבע.

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית
לשמירת הצבע הירוק בפומלית יש לגזום את העץ כך שהפרי 
הפנימי יהיה מואר, ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במשך כל 
עונת ההשקיה. במקרה של מחסורי ברזל יש לטפל בכילאטי 
ברזל. מומלץ לרסס ב-GA3 בתוספת חומרים המשפרים את 
השפעתו הפיזיולוגית לפני שבירת הצבע )בין סוף יולי לתחילת 
ספטמבר, בהתאם לאזור ולכנה(. בדרך כלל מומלץ לחזור על 
יום מתום הריסוס הראשון. בחלקות פומלית  הריסוס 40-30 

הנוטות לשבירת צבע יש לבצע לעתים ריסוס שלישי.
נוסחאות הריסוס המומלצות:

.0.04% L-77 5 ח"מ + משטח GA3  .1
GA3 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון   .2

B 1956 0.025% או BB5 0.05% או טיבולין 0.025%(.
.BB5 0.15% ח"מ + משטח GA3 5  .3

הערה: אם מרססים נגד מזיקים בשמן 1.75%-1%, מומלץ 
לשלבו ב-GA3 5 ח"מ. 

יש להשתמש רק בתכשירי ה-GA3 המורשים על פי הרשום 
בתווית.

מוטציות
בעונה זו אנו עוקבים אחר המוטציות בזנים המוקדמים: ניוהול, 
מיכל מוקדמת, אדמוני וראשון בעלי פרי גדול וסטסומה בצבע 
תרוג או בעל פרי מועט זרעים. בעניין זה ניתן לפנות ליעקב 

הרצנו, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז חדרה, 
טל': 04-6303411, נייד: 050-6241436.

טיפולים לקבלת לימון קיצי
הצמאה

עצים הנמצאים בעיצומה של ההצמאה רצוי לגזום לגובה של 
2.5 מ', לפתוח את מרכז העץ בקוטר של עד 2 מ', לפתוח דלת 
ברוחב של 90º ולהרים שמלה לגובה 50 ס"מ מהקרקע. כניסת 
אור לעץ תזרז התעוררות ניצנים שיהפכו לפרחים וישפרו חנטה. 
ויסייע  הגיזום ישפר את יישומם של חומרי ההזנה וההדברה 

ליצירת תנאים שיקשו על התפתחות הכנימות הקמחיות.
יצירת פרי קיץ ללא הצמאה: יש לבצע קיטומים עוקבים של 
הצימוח הצעיר כאשר הוא מגיע לאורך של 20-10 ס"מ. ענף 
צעיר שלא נקטם - יש להסירו בבסיסו למניעת הצטופפות הנוף 
וגדילת העץ מעבר לממדים הרצויים. יש להלבין ענפים חשופים 

לשמש כדי למנוע מכות שמש.
דישון לימון: בשוק המקומי יש דרישה ללימון קיץ ששבר 
צבע לצהוב, לכן מומלץ להפסיק את הדישון החנקני ואת ריסוסי 
הדישון העלוותיים בחלקות עם פרי קיצי. השלמת מנת החנקן 

תינתן לאחר הקטיף. 

גיזום במהלך הקיץ והסתיו
בעצים שבהם בוצע חילון ודילות יש להסיר את כל הענפים 
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שפרצו במרכז העץ על ענפי השלד עד גובה של 1.5-1 מ', כדי 
למנוע את סגירתם. חלקות שלא הולבנו ונפגעו ממכות שמש 

יש לחטא במרק בורדו 1%.

ממשק השקיה ומליחות בפרדס
הקיץ כבר בעיצומו, ותנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל 
אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק ניכר ממנת 
המים בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 30% מסך 

הכמות השנתית(.
מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה 
פגיעה בפוטנציאל הצימוח,  היבטים:  בגידול משני  לפגוע 
ובהמשך - בהתפתחות הפרי; עלייה במליחות הקרקע שבעקבותיה 
יורד כושר העץ לקלוט מים עד שנגרמת פגיעה פיסיולוגית 
משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, ואף רעילים, 
המורכבים מיוני כלוריד ונתרן. הנתרן אף פוגע באופן הרסני 

במבנה הקרקע.
במרבית הפרדסים תחולק מנת ההשקיה השבועית ל-4-2 
השקיות. באזורים שבהם שיעורי האידוי והדיות נמוכים יותר, 
או בקרקעות חרסיתיות כבדות, ובחלקות שבהן מקור המים בעל 
מליחות נמוכה יחסית, ניתן להסתפק בשתי השקיות שבועיות, 
ובמקרים קיצוניים ניתן להסתפק גם בהשקיה שבועית אחת. 
כאשר מרקם הקרקע חולי, איכות המים נמוכה והם מכילים 
מלחים רבים, ושיעורי האידוי והדיות בחלקות גבוהים - יש 
להגדיל את מספר ההשקיות השבועיות, לרוב ל-4 השקיות 
מספר  את  להעלות  יש  מיוחדים  בתנאים  השבוע.  במהלך 
ההשקיות השבועיות עד להשקיה אחת ביום, כמו במקרים של 
איכויות מים ירודות ביותר, שלרוב גם אינן מתאימות לקיום 
פרדס מיטבי, כך שבהשקיה יום-יומית נשמרת רטיבות הקרקע 
במצב של קיבול שדה, ושיעור המליחות בקרקע אינו עולה 

מעבר לשיעורו במי ההשקיה. 
יש להשקות במנות קטנות ובתדירויות גבוהות, גם כאשר 
ידוע על מי תהום גבוהים )שכבת מים כלואים(, כך שבאמצעות 
השקיות קטנות תישמר שכבת קרקע מורטבת קטנה יחסית, 
ולעתים לאחר זמן מה, בממשק מושכל ניתן להנמיך במהלך 
עונת הקיץ את שכבת מי התהום. פתרון הנדסי של ניקוז יעיל 

יותר צריך להישקל ולהיבחן. 
השקיה במרווחים צפופים תישקל בתנאי מיוחד נוסף: כאשר 

הקרקע היא אבנית ביותר או רדודה מאוד.

 5( 4-1 מתייחסים לפרדסים מבוגרים  הנתונים בטבלאות 
שנים ומעלה(

הערה: על סמך ניסויים ותצפיות שנעשו בשנים האחרונות, 
עדכנו את מקדמי ההשקיה בזן 'אורי', והם נמוכים יותר מאשר 
בשנים הקודמות. עם זאת, אנו ממליצים להיעזר באמצעים 
נוספים, כמו טנסיומטרים, מקדח קרקע, והשקיה על פי גודל 

הפרי )פורסם בדפון נפרד( לקביעת מנת ההשקיה.

טבלה 1: תחנת תל מונד )תת-אזור בית דגן(

חודש
קבוצה א'

פרי גדול,  יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך, חשש 
לקבלת פרי גדול

הזן אורי

0.650.600.55יולי
0.750.700.60אוגוסט
0.900.750.50ספטמבר

טבלה 2: עכו )תת-אזור עכו(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
גדול

הזן אורי

0.700.600.55יולי
0.800.700.65אוגוסט
0.900.800.50ספטמבר

טבלה 3: ניר העמק )תת-אזור העמקים הצפוניים(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי גדול
הזן אורי

0.650.600.50יולי
0.750.650.60אוגוסט
0.800.700.45ספטמבר

טבלה 4: גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי גדול
הזן אורי

0.750.700.65יולי
0.850.800.70אוגוסט
0.950.850.55ספטמבר

הערות לטבלאות
טבלאות מקדמי ההשקיה המובאות לעיל מיועדות לעצים 
בוגרים ומבוססות על התאדות מחושבת לפי שיטת פנמן-מונטיס. 
הטבלאות מבוססות על פרדס נורמטיבי בריא עם יבול ממוצע 
בינוני עד גבוה. בפרדס שצפוי בו יבול גבוה, יש להגדיל את 
מנת המים בכ-20%-15%; ואילו בפרדס המניב פחות מהממוצע 
או סובל מעקות שונות כמו מליחות, ניקוז בעייתי או מחלות, 
יש להפחית את מנת המים הכללית בכ-40%-30% מהמומלץ 

בטבלאות.
הטבלאות המופיעות להלן מתייחסות להתאדות מחושבת לפי 
פנמן-מונטיס במהלך כל היממה )יום ולילה(, כפי שמקובל בכל 
הגידולים במקומות רבים בעולם. לפי מדיניות משרד החקלאות 

ושה"מ, מומלץ להשקות על פי שיטה זו.
טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-האזורים, תחנות 

התאדות וזני ההדרים השונים ניתן למצוא באתר שה"מ:
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http://www.shaham.moag.gov.il; תחת "תחום שירות 
שדה" < מידע מקצועי < מקדמי השקיה להתאדות מחושבת 

במטעים, בפרדס 2015.
את נתוני ההתאדות המחושבת ניתן למצוא באתר "שימור 
http://www.meteo.co.il/ :קרקע, משרד החקלאות" בכתובת
נתונים מתחנות משרד  Default.he.il.htm. באתר מופיעים 

החקלאות ומתחנות השירות המטאורולוגי. 

הכוונת גודל הפרי על ידי ויסות כמויות ההשקיה
בדפון "השקיית הדרים על פי קוטר הפרי, קיץ 2015" צוינו 
קוטרי הפרי הרצויים בחודשי ההשקיה השונים ל-9 זנים. מומלץ 
לבדוק את קוטר הפרי אחת לשבועיים ולשנות את מנת המים 

בהתאם לטבלאות המופיעות בדפון שהוזכר.

המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה
פרדסנים שטרם הספיקו לבצע בדיקת קרקע לניטור מלחים, 
מומלץ שיעשו זאת בהקדם האפשרי. דיגום קרקע יש לבצע עבור 
שכבות הקרקע בעומקים: 30-0 ס"מ ו-60-30 ס"מ. כדי לאפיין 
היטב ובאופן מייצג את הקרקע, יש לדגום מ-20-15 נקודות 
במרחק של כ-50-40 ס"מ משלוחת הטפטוף ליד הטפטפות 

הסמוכות לגזע העץ.
בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, רצוי להיוועץ במדריכי 
שירות שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה והדחת 

המלחים בחלקה.
וסוגי היונים המרכיבים אותם - מקורם בשלושה  המלחים 

גורמים עיקריים:
1. מי המקור )מי ההשקיה(.
2. הקרקע והמינרלים שבה.

3. הדשנים המוספים במהלך הגידול.

 השפעת המליחות על הצימוח בפרדס נובעת משני גורמים 
עיקריים:

מכך  כתוצאה   - בקרקע  האוסמוטי  הפוטנציאל  עליית   .1
אספקת המים לעץ )גם כשתדירות ההשקיה וכמות המים 
הן אופטימליות( אינה נעשית בצורה מיטבית; העץ מתחיל 
להתייבש, העלים מתחילים לקמול וסימני המלחה אופייניים 
בשולי העלה מצביעים על בעיית המלחה. לרוב ערך הסף 
מסמן מגמה של תחילת המלחה ופגיעה פוטנציאלית בפרדס, 
כאשר בבדיקות קרקע בעיסה רוויה רמת המוליכות החשמלית 
גבוהה מ-2.5 דציסימנס/מטר. בחלקות שבהן נעוצים משאבי 
יהיה ברמת  תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת ההמלחה 

מוליכות חשמלית הגבוהה מ-3.5-3.0 דציסימנס/למטר.
ונתרן מתחילה  יונים כמו כלוריד  רעילות ספציפית של   .2
להיווצר בעץ. ריכוז היונים הללו בעלים עולה, ובמקרים 
קיצוניים הפרדס שהוא מטע רב-שנתי הופך "למטע נשיר". 
נוספת עלולה להיגרם מעלייה בריכוז  רעילות ספציפית 

הבורון בעלים. 
אין בהכרח קשר ישיר בין איכות המים מבחינת סך תכולת   
המלחים שבהם )רמת המוליכות החשמלית המדודה( לריכוז 
הבורון בהם. כאשר ריכוז הבורון במים גבוה מ-0.4 מ"ג/ליטר, 
יש לנטר את ריכוזו בעלים באופן קבוע מדי שנה בחודשי 
הסתיו בבדיקות העלים. רמות הבורון במי הקולחין פחתו 
משמעותית בשנים האחרונות בעקבות התקינה לגבי הטיפול 
בבורון והפרדתו כבר במי המקור לפני כניסתם למי הקולחין. 
עם זאת, כל פרדסן המשתמש במי קולחין, בנוסף לבדיקות 
המליחות הכלליות שהוא מבצע במי המקור, צריך לבדוק 
גם את ריכוז הבורון במים במהלך העונה כולה. גם הקרקע 
מהווה מקור נוסף לבורון, לכן בנטיעת פרדסים חדשים, אם 
חסר מידע מספיק לגבי תכונות הקרקע והפרמטרים הכימיים 
השונים בה, יש לאפיין גם את רמת הבורון בקרקע. רמות 
בורון בקרקע הגבוהות מ-0.5 מ"ג/ק"ג עשויות להצביע על 

בעיה פוטנציאלית.
כאמור, מקורות המלח שונים בין האזורים ובין איכויות המים. 
לקבלת אינדיקציה ראשונית לרמות שבהן ניתן לזהות מצבי 

המלחה או תחילת המלחה ניתן להיעזר בטבלה שלהלן.

טבלה 5. טבלת עזר להגדרת ערכי סף למליחות )עומק 60-0 ס"מ(

מליחות מי ההשקיה
EC )דציסימנס/מטר(

מליחות הקרקע )ברוויה(
EC )דציסימנס/מטר(

0.8-0.51.5-1.0

1.5-12.0-1.5

2.5-2.03.5-2.5

הטבלה מייצגת מצב בו כתוצאה מהשקיה בגירעון מתחילה 
המלחה שנמדדת ב-EC. ההמלחה היא נגזרת של איכות המים, 
ולכן אם איכות המים מלכתחילה ירודה יותר, אזי גם מדידת 

המליחות בקרקע גבוהה יותר.
בטבלה מוצב הערך הצפוי מאיכויות מים שונות בקרקע, ולכן 
יש להתייחס לתחילת תהליך ההמלחה בחלקה כתלות באיכות 
מי ההשקיה. בחלקות שבהן מי ההשקיה הם 2.5 דציסמנס/מטר 
ומעלה, צפויה פחיתת יבול. רק בקרקעות מנוקזות מאוד, שבהן 
ניתן לבצע שטיפת מלחים יעילה, תיתכן כמות יבול סבירה או 

איכותית גם בתנאי מליחות קשים אלו.

ניהול ממשק מליחות
מניסיון העבר עולה כי הזנים מינאולה, אורי ולימון על כנת   •

הוולקה רגישים במיוחד לעלייה במליחות הקרקע.
כנת הטרויר ידועה ברגישותה למליחות, בעוד שכנת החושחש   •
ידועה בעמידותה. בחירת כנות בהתאם לקרקע ולמי ההשקיה 

היא תנאי הכרחי להצלחה.
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בעבודות שביצע בשנים האחרונות ד"ר ערן רווה מתחנת   •
גילת של מנהל המחקר החקלאי נמצא שבזנים שבהם מבצעים 
חיגור )כדוגמת זני הקליפים, ובמיוחד בזן אורי( עולה ריכוז 

הכלוריד והנתרן בעלים, לעומת עצים ללא חיגור. 
תורמים  בקרקע  או המפוזרים  במים  המוספים  הדשנים   •
להעלאת המוליכות החשמלית, ולכן בזנים הנקטפים מאוחר 
אפשר לפרוש את מתן הדשנים על פני תקופה ארוכה יותר 
)עד חודש אוקטובר(, וכך להפחית את ריכוזם במים. דשני 
אשלגן כלורי יש ליישם כדשני יסוד בשלהי עונת החורף, 

כך שהכלוריד יישטף ע"י הגשמים ביתר יעילות. 
במקומות שבהם מי ההשקיה מלוחים וריכוז הכלורידים בהם   •
גבוה יש לשקול במהלך העונה שימוש בדשנים דלי כלור 

או נטולי כלור המבוססים על אשלגן חנקתי.
בפרדסים שבהם תופעת המלחת הקרקעות נשנית מדי שנה,   •
יש לשקול הכנסת משאבי תמיסת קרקע בעומק 30-0 ס"מ, 

ובמקרים מיוחדים גם בעומק רב יותר.
רישום קבוע של תוצאות בדיקת הקרקע או של משאבי   •
תמיסת הקרקע והפיכתן לגרפים יסייעו למעקב אחר רמת 
המליחות ולקבלת פתרון יעיל בזמן אמת, ולא לאחר שנגרם 

כבר הנזק העיקרי.

ממשק שטיפת הקרקע
בהמלחת קרקעות קלות לרוב ניתן לבצע הדחת מלחים ע"י 
העלאת מנת המים בשתיים או בשלוש השקיות עוקבות בשיעור 
של 50% ממנת המים הרגילה. בקרקעות קלות ניתן להסתפק 
בשתי מנות מים מתוגברות עוקבות, ואילו בקרקעות כבדות יש 

צורך לעתים בארבע השקיות ויותר.
לרוב יעילות הדחת המלחים עולה - ככל שמנת המים בשטיפה 

עולה.
בקרקעות קלות או מנוקזות לא מתעוררות בדרך כלל בעיות 
בביצוע מנת הדחה גדולה. בקרקעות כבדות, ובמיוחד באלה 
שהניקוז בהן לקוי, יש לחלק את מנת השטיפה לכמה מנות. 
אצבע מנת המים הדרושה להפחתת המליחות בקרקעות כבדות 
גבוהה פי 2 ויותר מזו שבקרקעות קלות; לדוגמה, בעוד שבקרקע 
כבדה מנת המים הדרושה להדחה של מלחים היא 50-30 מ"ק/

דונם, בקרקעות קלות כדי להגיע לאותן תוצאות ניתן להסתפק 
ב-20-15 מ"ק/דונם.

כאשר נתקלים בבעיית המלחה קשה בקרקעות כבדות, כדי 
לייעל את שטיפת המלחים, יש להפסיק את ההשקיה למשך 
שבוע עד עשרה ימים. לעתים מתחילים להיווצר סידוקי קרקע, 
כך שלאחר ההפסקה ניתן להשקות במנת השקיה מסיבית אחת 

של 40-25 מ"ק/דונם, מבלי לגרום להצפת השטח.
יכולת בקרת ההשקיה בזמן אמת ובתנאים העכשוויים בשטח 

מאפשרת השקיה נכונה ומדויקת יותר.

הדברת עשבים
הדברת מטפסים

חנק ואורגיה שלא טופלו נמצאים בחודשים אלה בשיא צמיחתם 
ומכסים את העצים. כשהאורגיה בשיא פריחתה, נראים עליה 
וזהו בדיוק המועד  פרחים לבנים בעלי חמישה עלי כותרת, 
למניעת חנטת הפירות והפצת הזרעים. את מרבית המטפסים 
לא ניתן להדביר על ידי ריסוס בקוטלי עשבים אלא יש לפעול 
למניעת הפצת זרעיהם והתפשטותם בפרדס. להשגת מטרה זו 
מאתרים את הצמחים הבוגרים ועוקרים אותם מהשורש. נבטים 
חדשים שגובהם עד 30 ס"מ מדבירים באמצעות ריסוס בגלייפוסט 
D+1.5%-2,4. טיפול זה מומלץ גם כנגד אספרגוס לפופית, דלעת 

הנחש, שעונית ובלוטנית אפריקאית.

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית 
הדברה בין השורות: אם העשבייה גבוהה, מומלץ לכסח. עם 
התחדשות הצימוח מרססים בגלייפוסט בריכוז 2%-1.5% + 
אלבר סופר או אמינופיליק 0.3% או אמינובר 0.25%. המלצה 
זו תועיל כאשר העשבייה כוללת הגה, חבלבל, לפופית, ינבוט, 
קייצת, יבלית, חלבלוב כעור, סולנום מכסיף, סולנום החדק ועוד. 
בפרדסים צעירים )עד שלוש שנים( יש לנקוט משנה זהירות: 
לא לרסס ברוח ולהימנע מהרטבת הגזעים. אם משקים בטפטוף, 
יש לשמור על מרחב נקי מעשבייה ברוחב של 50 ס"מ לפחות 
מהגזע; ואם משקים בממטירונים או במתזים, רוחב המרחב הנקי 

מעשבייה יהיה מטר אחד לפחות מהגזע. 

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית לאורך הטפטפות 
היא  בפרדסים שגילם מעל שלוש שנים, כאשר ההשקיה 

בטפטוף במים מושבים
הדרך הנוחה ביותר להדברת העשבייה לאורך הטפטפות היא 
באמצעות תכשיר ברומאסיל )הייבר X, אורגן 80, הנטר( בכמות 
של 100-50 ג'/ד'. במים מושבים ניתן לשלב עם ההשקיה, ורצוי 
ליישם בשליש האחרון של ההשקיה. ניתן לחזור על הטיפול לאחר 
כ-40 ימים. אם בוצע גיזום שמלה להרמת הענפים הסמוכים 
לקרקע, ניתן לרסס במוט משכיב בגלייפוסט 1.5% + אמינובר 
או אלבר סופר 0.3%. אין לרסס בדיזה זורקת, המרטיבה את 
העלווה הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף הנמוך ובשל 
הפיזור הבלתי אחיד של החומר. אם יש צורך, ניתן לשלב מונע 
הצצה דיאורון 250-200 ג'/ד', במיוחד אם משקים במתזים או 

בממטירונים.

הדברת עשבים בפרדס צעיר
לאחר שהוצאו משימוש כמה קוטלי עשבים יעילים, יש לנקוט 
משנה זהירות ביישום התכשירים שנותרו, בהתאם להערות שלהלן:
תכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים, במיוחד במינון  א. 
גבוה או בריסוס במינון נמוך בקרקע רטובה, ולכן מומלץ 
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לרסס יום לאחר ההשקיה. תכשירי גלייפוסט אינם מומלצים 

לריסוס בפרדס בשנתו הראשונה.
אין להשקות לפחות יומיים מהריסוס בגלייפוסט. ב. 

ריסוס של כל אחד מהתכשירים לא ייעשה ברוח, ולו הקלה  ג. 
ביותר, ואין להרטיב את הגזעים.

לתכשירי אוכסיפלורופן )גול ודומיו( לחץ אדים גבוה העלול  ד. 
לגרום לפגיעה בלבלוב הצעיר ולנשירת עלים, ולכן הם אינם 

מומלצים לשימוש בקיץ. 
להדברת עשבייה קיימת ניתן לרסס בסטה 1.5%. רצוי לרסס  ה. 

על עשבייה נמוכה בגובה 10-5 ס"מ.
ריסוס כתמים במרסס גב - ניתן להסתפק בהרטבה ולא יותר  ו. 

מכך, כדי להימנע מהגעת עודף קוטלי עשבים לקרקע.
הדברת עשבייה בפרדס בשנתו השנייה

 להדברת נבטים ניתן לרסס בגלייפוסט 1.5%-1%; וכן בגלייפוסט
1%-0.75% + קוורץ 40 ג'/ד'.

עשבייה רב-שנתית ניתן להדביר באמצעות ריסוס בתכשירי 
D-2,4 )אמינובר, אלבר סופר, אמינופיליק ובר(, ויש להקפיד 

שלא לרסס ברוח.

אין לרסס את נוף העצים במרסס המשמש לריסוס 
עשבייה, גם אם נשטף היטב!

קייצת - מומלץ להדביר את הנבטים הצעירים בגלייפוסט 
.2,4-D בשילוב תכשירי

הקייצת המבוגרת אינה מודברת היטב. עשבייה גבוהה שחמקה 
מההדברה יש לכסח לפני יצירת הזרעים. 

מחלות
פיטופטורה, פוזריום וריקבון לבן

שתילים צעירים - בעודפי מים נרקבים השורשים בשל הידבקות 
בפטריות הפיטופטורה, הפוזריום או הריקבון הלבן. השקיה 

נוחים להתפתחות המחלות  יוצרת תנאים  במרווחים צפופים 
בדיוק כמו השקיה בעודף. יש להימנע מעודפי מים.

שתילים מבוגרים - למניעת מחלות אלה מומלץ להרחיק את 
הטפטפות כ-40 ס"מ מהגזע. 

אלטרנריה
המחלה גרמה נזקים קשים בעונה האחרונה. אקלים נוח, לחות 
יוצרים תנאים  גבוהה יחסית, ערפילים וטמפרטורה מתאימה 
נוחים להדבקה. מומלץ לרסס למניעה או על פי ניטור, כאשר 

מזהים נגיעות חדשה על העלים והפירות. 
נובה, מיכל,  הזנים הרגישים ביותר למחלה הם מינואלה, 

מירב ומורקוט.
עלעלת

בנטיעות צעירות ניתן לזהות עצים נגועים לפני הלבלוב הקיצי. 
מומלץ לעקור אותם ולשנטע בשתילים בריאים.

בזן ניוהול מומלץ לעקור את העצים שנראים בהם סימנים 
הדומים לעלעלת, במיוחד אם הם כלורוטיים.

מאלסקו
כדי לאתר עצים נגועים בשלבי ההדבקה הראשונים, יש לבצע 
גיזום של כל הענפים היבשים. המחלה פוגעת בעיקר בלימונים, 
באתרוגים ובליים, אך עלולה לפגוע בקליפים שונים, באשכולית 
ובפומלית. התפשטות המחלה נעשית ע"י נבגים, המתפתחים על 
הענפים היבשים בעץ הנגוע. יש לשמור על סניטציה קפדנית 
ולמנוע נוכחות של ענפים יבשים ועצים נגועים בחלקה, ולכן 
חשוב לשרוף כל ענף או עץ נגועים. כמו כן, יש לבדוק כל עץ 

מתנוון וכל ענף יבש ולוודא שאינו נגוע במחלה.
החמה

נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ 
נזק  גורמת  היבשים, שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה 
לקליפת הפרי הדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה. פרי 

הנגוע במחלה פסול לשיווק טרי.
כדי למנוע את הנזק, יש לרסס בחלקות עם היסטוריה של 
יוני  החמה, בתכשיר נחושת כגון קוציד בריכוז 0.25% בסוף 

עד תחילת יולי.

 על מחירי הגבינה הלבנה והשמנת והוזלתן בשיעור של כ-20%.
ירידות אלה ניתן לייחס לתחרות העזה בין רשתות השיווק 
ולעלייה במודעות הצרכנית בקרב הציבור. פער התיווך הקמעונאי 
נותר בשיעור של כ-45%, בדומה לזה מ-2013. פער התיווך 
הקמעונאי בירקות טריים ירד אשתקד ל-46% מ-53% ב-2013 

אך בפירות טריים עלה ל-44% מ-38% בשנת 2013.
 1.4% ירידה בשיעור של  גם  במשרד החקלאות מציינים 
במדד מחירי התשומות החקלאיות בשנת 2014 ביחס ל-2013, 
שהורגשה בענפי בעלי החיים והצומח והושפעה מירידה במחירי 
הדלק והשמנים ובמחירי תשומות לגידולי בעלי חיים - שירדו 

בשיעור של כ-3.2%. 

פער התיווך הקמעוני חושב כהפרש בין המחיר אותו נדרש 
הצרכן לשלם )על פי דיווח המחירים של הלמ"ס( למחיר אותו 
משלם הקמעונאי בשוק הסיטוני )לפי נתוני הסקירה של משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר בשווקים בצריפין ובירושלים(. פער 
התיווך הקמעוני בשנת 2014 מסתכם בכ- 45%, דומה לפער 
בשנת 2013. הפער בירקות טריים עמד על 46% בשנת 2014, 
ובפירות טריים הפער היה 44%,   .2013 לעומת 53% בשנת 
לעומת 38% בשנת 2013. פער התיווך בירקות הצטמצם עם 
השנים וירד לפער של 46%, לעומת הפירות שמאופיינים על 
ידי עונתיות, והפער משתנה משנה לשנה ונע בין 38%-46%.

)המשך מעמוד 14( מה קורה
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קוטל עשבים בררני, להדברת עשבים רחבי עלים במטע. 
אמינובר הינו תכשיר סיסטמי הנקלט ע"י כל חלקי הצמח, ופוגע בתהליכים רבים בצמח.

בשילוב עם גלייפוסט מדביר אמינובר עשבים 
רחבי עלים קיציים וחורפיים רבים כגון:

בטיחות בשימוש:
2,4-D אמינובר הוא הפחות נדיף מבין תכשירי

חסכון במחיר:
אמינובר מרוסס בריכוז נמוך )0.25%(

נוחות בשימוש: 
אמינובר ארוז בשקית מסיסה המתמוססת במגע עם 

המים במיכל הריסוס.

הגאינבוטדו שןרגלת הגינהירבוזים

טיון דביקסולנום זיתניארכוביתמצליביםסלקיים

קוטל עשבים אמינובראמינובר
הורמונלי
)2,4-D(

הדברת עשבים במטע




