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מאת: טל עמיתתמונת מצב

בעקבות העונה הקשה בזן ה"אורי" ניסיתי לבדוק מה קרה 
העונה שעשה אותה כ"כ קשה. 

לא אוכל בכתבה קצרה לפרוס את כל הנתונים שאספתי מ-10 
שנות שיווק של הזן, ולכן אתרכז בממצאים החשובים.

יבול 
נקודת המפתח לעונה הקשה היתה היבול הממוצע הנמוך.
היבול הכללי הממוצע לדונם עמד על 2.16 טון ואילו היבול 
המיוצא לדונם עמד על 1.62 טון/דונם. כשאין פרי אי אפשר 
להרוויח! הנתונים האלו בולטים מאוד בדיאגרמה המבטאת את 

היצוא ליח' שטח מ-2005 ועד 2016.
בשנים 2008-2012 היינו ברמות יצוא של 3 טון/ד' ומעלה 
ואילו בשלש העונות האחרונות התדרדרנו ל–2 טון/ד', ובעונה 

האחרונה – שיא השפל!!
השוק האירופי קולט 75% מה"אורי" שלנו. צרפת – 40%. 
אנחנו מרוכזים מידי בשוק האירופי והתחזקות השקל מול האירו 
גורמת לנו ירידה משמעותית בהכנסות )מה שלא משפיע על 

המתחרים הספרדים!(.
במעקב רב שנים על המחירים בצרפת )פרסומי מכון המחקר 
Cirad( ניכרת בשנתיים האחרונות ירידה ממוצעת )לא משוקללת 
כמויות( של  15-20 סנט אירו /ק"ג, למרות שנשמרת העליונות 
שלנו על ה"אפורר" הספרדי והמרוקני. ה"אורי" הספרדי נמכר 

במחירים דומים לשלנו.  
חודש פברואר היה קשה במיוחד בעונה האחרונה. מחירי 
הקליפים ירדו לרמות נמוכות מאוד וכמעט לא התאוששו כלל 

עד סוף העונה.
 

סיכום
כמות הפרי המיוצאת ליחידת שטח ירדה למחצית מהכמות 

לפני 3 ו–4 עונות.
ירד בכ–70  )צרפת(  המחיר הסיטונאי בשוק העיקרי שלנו 

אג' לק"ג.
שער האירו )4.3( שחק ההכנסה בעוד 50 אג' לק"ג.

שלושת הסעיפים לעיל גרמו ביחד לירידת  הפדיון הממוצע 

איך לכבות את החושך מה"אורי"

"הדרך הטובה ביותר להגשים את חלומותיך, היא להתעורר" – פול ואלרי 
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לדונם מ-9,600 ₪  ל–3,200 ₪!!!!!
גבוה  מחיר  של  המגמה  נמשכת  המחיר,  ירידת  למרות 

ב0.2-0.3 אירו מהזן "אפורר" הספרדי.
הספרדים מוכרים את ה"אורי" שלהם במחירים דומים לשלנו. 
העונה לא היה גידול בכמויות הכלליות של קליפים בתקופה 

של ינואר – מאי.  
בשביל לשרוד ולעלות שוב על דרך המלך יש לפעול ב–3 

מישורים:
ייצוב יבולים על רמה של 3-4 טון /ד', יצוא כמותי של   .1

2.75-3 טון/דונם.
טיוב השיווק של הזן, עם כל המשמעויות שלו.  .2

פתיחת אפיקי שיווק חדשים, שיאפשרו יצוא כמותי גדול.  .3

קריאה לחברי ארגון מגדלי הדרים
בדר"כ איני אוהב להתעסק בענייני אחרים, אך מאחר מדובר 

גם בענייני הענף במועצה – אין לי ברירה.
כידוע לכולם, תקציב הענף נשען ברובו על היטלים הנגבים 
מהמגדלים, לצורך קיום הפעילויות שחברי הועדה הענפית אישרו 
לשנה מסוימת. בנוסף להיטלים המשלמים את ההדברה, המו"פ, 
הביטוח, הדרכה, ועוד – גובה המועצה עבור ארגון המגדלים 

עוד 0.6 ₪ לטון. 
גביה זו אינה מכסה את עלויות הארגון ולכן המועצה משלימה 
מתקציבה את הסכום החסר, כחלק מהמשימות שלה – לעודד 

התארגנויות מגדלים.
עד כאן הכל בגדר הסביר.

בשנה האחרונה הסתבר לי )בהיותי מוזמן לישיבות הארגון( 
כי סביב השולחן יושבים אנשים שמשתמטים מתשלום היטלים 
גם את חובם לארגון. אם  וככאלה אינם משלמים  למועצה, 
היה מדובר באדם אחד, אז מילא. באחת הישיבות ספרתי יותר 
מאצבעות יד אחת את האנשים הללו שאינם מתביישים לקרוא 
לעצמם חברי ארגון ולשבת ולהכריע בענייני הענף , מבלי לשים 
כתף מתחת לאלונקה )לא מדובר רק באנשים פרטיים, אלא גם 

בתאגידים ונציגיהם!(.
ניסיונות לדון בתקנון ארגון  בשנה האחרונה נעשו מספר 

המגדלים.
אני חושב שמן הראוי שהתיקון הראשון שצריך להתבצע בתקנון 
הארגון הוא  לקבוע כי מגדל/תאגיד שהוא בעל חוב למועצה 
לא יוכל להיבחר או לכהן כחבר ארגון מגדלי הדרים )ומאחר 

שאוטומטית מי שחבר בוועדה הענפית הוא גם חבר ארגון(.

קידום מכירות בשוק המקומי
הנושא החשוב הזה עומד להיות מטופל בצורה מאוד עניינית, 

כבר בעונה הקרובה, ואני מקווה שגם עם המשכיות.
מועצת הצמחים החלה לפני מספר חודשים בפעילות הכנה 
בנושא זה , כאשר הרעיון היה להתמקד בשכבת הגיל של כיתות 
ד' בבית הספר היסודי ול"הריץ" פיילוט בכ–20 בתי"ס שבו 
תשולב בתכנית הלימודים המודעות לצריכת פירות וירקות )לא 
רק הדרים(. התכנית יוצאת מנקודת ההנחה כי הילדים, למרות 
שאינם אחראים לקניה בפועל, יש להם השפעה מכרעת על סל 
הצריכה המשפחתי )איזה הורה יקנה מוצר שהוא יודע שהילד 

לא אוהב לאכול(.
התכנית המתוכננת מרכבת הן מלימוד הנושא והן מפעילויות 
המשתפות את המשפחות והחברים, וכך מפרות גם את סביבת 

התלמידים.
בימים הקרובים אנו מצפים שייסגרו כל הנושאים התקציביים 

בנושא זה )להם שותפים גם ענפי הפירות והירקות(.
במקביל, ודי במפתיע, הסתבר לנו לאחרונה, כי משרד החקלאות 
הכין  תכנית )כמעט במחתרת – בלי להיעזר במועצה(, וכי הוא 

מתכוון לצאת אתה לדרך בזמן הקרוב.
וירקות,  גם כאן מדובר בהעלאת המודעות לצריכת פירות 
אך מדובר יותר בפנייה להורים, שכן מדובר על רכישת רצועת 

מדיה בשעות הערב.
מאחר ומדובר בקמפיין עם מדיה, מדובר בהרבה כסף, ולכן 
עלה הרעיון להכניס גם את המועצה "מתחת לאלונקה", ולהוסיף 

לתקציב הקיים ע"מ להרחיב את משך הקמפיין.
בכל מקרה, עם המועצה או בלעדיה, בקרוב נראה ונשמע, 

ונקווה שגם נרגיש, את התועלת שבפעילויות אלה.

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

אנא התקשרו לפרסום "שיאים" 
טלפון: 03-7516615  # פקס: 03-7516614
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כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 21 שהסתיים ב-28/05/2016  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר
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תמונת מצב

מצטבר

שינוי ב-%   2013/14   2014/15  2015/2016שבוע 21   זן
 15/16 / 14/15

4,4503,9116,17714%           שמוטי         
40335516-88%           אפילים        
85872518718%           טבורי         

100%-           10                      קרה קרה       
4,7255,2633,850-10%           אשכ’ רגילות   

44,76744,10059,3662%           סנרייז        
11,32211,65413,506-3%           סוויטי        
39162123-76%           רדסון         

1032,5542,7412,860-7%לימון צהוב    
62014-70%           לימקואט       
225537536-58%           קומקואט       

200713421-72%           ליים          
1,0834431,097144%           טופז/טנגור    
5,4756,2496,820-12%           מינאולה       
9,34412,48910,500-25%           סנטינה        
641261462146%           מורקוט        
52039135133%           מיכל          
1,0631,0541,7781%           הדס           
1,8111,3132,23438%           אורה          
227205-100%                      מור           
64,26967,33146,456-5%           אורי          
1,12770221961%           מירב          
310%           16           תמי           
1,0651,778745-40%           אודם          

100%-           38                      מירבית        
2935191,166-44%           פומלו לבן     

7648531,071-10%           פומלו אדום    
103156,657163,819160,691-4%סה”כ          

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

              7,62210,856אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
              61,0281,400סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

148,144100,856192,964פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   
8401,428              פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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עמדה

בתקופה האחרונה אנו מופתעים שוב ושוב מירידת מחירי 
השיווק  של האורי, הקליף הטוב בעולם, מתוצרת ישראל כשבכל 

שנה ירידת המחיר נובעת מסיבה אחרת.
בשנה שעברה איכות הפרי הייתה נמוכה עקב פגיעות קור 

וברד שגרמו לפרי חיי מדף קצרים ולירידת המחירים.
השנה הפרי הישראלי אומנם יפה, אבל התחרות באירופה 
על האורי קשה מול האפורר המרוקאי והספרדי שנמכר במחיר 
הנמוך מהאורי )!!( תחרות זו מורידה את מחירי הקליפים בשוק.
באשר להפתעות הרי סיפור קצר: ביער על העץ יושבים "קוף 
פסימי" "וקוף אופטימי". ליער נכנס כנר המנגן מוזיקה שמימית 
ועל כך אומר הקוף הפסימי "האריות יטרפו את הכנר", האופטימי 
ומאזינים  " תראה איך כל האריות נשכבו לצד הכנר  אומר 
בהנאה..." ואז לפתע מגיח מהיער אריה גדול וטורף את הכנר!! 

על כך אומר הקוף הפסימי- "ידעתי שהאריה החירש יגיע".
המסקנה - הפתעות יש כל הזמן והשוק דינמי ומשתנה, רק 
זריזות בתגובות המשווקים ואיכות גבוהה ישמרו על המחירים.

 כמה מילים על המתחרים שלנו:
1.א. האפורר -

גדל בפרדסי מלך מרוקו, זהו קליף מאוחר עם גרעינים ויבול 
גבוה. אבל קוב מים עולה שם  30 אג' ויום עבודה 9$.  בנוסף, 
זן הפטנט  השוק האירופאי קרוב למרוקו. הספרדים גנבו את 
של  מרוקו ולאחר תביעות משפטיות אישר מלך מרוקו נטיעת 

50,000 דונם אפורר בספרד, תמורת מיליוני יורו.
הספרדים הקימו מועדון מגדלים – לבעלי הזיכיון של האפורר 
בספרד כדי לתאם את השיווק באירופה וכדי למנוע נטיעות 

נוספות בספרד.
יצוא בלבד שמתאמות את מחירי  במרוקו יש שתי חברות 

אפורר באירופה ושומרות על מחיר מתואם .
 

ב. אורי בספרד –
 בספרד הולאמו נטיעות של כ-20,000 דונם כדי לעצור את 
המשך הנטיעות הלא חוקיות והסרת התנגדויות לרישום הזן 

באירופה.
נחתם הסכם עם ארגון מגדלים גדול בספרד, שימנע המשך 

נטיעות האורי הלא חוקיות והם שילמו כ-60 יורו לעץ עבור 
הזכות להשתמש בזן האורי.

מגדלים אלו הקימו מועדון מגדלים שמספק פתקיות לפרי 
כדי לזהות אורי שמשווק ע"י מגדלים פיראטיים, מגדלים אלו 
ששילמו סכום גבוהה עבור הזכות לגדל אורי, הם מתאמים את 

השיווק כדי שהמחיר של האורי לא ירד באירופה.
איכות האריזה והפרי גבוהה ונשמרת אחידות באיכות. הם 
מקבלים כ-20 עד 30 סנט יורו יותר מהמחיר של האורי הישראלי.

 
ג. טנגו -

מתחרה עתידי ממצרים ומטורקיה
נוצר בפלורידה לאחר הקרנת אפורר באוניברסיטת  הטנגו 
פלורידה. הזן מאוחר ללא גרעינים ויבול גבוה, ידוע לנו על 

נטיעות של 10,000 דונם בטורקיה.
 

ומה קורה אצלנו!? – יש מגדלים טובים – אין מועדון   .2
מגדלים- אין תאום ביצוא - יש רק תחרות בין היצואנים 

על אותו פרי ישראלי
 השנה שווקו כ-60,000 טון של האורי  וקיים צפי לכ-130,000 

טון בשנים הקרובות.
בישראל כ-40 !!!! יצואנים, רובם קטנים מאוד, איכות הפרי 
הארוז לא אחידה, הפרי נשלח לשווקים ללא תיאום וגורם לכך 
שהפרי הפחות יפה מוריד את המחיר לכל השוק. כאשר אין 
תזמון לשיווק, הפרי נערם בשווקים הסיטונאים , חלקו מזדקן 
ואז היצואן מנחה את הסיטונאים למכור בכל מחיר כי אין לו 
אפשרות למיון מחדש גם לא מערכת קירור בשוק, כך שמחיר 

האורי באותו שוק  יורד ומשפיע על כל השאר.
בנוסף, מגיע לשוק אורי מסוג קלאס 2 - לפעמים בקרטונים 
ללא פיתוק , ולעיתים איכות הפרי קלאס 2 דומה אצל היצואנים 

מסוימים שלנו לפרי קלאס 1של היצואנים האחרים.
פרי זה לפעמים גם מעורבב בפרי קלאס 1 ומוריד את המחירים 

בנקודות המכירה.
 

אז מה עושים?!  - )"עוז לתמורה בטרם פורענות"(  .3
להבטיח פרי איכותי מאוד – מקבל מחירים טובים, חייבים   א. 

"ואז הגיע האריה 
החירש" .......

אומרים היהודים – "בני האדם מתכננים- ואלוהים צוחק"... !

מאת חי בנימיני
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לשפר את איכות האריזה.
חייבים לפתוח שווקים חדשים לכמויות הצפויות כמו יפן,  ב. 

סין אמריקה , קנדה הודו ועוד..
חייבים לקיים דיון עם היצואנים לגבי שיווק פרי קלאס   ג. 

2 בנושא סוגי האריזה , איכות והכוונת השווקים
שמירת האיכות –נכתב בעבר על שרשרת הקירור של הפרי,  ד. 
על ההשהייה לפני האריזה, על הקטיף הזהיר והשהייה 

אחרי גשם ועוד.
באשר למספר הגדול של היצואנים - חוק חופש העיסוק   ה. 
לא מאפשר הגבלת מספר היצואנים ולכן על החקלאים 
לשמור על עצמם ולדעת את תוכנית בית האריזה שלהם 

לשיווק הפרי, כדי לשלוט על המוצר שלהם באירופה.
אחידות באיכות המוצר הסופי – מניעת עוקצים ופגעים   ו. 

פיטו סניטריים.
פרסום וקידום מכירות – חייבים מיד להכין תוכנית פרסום   ז. 

וקידום מכירות לאורי הישראלי ביעדי השיווק השונים 
בחו"ל, יש להקציב לנושא זה מיליוני שקלים ולא לחסוך, 
התוכנית תוכן ע"י וועדה ענפית בתיאום היצואנים ואנשי 

מקצוע, הנושא יעלה על ידי בוועדה הענפית הקרובה.
 

סוף דבר ...  .4
התחרות בשוק לא תיפסק ורק היעיל והאיכותי ובעל היבול    
הגבוה ישרוד. השנים שבהן השוק היה ריק בסוף העונה 
)ינואר-אפריל( וחיכה רק לאורי שלנו הסתיימו. האפורר, 
האורי הספרי ובעתיד גם הטנגו לא יישארו על העצים הם 
יגיעו לשווקים. לכן, רק שמירת האיכות בכל שרשרת הייצור 
ושמירת אחידות בפרי הישראלי ופתיחת שווקים חדשים, 
ובעיקר חשוב הפרסום  לנו להישאר על המפה.  יאפשרו 

וקידום המכירות ובידול הפרי האיכותי שלנו. 

מחיר  בש"חאריזההחומר

5165 ליטראינוורט
10330 ליטרביומקטין 
1685 ליטרמוסיפילן

1525 ליטרמפיסטו
EOS 10155 ליטרשמן
2003,000 ליטראולטראפז
25400 ליטראולטראפז
JMS 575 ליטרשמן

1475 ליטראנוידור
1440 ליטרספידי

1420 ליטראינדיגו
20220 ליטרטייפון

10375 ליטראלבר סופר
555 ליטרסולפולי
552 קילוסולפזול
2002,000 ליטרלבנולה

2001,940 ליטרלגונה

קבוצת רכישת חומרי הדברה
של ארגון מגדלי הדרים

 רצ"ב מחירים המתאימים לפעילות בקיץ: 
תזכורת - ההסכם של קבוצת הרכישה שלנו עם המשביר גרמה 
 . להורדת מחירים משמעותית למגדלים הקטנים והבינוניים 
החברות המתחרות הורידו מחירים והתאזנו עם מחירי המשביר 

ולעיתים הן מעניקות גם כמה שקלים בונוס.

אם לא נמשיך לקנות במשביר, הוא יבטל את העסקה ואז 
המחירים יעלו אצל כל הספקים. חובה גם לאלה שלא קונים 
במשביר לרכוש כמות מסוימת לפי שיקולם במשביר, כדי לשמור 

על קבוצת הרכישה שלימה.

עמדה
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ראיון

במסגרת סדרת הראיונות שאנו מפרסמים ב"עת הדר" תחת 
הכותרת "מדריכים חקלאיים הדור הבא", אנו מציגים בכתבה 
השלישית בסדרה, המופיעה בגיליון זה, את המדריכה החקלאית 

עינת גרזון.
בחודש אוקטובר שנת 2015 הצטרפה עינת גרזון למסלול 
ההכשרה של מדריכי ההדרים לאחר שזכתה במכרז של שה"ם. 
עינת הצטרפה לחבריה המדריכים הצעירים דניאל קלוסקי וניצן 
סנש, אותם הצגנו בגיליונות הקודמים של "עת הדר" )נקלטו 
ובתום תקופת  למסלול ההדרכה ע"י ארגון מגדלי ההדרים( 
יהיו השלושה למדריכי הדרים, בבחינת הסנוניות  ההכשרה 
הראשונות שנועדו למלא את החלל במערכת הדרכת מגדלי 
ההדרים בארץ.                                                                                                                        

המפגש עם הוותיקים
שאלה: איך מגיבים המדריכים הוותיקים והמגדלים שאותם 

את פוגשת במהלך שיגרת היום יום שלכם?
עינת גרזון: "מאז הצטרפתי למערכת אני יוצאת לשטח עם 
מדריכים ותיקים כפי שנהוג בהכשרת מדריכים חדשים. הם 
חולקים איתי ברצון את הידע שלהם ואני נהנית משיתוף הפעולה 

איתם. המקצועיות שלהם מרשימה ואני לומדת מהם הרבה. 
בינתיים עם  יוצאת  אני  "גם לפגישות שלי עם המגדלים 
המדריכים הוותיקים, וכבר בשלב זה אני מתקבלת אצלם )אצל 
המגדלים( בשמחה, הם מברכים על הצטרפותי והצטרפות חברי 

הצעירים למערך ההדרכה שזקוק להרחבת השורות.

שאלה: איך נראה סדר היום שלך?                                                                                                 
עינת גרזון: "השגרה אינה קבועה, לא משעממת לרגע ואני 
נהנית מכך.  בנוסף למפגשים עם המדריכים הוותיקים ועם 
הפרדסנים, אני גם משתתפת בניסויים שונים ומגיעה למפגשים 
בימי העיון. כמו כן  אני נוטלת חלק בקורסים המקצועיים השונים.  

להנות מהטבע
להיות  והפכת  כשהצטרפת  ציפית  לכך  האם  שאלה: 
לחקלאות?                                                                                                                                          לפנות  לך  גרם  מה  ההדרים?  בענף  מדריכה 
  עינת גרזון: "אני מתגוררת ברחובות שבה למדתי אגרונומיה 
וסיימתי תואר ראשון במדעי הצמח.  )בפקולטה לחקלאות( 

בגפן  עסק  ומחקרי  וולקני  במכון  התואר השני למדתי  את 
לפרדס.                                                                                                                                בצמוד  נמצא  הורי  בית  מחדרה,  אני  במקור  יין. 
אבי, בן קיבוץ בעברו ובצעירותו עסק בחקלאות. כיום הוא 
נהנה מהעיסוק בחקלאות כתחביב. כבר כשהייתי ילדה צעירה 
זה  והיה  ולצמחים השונים  ירשתי ממנו את האהבה לטבע 
חיים.                                                                                        כדרך  בחקלאות   בחרתי  יותר  מאוחר  כי  טבעי  אך 
אחד היתרונות של תפקידי כמדריכה חקלאית, הוא באפשרות 
להיות הרבה בטבע. בנוסף, תפקיד המדריכה החקלאית טומן 
וכך אני  בחובו הכרות עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה 
לומדת מאותם הטובים ביותר, על התחומים בהם הם הפכו 
ידע  נצבר  הרבות  השנים  במשך  כי  ספק,  אין  למומחים. 
אותנו,  המכשירים  אלה   הוותיקים,  המדריכים  אצל  עצום 
וללמוד מהם זו זכות  בה התברכנו אנחנו החדשים במערכת.                                                                                                               
כמי שמוצאת עניין רב בעולם ההדרים, וחשה שליחות בעיסוק 
בהדרים ובחקלאות, אני מאמינה שההכשרה המקצועית שאני 
עוברת עם מדריכים מנוסים אלו תאפשר לי לתרום לענף ההדרים 

בדרך הטובה ביותר.  
נוכחות רבה של צעירים בחקלאות מה  שאלה: היום אין 

דעתך על כך?
עינת גרזון: "לצערי,  אכן קיימת הרגשה שאין צעירים רבים 
הפונים לחקלאות. עם זאת, באחרונה אני פוגשת בבנים ממשיכים 
יודעים מה  המצטרפים לחקלאות. הבנים הממשיכים הללו 
המשמעות של להיות חקלאי ובוחרים להצטרף,  כדוגמת דניאל 
קלוסקי וניצן סנש - חברי המדריכים החדשים. אך ישנם גם נוספים 
כמוני, שאינם מגיעים מרקע חקלאי ובכל זאת פונים לדרך זו.                                                                                                                             
" כך או אחרת, אלה ואלה מודעים לבעיה העיקרית של העוסקים 
בחקלאות והיא הדאגה איך להתפרנס ממנה ולהתפרנס בכבוד. 
אין ספק כי בעיקר במשקים הקטנים קיימת הבעיה בנושא.                                 
"עם זאת, הצעיר הפונה כיום לחקלאות נחשף  לעיסוק מרתק 
שבמרכזו הרבה טכנולוגיה וחדשנות וכל זאת בנוסף לעניין הרב 

שמציע המגע עם הפעילות בשטח.

אם לא תהיה חקלאות זה יהיה אסון לכולם
שאלה: "יש לכך השלכה על המעמד של החקלאות בארץ?

"אני אופטימית ומאמינה כי ניתן להתמודד עם  עינת גרזון: 
הקשיים והבעיות בענף ואני אף מקווה כי בהמשך דרכי אוכל 
לתרום לפתרונם. תקוותי היא שבעתיד גם יתאפשר למגדלים 
להתפרנס בכבוד, התנהלות שכזו תתרום לגידול במספר הפונים 
לחקלאות. הרי ברור לכולם כי אם לא תהיה חקלאות זה יהיה 
אסון לכולנו במדינת ישראל -  מדינה שבה התזונה מבוססת 
על מוצרים טריים והחקלאות שלה מהמתקדמות בעולם,מהווה 

בסיס לידע הבינלאומי ומשמשת מקור גאווה לכולנו. 
שאלה: "נדמה לי כי את בכל זאת בת ממשיכה, ממשיכה את 
האידיאולוגיה המשפחתית של אהבת החקלאות. אני טועה?                                                                                                              
"במידה מסוימת אתה צודק. הורי גאים בבחירת  עינת גרזון: 
הקריירה שלי במיוחד אבי הקשור מאוד לחקלאות.                         

מאת יצחק ליס

"זו זכות ללמוד מהטובים ביותר"

עינת גרזון
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חוק ומשפט

חברת היצוא חוייבה לשלם לחקלאים
כ- 400,000 ₪ בגין שיווק פרי ועוד

60,000 ₪ הוצאות ושכ"ט עו"ד 
ביום 13/4/16 ניתן בבית משפט השלום בתל אביב פס"ד)1( 

המציג את מערכת היחסים בין חקלאי יצרן למשווק יצואן.
מעשה שהיה כך היה: 6 יצרני פרי פיטאיה ממקומות שונים 
או  "התובעים"  )להלן  קודם  קשר  ביניהם  היה  בארץ שלא 
"החקלאים"( התקשרו לאחר קריסת חברת אגרקסקו עם חברת 
אס.טי.אם. יצוא חקלאי בע"מ )להלן "הנתבעת" או "החברה"(.
בין הצדדים נכרת הסכם לפיו התחייבה החברה לשווק את 
פירות התובעים בחו"ל ולהעביר לחקלאים תמורה בגין הפרי.

בגין המשלוחים, למעט המשלוח הראשון של פרי שסופק 
על ידי אחד החקלאים, לא שולמה לנתבעים תמורה כל שהיא.

מחלוקת בשתי סוגיות
המחלוקת בבית המשפט התמקדה ב-2 סוגיות, האחת האם 
הובטחה לחקלאים תמורה מוסכמת ללא קשר עם תוצאות השיווק 
בחו"ל כגרסתם, או שמא כגרסת הנתבעת התמורה אמורה היתה 
 לשקף את התמורה שתתקבל בפועל בניכוי הוצאות ועמלת החברה.
הסוגיה השניה במחלוקת היתה באשר לתוצאות המכירה בפועל 
כאשר הנתבעת טוענת לכישלון השיווק עקב פגמים בפרי ופסילתו 
והתעלמות  מידע  טוענים להסתרת  בעוד התובעים  בחו"ל, 

מפניותיהם.
בית המשפט לא קיבל את טענת התובעים אשר כל אחד מהם 
טען למחיר נטו שהובטח לו החל מ"לפחות 10 ₪ לק"ג" ועד "12.3 

₪ לק"ג" - מחיר שאיננו מותנה בתוצאות שיווק הפרי בחו"ל.
בית המשפט העדיף את גרסת החברה לפיה "היא בסך הכל ציינה 
בפני כל אחד מהתובעים את המחיר הצפוי בשווקי היעד בחו"ל 
אך כלל לא התחייבה למחיר קבוע מראש או למחיר מינימום".
בית המשפט קבע שגם בענף הפיטאיה, כמו בשיווק פירות 
אחרים "מרגע שנמסרה התוצרת החקלאית לנתבעת הרי שלנתבעת 
לבדה שליטה מלאה ומוחלטת על שיווק התוצרת החקלאית. 
שליטה הכוללת את בחירת המוביל, את בחירת הלקוח ואת 
קביעת המחיר מול הלקוח. בטרם מסירת התוצרת החקלאית 
לנתבעת היא עוברת ביקורת איכות וממסירתה ואילך הנתבעת 
היא שאחראית על כל רשת השיווק". בהמשך קובע בית המשפט 
"כאשר נתון לגוף כח כה רב להשפיע על גורלו של אחר, הרי 
.... מצב שכזה מקים "חובת  שמצופה ממנו לפעול באחריות 

אמון" של בעל הכח כלפי האחר".
בענייננו החברה קיבלה במספר מקרים ממספר חקלאים את 
הפרי לאחר שנבדקה איכותו, נטלה האחריות על הפרי, דאגה 
להובלתו, בחרה בלקוח לו יועד הפרי. לאחר שהלקוח הראשון 
בגרמניה סרב לקבל הפרי שלחה את הפרי ללקוח בהולנד. החברה 

לא טרחה ליידע לא בזמן אמת ולא מאוחר יותר את החקלאים 
אודות קשיים בשיווק ואף הזמינה מאלו עוד ועוד תוצרת לשיווק.
בית המשפט קבע כי במערכת יחסים שכזו שהיתה בין החברה 
לחקלאים ישנה חובת אמון בסטנדרט גבוה לא "של אדם לאדם-

אדם" אלא בבחינת "אדם לאדם – מלאך".
חובה היתה על החברה ליידע את החקלאים בזמן אמת אודות 

קשיים על מנת "למנוע את הרע בטרם יארע".
טענות החברה בדבר פגמים בפרי בחו"ל ופסילתו נדחו על 
ויתרה  יידעה את החקלאים  ידי בית המשפט, משהחברה לא 
מכך התייחסה לכלל משווקי הפיטאיה  כאילו חד הם "בלא כל 
ניסיון לשייך את הפרי למי מהתובעים ולאבחן בין מי מהתובעים 
שבפרי ששלח היה פגם לַאֵחר שלא היה כל פגם בפרי ששלח".
בית המשפט קיבל גרסת התובעים כי "הנתבעת לא העבירה 
לתובעים דיווח מלא על טרוניות הלקוח בגרמניה, לא דיווחה על 
העברת הפרי להולנד, לא דיווחה לתובעים על מצבו של הפרי 
בהגיעו לשווקים. רק בסופו של יום הודיעה הנתבעת לתובעים 
את השורה התחתונה מבחינתה שאין להם זכות לתמורה כלשהיא 

בעד הפרי".

סיכום בית המשפט 
בית המשפט סיכם: "התברר שכבר מלכתחילה איחדה הנתבעת 
את התובעים לקבוצה אחת מעין שותפים בהתחשבנות משותפת 
בלא ליידע את התובעים. התברר שהנתבעת המשיכה למנוע 
מידע מהתובעים ולקלוט מהם פרי גם לאחר שידעה על תלונות 
לפגמים וסירוב לקוחות לקבל הפרי, התברר שהנתבעת מסרה 
גרסה חלקית שלפיה נתגלו פגמים בפרי בכל המשלוחים בעוד 

שבפועל רק בחלק מהמשלוחים נתגלו פגמים".
בית המשפט הדגיש: "נקודת המוצא לבחינת התנהלות הנתבעת 
דגש  הכולל מתן  לב  תום  עילאי:  לב  לתום  לדרישה  היתה 
לאינטרסים של החקלאים, לגילוי מלא, מפורט, רצוף ובזמן 

אמת של כל הנתונים הרלוונטיים". 
משהחברה לא נהגה כך כאמור לעיל הפרה החברה הפרה 
יסודית את חובתה על פי הסכם ההתקשרות עם החקלאים פסק 
בית המשפט כי "התוצאה ההולמת הינה העמדת התובעים במקום 
בו היו אילו אכן התקבל "המחיר הצפוי"". בית המשפט פסק כי 
התובעים יפוצו כל אחד לפי ערך תוצרתו שמסר לחברה סה"כ 
נפסק כי החברה תשלם לחקלאים 401,098 ₪ והפרשי ריבית 
והצמדה מ-15.12.2011 כ"כ חויבה החברה לשאת בהוצאות 

התובעים ובשכ"ט עו"ד בסך 60,000 ₪.
 

רשם: שמואל גלנץ, עו"ד 

)המשך בעמוד 23()1( ת"א 14607-09-13 רונן ואח' נ' אס.טי.אמ. יצוא חקלאי בע"מ
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בפרדס

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

הפריחה והחנטה בזן אורי שופעת עתה ביותר, לאחר שנת שפל 
שהייתה במרבית אזורי הארץ. פריחת יתר הזנים האחרים היא 
כרגיל. לאחר כמה שנים של ירידה במחיר עבור זן האשכולית 
האדומה, חלה התייצבות ואף עלייה בתמורה לפרי בשער הפרדס. 
היקף היצוא של הזן אורי היה דומה העונה לזו אשתקד, והגיע 
לכ-65,000 טון; לא ניכר גידול ביצוא בזן זה בשל שנת שפל 
בניבה. הזן אורי ממשיך להיות אטרקטיבי יחסית לקליפים מתחרים 
מספרד וממרוקו, אך הפדיון בשער הפרדס קטן משמעותית מזה 
שהיה בעונות הקודמות, בשל אחוזי אריזה נמוכים, ירידה חדה 
בשער היורו ואף ירידה במחיר המכירה של הזן. חשוב להדגיש 
כי בזן אורי ניכר פער משמעותי בין פרי הראוי לשיווק ליצוא 
"בקלאס 1" לבין פרי המיועד ליצוא "בקלאס 2" ולשוק המקומי. 
הפרי הנמכר לתעשייה אינו מותיר רווח למגדל, לכן ההשקעה 
בקבלת פרי איכותי היא אמנם גבוהה, אך בלתי נמנעת. בשנתיים 
האחרונות הורגשה ביתר שאת החשיבות של כיסוי ברשתות הגנה 
פרדסים המועדים לפגעי מזג אוויר, ובעיקר לפגעי ברד. מטרת 
המגדלים היא להשיג רווח מרבי, ולכן יש לבצע את הפעולות 
הנדרשות בפרדס בעתן ובמלואן. יש להתעדכן אצל היצואנים 
בדבר גודל הפרי הנדרש ליצוא בזנים השונים, בעיקר באשכולית 
האדומה ובזן אורי, ובהתאם לזאת לבצע את הפעולות הנחוצות, הן 
בהגדלת הפרי והן בהכוונת הגודל באמצעות השקיה ודילול ידני.

המלצות למאי-יוני 2016
 נכתב ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ, יעקב הרצנו,

שלום שמואלי, דניאל קלוסקי, עינת גרזון, ניצן סנש, וניצן רוטמן 

בוגר של תריפס הסחלב

גיזום ועיצוב העץ
גיזום  הצורך  במקרה  יבוצע  לאחרונה  שנקטפו  בחלקות 
יש  ולכן  ענפי שלד,  זה עלול לחשוף  גיזום  ושדרה.  צמרת 
תיעשה  מבוגרים  בעצים  וגזעים  זרועות  הלבנת   להלבינם. 
ב-40% סיד כבוי + 1% דבק פלסטי, בהברשה ולא בריסוס. 
בשתילים צעירים מלבינים ב"לובן", "ילבין", "שלגזע" וכדומה; 

ניתן לבצע את ההלבנה גם במרסס.
חילון ודילות - יש להסיר ענפונים וצימוחים צעירים מאזור 

הדלת והחלון. פעולה זו תחסוך בהמשך עבודה רבה בגיזום.
גיזום יבש - ניתן לבצע במהלך הקיץ כולו, אולם רצוי להקדים. 
יש להסיר בחובו של העץ את כל הענפים היבשים וענפים חיים 
מנוונים שאינם נושאים פרי. ענפים אלה שורטים את הפרי בעיקר 
בזנים הרגישים כמו פומלית, פומלו וסטאר רובי. בזנים אלה גם 
פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ משום העלייה 

במשקלו, ולכן עלול להישרט מהענפים היבשים שמתחתיו.
עצים צעירים - יש לעצב 5-3 זרועות בצורת גביע. ניתן 
להתחיל לפתוח דלת למרכז השורה. ענפים מיותרים יש להסיר 
 בבסיסם ולמרוח במשחת עצים. לבלוב צעיר, שהגיע לאורך 

50-30 ס"מ, יש לגומם כדי לעודד פריצות חדשות.
בחלקות שהפרי שלהן מיועד לשיווק לסין, יש לגזום שמלה 
לגובה של 70-60 ס"מ מפני הקרקע. שמלת העץ והפרי יימצאו 
40 ס"מ מהקרקע. פטריית  בעת הקטיף בגובה מינימלי של 
הקרקע פיטופטורה סרינגה היא מחלת הסגר בסין, ולכן יש 

להקפיד הקפדה יתרה על גיזום השמלה.

חיגור מאוחר להעלאת היבול בזן אורי
החל מתחילת חודש מאי ועד תחילת חודש יוני מומלץ לבדוק 
זו  אחת לשבוע בחלקות אורי את עוצמת החנטה. בתקופה 
מתרחשת נשירת החנטים הטבעית, המתגברת לעתים בעקבות 
אירועי חום כבד וחמסין. כאשר מבחינים בחנטה בינונית ומעטה, 
מומלץ לבצע חיגור של כ-75% מזרועות העץ, בנוסף לחיגור 
זו עשויה להקטין את המשך נשירת  שבוצע באביב. פעולה 

החנטים ולשפר את היבול הצפוי בחלקה. 
בחלקות שבהן החנטה שופעת, אין לבצע חיגור כזה, העלול 

לגרום לעודף יבול, לפרי קטן ולחוסר פריחה בעונה הבאה.
לעתים שפע חנטים או חוסר חנטים בחלקה שונה מעץ לעץ. 
במקרה כזה מומלץ לבצע חיגור סלקטיבי, כלומר רק בעצים 

שבהם הוא נדרש, בהתאם למספר החנטים.
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בפרדס
מזיקי הדרים

כנימה אדומה
יבוצע החל ממחציתו  ניטור קפדני לגילוי המזיק בחנטים 
השנייה של חודש אפריל. יש לרסס כאשר מבחינים בנוכחות של 
זחלנים או בכיפות לבנות על החנטים. תכשירי ההדברה אינם 
קוטלים דרגות בוגרות. אם דרוש ריסוס מדי שנה, יש להשתמש 

בתכשירים שונים לסירוגין. 
תכשירי  הם  הכנימה  להדברת  המשמשים  התכשירים 
וטריגון בריכוז 0.1% או  PYRIPROXYFEN: טייגר, קוברה 
מובנטו בריכוז של 0.09%, בנפח תרסיס של 400-300 ליטר 
לדונם, או שמן קיצי בריכוז 2% בנפח גבוה של 1000 ליטר 

לפחות. מועד הריסוס: מסוף חודש אפריל עד סוף מאי. 

כנימה אדומה

כנימת מוץ
יש להדביר את הכנימה כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית של 
הדרגות הצעירות על הפרי. ההדברה תיעשה באמצעות ריסוס 

.CHLORPYRIFOS או PYRIPROXYFEN בתכשיר

כנימה פלורידית
גיחת הזחלנים מתרחשת בדרך כלל החל ממחציתו השנייה של 
חודש מאי עד אמצע חודש יוני. ההדברה יעילה כאשר הריסוס 
מבוצע על הזחלנים, לפני שהדרגות המוקדמות ביותר עוברות 
לדרגת זחל שלוש. תכשירי ההדברה כנגד הכנימה הם תכשירי 
PYRIPROXYFEN: טייגר, קוברה או טריגון בריכוז 0.1% בנפח 
תרסיס של 400-300 ליטר לדונם, או שמן קיצי בריכוז 2% בנפח 

גבוה של 1000 ליטר לדונם לפחות.

קמחית כדורית
בחלקות שהיו נגועות בקמחית כדורית בשנה שעברה ושהוסב 
להן נזק כלכלי, יש להגמיע בתכשירי IMIDACLOPRID: קונפידור 
או קודקוד 750 סמ"ק לדונם בכל טפטפות החלקה. מועד ההגמעה: 
בסוף הפריחה. טיפול מאוחר יותר בקונפידור פחות יעיל; בעוד 

שטיפול מוקדם מדי עלול לפגוע בדבורים.

טיפול הגמעת האימידקלופריד עשוי למנוע, בנוסף לקמחית 
הכדורית, גם נגיעות בקמחית ההדר, בכנימה האדומה, בכנימת 

מוץ ובדונגית הפלורידית.

קמחית ההדר
בחלקות שבהן נתגלתה רמה גבוהה של הקמחית בשנה האחרונה, 
 .IMIDACLOPRID-יש להגמיע את התכשיר סייפן מקבוצת ה
זהו התכשיר היחיד מקבוצת האימידקלופריד המורשה להדברת 

קמחית ההדר.

קמחית כדורית

קמחית ההדר

קמחית חבויה
מומלץ לטפל בתכשירי CHLORPYRIFOS: דורסן, דורסבן או 

דוראון בריכוז 0.3%, או במוספילן בריכוז 0.075%.

קמחית חבויה

13
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בפרדס
אקרית החלודה

בתקופה הקרובה, עם הופעת האקריות הראשונות על גבי 
החנטים, יש לטפל בתכשירי אבמקטין בריכוז של 0.05% + 
שמן קיצי 0.5%. הריסוס יבוצע עם רדת החשכה בשל התפרקות 
תכשירי האבמקטין על ידי קרני השמש. יש לבצע את הטיפול 
הראשון כבר ברמת אוכלוסייה נמוכה ביותר. ריסוס שיינתן כאשר 
רמות האקרית גבוהות, יהיה יעיל רק בחלקו ויידרשו טיפולים 

נוספים רבים במהלך העונה.
בהמשך העונה, אם אוכלוסיית אקרית החלודה מתרבה שוב, יש 
 :SPIRODICLOFEN לטפל בתכשירים מקבוצות אחרות: תכשיר

אנווידור בריכוז 0.03%;
תכשירי FENBUTATIN OXIDE: אקרימייט, בוטרקס או טורק 

)טונטו( בריכוז 0.1%;
תכשירי גפרית, רובם בריכוז 0.75%. 

בשימוש בתכשירים אלה יש לנהוג על פי הרשום בתווית. 
התכשירים הללו מדבירים לרוב גם אקרית מזרחית.

אקרית מזרחית
יש לרסס  גבי העלים  עם הופעת האקריות הראשונות על 

בתכשיר אנווידור בריכוז 0.02%.

אקרית מזרחית

אם אוכלוסיית האקרית המזרחית מתרבה בהמשך העונה, 
 :FENBUTATIN OXIDE -יש להשתמש בתכשירים מקבוצת ה

אקרימייט, בוטרקס או טורק )טונטו( בריכוז 0.1%.
שימו לב: 

בכמה חברות יצוא נאסר על השימוש בתכשירים מקבוצת 
)פנבוטטין אוכסיד(, כמו אקרימייט   FENBUTATIN OXIDE
ודומיו. עד סוף שנת 2016 דרושים 30 ימי המתנה מקטיף לשיווק 
הפרי, והחל משנת 2017 – 140 ימי המתנה מהקטיף לשיווק 

הפרי, בעקבות שינוי ה-MRL בתחילת 2017.

תריפס הסחלב
מוכר בעיקר בפרדסי הגליל המערבי והמזרחי, אך הופיע גם 
באזור חוף כרמל. הטיפול במזיק זה ייעשה בתכשיר ספרטה 
סופר בריכוז 0.08%. יש לבדוק ולאתר את התריפס בחיבור 

שבין הפירות או בין העלים לפרי. עד עתה ניכר נזקו של תריפס 
הסחלב בפירות האשכולית והפומלית.

השימוש בתכשיר ספרטה טרם אושר לשימוש בפרי המשווק 
לסין ולדרום קוריאה.

נימפות צעירות של תריפס הסחלב

נזק של תריפס הסחלב בפירות האשכולית

עש מנהרות ההדר
בעצים צעירים ובעצי החלפת זן רצוי להגן על הלבלוב ממזיק 
זה, התוקף ופוגע בלבלוב הצעיר בלבד. יש לטפל בתחילת גל 
הלבלוב, מיד כאשר רואים את הנגיעות בעש. אין צורך לטפל 
כאשר אין לבלוב צעיר. רצוי להשתמש במהלך העונה בקבוצת 

תכשירים אחת ובצורת יישום שונה.

ריסוס חיפוי

הערותמשך ההגנהתכשיר וריכוז

מוספילן או מפיסטו או 
עד 20 יוםמוסקיטון בריכוז 0.025% 

מומלץ טיפול יחיד 
בעונה.

מדביר גם כנימות 
עלה.

תכשירי אבאמקטין 0.03% 
 + 

עד 14 יוםשמן קיצי 0.5%

מדביר גם את 
אקרית החלודה. 

אינו מדביר כנימות 
עלה.



מודעת דורסן לעיתון עת הדר, חצי עמוד, גובה 13 ס"מ, רוחב: 18 ס"מ, קוד - 367, 22.5.16

תכשיר מקבוצת הזרחנים האורגנים, 
המותרים לשימוש במטעים

דורסן אבקה 5%דורסן אבקה 5%

התכשיר פועל כרעל מגע ובעל פעילות מהירה. 	●

התכשיר מיועד להדברת קפנודיס ונמלים,  		●

ולמניעת אילוח כנימה קימחית.  
יש ליישם את התכשיר בפיזור על הגזע וסביבתו.  ●

מורשה בגידולים הבאים: 
אפרסק, נקטרינה, משמש, שזיף, שקד, 

אפרסמון, הדרים, רימון וכרם.
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 הדברת כנימה קימחית ע"י איבוק גזע  
סטנדרטים בניסויים: מרשל אבקה 2%, בזודין אבקה 5% 

ביצוע: שמוליק גרוסביצוע: יהונתן יזהר

אפרסמון - חוסן
)110 יום מיישום(

אפרסמון - חוסן  
)30 יום מיישום(

 פרדס - בית שערים 
)45 יום מיישום(
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 נג

חוז
דורסן אבקה 100 גרם/עץ א

סטנדרט 100 גרם/עץ
היקש
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בפרדס
:IMIDACLOPRID טיפול קרקע בתכשירי

יש למהול במים ולהשקות באזור ההרטבה ובית השורשים 
כלהלן:

עם הנטיעה: 1 סמ"ק לשתיל;
עצים צעירים: 4-2 סמ"ק, בהתאם לגודל העץ;

משך ההגנה: 8-4 שבועות.

טיפול גזע במוספילן
טיפולי גזע בהברשה במוספילן )תרכיז נוזלי כחול( מומלצים 

בעצים צעירים ובעצי החלפת זן על רקמה משועמת בלבד.
אין לטפל ברוכבים ירוקים של עצי החלפת זן שאינם משועמים.
אין לטפל בעצים צעירים מיד לאחר הנטיעה, אלא להמתין 

לפריצת גל הלבלוב הבא.
הגזע מתחת להסתעפות  על  היישום  יתבצע  בעץ הצעיר 

הענפים הראשיים.
זן יש לטפל בכל רוכב באופן נפרד ובמינון  בעצי החלפת 

המתאים לקוטר העץ.
התכשיר ניתן ליישום בפרדס נושא פרי עד 120 יום לפני הקטיף.

קוטר הגזע 
)מ"מ(

מינון תכשיר 
לעץ )סמ"ק(

משך 
הערותההגנה

20-100.3-0.1

 8-4
שבועות

גמר פעילות 
התכשיר יתאפיין 
בנוכחות זחלים 
צעירים פעילים 
בקצה הצימוח

45-211.0-0.4

65-462.0-1.1

פי  ליצוא על  זה מאושרים  התכשירים המוזכרים בדפון 
הרשימה שהכינה חברת יתרולאב לעונת 2016/17. פרטים 

./http://www.itrolab.com :נוספים באתר
חברות יצוא מסוימות מחמירות בעניין זה יותר. לפיכך, הפרדסן 
צריך לדאוג לקבלת רשימת החומרים המותרים לשימוש מהיצואן 

שישווק את פריו בעונה הקרובה, ולנהוג אך ורק על פייה.
 FENBUTATIN OXIDE הערה חשובה: לתכשירים מקבוצת
)פנבוטטין אוכסיד(, כמו אקרימייט ודומיו - ימי ההמתנה מקטיף 
יום עד סוף שנת 2016, והחל משנת  לשיווק הפרי נותרו 30 
2017 שונו ל-140 יום, בעקבות שינוי ה-MRL בתחילת 2017.

הערות בנושא החומרים המותרים לסין ולדרום קוריאה:
על פי הרשימה של יתרולאב, יש מספר לא מבוטל של חומרים 
שאינם מותרים לשימוש בשיווק לסין ולדרום קוריאה. כך, למשל, 
אין להשתמש בספרטה ובמובנטו בפרי המשווק לדרום קוריאה; 

ואין להשתמש בספרטה ובמגדילון סופר בפרי המשווק לסין.

הדברת מחלות
אלטרנריה

בגמר הפריחה נחשפים החנטים הצעירים להידבקות במחלה, 

במיוחד כאשר יש טללים או ערפל. מומלץ לערוך ניטור ולבדוק 
נגיעות בעלים הצעירים ועל החנטים. סימני המחלה בעלה נראים 
וסביבו  ככתם נקרוטי חום, שממשיך בעורק היוצא מהכתם, 
הילה צהובה. הסימנים בחנטים נראים ככתם חום-שחור שגודלו 
כראש סיכה. הדברת האלטרנריה חשובה ביותר בזנים הרגישים 
לה, כמו מינאולה, מיכל, מירב, נובה ומורקוט. בבחירת חומר 

הריסוס יש להתחשב במספר הימים לפני הקטיף.
יש להקפיד על ניטור מסודר ועל טיפול בהתאם למעקובת 

הריסוסים המומלצת.

להלן דוגמה למעקובת ריסוסים בחלקות נגועות במרווח של 
שבועיים בין ריסוס לריסוס:

ריסוס ראשון ייעשה בתחילת הפריחה בעמיסטר, במירדור, 
בעמיעוז 0.075%, בסיגנום 0.05% או בליס 0.04%.

ריסוס שני - בהרקולס 0.4% באמצע חודש אפריל, בתחילת 
החנטה. 

ריסוס שלישי - בקליפמן 0.15%, ברובראל או ברודיון 0.1% 
בתחילת מאי. 

ריסוס רביעי - בהרקולס 0.4% באמצע מאי. 
ריסוס חמישי - בחוסן או בקוז'אק 0.15% בתחילת יוני. 

ריסוס שישי - בקנון 0.25% או בהרקולס 0.4% באמצע יוני.

משתלת גולן
בת שלמה

שתילי הדרים ושסק 
לנטיעה מיידית

באישור הרבנות והגנת הצומח

∞¥≠∂≥π∞∏≤¥
∞µ≤≠≤∏µ≥∞±≥
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סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

שדה אליעזר. טלפקס: 04-6930082, נייד: 050-5358456

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית

דיו
טו
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ה

סולמות
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בפרדס
ואף לא חומרים מאותה  אין לרסס ברציפות אותו החומר 
קבוצה. אין להמשיך בריסוס המעקובת, אם נעצרה התפתחות 

המחלה ולא מופיעה נגיעות חדשה.
מאלסקו

בעונה הנוכחית אנו נתקלים בהתפרצות מחלת המאלסקו 
בחלקות לימון רבות.

הזנים הרגישים ביותר הם ליים, אתרוג ולימונים. הזן יורקה 
קוק רגיש במיוחד. מרבית הקליפים עלולים להידבק במאלסקו. 
המחלה מועברת על ידי נבגים המתפתחים על ענפים יבשים 
ידי הרוח, לכן אין להשאיר בפרדס גזם  ומופצים בעיקר על 
יבש מעצים נגועים אלא לשרפו. התנאים הנוחים להידבקות 
העצים במחלה הם טיפות מים כמו גשם וטל על הלבלוב הצעיר 

וטמפרטורה נמוכה.
סניטציה חשובה במיוחד למניעת התפשטות המחלה: עקירת 
עצים נגועים כבר מנגיעות בינונית, גיזום ענפים נגועים מיד 

עם התגלות סימני המחלה ושרפת הגזם.
המלצות:

ריסוס שני בקוציד 0.3% בחלקות נגועות ובחלקות הסמוכות  א. 
לעצים נגועים. 

גיזום של כל הענפים היבשים עד למרחק של כמטר לתוך  ב. 
הקטע החי של הענף. מטרת גיזום זה היא, בין השאר, לאפשר 

גילוי מוקדם של המחלה.
עקירת עצים נגועים ברמת נגיעות בינונית וקשה. ג. 

החמה
נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה, נפוצים מענפי העץ 
מתפתחים  הנבגים  הפטרייה.  מתפתחת  שעליהם  היבשים, 
ירידת  על החנטים באמצע הקיץ, אך הנזק מופיע רק לאחר 
הטמפרטורות בחורף. המחלה מסבה נזק לקליפת הפרי, בדומה 
לנזקים הנגרמים מאקרית החלודה. פרי הנגוע במחלה פסול 
לשיווק טרי, אף שאיכותו הפנימית אינה נפגעת. קשה מאוד 
להבדיל בין שני הפגעים שהוזכרו, אך ניתן להיעזר בכך שכתמי 
ההחמה ניתנים להסרה באמצעות צמר גפן ואצטון, בעוד שכתמי 

האקרית אינם ניתנים להסרה.
בעצי אורי ואורה בעלי נוף צפוף קיימים תנאים נוחים להתפתחות 
הפטרייה )בשל הלחות הרבה( ולהתפתחות האקרית )בשל חדירה 
לקויה של הריסוסים לתוך הנוף(. למניעת המחלה חובה לרסס 
כל חלקה שבעבר נתקפה בה ומומלץ לרסס את חלקות הזן אורי 
בשבוע האחרון של יוני באחד מתכשירי הנחושת המורשים לשימוש 
בפרדס. כדי למנוע את התופעה מומלץ לבצע גיזום דלת וחלון 

במרכז העץ וניטור לגילוי מוקדם של אקרית החלודה.
עלעלת

בנטיעות צעירות מומלץ לעקור עצים נגועים במחלה ולהחליפם 
בשתילים בריאים. בפרדסים בוגרים מומלץ לעקור את העצים 

הנגועים במחלה.
מחלת הגרינינג

בארצות רבות בעולם, כמו ארצות הברית, פלורידה וברזיל, 

פשטה מחלת הגירינינג, הגורמת נזקים קשים לעצי ההדר, עד 
כדי סכנה קיומית לתעשיית ההדרים. סימני המחלה דומים מאוד 
למחלת העלעלת. בארץ לא נמצאו עד כה עצים נגועים במחלה, 
אך יש לשמור על ערנות רבה ולהשמיד לאלתר עצים שיתגלו 
כנגועים במחלה, אם חלילה תופיע. וקטור המחלה הוא פסילת 
ההדרים; רצוי להכירה ולדווח על הופעתה. אנא, גלו ערנות 

וידעו את המדריך בדבר כל עץ חשוד בפרדס.
תמותת עצים

בטפטוף  המושקים  הדר  עצי  לתמותת  עדים  אנו  לעתים 
בטפטפות הקרובות לגזעים כשההשקיה נעשית באינטרבלים 
קצרים. מצב זה יוצר תנאים טובים מאוד להתפתחות של ארבע 
מחלות קרקע: פיטופטורה )ריקבון שורשונים וצוואר השורש(, 
פוזריום )ריקבון שורשונים ושורשים עבים(, דמטופורה )ריקבון 
קשה של שורשים( וריקבון ספוגי מגדמים שנשארו בשנטוע. 
פטריות אלה זקוקות ללחות רבה, לטמפרטורה גבוהה וכמובן 
יש  נזקים מהפטריות הללו  לנבגים או לתפטיר. כדי למנוע 

להרחיק את הטפטפת מהגזע ולא לצופף השקיות.
ריקבון ספוגי

נכונה,  נראית בעצי אור, שנגזמים בצורה בלתי  לאחרונה 
חדירה של ריקבון ספוגי דרך פצעי גיזום בהסתעפות הראשונה 
של עצים צעירים. חשוב למרוח את הפצעים במשחה שחורה 
ויצירת  המכילה תרכובות פנוליות המעודדות חלוקת תאים 
קאלוס להגלדת הפצעים. כמו כן, יש לרסס בתכשירים נחושתיים 
פצעים המופיעים עד גובה 1 מטר מהקרקע. בנוסף, יש לגזום 
בצורה נכונה וללא השארת זיזים לשם הגלדה מלאה של הפציעה. 

הדברת עשבים
בחודשי הקיץ נעשית הדברת העשבים רק בקוטלי מגע. במרווח 
בין השורות שאינו מורטב תלך ותדעך העשבייה, ומומלץ לכסחה 
אחת לכמה חודשים. בפס העצים מעודדת ההשקיה גם צמיחת 
עשבים, ואותם יש להדביר במהלך חודשי הקיץ. הצירוף הקלאסי 
להדברת עשבייה קיימת הוא: תכשיר גלייפוסט )ראונדאפ ודומיו( 
D-2,4 )אלבר סופר ודומיו( 0.3%-0.5%.  1%-2% + תכשיר 
צירוף זה ידביר או ידכא את מרבית העשבים הקיימים בפרדס, 

דגניים ורחבי עלים.
אין להשתמש במהלך הקיץ בתכשירי  כי  ונדגיש  נחזור 
ודומיו( מחשש לפגיעה קשה בעלווה  )גול  אוקסיפלורופן 

הצעירה.
בנוסף לצירוף שהוזכר, ניתן להשתמש בקוטלי עשבים צורבניים, 
כגון תכשירי פאראקוואט ודיקוואט )דו-קטלון ודומיו( או תכשירי 
ידבירו  ודומיה(. תכשירים אלו  אמוניום גלופוסינאט )בסטה 
היטב עשבייה חד-שנתית ויצרבו וידכאו עשבייה רב-שנתית.

ודומיו(,  )אורגאן  ניתן לטפל בתכשירי ברומסיל  כן,  כמו 
המופעל באמצעות מים, ולכן ניתן לריסוס רק בחלקות המושקות 
בהמטרה או דרך מערכת ההשקיה במינון של 100 גרם לדונם 

)לא בסטאר רובי ובפומלו(.
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מאת יצחק ליס                  סיורים מקצועיים

יואב גזית, מרים זילברשטיין ולאה סלע העבירו למערכת "עת 
הדר" רשמי סיור מקצועי שערכו בחודש אפריל השנה בדרום 
אפריקה.  אנו מפרסמים בגיליון זה פרקים נבחרים של הדו"ח:  

 
 Citrusdal-שב X-SIT ביקור במפעל לייצור עשים עקרים

למפעל לקחה אותנו הגב' אלריטה וונטר )Elrita Venter( עמה 
יצרנו קשר עוד מהארץ בהמלצת אנשי שה"מ שמכירים אותה ואת 
סגולותיה כאשת מפתח בתחום. אלריטה היא גם בעלת החברה 
Agri-Edge שעוסקת בגידול רימונים וגם בעלת חווה חקלאית 
גדולה )כ- 1,000 דונם( שרובה )700 דונם( היא לגידול רימונים. 
החווה שבבעלותה היא הגדולה ביותר בדרא"פ לגידול רימונים. 
אלריטה עובדת על נושא עש התפוח המדומה )עת"מ( בשת"פ 
עם משרד החקלאות הדרא"פ ועם תעשיינים. עת"מ מהווה את 
אחת הבעיות הקשות בדרום אפריקה. רשימת הפונדקאים שלו, 
כוללת הדרים, ענבים, רימונים, תפוחים ואבוקדו. בשטחי הבר 
ידוע שלמזיק פונדקאים נוספים, כולל מינים של שיטה כמו 
ונפוצה מאוד גם  )Acacia saligna( שפלשה  שיטה הכחלחלה 

בארץ )בשיטה הזחל פוגע בתרמילים(. 

 )51%( מפעל  בבעלות משותפת של מגדלי ההדרים 
והממשלה )49%(  

המפעל X-SIT הוקם בשנת 2006 בבעלות משותפת של מגדלי 
ההדרים )51%( והממשלה )49%(. כשהמימון בהקמה נתמך ע"י 
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הייצור היומי שלו 
עומד על כ-6 מיליון עת"מ מעוקרים ליום )42 מיליון לשבוע(, 
זכרים ונקבות. זו כמות המספיקה לפיזור על פני שטח כולל של 
כ-150,000 דונם )כ- 280 עשים לדונם(. שטח פרויקט העשים 
המעוקרים כולל הדרים )בעיקר( ולאחרונה הוספו לו גם שטחי 
מטעים שונים )משמש, אפרסקים, ענבי מאכל ורימונים(. הפיזורים 

נעשים מהאוויר פעמיים בשבוע. 

מידת ההצלחה 
יכול לעבוד בפני עצמו אלא כמרכיב  ה-SIT לעת"מ לא 
המשולב במכלול אמצעים הכולל יחד עם העשים המעוקרים 
גם: סניטציה, בלבול )זכרים(, לכידת זכרים, ריסוס בתכשירים 
ביולוגיים )ווירוסים בעיקר( ופיקוח פרי. לדעתם התוספת השולית 
של המעוקרים קטנה יחסית אבל בסה"כ במקום בו הפרויקט על 

כל מרכיביו פועל, יש הצלחה מרשימה גם בהפחתת הלכידות 
בניטור וגם בהפחתת הנזק. הפרוטוקול שלהם להדברה המשולבת 
מציע חבילת טיפול הכוללת את המרכיבים הנ"ל. לדעתם יש 
סינרגיזם בין כל הטיפולים ויש לנקוט בכל הצעדים הקיימים. 
 ."Center of Excellence" אנשי צוות המפעל קוראים לעצמם 

רשמי סיור בסטלנבוש,
דרום אפריקה 8-14.4.2016 

 דו"ח נסיעה מאת יואב גזית: מועצת הצמחים, ענף ההדרים,
המכון להדברה ביולוגית מרים זילברשטיין מועצת הצמחים, ענף הפירות ומו"פ צפון

לאה סלע: "הדברה משולבת" מושבות השומרון

 גידול עש התפוח המדומה בשקיות ניילון

סיורים מקצועיים
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התוצאות שלהם מראות שתוך 3 שנים הם הצליחו להוריד את 
האוכלוסייה של העשים באזור נגוע. בעקבות ההצלחה יש אליהם 

פניות להתרחבות. 
חשוב לציין: צוות המו"פ שלהם השווה את הגנוטיפ של 
אוכלוסיות שונות של עת"מ שנאספו מ-42 מקומות שונים 

בדרא"פ ולא מצא ביניהם הבדל!!

ייצור העת"מ
המפעל מגדל את העש על קרקע מזון מלאכותי בשתי שיטות: 
)א( בצנצנות זכוכית שלקראת ההתגלמות יש להפכן על צדן כדי 
לאפשר לזחלים לצאת להתגלם; )ב( בשקיות ניילון שהיתרון 
שלהן הוא שלא נוגעים בשקית לאורך הגידול ושבתום ההתפתחות 
הזחלים מחוררים בקלות את דרכם אל מחוץ לשקית. ניצולת 
קרקע המזון עומדת על 2 גלמים לגרם מזון. עם סיום ההתפתחות, 
יריעות של קרטון  יוצאים הזחלים מהמזון ומתגלמים בתוך 

גלי. את היריעות עם הגלמים שמים בכלובי הגחה חשוכים עם 
דופן מוארת מכוסה טלק. הבוגרים עפים לדופן, וכשהם מנסים 
ונופלים. בשולי הכלוב  לעמוד עליה הם מחליקים מהטלק 
למטה זורם אוויר שיונק אותם דרך צינור אל מיכל מצונן בו 
)זו טמפרטורה מעט  הם מתרכזים בטמפרטורה של 6 מעלות 
גבוהה יחסית לזו בה מרדימים את הזבובים המעוקרים(. משם 
העשים נאספים לקופסאות קרטון )כ-25,000 בוגרים בקופסה( 
המועברות להקרנה במתקן GamaCell )קרינת גמה במינון של 
Gy 150( ואחר כך לפיזור בשטח. ליעד הפיזור העשים חייבים 
להגיע תוך 24 שעות מההקרנה, לכל המאוחר. לגידול השוטף, 
חלק מהגלמים לא עוברים הקרנה ומועברים לכלובי הטלה בהם 
הם מטילים את הביצים על גבי נייר שעווה בתחתית הכלוב. 
לשאלתנו מדוע מקרינים את הבוגרים ולא את הגלמים )כמו 
בזבוב(, הם אמרו שהם מצאו שבאופן כללי הקרנת שלב הגולם 
פוגעת בחרק עצמו )אלא אם מקרינים אותו ממש לפני ההגחה(. 

יבוא עת"מ מוקרנים לארץ 
קיימנו דיון על האפשרות לייבא ארצה עת"מ מוקרן )במקום 
בוגרים מוקרנים בתנאים  לנייד  וניתן  ליצרו בארץ(. מאחר 

מתאימים במשך 24 שעות ואולי אף יותר, עקרונית יש אפשרות 
לייבא כזה. לעומת זאת ייבוא גלמים לא מעוקרים והקרנתם 

כבוגרים בארץ הוא אפשרות פחות רצוי מבחינת הגה"צ.

TEAM -כנס ה
נוסדה הקבוצה האזורית לאירופה אפריקה  12 שנים  לפני 
והמזה"ת של חוקרים בנושא זבובי פירות בעלי חשיבות כלכלית 
)TEAM( שמטרתה לחלוק מידע וליצור שיתוף פעולה בין תחומי 
ובינלאומי. הקבוצה נפגשת אחת לארבע שנים כשהכנס הקודם 

היה ב-2012 בכרתים, יוון )אירופה(. 
את הכנס הנוכחי הוחלט לקיים בדרום אפריקה  בעיר סטלנבוש 
שליד קייפטאון במלון הנמצא כ- 10 ק"מ מהעיר, ריחוק שהכתיב 
את זה שהמשתתפים ימצאו רוב הזמן יחד. בכנס שנערך באולם 
אחד )ללא מושבים מקבילים( היו 49 הרצאות והוצגו בו 61 
כרזות )פוסטרים(. לכנס הגיעו 144 נציגים מ- 34 מדינות, בעיקר 
מאפריקה ומאירופה. מהמזה"ת הגענו חמישה נציגים מהארץ 
)כולל גל יעקובי מביו-בי ועינת בילו ממור פירות השרון( ושני 

נציגים מלבנון. 
בפתיחה ניתנו שתי הרצאות מליאה כלליות על ידי חוקרים 
מדרא"פ: מר במבו תאבאנג )Bambo Thabang( נתן סקירה כללית 
על המגמות בחקלאות בדרא"פ, תוך דגש על התרומה של שיטות 
ההדברה המשולבת – איזורית )IPM-)AW. פרופ' דייב ריצ'רדסון 
)Dave Richardson( הרצה על "מדע הפלישה של חרקים: אתגרים 
והזדמנויות" ונתן סקירה רחבה על העקרונות הביולוגיים שבמעבר 
אוכלוסיות חרקים לאזורים חדשים, פוטנציאל ההתבססות שלהם 
וקריטריונים לבחינת תחזית ההתבססות של החרק באזור חדש. 

חוקר זה כתב ספרים ומאמרים רבים בתחום. 
 Bactrocera dorsalis בכנס דובר רבות על זבוב הפירות המזרחי
שפלש לפני כעשור לאפריקה  וכן על שלושה מינים מהסוג 
Ceratitis המהווים מזיקים קשים באפריקה: C. capitata - זבוב 

 .C. cosyra-ו C. rosa ;)הפירות הים תיכוני )זפי"ת
בכנס היו סטודנטים רבים שהגיעו ממדינות רבות באפריקה 
)כמו: בורקינה-פאסו, בנין, בוטסואנה, קניה, סודן, זימבבואה, 
חוף השנהב, אוגנדה ועוד(. אלה ביצעו במהלך השנים האחרונות 
הרבה מאד עבודות וסקרים על מצב זבובי הפירות במדינותיהם 
בחסות ארגון ICIPE הפועל בכל מדינות אפריקה וממומן ע"י 

גורמים בינלאומיים. 

נקודות בכנס ש"צדו את עיננו":
הקשר בין אכילת חלבון לעמידות ליובש: כריסטופר וולדן   .1
מדרא"פ הראה שזבובים שאכלו חלבון עמידים פחות ליובש 
מזבובים שהואכלו בסוכר בלבד, ממצא שמתיישב עם מה 
שראינו בעבר במכון ושמסביר מדוע לא ממהרים להכניס 
את החלבון למזון הזבובים המעוקרים לפני פיזורם בשטח.

להזדווג או לא להזדווג? הקבוצה של ניקוס פפדופולוס מיוון,   .2
בדקה משתנים המשפיעים על משך החיים של הזבובים. 
כריסטוף גרופוטיס דווח על הקשר בין בתולין לאריכות 
ימים. הוא מצא שזבובים בתולים מאריכי ימים בהשוואה 
למזווגים ושזבובים מזווגים בין אם פעם אחת ובין אם מספר 

 גידול עש התפוח המדומה בצנצנת זכוכית 
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פעמים, ימיהם קצרים משמעותית. עוד ממצא מעניין שציין: 
זכר מנוסה, תחייה פחות בהשוואה  נקבה שמזדווגת עם 
לנקבה שהזדווגה עם זכר בתול... פפדופולוס הוסיף שגם 
חיזור ללא הזדווגות "עולה" בקיצור תוחלת החיים באופן 
דומה להזדווגות עצמה. ניתן להאריך את משך החיים על 

ידי חשיפת הזבובים לריח של שמני הדרים.
זבובי בר עמידים ליובש בהרבה בהשוואה לזבובי מעבדה.   .3
הנמלים הוזכרו מספר פעמים כחרק המפריע לזבובה להטיל   .4
ביצים ולכן זבובה שנתקלת בנמלים תזדרז להטיל ביצים 
זבוב או מזיק אחר(. באחת  בחור קיים בפרי )למשל של 
העבודות נמצא שהנמלים אמנם מפריעות לזבובי הפירות 

אך לא לאויבים הטבעיים. 
צוות מדרא"פ בחן את הנדידה והפלישה של אוכלוסיות   .5
B. dorsalis באפריקה, תאילנד, סין וקניה. הם מצאו דמיון 
גנטי בין האוכלוסיות מדרא"פ וסין, אך שונות מהאוכלוסיות 

מתאילנד וקניה שביניהן נמצא דמיון גנטי.
בדיקת טווח פונדקאים. אביר הפסי, מראוניון )צרפת( הציגה   .6
שיטה מעניינת לבדיקת טווח פונדקאים על רסק פרי עם תמיסת 

אגר.
מספר חברות המשווקות מושכנים ומלכודות לזבוב הציגו   .7
"Insect Science" הממוקמת  יצרנו קשר עם חברת  בכנס. 
ייחודיים  בפרטוריה. החברה מתהדרת בפיתוח מושכנים 
לזבוב הים התיכון ולעת"מ והבאנו דוגמאות לבדיקה בארץ. 
מעורבותנו בכנס: יואב גזית: )א( חבר בוועדת ההיגוי של 
ה- TEAM; )ב( הרצא במושב השישי של "מלכודות ומושכנים" 
על המלכודת האוטומטית לניטור זפי"ת, פרי פיתוח של המכון 
להדברה ביולוגית עם המכון להנדסה חקלאית של מכון וולקני; 

)ג( ניהל את המושב השביעי של הכנס ובו ארבע הרצאות בנושא 
SIT"; מרים זילברשטיין: הרצאתה במושב  "שיטות להדברה: 
השמיני של "שיטות הדברה: הדברה משולבת מרחבית" על ניצול 

נקודות חמות לשיפור יעילות ההדברה המרחבית של הזבוב.
 

)Elgin( סיור מקצועי בכנס - אזור אלג'ין
אלג'ין הוא עמק שופע ופורה מוקף הרים באזור הכיף המערבי 
)Western Cape(. מסלול הסיור במקצועי של הכנס הוביל אותנו 
אל חוות תפוחים בה ביקרנו  בחלקת תפוח בגודל 24 מכוסה 

רשת ובבית אריזה מקומי.
בעיות הגה"צ העיקריות: המזיק העיקרי הוא עש התפוח 
ואחריו זבובי פירות )לא דווקא זפי"ת(. האזור נמצא ב"מיזם 
הדברה משולבת" בו מנסים להפחית את אוכלוסיות המזיקים 
בעזרת אויבים טבעיים, נמטודות נגד חרקים ועוד. הדברת העש 
ידידותיים  זכרים, ריסוסי תכשירים  ידי בלבול  מתבצעת על 
ופיזור צרעות טפיליות )שלא ברורה יעילותן(. הבעיה המרכזית 
בהפחתת האוכלוסיות של עש תפוח ועת"מ היא השפעת האזור 
המיושב בו גדלים הרבה עצי פרי או עצי נוי פונדקאים. יש לציין 
שאזור אלג'ין הוא העשיר ביותר בעולם במגוון הצמחייה הטבעית 
)עצים ושיחים נמוכי קומה( שחלקו מהווה פונדקאים לעש תפוח 
ועת"מ )למשל, עצי אלון(. בתחום המחלות, הגרב הוא הבעיה 

המרכזית. הם מרססים נגדו 14 פעמים בעונה! 

כיסוי חלקת התפוח ברשת 
במקור נועד הכיסוי ברשת להפחתת קרינה ומניעת מכות שמש 
אולם בנוסף לכך שהרשת גורמת לשיפור ביבול תוך חיסכון 
משמעותי בהשקיה, היא צפופה מספיק ולמעשה גם זבובי פירות 

מפעל ההקרנה בקייפטאון

BB
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ועשים לא חודרים אותה )בעייתית לדבורים מאביקות(. לכן הם 
החליטו לסגור אותה מכל הצדדים ולפתור את בעיות הגה"צ. 
אגב, בעת הצורך הם מרססים מעל הרשת מהאוויר והריסוס יעיל. 

בית אריזה לתפוחים באלג'ין: 
מבחינתנו החידוש בבית האריזה Kromco היה במערכת הבקרה: 
כל תפוח מצולם על ידי 16 מצלמות מזוויות שונות והתמונה 
נבדקת באופן ממוחשב. כל התפוחים ה"כשרים", ממוינים לפי 
גודל ועוברים למערך האריזה הרגיל ואילו הפגומים נשארים 
על המסוע ומועברים באופן אוטומטי לתעשייה. התרשמנו מאוד 
מכמות התפוחים והמהירות בה השיטה הממוחשבת עובדת. 

ללא כ"א אנושי.

ביקור במתקן הקרנה בקייפטאון 
בשנים האחרונות, שווקים חשובים בעולם מאמצים טיפולי 
קרינה אחר קטיף כנגד מזיקי הסגר. בכנס ה-TEAM, נפגשנו 
עם גב' צ'רין בולט )Cherin Balt( שהיא המנכל"ית של מתקן 
HEPRO( .High Energy Processing Ltd( בקייפטאון.  ההקרנה 
המתקן מספק שרותי הקרנה של חומרי אריזה וציוד רפואי וכן 
של מגוון מוצרי מזון כמו תבלינים, דבש, וכן והשמדת נגעים 
וג'ינג'ר  בפירות. לפי שעה מקרינים בו ענבי מאכל וכן שום 
טריים למניעת הנצה. בין השווקים בעולם שכבר מוכנים לקבל 
טיפולי הקרנה בפרי: ארה"ב )יש מפעלי הקרנה לסחורה נכנסת 
בלוס אנג'לס ובמיסיסיפי(, מקסיקו, ברזיל, ניו-זילנד, אוסטרליה, 
הודו, וייטנאם, סין )סין בונה מתקן בנמל להקרנת פרי מיובא( 
וכנראה שבקרוב גם יפן. כעקרון, מדינה שחותמת עם מדינה 
אחרת על הסכם לייצוא פרי שעבר טיפול הקרנה, מסכימה בכך 

לקבל יבוא של פרי מוקרן מדינה.
והתרופות  ידי מנהל המזון  הקרינה המרבית המותרת על 
)FDA( היא של Gy 1000 ואילו המזערית נקבעת  האמריקאי 
Gy לעשים )עת"מ(  לפי הנגעים אותם רוצים להשמיד: 400 
ו-Gy 150 לזבובי פירות. הדרים מאוד רגישים לקרינת גמה 
ולכן אם רוצים לאמץ את השיטה, יש לבדוק אילו זנים ניתן 

להקרין ובאילו תנאים.

המתקן: במתקן ניתן להקרין גם ברמות קרינה נמוכות יחסית, 
של Gy 150 ואף נמוך מזה. יש בו תא הקרנה אחד בגודל של חדר 
בינוני )20 מ"ק(. באמצעו בריכת מים עמוקה ובתוכה, בעומק 
6 מטר, "כלוב"  עפרונות  קובלט-60Co( 60 - איזוטופ פולט 
קרינה של היסוד קובלט(. כל עוד הכלוב במים, האנרגיה של 
הקרינה נספגת במים ולא מגיעה לחדר. לצורך ההקרנה, לאחר 
שדלת החדר הכבדה מאוד )65 טון( נסגרת, הכלוב נמשה מהמים 
ומועלה לעמדה באמצע החדר, משם הוא מקרין בקרינת גמה 
 )Batch Pallet Irradiator( את כל חלל החדר. המתקן עובד במנות
ולא בשיטת הסרט הנע. סביב עמדת ההקרנה יש שמונה בסיסים 
ניתן להציב שמונה משטחים המסובבים  מסתובבים עליהם 
במהלך ההקרנה רבע סיבוב סביב צירם, ארבע פעמים, על מנת 
שיחשפו באופן אחיד לקרינה. במתקן ראינו את מערך ההכנה 
של המשטחים לקראת הקרנה, את שיטות הבקרה והפיקוח על 
רמות הקרינה. למרות שלטיפול הקרנה של פרי ליצוא המתקן 
בקייפטאון קטן מידי )ניתן להקרין בו סדר גודל של מכולה אחת 
ביום( ללא ספק יש מה ללמוד מהם וממסלולי הייצוא למדינות 

הסגר שהם סוללים.

לסיכום
נסיעה זו התמקדה בשלושה תחומים חשובים: )א( עש התפוח 
המדומה; )ב( זבובי פירות מזיקים; )ג( הקרנת תוצרת חקלאית 
נגד מזיקים. בכל אחד מהתחומים נחשפנו לרעיונות חדשים, 
לטכנולוגיות שלא הכרנו, לאנשי מחקר ולמומחים בינלאומיים 
ואנו מקווים שמעבר לתובנות, בעקבות הביקור ייווצרו בינינו 

לבין הגורמים שפגשנו קשרי שת"פ הדוקים ופוריים.

תודות 
אנו מבקשים להודות למועצת הצמחים, לחברה לחקלאות, 
ולארגון "הדברה משולבת-מושבות השומרון"  למו"פ צפון 
על העזרה במימון הביקור בדרום אפריקה. כמו כן אנו מודים 
למדריכי שה"מ, ד"ר שמוליק גרוס יד"ר שאול בן יהודה שסייעו 
לנו ביצירית הקשר עם אנשי המקצוע הרלוונטים . תודה למגדלי 
הרימונים בגבעת עדה שקישרו אותנו עם חקלאים מקומיים.   

סיורים מקצועיים

במשך  והון  עמל  הושקע  בה  חקלאית  תוצרת  שילוח 
נודע הינה פרקטיקה מקובלת  חודשים ארוכים אל הלא 

בענף החקלאות. 
מסירת תוצרת חקלאית מבלי דעת מחיר, ללא שקילתה 
מראש וללא ידיעת ציון האיכות אותו תקבל התוצרת הינה 
זו  ייחודית לענף החקלאות על כל הפרובלמטיקה שבה. 
ההתנהלות ברב התוצרת המיוצאת ולמעשה כך קורה גם 

בשוק המקומי.
החקלאי סומך על המשווק שינהג עמו כ"מלאך". בפועל 

לא אחת התוצאות אינן דומות למצופה.
המקרה שתואר בפסק הדין אינו יוצא דופן ואינו חזיון נדיר, 
ייחודו של פסק הדין הוא עצם קיומו. במקרה חריג זה תבעו 
החקלאים את החברה המשווקת עליה סמכו, עליה שמו יהבם 

וזהו למעשה יחודו של פסק הדין.

 בשולי פסק הדין יוער:

)המשך מעמוד 10(
חוק ומשפט
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המלצות לטיפול במווסתי
צמיחה בהדרים

)מאי-יולי 2016(

הריסוסים בחומרים מווסתי צמיחה באביב מיועדים לדילול 
חנטים, להגדלת ממדי הפרי, להעלאת היבול, לוויסות ההנבה, 
ולהפחתת היסדקות הפרי. יש להתאים את  להפחתת קמטת 
מווסתי הצמיחה, את מינונם, את מועדי היישום ואת מספר 
הטיפולים - למטרה הנדרשת בכל זן ובכל חלקה )פירוט בטבלה 
3(. יש לבחור את התכשיר בהתאם להשפעות השונות של מווסת 
הצמיחה; כך לדוגמה, אם חלקת ה'נובה', שתוכנן לרססה להגדלת 
פרי, נוטה לסבול מקמטת, בוחרים מבין התכשירים להגדלת פרי 

את התכשיר המפחית גם קמטת.

ד"ר יוסי גרינברג, גמלאי שה"מ 

עודף פרי בזן 'אורי'

מועד הריסוס בזנים השונים ייקבע לפי קוטר החנטים הממוצע 
בכל זן. כדי לקבוע קוטר זה מומלץ למדוד לפחות 100 חנטים 

באקראי מכ-10 עצים הפזורים בחלקה. 
לשיפור יעילות הטיפול מומלץ לשלב בדרך כלל את מווסתי 
הצמיחה בתכשירי ההזנה חנקת אשלגן או בונוס, בהתאם לרשום 

בתווית. 
כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, מומלץ להפחית 
בריסוסים העוקבים את ריכוז חנקת האשלגן או הבונוס ל-3%.

נפח התרסיס בפרדס מבוגר הוא 400-300 ליטר לדונם. 
הטיפולים בחומרים מווסתי צמיחה לשימוש בהדרים מותאמים 
לרשום בתוויות התכשירים ולמגבלות של ארצות היעד, הנובעות 
מהחמרה במוכנות לקבל שאריות תכשירים. לפיכך, יש להתחשב 
ביעד הפרי, וכדי שלא לסטות מרמת השאריות המותרת בו - לרסס 
בתכשירי DP-2,4 )מגדילון סופר, פריגן אקסטרה( - באשכוליות 
רק עד סוף מאי; ובקליפים ובתפוזים רק עד 25 ביוני; בחלקות 

שפריין מיועד לשיווק בגרמניה, בשוויץ, באוסטרליה ובארה"ב 
אין לרסס בתכשירי DP-2,4  לחלוטין. יתר על כן, חלקות שפריין 
 3,5,6-TPA מיועד לשיווק בארה"ב אין לרסס כלל בתכשירי 

)מקסים, טופס(.
הדרנול אינו מיוצר עוד, אך הוא מוזכר   2,4-DP-תכשיר ה
בדפון זה לשימושם של הפרדסנים שעדיין נותר התכשיר הדרנול 

במלאי שברשותם. 
ציטרוס פיקס, שנעשה בו שימוש בעבר   2,4-DP-תכשיר ה
בארץ, מיובא לארץ שוב וניתן לטפל בו כפי שרשום בטבלה 3 

ובהתאם לתווית.
וטיפולים המופיעים  בדפון הנוכחי מוזכרים רק תכשירים 
בתוויות. אנו מפתחים טיפולים נוספים שטרם עברו את תהליך 
להיוועץ  יש  ניסיוני  בהיקף  לבדקם  וכדי  הרישוי המקובל, 

במדריכים.

100 ל' תכשירים מווסתי  1. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של  טבלה 
צמיחה המשמשים להגדלת ממדי הפרי )דוגמאות לריכוזים נפוצים(

 התכשיר המסחרי 
וריכוז החומר הפעיל

החומר 
הפעיל

ריכוז 
החומר 
הפעיל

 כמות תכשיר 
ל-100 ל' מים

אלפטין ת"נ 400 
75 סמ"ק300 ח"מNAAג'/ל'

אלפנול סופר ת"נ 
150 סמ"ק300 ח"מ201NAA ג'/ל'

אלפארון ת"נ 200 
150 סמ"ק300 ח"מNAAג'/ל'

הדרנול ת"נ 500 
8.0 סמ"ק40 ח"מDP-2,4ג'/ל'

ציטרוס פיקס ת"מ 
9.0 סמ"ק40 ח"מDP-4452,4 ג'/ל'

30 סמ"ק10 ח"מTPA-3,5,6טופס ת"נ 33 ג'/ל'
מגדילון סופר ת"נ 25 

100 סמ"ק25 ח"מDP-2,4ג'/ל'
1 טבלית10 ח"מTPA-3,5,6מקסים ט"מ 10%

פריגן אקסטרה ת"נ 
100 סמ"ק60 ח"מDP-602,4 ג'/ל'
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מים

100 ל' משטחים וחומרים  2. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של  טבלה 
אחרים המשתלבים עם מווסתי הצמיחה )דוגמאות לריכוזים נפוצים(

כמות תכשיר ל-100 ל' מיםריכוז התכשירהתכשיר

1956 B 25 סמ"ק0.025%טריטון
25 סמ"ק0.025%טיבולין

BB50.05%50 סמ"ק
4 ק"ג4%חנקת אשלגן

4 ק"ג4%בונוס
100 סמ"ק0.1%חומצה זרחתית

היסדקות פרי ב'נובה'

טבלה 3. רשימת החומרים, מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים

מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס
)ע"פ קוטר חנטים 

ממוצע במ"מ(
מווסת הצמיחה וריכוזו )ח"מ 

של חומר פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(
תכשירים והערות 

)א'-ו'(

מיכל

א'NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלת פרי
ו', מגדילון סופרDP 2-2,4 )25(12-15הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלה
ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(21-25דילול והגדלה

מורקוט
א'NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלה

ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(21-25הגדלת פרי והפחתת היסדקות
קווי מור, 

למעט מור 2
ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פרי

ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה, דילול והפחתת היסדקות

סטסומה
ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי

ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה ודילול 
ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריראשון
ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פריאורה

מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס
)ע"פ קוטר חנטים

ממוצע במ"מ(
מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(
תכשירים והערות

)א'-ו'(

נובה

הגדלת פרי 
ב'D 1+2+3-2,4 )20-40(13-20והפחתת היסדקות
ב'D 1+2+3-2,4 )20-40(13-33הפחתת היסדקות

ו', מגדילון סופרDP 2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
ו', פריגן אקסטרהDP 1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי
דילול, הגדלה, 
הפחתת קמטת 

א'NAA 1+2 )300-350(15-18והפחתת היסדקות
הפחתת קמטת 

א'NAA 1+2 )300-350(28-32והפחתת היסדקות
דילול, הגדלה, 
הפחתת קמטת 

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25והפחתת היסדקות
הפחתת קמטת 

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(28-32והפחתת היסדקות
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מינאולה

דילול חנטים 
א'NAA 1+2 )200-300(12-15והגדלת פרי

ד'TPA 2-3,5,6 )10(18-20דילול והגדלת פרי
ו', פריגןDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

אורי
ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(8-12הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

שמוטי

ב'DP1+2+3-2,4 )20-40(15-20הגדלת פרי
ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(15-20הגדלת פרי
ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

טבורי

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
דילול, הגדלה 
א'NAA 1+2 )200-300(15-18והפחתת קמטת

ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי
ב'DP1+2+3-2,4 )20-40(15-20הגדלת פרי

מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס 
)ע"פ קוטר חנטים 

ממוצע במ"מ(
מווסת הצמיחה וריכוזו
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(
תכשירים והערות

)א'-ו'(

ולנסיה

דילול, הגדלה והפחתת 
א'NAA 1+2 )200-300(15-18קמטת

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי

ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

ב'DP1+2+3-2,4 )20-40(15-20הגדלת פרי

אשכוליות )לבנות, 
אדומות, ורודות(

א'NAA 1+2 )200-300(15-20דילול והגדלת פרי

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי

ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

פומלית

א'NAA 1+2 )200-300(15-22דילול והגדלת פרי

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פרי

ד'TPA 2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פריפומלו גליית

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריליים

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריקומקואט
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מהעיתונות

תוספות למווסת הצמיחה
יש להוסיף אחד מהמשטחים: טריטון B 1956 בריכוז 0.025%; 
בריכוז 0.05%; טיבולין בריכוז 0.025%. יש להשתמש   BB5

במשטח המורשה על פי התווית.
חנקת אשלגן או בונוס בריכוז 4%-5%, בהתאם לרשום בתווית. 
כאשר משלבים את מווסת הצמיחה עם בונוס, אין להוסיף משטח.
חומצה זרחתית בריכוז 0.075%-0.1%, בהתאם לרשום בתווית. 

כאשר משלבים עם בונוס, אין להוסיף חומצה זרחתית.

הערות
1. תכשירי ה-NAA: אלפנול סופר ואלפארון מכילים 200 
גרם/ל' חומר פעיל; אלפטין מכיל 400 גרם/ל' חומר פעיל. יש 

לרסס בתכשיר המורשה לשימוש בתווית.
כאשר מרססים בתכשירי NAA, יש להקפיד על ריסוס בטווח 
הטמפרטורה המומלץ בתווית. ריסוס בטמפרטורה גבוהה מדי 
יגרום נשירת יתר, ואילו ריסוס בטמפרטורה נמוכה מדי לא 

ישפיע כראוי.
באזורים החמים יש לרסס לדילול חנטים בדרך כלל על חנטים 

גדולים יותר מהרשום בטבלה - על פי הניסיון האזורי.

2. תכשירי ה-DP-2,4: הדרנול מכיל 500 גרם/ל' חומר פעיל; 
ציטרוס פיקס מכיל 445 גרם/ל' חומר פעיל.

3. תכשיר ה-DP-2,4: מגדילון סופר מכיל 25 גרם/ל' חומר 
פעיל.

4. תכשירי ה-TPA-3,5,6: התכשיר מקסים מורכב מטבליות 
המכילות 10% חומר פעיל, והתכשיר טופס מכיל 33 גרם/ל' 
חומר פעיל. יש לרסס בתכשיר המורשה לשימוש על פי התווית. 
בחלקות שפריין מיועד לשיווק בארה"ב אין לרסס כלל בתכשירי 

TPA-3,5,6 )מקסים, טופס(. 
5. תכשיר ה-DP-2,4 - פריגן אקסטרה - מכיל 60 גרם/ל' 
חומר פעיל. כאשר מרססים פריגן אקסטרה על חנטים קטנים 

בטווח ההמלצה, הריסוס גורם בדרך כלל לדילול חנטים.
יש לרסס  כדי שלא לחרוג מרמת השאריות המותרת,   .6
בתכשירי DP-2,4 )מגדילון סופר, פריגן אקסטרה( באשכוליות 
רק עד סוף חודש מאי, ובקליפים ובתפוזים - רק עד 25 ביוני. 
אין לרסס כלל בתכשירי DP-2,4 בחלקות שפריין מיועד לשיווק 
בגרמניה, בשוויץ, באוסטרליה ובארה"ב. לפיכך, בעת קביעת 

הטיפול בפרדס יש להתחשב גם ביעד הפרי.  

בגיליון 115 של "עת הדר" השתרבבה בטעות הכותרת "סוף עונה"
המתייחסת לטבלה של נתוני יצוא הפרי עם הקוראים הסליחה.

 ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר פרסמה 
ביום א', 29.5.2016  בקשה לקבלת התייחסות הציבור להמלצות 
הוועדה להכניס לראשונה את מחירי הפירות והירקות הבסיסיים 
תחת פיקוח, שייקבע לפי פרק ז' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים. התייחסויות הציבור יתקבלו עד ליום 16.6.2016.
על פי המלצת הוועדה, רשתות השיווק, הסיטונאים הגדולים 
ועוסקים נוספים בתחום, יחויבו לדווח את נתוני הרווחיות על 
וירקות למפקח על המחירים. לאחר קבלת התייחסות  פירות 
הציבור להמלצות המפורסמות באתר משרד החקלאות, תגיש 

הוועדה את הצו לחתימת השרים. 
לאחר החתימה על הצו, תבחן הועדה, על בסיס הנתונים, את 
סוגיית פערי התיווך. במידה ויימצאו פערים חריגים, בסמכות 

הועדה להמליץ לשרים לנקוט בצעדים נוספים. 
נוכח החשש העולה מן הנתונים שהונחו בפני הוועדה לרווחיות 
עודפת וניצול לרעה של כוח שוק ולנוכח העובדה כי קיים קושי 
אובייקטיבי במדידת רוחבית של מרווחי השיווק בשל מחסור 

בנתונים אמינים, הבדלים בין מקורות דיווח שונים ושונות באיכות 
התוצרת, מבקשת הוועדה לחייב את הסיטונאים והקמעונאים 
לדווח לה נתונים מכוח צו פיקוח על מחירים. הפיקוח יופעל 
ויחול עד לסוף שנת 2017. לאור  באמצעות צו לזמן מוגבל 
הממצאים שיעלו מן הבדיקה, תשקול הוועדה להמליץ לשרים 
יוקר המחייה  נוספים שיועילו להפחתת  נקיטת צעדים  על 

ולצמצום פערי התיווך.

 המלצות וועדת המחירים המשותפת זמינות, בכתובת:
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/
research_economy_strategy/publication/2016/
hamlatzot_vaadat_mechirim_pearey_perot_

veyerakot.htm
התייחסויות הציבור עמדו להתקבל בכתב, באורך שלא יעלה 

.prices@moag.gov.il על 2 עמודים, לכתובת הדוא"ל

מה קורה

ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות ביקשה
התייחסות הציבור להמלצותיה להכניס לראשונה את

מחירי הפירות והירקות הבסיסיים תחת פיקוח

תיקון טעות



28

ויסות גודל פרי באשכולית אדומה - לקטיף בכיר 
קוטר פרי מבוקש: מ-95 מ"מ עד 120 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד אוקטובר

חודש
קטיף

1
ביוני

15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

 1
באוגוסט

15
באוגוסט

45-6560-8070-9077-9782-10286-106קטיף בכיר

חודש
קטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

90-11093-11396-11699-119קטיף בכיר

 ויסות גודל פרי באשכולית אדומה - לקטיף אפיל 
בעמק החולה 

קוטר פרי מבוקש: מ-90 מ"מ עד 110 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד מאי

חודש קטיף
1

ביוני
15

ביוני
1

ביולי
15

ביולי
 1

באוגוסט
 15

באוגוסט

24-5439-6949-7956-8661-9165-95פברואר-מרס

20-5035-6545-7552-8257-8761-91אפריל-מאי

חודש קטיף
1

בספטמבר
15

בספטמבר
 1

באוקטובר
15

באוקטובר

69-9972-10275-10578-108פברואר-מרס

65-9568-9871-10172-104אפריל-מאי

לאחר קטיף סלקטיבי

חודש קטיף
1

בנובמבר
 15

בנובמבר
 1

בדצמבר
1

בינואר
1

פברואר

80-9582-9784-9986-10188-103פברואר-מרס

76-9178-9380-9582-9784-99אפריל-מאי

1 במאי1 באפריל1 במרסחודש קטיף

--90-105פברואר-מרס

86-10188-10390-105אפריל-מאי

ויסות גודל פרי בפומלית ירוקה
קוטר פרי מבוקש: מ-98 מ"מ עד 120 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד אוקטובר

חודש קטיף
1

ביוני
15

ביוני
1

ביולי
15

ביולי

49-7064-8574-9581-102ספטמבר

45-6660-8170-9177-98אוקטובר

חודש קטיף
1

באוגוסט
15

באוגוסט
 1

בספטמבר
15

בספטמבר

86-10890-11294-11597-118ספטמבר

82-10386-10790-11193-114אוקטובר

15 באוקטובר1 באוקטוברחודש קטיף

----100-121ספטמבר

96-11799-120אוקטובר

השקיית הדרים לפי גודל הפרי - 2016

ניצן רוטמן, מנהל תחום הדרים, אגף הפירות, שה"מ

התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת גודל פרי מתאים בעונת השיווק הרצויה. באמצעות מעקב 
אחר קוטר הפרי במהלך העונה ושליטה במנת המים הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את גודל הפרי לעת 
הקטיף. במקרה שהפרי )בממוצע לחלקה( קטן מהנדרש, יש להעלות את מנת ההשקיה מעל המנה 

המומלצת בטבלת מנות ההשקיה; ואילו במקרה שהפרי גדול מהנדרש לתקופה - יש להפחיתה. תחום 
השינוי הנו עד 20% מהמנה המומלצת. עד כה נערך מעקב אחר תשעה זנים. בהמשך מופיע קוטר הפרי 

שנמצא רצוי לגבי זנים אלה על פי מועד הבדיקה והקטיף. 

השקייה

השקייה
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ויסות גודל פרי בפומלית צהובה - שוק מקומי
קוטר פרי מבוקש: 110 מ"מ ומעלה

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד ינואר

15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש קטיף

49-7064-8574-9581-102ינואר

חודש קטיף
1

באוגוסט
15

באוגוסט
1

בספטמבר
15

בספטמבר

86-10890-11294-11597-118ינואר

חודש קטיף
1

באוקטובר
15

באוקטובר
1

בנובמבר
15

בנובמבר

100-121103-124105-126107-128ינואר
     

חודש קטיף
1

בדצמבר
15

בדצמבר
1

בינואר
15

בינואר

108-129109-130110-131111-132ינואר

ויסות גודל פרי בפומלו אדום
קוטר פרי מבוקש: מ-120 מ"מ עד 160 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן. כמו 
כן, מחודש יולי יש להפחית את מנות המים בחלקות שבהן יש 

בעיה של אחוז סוכר נמוך בפרי.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( -  בחודשים יוני עד אוקטובר

חודש קטיף
1

ביוני
15

ביוני
1

ביולי
15

ביולי
1

באוגוסט

80-11295-127105-137112-144117-149ספטמבר

77-10992-124102-134109-141114-146אוקטובר

15 באוגוסטחודש קטיף
1

בספטמבר
 15

בספטמבר
1

באוקטובר

121-153125-157128-160131-163ספטמבר

118-150122-154125-157128-160אוקטובר

ויסות גודל פרי במינאולה
קוטר פרי מבוקש: מ-65 מ"מ עד 85 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד ינואר

חודש קטיף
1

15 ביוניביוני
1

ביולי
15

ביולי
 1

באוגוסט
 15

באוגוסט

18-3523-4028-4533-5037-5441-58דצמבר

חודש קטיף
 1

בספטמבר
 15

בספטמבר
1

באוקטובר
 15

באוקטובר
1

בנובמבר

45-6249-6652-6955-7258-75דצמבר

חודש קטיף
15

בנובמבר
1

בדצמבר
15

בדצמבר
1

בינואר

61-7863-8065-8267-84דצמבר

ויסות גודל פרי באורי
קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( -  בחודשים יולי עד פברואר

חודש קטיף
1

ביולי
15

ביולי
1

באוגוסט
 15

באוגוסט
1

בספטמבר

14-3421-4127-4732-5237-57פברואר

חודש קטיף
15

בספטמבר
1

באוקטובר
 15

באוקטובר
1

בנובמבר

41-6145-6549-6953-73פברואר

חודש קטיף
15

בנובמבר
1

בדצמבר
15

בדצמבר
1

בינואר
1

בפברואר

56-7657-7758-7859-7960-80פברואר

השקייה
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ויסות גודל פרי בטבורי ניוהול 
קוטר פרי מבוקש: מ-80 מ"מ עד 100 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( -  בחודשים יוני עד ינואר

חודש קטיף
1

ביוני
15

ביוני
1

ביולי
15

ביולי
 1

באוגוסט
15

באוגוסט

21-5129-5936-6643-7348-7853-83נובמבר

חודש קטיף
1

בספטמבר
15

בספטמבר
1

באוקטובר
15

באוקטובר
1

בנובמבר

57-8761-9165-9569-9972-82נובמבר

לאחר קטיף סלקטיבי

חודש קטיף
15

בנובמבר
1

בדצמבר
15

בדצמבר
1

בינואר

74-8476-8678-8880-90ינואר

ויסות גודל פרי בקלמנטינה מיכל 
קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( -  בחודשים יוני עד ינואר

חודש 
קטיף

1
ביוני

15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

1
באוגוסט

15
באוגוסט

16-3621-4126-4630-5034-5438-58נובמבר

חודש קטיף
 1

בספטמבר
 15

בספטמבר
 1

באוקטובר
 15

באוקטובר
1

בנובמבר

41-6144-6447-6750-7053-63נובמבר

לאחר קטיף סלקטיבי

חודש קטיף
15

בנובמבר
1

בדצמבר
 15

בדצמבר
1

בינואר

56-6658-6860-7061-71ינואר

ויסות גודל פרי במנדרינה הדס 
קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( -  בחודשים יולי עד אפריל

חודש קטיף
1

ביולי
15

ביולי
1

באוגוסט
 15

באוגוסט
1

בספטמבר

19-3924-4429-4933-5337-57מרס-אפריל

חודש קטיף
 15

בספטמבר
1

באוקטובר
 15

באוקטובר
 1

בנובמבר
15

בנובמבר

40-6043-6346-6649-6952-72מרס-אפריל

חודש קטיף
1

בדצמבר
1

בינואר
1

בפברואר
1

במרס
1

באפריל

54-7456-7658-7859-7960-80מרס-אפריל

ויסות גודל פרי בליים 
קוטר פרי מבוקש: מ-48 מ"מ עד 65 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד אוגוסט

חודש קטיף
15

ביוני
1

ביולי
15

ביולי
1

באוגוסט
15

באוגוסט

סוף יולי, אזור 
-34-5539-6044-6148-65הכינרת ובית שאן

תחילת אוגוסט,
31-5036-5341-5845-6248-65עמק החולה

ויסות גודל פרי בטבורי קרה קרה 
קוטר פרי מבוקש: מ-80 מ"מ עד 100 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( -  בחודשים יוני עד פברואר

חודש קטיף
1

ביוני
15

ביוני
1

ביולי
15

ביולי
1

באוגוסט
15

באוגוסט

ינואר-
34-5439-5944-6449-6954-7458-78פברואר

חודש קטיף
 1

בספטמבר
 15

בספטמבר
 1

באוקטובר
 15

באוקטובר
 1

בנובמבר

ינואר-
62-8266-8669-8972-9274-94פברואר

חודש קטיף
15

בנובמבר
1

בדצמבר
15

בינואר
1

בפברואר

76-9678-9879-9980-100ינואר-פברואר

השקייה
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קוברה
מכיל 100 גרם PYRIPROXYFEN בליטר

להדברת 
כנימה אדומה
 כנימת מוץ

כנימה דונגית פלורידית 
בהדרים

משווק ע''י  תרסיס בע''מ
לפני השימוש יש לקרוא את הוראות התווית

טלפון: 03-9223785, פקס: 03-9243618




