
ידיעון ענף ההדרים במועצת הצמחים | גיליון מס' 112 | נובמבר  2015

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

ארגון מגדלי ההדרים בישראל

יבוטל המס על המעסיקים עובדים זרים 
ראיון עם הפרדסן הוותיק אבי לב 

מומחה בעל שם עולמי – ישראל מעצמת מים בעולם

תפוזים לאחר הסערה הגדולה
 שפקדה אותנו בתחילת העונה

 )באדיבות קנט(



∞µ≤≠∏∑¥µ≤≤≤  ≠ טל  נייד∫ 
∞µ≤≠∏∑¥µ≤≤∞ ≠ נייד∫ שולי

משתלות בני דרור בע¢מ
דÆנÆ השרון התיכון

∞π≠∑π∂≥≥±∞ ∫טלפון
∞π≠∑π∂∑µ∑± פקס∫ 

עצי פרי
 כל זני ההדרים 

 אפרסמון   שסק   אנונה 
 פקאן   תאנה   רימון   גויאבה

איכות ואמינות
דיו

טו
 ס

ה



מנהל ענף ההדרים:

טל עמית
tal@plants.org.il

עורך:

יצחק ליס
liss1@netvision.net.il

חברי המערכת

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

כתובת המערכת

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

מחלקת מודעות:

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

הפקה והדפסה:

דפוס האוזר בע"מ, גבעתיים
טל': 03-5711908

2015 | נובמבר   112 ידיעון ענף ההדרים במועצת הצמחים | גיליון מס' 

➽

תוכן➽

תמונת מצב 4
טל עמית

עמדה6
חי בנימיני

ראיון7
ראיון עם הפרדסן הותיק אבי לב 

מה קורה10
לקט חדשות

מים12
ישראל מעצמת מים בעולם

המכון להדברה ביולוגית14
זבוב הפירות הים תיכוני – תמונת מצב

נזקי הסערה16

בפרדס23
המלצות לעונה

3

תפוזים לאחר הסערה הגדולה שפקדה אותנו
בתחילת העונה



4

צפויה  ירידה עצומה של 20%
ביבולי ההדרים בספרד 

מאת: טל עמיתתמונת מצב

כמידי סתיו אנו מנסים לאסוף נתונים על תחזיות היבולים 
של מתחרינו בשווקים. בדרך כלל, כנס ק.ל.א.ם שנערך באופן 
קבוע באוק' כל שנה )בו מתקיימת גם אסיפה כללית ואישור 
תקציבי של הארגון(, משמש כמקור מידע מצוין למידע שכזה. 
המצב בארגון הוא בכי רע, ובשל כך הופיעו רק 3 )!( מדינות 
לאסיפה הכללית – ספרד, מרוקו וישראל. לא אכנס כאן לפירוט 
הבעיות )שדנו בהן ארוכות בכנס( – כי אין זה המקום. אולי 

ברשימה נפרדת, באחד הגיליונות הבאים.

להלן עיקרי הנתונים שפורסמו: 
פלורידה

צפויה שם ירידה נוספת ביבול האשכוליות בסד"ג 10-15%. 
המשמעות – פחות כ 300,000 תיבות לאירופה .הפרי קטן ויידרש 
קטיף סלקטיבי. הקטיף יחל בשבוע 42. בשל שער היורו/דולר 
וגדלות לקיום הפרדסים – האמריקאים  וההוצאות ההולכות 

ידרשו מחירים גבוהים מאוד לפרי שלהם.

ספרד
כפי שציינו לעי"ל צפויה ירידה עצומה של 20% ביבולי ההדרים 
בספרד - מיבול של 7.089 מיליון טון ב-14/15 ליבול  של 5.725 
מיליון טון ב-15/16. שרבים ארוכים בעונת הפריחה פגעו בחנטה 
וגרמו לנשירה רבה של חנטים ופירות. באזורים מסויימים גשמי 

קיץ חזקים הוסיפו נזקים בשלב יותר מאוחר של העונה. 
בשנה שעברה רשמה ספרד יצוא שיא של פרי הדר – 4 מיליון 

טון ובך הגיעה כנראה לנקודת השיא, ממנה מתחילים לרדת.
מנתונים ראשונים המגיעים מספרד המצב שם ממשיך להיות 
בעייתי. למרות גידול מתמשך ביבולים וביצוא, בחמש השנים 
האחרונות, התחרות בשווקים וההוצאות הגדלות והולכות – שחקו 

את רווחי המגדלים ורבים נטשו את הגידול. 
קליפים - צפויה ירידה מ-2.376 מיליון טון אשתקד ל–1.9 

השנה – פחות 20%.  
יבולי  וירידת  נפגע הכי חזק  ביותר(  )הגדול  ולנסיה  אזור 
הקליפים באזור זה הם בשיעור 25%. אזורי הגידול האחרים 
נפגעו בשיעורים יותר נמוכים )כ-10% כ"א(. הזנים שבולטים 
בירידת יבולים : הרננדינה – 30%, קלמנולס – 25.7%, אורוגרנדה 

33.5%, נובה – 21%, סצומה – 22%.
היבול בזן אפורר היה בעונה שעברה כ-140,000 טון, ולטענתם 
– כניסת שטחים צעירים לניבה מלאה תחפה על הירידה ביבול 

ליחידת שטח ולכן היבול יהיה כמו שנה שעברה. 
למרות העקירות, מדווח על נטיעות בהיקפים גדולים יחסית 

של הזנים ארופטינה, קלמרובי ואורונולס.
תפוזים – הירידה ביבול היא מתונה יותר – רק 16%. מ–3.522 

מיליון טון אשתקד, ל 2.972 העונה.
כמו כן נמשכת ירידה בשטח בשיעור 3.4%. נעקרים הזנים 
תומפסון, ליין לייט וושינגטון )כולם טבוריים( וניטעים הזנים 
 .Powell , M-7 ,Chislett ,Barnfielt ,Valencia Midknight ,Delta

בזן התפוזים העיקרי– הנבלינה – היבול ירד מ-702,500 טון 
ב-14/15, ל-578,500 טון העונה )ירידה של 17.7%(. בליין – 

לייט, השני בגודלו, הירידה ביבול היא 25%.
אשכוליות – כמו בתז"ים צפויה ירידה מתונה יחסית בשיעור 
16.4%. בעונה שעברה יוצרו בספרד 78,000 טון אשכוליות, 

ואילו העונה צפויים להיקטף רק 65,000 טון.
לימונים – היבול הצפוי בעונת 15/16 הוא 784,500 טון. זהו 
יבול נמוך ב-28.5% מיבול השנה הקודמת )1.1 מיליון טון(. 
הסיבה היא תנאי אקלים קיצוניים בזמן הפריחה והחנטה. למרות 
הירידה ביבול, ספרד מתכננת לפתוח שווקים חדשים ללימונים 

שלה בקנדה ובאיחוד האמירויות.

טורקיה
טורקיה לא פרסמה כל מידע רשמי והמידע הוא ממקורות 

פרטיים.
יותר מבשנה שעברה )שבה נרשם  יבול האשכוליות נמוך 

יבול נמוך(. הפרי קטן.
בלימונים – יבול טוב באינטר ובמאייר. בזן לאמאס כ-10% 

פחות פרי.
הטורקים בחרדה עם מה שקורה ברוסיה ואוקראינה. מצד 
אחד הם מרוצים מהחרם האירופי שמאפשר להם לשלוט בשוק 
הזה. מצד שני שערי המטבע שוב במצב קטסטרופלי. )64.86 

רובל לדולר(.

מרוקו
היבול הכללי יהיה דומה ונמוך כבשנה שעברה, שסבלה גם 

אז מפגעי מזג אויר.
באזורי הגידול הדרומיים – אגדיר וסוס – יש נזקים גדולים 
בשל החום, והיבול נמוך מאוד. באזור הגידול הצפוני יותר – 

ברקאן – יבול נורמלי.
המרוקאים מדברים על יצוא של 450 אלף טון.

הזנים החשובים:
אפורר – 120,000 טון, נור 90,000 טון.

מרוקו הגדילה היצוא שלה לאירופה וכן לקנדה וארה"ב. 
השוק המקומי, שהיה בשנים מסוימות משאיר למגדל יותר 
מהיצוא, השתנה, וההכנסות למגדל משוק זה אינן מכסות הוצאות 
ייצור, לכן יש לחץ גדול של המגדלים על המשווקים והיצואנים 

למצוא כמה שיותר נפח שוק בחו"ל. 



מצטבר

שינוי  ב-%   2013/14   2014/15  2015/2016שבוע 46   זן
 15/16 / 14/15

250%           216           טבורי         

2451,4351,866814-23%אשכ’ רגילות   

1,86614,38914,21815,8491%סנרייז        

2,9987,0797,8618,780-10%סוויטי        

66128105-95%רדסון         

171991,578307-87%לימון צהוב    

4118-64%           לימקואט       

2340154106-74%קומקואט       

85713421-88%           ליים          

3322450%מיכל          

40%                                 מירב          

38-100%                      פומלו לבן     

96608391,013-21%פומלו אדום    

5,16723,92127,37927,439-13%סה”כ          

  2013/14          2014/15  2015/2016 יעדי פרי מרכזיים      

              2,0304,200אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          

              6,3001,400סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

144,256100,856192,964פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   

8401,428              פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              

➽

כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 46 המסתיים ב-14/11/2015  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר - סוף עונה 
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עמדה

חברות מתחרות מורידות מחירים של חומרי הדברה לחקלאים 
כדי למנוע את מעבר החקלאים לקניה במשביר לחקלאי,  צריך 
לזכור שלולא העסקה של ארגון מגדלי הדרים עם המשביר 

לחקלאי, המחירים בכל החברות היו גבוהים יותר.
הקניות, מתבקשים  בריכוז  היתרון שלנו  על  כדי לשמור 
החקלאים שקונים בחברות מתחרות במחירי המשביר לקנות 
אחוז מסוים מהקניות שלהם גם במשביר לחקלאי, כדי לשמור 

שהעסקה לא תתפרק והמחירים יעלו לכולנו. 

רשימת חומרי הדברה לעונה : 

מחיר אריזההחומר 
5259מרק בורדו 
5159בלו שילד 

10329פונגרון 
5332גול

44.5 לק"ג-גליגן
20240טייפון

20229רונדומור
10380                         אלבר סופר 

174אמינובר 
0.51,270אליון

1480אנוידור
1455ספידי

550סולפולי
25355אולטרפז 

5228סנדורון
5269דיורקס
5294גלידר

על המתרחש בקבוצת רכישת חומרי הדברה
של ארגון מגדלי הדרים

מאת חי בנימיני )- 0505-219240 (

 מחירון  לקטיף לשנת 2015-16
המחירון הוא בשקלים, למיכל דולב פלסטיק רגיל

קטיף רגיל זן

56שמוטי

72ולנסיה

58טבורי

33אשכולית לבנה

130מיכל

120סנטינה

135אור

135אודם

70טופז

32סן רייז

32פומלית

110לימון

בדבר מנגנון פרס/קנס או קטיף סלקטיבי מתבקשים לפנות אלי- 0505-219240 
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ראיון

פרדסן מודאג

מאת יצחק ליס

כי  2015 מתברר  לסיומה של שנת  ככל שאנו מתקרבים 
הייצוא הישראלי ממשיך להתדרדר והטלטלה שפוקדת אותו 
רק מחריפה.  לצערנו הפגיעה קשה גם ביצוא פרי ההדר. יותר 
ניתן להתרשם כי על כולנו להתרגל למציאות חדשה  ויותר 
שבה על קברניטי הענף, על המגדלים, המשווקים ומערכותיהם 
להתמודד עם המגמות החדשות בארץ ובעולם, חלקם אף יוצאי 
דופן בהשוואה לעבר המחייבים הרבה יצירתיות ושילוב ידיים 
של כל העושים במלאכה. כדי לסבר את האוזן נזכיר כי השווקים 
באירופה שרוכשים פרי הדר נחלשים, הדמוגרפיה שם  משתנה 
כשהיא מושפעת מאפריקאים וממהגרים מוסלמים שמציפים את 
אירופה וגם מתחילים להשפיע על הרגלי הצריכה של הקונים 
שם. במקביל, אצלנו בארץ, מתחזקת הירידה במעמדה של 
החקלאות המקומית ולא במקרה החליטה באחרונה ממשלת 
ישראל להתחיל לייבא מוצרי חקלאות לארץ. כנראה משום 
שנוח להם להאשים את החקלאי ביוקר מוצרי המדף במקום את 
בעל המדף  ואיש הביניים, שעה שכל פקיד מתלמד של השר 
יכול להראות לו  שהחקלאי לא רק שלא  האשם אלא הניזוק.    

לשאוב עידוד מהוותיקים
במקרים שכאלה כדאי לשמוע את דעתם של "זקני השבט" 
במיוחד של אלה הנחשבים לאופטימיים שבהם ולו כדי לשאוב 
עידוד. לפיכך, הפעם יצאנו לשמוע את דעתו של אבי לב מוותיקי 
הענף, המעורה ומעורב בכל מה שקורה בו,  בן כפר בילו המלווה 
את ענף ההדרים שנים רבות. אבי שהיה עד לעליות ולשפל, 
מי שכבר ראה הכול ידוע גם כמי שמדבר את אשר על ליבו.                                                                                                                              
אבי נולד למשפחת חקלאים, שעיסוקם היה בענפים מגוונים. 
להוריו היה פרדס, לול, רפת ומכוורת וזו רק רשימה חלקית. אביו 
גם רכש ידע  מראשוני  הכוורנים  בנס ציונה. והעבירו לאנשי 
הכפר ואף הדריך ולימד נערים כוורנים בבית החינוך ברחובות. 
גם אחיו של אבי, תא"ל זוריק לב ז"ל, טייס חיל האוויר גידל 
שקדים תוך לימודי כלכלה בבר אילן ואף צבר מוניטין רב בצד 
הכלכלי  של האבקת גידולים  ע"י הדבורים  וחשיבותם לכלל 
החקלאות.  הענף כולו, גומל לזוריק על כך ומקיים יום עיון שנתי 
לזכרו זה יותר משני עשורים ומחלק מלגות על שמו  ולזכרו. 

כבר מתקופת ילדותו עזרו אבי, אחיו זוריק ואחותו חנה ז"ל 
להוריהם  בעבודות המשק המשפחתי. זוריק היה טייס בכיר בחיל 

האוויר חלם  להמשיך במשק  הדבורים לאחר שיפשוט את מדיו, 
אך אז פרצה מלחמת "יום הכיפורים" וזוריק שהיה מפקד בסיס  
ח"א רמת דוד באותה העת,  נפל במלחמה הזו  )לאחר נפילתו 
הוענקה לו דרגת תת אלוף( ואבי נשאב יותר ויותר לסיוע להורים  
במשק  ההדרים, כל זאת לצד עבודתו במשק משלו ובנוסף לכך 

שעבד שנים רבות בחברת "האחים- מילצ'ן".      

 200 דונם פרדס
מאז פרש מחב' מילצ'ן ויצא לפנסיה, מתמקד אבי בעבודה 
בפרדסי המשפחה שהיו בתחילה על שטח של כ–40 דונם ומאוחר 
יותר כשהוא בשיאו, עיבד אבי פרדסים בהיקף  של כ-200 דונם.                                                                                                                             
לצד עבודתו בפרדסים היה אבי לב גם מעורב בפעילות הציבורית 
המלווה את ענף ההדרים בארץ.  נרתם לרכז את ועדות המגדלים 
במחוז רחובות ובבית האריזה בילו וגם בהנהלת "תנובה אקספורט" 
ז"ל. )שחוסלה ע"י שר החקלאות דאז כץ-עוז, נמכרה לאדם פרטי 

והפכה ל"תנופורט"(.
כחבר מזכירות ארגון מגדלי ההדרים, נבחר מטעמה להנהלת 
המועצה לשווק פרי הדר )הקודמת(. וגם היום הוא  חבר בוועדה 
הענפית במועצת הצמחים הנוכחית. משתתף בכנסים מקצועיים 
וימי עיון  ענפיים ובאירועים שמטרתם קידום ענף ההדרים.                                                                                 

מחויב למשק המשפחתי )במושבים ובמושבות(
במסגרות הללו הוא משתדל לייצג את החקלאות המשפחתית 
שלדעתו מעמדה נחלש במשק הישראלי בכלל ובענף בפרט. 
בארץ  הקיימת  מהתופעה  מאוד  מודאג  "אני  מסביר:  והוא 
ולפיה הפרדסנות המשפחתית של פעם, הולכת ונעלמת לטובת 
הפרדסנות של הכסף הגדול.  בשורה התחתונה ניתן לומר כי אני 
מתגעגע לתקופה שבה הצליחה משפחתי  להתקיים בכבוד מ-11 
דונם פרדס ואילו היום אני לא בטוח כי 110 דונם יספיקו לכך".

שאלה: למה מכוונים דבריך?
אבי לב: "היום כדי להצליח אתה צריך להיות בעליו של 
ובית אריזה. לשם כך מתאחדים מספר משקים  גדול  פרדס 
נותנים את הטון  והגדולים  נכחדים.  גדולים, אבל הקטנים 
בענף, לא סופרים את הקטנים ובגלל עוצמתם יש להם באופן 

אבי לב פרדסן מכפר בילו מצוי בענף ההדרים עשרות שנים - נמנה על המובילים בקרב הפרדסנים 
הפרטיים בישראל • בשיחה עימו בולטת דאגתו לעתידה של הפרדסנות המשפחתית בארץ • הוא מתגעגע 

לתקופה שבה הצליחה משפחתו, להתקיים בכבוד מ-11 דונם פרדס שמוטי ואשכולית, בעוד שהיום
 זקוקה משפחה דומה לפרדס בן  יותר מ-110 דונם )פי עשר[ כדי להבטיח "הכנסה מסוימת"
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ראיון

טבעי, השפעה מכרעת בתהליך קבלת ההחלטות בענף.  הייתה 
הייתה חברת  תקופה שבמשק המשפחתי במושב, במושבה 
אריזה וגם היה מי שדאג לפרק ולמכור אותה וגם מסר חלק 
מבתי האריזה לקיבוצים שיכלו  להחזיק בהם  ולהפעילם - 
הפרדסן הבודד הקטן נשאר בצד הדרך. בפורומים שונים שאני 
משתתף בארץ, אני מוצא עצמי כיום כמעט יחיד המייצג את 
כיום  בעיני.   הפרדסנות המשפחתית  שהיא חשובה מאוד 
המשפחתית.                                                                                                                        הפרדסנות  לטובת  לפעול  מחויבות  חש  אני 
ולעוצמה  "שלא תהיה אי הבנה, אני מודע לתמורה, לגודל 
של המשקים הגדולים ולתרומתם לענף בפיתוח שווקים, כך 
גם לחברה הגדולה ביותר בענף ולמנהליה מגיע "שאפו". אך 
ולחבריי מהמושבים  לי  זוכר שחצי ממנה היה שייך  אני גם 
והמושבות, ואז לא נזרקנו אחורה, אלא השפענו על  הענף בהתאם 
לגודלנו היחסי הרב. בעבר הייתה  תרומה רבה לפרדסנות מצד  
המשקים הקטנים  ולדעתי אסור לפגוע באלה ששרדו ובאלה 
וזרועותיה  שמנסים להתרומם. לצערי הממשלה, משרדיה  
בהם.                                                                              או אף "מתעללת"  - מתעלמת מהם  לעודדם  במקום 
"המעניין הוא, כי אותם קברניטים הפוגשים בקולגות מחו"ל  
מתגאים בהישגי החקלאות בישראל מתגאים בנו החקלאים והנה 
כאשר הם שבים לחיי היום יום בארץ הם נשארים פסיביים במקרה 
הטוב, כשהחקלאות מוצגת ע"י פופוליסטים כעוכרי ישראל".                 

                                                            
שאלה: האם תוכל להרחיב בדוגמאות?

"אני מכוון דברי לטיפול בנושאי תקצוב הענף,  אבי לב: 
ועוד.                                                                                                                                 סבירה  בעלות  עובדים   אספקת  ההדרכה  הגברת 
"לחברות הגדולות יש אגרונומים בעוד הפרדסנים הפרטיים 
עולים  מים  פרטית. מחירי  הדרכה  על  ומשלמים  משוועים 
בצורה חזירית כי דימוי החקלאי/ הפרדסן הוא של מחסל המים 
במדינה ושודד הקרקעות שלה - השרים מדגישים ומשדרים 
זאת  לחברה כולה כי החקלאות היא מטרד שאם תחוסל יתפנו 
זולה )למשקיעים כמובן(.  המים ותשתחררנה קרקעות לבניה 
חסר לחבר מושב  שיבנה בית עבור בנו על חצי דונם מנחלתו 
לאחר שקנה אותה פעמיים מהמנהל )שהרי ההורים  כבר שילמו 
עבורה בפעם נראשונה בעבר(. מה שמאפשרת המדינה לעשות 
לטובת דיירי שיכונים בעיר, אסורים לביצוע  חלילה לטובת 
החקלאי כי יש לו כבר וילה על אדמת הלאום והוא מיליונר. ואם 
מתברר שאכן הנזק רב לחקלאי וגם משרבו  פושטי הרגל וסוגרי 
המשקים באחרונה, וכשנמצא מישהו שמתעורר ומבקש להציג 
זאת בפני הציבור, גם הוא לא יושיע, כי מיד יקום כתב כלכלי 
מעיתון האנשים החושבים והוא פוסק/קובע עדיין  שטענות 
החקלאים צודקות רק משום  שלחקלאים יש את הלובי החזק 
ביותר בכנסת!! את כל אלה אנו חווים ועוד התעללויות  נוספות 
שבאמצעותן המינהל מיטיב להפלות את חקלאי המושבים לרעה .
 "אגב, זה קורה בפורומים רבים, אפילו אצלנו בארגון בשנים 
האחרונות. יש למנוע, ולהיזהר  מניגוד אינטרסים. בין   מרכיביו 

השונים של הענף".

מסתדר?                                                                                                                      אתה  איך  משפחתי  משק  כבעל  שאלה:   
אבי לב: "אני מודע למציאות שמשתנה ומתרגל לכך.  ולדוגמא, 

אני בקשר טוב עם מהדרין ומשווק באמצעותם פרי. אנחנו )אני 
ואנשי מהדרין( חברים טובים. אבל, במקביל אני נאבק במסגרת  
המערכת שאני חבר בה, כדי להשפיע ולשכנע בחשיבות הדברים 
שאני מאמין בהם. למשל, בחשיבות המשק המשפחתי".              

בנזקי טבע ההשתתפות העצמית 5% ובאסון טבע 30%
שאלה: באלו נושאים מוספים אתה מעורב?

אבי לב: "יש לנו המגדלים, פוליסת נזקי טבע שקנט הנפיקה. 
מרבית המגדלים גדולים כקטנים רוכשים אותה כחלק מתשלום 
הים  זבוב הפירות  ריסוסי  )שרובו מממן את  היטל המועצה 
תיכוני(, זו  פוליסת חובה הנרכשת ע"י המועצה לכל מגדליה  
אך בנוסף, יכול כל מגדל להוסיף תשלום ולשדרג את אותו 
פוליסת  גם  ישנה  במקביל,  טבע.  נזקי  על  לפיצוי  ביטוח 
וגם היא  "אסון טבע" שאותה מנפיקה קנט בכספי המדינה  
יש רשות  אותו   ונמוך( שגם  )בסיסי  חובה  נחלקת לביטוח 
לשדרג בתשלום נוסף. היא חשובה למגדל כי לרוב היא נותנת 
מענה גם ל"חוסר יבול" שגם אותו יש להוכיח לשמאי  קנט.                                                                                                                   
"והנה מי שמבקש פיצוי על נזקי טבע שנגרמו לו )שמקורם 
כאמור מכספי המגדלים( חייב בהשתתפות עצמית של 5%. 
לעומת זאת ימי שמבקש פיצוי בגין אסון טבע )שמקורו מכספי 
המדינה במסגרת החוק( חייב בהשתתפות עצמית של 30%, 
ואני תוהה, מתקשה להבין האם זו קנט  ש"מפנקת" אותי בהחזר 
של 5% או המדינה מגזימה כשהיא מחייבת אותי בהשתתפות 
גבוהה מדי כשהיא לוקחת ממני חזרה 30%? כשאני שואל את 
קנט למה ההבדל? למה המדינה לא תחייב אותי רק רק ב-5% 
של השתתפות עצמית כמו בנזקי טבע, עונה לי קנט שזו  דרישת 
המדינה  ומעבר לכך קשה לקבל הסבר. יש לי הרושם שאנחנו 
המגדלים מתקשים לקבל הסבר מושכל יותר שישכנע אותנו, 
או אולי נוכל לשכנע הנוגעים בדבר להוזיל ההחזר? האם זה 

בגלל שאנחנו קטנים מדי?
"בכלל, מתקבל הרושם שקנט עוד לא הפנימה שהיא חברת 
ביטוח שנועדה לעזור לחקלאים ולא חברת ביטוח פרטית שקמה 
כדי לעשות רווחים. ראוי היה שקנט תנהג כמו פקיד השומה 
שכבר מזמן הבין שמס הכנסה צריך לנפק ייעוץ ועזרה לנישומים 
קטנים בחינם וללמדם איך לשלם מס מופחת במסגרת החוק. 
היינו, מדוע קנט אינה מלמדת את חקלאי ישראל לקבל את 
הפיצוי המיטבי בתשלום המזערי? עובדיה  כנראה חוששים 
לעשות זאת כי זו אינה רוח ההנהלה.  אבל זה תפקידם ושיסלחו  
לי חבריי מהנהלת קנט – הגיע כבר הזמן שתשנו את הדיסקט 
ותפסיקו עם תשובותיכם מסוג "כך כתוב בהסכם הביטוח שאתם 
יכולים לשנותו לפי דרישת חברי ועדת נזקי טבע של המועצה."    

שאלה: אתה ממליץ לצעירים לפנות לחקלאות?
אבי לב:  "יש לי 4 ילדים וכיום אף אחד מהם לא עוסק בפועל 
בחקלאות. לבני הממשיך הכנתי 20 דונם "אורי" בתקווה שיעבד 
אותם לאחר שייצא לגמלאות מח' ההייטק בה הוא עובד, כפי 
שעשיתי אני עם פרישתי מתפקיד רפרנט הדרים ב"אחים מילצ'ן 

בע"מ", ואם לא הוא-אז ילדיו יעשו זאת."

)המשך בעמוד 18(
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)המשך בעמוד 30(
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מה קורה

 יורם גבאי, לשעבר הממונה על הכנסות המדינה 
קורא לבטל בהדרגה ולחלוטין את המכסות, המכסים 

והרשיונות על ייבוא מוצרי מזון ותוצרת חקלאית

לדבריו סבסוד ישיר של החקלאים יוזיל את מחירי המזון בישראל בכ-10% •  גבאי מציע רפורמה 
כוללת בתחום המס בישראל ובכלל זה: ביטול כל המכסים על ייבוא, קביעת מס על רווחי חברות 

שלא יפחת מ-7%, ביטול מע"מ אפס באילת, הטלת מע"מ על פירות וירקות והפיכת קרנות 
ההשתלמות לאפיק חסכון פנסיוני • עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "לראשונה מוצגת 

תמונת מראה שלמה ומקיפה של מערכת המס בישראל. מי ששואף להשיג צמיחה חייב גם לדעת 
שיש להפחית את נטל המס וליצור ככל האפשר מערכת שיוויונית יותר." 

מאת כתב "עת הדר" 

גבאי, לשעבר  יורם 
הכנסות  על  הממונה 
המדינה, קורא לערוך 
בישראל  מס  רפורמת 
את  לחלוטין  ולבטל 
המכסות  ם,  המכסי
ייבוא  על  והרישיונות 
זה  ובכלל  מזון  מוצרי 
וביצים.  ירקות  פירות, 
קורא  גבאי  בנוסף, 
לבטל את כל המגבלות 
י  צר מו א  בו י י על 
בדומה  מחו"ל.  מזון 
למצב הנהוג באירופה 
ובארה"ב, גבאי טוען כי 
יש לעבור לסבסוד ישיר 
של המגדלים ולמתן תמורה מובטחת לחקלאים, במקום מגבלות 
יוביל להורדה של כ-10%  זה  ומכסות. גבאי טוען כי מהלך 
במחירי המזון בישראל ויקרב אותם למחירים המקובלים בארה"ב 
ובאירופה. מחקרו של גבאי נעשה ביוזמת המכון לחקר החברה 
והכלכלה ע"ש יוסף ספיר ז"ל בראשות עו"ד אוריאל לין, ויוצא 
לאו בימים אלה בספר "מערכת המסים של מדינת ישראל" 

שיצא בהוצאת המכון. 
המחקר של יורם גבאי שכיהן כממונה על הכנסות המדינה, 
על  תוך שהוא מצביע  בישראל  כל מערכת המס  את  סוקר 
עיוותים ועל שינויים שיש להכניס בכל היבטי המס בישראל.   
המסקנה המרכזית הנגזרת מהמחקר היא שבהינתן המציאות 
הפוליטית-כלכלית והחברתית בישראל, ראוי שמערכת המס 
תתמקד ביעד של גביית מסים למימון הוצאות הממשלה ותימנע 
וחברתיים ספציפיים.  יעדים כלכליים  ככל האפשר בהשגת 
"ראוי אם כך, שמערכת ההעדפות הלאומית תסתייע בעיקר 

בצד ההוצאות בתקציב. מסקנה זו, נגזרת הן מניסיון העבר והן 
מתרגום אסטרטגיית המס של ישראל לשפת המעשה".

לתחרות  מחוץ  נשארו  בישראל  והחקלאות  המזון  ענפי 
הבינלאומית

לדברי גבאי, אסטרטגיית המס של ישראל עוצבה ברובה 
ברבעון האחרון של המאה העשרים. להלן עיקריה ומידת ההצלחה 

ביישום היעדים:
הפחתת נטל המס מן התוצר לרמה המקובלת  בעולם המפותח   .1
– היעד הושג. נטל המס פחת בדור האחרון מ-40% בממוצע 

ל-32% בלבד.
מערכת המס צריכה לאפשר  לשוקי הסחורות, ההון והמט"ח   .2
להיות פתוחים לתחרות מן העולם – היעד הושג ברובו, 
להוציא את ענף המזון והחקלאות. ככלל, בוטלו היטלי היבוא 
והמט"ח, הושווה שיעור המס על רווחים מחו"ל לאלו בארץ 
והושווה גם מס השבח למסים על רווחי הון. מדינת ישראל 

עברה גם למיסוי פרסונאלי במקום טריטוריאלי.
ביטול מסים מיותרים ולא יעילים או כאלה שההכנסות מהן   .3
זעומות יחסית לעלויות הביצוע – היעד הושג ברובו. בוטלו 

לפחות כ-15 סוגי מסים.
התאמת המודל המסויי למודל הביצוע  )היעדר דיווח כללי(   .4

– בוצע.
הקטנה, ככל הניתן, באפליה בין מגזרים במשק, הקטנת פערי   .5
מסים בין תחליפים, הפחתת שיעורי מס דרקוניים וכדומה 
– היעד הושג חלקית אם בכלל, ובחלק מן המקרים  המצב 

אף הורע עם השנים.
הקטנת היקף ההון השחור וההימנעות ממס – הושג חלקית   .6

בעיקר בתחומי נדל"ן וחו"ל ובאמצעים טכנולוגיים.

לבטל הקלות מס ופטורים ולהקטין ההטבות בחוק לעידוד 
השקעות הון

 יורם גבאי



11

מה קורה

גבאי אומר כי הניסיון מוכיח שברוב המקרים הפעלת העדפות 
לאומיות באמצעות פטורי מס, כגון החוק לעידוד השקעות 
הון שנועד לסייע למפעלים, כשלה בהשגת היעדים והביאה 
לעיוותים, הימנעות והעלמות מס ואפילו לשחיתויות כלכליות. 
לדבריו, כל סיוע סקטוריאלי עדיף לתת באמצעות תקציב ולא 
באמצעות הקלות מס ופטורים עליהם אין מעקב ופיקוח והם 
הופכים לחזקה במשך השנים ולשחיתויות. תקצוב, לעומת זאת 

מחייב חידוש, ומחשבה מחודשת, מדי שנה. 
להלן עיקרי השינויים שיש להכניס במערכת המס בישראל:

הגנות על הייצור המקומי  .1
מוצע לבטל לחלוטין את המכסים בישראל ובעיקר לבטל   
את המכסות, הרישיונות, המגבלות והמכסים על יבוא מזון 
וגבינות  ופירות, בשר, ביצים  ירקות  זה  וחקלאות ובכלל 
ולפעול בהתאם לקיים באיחוד האירופאי וארה"ב – סבסוד 
ישיר של החקלאים במקום הגנות לסוגיהן כמו מכסות, 
רשיונות, מועצות ייצור. סבסוד זה יעניק למגדלים תמורה 
מובטחת ברמה מסויימת אך לא יגביל את היקף הייבוא. 
זו הסיבה שבאירופה המזון זול בכ-20% מאשר בישראל. 
המהלך יוביל להוזלה של כ-10% בעלויות המזון בישראל.

חוק עידוד השקעות   .2
מוצע למקד את ההטבות באזורי פיתוח ולהרחיבם גם לענף   
השירותים ולבטל את ההטבות במרכז הארץ ובנוסף לקבוע 
שבכל מקרה שיעור המס על הרווח של החברות לא יפחת 

מ-7%.

ביטול עיוותים ומסים דרקוניים  .3
מוצע להפחית בהדרגה את מס הרכישה לרמה מכסימלית   
של 3.5%, לבטל העדפה מגדרית לנשים, לבטל זיכוי המס 
על משמרות בתעשייה, להפחית את מס החברות ל- 25% 
)בוצע(, לבטל את מס הייסף, להפחית את מסי האלכוהול 
ואת מסי  )בוצע(. מוצע לבטל את אגרת הרכב  והבירות 

"המותרות" על רכב יקר ומוצרי "יוקרה" אחרים.
מוצע בנוסף לבטל את שיעור האפס במע"מ ירקות ופירות, 
לבטל את חוק אילת, להתנגד לכל מע"מ בשיעור דיפרנציאלי – 
כולל שיעור אפס לקבוצות החלשות )אינן "מזוהות" בישראל(, 
אפשרי, זיכוי למקבלי הבטחת הכנסה. כמו-כן מוצע לצמצם 
ככל האפשר בפערי המסוי בין רכב חשמלי, חוסך אנרגיה ובלתי 

מזהם – לרכב אחר.
"לסיכום", אומר גבאי, "ראוי לבצע שינויים במערכת המס 
אך ללא שינוי בנטל המס הממוצע מן התוצר. ביטול עיוותי 
המס הוא מרכיב מרכזי במלחמה בהון השחור, לצד הפעילות 

של רשות המסים ומערכת החינוך". 
עו"ד אוריאל לין, יו"ר המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש 
יוסף ספיר ונשיא איגוד לשכות המסחר: "לראשונה מוצגת 
תמונת מראה שלמה ומקיפה של מערכת המס בישראל. מי 
ששואף להשיג צמיחה חייב גם לדעת שיש להפחית את נטל 
המס וליצור ככל האפשר מערכת שיוויונית יותר. למערכת המס 
השפעה ישירה ומיידית על המוטיבציה של הפרט לפתח עסקים 

ולבנות עסקים." 

 שר האוצר ושר החקלאות מנסים להילחם במחירי הירקות 
והפירות המאמירים. משה כחלון ואורי אריאל החליטו לבטל את 
מס המעסיקים על עובדים זרים בענפי החקלאות החל מינואר 
2016, ולהגדיל את הניכויים המותרים למעסיקי עובדים במאות 

שקלים.
השרים הנחו את הדרג המקצועי במשרדיהם לגבש מתווה 
וזאת  מוסכם עם התאחדות חקלאי ישראל בתוך 3 שבועות, 

בהמשך לפניית יו"ר ועדת הכספים, משה גפני.
בנוסף, כפי שהתחייב כחודש, קודם לכן  ובהמשך לדיונים 

עם שרת המשפטים איילת שקד, החליט שר האוצר על הגדלת 
הניכויים שיותרו למעסיקי עובדים לכ-530 שקל. מדובר על 
תוספת של כ-300 שקל מעבר לניכויים המוכרים כיום. משמעות 
המהלך הינה חיסכון של כ-16,000 שקל בשנה לחקלאי בממוצע 

וכ-100 מיליון שקל בשנה לכלל החקלאים במשק.
בנוסף לדיונים בנושא מיסוי העובדים הזרים הצוות שמינו השרים 
יגבש תכנית כוללת לטיפול בשוק המזון הטרי וביניהם: הורדת פערי 
התיווך, שינוי וייעול התמיכה הממשלתית בחקלאות תוך הפחתת 

המחיר לצרכן, פיתוח החקלאות ושימור ההתיישבות בישראל.

יבוטל מס המעסיקים על עובדים זרים בענף 
החקלאות החל משנת  2016

שר האוצר ושר החקלאות מנסים להילחם במחירי הירקות והפירות המאמירים,
ובנוסף לביטול המס יוגדלו הניכויים המותרים למעסיקי עובדים במאות שקלים
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"הבצורת בקליפורניה היא רק ההתחלה של משבר מים עולמי 
חמור מאין כמוהו. כבר אי-אפשר לשבת בחוסר מעש" - זה המסר 
של סת' סיגל, איש עסקים יהודי אמריקאי שהחליט להרים את 
 Let' הכפפה ולחקור את הנושא. בספר שפרסם לאחרונה בשם
 ,'There Be Water: Israel's Solution for a Water-Starved World
מתאר סיגל את הסיבות למחסור במים ואת ההשלכות שלו. עוד 
הוא מתאר בפירוט כיצד הצליחה ישראל, מדינה קטנה וחדשה 
עם אקלים מדברי, להיות מה שמכנים היום מומחים "מעצמת 

המים הגדולה בעולם".
נפגשנו איתו לקראת תערוכת Watec 2015, אחת מתערוכות 
המים המובילות בעולם שהתקיימה בישראל, כדי לדבר על הסיבות 
שהובילו למשבר המים העולמי, על החלק שלקחו המתיישבים 
הציונים בגיבוש תוכנית אסטרטגית למשק המים )אולי אחרי 
הכול צריך להודות לבריטים?(, על ההזדמנויות שנפתחו בפני 
ישראל )ולא בפני ארה"ב( בזכות הידע שלה בתחום המים, ועל 
החלק המשמעותי שלקחה ישראל במשק המים של איראן. סיגל 
אף ממליץ על מספר חברות סטארט-אפ ישראליות ששווה 

לעקוב אחריהן.

שאלה: לרוב כשמדברים על משבר המים מתכוונים לאזורים 
ראיות לכך  יש  קליפורניה. האם  כמו  בעלי אקלים צחיח 

שהמשבר יכול להתפשט?
תשובה: "המשבר כבר התפשט. הבצורת של קליפורניה תוקפת 
את כל מדינות מערב ארה"ב, וגם המדינות במרכז כבר חשות 
בו. מאגרי אקוויפר שלקח להם עשרות אלפי שנים להתמלא 
- ריקים לחלוטין או בדרך להתרוקן בגלל שאיבת יתר. זה מה 
שקורה באזורים כמו קליפורניה, נברסקה וטקסס, במדינות המזרח 
התיכון ביניהן טורקיה וסוריה, וגם במדינות אוסטרליה וברזיל".

שאלה: איך הגענו למצב של מחסור במים?                                                                                
תשובה: "אנשים נוהגים לייחס את המשבר לשינויי אקלים, 
אך האמת היא שיש סיבות רבות נוספות, ביניהן גם הגידול 
באוכלוסייה והגידול במעמד הביניים. מעמד זה צורך כמויות 
גדולות של מים, וכך גם של מזון וחשמל, שכדי לגדל ולייצר 

אותו יש צורך בכמויות גדולות של מים. סיבה נוספת היא שאנחנו 
מזהמים את המאגרים שיש לנו. סיבה שלישית היא תשתיות 
המים שהן לרוב ישנות, רעועות ומנוהלות בצורה גרועה. כמות 
המים שהולכת לאיבוד בגלל דליפות היא קשה לעיכול: בארה"ב 
המספר מגיע ל-30%, בדבלין אירלנד ל-40%, ובהודו אנחנו 

מדברים על כמויות גדולות בהרבה".
"הבעיה רק מחריפה כל שנה משום שאנו מתייחסים למים כאל 
משאב שאינו נגמר וכך אנחנו לא מרגישים שום צורך לבצע 
שינוי. שאבנו בצורה לא מבוקרת מהאקוויפר, היינו שאננים 
בתיקון התשתיות, לא הכנסנו חידושים טכנולוגיים שעוזרים 
לחסוך במים במגזר החקלאות וכדומה. מנהיגי המדינות והערים 
לא השכילו להקריב מעט בטווח הקצר על מנת להציל אותנו 

מסבל גדול בשלבים מאוחרים יותר".

שאלה:  מדוע הם לא עשו זאת?
 תשובה: "משום שמים זה לא תחום סקסי שמגיע לכותרות. 
אף ראש ממשלה או ראש עירייה לא שם בראש סדר העדיפויות 
שלו את נושא המים, אלא אם כן יש בצורת במדינה, או שהרחוב 
הראשי בעיר הוצף והסיפור הגיע לחדשות. אין לרשויות שום 
תמריץ להתחיל פרויקט מים ארוך ויקר כאשר ברור שהוא יסתיים 

בקדנציה של הנבחר הבא".

שאלה: מה הפתרון שאתה מציע?
תשובה: "להפסיק להיות שאננים. מחסור חמור במים יורגש 
בכל העולם כבר בעוד 10 שנים, 20 שנה מקסימום. אם מישהו 
היה טוען לפני 5 שנים שמשק המים של קליפורניה יהיה במצב 
חירום - היו חושבים שהוא משוגע. עד לא מזמן היה שפע של 
מים בסאו פאולו, העיר הגדולה בברזיל, ועכשיו יש לא מעט 
'פליטי מים' שעוזבים אותה בחיפוש אחר מאגרי מים זמינים 
ונקיים. שיקגו יושבת על אגם מישיגן ולכן אולי חווה מחסור 
במים, אך כל שנה היא מאבדת 35% מהמים שלה עקב דליפות 
בתשתיות. המסר שלי הוא שלשבת רגל על רגל ולהמתין למשבר 

מים חמור יותר הוא מעשה חסר אחריות ויקר".

ישראל מעצמת מים בעולם 
איך הפכה ישראל הקטנה, בעלת האקלים המדברי, לבעלת "מערכת ניהול המים 
הטובה והמתוחכמת בעולם" • "כשחושבים על הסיפור הישראלי, אי-אפשר שלא 

להתפעל. ישראל היא המדינה היחידה שלא תיקלע למשבר"
)כתבה באתר גלובס ביום 23.10.2015(

)המשך בעמוד 20(



מה קורה

עודד יסעור | טל: 050-5325595 | פקס: 02-5337353
יסעור 2000 - יבוא ושיווק כלי עבודה ידניים לחקלאות

מקטפות מפלדת פחמן מתוצרת ספרד

שאל את מי שכבר ניסה

מפחיתות נזקים לקליפת הפרי
תפוקה אחידה לאורך הקטיף

בלאי נמוך של הלהבים

ובעל העלות  ליצוא,  קליפים  ייצור  הוא אחד התהליכים החשובים בשרשרת  הקטיף 
הגבוהה ביותר. מסיבה זו, שימוש במקטפות ובתרמילים מתאימים ואיכותיים - 

חיוני לשיפור תוצאות הקטיף ולצימצום פגיעות בפרי, נזקים והפסדים.

יסעור 2000 מציעה לכם 
מקטפות ותרמילים 

לשיפור הקטיף ולהגדלת התמורה!
למקטפות הגזירה שלנו:

- קצוות מעוקלים ומעוגלים ומעצור לעוקץ, למניעת פגיעה בקליפת הפרי
- להב דק במיוחד לחיתוך העוקץ קרוב לבסיס, למניעת פציעת הפרי בהובלה

- חיתוך בטכניקת גזירה )By-Pass( - מפחית מאמץ בקטיף ומאפשר חיתוך נקי
- ידיות ארגונומיות, ארוכות - למינוף יעיל ולקטיף קל 

- חדות הלהבים נשמרת לאורך זמן
תרמיל קטיף:

- שומר על הפרי ומונע לחץ
- בעל פתח תחתון להוצאת הפרי

להזמנות:

אלפי קוטפים לא טועים!
מקטפות הגזירה 

המקצועיות לקליפים 
העלו את אחוזי האריזה! האוררואים אתביותרמוצלחותשתי עונותלאחר

המקטפהבקצה 
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המכון להדברה 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 
נגד הזבוב הבוגר שמהווה כ-5% מכלל  יכולה להתבצע רק 
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 
זכרים מסוג "שטיינר"  מערך הניטור מבוסס על מלכודות 
המכילות פיתיון )טרימדלור( בעל טווח משיכה גדול )עשרות 
מטרים( מעורבב ברעל. המלכודות מפוזרות בפרדסי הארץ 
בצפיפות ממוצעת של מלכודת ל-70 דונם ונקראות פעם 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 
וכתוצאה מכך תוכנית ההדברה, תלויים  זבוב  לנזק  הסיכון 
בגורמים נוספים מלבד אוכלוסיית הזבוב במלכודת מסויימת 
ונקבעים בין השאר ע"י טמפרטורה, גשם, רגישות הזן וקירבה 

לפונדקאים שכנים.

אתר חשוב 
כחלק מהמגמה להנגיש את עבודת מערך הניטור וההדברה 
למגדלים תועלה מדי יום ראשון לאתר האינטרנט של מועצת 
הצמחים מפת לכידות זבוב. כדי לצפות במפה יש להיכנס ל: אתר 
מועצת הצמחים ←ענף ההדרים←המכון להדברה ביולוגית←מפת 
לכידות זבוב הפירות הים תיכוני ←לחיצה על הקישור שבכחול.

עונת 2015-16 נפתחה ברמת זבוב נמוכה במידה משמעותית 
כשבפרדסים מסוימים לא נלכדו זבובים בכלל. מגמה זו נראית 
בבירור בגרף לכידות הזבוב כשבחודשים ספטמבר ואוקטובר 
רמת הזבוב הייתה נמוכה מהממוצע הרב שנתי  ב-46%. עקב כך 
מספר הריסוסים שנעשו היה נמוך משמעותית – ירידה של 45% 
בכמות הסקסס ו-32% בשעות הטיסה לעומת העונה שעברה. 
הסבר אפשרי לרמת הזבוב הנמוכה  נמצא בטמפרטורות הגבוהות 

שהיו בחודשים אוגוסט ובעיקר ספטמבר. 
לראות  ניתן  ההדרים(  אזורי  )בכלל  הטמפרטורה  בגרף 

הרב שנתי  היו מעל הממוצע  אוגוסט  מאז  שהטמפרטורות 
כשבספטמבר הייתה הטמפ' הממוצעת גבוהה ב-3.5° מהממוצע 
הרב שנתי. יתכן שמצב זה יצר תנאי יובש שידוע כגורם המדכא 
את אוכלוסיית הזבוב. עם זאת, ניתן לראות החל מאוקטובר 
התאוששות של אוכלוסיית הזבוב שצפויה להגיע לשיאה בסוף 
נובמבר ותחילת דצמבר, במקביל להבשלה של רוב הזנים. אי 
לכך התקופה הנוכחית היא קריטית מבחינת ניטור הזבוב, איתור 
בעיות נקודתיות וטיפול מהיר. מומלץ למגדלים להתעדכן כל 
שבוע באמצעות מפת הלכידות ברמת הזבוב באזורם ובהתאם 
להגביר ערנות בשטח לנזקי זבוב. במקרה של חשד לנזק  יש 

לדווח על כך מיד לרכזי ההדברה. 

צפון:  גלעד גפן  052-521-6688
אמיר ברי  050-742-2760  מרכז:  
עופר דאלי 050-662-1002 דרום:  

   

מאת גלעד גפן

זבוב הפירות הים תיכוני – 
תמונת מצב
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נזקי הסערה

היקף הנזקים שגרמה הסערה לחקלאים בתחילת הסתיו נאמד 
בכ-50 מליון ₪. כך עולה מסיכום נתונים שערכה קנט, הקרן 

לביטוח נזקי טבע בחקלאות. מהנתונים עולה כי רק בשעות 
הבוקר ביום הראשון לסערה התקבלו בחדר המצב של החברה 

קנט: הנזקים לחקלאים בסערה של סוף 
חודש אוקטובר כ–50 מליון ש"ח

קריסת בתי רשת בסערה 

למעלה מ-300 דיווחים  על נזקים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה.   
עיקר הדיווחים הם על נזקי הרוחות העזות שגרמו לנשר פרי 
ולקריסת בתי צמיחה, לנזקי גשם בכותנה ובבוטנים ולפגיעות 

של ברד בגידולים. 
בסך הכל נפגעו מהסערה אלפי דונמים של גידולים. בקנט 
אומרים כי אמדן הנזקים הוא ראשוני בלבד. בפגיעות מסוג זה 
ההשלכות הן ארוכות  טווח ולעיתים רק לאחר שהפרי נקטף 

ומגיע לבתי האריזה ניתן לדעת את היקף הפגיעה הסופי.  

אבוקדו ופרי הדר 
מהנתונים עולה כי כ-50% מהפגיעות נרשמו בגידולי הירקות 
וכן בפרות כמו בגידולי  השונים, בעיקר בשטחים פתוחים  
האבוקדו ופרי ההדר, כאשר מאות טונות של פרי נשר ארצה 
כתוצאה מהרוחות העזות, בעיקר במרכז הארץ.  נזקים משמעותיים 

נוספים נרשמו בגידולי האפרסמון שנפגעו, בעיקר, מהברד.
פגיעות משמעותיות נוספות נרשמו בגידולי הכותנה והבוטנים. 
בקנט מציינים כי אירוע שכזה מדגיש את החשיבות שבביטוח 
וכי  כל חקלאים שביטחו את  נזקי טבע ואסונות טבע  כנגד 

גידוליהם, יפוצו.  



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 ופרדס 
להדברת עשבים קיימים ולמניעת הצצה 

בתקופת החורף
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ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â
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ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï

ÊÙ‡¯ËÏÂ‡ULTRAPAZ
®ÊÂÙ˙ ÔÓ˘© ÔÂÓÈÏ È„ ÏÈÎÓ ≠ ÌÈ˘ÂÈÓ‰ ÌÈÓ˘‰ ÏÎ ˙‡ ÛÈÏÁÈ˘ ÔÓ˘‰

 ˘„ÁÌÈ¯„‰ ÈÏ„‚ÓÏ

˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È
‰˙Ó‰ ÈÓÈ ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ
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ראיון

שאלה: ומה היא דעתך?
אבי לב: "לדעתי העניין מורכב. כל אחד יפנה לאן שמתאים 
לו. יש לי חברים שילדיהם הצטרפו לעבודה במשק החקלאי, 
מעבדים פרדסים ומתפרנסים מהם בכבוד וגם נהנים מעבודתם.                               
"על הצעירים, הנשארים בענף או מצטרפים אליו, לקבל החלטות 
בירידה  וכפי שציינתי, הפרדס המשפחתי  רציניות, מאחר, 
והסיכויים נמצאים אצל  גופים  גדולים, שלהם הכסף הגדול. 
מכיוון שמתפתחת שיטה לפיה רק מי שמשקיע בגדול עשוי 
להצליח, צעירים שעדיין אין להם כסף גדול יתקשו להצטרף, 
ולכן על ההורים החפצים בהמשכיות להכין בהדרגה משק  
לילדיהם כפי שאנחנו עשינו ועושים. גם למדינה  ולמנהיגיה 
תפקיד חשוב – עליה לטפח את החזון מרחיק הראות והאמונה 
בצורך לסייע לחקלאות שבמשקים הצעירים. לשם כך כדאי 
עומדת  מעייניהם  שהממשלה תמנה שרי חקלאות שבראש 
התיישבות חקלאית על גבולות המדינה ולא מעבר להם. לפי 

משמעותה ההיסטורית של המילה "התיישבות".

אסור לפגוע בזכויות המגדלים הישראלים בזן ה"אורי" 
שהוא  ה"אורי"   - מנצח  זן  יש  הדרים  לענף  שאלה: 
ופיתוח  במחקר  להתעניין  שעשוי  למי  אטרקטיבי  גם 
צעירים  לגייס  האפשרות  תתרחב  ובכך  בחקלאות 
עדיין?                                                                                                                    יציב  ה"אורי"  של  מעמדו  האם  לענף.  חדשים 
ה"אורי"  של  הצלחתו  בהמשך  רוצים  "כולנו  לב:  אבי 
בעולם. אבל, ההצלחה הזו מושכת מתחרים שגם הם רוצים 
העולם  סוד שהמתחרים שלנו בשוקי  זה  אין  להנות ממנו. 

מוכרים פרי טוב כמעט כמו ה"אורי" ומתחרים בנו במחיר. 
ה"אורי".                                                                                                                                       זן  את  אליהם.  שהוא  איך  שהעבירו  בהם  יש 
"לא די בכך והנה עכשיו מתברר שאנשי וולקני אינם בוחלים 
זן  בשום דרך לפגוע בזכויות שלנו, המגדלים, מישראל, על 
ה"אורי".  נראה לי כי אנשי וולקני מבקשים לטרפד לנו המגדלים 
את ההסכם עם הספרדים בנושא ה"אורי" שאנחנו המגדלים 
הישראלים השקענו בו עשרות מיליונים רבים  ופיתחנו אותו  ואם 
הם יצליחו בכך חלילה תהיה זו מכת מוות לענף ההדרים בארץ". 

שאלה: איפה עומד הסכסוך המתוקשר הזה שבו פתח וולקני 
נגד המועצה?

אבי לב:  "צפויה בוררות. לטעמי היא תשפיע באופן מכריע 
על קידומו ועתידו של ענף ההדרים בארץ". 

  
 שאלה: האם אני שומע נימה של פסימיות בקולך?  בעבר 

היית מהאופטימיים?
אבי לב: "השנים עוברות ויתכן שלא אבחר בבחירות הבאות 
נציגי חברות אריזה  ולארגון. שכן, נבחרים בעיקר  למועצה 

ושיווק ולא חקלאים עצמאיים וקטנים כמוני.
"כפרדסן, תמיד הייתי אופטימי בתקופות קלות וקשות, מתלהב 
מהפריחה והחנטה החדשה, כאומר העונה הבאה תהיה טובה יותר. 
הנאיביות שבי אפשרה לי להיות אופטימי. אבל, כשהנאיביות 
נעלמת כי שלטון הציניות החזירית  שולט בכיפה, גם האופטימיות 

לצערנו נחלשת אך בכל זאת נשארה תקווה".
"כי "גם את הגוי ההוא דן אנוכי ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול".

אבי  לב בין עצי ה"אורי" שבחלקה א' במשקו

)המשך מעמוד 8(
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1. ביצוע עבודות קטיף הדרים.

2. ביצוע עבודות מסיק זיתים מיכני/ידני.

3. נטיעת וגיזום עצי פרי.

4. ביצוע עבודות שמירה על שטחים חקלאיים.
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שאלה: "מספר בכירים בתעשיית המים העולמית הצהירו 
מודל  על  מישראל  ללמוד  מעוניינים  הם  כי  לאחרונה 
ניהול משק המים שלה. לטענתם הוא מהטובים בעולם...                                 
תשובה: זה נכון. לישראל יש את מערכת ניהול המים הטובה 
והמתוחכמת בעולם, והיא עבדה קשה להגיע למצב הזה. היא 
ומים מליחים, מנצלת את מי  ים  ממחזרת מים, מתפילה מי 
השיטפונות, מחנכת את האוכלוסייה על צריכה נכונה, מייעלת 
את השימוש במים בתעשייה ובחקלאות, משקיעה באיתור דליפות 
והקטנת פחת המים בצנרת ההולכה בעיר ומחוצה לה וכדומה.                                   
ישראלים נוהגים להאשים את ההנהגה שלהם בכל דבר כמעט, 
אך במקרה הזה צריך לתת לה קרדיט. כשחושבים על הסיפור 
הישראלי, אי-אפשר שלא להתפעל. מקום המדינה האוכלוסייה 
בישראל צמחה פי 10, התוצר המקומי הגולמי )GDP( גדל פי 
70 וכמות המשקעים צנחה ב-50%. למרות אלו, יש לישראל 

היום יותר מים ממה שהיה לה בשנת 1948. ישראל היא המדינה 
היחידה שלא תיקלע למשבר".

שאלה:  איך אתה מסביר את זה שדווקא ישראל הקטנה, 
ש-60% מהשטח שלה הוא מדברי, הצליחה להגיע למצב כזה?

 תשובה: "ההתמקדות של ישראל בתחום המים וההבנה כי 
יש לדאוג לביטחון באספקת מים קיימים עוד משנות ה-30' של 
המאה הקודמת, מתקופת המנדט הבריטי. הבריטים, ששלטו אז 
באזור, מנעו את כניסתם של יהודים שביקשו לברוח משלטונו 
של היטלר, בתירוץ שאין במדינה מספיק מים לגדל מזון לטובת 
האוכלוסייה שכבר קיימת באזור. הציונים המיושבים היו חדורי 
מוטיבציה להוכיח לבריטים שהם טועים, ובנו תוכנית לאומית 
לניהול משק המים. הם אמנם לא הצליחו לשכנע את הבריטים, 
אך מאז הפך תחום המים לחלק מהתוכנית האסטרטגית של 

)המשך מעמוד 12(מים

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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ישראל. מאז נחשבים המים למשאב מדיני".

שאלה: וביתר המדינות זה לא כך?
 תשובה: "לא. בעולם רואים במים משאב אזורי או עירוני. 
כל עיר או שכונה פועלת לפי איך שנראה לה ולא חושבת על 
הבאר בעיר הסמוכה, או רואה את עתיד המדינה לנגד עיניה. 
רשות המים בישראל מתכננת היום את התוכנית האסטרטגית 
למשק המים לשנת 2050. תכנון קדימה ל-30 שנה זה משהו 
שלא קיים באף מדינה". נציין, כי רק בשבוע שעבר טענה שרת 
החקלאות והמים של קליפורניה הגברת קארן רוס בשיחה עם 
"גלובס", כי המדינה גיבשה לראשונה תוכנית אסטרטגית למשק 

המים. התוכנית היא 5 שנתית".

שאלה: ישראל אמנם משקיעה הרבה בהתפלת מים וייעול 
התשתיות, אך הדבר גם מגולם במחיר המים. לא מעט מתלוננים 

על כך שמחיר המים בישראל הוא גבוה ביחס לעולם."
תשובה: לכל דבר יש מחיר. מחיר המים בישראל מגלם את 
איכותו, זמינותו 24/7 ואת הטכנולוגיות שמוטמעות בו שמטרתן 
לייעל את המשק. אם התושבים מעדיפים מים לא נקיים, או 
מוכנים לוותר על הזמינות - אני לא חושב שתהיה בעיה להוריד 
את המחיר. מעבר לזה, מודל תמחור המים בישראל נחשב למודל 
נכון. תעריף המים שהישראלים משלמים חוזר חזרה לייעול משק 
המים, זאת בשונה ממדינות אחרות שבהן הכסף מחשבונות המים 
מגיע לסקטורים שאינם בהכרח מים. ולבסוף, ההשקעה הגבוהה 
של ישראל בתחום המים חוזרת אליה בדרכים אחרות באמצעות 

'הידרו-דיפלומטיה'".

שאלה: מה זה "הידרו-דיפלומטיה?                                                                                 
תשובה: "שימוש במים כמנוף ליחסים דיפלומטים. ישראל 
הצליחה לנצל את הידע שלה בתחום המים על מנת לפתוח דלתות 
במדינות רבות, בעיקר במדינות העולם השלישי. בזמן שארה"ב 
מנסה בדרכים שונות ומגוונות לקיים יחסים דיפלומטיים עם סין, 
ישראל הצליחה לעשות זאת על ידי שיתוף הידע שלה בתחום 
המים", אומר סיגל. נספר, כי בשבוע שעבר הכריז מנהל המטה 
Israel NewTech במשרד הכלכלה  ותוכנית  לקידום השקעות 
עודד דיסטל, כי ישראל נבחרה לשדרג את כל תשתיות המים 
של עיר בסין המונה מעל ל-1 מיליון תושבים, זאת במסגרת 

פרויקט בשם 'עיר המים'.
"גם מדינות שלא מנהלות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, שאת 
שמן אני לא יכול לציין, מזמינות בכירים וחברות ישראליות 
למדינתן בחשאי על מנת שאלה יעזרו להן בפרויקטים שקשורים 

למים", אומר סיגל.
- כבר היום ישראל מספקת מים לירדן ולרשות הפלסטינית. 
מה עוד היא יכולה לעשות כדי לחזק את הקשרים עם המדינות 

השכנות?

"מים הוא מוצר בסיסי ומהותי, ולכן שיתוף ידע בנושא אולי 
לא יוביל לשלום מיידי, אך הוא בהחלט מהווה בסיס רחב לשיתוף 
פעולה עתידי. לא הרבה יודעים זאת, אבל תחום המים היה אחד 
הנושאים המרכזיים סביבו ניהלו ישראל ואיראן שיתוף פעולה. 
עד המהפכה האסלאמית ב-1979, לקחה ישראל חלק משמעותי 
בניהול משק המים של איראן. מהנדסים ישראלים רבים עבדו 
שם. הבדיחה על האייתוללה היא שמאז המהפכה משק המים 
האיראני הידרדר להיות המשק שמנוהל בצורה הגרועה בעולם. 
לרוב האזורים לא מגיע מים, וגם אלו שמגיע אליהם - מזוהמים".
ומכון התקנים, בעשור האחרון  נתוני משרד הכלכלה  לפי 
התפתחו בישראל לא פחות מ-200 סטארט-אפים שקשורים 
ייצוא הטכנולוגיות גדל ב-8 השנים  לטכנולוגיות של מים. 
האחרונות ביותר מ-20%, ומגיע היום לכ-2.2 מיליארד דולר 
בשנה. בשנת 2006 התקבלה החלטת ממשלה להגדיל את היקף 
היצוא ל-10 מיליארד דולר עד שנת 2020.                                                                                  

שאלה: "מה היית מציע לישראל לעשות על מנת להגיע ליעד?
ותקציב לטובת שיווק  כוח אדם  יותר  "להקצות  תשובה: 
הטכנולוגיות. כשרק נוסד הניו טק )התוכנית הממשלתית לקידום 
טכנולוגיות מים ואנרגיה במשרד הכלכלה, ה"כ(, עמד היקף 
היצוא הישראלי בתחום המים על 700 מיליון דולר. היום ההיקף 
הוא משולש. יש לישראל מוצר טוב, ורק צריך לדעת איך לשווק 
אותו. הסטארט-אפים הישראלים בתחום ששווה לשים לב אליהם
כאשר שואלים את סיגל האם יש סטארט-אפים שהיה ממליץ 
עליהם, הוא מונה כמה שנמצאים בשלבים מוקדמים יחסית. 
חברה אחת היא atlantium. החברה פיתחה טכנולוגיה לטיהור 
מים באמצעות כמות נמוכה מאוד של אנרגיה. מאחר שהעלות 
העיקרית בטיהור מים היא אנרגיה - כל הוזלה בעלות החשמל 

מתבטאת ישירות בעלות המים.
חברה שנייה היא Emefcy שפיתחה מערכת ייצור חשמל ירוק 
תוך כדי טיהור שפכים. השפכים מטוהרים בהליך אקולוגי במהלכו 
מוזרקים חיידקים זעירים שנמצאים בביו-ריאקטור אלקטרוגני 
)Electrogenic Bioreactor(. החיידקים מטפלים בשפכים ותוך 

כדי מייצרים חשמל.
Applied Clean Tech שהופכת את שפכי  חברה נוספת היא 
הביוב לחומרי גלם איכותיים שניתן להשתמש בהם בתעשיות 
הפלסטיק והנייר. מעבר לעובדה שהטכנולוגיה מורידה את הזיהום 

לסביבה, היא גם מורידה את העומס על מכוני טיהור שפכים.
 .HydroSpin החברה האחרונה שבה מביע סיגל עניין היא 
הטכנולוגיה שפיתחה החברה פונה אל שוק ספקי המים שהיכולת 
שלהם לדעת מה קורה בצנרות המים היא מוגבלת. החברה פיתחה 
דרך יצירתית לעשות זאת: בצינורות המים מותקנות טורבינות 
זעירות, שהמים שזורם בצנרת מסובב אותן וכך נוצר חשמל. 
החשמל מאפשר הפעלת חיישנים שמספקים תמונת מצב על 

הצנרת - החל בדליפות וכלה ברמת הכלור.
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אבו וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל הודיע לחברי ארגונו 
כי ההסכם הקיבוצי בענף החקלאות לא בתוקף עוד.

לדבריו " ההסכם שנחתם בין ההסתדרות להתאחדות האיכרים 
אינו מחייב אותנו, הודענו בבית הדין הארצי לעבודה כי נתנגד 

לצו הרחבה להסכם האמור מכיוון שאיננו שותפים לו?
"לאור זאת, המצב המשפטי הוא שאין הסכם קיבוצי וגם אין כעת 

צו הרחבה מחייב. מתוך אחריות ממלכתית ומבלי שאנו משנים 
מהאמור אנו ממליצים להמשיך לנהוג בתקופת הביניים על פי 
המצב הקיים – קרי על פי צו ההרחבה שאינו בתוקף עוד". את 
דבריו מסיים אבו וילן "פנינו לכל הגורמים הממלכתיים להכיר 
בנו כארגון המייצג של חקלאי ישראל ואנו ממתינים לתגובתם".

חברת נטפים, המובילה העולמית בפתרונות השקיה מתקדמים 
לחקלאות בת-קיימא, הכריזה על חתימת הסכם הפצה בלעדי 
וייצור  עם עמיעד מערכות מים, המובילה העולמית בפיתוח 
מוצרים ופתרונות סינון וטיפול במים. על-פי ההסכם, נטפים 
תשווק באופן בלעדי את קו מערכות הסינון מבוסס הדיסקיות 
ארקל של עמיעד לשוק ההשקיה ברחבי העולם, וזאת כחלק 
ממכלול הפתרונות המוצעים ללקוחותיה. בחבירתה למובילת 
כמובילה  נטפים את מעמדה  הסינון, מחזקת  השוק בתחום 
העולמית בתחום ההשקיה, בנוסף לכך שהיא מציעה לחקלאים 
פתרון משופר הנותן להם יכולת בקרה ושליטה גדולים יותר, 

וכן הגדלה של כמות היבולים ואיכותם. 
בין שתי  נוסף בשיתוף הפעולה הארוך  הוא צעד  ההסכם 
החברות. היות ומסנני דיסקיות מהווים מרכיב מפתח בהגנה 
על מערכות ההשקיה, הסכם ההפצה הבלעדי עם עמיעד מרחיב 
את הצע פתרונות הסינון שמציעה נטפים בשילוב טכנולוגית 
SpinkKlin® של ארקל,  ומייצג צעד אסטרטגי חשוב מבחינת 

חלוצת ההשקיה בטפטוף.

 רשת הפצה ב-110 מדינות
רשת ההפצה של נטפים פרושה בכל רחבי העולם וכוללת 
זו מעניקה לנו את המצע הטוב ביותר  110 מדינות. פרישה 
לקידום מוצרי ארקל ופתרונות סינון מבוססי הדסקיות שלנו 
בשוק ההשקיה", אמר אריק דיין, מנכ"ל עמיעד. "נטפים תמשיך 
להיות לקוח אסטרטגי שלנו, והסכם זה מחזק את השותפות בינינו 

ומספק לנו תשתית מצוינת להצלחה בעתיד".
"לאחר שנים של שיתוף פעולה מוצלח בין שתי החברות, 
החלטנו להוסיף ולחזק את המחויבות ההדדית בינינו", אמר רן 
מידן, מנכ"ל נטפים. "אנו מבקשים להציע את פתרונות ההשקיה 
הכוללים, האמינים, החכמים והחדשניים ביותר לחקלאות. העסקה 
שלנו עם מובילת שוק כדוגמת עמיעד מסייעת לנו להתקרב עוד 

יותר להגשמת חזון זה".  
אודות עמיעד מערכות מים: עמיעד מערכות מים מע"מ היא 
 AIM-חברה ישראלית ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסת ה
והיישום הטכנולוגי  בלונדון. עמיעד נמצאת בחזית הפיתוח 
50 שנה,  וטיפול במים בעולם כבר מעל  של פתרונות סינון 
ובעולם. החברה  ומעסיקה כיום קרוב ל-700 עובדים בארץ 
לתחומי  במים  וטיפול  לסינון  מתקדמים  פתרונות  מספקת 
התעשייה, השוק המוניציפלי, ההשקיה, הנפט והגז והתעבורה 
ביותר מ-80  ומוכרת את פתרונותיה  והיא משווקת  הימית, 
מדינות באמצעות רשת של 11 חברות בנות הפזורות בעולם.                                                               
מרכזה של החברה הוא בקיבוץ עמיעד, שהוא גם בעל המניות 
הגדול בה, ובראשה עומדים המנכ"ל  אריק דיין ויו"ר הדירקטוריון 
אלי אופר. מידע נוסף על עמיעד ומוצריה ניתן למצוא באתר 

www.amiad.com
אודות נטפים: נטפים היא החברה המובילה בעולם בפתרונות 
להשקייה בטפטוף ובמיקרו-השקייה להשגת חקלאות בת-קיימא. 
ולמעלה מ-4,000  ייצור  16 מפעלי  28 חברות-בת,  לחברה 
עובדים ברחבי העולם, אשר בעזרתם היא מספקת פתרונות 
חדשניים ליותר מ-110 מדינות ברחבי העולם. נטפים, שהוקמה 
בקיבוץ חצרים בשנת 1965, מציינת השנה 50 שנות פעילות 
תחת הכותרת: "50 שנות עיצוב העתיד". היא סללה את הדרך 
ויצרה שינוי תפיסתי שהוביל  למהפכת ההשקייה בטפטוף 
להשקייה בספיקה נמוכה )low-flow( המאפשרת לגדל יותר 
יבולים באמצעות פחות משאבים. נטפים מציעה מגוון רחב של 
פתרונות השקיה יעילים ומתקדמים הכוללים טפטפות ושלוחות 
 )CMT( טפטוף, ממטירים ומוצרי בקרת השקייה וניהול גידולים
ומערכות חממה. פתרונות ההשקיה היעילים בליווי התמיכה 
האגרונומית והטכנית שהחברה מציעה, מגדילים את הנצילות 

החקלאית ותורמות לחיים בעולם בר קיימא. 

נטפים תשווק באופן בלעדי את מסנני הדיסקיות 
ארקל של עמיעד מערכות מים 

ההסכם מהווה המשך שיתוף פעולה רב שנים בין החברות המובילות
בעולם בתחומי ההשקיה והסינון

 ההסכם קיבוצי בענף החקלאות לא בתוקף

מים

הסכם קיבוצי



המלצות לעונה
נובמבר-דצמבר 2015

נכתב ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ' יעקב הרצנו, 
שלום שמואלי, ניצן רוטמן ויורם אייזנשטאט - תחום שרות שדה
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס
נכתב ע"י מדריכי ההדרים

יש לקבל החלטות
פתיחת עונת 2015/16 של יצוא האשכולית האדומה הייתה 
נוצר מחסור באשכולית  מוצלחת ביותר. בחודש ספטמבר 
אדומה בשוקי אירופה כתוצאה מחוסר פרי ממקורות הכדור 
הדרומי, ובעיקר מדרום אפריקה. מחירי האשכולית האדומה 
יהיו 1.6-1.4 ₪ לק"ג ארוז, בשער הפרדס, לפרדסנים שקטפו 
במהלך חודש ספטמבר. בשבועות האחרונים הטורקים והספרדים 
החלו אף הם במשלוחי אשכוליות, כך שמתחיל להיווצר עודף 
היצע, ומחירי האשכוליות במגמת ירידה. בכל זני ההדרים יש 
להקפיד על הכוונת הפרי ליעדיו השונים: ליצוא, לתעשייה או 
לשוק המקומי, על פי המחירים הצפויים להתקבל ממשווקי 
הפרי. יש לקבל החלטות בנוגע לקטיף סלקטיבי לפי הגודל 
בזנים הרלוונטיים, תוך הקפדה על איכות פנימית מתאימה. אם 
הפרדסן יתנהל נכון - יוכל להשיג את התמורה המרבית מהפרי.

  

זבוב הפירות הים-תיכוני על פרי אשכולית

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 - בניסויים ובתצפיות הוכח שבדילול הדרגתי של 
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 לדלל 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.
שנה לפני הדילול מומלץ לערוך הכנה לדילול: לסמן את העצים 
המיועדים לדילול, “להקטין" אותם לאחר הקטיף ובעיקר לגזום 

אותם ליצירת מעברים ביניהם לעצים הסמוכים.
גיזום מכני, צמרת ושדרה - יש לבצע בהדרגה במהלך שנים 
אחדות ולא בפעם אחת פתיחת שדרות והורדת גובה )גיזום 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 
ואז יש לבצע הוצאת ענפים  ונאטמת לאור,  העץ מצטופפת 

ידנית מבוקרת. 

גיזום שדרה מכני עדין או ידני יבוצע באלכסון בשיפוע של 
15°-20° מקו האופק משני צדי השורה 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 על ידי 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. גיזום שמלה הוא 

תנאי לשיווק פרי לסין מחשש הקונים ממעבר מחלות לסין.
הוצאת מרכז העץ מביאה לתוספת הארה בחובו של העץ 
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ומפחיתה מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ 
משפרת את החנטה במרכזו ותורמת להוספת יבול המוגן מפגעי 
מזג אוויר. תוספת האור מפחיתה התייבשות של ענפונים פנימיים. 
יש להקפיד להלבין את הזרועות הנחשפות לקרינת שמש. 
בזנים הרגישים למכות שמש יש לבצע פתיחה מתונה במרכז 

העץ כ"ארובה".

גיזום מעברים - יש לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 
1-0.5 מטר בין עץ לעץ, מהקרקע ועד לצמרת. גיזום זה מונע 
את התייבשות האזור בין העצים, מגדיל את שטח הפנים של 

הנוף ותורם להגדלת ממדי הפרי. 

גיזום ודילול ידני של ענפים במעטפת העץ - יש לדלל רבע 
עד שליש מענפי העץ ע"י גיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים 
בענפים צעירים. באמצעות גיזום זה העץ מעוצב לממדים הרצויים 
ורוחב(, נפתחת החופה לאור, מופחתות התייבשויות  )גובה 
פנימיות, מעודד צימוח צעיר, מתמעטות התפרצויות של כנימות 
קמחיות, ויישום תכשירי ההדברה משתפר. הגיזום הידני מומלץ 
לגודל הפרי, משום  יש חשיבות רבה  בזנים שבהם  במיוחד 
שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי אך יותר פרי גדול, 

לעומת ענפים מבוגרים.

סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה ממחלת 
ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף, ורצוי 
לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש. 
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום, 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.

עצי סטאר רובי מתנוונים כתוצאה ממכות חום ומהתמוטטות שחורה

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 ולהרמת 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 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, ומובן שלהקפיד על 
ימי ההמתנה עד לקטיף של התכשירים שבשימוש. יש 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 המומלצים, 
בהתאם למינונים ועל פי המועד מהקטיף. רצוי 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.
קיימת סבירות שאוכלוסיות האקרית   - אקרית ארגמנית 

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 רמת 

האוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 
פייחת - הפייחת היא גורם משמעותי ועיקרי לבררה בפרי. 
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.
זבוב הפירות הים-תיכוני - יש לעקוב אחר נגיעות חריגה. 
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל מגבלות שונות( יש 
לוודא יישום מהקרקע שנעשה באמצעות טרקטורונים על ידי 
מועצת הצמחים, או לטפל בכתמים - טיפול באחריותו הבלעדית 

של הפרדסן. 
וקטילה בהיקפים של  השנה קיים שימוש במתקני לכידה 
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. 
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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.

כנימת העש הצימרית

הערה חשובה
את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת 
חקלאית המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היצוא השונות. 
לעתים נראה שוני בריכוזים ובימים מקטיף בחלק מתכשירי 
ההדברה בין רשימות היצואנים לבין הרשום על התווית. בכל 
מקרה, יש לבצע את ההוראה של בית האריזה ושל המשווק 

שיארזו את הפרי.
רשימה כללית של חומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור 

של חברת יתרולאב:
http://www.itrolab.com/wp-content/uploads/2014/08/
citrus-addition-without-old-tesco-2014.pdf

השקיה ודישון
בחודשים נובמבר ודצמבר מתחילה לרוב עונת המשקעים. 
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 ולהסב נזק קשה לעץ. ההמלחה נגרמת 
כתוצאה מכך שהגשם הקל שוטף את המלחים שהצטברו בשולי 
האזור המורטב ועל פני השטח בעונת ההשקיה ומסיע אותם 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
כלומר להשקות במחצית ממנת המים הניתנת לפרדס מניב. 

עם זאת, יש להיזהר ולהימנע מעקת מים. 
בחלקות שלא נקטפו ושיבולן גדול מ-3 טונות לדונם, יש   .2

להמשיך ולהשקות במקדם 1.0-0.9 מההתאדות הממוצעת 
לתקופה, לפי שיטת פנמן ובהתאם לזנים השונים ולגובה 
היבול, כפי שפורסם בדפון הקודם. ראה גם טבלאות השקיה 
עבור חודש נובמבר )בזן אורי למשל, במרבית אזורי הארץ 
מקדם ההשקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן הוא 
כ-0.5-0.4(. יש לשים לב במיוחד לחלקות העמוסות ביבול, 
שצריכת המים בהן עשויה להיות גבוהה מכך. בכל מקרה, 
בחלקות הנושאות 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, 
קריאה בטנסיומטר התחתון  ניתן להשתמש בטנסיומטרים. 
)הנעוץ לרוב בעומק 60 או 90 ס"מ( הקרובה ל-0 מעידה על 
כך שרטיבות הקרקע גבוהה מקיבול השדה ושמי הגשם חלחלו 
לעומק שבו נמצא הטנסיומטר. ניתן לבדוק את חזית ההרטבה 
גם באמצעי בקרה אחרים, ובראש וראשונה באמצעות בדיקה 
גרבימטרית של מדגם קרקע שנלקח ע"י מקדח קרקע. כמו כן, 
ניתן לבדוק זאת גם בבדיקת רטיבות ידנית או שליחת המדגם 
למעבדה, כאשר לאותם מדגמים הנשלחים למעבדה רצוי להוסיף 

אנליזות של מליחות כללית וריכוזי כלוריד ונתרן.
בחלקות שבהן נמסרו תוצאות בדיקות עלים )מדיגומי ספטמבר- 
זרחן  )חנקן,  ונמצא מחסור חריף ביסודות ההזנה  אוקטובר( 
ואשלגן(, ניתן לדשן כמה פעמים לפני תחילת עונת הגשמים 
המשמעותיים כחלק מסך כמות הדשן הכוללת. לרוב, כמות זאת 
לא תעבור 20% מסך כמות הדשן המומלצת לפי בדיקות העלים. 
בכל מקרה, מומלץ להיוועץ במדריכי שירות שדה ומדריכי 

ההדרים בנושא דישון מוקדם זה עבור זני הפרדס השונים.
לפרדסנים המשלימים את מנת האשלגן באמצעות פיזור 
אשלגן כלורי בחורף - יש לפזר את מנת הדשן לאורך שלוחת 
הטפטוף, כחצי מטר מכל צד של השלוחה. אין ליצור גושי דשן 

העלולים לגרום להמלחה.

טיפול לתחזוקת מערכות ההשקיה
עונת ההשקיה הם המועדים  ותחילת  עונת ההשקיה  סוף 
המקובלים לביצוע טיפול לצורך תחזוקת מערכות ההשקיה. 
לרוב החודשים נובמבר-דצמבר הם המועד החשוב ביותר לטפל 

בתחזוקת מערכות ההשקיה. 
טיפולים אלו כוללים שטיפה מכנית של מזהמים מאביזרי 
ההשקיה השונים, כולל צנרת ראשית, מחלקים, שלוחות טפטוף 
ומסננים. לעתים קרובות יש להוסיף טיפולים כימיים בחומצה 

או בחומרים מחמצנים להשלמת הטיפול ביעילות המרבית.
בדפון  מופיע  טיפולי תחזוקת מערכות הטפטוף  פירוט 

ההנחיות למגדלים שפורסם במרס-אפריל 2015.

מוטציות
אנו ממשיכים במאמצינו לאתר מוטציות חיוביות בזני ההדרים 
השונים. בהופעת מוטציה כלשהי, נא לדווח למדריך ההדרים: 
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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 
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  מוליכות טובה של חום בקליטה ובפליטה; אם חלף 
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(
 BB5 0.05% 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.

הערה חשובה
לאחרונה הופסק הייצור והשיווק של התכשיר D-2,4 הדרנול. 
אנו מקווים שבהקדם יאושרו לשימוש תכשירי D-2,4 חילופיים: 
ציטרוספיקס ו/או הדרסול, שהיו מורשים לשימוש בארץ בעבר, 
אך מסיבות כלכליות ובשל התחרות עם ההדרנול הופסק שיווקם. 
בעת כתיבת שורות אלה התכשירים אינם מורשים לשימוש בארץ, 

ואנו עושים מאמץ להחזרת הרישוי שלהם. במקביל, נבחנים 
תכשירים אחרים של D-2,4, אולם הם יאושרו לשימוש רק לאחר 
שייבחנו בסדרת ניסויים, והדבר אינו רלוונטי לעונה הנוכחית.
 2,4-D חשוב להדגיש שאין לרסס על נוף העצים תכשירי

המורשים להדברת עשבייה.

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 1.5-1.0 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 

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.
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גומה שחורה בלימונים - גורם המחלה הוא בקטריה הפוגעת 
בפרי ובענפים. הבקטריה פעילה בטמפרטורות נמוכות: 22-18 
מעלות צלסיוס, וחודרת דרך פצעים בגדלים שונים )גם 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.
זו גורמת להתייבשות ענפים בזן  קולטוטריכום - פטרייה 
נובה. ההתייבשות מלווה בהפרשות שרף. לרוב זוהי אינה מחלה 
קשה במיוחד. בחלקות נובה שהופיעה בהן המחלה בעבר מומלץ 

לרסס תכשיר נחושתי על כל הנוף.
זוהי העונה  עלעלת - אם סומנו עצים החשודים במחלה, 
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.
)קנו  והרקולס  קנון, קורדון, פוספירון, קיפ   ,2000 קוצייד 

נחושת( - 7 ימים.

הדברת עשבייה
להלן טבלאות המכילות את כל התכשירים להדברת עשבים 

המורשים לשימוש בפרדס.
הטבלה תהיה לעזר כאשר מתכוונים ליישם את הנחיות ההדברה 
המופיעות בהמשך. עם זאת, נדגיש שוב שכל שימוש בתכשיר 
ופעולה בהתאם  יסודית של התווית  הדברה מחייב קריאה 
לרשום בה. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש 

בחומרי הדברה.

המלצות להדברת עשבייה
יורדות ועשביית  זו הימים מתקצרים, הטמפרטורות  בעונה 
החורף מתחילה לנבוט. הנביטות הראשונות מתחילות בקטעי 

חומר פעיל /
שם גנרי

מגבלותמינון/ ריכוזתואריתיצרן/ משווקשם התכשיר

Glyphosate

ראונדאפ
גלייפוגן

גאלופ
גלייפוס
טייפון

רונדומור
גלייפון
טורונדו
רונדופז

ראונדאפ
מקס

אגן
אגן

כצ"ט
לוקסמבורג

תפזול
אפעל 

גדות אגרו
פרימה

מכתשים
אגן

תרכיז נוזלי

גרגרים מסיסים

0.5%-2%

0.25%-1%

מגיל שנה

 Dimethylamine salt
of 2,4-D

אלבר סופר
אמינובר

אמינופיליק
בר 720

מכתשים
לוקסמבורג

מכתשים
תרסיס

תרכיז מתחלב
אבקה מסיסה

תרכיז נוזלי
תרכיז נוזלי

 0.25%-0.5%
בשילוב גלייפוסט 

1%

משנה שלישית 
לנטיעה

רשימת קוטלי העשבים המורשים לשימוש בפרדס
קוטלי מגע
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מונעי הצצה

חומר פעיל /
מגבלותמינון/ ריכוזתואריתיצרן/ משווקשם התכשירשם גנרי

Bromacil80 אורגן
האנטר

אגן
תפזול

אבקה רטיבה
אבקה רטיבה

 50-100
מחייב הצנעה  גרם/דונם

Diuron
דיורקס 80
דוריאן 80
סאנדורון

אגן
אפעל

תרסיס

תרכיז רחיף
גרגרים מסיסים

תרכיז רחיף
100-250
גרם/דונם

משנה שלישית 
לנטיעה

Oxyflurofen

גול
גליגן
גלאון
גליל

אוקסיגל

אגריכם
אגן

אפעל
כצ"ט
תפזול

תרכיז מתחלב
200-400

סמ"ק/דונם
לא בלבלוב

במינונים נמוכים - 
קוטל מגע בלבד

Oxadiazonרונסטאר
סטאר

גדות אגרו
עד 600 סמ"ק/ד'תרכיז מתחלבתפזול

Diflufenicanלגטו
פאלקון

אגן
50 סמ"ק לדונםתרכיז רחיףתפזול

Propizamide
תרכיז רחיףאגןמגלן

200
גרם/דונם

Indaziflam
15 גרם לדונםתרכיז רחיףלידוראליון 500

משנה שלישית
ראה מגבלות 

בתווית

 Glufosinate
Ammonium

בסטה 20
פאסטר

בסט-ביי
בומבה

גדות אגרו
תפזול
תרסיס
אפעל

3%-1.5%תרכיז נוזלי

יש להוסיף
משטח נוניוני

Fluroxypyr

סטרן
טומהוק
פלאטון
טנדוס

אגריכם
אגן

תפזול
כצ"ט

0.5%תרכיז מתחלב

להדברת עשבים 
חד-שנתיים ורב-

שנתיים קשים

Diquat+ Paraquatרגלון
ברן

דו קטלון

מכתשים
אפעל

מכתשים
2%-1%תרכיז נוזלי

חייב משטח.
זהירות!

Bromacil80 אורגן
האנטר

אגן
תפזול

אבקה רטיבה
אבקה רטיבה

 50-100
גרם/דונם

מחייב הצנעה. 
משמש גם

כמונע הצצה

Carfentrazon Ethylגרגרים רחיפיםלוקסמבורגאורורה
5 גרם לדונם 

בשילוב גלייפוסט 
200-300 סמ"ק/ד'

משנה שלישית 
לנטיעה, לא 

באתרוגים

MSMA3%-1.5%תרכיז נוזלילוקסמבורגטרגט

לא מומלץ 
לשימוש בטמפ' 

נמוכות
מ-23 מ"צ
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תכשירים משולבים

חומר פעיל /
מגבלותמינון / ריכוזתואריתיצרן / משווקשם התכשירשם גנרי

 Glyphosate+
Oxyflurofenתרכיז רחיףמכתשיםאוקסיפאסט

200-300
סמ"ק/דונם

קוטל מגע בלבד, 
מגיל שנה

 Oxyflurofen
Propyzamide

אמיר
תבור

אגריכם
תפזול

תרכיז רחיף
לא בלבלוב250 גרם/דונם

+Glyphosate
+ Oxyflurofen

Diuronתרכיז רחיףאגןגליידר
 400

סמ"ק/דונם

משנה שלישית 
לנטיעה

לא בלבלוב

 Glyphosate+
Carfentrazone-

Ethylתרכיז רחיףלוקסמבורגגלייפורורה

200-300
סמ"ק/דונם

משנה שלישית 
לנטיעה,

לא באתרוגים

הקרקע המורטבים בהשקיה. מומלץ לרסס נגד עשבייה זו בהגיע 
הנבטים לגובה של כ-5 ס"מ. בריסוס משלבים מונעי הצצה: 
תכשירי דיאורון, תכשירי אוקסיפלורופן, תכשירי דיפלופניקן, 
תכשירי פרופיזאמיד או תכשיר אינדאזיפלאם, עם קוטלי עלווה: 
תכשירי גלייפוסט, תכשירי ברומסיל, תכשירי D-2,4 או תכשירים 
בעלי מנגנון הורמונלי פלורוקסיפיר ותכשירי גליפוסינת אמוניום. 
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה 
ינבוט, הגה, ארכובית,  הרב-שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, 
ירבוז עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: 
צמחי חלמית, סרפד, מרקולית וכרוב החוף יודברו בריסוס הכולל 
ברומאסיל במינון של 100 ג'/ד'. עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 
במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה במינון של 5 ג'/ד' או 

דיפלופניקן במינון של 40-30 סמ"ק/ד'.
ליישם מונעי הצצה לאחר גשם ראשון משמעותי  מומלץ 
ולקראת הגשם השני. במקרה כזה נקבל נביטה של עשביית 
החורף ואותה נדביר בשילוב של קוטל מגע עם מונע ההצצה.

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 
גזעי  יש להימנע מהרטבת  בין השורות.  ולהשאיר עשבייה 
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
תכשירי גליפוסינת אמוניום בריכוז 1.5%.

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

פרדסים צעירים - משנה שנייה ושלישית
מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1.0 מ' מכל צד של העץ 
גזעי  יש להימנע מהרטבת  בין השורות.  ולהשאיר עשבייה 
השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים 
תתרום רבות להגנתם. מומלץ לרסס בשורה באחת מנוסחאות 

הריסוס שלהלן:
תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר   .1
גלייפוסט בריכוז 0.5%-1%. משום שהאוקסיפלורופן אינו 

מונע נביטת קטניות, מומלץ 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 0.5%-1%. מומלץ לרסס 

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

בהמשך(. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.

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

נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
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גלייפוסט 1%-1.5% + תכשיר אוקסיפלורופן 25 סמ"ק/ד'. 
שילוב מינון נמוך של אוקסיפלורופן מיועד 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

.1.5%-1%
)יש  15 גרם לדונם  )אליון( במינון  תכשיר אינדאזיפלאם   .4

לקרוא בעיון את מגבלות השימוש( + תכשיר גלייפוסט 1%.
ריסוס בתכשירים משולבים: ניתן לרסס בתכשירים המשולבים 
המפורטים לעיל, בזנים ובגיל העצים כפי שרשום בתווית כל 

תכשיר.

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

והאוקסיפלורופן אינם מדבירים עשב זה.

)המשך מעמוד 9(
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התכשיר היעיל ביותר להדברת
אקרית חלודה ואקרית מזרחית

בפרדס המיועד לשוק מקומי ולתעשייה הדרהדר

יש לעיין בתווית לפני השימוש

עלות נמוכה

יעילות גבוהה

בפרדס מצטיין למניעת 
חלפת ורקבון חום
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