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חברתנו מספקת: 

שירותי השכרת 
מכלי דולב

הובלות סובחי אבו סוביה בע“מ
מעל 

 40
שנת ניסיון

 הובלות סובחי אבו סוביה בע“מ      דבוריה ת.ד 530  16910  
טל: 04-6701675, 050-5572596 | פקס: 04-6702692 

sobhe.abosobe@hotmail.com | hovala.abusobia@gmail.com :אימייל 
www.abusobia.com

חברתנו מחזיקה צי של 
מעל 20 משאיות ומעל 40 
נגררים להובלות רגילות 
ולהובלות בקירור. עובדי 

החברה עומדים לרשותכם 
במתן מגוון פתרונות הובלה.

אנחנו מספקים איכות, 
אמינות, עמידה בזמנים, 

חדשנות וחשיבה 
מחוץ לקופסה. 

חברתנו מתנהלת על פי תו 
תקן ISO 9001:2008 לאיכות 

הניהול  ומדורגת ב-5 
כוכבים ע“י לקוחותנו.

שירותי הובלה 
ברמה גבוהה

שירותי הובלה כלליים | הובלה בקירור | הובלת מכולות | הובלה לחקלאות



כפרדסן בקיבוץ הייתי ה״ּבעלים״ של 250 דונם 
לימון, טבורי, אשכוליות, ולנסיה ושמוטי. 

הקודמת(  המאה  )של  השישים,  שנות  בסוף 
גבול הרצועה- התקיימה בקיבוץ סעד -שעל 
פגישה עם  מנכ״ל המועצה לשיווק פרי הדר, 

מרדכי מקלף )1920 - 1978(. 
מקלף היה  הרמטכ״ל ה-3 של צה״ל  ואח״כ 

מנכ״ל המועצה לשיווק פרי הדר.
הגעתי לפגישה בנהיגה על  טרקטור אדום-חדש, 

פרגוסון 35. 
ההרצאה היתה מעניינת, מסקרנת ומאלפת.  

הוקסמתי, ומאז אני בענף.
המשך בעמוד 8

עוד בעיתון: מדור "זנים" )האתרוג( , "לפני סגירת 
הגיליון", תמונת מצב, מידע מתחרים, עמדה  

והוראות לעונה.
ארי.

tal@plants.org.il  מנהל ענף ההדרים: טל עמית
olgoren@bezeqint.net  עורך: ארי גורן

חברי המערכת רוני נקר, ניצן רוטמן,  שוקי קנוניץ, ד"ר ערן רווה, חי בנימיני
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תמונת מצב

סקר הדרים והערכת יבולים לעונת  2016/17

טל עמית

מידי שנה, בעונת הקיץ, אנחנו מעדכנים את נתוני השטח של 
הענף.

בשנה שעברה בוצע סקר עקירות בלבד, בשל השמיטה, ונטיעות 
2015 שנעשו בסתיו 2015 הושלמו בסקר הנוכחי )לא "משהו" 

– סה״כ 671 דונם(.
בנטיעות 2016 סקרנו 2,762  דונם חדשים , כאשר מניסיון העבר 
יודעים שבסקר השנתי אנו מצליחים לאתר רק כ–60%  אנו 
מהנטיעות )בין היתר בגלל שהסקר נמשך חודש וחצי – שניים 

ומסתיים במחצית אוגוסט, כאשר מתחילה עונת ההדברה(. 
אם הניסיון נכון – היקף הנטיעות הקיץ יהיה הנמוך ביותר ב-8 
השנים האחרונות. סדר גודל – 4,600 דונם, לעומת 10,000 – 

15,000 דונם כל שנה, עד לשנת השמיטה.

בהרכב הזנים יש לציין הדומיננטיות של 
זני הקליפים – 89,943 דונם  )48% מכלל 
השטח הנטוע ( ובמיוחד הזן "אורי" הנטוע 

בשטח של  55,000 דונם . לעומת זאת , חל 
פיחות רב במעמד האשכוליות למיניהן וסך 

 השטח הנטוע ירד ל-28,439 דונם
)15.1% מכלל ההדרים(, כאשר מתוכם   

 14,288 דונם הם אשכוליות אדומות
 )28,000 דונם בשיא לפני 5 שנים(.

ערב העונה )ונכון לעכשיו( השטח הכללי עומד על 187,736 דונם, 

נתונים על ענף ההדרים – 
ערב פתיחת עונת 16/17

ואם אפשר להקטין כותרת ולצמצם  גודל תמונה אחיד בכל המאמריםללשים לב  
  4לעמוד המאמר במקום. 

 ד ארבע להכניס "עם סגירת הגיליון"ובתחתית עמו

 -הלקוח . הוא יכול לפטר כל אחד בחברה , מהיו"ר ומטה , בצורה פשוטה  –"יש רק בוס אחד 
  Walmartמייסד   –וולטון   סם .ע"י כך שיקנה במקום אחר "

 טל עמית  - 16/17  ערב פתיחת עונת –נתונים על ענף ההדרים 

 2016/17  סקר הדרים והערכת יבולים לעונת                                   

 .אנחנו מעדכנים את נתוני השטח של הענף , בעונת הקיץ ,מידי שנה 

 2015שנעשו בסתיו  2015ונטיעות , בשל השמיטה , בשנה שעברה בוצע סקר עקירות בלבד 
 (.דונם 671כ "סה – "משהו"לא )הושלמו בסקר הנוכחי 

 

כאשר מניסיון העבר אנו יודעים שבסקר השנתי , דונם חדשים   2,762סקרנו  2016בנטיעות 
 –בין היתר בגלל שהסקר נמשך חודש וחצי ) מהנטיעות  60% –אנו מצליחים לאתר רק כ 

 ( .  כאשר מתחילה עונת ההדברה, שניים ומסתיים במחצית אוגוסט 

 –סדר גודל . השנים האחרונות  8היקף הנטיעות הקיץ יהיה הנמוך ביותר ב  –אם הניסיון נכון 
 .עד לשנת השמיטה , דונם כל שנה  15,000 – 10,000לעומת , דונם  4,600

דונם פחות  1,200שהם כ , דונם  187,736השטח הכללי עומד על  ( ונכון לעכשיו)ערב העונה 
 190,690) 14/15דונם לפני פתיחת עונת  3,000ופחות כ ( דונם 188,909) מערב העונה שעברה

לעומת , דונם  164,100ועומד על  16/17יחד עם זאת השטח הבוגר גדל לקראת עונת   (.דונם
 . 15/16דונם ערב עונת  156,700

 48%דונם  ) 89,943 –בהרכב הזנים יש לציין הדומיננטיות של זני הקליפים 
דונם .  55,000מכלל השטח הנטוע ( ובמיוחד הזן "אורי" הנטוע בשטח של  

מיניהן וסך השטח הנטוע לעומת זאת , חל פיחות רב במעמד האשכוליות ל
דונם הם  14,288מכלל ההדרים(, כאשר מתוכם    15.1%דונם ) 28,439ירד ל 

 שנים (. 5דונם בשיא לפני  28,000אשכוליות אדומות  ) 

"יש רק בוס אחד – הלקוח . הוא יכול לפטר כל אחד בחברה , מהיו"ר ומטה , בצורה פשוטה -
 Walmart  ע"י כך שיקנה במקום אחר ". סם  וולטון – מייסד

שהם כ 1,200 דונם פחות מערב העונה שעברה )188,909 דונם( 
ופחות כ 3,000 דונם לפני פתיחת עונת 14/15 )190,690 דונם(.  
יחד עם זאת השטח הבוגר גדל לקראת עונת 16/17 ועומד על 

164,100 דונם, לעומת 156,700 דונם ערב עונת 15/16.
נתוני הסקר הקיץ מראים מגמת שינוי בהרכב הנטיעות, כאשר 
התזי״ם מהווים את עיקר השטח הנטוע החדש )50%(, כפליים 
מהקליפים, שהיו דומיננטיים מאוד בנטיעות העשור האחרון. 
בהרכב הזנים יש לציין הדומיננטיות של זני הקליפים – 89,943 
דונם  )48% מכלל השטח הנטוע ( ובמיוחד הזן "אורי" הנטוע 
בשטח של  55,000 דונם. לעומת זאת, חל פיחות רב במעמד 
28,439 דונם  ירד ל  האשכוליות למיניהן וסך השטח הנטוע 
)15.1% מכלל ההדרים(, כאשר מתוכם 14,288 דונם הם אשכוליות 

אדומות  )28,000 דונם בשיא לפני 5 שנים(.
דירגתי את המגמות בזנים השונים, לפי הביקושים לנטיעות 

והעקירות שבוצעו בשנה האחרונה.

זנים ״פופולריים״
לימון, ולנסיה, טבורי ניוהול, טבורי ציפי )מעט(, טבורי ראוסטנברג 
)מעט( ומיכל )תחלופת שטחים ותיקים – ירידה בשטח הכללי(.

זנים שמגמת הנטיעות שלהם נבלמה  אורי, אודם, פומלו לבן.
זנים לא ״פופולריים״ )השטח שנעקר בשנה האחרונה ו-% 

מכלל הזן(

5. אשכולית לבנה -727 דונם )8%(1. מינאולה – 350 דונם )10%( 
6. סטאר רובי - 556 דונם )5.5%(2. נובה - 570 דונם )9%(

7. ריו רד - 549  דונם )11%(3. מירב – 190 דונם )10%( 
8. פומלית -  293  דונם )5%(4. טופז – 170 דונם )14%( 
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הערכת יבולים לעונת 2016/17
בהמשך לממצאי הסקר, פניתי ל-20 אנשי שטח, מדריכים   
ומגדלים ע"מ לקבל את התרשמותם מהיבול הצפוי בשנה 
הקרובה . כמחציתם, נענו לאתגר והעבירו לי הערכותיהם ועל 

התרשמותם מבוססת התחזית להלן.

למרות שאנחנו עושים מהלך זה כבר 
מספר שנים רב, פה המקום לגילוי נאות, 

שבשתי העונות הקודמות נחלנו מפח 
נפש בהערכות שלנו , כאשר בשנתיים 

הללו הטבע "עשה צחוק" מהסקרים שלנו 
ופספסנו בהערכות בשיעורים שהגיעו 
ל-15%, רחוק מאוד מהערכות שהיינו 

מורגלים בהן שיעור הסטייה היה לא יותר 
 מ-2% לכל צד.

נקווה, למרות שהתחזיות הן וורודות ואולי קצת הרפתקניות, 
שהעונה נעמוד בסטנדרטים שבהם היינו רגילים.

יבול ההדרים הממוצע בעשור האחרון בישראל היה 533,000 
טון . עונת 15/16 היתה מהשנים ה"רזות" – 507,600 טון.

התחזית לעונת 16/17 היא ליבול שיא – 583,320 טון !!
עיקר העלייה בייצור מתבטא בתוספת יבול של כ-50% בזן 
"אורי" )לעומת שנה שעברה(, גם בזכות יבולים טובים יותר 

וגם בזכות שטחים חדשים שנכנסים לניבה מלאה. 

גם בתזי"ם יש מגמת עלייה, בשל תוספת שטחים שנכנסים 
לניבה מלאה.

היקפי הייצור הצפויים:
קליפים – 248,515 טון  )אורי - 135,000 טון(.

תפוזים  –  115,260 טון
אשכוליות – 138,670 טון

לימונים וליים – 70,350 טון
פומלו -  9,440 טון
אחרים – 1,005 טון

בניגוד לשנים קודמות, החלטתי להעריך גם את היקפי היצוא 
הצפויים בעונה הנוכחית. לאחר ניתוח היבולים, והכרת הביקושים 
לזנים השונים ביעדי השוק השונים )לימונים, תפוזים ופומלו 
ומחצית שוק מקומי,  יצוא  -שוק מקומי, קליפים – מחצית 
אשכוליות – מחצית יצוא ומחצית תעשייה(, הגעתי למסקנה 

כי אם הכל ילך כשורה נוכל לייצא כ-190,000 טון.

הזנים המובילים ביצוא:
אורי  - 88,000 טון  

אשכוליות אדומות – 45,000 טון
פומלית – 12,000 טון 

נובה – 8,000 טון
מינאולה – 6,000 טון

אנו מקווים כי מגמת הפיתוח של השווקים הרחוקים תימשך, 
ביתר שאת, גם העונה, ושבסופה נוכל להביט לאחור בסיפוק.

  סגירת הגיליון: עם

  4בתחתית עמוד 

 יאבשיא פורש בׂש יונתן

 

מנכ"ל בעבר יונתן בשיא, מי שהיה 
משרד החקלאות הודיע על פרישה 

שנה  20לאחר , "מהדרין"מחברת 
בתפקיד יו"ר. קבוצת מהדרין היא 

 ,החברה המובילה בנטיעה ,עיבוד
ושיווק של פרי קירור  ,איחסון,אריזה 

החברה היא בשליטת חברת  הדר.
וחברת  בי. די. מקבוצת אי. נכסים

 וסקתבאחרונה עביטוח הפניקס. 
ברה בהפשרת קרקעות חקלאיות הח

תוך כדי שינויי יעוד  . י. בשיא  לבניה
ומתגורר  נולד בקיבוץ שדה אליהו 

 .מעלה גילבועכיום ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הודעה  חשובה לפרדסנים 

 טבורי קארה קארה

לאחרונה, אחת מהמשתלות ואחד 
המשווקים טוען לבעלות על הזן 

טבורי קארה קארה. ברצוננו להבהיר 
שזן זה מוצאו מוונצואלה והוא 

מוטציה של הזן טבורי וושינגטון. הזן 
הובא לארץ ע"י מדריכי המחלקה 
להדרים בשה"מ ואוקלם על ידם 

בארץ. הזן חופשי לקניה ולמסחר ע"י 
א צורך בתשלום כל פרדסני ישראל לל

תמלוגים עבור השתילים ועבור שיווק 
 הפרי.

 

 

הודעה  חשובה לפרדסנים 

טבורי קארה קארה
לאחרונה, אחת מהמשתלות ואחד המשווקים טוען לבעלות על הזן 
טבורי קארה קארה. ברצוננו להבהיר שזן זה מוצאו מוונצואלה 
וושינגטון. הזן הובא לארץ ע"י  והוא מוטציה של הזן טבורי 
מדריכי המחלקה להדרים בשה"מ ואוקלם על ידם בארץ. הזן 
חופשי לקניה ולמסחר ע"י כל פרדסני ישראל ללא צורך בתשלום 

תמלוגים עבור השתילים ועבור שיווק הפרי.
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 הודעה  חשובה לפרדסנים 

 טבורי קארה קארה

לאחרונה, אחת מהמשתלות ואחד 
המשווקים טוען לבעלות על הזן 

טבורי קארה קארה. ברצוננו להבהיר 
שזן זה מוצאו מוונצואלה והוא 

מוטציה של הזן טבורי וושינגטון. הזן 
הובא לארץ ע"י מדריכי המחלקה 
להדרים בשה"מ ואוקלם על ידם 

בארץ. הזן חופשי לקניה ולמסחר ע"י 
א צורך בתשלום כל פרדסני ישראל לל

תמלוגים עבור השתילים ועבור שיווק 
 הפרי.

 

 

עם סגירת הגיליון: 

יונתן בשיא פורש בׂשיא

מנכ"ל  בעבר  מי שהיה  יונתן בשיא, 
פרישה  על  הודיע  החקלאות  משרד 
שנה   20 ,לאחר  "מהדרין"  מחברת 
בתפקיד יו"ר. קבוצת מהדרין היא החברה 
המובילה בנטיעה ,עיבוד, אריזה ,איחסון, 
קירור ושיווק של פרי הדר. החברה היא 
בשליטת חברת נכסים מקבוצת אי. די. 
ביטוח הפניקס. באחרונה  וחברת  בי. 

כדי  עוסקת החברה בהפשרת קרקעות חקלאיות לבניה תוך 
שינויי יעוד  . י. בשיא נולד בקיבוץ שדה אליהו  ומתגורר כיום 

במעלה גילבוע.



6

מי ישמור על ה”אורי שלי” ?

חי בנימיני

בשנה שעברה נראו בשוק רנג'יס ,השוק הסיטונאי הגדול בצרפת, 
6 סוגי קרטונים של “אורי", ארוזים משישה בתי אריזה ומ-6 
. בכל סוג קרטון איכות אחרת – וכתוצאה מכך גם  יצואנים 

המחירים שונים. המחיר שנקבע הוא  עפ"י הזול מבניהם. 
ירידת הפדיון של הזן “אורי" בשנים האחרונות באירופה, שהגיע 
יורו לק״ג מהווה סכנה ברורה   1.6 למחיר פדיון ממוצע של 
ומידית לעתיד הזן המובחר.  נקודת האיזון של המגדלים היא 

בסביבות 1.30-1.40 יורו.
בכוונת המועצה להשקיע בעתיד כ-4,000,000 ₪ לקידום 
מכירות ופתיחת שווקים חדשים. קידום מכירות לבדו לא יצליח 
וללא מאמץ מרוכז של כל הגורמים בענף לשיפור איכות הפרי 

המיוצא לא נוכל להצליח. 
הפרי מיוצא ונארז כזכור ע"י 23 בתי אריזה וכ-25 יצואנים, את 
מדדי האיכות והכללים ליצוא מכינה המועצה, שירותי הביקורת 
מיישמים אותם בביקורים בבתי האריזה, לצערנו לשירותי הגנת 
הצומח אין מספיק פקחים לביקורת על איכות הפרי בבתי אריזה 
לפני המכלה ולכן הביקור הממוצע הוא כפעם בשבוע בבית 
אריזה והשנה יהיה אפילו פחות עקב הגדלת היקפי הפיקוח 

הנדרשים ביצוא לסין. 

הערכת כמויות השיווק של פרי מתחרה ב"אורי" באירופה – 
השנה צפוי גידול ביצוא ה"אורי" מ-64,500 טון משנה שעברה 

לכ-88,000 טון השנה. 
140,000 טון  הצפי לשיווק באותה תקופה: האפורר ספרדי 
ואורי ספרדי כ-40,000 טון. ממרוקו צפוי לשיווק הזן אפורר 
כ-120,000 טון . מכאן מובן כמה חשוב לשווק פרי איכותי כדי 

לתפוס מדפים ברשתות השיווק לקבלת פדיון גבוהה שימנע את 
עקירת הפרדסים. 

אנחנו חייבים לעצור את ירידת המחירים ע"י פרסום וקידום 
מכירות והעיקר שיפור האיכות הפרי המיוצא. 

המותג “אורי ג'פה", המותג שייך למועצת הצמחים ומי שרוצה 
כללים  המועצה, המעמידה  אישור  את  נדרש  בו  להשתמש 

מינימליים לאיכות הנדרשת מהפרי הממותג.

“טבע האדם" – החקלאי רוצה איכות אריזה גבוהה, בית אריזה 
מתפרנס מתיבות ארוזות, לכן ברורה הדילמה של בתי אריזה 
בין איכות מעולה באריזה, לבין אחוזי אריזה גבוהים על חשבון 

האיכות. 
אין ארוחות חינם, בשווקי אירופה, פרי באיכות נמוכה פודה 

מחיר נמוך וגם משפיע על מחיר שאר התוצרת מאותו זן. 

מה עושים? 
מאחר ופרסום וקידום מכירות חייב להיות מלווה עם פרי באיכות 
גבוהה וכוונת המגדלים לשמור על המותג “ג'אפה אורי" כדי 
לקבל מחירי פדיון גבוהים, חייבת המועצה לדאוג שבתי אריזה 
עומדים בכללים שהיא קבעה ע"י תגבור הפיקוח וסיוע לשירותי 

ביקורת הפרי בפעילות שלהם בתקופת אריזת “האורי". 
הכוונה להפעיל 2-3 פקחים לתקופת אריזת ה"אורי" בבתי אריזה 
בתיאום עם שירותי הביקורת כדי לשפר את האחידות בין בתי 
אריזה ולשלול רישיון יצוא במותג “ג'אפה אורי" מבתי אריזה 

ויצואנים שלא יעמדו בכללים שקבעה המועצה. 

“עוז לתמורה בטרם פורענות“
יצחק בן אהרון

 
 
 

 2מתוך  1עמוד 

אחרי מדור עמדה , 
 מאמר תמונת מצב ,לצמצם אם אפשר
בסוף המאמר  או באמצעו חצי עמוד 

  פרסום.
                                                                                                                 חי בנימיני

 "עוז לתמורה בטרם פורענות "
 יצחק בן אהרון

 
 ה"אורי שלי" ?מי ישמור על 

 
ג'יס ו בשוק רנבשנה שעברה נרא

 , "אורי" של ניםסוגי קרטו 6 ,בפריז
בכל  .יצואנים  6-בתי אריזה וממשישה 

וכתוצאה  – קרטון איכות אחרתסוג 
המחיר  .חירים שוניםמכך גם המ

 . מבניהםהזול עפ"י  שנקבע הוא 
ירידת הפדיון של הזן "אורי" בשנים 

שהגיע למחיר האחרונות באירופה, 
 יורו לקילו מהווה 1.6ן ממוצע של פדיו

סכנה ברורה ומידית לעתיד הזן 
נקודת האיזון של המגדלים  . המובחר 

 יורו. 1.30-1.40בסביבות היא 
-כבעתיד בכוונת המועצה להשקיע 

לקידום מכירות ופתיחת ₪  4,000,000
קידום מכירות לבדו שווקים חדשים. 

לא יצליח וללא מאמץ מרוכז של כל 
הגורמים בענף לשיפור איכות הפרי 

 המיוצא לא נוכל להצליח. 
בתי  23הפרי מיוצא ונארז כזכור ע"י 

יצואנים, את מדדי  25-אריזה וכ
האיכות והכללים ליצוא מכינה 
המועצה, שירותי הביקורת מיישמים 

נו אותם בביקורים בבתי האריזה, לצער
לשירותי הגנת הצומח אין מספיק 
פקחים לביקורת על איכות הפרי בבתי 

לה ולכן הביקור י המכאריזה לפנ

הממוצע הוא כפעם בשבוע בבית 
ב פחות עקאריזה והשנה יהיה אפילו 

יקפי הפיקוח הנדרשים ביצוא גדלת הה
 לסין. 

הערכת כמויות השיווק של פרי מתחרה 
השנה צפוי גידול  – ב"אורי" באירופה
טון משנה  64,500-ביצוא ה"אורי" מ

 טון השנה.  88,000-שעברה לכ
פורר אהצפי לשיווק באותה תקופה ה

-טון ואורי ספרדי כ 140,000ספרדי 
ממרוקו צפוי לשיווק הזן . טון 40,000

טון . מכאן מובן  120,000-אפורר כ
כמה חשוב לשווק פרי איכותי כדי 

השיווק לקבלת  תותלתפוס מדפים ברש
את עקירת  עמניפדיון גבוהה ש

 הפרדסים. 
ם לעצור את ירידת אנחנו חייבי

ירות כירים ע"י פרסום וקידום מחהמ
 והעיקר שיפור האיכות הפרי המיוצא. 

 
, המותג שייך  המותג "אורי ג'פה"

למועצת הצמחים ומי שרוצה 
אישור  נדרש אתלהשתמש בו 

 המועצה, המעמידה כללים מינימליים
 לאיכות הנדרשת מהפרי הממותג.

 
החקלאי רוצה איכות  – טבע האדם""

ה, בית אריזה מתפרנס האריזה גבו
הדילמה  מתיבות ארוזות, לכן ברורה

מעולה של בתי אריזה בין איכות 
באריזה, לבין אחוזי אריזה גבוהים על 

 חשבון האיכות. 
אין ארוחות חינם, בשווקי אירופה, פרי 

מחיר נמוך וגם פודה  נמוכה באיכות
מאותו  תוצרתר האמשפיע על מחיר ש

 זן. 
 

 מה עושים? 
ירות חייב ופרסום וקידום מכמאחר 

להיות מלווה עם פרי באיכות גבוהה 
מגדלים לשמור על המותג כוונת הו

עמדה



7

המחיר זן

56שמוטי

72ולנסיה

58טבורי

33אשכולית לבנה

130מיכל 

120סנטינה

135אורי 

135אודם

70תופז

33סנרייז 

110לימון 

לפרטים בנושא מחירי חומרי הדברה  וקטיף ניתן ליצור קשר 
עם חי בנימיני 050-5219240

סיכום 
פרסום וקידום מכירות “האורי" ב-4 מיליון ש"ח בשנה ובנוסף 
ומיתוג פרי אורי כפרי איכותי  לשיווק פרי באיכות גבוהה, 

במיוחד אמור לשפר את הפדיון לחקלאי.

“קרן אור באפלה" - קצת נחת!!! 
וליפן אמורים  לסין  “אורי“  ומשלוחי  היצוא השנה  פתיחת 
“לשחרר לחץ“ בשווקי אירופה וזאת בנוסף לפדיון גבוה יותר. 
בתי האריזה חייבים להקפיד על איכות אריזה גבוהה ביותר כדי 

שלא נפסיד שווקים אלו. 

מחירון קטיף לשנת 2016-17 
עבור מיכל דולב רגיל לפרדסים בינוניים וגדולים 

חקלאי זכור – מספר הפועלים הוא קבוע אם תשלם יותר זה לא 
ישנה את מספר הפועלים רק תייקר את הקטיף לכל החקלאים. 

È¢Ú ˜ÂÂ˘ÓÂ ¯ˆÂÈÓ ˙È·Ó ˙ÂÎÈ‡ È¯ˆÂÓ „ÂÚ

דיו
טו

 ס
ה

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

www.tapazol.co.il

˙È·Ó ˙ÂÎÈ‡ È¯ˆÂÓ „ÂÚ

 ¨Diuron ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ∏∞∞
 ˙ÚÈÓÏ È¯¯· ÌÈ·˘Ú ÏËÂ˜

 ÌÈÈ˙˘ „Á ÌÈ·˘Ú Ï˘ ‰ˆˆ‰
ÈÂ ÈˆÚÂ Ò„¯Ù ¨ÚËÓ·

 Diuron ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≥≤∞
 ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±¥¥ ´
 .Oxyfluorfen

 ˙¯·„‰Ï ·ÏÂ˘Ó ÌÈ·˘Ú ÏËÂ˜
Ò„¯Ù·Â ÚËÓ· ÌÈ·˘Ú

 Diuron ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≥≤∞
 ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ∏∞ ´

 .Diflufenican
 ·ÏÂ˘Ó ÌÈ·˘Ú ÏËÂ˜

Ò„¯Ù·Â ÚËÓ· ÌÈ·˘Ú ˙¯·„‰Ï

Ò˜¯

ÒÈÊ‡Â‡

¯Ë¯Ù

ÌÈ˘„Á ÌÈ·˘Ú ÈÏËÂ˜
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החניתי את הטרקטור האדום ליד חדר האוכל של קיבוץ סעד 
וניגשתי אל האולם.

היו שם פרדסנים אחרים , צעירים , איכרים חדשים . הם לא 
ַמקליש  , ּבעלי שיער  דֵלי הּבלורית  היו  
ּכבני המושבות פתח   - וצדעיים אפורים 
תקווה ,רישון, רחובות או נס ציונה .היו אלו 
פרדסנים  עכשוויים, לבושי חול , "בלי חגור", 
אך כבדי נעליים וגם מגפיים. הם הגיעו מניר 
עוז, נחל עוז, כיסופים, נירים, עין השלושה, 
צאלים, מגן, ניר יצחק, בארי, אורים, רעים 
וגם מפרדסי הבשור . "החדשים" הללו ידעו 
"כלום" , הם רצו  ללמוד ,להתנסות ולברר. 

אני התלהבתי מהרצאתו של מנכ"ל המועצה , מרדכי מקלף.
 

וכך הוא אמר :
לתנאי  השיווק  את  להתאים  1.צריך 
המכירה באירופה. "עלינו לבדוק את 
דרכי השיווק המקובלות ולהכניס בהן 

את השינויים הדרושים"
2.צריך לייצר מדגם סטטיסטי שיהיה 
של  ומוקדמת  נכונה  להערכה  בסיס 
היבול. "בכל המדגמים של דעת הקהל 
באמריקה מתבססים על משאל בקרב 
2000 איש ואישה המייצגים 200 מיליון בני אדם, וכמעט אין 
טעויות. אם תהיה לנו שיטה אשר באמצעותה נוכל לאמוד את 
כמות הפרי ע"ס מדגמים בפרדסים שונים, באזורים שונים בגילאים 

שונים, ניתן יהיה לתכנן את השיווק בצורה יותר מדוייקת".
3.צריך לבדוק את כל נושא איחסון והובלת הפרי ." האם צריך 
להעמיד בהמבורג 100 פועלים למיון הפרי מחדש ? או אפשר 
לעשות זאת בארץ? האם האיחסון הגרמני והפועל הגרמני הם 

זולים יותר מאשר בישראל?
 4.צריך לתכנן את השיווק על פי מפת הצריכה של אירופה, 
"המפה מיועדת לסייע לנו בשאלה מתי להוביל את הפרי אל 
הנמלים המבורג , טרייסט או רוטרדם ומשם ללקוחות ורק בהתאם 

לכך לתכנן את המשלוחים".
5.צריך להנחות את בית האריזה לקבל רק 

את הפרי הנדרש בשוק  .
"כל פרדסן צריך לעשות את החשבון לטווח 
, מוטב  הנוכחית  רק לעונה  ולא  הארוך 
למכור כ-15% פחות פרי ולקבל בעד כל 
הפרי תמורה גבוהה ב-20% . הגבולות בתוך 
אירופה נפלו )נאמר לפני כ-50 שנה( זהו 
שוק של 200 מיליון צרכנים ע"פ אירופה כולה, עם תחרות של 
ספרד , מרוקו, אלגיר ,קפריסין ועוד. ספק רב אם שיטות השיווק 
שלנו שהיו טובות ב-20 השנים האחרונות עדיין יעילות גם היום"
"ענף הפרדסנות הוא ענף בריא ,יש לו ותק וניסיון רב. אבל בגלל 
השינויים שחלים תדיר בשוק יש להתאים את השיווק ולַמקסם 

את התמורה לפרדסן" .
ובאותה עת אמר מקלף לאחר סיור באירופה  )מפי ע. אלייגון( : 
איצטבות  מעל  בגנדרנות  הביטו  היפואים  השמש  ִנשוקי 
הסופרמרקטים, והחנויות. הפרי המובחר הבריק מעל דוכנים 
בשווקים, מגישים אותם במסעדות מפוארות ומפוארות פחות. כל 
הכבוד, אתה אומר לעצמך וטופח לעצמך על שכם. ולא רק משום 
שארצך עושה ביזנס ומשתלטת על שווקים, אלא משום שפרי 
הוא שגריר  של שלום. פרי מישראל הוא עדות חיה, שישראל 
המופיעה על כל העמודים הראשונים עם רובה ביד, יש לה גם 
ֵאת. שבישראל צומחים עצים, ואנשים מגדלים פרחים ותפוזים.
לפני 50- שנה  הוקסמתי  ונשארתי  - האם היה זה  ִמְקַסם  ָשְווא ?

)olgoren@bezeqint.net-מה  היום ?  )תגובות  ל

ארי גורן
 

להשתדל בחצי הראשון של הגיליון ולרשום מספר עמוד  ארי גורן. / 3המשך מעמוד 
 אפשר להכניס פרסום בסוף המאמר למטה  בדברי העורך

 

 וניגשתי אל האולם. של קיבוץ סעד החניתי את הטרקטור האדום ליד חדר האוכל

עלי ּב לורית ,ּבהי דל   לא היו הם  .חדשים  איכרים , צעירים , אחריםפרדסנים היו שם 

נס רחובות או  ,תקווה ,רישון פתחבני המושבות ּכ -קליש וצדעיים אפורים שיער מ  

,אך כבדי נעליים וגם  "בלי חגור" ,חול  ישולב עכשוויים, פרדסנים  אלו היו.ציונה 

ניר מגן, צאלים,  ,עין השלושהעוז, כיסופים, נירים, מניר עוז, נחל  הגיעוהם  מגפיים.

 הם , "כלום" וידע" הללו החדשים" .גם מפרדסי הבשור רעים ו אורים, ,יצחק, בארי

  לברר.ו סותלהתנ,ללמוד   רצו

 .מרדכי מקלף, מהרצאתו של מנכ"ל המועצה התלהבתי אני 

  
 : הוא אמר ךכו

באירופה. "עלינו לבדוק את דרכי השיווק .צריך להתאים את השיווק לתנאי המכירה 1
 המקובלות ולהכניס בהן את השינויים הדרושים"

בול. "בכל להערכה נכונה ומוקדמת של הי .צריך לייצר מדגם סטטיסטי שיהיה בסיס2
איש ואישה  2000המדגמים של דעת הקהל באמריקה מתבססים על משאל בקרב 

יש לו ותק וניסיון רב. אבל בגלל השינויים שחלים ,ענף הפרדסנות הוא ענף בריא 
(מקלף) .קסם את התמורה לפרדסןתדיר בשוק יש להתאים את השיווק ולמ    

לפני -50 שנה  
הוקסמתי - האם היה 

זה  ִמְקַסם  ָשְווא ?

ענף הפרדסנות הוא ענף בריא ,יש לו ותק וניסיון רב. אבל בגלל השינויים שחלים תדיר בשוק יש 
להתאים את השיווק ולַמקסם את התמורה לפרדסן. )מקלף(

 
להשתדל בחצי הראשון של הגיליון ולרשום מספר עמוד  ארי גורן. / 3המשך מעמוד 
 אפשר להכניס פרסום בסוף המאמר למטה  בדברי העורך

 

 וניגשתי אל האולם. של קיבוץ סעד החניתי את הטרקטור האדום ליד חדר האוכל

עלי ּב לורית ,ּבהי דל   לא היו הם  .חדשים  איכרים , צעירים , אחריםפרדסנים היו שם 

נס רחובות או  ,תקווה ,רישון פתחבני המושבות ּכ -קליש וצדעיים אפורים שיער מ  

,אך כבדי נעליים וגם  "בלי חגור" ,חול  ישולב עכשוויים, פרדסנים  אלו היו.ציונה 

ניר מגן, צאלים,  ,עין השלושהעוז, כיסופים, נירים, מניר עוז, נחל  הגיעוהם  מגפיים.

 הם , "כלום" וידע" הללו החדשים" .גם מפרדסי הבשור רעים ו אורים, ,יצחק, בארי

  לברר.ו סותלהתנ,ללמוד   רצו

 .מרדכי מקלף, מהרצאתו של מנכ"ל המועצה התלהבתי אני 

  
 : הוא אמר ךכו

באירופה. "עלינו לבדוק את דרכי השיווק .צריך להתאים את השיווק לתנאי המכירה 1
 המקובלות ולהכניס בהן את השינויים הדרושים"

בול. "בכל להערכה נכונה ומוקדמת של הי .צריך לייצר מדגם סטטיסטי שיהיה בסיס2
איש ואישה  2000המדגמים של דעת הקהל באמריקה מתבססים על משאל בקרב 

יש לו ותק וניסיון רב. אבל בגלל השינויים שחלים ,ענף הפרדסנות הוא ענף בריא 
(מקלף) .קסם את התמורה לפרדסןתדיר בשוק יש להתאים את השיווק ולמ    

המשך מעמוד 3

ִמְקַסם  ָשְווא
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"צרות" של אחרים

תרגום מעיתונות חו"ל
  Fruitnet  , Freshplaza, F.H.magazine, Eurofruit , FreshProduce , Asiafruit

  Freshfruit portal   , Americafruit

ב-9-11-16, בוקר 
הניצחון של דונלנד 

טראמפ קיבלתי תמונה 
מיבואן הדרים  גרמני 

רוסיה הסירה 
חלקית את החרם 

על תורכיה.  

עד עכשיו זה היה ״ באוויר״ ... 
עכשיו באופן רשמי , רוסיה מסירה 
מוצרים  על  החרם  את  חלקית 
.לראשונה  מתורכיה  חקלאיים 
מתורכיה  הדרים  לייבא  הותר 
ממחלות  ״נקיים״  מאזורים 

ומזיקים . 
חברות  דרך  רק  ייעשה  הייבוא 
אחר  למלא  שיוכלו  גדולות 
הדרישות של הרוסים. ״זו החלטה 
חיובית עבור שני הצדדים״  אמר 
הנשיא פוטין  ״החקלאות הרוסית 
אינה מייצרת הדרים ואנו צופים  
היצע במחירים נמוכים מהשותף 

התורכי שלנו״. 
 

מנדרינות נרקבות 
על העצים 

בתורכיה בהמתנה 
לחידוש הייצוא 

לרוסיה.  

קיוו  החקלאים התורכים אשר 
לתוצאות מיידיות לאחר פגישת 
ארדואן- פוטין מאוכזבים מאי 
ביצוע ההסכם. חקלאי תורכיה 
שנה   מידי  מייצרים  אשר 
מנדרינות,  טון  כ-800.000 
זקוקים לסיוע פיננסי ממשלתי 
בביצוע  מהעיכוב  כתוצאה 

ההסכם בין המדינות.  

תורכיה, פרדסנים 
מצפים לעונת

יצוא טובה 
תקוות רבות תולים פרדסני תורכיה בייצוא 
בעיקר בגלל ביטול הסגר לרוסיה. בענף 
הייצוא העיקרי מצפים ליבול של 136  
, כמות המביאה את  מיליון טון הדרים 
תורכיה למקום תשיעי בעולם כיצרנית פרי 
הדר . ההדרים בתורכיה מהווים 46.2% 

מכלל הייצוא החקלאי.

Good morning from a 
snow surprised Germany
                                               



מדור
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ירידה דרסטית במחירי 
הלימון עקב פניקה של 

יבואנים הולנדים.  

לימון  של  הייצוא  עונת  כל  במשך 
ארגנטינאי נשמרה רמת מחירים גבוהה , 
אבל בתוך מספר שבועות ירדו המחירים 
מ-30€  ל-15€ לתיבה. המחירים ירדו 
לא רק בגלל עליית הכמות אלא בעיקר 
בגלל הפניקה שאחזה ביבואנים הולנדים 

שמכרו פרי במחירים מגוחכים. 
 למרות הירידה הדרסטית בסוף העונה, 
יצואני הלימון מארגנטינה מרוצים מרמת 

המחירים הממוצעת לאורך כל העונה.  

הוריקן מתיו ״פסח״
על פרדסי פלורידה.

הפרדסנים מצאו עצמם ברי מזל לגלות 
שההוריקן הנוראי עבר על פרדסי פלורידה  
כמעט ללא פגע. ״כולנו היינו מפוחדים 
מהגל הנוראי של ההוריקן אבל העצים 
את  ספק ששרדו  ואין  בריאים  נראים  
הרוחות החזקות והיבול לא נפגע". יבול 
האשכוליות לא התאושש  למעשה מאז 
2003/4 כאשר הפרדסים סבלו  מהמגפה 

 .greening -הבקטריאלית ה

 איחור בתחילת קטיף 
 Honey Orange-ה

בסין.  
בגלל סתיו יבש יש איחור בהבשלה, 
ופרי קטן, המחירים  ירידה בכמות 

בשוק המקומי טובים.  
העונה היא קצרה ומסתיימת בתוך 
חודש ימים.  זן זה הוא בעל קליפה 
דקה, קליף ומתוק, ופופולרי מאוד 

בדרום סין. 

 

ירידה ביבול
הפומלו בסין 

והתחזית  עונת הפומלו בסין בעיצומה 
30% פחות פרי מהעונה החולפת. הפרי 
פגמי  עם  אך  מעולה  פנימית  באיכות 
קליפה חריגים. בעקבות מזג אויר סוער 
וקר בתחילת העונה, נגרמה ירידה דרסטית 

ביבול. 
עקב מזג האויר  חל איחור של שבועיים 
נמסר  זאת  עם  לשוק.  הפרי  בהגעת 
שהשיווק של פרי איכותי נמשך בצורה 

טובה ובמחירים סבירים. 

ארה"ב התירה הסגר
על יבוא ממרוקו.  

החל מסוף חודש אוקטובר, ארה"ב מתירה 
יבוא של טנגרינות קלמנטינות מנדרינות 
ממרוקו. כל המשלוחים יחויבו בתיעוד 

 .APHIS פיטוסניטרי, עפ"י

ריח תפוזים מעלה את 
מחיר הדירות 

ידי חברות  מחקר שנעשה בארה"ב על 
נכסים מראה עליה במחיר הדירה אם יש 
 44 בה ריח תפוזים. המחקר נעשה על 
משתתפים ומחיר דירה עם ריח הדרים 
עלה בשיעור של 10% על מחיר דירה 

"רגילה".

ספרד, קטיף הלימון 
החל בעצלתיים עקב 

מחסור במים. 

בקטיף  איחור  חל  היובש  עקב 
למרות  גודל.  בגלל  הפרימפיורי 
והחומצה משביעים  שאחוז המיץ 
,הקטיף הוא סלקטיבי עפ"י  רצון 

גודל. 
מצ'ילי  לימון  עדיין  יש  בשוק 
וארגנטינה המושך" מחירים כלפי 
מטה. ובנוסף לכך גם איטליה צפויה 
משנה  יותר   25% לשוק  לשלוח 

שעברה. 

צפי ליבול נמוך של 
נייבל בקליפורניה

קטיף הנייבל החל בתחושה של יבול נמוך 
יותר  יותר מהשנה שעברה. הפרי קטן 
ומפגר בצבע אבל לדברי אגרונום אזורי  
הלילות הקרים עשויים לשפר את הצבע 

 BRIX-וה
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ספרד, סכנה
קיומית להדרים

מחלת  את  המוביל  הווקטור 
הגרינינג נתגלה בפרדסי גליסיה 
בספרד, "אם הבקטריה אכן הגיעה 
לספרד יש סכנה ממשית לקיום 
הענף כפי שקרה בפלורידה" כך 

גורם בכיר בספרד.

15מהגרים בלתי 
חוקיים נמצאו במשאית 

קירור בבריטניה .

15 מהגרים בלתי לגאליים, ביניהם 
נמצאו  ילדים  ושני  אחד  תינוק 
במשאית קירור.  החברה הספרדית 
בעלת המשאית שהיתה בדרכה לשוק 
הבריטי, טוענת שהמכולה נאטמה  
כחוק ב"חותם" מיוחד  ולא ברור איך 
נכנסו המהגרים אל בינות לארגזי 

הפרי.

 עליה בצריכת 
פומלו לבן  בסין 

בעבר צריכת הפומלו היתה בעיקרה 
למאכל. לאחרונה יש שימוש בפרי 
למסכות  הקוסמטיקה  בתעשיית 
פנים. כתוצאה מכך יש שינוי מהותי 

באיסטרטגיית עיבוד הפרדסים.

חידוש אספקת 
פרי תורכי גרמה 
לנפילת מחירים

חידוש אספקת פרי בקו ימי בין 
תורכיה לסבסטופול גרמה לירידת 

מחיר ב-30% 

מהפכה בעולם 
הריסוס!

יפתח  050-4991510
www.fieldintech.com

iftach@fieldintech.com

מעקב אחר הריסוס בזמן אמת

בניה אוטומטית של יומן ריסוסים

מערכת פשוטה וידידותית למשתמש

ייעול העבודה בשטח

FieldIn
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BRIX גבוה 
לקלמנטינות ממרוקו

הקלמנטינות הראשונות ממרוקו הגיעו 
גבוהים,בין   BRIX להולנד באחוזי 
12.6  ל-13.6.  הפרי קטן יותר משנים 
קודמות אך גשמי הברכה בסוף אוק. 

יתרמו לעלייה משמעותית בגודל.
)ברוס(  עץ  במגשיות  מוצע  הפרי 
וברשתות  ק״ג   10 קטנות במשקל 
השיווק באריזות קטנות של 1.0  ו- 

1.5 ק"ג. 

ספרד, איום של
מחסור בקוטפים,

)30% פחות( 

תעשיית ההדרים בספרד ניצבת לראשונה 
בפני מחסור חמור של עובדים לקטיף. 
קטיף ההדרים נתקל בקשיים לגיוס עובדים 
עקב קטיף מקביל של אפרסמון, ענבים 
ורימונים עם עלייה צפויה ביבול  של 27%.  
עיקר הדאגה נתונה לתכניות שיווק עם 
רשתות באירופה ותכנית המשלוחים לסין 
נובע  עיקר המחסור  ולארצות הברית. 
מצפון  קוטפים  של  למולדת  מחזרתם 
אפריקה, מדרום אמריקה ומזרח אירופה.

 תורכיה, סצומה -סוף 
סוף- בדרך לרוסיה 

"סוף סוף הוסר החרם והפרי בדרכו 
תורכיים  גורמים  מוסרים  לרוסיה" 

בדרום המדינה . 
נזקים כבדים  נגרמו  בעונה שעברה 
ליצואני סצומה ו- okitsu כתוצאה 
המדינות.  בין  היחסים  ממשבר 
"התחלנו עכשיו את הייצוא לרוסיה 
  okitsu-ומתרכזים בסצומה בעוד ה

מיועד בעיקר לשוק המקומי" 

 הערכת יבול תז'ים 
פלורידה

יבול  להערכת   3% של  תוספת 
ובסך הכל כ-72 מיליון  ראשונית 
ירידה של  יש  ובכל מקרה  תיבות. 

12% לעומת העונה הקודמת. 

פרו מגדילה ייצוא 
הדרים  לסין ב-67%

100 מכולות השנה לעומת 60 בעונה 
הקודמת. מתוך סהכ הייצוא מנדרינות 
מהוות 73%. שיעור העליה במורקוט 
סצומה  בזנים  בעוד   ,145% הוא 
אשכוליות  וליים יש ירידה בכמות.

השוק המשותף 
מגביר ביקורת  על 

לימון תורכי
כלורופיריפוס  כתוצאה מגילוי 
תוגבר  מהמותר  גבוה  בשיעור 
ביקורת הגבולות ללימון תורכי. 
השוק  של  הביקורת  רשויות  
המשותף מעלות את גודל המדגם 
מ-10% ל-20%. כלורופיריפוס  
החומרים  לקבוצת  משתייך 
האורגנו-זרחניים, חומרים אשר 
מסוכנים,  ללא  נחשבו  בעבר 
בסוף  שנערכו  מחקרים  אולם 
שנות התשעים בארצות הברית 
גילו כי שימוש ממושך בהם עלול 
לסכן עוברים, ילדים ונשים הרות. 
בעקבות הממצאים החליטו לפסול 

את החומר גם בארץ.

 ביא"ר משוכלל בספרד  

 בית אריזה חדיש לקליפים על שטח של 
20.000 מ"ר.30% מהפרי מיועד לייצוא 
לאירופה, סקנדינביה ,בלטיות, קנדה ודרום 
אמריקה בהיקף אריזה של 80.000 טון .
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מוכרים שמוטי, לונדון 1960

קטיף, ראשל"צ 1939

  תיבה של JAFFA, 1955 טרטקובר
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נוסטלגיה

למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״( 
  olgoren@bezeqint.net :   מתבקש לשלוח למייל

כך היה פעם

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



מדור
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הערכת היבול בספרד צופה יבול שיא של 7.1 מיליון טון.
יבול הגבוה ב- 19.2% מאשתקד !!

טל עמית

כמידי שנה, אני אוסף מידע על הקורה אצל מתחרינו . לצערי, 
המקור המיטבי למידע זה – ארגון ק.ל.א.ם – לא קיים יותר, או 

נכון יותר לומר – לא קיים בשלב זה.
בשל כך, המידע מוגבל ומבוסס על פרסומים גלויים ועל מקורות 

שאיתם יש לי עדיין קשר בחו"ל.

מרוקו
יבול ההדרים הכללי במרוקו אמור להיות גבוה ב-15% מאשתקד 
ולהגיע לכדי 2.2 מיליון טון . ביצוא הקליפים צפויה עלייה של 
כ-25% בכמות, למרות שמדווח על הרבה פרי קטן, במיוחד 
בזנים המקדימים. יצוא ההדרים ממרוקו נמצא במגמת עליה 
מזה מספר שנים. עיקר היצוא – קליפים. מתוכנן קמפיין קד"ם 

גדול לפרי המרוקני בקנדה.
ארה"ב חידשה  ב 7/10/2016  את אישור יצוא ההדרים ממרוקו 
אליה, לאחר שיצוא זה הופסק בפברואר ש.ז, כאשר נתגלתה 

רימת זבוב חיה לאחר טיפול קור.

נתוני היצוא של הדרים ממרוקו בשלושת העונות האחרונות 
)באלפי טון(
עונת 15/16עונת 14/15עונת 13/14משפחה

174165224קלמנטינות
597299נור

6699107אפורר
427459ולנסיה
341410489סה"כ

פלורידה
יבול האשכוליות הכללי מוערך ב – 9.6 מיליון תיבות = 370,560 
טון . מזה אשכוליות אדומות 7.5 מיליון תיבות = 289,500 טון. 
מגמת הירידה ביבולי פלורידה נמשכת כבר למעלה מעשור , בשל 
מחלות הקאנקר, וגרוע מכך – הגרינינג, שלאט לאט מחסלות 

את הענף במדינה שהייצור בה היה פי 4 ב 2003.
מעבר ליבול הנמוך ,קיימת הערכה כי ההוריקן Matthew  גרם 
לנשירת פירות ולנזקי איכות בשיעור של 15% נוספים. ההבשלה 
מקדימה . תחילת קטיף ומשלוחים בשבוע 43 )השבוע שהחל 

ב–23/10(. היעדים העיקריים: יפן והאיחוד באירופי.

הערכת יבולים
אצל המתחרים 

ואם אפשר להקטין כותרת ולצמצם  גודל תמונה אחיד בכל המאמריםללשים לב  
  4לעמוד המאמר במקום. 

 ד ארבע להכניס "עם סגירת הגיליון"ובתחתית עמו

 -הלקוח . הוא יכול לפטר כל אחד בחברה , מהיו"ר ומטה , בצורה פשוטה  –"יש רק בוס אחד 
  Walmartמייסד   –וולטון   סם .ע"י כך שיקנה במקום אחר "

 טל עמית  - 16/17  ערב פתיחת עונת –נתונים על ענף ההדרים 

 2016/17  סקר הדרים והערכת יבולים לעונת                                   

 .אנחנו מעדכנים את נתוני השטח של הענף , בעונת הקיץ ,מידי שנה 

 2015שנעשו בסתיו  2015ונטיעות , בשל השמיטה , בשנה שעברה בוצע סקר עקירות בלבד 
 (.דונם 671כ "סה – "משהו"לא )הושלמו בסקר הנוכחי 

 

כאשר מניסיון העבר אנו יודעים שבסקר השנתי , דונם חדשים   2,762סקרנו  2016בנטיעות 
 –בין היתר בגלל שהסקר נמשך חודש וחצי ) מהנטיעות  60% –אנו מצליחים לאתר רק כ 

 ( .  כאשר מתחילה עונת ההדברה, שניים ומסתיים במחצית אוגוסט 

 –סדר גודל . השנים האחרונות  8היקף הנטיעות הקיץ יהיה הנמוך ביותר ב  –אם הניסיון נכון 
 .עד לשנת השמיטה , דונם כל שנה  15,000 – 10,000לעומת , דונם  4,600

דונם פחות  1,200שהם כ , דונם  187,736השטח הכללי עומד על  ( ונכון לעכשיו)ערב העונה 
 190,690) 14/15דונם לפני פתיחת עונת  3,000ופחות כ ( דונם 188,909) מערב העונה שעברה

לעומת , דונם  164,100ועומד על  16/17יחד עם זאת השטח הבוגר גדל לקראת עונת   (.דונם
 . 15/16דונם ערב עונת  156,700

 48%דונם  ) 89,943 –בהרכב הזנים יש לציין הדומיננטיות של זני הקליפים 
דונם .  55,000מכלל השטח הנטוע ( ובמיוחד הזן "אורי" הנטוע בשטח של  

מיניהן וסך השטח הנטוע לעומת זאת , חל פיחות רב במעמד האשכוליות ל
דונם הם  14,288מכלל ההדרים(, כאשר מתוכם    15.1%דונם ) 28,439ירד ל 

 שנים (. 5דונם בשיא לפני  28,000אשכוליות אדומות  ) 

יבול האשכוליות הכללי הנמוך מאשתקד ב-22%

 

 לורידהפ

טון . מזה אשכוליות  370,560מיליון תיבות =      9.6 –יבול האשכוליות הכללי מוערך ב 
מגמת הירידה ביבולי פלורידה נמשכת כבר למעלה  טון. 289,500מיליון תיבות =  7.5אדומות 

הגרינינג , שלאט לאט מחסלות את הענף במדינה  –מעשור , בשל מחלות הקאנקר , וגרוע מכך 
 . 2003ב  4שהייצור בה היה פי 

גרם לנשירת פירות ולנזקי איכות   Matthewמעבר ליבול הנמוך ,קיימת הערכה כי ההוריקן 
)השבוע  43בשלה מקדימה . תחילת קטיף ומשלוחים בשבוע נוספים.הה 15%בשיעור של 

 .(.היעדים העיקריים : יפן והאיחוד באירופי23/10 –שהחל ב 

 

 

 
 

 
 

 ספרד

 19.2%מדובר על יבול הגבוה ב מיליון טון . 7.1הערכת היבול בספרד צופה יבול שיא של 
 מאשתקד !!

יותר משנה שעברה . בזנים  21% –במיני הקליפים מדובר בעלייה משמעותית אף יותר 
)נזקי שרב בשנה שעברה( ,  100%סצומות למיניהן העלייה היא למעלה מ  –המוקדמים 

( , כאשר במוקדמות יש תוספת יבול של  35%כ  )בקלמנטינות למיניהן עלייה מתונה יותר 
 10%אמצע העונה . בקליפים המאוחרים יש עלייה של כ בזני  20%ועלייה של כ  70%-60%

 באפורר , אך בפורצ'ן ובאורטניק יש יבול נמוך בהרבה , בשל עקירות .

2.12.83.24.25.35.45.966.6
7.59.59.711.513.113.513.914.315.1

16/1715/1614/1513/1412/1311/1210/1109/1008/09

ות בפלורידה   יבול אשכולי
2008-2016

לבנה' אש אדומה' אש

 . 22% –הכללי נמוך מאשתקד ב  יבול האשכוליות
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ספרד
הערכת היבול בספרד צופה יבול שיא של 7.1 מיליון טון .מדובר 

על יבול הגבוה ב-19.2% מאשתקד !!
במיני הקליפים מדובר בעלייה משמעותית אף יותר – 21% יותר 
משנה שעברה. בזנים המוקדמים – סצומות למיניהן העלייה 
היא למעלה מ-100% )נזקי שרב בשנה שעברה( , בקלמנטינות 
יותר )כ-35%(, כאשר במוקדמות יש  למיניהן עלייה מתונה 
יבול של 60%-70% ועלייה של כ-20% בזני אמצע  תוספת 
העונה. בקליפים המאוחרים יש עלייה של כ 10% באפורר, אך 

בפורצ'ן ובאורטניק יש יבול נמוך בהרבה, בשל עקירות.
למרות הצפי האופטימי מבחינת כמויות, הפרי קטן מאוד ויש 
ספק רב אם כמות הפרי הטרי המשווק תהיה, במקרה הטוב, 

דומה לאשתקד.
הוכחה לכך ניתן לראות בשוק הצרפתי , כאשר יש נתוני מחיר על 
הזן הספרדי Oronules  ב–5 קטיגוריות גודל, כאשר המחירים 
נעים מ-1.3-1.4 אירו  לפרי הגדול, עד ל 0.60-0.65 אירו לפרי 

הקטן. בעבר, גדלים 4 ו–5 לא היו מגיעים לשוק הצרפתי. 

קיימות גם הסתייגויות מדיוק הערכה, כאשר הטענה העיקרית 
היא ששטחי הגידול של הזנים לא עודכנו זה זמן רב והיבול 
מסתמך על נתוני שטח ישנים, שעברו שינויים גדולים ב-5 

השנים האחרונות.
ספרד היתה נוטעת 6.6 מיליון שתילי הדר כל שנה עד 2005. 
מ-2005 ועד 2013 הממוצע ירד ל 3.5 מיליון שתילים. בשנים 
האחרונות חלה ירידה נוספת  )עוברים לנטיעת אפרסמון ואבוקדו(.

הודעה לפרדסנים
היטלים, דמי ביטוח והדברה לפי קבוצות מחיר הנתונים בש"ח לטון

לאור השינויים בתעריפי הביטוח לעונת 2016/17 ועל פי החלטת ועדה ענפית הדרים  מ- 17/11/16,
התעריפים לחיוב למגדל השתנו )חלק ירדו וחלק עלו(.

להלן התעריפים החדשים הכוללים את ההיטל, דמי ההדברה והביטוח לעונת 2016/17.

תעריף לעונת 2016/17 זן
52שמוטי, קומקוואט, לימקוואט

54.8הדס
53טופז

49.5טבוריים
50.5ולנסיה, מינאולה, טמפל
40.2אשכולית לבנה, פומלית

43אשכוליות אדומות
42.5פומלו

57.5סצומה, ראשון, מיכל, מירב, עידית
58.5סנטינה, תמי
68.5מורקוט, דנה

73.5אורה, אודם, מור
84.7אורי
22לימון

62לימון מאייר
19ליים

הערות: לתעריפים יש להוסיף מע"מ 
כחוק. התעריפים אינם כוללים דמי ארגון 

בסך 0.6 ₪ לטון. לגבי זנים שאינם 
מופיעים לעיל יש לבדוק עם המועצה.

תחולת התעריף החל מ- 1/9/16
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 ולצמצם כותרות ,להקטין עמדה מאמר אחרי זנים מדור:
 

  .בארץ הגדלים ההדרים ניז כל לע ףמקי  מידע  נותן  זה  מדור
 

 :האתרוג
 

  jaffa  האורי עד מהאתרוג הזהב תפוח עבר ארוכה דרך
 

 . 2ג״ הומצא ע״י אמנון אברמוביץ מערוץ ר  ת  הפועל הדקדוקי  ל״ַא
  ההתנתקות.על אריק שרון בעת ביצוע ולהגן לשמור   ונחנועד המ במקור 

 לקוח מהמנהג היהודי בסוכות לבדוק ולשמור על האתרוג בקפידה רבה.  ג" רּוית  ה"א  
  בעיקר בפוליטיקה.-ו"הגנה" שמירה״ תאר ״ברית ומהפועל נכנס לשפה הע

 

 jaffa-ה  ועד  ,1842 -מ ישראל לארץ האתרוגים מסע
  הישראלית( המורשת לקידום המועצה מקור,)

 
 קטנה עץ תיבת שביוון קורפו מהאי לירושלים דרכה את עשתה הסוכות חג לקראת 1842 בשנת
 בארץ העברי היישוב בתולדות מרתקת פרשייה של תחילתה זו הייתה אתרוגים. מספר ובה

   ישראל.
 ...פלשתינאי ערבי הוא ישראלי הארץ האתרוג מקור
 פאחם.-אל באום בעיקר מתקיים 19-ה המאה באמצע ישראל בארץ האתרוגים גידול
 ערבים. פלאחים ידי על ישראל בארץ האתרוג גודל האחרונות השנים 150 ועד ההיסטוריה לאורך
-אל באום היה והגדול העיקרי הגידול אזור אך אתרוגים פרדסי של ריכוז היה ויריחו בשכם
 לא"-19 המאה באמצע" הלבנון" בעיתונו מהשיר...( ההוא ) סלומון משה יואל כותב פאחם.
 הגנים כי פחם, אל אום אתרוגי על אך לברך לדור מדור וגאונינו רבנינו אבותינו בחרו לחינם
 "ולתפארת לגאון הארץ פרי המה כי לדור מדור קדומה במסורה לנו נשארו האלה

 הישן הישוב אך מיוחד, ריח וללא כמושים קטנים במראה, עלובים היו הפלאחים של האתרוגים
 ההרכבה חשש ניטל בכך שכן כיתרון, הפלאחים ידי על האתרוגים של הפרימיטיבי בגידול ראה

 הפלאחים בחזקת היה שלא מתקדם חקלאי ידע דרשה הההרכב פעולת האתרוג, את שפוסלת
 הערבים.

תעשיית האתרוגים המשגשגת של קורפו קרסה באחת, תעשיית האתרוגים הארץ ישראלים 
 פרצה וצמחה, המריבות העדתיות נשכחו כלא היו ובא לציון גואל ושלום על ישראל.

 jaffa דרך ארוכה עבר תפוח הזהב מהאתרוג עד האורי
הפועל הדקדוקי ל״ַאְתֵרג״ הומצא ע״י אמנון אברמוביץ מערוץ 2.
במקור נועד המונח  לשמור ולהגן על אריק שרון בעת ביצוע 

ההתנתקות. 
ה”ִאיְתרּוג” לקוח מהמנהג היהודי בסוכות לבדוק ולשמור על 

האתרוג בקפידה רבה. 
הפועל נכנס לשפה העברית ומתאר ״שמירה״ ו”הגנה” -בעיקר 

בפוליטיקה. 

מסע האתרוגים לארץ ישראל
jaffa-מ- 1842, ועד ה

)מקור, המועצה לקידום המורשת הישראלית( 

תעשיית האתרוגים המשגשגת של קורפו 
קרסה באחת, תעשיית האתרוגים הארץ 

ישראלים פרצה וצמחה, המריבות העדתיות 
 נשכחו כלא היו ובא לציון גואל

 ושלום על ישראל.

בשנת 1842 לקראת חג הסוכות עשתה את דרכה לירושלים 
מהאי קורפו שביוון תיבת עץ קטנה ובה מספר אתרוגים. הייתה 
זו תחילתה של פרשייה מרתקת בתולדות היישוב העברי בארץ 

ישראל. 
מקור האתרוג הארץ ישראלי הוא ערבי פלשתינאי...

גידול האתרוגים בארץ ישראל באמצע המאה ה-19 מתקיים 
בעיקר באום אל-פאחם.

לאורך ההיסטוריה ועד 150 השנים האחרונות גודל האתרוג 
בארץ ישראל על ידי פלאחים ערבים. בשכם ויריחו היה ריכוז 
של פרדסי אתרוגים אך אזור הגידול העיקרי והגדול היה באום 
אל-פאחם. כותב יואל משה סלומון ) ההוא מהשיר...( בעיתונו 
״הלבנון״ באמצע המאה -19"לא לחינם בחרו אבותינו רבנינו 
וגאונינו מדור לדור לברך אך על אתרוגי אום אל פחם, כי הגנים 

האלה נשארו לנו במסורה קדומה מדור לדור כי המה פרי הארץ 
לגאון ולתפארת״

האתרוגים של הפלאחים היו עלובים במראה, קטנים כמושים 
וללא ריח מיוחד, אך הישוב הישן ראה בגידול הפרימיטיבי של 
האתרוגים על ידי הפלאחים כיתרון, שכן בכך ניטל חשש ההרכבה 
שפוסלת את האתרוג, פעולת ההרכבה דרשה ידע חקלאי מתקדם 

שלא היה בחזקת הפלאחים הערבים.

מדור  זה  נותן  מידע  מקיף על כל זני ההדרים הגדלים בארץ. 

האתרוג

הפועל הדקדוקי החדש ל״ַאְתֵרג״ הומצא 
ע״י אמנון אברמוביץ מערוץ 2 . במקור נועד 
המונח  לשמור ולהגן על אריק שרון בעת 

 ביצוע ההתנתקות. 

נושא ההרכבה של עצי האתרוג היה הציר המרכזי בענף האתרוגים 
ובאמונה היהודית לאורך כל ההיסטוריה: לעץ האתרוג כנה חלשה 
וכדי להגדיל את תפוקת עץ האתרוגים היו מרכיבים על כנת 
הלימון ענף של אתרוגים שהשתלב ונטמע בעץ, הצמח התפתח 

זנים
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והניב תפוקה גדולה של אתרוגים. במסורת היהודית עץ אתרוג 
מורכב פוסל את פריו משימוש שכן כבר לא מדובר באתרוג 
מקורי ״אוריגינלי״ כפי שגדל בארץ ישראל מקדמת דנא, אולם 
כאמור כל עוד שוק גידול האתרוגים בארץ ישראל היה בבעלות 

בלעדית של הפלאחים הערבים - לא הועלה חשש ההרכבה.

רעידת אדמה בגליל ב-1836, שהורסת את צפת יוצרת שינוי 
דרמטי בשוק האתרוגים הארץ-ישראלי ,סוחרי צפת האשכנזים 
עוברים לגור בירושלים ודוחקים את רגליהם של סוחרי האתרוגים 
הספרדים, מחלוקת ״ספרדית אשכנזית״ ....ומהסיבה החשובה 

ביותר. 
המסחר באתרוגי ארץ ישראל התנהל במשך מאות בשנים על ידי 
מספר משפחות סוחרים יהודים ספרדיים מירושלים שאתרוגים 
היו מומחיותם, בידע שעבר מאב לבן. השפה הערבית שהייתה 
שגורה בפי היהודים הספרדים הירושלמים אפשרה להם לנהל 
את המסחר הער עם הפלאחים הערבים שגידלו את האתרוגים, 

כאמור בעיקר בישוב אום אל-פאחם.
הכול התנהל על מי מנוחות עד שנת 1836, בשנה זאת החריבה 
רעידת אדמה עזה את רוב צפת, בעקבותיה עברו לירושלים חלק 
גדול מבני המשפחות האשכנזיות שנותרו בחיים לאחר האסון. 
בירושלים ראו האשכנזים כי טוב לאחיהם הספרדים העוסקים 
באתרוגים והחלו לסחור באתרוגים גם הם, עובדה שהעלתה את 

חמת היהודים הספרדים בירושלים.
נראה שריב  , אך  בין הספרדים לאשכנזים  מחלוקת קשה   
האתרוגים, בעיקר בשל מה שהתפתח במהלך השנים הבאות, הביא 
את המתח בין הקהילות לשיא והחשש היה לקרע ממשי בעולם 
היהודי ללא אפשרות לאיחוי ,בסופו של דבר הכול קשור בכסף.

האתרוג ככלי גיוס כספים בתעשיית ה״שנור״ של הישוב הישן.
כמו במקרים רבים אחרים במאבקי כוח שכאלה הקשורים לענייני 
דת, הנושא הפיננסי הקשור לאתרוגים שהוחבא כביכול מאחורי 
הקלעים היה למעשה הסיבה המרכזית למריבת הדמים שהלכה 
והתפתחה, גודלו של שוק האתרוגים בארץ ישראל בשנים ההן 
היה קטן . ״החלום הרטוב״ בזמנים ההם של היהודים בקהילות 
הגדולות של מזרח אירופה היה בחג הסוכות להיות הבעלים של 
אתרוג מארץ ישראל. הם היו מוכנים לשלם משקלו בזהב, לא 
משנה גודלו וצורתו. אך קשרי התחבורה שהיו עדיין רופפים 
בזמנים ההם בין ארץ ישראל והגולה לא אפשרו עדיין לוגיסטיקה 

יעילה ושיווק אתרוגים מישראל לאירופה.

 רעידת אדמה בגליל ב-1836, שהורסת
את צפת יוצרת שינוי דרמטי בשוק 

 האתרוגים בארץ

אתרוג ״אוריגינלי״ מארץ ישראל היה מגיע לקהילה באירופה 
רק אם ביקרו בה בחג סוכות ״שליחי דרבנן" שהיו מגיעים 
מהארץ לקהילות בגולה כדי לגייס מהם כספים לישיבות ולישוב 
הישן בארץ ישראל. או אז היה מביא עימו השליח אתרוג מארץ 
ישראל ומכוון את דרכיו להגיע לקהילה אמידה בתקופה לפני 
חג הסוכות. באי בית הכנסת היו רוכשים מ״השליח דרבנן״ 
זכות להחזיק בידם את האתרוג לזמן קצר ולברך, ולאחר שכולם 
ברכו ושילמו על הברכה היה השליח עושה ״מכרז״ בין באי בית 
הכנסת, וזה שהצליח להעמיד את הסכום הגבוה ביותר מבין כל 
חברי הקהילה היה רוכש למעשה את האתרוג ומציגו לראווה 

וגאווה בסוכתו. 

אתרוגי קורפו יוצאים במסע לכיוון ארץ ישראל,
באי קורפו משגשגת קהילה יהודית ובה סוחרי אתרוגים אמידים. 
תיבת האתרוגים הנשלחת על ידם לירושלים היא ״כאילו מתנה", 
אך הסיבה האמיתית היא פיתוח ״תוכן שיווקי" וחיזוק המותג.
באי קורפו שנמצא במרכז הים האדריאתי בין יוון ואיטליה שכנה 
באמצע המאה ה-19 קהילה יהודית גדולה שהייתה מעל לעשירית 
מכלל 50,000 תושבי האי. היחסים בין היהודים והנוצרים בקורפו 
היו סבירים, ומאחר וגם בקורפו נאסר על היהודים לאורך תקופות 
רבות להיות בעלים של אדמה – חלקם נתנו ידם בעיקר בסחר 

בין לאומי, מנצלים קשרי משפחה וקהילה ברחבי העולם.
ומה היה לקורפו למכור בזמנים ההם? שמן זית ואתרוגים.

 

 

 
 ,ישראל ארץ לכיוון במסע  יוצאים קורפו אתרוגי

 על הנשלחת האתרוגים תיבת אמידים. אתרוגים סוחרי ובה יהודית קהילה משגשגת קורפו באי
 וחיזוק "שיווקי תוכן" פיתוח היא האמיתית הסיבה אך מתנה", כאילו" היא לירושלים ידם

 המותג.
 קהילה 19-ה המאה באמצע שכנה ואיטליה יוון בין האדריאתי הים במרכז שנמצא קורפו באי

 והנוצרים היהודים בין היחסים האי. תושבי 50,000  מכלל לעשירית מעל שהייתה גדולה יהודית
 של בעלים להיות רבות תקופות לאורך היהודים על נאסר בקורפו וגם ומאחר סבירים, היו בקורפו

 העולם. ברחבי וקהילה משפחה קשרי מנצלים לאומי, בין בסחר בעיקר ידם נתנו חלקם – אדמה
 ואתרוגים. זית שמן  ההם? בזמנים למכור לקורפו היה ומה

 
 האתרוגים של המרתקת ההיסטוריה בתחום ביותר החשוב האירוע על אצבע לשים צריך אם

 .1842-ב התרחש הוא - ישראל בארץ
  לירושלים. מקורפו תמימה אתרוגים תיבת נשלחה השנה באותה
 לזכור צריך יון"לצ הראשון" היה בירושלים והנמען , קורפו של הקהילה רב היה השולח

 והמרוקאים. האיטלקיים האתרוגים מול באירופה היהודי השוק על נלחמו קורפו שאתרוגי
 לקויים, תחבורה קשרי בשל ישראל מארץ אתרוגים ההיא בתקופה עדיין הגיעו לא לאירופה
 אתרוגים בירושלים  "לציון ראשון"ל לשלוח רעיון על עלו בקורפו היהודים האתרוגים וסוחרי

 עושה ובעצמו בכבודו לציון הראשוןש העובדה את קורפו אתרוגי למיתוג להוסיף שיוכלו כדי
 הציוני: החלום את יםלהגש  )בתמונה( הלוי יהודה לרבי מאפשרת האתרוגים תיבת שימוש. בהם
 לארץ הגיע מקורפו אתרוגים שתיבת העובדה !ישראל בארץ הראשון היהודי הפרדס את נוטע הוא

 בן שהיה (Ragusa)   מרגוזה הלוי יהודה של לאוזניו הגיע יוןלצי הראשון אצל ונמצאת ישראל
 לחופי דוברובניק העיירה של הקדום השם היה רגוזה ביפו. היהודית הקהילה ורב הספרדים עדת
 עשתה משפחתו בדוברובניק, נולד הלוי .יהודה  קורפו האי בקרבת השוכנת האדריאתי הים

   .שם מגוריה בתקופת הנהדרים קורפו באתרוגי שימוש
  .אירופה לרחבי ומשם דוברובניק לנמל אוניות הדר פרי לשיווק המועצה שלחה , לימים
 כפיים לעבודת לעבור יש" ש האומר הגדול בחזונו רההקשו שלבית רב תוכנית בונה הלוי יהודה
 ."ישראל בארץ חקלאיים ישובים והקמת יהודית

אם צריך לשים אצבע על האירוע החשוב ביותר בתחום ההיסטוריה 
המרתקת של האתרוגים בארץ ישראל - הוא התרחש ב-1842.

באותה השנה נשלחה תיבת אתרוגים תמימה מקורפו לירושלים. 
, והנמען בירושלים היה  השולח היה רב הקהילה של קורפו 
״הראשון לציון" צריך לזכור שאתרוגי קורפו נלחמו על השוק 
היהודי באירופה מול האתרוגים האיטלקיים והמרוקאים. לאירופה 
לא הגיעו עדיין בתקופה ההיא אתרוגים מארץ ישראל בשל קשרי 
תחבורה לקויים, וסוחרי האתרוגים היהודים בקורפו עלו על 
רעיון לשלוח ל״ראשון לציון" בירושלים אתרוגים כדי שיוכלו 
להוסיף למיתוג אתרוגי קורפו את העובדה שהראשון לציון 
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בכבודו ובעצמו עושה בהם שימוש. תיבת האתרוגים מאפשרת 
לרבי יהודה הלוי )בתמונה( להגשים את החלום הציוני: הוא 
נוטע את הפרדס היהודי הראשון בארץ ישראל! העובדה שתיבת 
ונמצאת אצל הראשון  אתרוגים מקורפו הגיע לארץ ישראל 
לצייון הגיע לאוזניו של יהודה הלוי מרגוזה )Ragusa( שהיה 
בן עדת הספרדים ורב הקהילה היהודית ביפו. רגוזה היה השם 

הקדום של העיירה דוברובניק לחופי 
הים האדריאתי השוכנת בקרבת האי 
קורפו .יהודה הלוי נולד בדוברובניק, 
באתרוגי  שימוש  משפחתו עשתה 
קורפו הנהדרים בתקופת מגוריה שם. 
לימים , שלחה המועצה לשיווק פרי 
הדר אוניות לנמל דוברובניק ומשם 

לרחבי אירופה. 
יהודה הלוי בונה תוכנית רב שלבית 
הקשורה בחזונו הגדול האומר ש ״יש 
לעבור לעבודת כפיים יהודית והקמת 

ישובים חקלאיים בארץ ישראל״.

חשוב להדגיש: השנה היא 1842, כארבעים שנים לפני הקמת 
הישוב היהודי הראשון )פתח תקווה, ראשל"צ ( ושישים שנה 

לפני הקונגרס הציוני הראשון. 
יהודה  בשלב הראשון להגשמת תוכניתו הציונית צועד רבי 
במהירות מביתו ביפו לעבר הנמל ושולח מסניף הדואר האוסטרי 
שם טלגרמה ל״ראשון לציון" בירושלים עם בקשה לקבל את 

האתרוגים לידיו, לאחר חג הסוכות, כדי להשתמש בזרעים .
כשהאתרוגים הגיעו אליו ניגש רבי יהודה הלוי לשלב השני 
בתוכניתו, ורוכש שטח אדמה של 100 דונם צפון מזרחית ליפו, 

על גדות ואדי מוסררה )נחל איילון(. 

רבי יהודה מרגוזה, בדרך של מינוף תיבת 
אתרוגים אחת  היה החלוץ לפני המחנה 

 במסע הגאולה היהודית
של קרקעות ארץ ישראל, הוא למעשה 

 הציוני האמיתי הראשון.

יפו,  היה זה פרדס אתרוגים, בבעלות הקהילה הספרדית של 
שסוף סוף מחזירה לעצמה מעט מהכבוד שנלקח ממנה בעקבות 

ההשתלטות האשכנזית על שוק האתרוגים בארץ ישראל .
שנים לאחר מכן, כשהפרדס פורח ומלבלב ניגש ב-1855 הרב 
יהודה הלוי לשלב השלישי בתוכניתו ומשכנע את סר משה 
מונטיפיורי לראות בפרדס האתרוגים העברי הראשון הזה הוכחה 
לכך שיהודים אכן יכולים לעסוק ולהצליח בחקלאות, שהייתה 

בבלעדיות ערבית מוחלטת עד אז. 

מונטיפיורי רוכש את פרדס האתרוגים, 
משנה את שמו ל"פרדס מונטיפיורי", 

משקיע ומפתח את הפרדס כבית הגידול 
 הראשון לפרדסנות יהודית בארץ ישראל. 

לפרדס האתרוגים מתווספים גם עצי לימונים ותפוזים מהם 
נלקחים לאחר שנים חוטרים לשתילי עצי פרי הדר בישובים 
וזאת עוד שנים לפני תחילת  נוסדו,  יהודים שרק  חקלאיים 
הפעילות של הברון רוטשילד לטובת החקלאות היהודית בארץ 

ישראל.
פרדס מונטיפיורי פעל במשך 80 שנה עד שבשנת 1922 נעקר 
לטובת הקמת ״שכונת מונטיפיורי". ההצלחה של פרדס האתרוגים 
של הקהילה הספרדית ביפו יצרה את הקרע הגדול בין הקהילות:
אירועים היסטוריים באזורנו מאפשרים קפיצה נחשונית ביצוא 
אתרוגי יפו של הקהילה הספרדית לעבר הקהילות היהודיות 
באירופה, המלחמה הגדולה בין הספרדים והאשכנזים מתחילה. 

פרדס האתרוגים המפואר ביפו בבעלות הקהילה היהודית הספרדית 
זרעי האתרוגים מקורפו מתפתח במקביל להתרחשויות  פרי 
היסטוריות גדולות באזור, המזניקות באחת את פוטנציאל שוק 
האתרוגים מארץ ישראל לעבר שוק הקהילות העצום של יהודי 
אירופה: ב-1869 נחנכת תעלת סואץ, השייט באגן הים התיכון 
המזרחי הופך להיות בטוח, קווי אוניות מנמלי אירופה )כמו 
מרסי אודסה וונציה ועוד( מתחילים לפקוד את נמל יפו, ובשובם 
. Jaffaלאירופה נושאות הספינות בבטנן מטענים של תפוזי יפו

או אז מתחילה מלחמה נוראה בין הספרדים והאשכנזים....

 

 

 
 ,ישראל ארץ לכיוון במסע  יוצאים קורפו אתרוגי

 על הנשלחת האתרוגים תיבת אמידים. אתרוגים סוחרי ובה יהודית קהילה משגשגת קורפו באי
 וחיזוק "שיווקי תוכן" פיתוח היא האמיתית הסיבה אך מתנה", כאילו" היא לירושלים ידם

 המותג.
 קהילה 19-ה המאה באמצע שכנה ואיטליה יוון בין האדריאתי הים במרכז שנמצא קורפו באי

 והנוצרים היהודים בין היחסים האי. תושבי 50,000  מכלל לעשירית מעל שהייתה גדולה יהודית
 של בעלים להיות רבות תקופות לאורך היהודים על נאסר בקורפו וגם ומאחר סבירים, היו בקורפו

 העולם. ברחבי וקהילה משפחה קשרי מנצלים לאומי, בין בסחר בעיקר ידם נתנו חלקם – אדמה
 ואתרוגים. זית שמן  ההם? בזמנים למכור לקורפו היה ומה

 
 האתרוגים של המרתקת ההיסטוריה בתחום ביותר החשוב האירוע על אצבע לשים צריך אם

 .1842-ב התרחש הוא - ישראל בארץ
  לירושלים. מקורפו תמימה אתרוגים תיבת נשלחה השנה באותה
 לזכור צריך יון"לצ הראשון" היה בירושלים והנמען , קורפו של הקהילה רב היה השולח

 והמרוקאים. האיטלקיים האתרוגים מול באירופה היהודי השוק על נלחמו קורפו שאתרוגי
 לקויים, תחבורה קשרי בשל ישראל מארץ אתרוגים ההיא בתקופה עדיין הגיעו לא לאירופה
 אתרוגים בירושלים  "לציון ראשון"ל לשלוח רעיון על עלו בקורפו היהודים האתרוגים וסוחרי

 עושה ובעצמו בכבודו לציון הראשוןש העובדה את קורפו אתרוגי למיתוג להוסיף שיוכלו כדי
 הציוני: החלום את יםלהגש  )בתמונה( הלוי יהודה לרבי מאפשרת האתרוגים תיבת שימוש. בהם
 לארץ הגיע מקורפו אתרוגים שתיבת העובדה !ישראל בארץ הראשון היהודי הפרדס את נוטע הוא

 בן שהיה (Ragusa)   מרגוזה הלוי יהודה של לאוזניו הגיע יוןלצי הראשון אצל ונמצאת ישראל
 לחופי דוברובניק העיירה של הקדום השם היה רגוזה ביפו. היהודית הקהילה ורב הספרדים עדת
 עשתה משפחתו בדוברובניק, נולד הלוי .יהודה  קורפו האי בקרבת השוכנת האדריאתי הים

   .שם מגוריה בתקופת הנהדרים קורפו באתרוגי שימוש
  .אירופה לרחבי ומשם דוברובניק לנמל אוניות הדר פרי לשיווק המועצה שלחה , לימים
 כפיים לעבודת לעבור יש" ש האומר הגדול בחזונו רההקשו שלבית רב תוכנית בונה הלוי יהודה
 ."ישראל בארץ חקלאיים ישובים והקמת יהודית

 

 

 )פתח הראשון היהודי הישוב הקמת לפני שנים כארבעים ,1842 היא השנה להדגיש: חשוב
  הראשון. הציוני הקונגרס לפני שנה ושישים ( ראשל"צ ,תקווה
 הנמל לעבר ביפו מביתו במהירות יהודה רבי צועד הציונית תוכניתו להגשמת הראשון בשלב
 ראשון"ל טלגרמה שם האוסטרי הדואר מסניף ושולח
 האתרוגים את לקבל בקשה עם בירושלים  לציון"
 . בזרעים להשתמש כדי ,הסוכות חג לאחר לידיו,

 לשלב הלוי יהודה רבי ניגש אליו הגיעו כשהאתרוגים
 צפון דונם 100 של אדמה שטח ורוכש בתוכניתו, השני

  איילון(. )נחל מוסררה ואדי גדות על ליפו, מזרחית
 

 הספרדית הקהילה בבעלות אתרוגים, פרדס זה היה
 האשכנזית ההשתלטות בעקבות ממנה שנלקח מהכבוד מעט לעצמה מחזירה סוף שסוף יפו, של
 . ישראל בארץ האתרוגים שוק על

 השלישי לשלב לויה יהודה הרב 1855-ב ניגש ומלבלב פורח כשהפרדס מכן, לאחר שנים
 הוכחה הזה הראשון העברי האתרוגים בפרדס לראות מונטיפיורי משה סר את ומשכנע ניתובתוכ
  אז. עד מוחלטת ערבית בבלעדיות שהייתה בחקלאות, ולהצליח לעסוק יכולים אכן שיהודים לכך

 

 לשתילי חוטרים שנים לאחר נלקחים מהם ותפוזים לימונים עצי גם מתווספים האתרוגים לפרדס
 של הפעילות תחילת לפני שנים עוד וזאת נוסדו, שרק יהודים חקלאיים בישובים הדר פרי עצי

 ישראל. בארץ היהודית החקלאות תלטוב רוטשילד הברון
  ונטיפיורי".מ שכונת" הקמת לטובת נעקר 1922 שבשנת עד השנ 80 במשך פעל מונטיפיורי פרדס

 הקהילות: בין הגדול הקרע את יצרה ביפו הספרדית הקהילה של האתרוגים פרדס של ההצלחה
 הספרדית הקהילה של יפו אתרוגי ביצוא נחשונית קפיצה מאפשרים באזורנו היסטוריים אירועים

  מתחילה. והאשכנזים הספרדים בין הגדולה המלחמה באירופה, היהודיות הקהילות לעבר
 

 מקורפו האתרוגים זרעי פרי הספרדית היהודית הקהילה בבעלות ביפו המפואר האתרוגים פרדס
 שוק פוטנציאל את באחת המזניקות באזור, גדולות היסטוריות להתרחשויות במקביל מתפתח

 תעלת נחנכת 1869-ב אירופה: יהודי של העצום הקהילות שוק לעבר ישראל מארץ רוגיםהאת
 מרסי )כמו אירופה מנמלי אוניות קווי בטוח, להיות הופך המזרחי התיכון הים באגן טיהשי סואץ,
 בבטנן הספינות נושאות לאירופה ובשובם יפו, נמל את לפקוד מתחילים ועוד( וונציה אודסה
 .Jaffa יפו זיתפו של מטענים

 

 מינוף של בדרך מרגוזה, יהודה רבי
 לפני החלוץ היה  אחת אתרוגים תיבת

 של היהודית הגאולה במסע המחנה
 למעשה הוא ישראל, ארץ קרקעות
 הראשון. האמיתי הציוני

 

 משקיע ",מונטיפיורי פרדס"ל שמו את משנה האתרוגים, פרדס את רוכש מונטיפיורי
  ישראל. בארץ יהודית לפרדסנות הראשון הגידול כבית הפרדס את ומפתח

 

שוק  בנפילת  בראותם  כלות  עיניהם  האשכנזים,  הסוחרים 
האתרוגים שלהם לעומת העלייה המטאורית של אתרוגי יפו 
הספרדיים, פועלים בדרך של הטלת דופי חמור בכשרות אתרוגי 
יפו בצורת האשמה ש״אתרוגי יפו מקורם בעצי הרכבה, שומו 
שמיים!!!״. הם פועלים במזימתם בעזרת בית הדין האשכנזי 
בירושלים המוציא פסק דין בצורת ״קול קורא״ בגנות אתרוגי 
יואל  ומקבלים סיוע מהעיתון ״הלבנון״ בבעלות משה  יפו, 
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סלומון, מראשי הקהילה האשכנזית בירושלים.
בנוסף מאיצה הקהילה האשכנזית בירושלים שליחים היוצאים 
יפו, שם עולים הם על האוניות ומפליגים אל  בהולים לנמל 
מרכזי הקהילות באירופה, נושאים בכליהם את פסק הדין של 
בית הדין האשכנזי בירושלים הפוסל את אתרוגי יפו ומגובים 
בקטעי עיתונות משמיצים מעיתון ״הלבנון״ האומרים בתמצית 
ש״אתרוגי יפו של בני העדה הספרדית אמנם מהודרים יפים 
וריחם נעים – אך פסולים המה לשימוש בשל חשש להרכבה. 
ידי הסוחרים  אתרוגי ארץ ישראל המקוריים המשווקים על 
האשכנזים הם האתרוגים היחידים ללא חשש הרכבה, כל משפחה 
שמברכת על האתרוג מיפו לא יוצאת כלל חובת ברכה, שכן 

ברכתה הייתה לבטלה".
אסון גדול נפל על בני ישראל!!!

הוא מתעקש על עבודה יהודית ומקים שם 
 את הפרדס היהודי הראשון בארץ ישראל. 

הספרדים נכנסים לקרב חייהם: היה פה לא רק עניין של כסף רב 
אלא גם כבוד. לעזרתם בא ישראל דב פרומקין, מראשי העיתונות 
היהודית בארץ ישראל ובעל העיתון ״החבצלת", שתקף בארסיות 
רבה את המנהיגות האשכנזית בירושלים ומאשים אותם בלא 

בפחות מאשר
״מרמה והטעיית הציבור היהודי הקדוש״.

כאז גם היום : כשיש  בעיה  גדולה – 
 מקימים  וועדה

הוועדה שהוקמה כדי לפתור את המחלוקת הגדולה בין סוחרי 
האתרוגים הספרדים והאשכנזים תרמה בעיקר לחשיפת מכמני 
ארץ ישראל בפני תושביה, עובדה שסייעה רבות להתפתחות 
הישוב היהודי בארץ ישראל שנים לאחר מכן.הבליסטראות 
משוגרות מצד לצד, ובאחת נפתחת ״תיבת פנדורה" איומה בין 

העולם הספרדי והאשכנזי. 
ואז הקימו וועדה, וממנים כחבריה נכבדים מהעדה הספרדית 
והאשכנזית בירושלים. תפקידה של הוועדה היה לצאת ולתור 
את הארץ לאורכה ורוחבה, לבקר בכל פרדס אתרוגים ולהחליט 

מיהו פרדס כשר ומי אינו כשר )עצי הרכבה (.
מסעות הוועדה הופכים לסיפור אהבה לארץ ישראל: לכל מסע 
של הוועדה מצטרפים שני עיתונאים, והחשיבות של הוועדה 
יותר היא, שזאת הייתה  הזאת, בנוסף לדו״ח שהפיקה ואולי 
הפעם הראשונה שתיאורי מסע בארץ ישראל מפורטים בעיתונות 

היהודית בארץ ישראל, תיאורים שנתנו לקוראים תמונה אחרת, 
מרעננת ואופטימית של נופי הארץ הנפלאים, שהיו כה שונים 
מהאווירה והרוח הרעה שנשבה בזמנים ההם במקומות הישוב 
היהודי בארץ ישראל, בעיקר בירושלים צפת חברון וטבריה. 
הקוראים ראו פתאום את ארץ ישראל בצורה אחרת, בתקופה 
בה תושבי מקומות הישוב הללו לא יצאו מיישובם בדרך כלל. 
התפתח ז'אנר כתיבה עיתונאית חדש המפאר את נופה ותכונותיה 
הנפלאות של ארץ ישראל ומקרין אהבה גדולה לארץ ישראל, 
תופעה שתרמה ללא ספק להתפתחות ההתיישבות היהודית 
החדשה בארץ ישראל , החל מתחילת שנות ה-80 של המאה ה-19.

ולעניין דו״ח הוועדה, השולטים בוועדה היו אשכנזים, חלקם 
מבני משפחות סוחרי אתרוגים אשכנזים בירושלים. 

דו״ח הוועדה קבע ש״אתרוגי יפו הספרדים מורכבים לעומת 
אתרוגי אום אל-פאחם המקוריים״, ועל בסיס עדות זאת הכשיר 
בית הדין האשכנזי את אתרוגי אום אל-פאחם בשליטת הסוחרים 

האשכנזים, ופסל את אתרוגי יפו הספרדיים.
עולם התורה והקהילות היהודיות, הן בארץ ישראל והן בגולה, 
, הבעיה הכלכלית  ומדנים  ריב  נכנסו לתקופה של בלבול, 
הגדולה הייתה שארץ ישראל איבדה את שוק האתרוגים בקהילות 
האירופאיות, אלה מאסו מהוויכוחים והמריבות, משכו ידיהם 
והותירו וואקום בשוק אספקת האתרוגים לקהילות היהודיות 
והסוחרים  נכנסו בעוצמה מגדלי האתרוגים  באירופה, אליו 

מקורפו.
רצח אכזרי שהתרחש באי קורפו הביא לסיום הקרע בין הספרדים 

והאשכנזים:

 כמה ימים לפני חג הפסח של 1891
נמצא בחצרו של חייט יהודי בקורפו שק 
ובו גופה ערופת ראש ומבותרת של ילדה 

 יהודיה בת שמונה.

וזדוני החלה להתפשט בקרב  בתוך זמן קצר ובאופן מאורגן 
הנוצרים באי שמועה ִשקרית שהילדה לא הייתה יהודיה אלא 
נוצרייה, ושהיהודים רצחו אותה ״רצח פולחני" לצורך שימוש 
בדם להכנת המצות. הייתה זאת עלילת דם שפלה שאורגנה 
על ידי אנטישמיים יוונים נוצרים בכוונת מכוון, שגרמה לגל 
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תוך מכירת רכושם בנזיד עדשים.
העולם היהודי נכנס לחרדה עצומה: היה זה רק פחות מעשור 
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גורף על אתרוגי קורפו , תוך דרישה מכל הקהילות היהודיות 
בגולה להשתמש אך ורק באתרוגי ארץ ישראל.

רצח אכזרי שהתרחש באי קורפו הביא 
 לסיום הקרע בין הספרדים והאשכנזים

 הצרה של אחד היא הברכה של השני
ובעוד קהילת קורפו היהודית כמעט ומתחסלת כולל סוחרי 
האתרוגים  סוחרי  קורפו, ממהרים  בני  היהודים  האתרוגים 
האשכנזים והספרדים בארץ ישראל לאמץ הזדמנות , ויוצרים 
– בדרך של קריאה  במהירות פשרה מפא״ייניקית קלאסית 
זה והתירה  וועדת הבדיקה שאסרה אתרוגי  לביטול מסקנות 
אתרוגי האחר, והוצאת ״קול קורא" שיצא מירושלים לעבר כל 
הקהילות היהודיות באירופה שקבע כעת ש״כל אתרוגי ישראל 
יוצא מהכלל הינם כשרים וראויים" רוב הרבנים, כולל  ללא 
הרב אוירבך מגדולי הרבנים האשכנזים בירושלים - מצטרפים 
״לקול הקורא" ומבטלים איסור השימוש באתרוגי יפו כמו גם 

כל אתרוג אחר תוצרת ארץ ישראל.
כדי להבטיח שהפעולה השיווקית של כלל סוחרי האתרוגים בארץ 
ישראל אשכנזים וספרדים כאחד אכן תצליח בקרב הקהילות 
היהודיות באירופה - הם פותחים בקמפיין שיווק נגטיבי ואגרסיבי 
נגד אתרוגי קורפו וקריאה להחרמת אתרוגי קורפו. מסרי הקמפיין 
נופלים על אוזניים כרויות בעולם היהודי: אתרוגי קורפו מוגדרים 
כעת כ״סמל צוררי ישראל, כהמשך לאנטיוכוס הרשע" הם 
מכונים בשמות גנאי כמו ״אתרוגים ממזרים" או ״אתרוגי ארץ 
הדמים", החרם על אתרוגי קורפו הוצג כסמל יהודי גאה שממנו 
״יראו האנטישמים הארורים בקורפו וביתר מקומות כי עוז ביד 

היהודים לקום על נפשם ועל כבוד עמם ואמונתם״.
תעשיית האתרוגים המשגשגת של קורפו קרסה באחת, תעשיית 
האתרוגים הארץ ישראלים פרצה וצמחה, המריבות העדתיות 

נשכחו כלא היו ובא לציון גואל ושלום על ישראל!
ישראל הפכה מזה שנים למרכז עולמי לגידול אתרוגים ושיווקם 

בארץ ובעולם.
קרוב ל-800,000 אתרוגים נמכרו בישראל בלבד בשנה שעברה, 
ועוד כמות גדולה של אתרוגים יוצאה מישראל לריכוזי יהודים 
בעולם, כשהשוק הגדול ביותר לאתרוגים נמצא כמובן בקרב 

הקהילות היהודיות בצפון אמריקה.
ההשתלטות היהודית אשכנזית על גידול האתרוגים בישראל 
הושלמה, הערבים לא מגדלים יותר אתרוגים וגם ספרדים אין 
יותר בשוק האתרוגים, חוץ מה״אתרוג התימני" - כל שאר 
נושאים שמות אשכנזיים למהדרין כמו הלפרין,  האתרוגים 

פרידמן, גרוס, שפירא, קירשנבאום ועוד.
האתרוגים נמכרים כיום לכולם ונרכשים על ידי כולם.

היחידים הנבדלים מכל השאר הם אתרוגי כפר חב״ד, מטע 
שמקורו באתרוגי קלבריה שבדרום איטליה שהיו מועדפים 
בשימוש על הרבי מלובביץ ומזרעי אתרוגים אלה הקימו מטע 
בארץ שהפך ברבות השנים לספק האתרוגים הבלעדי לקהילות 

חב״ד בארץ ובעולם.
האתרוג לא רק שזוכה למרב תשומת הלב מבין 4 המינים, אלא 
גם בספק אם יש חפצי פולחן יהודי רבים הזוכים להילה גדולה 
כמו האתרוג עצמו, שסביבו נקשרו כל כך הרבה עלילות סיפורים 
ואגדות. השקעת הזמן המוקצית מדי שנה על ידי המאמין החרדי 
וכרוכה בבדיקות אין ספור עם  לרכישת האתרוג הינה רבה, 

זכוכית מגדלת ובלי, 
 

התייעצויות, ליקוט מידע, איסוף קטעי רכילות, קבלת חוות 
דעת ממומחים, בילוי של שעות בשווקי 4 המינים ודיונים רבים.
כל ה״רחש בחש" המסורתי הזה יצר גם פולקלור שלם סביב הליך 
רכישת האתרוג. לרוב המשפחות החרדיות יש את ה״מומחה״ 
שלה שחוקר ודורש מדי שנה עבור המשפחה, ורוכש לבסוף את 

האתרוגים לכל בני המשפחה על פי התקציב המוקצה לעניין.
לרוכשי אתרוגים רבים יש את ״המוכר הקבוע״ שלהם, זה שישמור 
להם מתחת למדף מדי שנה ״אתרוג מובחר ומהודר במיוחד 
בשבילך במחיר טוב״. אין ספק שפרי ההדר הישראלי, עשה דרך 
ארוכה , במהלך 150 השנים האחרונות השפיע האתרוג באופן 
מהותי וברור על המפעל הציוני בארץ ישראל, וסייע במישרין 

להעמקת הקשר בין העם וארצו .

 

 

 אתרוגים של גדולה כמות ועוד שעברה, שנהב בלבד בישראל נמכרו אתרוגים-800,000 ל קרוב
 בקרב כמובן נמצא לאתרוגים ביותר הגדול כשהשוק בעולם, יהודים לריכוזי מישראל יוצאה

 אמריקה. בצפון היהודיות הקהילות
 יותר מגדלים לא הערבים הושלמה, בישראל האתרוגים גידול על אשכנזית היהודית ההשתלטות

 האתרוגים שאר כל - התימני" אתרוג"מה חוץ האתרוגים, בשוק יותר אין ספרדים וגם אתרוגים
 ועוד. קירשנבאום שפירא, גרוס, פרידמן, הלפרין, כמו למהדרין אשכנזיים שמות נושאים

 כולם. ידי על ונרכשים לכולם כיום נמכרים האתרוגים
 םשבדרו קלבריה באתרוגי שמקורו מטע ד,"חב כפר אתרוגי הם השאר מכל הנבדלים היחידים
 בארץ מטע הקימו אלה אתרוגים ומזרעי מלובביץ הרבי על בשימוש מועדפים ושהי איטליה
 ובעולם. בארץ ד"חב לקהילות הבלעדי האתרוגים לספק השנים ברבות שהפך

 פולחן חפצי יש אם בספק גם אלא המינים, 4 מבין הלב תשומת למרב שזוכה רק לא האתרוג
 עלילות הרבה כך כל נקשרו שסביבו עצמו, אתרוגה כמו גדולה להילה הזוכים רבים יהודי

 הינה האתרוג לרכישת החרדי המאמין ידי על שנה מדי המוקצית הזמן השקעת ואגדות. סיפורים
  ובלי, מגדלת זכוכית עם ספור אין בבדיקות וכרוכה רבה,

                                  
 שעות של בילוי ממומחים, דעת חוות קבלת רכילות, קטעי איסוף מידע, ליקוט התייעצויות,

 רבים. ודיונים המינים 4 בשווקי
 לרוב האתרוג. רכישת הליך סביב שלם פולקלור גם יצר הזה המסורתי בחש" רחש"ה כל

 ורוכש המשפחה, עבור שנה מדי ודורש שחוקר שלה" מומחה"ה את יש החרדיות המשפחות
 לעניין. המוקצה תקציבה פי על המשפחה בני לכל האתרוגים את לבסוף
 שנה מדי למדף מתחת להם שישמור זה שלהם," הקבוע המוכר" את יש רבים אתרוגים לרוכשי

 דרך עשה הישראלי, ההדר שפרי ספק אין ."טוב במחיר בשבילך במיוחד ומהודר מובחר אתרוג"
 הציוני המפעל על וברור מהותי באופן האתרוג השפיע האחרונות השנים 150 במהלך , ארוכה
 . וארצו העם בין הקשר להעמקת במישרין וסייע ישראל, בארץ
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בפרדס

בכל זני ההדרים יש להקפיד על הכוונת הפרי ליעדיו השונים: 
ליצוא, לתעשייה או לשוק המקומי, על פי המחירים הצפויים 
להתקבל ממשווקי הפרי. יש להחליט בעניין קטיף סלקטיבי 
לפי הגודל בזנים הרלוונטיים, תוך הקפדה על איכות פנימית 
מתאימה. אם הפרדסן יתנהל נכון - יוכל להשיג את התמורה 

המרבית מהפרי. 

נזק של מכות חום )מכות שמש( בזן אורי

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 לסמן את העצים המיועדים לדילול, 
לבצע "הקטנה" שלהם לאחר הקטיף, ובעיקר לגיזום אותם לשם 

יצירת מעברים ביניהם לעצים הסמוכים.

גיזום מכני, צמרת ושדרה
פתיחת שדרות והורדת גובה יש לבצע בהדרגה במהלך שנים 
אחדות, ולא בפעם אחת. גיזום חריף גורם לירידה ביבול המלווה 

בצימוח חזק.
 º30-º45 גיזום צמרת מכני עדין יבוצע באלכסון בזווית של
מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר מגיזום 
ענפים עבים, אלא לגזום את השרביטים הצעירים בגובה של 
כ-40-30 ס"מ מבסיסם. במקרה שגיזום כזה מבוצע מדי שנה, 
יש לבצע הוצאת  ואז  ונאטמת לאור,  צמרת העץ מצטופפת 

ענפים ידנית מבוקרת. 
גיזום שדרה מכני עדין או ידני יבוצע באלכסון בשיפוע של 
20º-15º מקו האופק משני צדי השורה, כדי למנוע את סגירת 
המעברים, כדי ליצור מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות וכדי לאפשר 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 בחלקות המושקות במים מושבים. הרמת השמלה 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

נובמבר-דצמבר 2016
הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים:  יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', עינת גרזון, 

דניאל קלוסקי, ניצן רוטמן;  ויורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה
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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 תחום הדרים ,אגף הפירות
 2016דצמבר -נובמבר

  בפרדסבפרדס
 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 

 יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', עינת גרזון, דניאל קלוסקי, ניצן רוטמן; 
 תחום שירות שדה -ויורם אייזנשטדט 

ני ההדרים יש להקפיד על הכוונת הפרי ליעדיו השונים: ליצוא, לתעשייה או לשוק בכל ז
המקומי, על פי המחירים הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי. יש להחליט בעניין קטיף סלקטיבי 

 -לפי הגודל בזנים הרלוונטיים, תוך הקפדה על איכות פנימית מתאימה. אם הפרדסן יתנהל נכון 
 ורה המרבית מהפרי. יוכל להשיג את התמ

 
 נזק של מכות חום )מכות שמש( בזן אורי

 
 גיזום ודילול עצים בפרדס

בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן עלולות להיפגע מקרה ומרוחות במהלך החורף, מומלץ 
מומלץ  -לגזום או לדלל החל מחודש נובמבר. בחלקות העלולות להיפגע מקרה ומרוחות חזקות 

 רף. שיטות הגיזום והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.להמתין לסוף החו
 

 דילול עצים
בניסויים ובתצפיות הוכח שבדילול הדרגתי של מחצית מהעצים בחלקות שניטעו בצפיפות 

ניתן להגדיל את היבול  -ובמעבר לגיזום ידני לפתיחת מרכז העץ ולפתיחה בין העצים  ,גבוהה
שנים )שמינית מהעצים כל שנה( חלקות  4לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה במהלך ואת גודל הפרי. 

מהעצים( חלקות בצפיפות  1/12שנים ) 6עצים לדונם ומעלה; או לדלל במהלך  100בצפיפות של 
עצים לדונם. אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות כמו ריקבון ספוגי, פקלת,  85-65של 

 ם.התא-מאלסקו, טריסטזה ואי
"הקטנה" שלהם לאחר לבצע העצים המיועדים לדילול, את סמן לשנה לפני הדילול מומלץ 

 לשם יצירת מעברים ביניהם לעצים הסמוכים.אותם גיזום להקטיף, ובעיקר 
 גיזום מכני, צמרת ושדרה

גיזום חריף  .ולא בפעם אחת ,פתיחת שדרות והורדת גובה יש לבצע בהדרגה במהלך שנים אחדות
 רידה ביבול המלווה בצימוח חזק.גורם לי

מקו האופק משני צדי השורה. יש  º45-º30יבוצע באלכסון בזווית של  גיזום צמרת מכני עדין
-40-לגזום את השרביטים הצעירים בגובה של כאלא להימנע ככל האפשר מגיזום ענפים עבים, 

ונאטמת לאור, ואז ס"מ מבסיסם. במקרה שגיזום כזה מבוצע מדי שנה, צמרת העץ מצטופפת  30
 יש לבצע הוצאת ענפים ידנית מבוקרת. 

 



מדור

22

מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים והדברה טובה יותר 
של מטפסים קשי הדברה. גיזום שמלה הוא תנאי הכרחי לשיווק 
פרי לסין, היות שהסינים חוששים ממעבר מחלת הפיטופטורה 
לארצם. לפיכך, בחלקות המיועדות לשיווק לסין נדרש גיזום 
שמלה לאחר הקטיף בגובה של 70-60 ס"מ מפני הגדודית. 
התנאי של הקונים הסינים הוא שמירה על מרחק מינימלי של 

40 ס"מ בין הפרי והענפים לפני הקרקע בעת הקטיף.
גיזום ענף או יותר ממרכז העץ מוסיפה הארה בחובו של העץ 
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. 
הזרועות הנחשפות לקרינת שמש.  יש להקפיד להלבין את 
בזנים הרגישים למכות שמש יש לבצע פתיחה מתונה במרכז 

העץ כ"ארובה".

גיזום מעברים
יש לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 1.0-0.5 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 בגיזום ידני, תוך החלפת 
ענפים זקנים בענפים צעירים. באמצעות גיזום זה העץ מעוצב 
לממדים הרצויים )גובה ורוחב(, נפתחת החופה לאור, מופחתות 
מתמעטות  הצעיר,  הצימוח  מעודד  פנימיות,  התייבשויות 
התפרצויות של כנימות קמחיות, ותכשירי ההדברה מיושמים 
טוב יותר. הגיזום הידני מומלץ במיוחד בזנים שבהם יש חשיבות 
רבה לגודל הפרי, משום שענפים צעירים נוטים לשאת פחות 

פרי אך יותר פרי גדול, לעומת ענפים מבוגרים.

סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום, זן זה נוטה להיפגע 
ממחלת ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני 
חריף, ורצוי לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו 
ולכסותם  הגיזום  מיד את פצעי  יש לחטא  לקרינת השמש. 
נדרשת  )תפזהיל( לאיטום.  במשחת עצים על בסיס אספלט 
הלבנת ענפים שנחשפו לשמש באמצעות תכשירי הלבנה. הגיזום 
יבוצע בחורף, מיד לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת 

מכני החל מחודש מרס.

פומלית וליים - בזנים אלו שיווק פרי ירוק הוא חשוב מאוד, 
ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח דלתות, 
ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת העץ. יש 
להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פירות צפופים 
או פירות הנמצאים בצל ישברו צבע לצהוב. בזן ליים יש לבצע 
את פעולות הגיזום העיקריות באביב, מחשש לפגיעה בעץ הרגיש 

לקרות לקראת עונת החורף.

אורי, 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. לגבי זנים הנקטפים 
זו, יש לשקול את כדאיות ההדברה וכמובן להקפיד  בתקופה 
על ימי ההמתנה עד לקטיף בהתאם לתכשירים שבשימוש. יש 
לרסס בדיוק מרבי ולהקפיד על כיסוי פנים העץ ועל מקומות 
המגע בין הפירות, בעיקר בזני האשכולית והפומלית. מתברר 
שעיקר הכישלונות בהדברת המזיק נובעים מיישום לקוי של 
תכשירי ההדברה. בתקופה זו ניתן להשתמש בכל התכשירים 
ועל פי המועד מהקטיף. רצוי  המומלצים, בהתאם למינונים 
שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר פעמיים אלא לבחור 

תכשיר מקבוצה שונה. 
אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה( - נגיעות משולבת 
נזק לעלווה עד כדי התייבשות  באקריות אלה עלולה להסב 
ונשירה, במיוחד בת"זים למיניהם ובזני הקליפים. בתקופה השנה 
הזו הנזק עלול להיגרם בשילוב יבושת סתווית. במקרים אלה יש 
לשקול יישום תכשירים המדבירים את שתי קבוצות האקריות.

אקרית אדומה מזרחית - אקרית "קיצית" זו עשויה להופיע עד 
החורף, תלוי בתנאי האקלים.

אקרית ארגמנית - קיימת סבירות שאוכלוסיות האקרית תתחדשנה 
בחלקות שבהן הייתה נגיעות בעונה החולפת. 

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

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

האריזה חלקית בלבד, גם לאחר ריסוס בשמן.
נגיעות חריגה.  זבוב הפירות הים-תיכוני - יש לעקוב אחר 
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל מגבלות שונות( יש 
יישום מהקרקע שמבצעת מועצת הצמחים באמצעות  לוודא 
טרקטורונים, או לטפל בכתמים - טיפול באחריותו הבלעדית 

של הפרדסן. 
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 תמוטטות שחורהעצי סטאר רובי מתנוונים כתוצאה ממכות חום ומה                   

 
בזנים אלו שיווק פרי ירוק הוא חשוב מאוד, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים  - פומלית וליים

לגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת העץ. יש ובמעטפת העץ, לפתוח דלתות, 
נמצאים בצל ישברו הלהרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פירות צפופים או פירות 

צבע לצהוב. בזן ליים יש לבצע את פעולות הגיזום העיקריות באביב, מחשש לפגיעה בעץ הרגיש 
 לקרות לקראת עונת החורף.

 
יש להימנע מגיזום צמרת לאחר שנת שפע. עיקר הפרי בשנת  - , מור וזנים סירוגיים למיניהםיאור

 ץ בשנה החולפת. השפל אמור לחנוט על פריחה שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של הע
 

 הדברת מזיקים
יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות התחדשות גם בחודשי החורף; במקרה  - אקרית החלודה

שנתגלתה נגיעות, יש לבדוק אם עלול להיגרם נזק כלכלי בהתאם למועד הקטיף. לגבי זנים 
ה עד לקטיף הנקטפים בתקופה זו, יש לשקול את כדאיות ההדברה וכמובן להקפיד על ימי ההמתנ

מקומות על כיסוי פנים העץ ו לע הקפידולמרבי  יוקבד רססבהתאם לתכשירים שבשימוש. יש ל
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, 

התאם למינונים ועל פי המועד מהקטיף. רצוי שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר פעמיים ב
 אלא לבחור תכשיר מקבוצה שונה. 

נזק  הסבבאקריות אלה עלולה למשולבת נגיעות  -( אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה
הזו ם. בתקופה השנה עלווה עד כדי התייבשות ונשירה, במיוחד בת"זים למיניהם ובזני הקליפיל

עלול להיגרם בשילוב יבושת סתווית. במקרים אלה יש לשקול יישום תכשירים המדבירים הנזק 
 קבוצות האקריות. את שתי

 ה להופיע עד החורף, תלוי בתנאי האקלים.עשויאקרית "קיצית" זו  - אקרית אדומה מזרחית
ה בחלקות שבהן הייתה נגיעות קיימת סבירות שאוכלוסיות האקרית תתחדשנ - אקרית ארגמנית
 בעונה החולפת. 

יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי. במרבית המקרים אין באפשרותנו לרסס  - כנימה אדומה
 בשל ימי המתנה קצרים. אם רמת האוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 

רי מכוסה בפייחת הפייחת היא גורם משמעותי ועיקרי לבררה בפרי. בחלקות שבהן הפ - פייחת
. בזנים שבהם קליפת הפרי נוטה להיות גסה 1%-רבה, ניתן לרסס שמן בריכוז שלא יפחת מ

ומחוספסת )טופז, אורי, אורה, שמוטי( שטיפת הפייחת בבתי האריזה חלקית בלבד, גם לאחר 
 ריסוס בשמן.

עצי סטאר רובי מתנוונים כתוצאה ממכות חום ומהתמוטטות שחורה
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קריפטקס מכיל וירוס שפוגע בזחלים של 
עש התפוח המדומה וקוטל אותם ביעילות.
התכשיר מיועד לשימוש כחלק מתוכנית הדברה משולבת. 

 מורשה לשימוש בהדרים, רימון )בשילוב כלפיקס(, 
אפרסמון, אבוקדו וגויאבה.

ידידותי לסביבה ואינו פוגע באויבים טבעיים. בעל השפעה רב דורית.

תכשיר ביולוגי חדש להדברת עש התפוח המדומה

תכשיר ביולוגי חדש להדברת עש התפוח המדומה

תכשיר ביולוגי חדש להדברת עש התפוח המדומה

מודעת חצי עמוד עת הדר - רוחב 18 ס”מ, גובה 13 ס”מ, קוד - 445, דצמבר 2016

קריפטקס מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית.

בשנים האחרונות קיים שימוש במתקני לכידה וקטילה בהיקפים 
של כ-30,000 דונם, המהווים כ-12% משטחי ענף ההדרים. 
באזורים מסוימים בארץ: גליל-גולן, גליל מערבי ועמק הירדן, 

שיטה זו משמשת להדברה במרבית שטחי הפרדס. 
כנימות עש - צמרית וגדילנית )מקננת( - נטפל בשלב זה רק 

כאשר מופיעה פייחת.

 כנימת העש הצמרית

עש התפוח המדומה )עת"מ( - מזיק זה אינו נפוץ בכל אזורי 
נמוכות בחלקות מטע הסמוכות  ברמות  נמצא  הארץ, אלא 
לפרדסים במרכז הארץ. העת"מ הוא מזיק הסגר, ונוכחותו על גבי 
הפרי ובתוכו אסורה בכל יעדי השיווק של פירות ההדר מהארץ. 
פיקוח וניטור המזיק חשובים מאוד, וכך גם הקפדה על מניעת 
חדירתו לפרדס. אין לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק, ובתי האריזה 

נדרשים שלא להכניס לתיבות פרי החשוד בנגיעות בעת"מ.
 

שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה של עש
 התפוח המדומה

מספר הניסויים והתצפיות שנעשו בהדרים עד היום מועט מאוד, 
והניסיון המסחרי בנושא - גם הוא מועט.

4 
 

ות מהאוויר יש לעקוב אחר נגיעות חריגה. בחלקות שאינן מטופל - תיכוני-זבוב הפירות הים
)בשל מגבלות שונות( יש לוודא יישום מהקרקע שמבצעת מועצת הצמחים באמצעות 

 טיפול באחריותו הבלעדית של הפרדסן.  -טרקטורונים, או לטפל בכתמים 
-דונם, המהווים כ 30,000-בשנים האחרונות קיים שימוש במתקני לכידה וקטילה בהיקפים של כ

גולן, גליל מערבי ועמק הירדן, שיטה -מסוימים בארץ: גלילמשטחי ענף ההדרים. באזורים  12%
 זו משמשת להדברה במרבית שטחי הפרדס. 

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

 
 כנימת העש הצמרית                                                      

 
 

נמצא ברמות נמוכות אלא י הארץ, אזורמזיק זה אינו נפוץ בכל  - (ת"מע)  עש התפוח המדומה
הפרי ונוכחותו על גבי  ,במרכז הארץ. העת"מ הוא מזיק הסגר בחלקות מטע הסמוכות לפרדסים

 ,מאוד יםבוחשפיקוח וניטור המזיק . של פירות ההדר מהארץ שיווקהאסורה בכל יעדי  כוובתו
בתי האריזה ו ,לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיקאין פרדס. ו לתחדירעל מניעת הקפדה וכך גם 

 .עת"מא להכניס לתיבות פרי החשוד בנגיעות בנדרשים של
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וזחלים. פרי נגוע  ויזואלי יעיל לאיתור ביצים  ניטור ופיקוח 
שובר צבע מוקדם יחסית לפירות האחרים ומופעו דומה לפרי 
נגוע בזבוב הים התיכון. יש לבדוק גם פרי שנשר על הקרקע. 
בחלקות הדרים הסמוכות לפונדקאיו המועדפים, כמו רימונים 

ושיחי קיקיון, מומלץ להגביר את הפיקוח.
הצבת מלכודות פרומון בפרדסים מסייעת לניטור בוגרי העש. 
המלכודות ניתנות לרכישה בחברת ׳אורגני שלי׳ או בחברת 

׳ביו-יום׳.
אמצעי ההדברה העומדים לפי שעה לרשות מגדלי ההדרים הם 
בלבול ע"י פרומונים, ריסוס בתכשיר צ׳קמייט וריסוס תכשיר 

ממקור ביולוגי הנקרא קריפטקס )וירוס(.
סניטציה - איסוף הפרי הנגוע במזיק, כולל פרי שנשר, סילוקו 
מהשטח והשמדתו. חשוב להקפיד גם על סניטציה של שיחי 

קיקיון בסביבת הפרדס.
תכשירי הדברה – התכשיר ספרטה, המורשה בפרדס להדברת 
מזיקים אחרים, ידוע גם כקוטל עש התפוח המדומה. על פרדסן, 
המבחין במזיק זה בחלקתו, לזמן להיוועצות מדריך או איש שדה.

הערה חשובה
את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית 
המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היצוא השונות. לעתים נראה 
ובימים מקטיף בחלק מתכשירי ההדברה בין  שוני בריכוזים 
רשימות היצואנים לבין הרשום בתווית. 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-final_5-2016-.pdf

רשתות להגנה מפני ברד
בשנים האחרונות הוכח שרשתות המכסות את צמרות העצים 
בחלקות הנמצאות באזורים המועדים לאירועי ברד, מגנות על 
הפרי ומונעות את נזקי הברד. יש להניח את הרשתות על העצים 
ולקשור אותן כראוי, כדי שלא יתעופפו ברוח. מומלץ להניח 

את הרשתות בתחילת חודש נובמבר. 

הרשת לאחר אירוע ברד כבד 

השקיה, דישון ובקרה 
עונת המשקעים.  לרוב  ודצמבר מתחילה  נובמבר  בחודשים 
גשמים לפרקים, 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 משטיפת המלחים, שהצטברו בשולי האזור המורטב 
ועל פני השטח בעונת ההשקיה, על ידי הגשם, והסעתם 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. ניתן להיעזר גם בטבלאות 
ההשקיה לחודש 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 שלהן עשויה להיות גבוהה מכך. בכל 
מקרה, בחלקות הנושאות פרי אין להפחית את כמות המים 

מ-3.0-1.5 מ"ק/ד׳/יום, גם מחשש ליבושת סתווית.
כדי לדעת מהו עומק חזית ההרטבה שאליה נדחקו המלחים, 
ניתן להשתמש בטנסיומטרים. אם הקריאה בטנסיומטר התחתון 
)הנעוץ לרוב בעומק 60 או 90 ס"מ( קרובה ל-0, אזי רטיבות 
הקרקע גבוהה מקיבול השדה, ומי 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 
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 שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה של עש התפוח המדומה
גם  -בנושא והניסיון המסחרי  ,מספר הניסויים והתצפיות שנעשו בהדרים עד היום מועט מאוד

 הוא מועט.
ביצים וזחלים. פרי נגוע שובר צבע מוקדם יחסית לפירות  איתורליעיל ויזואלי  ניטור ופיקוח

תיכון. יש לבדוק גם פרי שנשר על הקרקע. הים הלפרי נגוע בזבוב  דומה ומופעוהאחרים 
מומלץ להגביר את  ,ו רימונים ושיחי קיקיוןמכ ,מועדפיםה וסמוכות לפונדקאיהבחלקות הדרים 

 קוח.יהפ
חברת ב השילרכהמלכודות ניתנות  .לניטור בוגרי העשבפרדסים מסייעת ומון מלכודות פר תהצב

 .'יום-ביו'חברת ב'אורגני שלי' או 
ריסוס  ,אמצעי ההדברה העומדים לפי שעה לרשות מגדלי ההדרים הם בלבול ע"י פרומונים

 .קריפטקס )וירוס( הנקראריסוס תכשיר ממקור ביולוגי ו בתכשיר צ'קמייט
דתו. חשוב להקפיד כולל פרי שנשר, סילוקו מהשטח והשמ ,ף הפרי הנגוע במזיקאיסו -סניטציה 

 של שיחי קיקיון בסביבת הפרדס. גם על סניטציה
 

ש כקוטל עגם ידוע  ,מזיקים אחריםלהדברת המורשה בפרדס  ,התכשיר ספרטה – תכשירי הדברה
 מדריך או איש שדה.עצות וולהילזמן  ,המבחין במזיק זה בחלקתו ,פרדסןעל  .דומהמפוח התה
 

 הערה חשובה
 ליצוא יש לקבל המיועדת חקלאית בתוצרת לשימוש המותרים את רשימת תכשירי ההדברה

בין  ההדברה מתכשירי השונות. לעתים נראה שוני בריכוזים ובימים מקטיף בחלק היצוא מחברות
האריזה ושל  של בית מקרה, יש לבצע את ההוראה תווית. בכלב הרשום לבין היצואנים רשימות

 .המשווק שיארזו את הפרי
 :יתרולאב חברת של בקישור מופיעה ליצוא המותרים חומרים של כללית רשימה

-addition-scontent/uploads/2014/08/citru-http://www.itrolab.com/wp
.pdf-2016-final_5 

 
 רשתות להגנה מפני ברד

צמרות העצים בחלקות הנמצאות באזורים  אתות כסבשנים האחרונות הוכח שרשתות המ
יש להניח את הרשתות על העצים  המועדים לאירועי ברד, מגנות על הפרי ומונעות את נזקי הברד.

 להניח את הרשתות בתחילת חודש נובמבר. ו ברוח. מומלץ פעופתכדי שלא י ,ולקשור אותן כראוי
 

 
הנחת הרשת וקשירתה לעצים הנחת הרשת וקשירתה לעצים
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  הרשת לאחר אירוע ברד כבד            

 
 

 השקיה, דישון ובקרה 
בחודשים נובמבר ודצמבר מתחילה לרוב עונת המשקעים. גשמים לפרקים, שכמותם נאמדת 

חולית, עלולים לגרום להמלחת -מ"מ בקרקע קלה 20-מ"מ בקרקע כבדה, ובפחות מ 40-בפחות מ
שהצטברו  ,ת המלחיםיפבית השורשים ולהסב נזק קשה לעץ. ההמלחה נגרמת כתוצאה משט

סעתם אל תוך בית הו, על ידי הגשם, בשולי האזור המורטב ועל פני השטח בעונת ההשקיה
קוב לדונם  10-קוב לדונם בקרקע כבדה, וב 20-השורשים. במקרים אלה יש להשקות מיד ב

 קרקע קלה.ב
 מ"מ ברציפות, יש לנהוג כלהלן: 30אם לא ירדו גשמים משמעותיים, כלומר משקעים של לפחות 

בחלקות שבהן נקטף כל הפרי, ניתן להפחית את מנת המים, כלומר להשקות במחצית ממנת  .1
 המים הניתנת לפרדס מניב. עם זאת, יש להיזהר ולהימנע מעקת מים. 

 1.0-0.9טונות לדונם, יש להמשיך ולהשקות במקדם  3-ולן גדול מבחלקות שלא נקטפו ושיב .2
מההתאדות הממוצעת לתקופה, לפי שיטת פנמן ובהתאם לזנים השונים ולגובה היבול, כפי 

למשל,  ,שפורסם בדפון הקודם. ניתן להיעזר גם בטבלאות ההשקיה לחודש נובמבר )בזן אורי
(. יש 0.5-0.4-כ מחושבת בשיטת פנמן הואבמרבית אזורי הארץ מקדם ההשקיה לפי התאדות 

לשים לב במיוחד לחלקות העמוסות ביבול, שצריכת המים שלהן עשויה להיות גבוהה מכך. 
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מ"ק/ד'/יום, גם  3.0-1.5-ממים הכמות את בכל מקרה, בחלקות הנושאות פרי אין להפחית 
 מחשש ליבושת סתווית.

אם לחים, ניתן להשתמש בטנסיומטרים. כדי לדעת מהו עומק חזית ההרטבה שאליה נדחקו המ
רטיבות , אזי 0-ס"מ( קרובה ל 90או  60קריאה בטנסיומטר התחתון )הנעוץ לרוב בעומק ה

ומי הגשם חלחלו לעומק שבו נמצא הטנסיומטר. ניתן לבדוק את  ,הקרקע גבוהה מקיבול השדה
בימטרית של חזית ההרטבה גם באמצעי בקרה אחרים, ובראש וראשונה באמצעות בדיקה גר

שליחת במדגם קרקע שנלקח ע"י מקדח קרקע. כמו כן, ניתן לבדוק זאת בבדיקת רטיבות ידנית או 
 רצוי להוסיף אנליזות של מליחות כללית וריכוזי כלוריד ונתרן. יולאהמדגם למעבדה, ש

נמצא בבדיקות ו ,אוקטובר(-נמסרו תוצאות בדיקות עלים )ממדגמי ספטמבר לגביהןש ,בחלקות
לדשן כמה פעמים לפני תחילת עונת  מומלץור חריף ביסודות ההזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(, מחס

מומלץ להיוועץ בנושא דישון  מכמות הדשן השנתית. 20%-כב סתכםת ולרוב, כמות ז .הגשמים 
 שדה ובמדריכי ההדרים.המוקדם של זני הפרדס השונים במדריכי שירות 

יפזרו את מנת הדשן  ,אמצעות פיזור אשלגן כלורי בחורףהמשלימים את מנת האשלגן ב ,פרדסנים
שלוחת הטפטוף, כחצי מטר מכל צד של השלוחה. אין ליצור גושי דשן העלולים כל לאורך 

 לגרום המלחה.
 

 
 נזקי המלחה בזן ניוהול מאשלגן כלורי שפוזר בצורה לא נכונה                       

 
 טיפול לתחזוקת מערכות ההשקיה

ה הם המועדים המקובלים לביצוע טיפול לצורך תחזוקת מערכות סופעונת ההשקיה ו תתחיל
דצמבר הם המועד החשוב ביותר לטפל בתחזוקת מערכות -ההשקיה. לרוב החודשים נובמבר

 ההשקיה. 

 
 
 

 הערה חשובה
 ליצוא יש לקבל המיועדת חקלאית בתוצרת לשימוש המותרים את רשימת תכשירי ההדברה

זים ובימים מקטיף בחלקהשונות. לעתים נראה שוני בריכו היצוא מחברות  מתכשירי 
של  מקרה, יש לבצע את ההוראה בתווית. בכל הרשום לבין היצואנים בין רשימות ההדברה

 בית האריזה ושל המשווק שיארזו את הפרי

נזקי המלחה בזן ניוהול מאשלגן כלורי שפוזר בצורה לא נכונה
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זאת בבדיקת רטיבות ידנית או בשליחת המדגם למעבדה, שאליו 
רצוי להוסיף אנליזות של מליחות כללית וריכוזי כלוריד ונתרן.
)ממדגמי  בדיקות עלים  נמסרו תוצאות  בחלקות, שלגביהן 
ספטמבר-אוקטובר(, ובבדיקות נמצא מחסור חריף ביסודות ההזנה 
)חנקן, זרחן ואשלגן(, מומלץ לדשן כמה פעמים לפני תחילת 
עונת הגשמים . לרוב, כמות זו תסתכם בכ-20% מכמות הדשן 
השנתית. מומלץ להיוועץ בנושא דישון מוקדם של זני הפרדס 

השונים במדריכי שירות השדה ובמדריכי ההדרים.
פרדסנים, המשלימים את מנת האשלגן באמצעות פיזור אשלגן 
כלורי בחורף, יפזרו את מנת הדשן לאורך כל שלוחת הטפטוף, 
כחצי מטר מכל צד של השלוחה. אין ליצור גושי דשן העלולים 

לגרום המלחה.

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

ההשקיה. 

 הערה חשובה
ליצוא יש לקבל המיועדת חקלאית בתוצרת לשימוש 

המותרים את רשימת תכשירי ההדברה מתכשירי 
השונות. לעתים נראה שוני בריכוזים ובימים מקטיף 

בחלק היצוא מחברות של מקרה, יש לבצע את 
ההוראה בתווית. בכל הרשום לבין היצואנים בין 

רשימות ההדברה בית האריזה ושל המשווק שיארזו 
 את הפרי

טיפול במערכות טפטוף
העקרונות המנחים להפעלה נכונה של מערכת הטפטוף הם:

הקפדה על השלמות ועל הניקיון של מערכות הסינון.  .1
שמירה על לחצי עבודה מתאימים ברשת הטפטוף ובדיקה   .2

מדגמית של ספיקת הטפטפות.
שטיפה תקופתית של מערכת הטפטוף.  .3

תחילת עונת ההשקיה מחייבת טיפולים ובדיקות הכנה דקדקניות 
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לייעול הטיפולים  במערכת ההשקיה, על אביזריה השונים. 
הכימיים השונים יש לבצע לפני תחילתם טיפול מכני במערכת 
ההשקיה: שטיפת הצנרת הראשית, המחלקים ושלוחות הטפטוף 
בלחצי הפעלה גבוהים, וטיפול וניקוי מערכת הסינון ואביזרי 
השקיה אחרים הדורשים טיפול בראש מערכת ההשקיה ובהמשכה. 
בכימיקלים  גם  נעשה שימוש  הטיפולים  מכיוון שבמרבית 
מסוכנים, יש להקפיד על הוראות הבטיחות ולהשתמש בציוד 
מגן ובבגדים מתאימים, בכפפות, במשקפי מגן ובמסכת הגנה 

על מערכת הנשימה. 
לפני כל טיפול יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש של 
לזכור שההנחיות  יש  היצרן.  ע"י  שפורסמו  כפי  התכשיר, 
ואינן מחליפות את  זה הן כלליות בלבד  המפורסמות בדפון 
המלצות חברות ההשקיה או חברות הכימיקלים. אם מתגלה סתירה 
בין ההמלצות הניתנות להלן לאלו של החברות המסחריות, שהן 

יצרניות התכשירים - יש להיוועץ בנדון עם החברות.

הטיפולים הכימיים במערכות השקיה בטפטוף
החמצת מי הטפטפת - נדרש טיפול במשקעים כימיים כדוגמת  א. 
 pH אבנית )שילוב של מלחי סידן ומגניון קרבונטיים ורמת
גבוהה במים(, הנובעים מקשיות מים גבוהה )אלקליניות( 
אשר מאפיינת את מרבית מקורות המים בישראל. הטיפול 
המקובל הוא הזרקת חומצה מלחית 33% בריכוז של 6-4 
ליטרים חומצה ל-1 מ"ק מי השקיה במשך 15 דקות, ולאחר 
מכן שטיפת המערכת בהשקיה נוספת במשך כשעה. ניתן 
לפי הספיקה השעתית של  גם  לחשב את מנת החומצה 
ההפעלה, כאשר ההזרקה תחושב לפי 1.5-1 ליטר חומצה לכל 
1 מק"ש של ספיקת מגוף ההשקיה המופעל. בתום ההזרקה 
יש להמשיך את ההשקיה ללא חומצה, לשעה אחת נוספת. 
יש לזכור כי לחומצות יש תגובה אקזוטרמית חזקה ביותר 
)פליטת חום רבה(, ולכן כאשר מערבבים חומצה במים, חובה 
להקפיד על סדר ערבוב הנוזלים. את החומצה מוזגים באיטיות 
לתוך המים, ולא להפך. בחלקות שבהן יש מחסור בזרחן 
ניתן לבצע את הטיפול בחלקה באמצעות חומצה זרחתית 
85%. כך, בנוסף לטיפול במשקעי האבנית, כל ליטר אחד 
של חומצה זרחתית תורם יחידה אחת של זרחן לפרדס. יש 
להתאים את משאבות ההזרקה לחומצה שבה משתמשים; כך 
למשל, בחלק מהמשאבות יש להשתמש באטמים המיועדים 

לטיפולים בחומצה מרוכזת. 
טיפול בחומר האורגני - מי הקולחין עשירים לרוב בחומרים  ב. 
אורגניים, מרחפים ומומסים, לעומת המים השפירים הדלים 
ביסודות אורגניים. יש לציין שבמים שפירים השוהים במאגרים 
מתפתחים זיהומים אורגניים, המהווים לעתים בעיית סינון 
יותר למערכות ההשקיה, ובמיוחד למערכות  חריפה עוד 
הטפטוף. ככלל, כאשר משקים במי קולחין, בעיית הסינון 

קשה יותר - ככל שאיכות הקולחין ירודה יותר. 
הטיפולים הכימיים העיקריים, שבאמצעותם ניתן להתמודד עם 
החומרים האורגניים, כוללים חומרים המשמשים כמחמצנים 

)מפרקים( של חומר אורגני: 
1. הכלרה באמצעות נתרן תת-כלורי - ריכוזי המוצר הנמצא 
בשווקים נעים בין 10% ל-12%. יש לזכור שכל פתיחת מכל 
אחסון של נתרן תת-כלורי גורם להתנדפות החומר הפעיל, וריכוזו 
פוחת בהתמדה, ולכן השימוש בו צריך להיות מידי. בהתאם 
 לאיכות המים, כלומר לעומס האורגני שבהם, תיעשה הזרקת 
150-50 סמ"ק תכשיר לכל מ"ק מים, במשך כשעתיים )הריכוז 
הנמוך מיועד לעומס אורגני נמוך; הריכוז הגבוה - לעומס אורגני 
גבוה, בהתאמה(. יש לבחור משאבות מינון מדויקות עם אטמים 
המיועדים להזרקת כלור, שהוא כימיקל אגרסיבי למתכות רבות. 
יש להיוועץ בחברות משאבות הדשן )עמיעד, ת.מ.ב, דוסטרון 
וכו׳( בנוגע להתאמת הציוד שלהם להזרקת כלור או כל חומר 
מחמצן אחר. בנוסף, קיימים כימיקלים מבוססי כלור אחרים, 
אשר להם הוראות שימוש ייחודיות. בתכשירי הכלור הקיימים 
ניתן לעקוב אחר יעילות התכשיר ולמדוד באמצעי בקרה פשוטים 
יחסית את כמות הכלור החופשי שנותרה בתום היישום, וכך 

להעריך את יעלות ההכלרה.
2. כלורן )כלור מוצק בריכוז 56% חומר פעיל( - מוצר נוסף 
שנכנס לשימוש נרחב בחקלאות. מוצר זה הינו מוצק, וריכוז 

החומר הפעיל שבו נותר קבוע. 
3. בשנים האחרונות החלו להשתמש במי חמצן )לרוב בריכוז 
יותר מהכלור  ויעיל מהכלור, אך יקר  35%(. מחמצן זה חזק 

המחמצן, לסוגיו השונים. 
ג. מניעת חדירת שורשים לטפטפות - בחלקות שבהן מוטמן או 
מוצנע הטפטוף, יש סכנה לחדירת שורשים, הן של עצי הפרדס 
והן של העשבייה, לתוך המבוך בטפטפת, ולכן יש לבצע טיפול 
מנע בטריפלורלין )כמו טרפלן( בכמות של 0.15-0.1 סמ"ק 
לטפטפת )הכמות הגבוהה מיועדת לקרקעות כבדות(. דוגמה: 
בפרדס עם שלוחת טפטוף אחת לשורה, יש להזריק 50-30 סמ"ק 
טרפלן לדונם. את יישום החומר יש לבצע בהשקיה מינימלית, 
ולסיים את הזרקת החומר כמחצית השעה מתום ההשקיה. יש 
כמה סוגים של צינורות טפטוף שבהם הטרפלן מובנה בתוך 
הטפטפות ומשוחרר באופן איטי; כאשר משתמשים בציוד זה, 

אין צורך להוסיף טרפלן.

מוטציות
אנו ממשיכים במאמצינו לאתר מוטציות חיוביות בזני ההדרים 
השונים. על הופעת מוטציה כלשהי נא לדווח למדריך ההדרים 

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

הגנה בפני קרה
מחודש דצמבר ועד סוף חודש מרס יש סיכוי לאירועי קרה, והדבר 
מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים ביותר 
לקרה הם אתרוג, ליים, לימון ופומלו, ובמיוחד אלה המורכבים על 
כנות לימוניות. בחלקות המועדות לקרה בשל מיקומן הטופוגרפי, 
ניתן להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחסית כדי לצמצם ככל 
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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

 ס
ה

סולמות

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 מוליכות טובה 
של חום בקליטה ובפליטה; אם חלף זמן רב 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. 

חיגור סתווי
בחלק מהאזורים עדיין אין מידע מבוסס בדבר יעילותו של החיגור 
הסתווי בזנים השונים ובדבר השפעתו על שיפור ההתמיינות 
לפריחה ועל הפחתת הסירוגיות, בעיקר בזן אורי. מדריכי שה"מ 
ניסויים לבירור הנושא.  באזורים הללו עתידים לבצע השנה 
בנוסף, מוצע למגדלים לבצע תצפיות בהיקף קטן כדי לצבור 
מידע בתחום בזמן קצר. מומלץ לערוך תצפית בזנים שיבולם 
גבוה מהרגיל, ויש חשש לפגיעה בפריחה באביב הבא. במחצית 
הראשונה של חודש נובמבר יש לחגר 50% מזרועות העץ ולסמן 

בסרטי סימון את הזרועות שחוגרו. אין לחגר בסתיו את הגזע, 
כיוון שפעולה זו עלולה לגרום לתמותת עצים. החיגור הסתווי, 
להבדיל מהחיגור האביבי, מתאחה רק בתקופת האביב, כלומר 

לאחר 6 חודשים.
במקרה שהפריחה באביב בעצים המיועדים לחיגור תהיה שופעת, 
לא נחגר באביב; במקרה שהפריחה באביב תהיה בינונית ומעטה, 

נחגר באביב את יתר הזרועות שלא חוגרו ולא סומנו.
והיבולים הבעייתיים מבחינת סירוגיות הפריחה, הם:  הזנים 
אורי - 3.5 טון לדונם ומעלה; ליים - 3.5 טון לדונם ומעלה; 
ניוהול - בחלקות עם היסטוריה של סירוגיות ויבול של 5 טון 
לדונם ומעלה; מינאולה - 5 טון לדונם ומעלה; מירב ואודם - 5 

טון לדונם ומעלה; אשכולית אדומה - 8 טון ומעלה.
אין לחגר בסתיו עצים וחלקות הנושאים יבולים בינוניים ונמוכים.

ריסוס להפחתת נשירת פרי לפני הקטיף
 ולהארכת עונת הקטיף בהדרים

בחלקות הדרים שבהן הפרי נוטה לנשור טרם הקטיף, 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.
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כדי לעכב את הזדקנות קליפת הפרי ולשמור על מוצקותו, מומלץ 
 )GA3 לשלב ג׳יברלין בתמיסת הריסוס: ג׳יברלין )10-5 ח"מ של
)18 ח"מ( + משטח   2,4-D  + + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% 
)טריטון B 1956 0.025% או BB 0.05%5 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, בהתאם לרשום בתווית.

הערה 
לאחרונה הופסק הייצור והשיווק של התכשיר D-2,4 הדרנול. 
תכשיר ה-D-2,4 ציטרופיקוס קיבל אישור לשימוש רק בעונה 
הנוכחית, והוא אמור להגיע לארץ ולהימצא אצל המשווקים 
בתאריך 10 בנובמבר. במקביל, נבחנים תכשירים אחרים של 
D-2,4, אולם הם אמורים להיות מאושרים לשימוש  האוקסין 
רק לאחר שייבחנו בסדרת ניסויים, והדבר אינו רלוונטי לעונה 

הנוכחית.
 2,4-D נוף העצים תכשירי  חשוב להדגיש שאין לרסס על 

המורשים להדברת עשבייה.

מחלות
ריקבון חום - מחולל המחלה נמצא בעומקים שונים בקרקע ומופיע 
על פני השטח כאשר יורדות 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 בצורת 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: פרסול גרגרי בריכוז 0.18%,   .3
קוצייד 2000 בריכוז 0.25% או בלו-שילד, פונגרון, וצ׳מפיון 

בריכוז 0.3%*.
תכשירי אשלגן זרחיתי )קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז 0.25%*.   .4

קיפ בריכוז 0.25%-0.5%*.  .5
הרקולס )קנונחושת( בריכוז 0.4%*.  .6

חומרים מ-4 הקבוצות האחרונות )6-3( אין לרסס לאחר   *
ריסוס בשמן. 

השימוש בתכשירים המכילים אשלגן זרחיתי )קבוצות 4, 5 ו-6( 
מחייב תיאום מול המשווק עקב חשש משאריות של חומרים 

שנאסרו לשימוש על ידי השוק האירופי.
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 
גבוהה, טיפות מים וטמפרטורה נמוכה מ-18 מעלות. עונת הסתיו 
היא גם המתאימה לריסוס כל נוף העץ במרק בורדו או בקוצייד 
לקטילת הנבגים בשלבי הנביטה הראשוניים, לפני שהתפטיר חודר 
לעלי העץ. מרק בורדו בריכוז 1% וקוצייד 2000 בריכוז 0.25% 
הם החומרים היחידים שנבדקו ונמצאו יעילים. הריסוס מומלץ 

בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים באזורים נגועים.
גומה שחורה בלימונים - גורם המחלה הוא בקטריה הפוגעת 
בפרי ובענפים. הבקטריה פעילה בטמפרטורות נמוכות: 22-18 
מעלות צלסיוס, והיא חודרת 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.
קולטוטריכום - פטרייה זו גורמת להתייבשות ענפים בזן נובה. 
ההתייבשות מלווה בהפרשות שרף. לרוב זוהי אינה מחלה קשה 
במיוחד. בחלקות נובה שהופיעה בהן המחלה בעבר, מומלץ 

לרסס תכשיר נחושתי על כל הנוף.
עלעלת - אם סומנו עצים החשודים במחלה, זוהי העונה המתאימה 
לאמת את החשד לגבי הנגיעות לפי המראה הכללי של העץ, 
ובעיקר לפי הסימנים בפרי: פירות ממועדי פריחה שונים; פירות 
בלתי סימטריים או פירות "עם כתפיים" בעיקר בתפוזים; מחסורי 
אבץ שלא תוקנו בריסוס אבץ; עלים קטנים ועץ קומפקטי עם 
נוף מעוגל הנראה כאילו נגזם כך; פרי רך בצדו האחד באזור 
הפיטם. בנטיעות חדשות שגילן כשנה חשוב במיוחד לסמן את 
נוף העץ,  ייעשה לפי מראה  העצים החשודים. סימון העצים 
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 נתגלתה 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 
ירוסס  ולדאוג לכך שהפרי  המחלה. מומלץ להקדים תרופה 
לפני הגשם. נבגי המחלה מדביקים את הפרי שעות ספורות 
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לאחר הגשם. 
יש להקפיד לרסס על פי הימים המותרים לפני קטיף, כלהלן:

אנטרקול - 28 ימים; מומלץ אם יש נגיעות קלה באקרית חלודה.
טרימילטוקס - 30 יום.

קוצייד 2000, קנון, קורדון, פוספירון, קיפ והרקולס )קנונחושת( 
- 7 ימים. השימוש בתכשירים המכילים אשלגן זרחיתי מחייב 
תיאום מול המשווק עקב חשש משאריות של חומרים שנאסרו 

לשימוש על ידי השוק האירופי.

מגבלותמינון/ ריכוזתואריתיצרן/ משווקשם התכשירחומר פעיל / שם גנרי

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

 Glufosinate
Ammonium

בסטה 20
פאסטר

בסט-ביי
בומבה

גדות אגרו
תפזול
תרסיס
אפעל

יש להוסיף משטח נוניוני3%-1.5%תרכיז נוזלי

Fluroxypyrסטרן
טומהוק
פלאטון
טנדוס

אגריכם
אגן

תפזול
כצ"ט

להדברת עשבים חד-0.5%תרכיז מתחלב
 שנתיים 

ורב-שנתיים קשים

Diquat+ Paraquatרגלון
ברן

דו קטלון

מכתשים
אפעל

מכתשים

חייב משטח2%-1%תרכיז נוזלי
זהירות!

Bromacil80 אורגן
האנטר

אגן
תפזול

אבקה רטיבה
אבקה רטיבה

50-100
גרם/דונם

מחייב הצנעה; משמש גם 
כמונע הצצה

Carfentrazon Ethyl5 גרם לדונם גרגרים רחיפיםלוקסמבורגאורורה
בשילוב 

גלייפוסט 
 200-300
סמ"ק/ד׳

משנה שלישית לנטיעה; 
לא באתרוגים

MSMAאינו מומלץ לשימוש 3%-1.5%תרכיז נוזלילוקסמבורגטרגט
בטמפרטורות נמוכות

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 הדברה מחייב קריאה יסודית של 
התווית, ורק בהתאם לרשום בה מותר לפעול. יש לנקוט בכל 

אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש בחומרי הדברה.

רשימת קוטלי העשבים המורשים לשימוש בפרדס

קוטלי מגע
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המלצות להדברת עשבייה
בעונה זו הימים מתקצרים, הטמפרטורות יורדות ועשביית החורף 
מתחילה לנבוט. הנביטות הראשונות מתחילות בקטעי הקרקע 
המורטבים בהשקיה. מומלץ לרסס נגד עשבייה זו בהגיע הנבטים 
לגובה של כ-5 ס"מ. בריסוס משלבים מונעי הצצה: תכשירי 
דיאורון, 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 הרב-
שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, ינבוט, הגה, ארכובית, ירבוז 
עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: צמחי 

יודברו בריסוס הכולל  וכרוב החוף  חלמית, סרפד, מרקולית 
ברומאסיל במינון של 100 ג׳/ד׳. עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 
במינון של 0.1% )25 ג׳/ד׳( או אורורה במינון של 5 ג׳/ד׳ או 

דיפלופניקן במינון של 40-30 סמ"ק/ד׳.
מומלץ ליישם מונעי הצצה לאחר גשם ראשון משמעותי ולקראת 
הגשם השני, כיוון שבמצב זה תנבוט עשביית החורף, ואותה 

נדביר בשילוב של קוטל מגע עם מונע ההצצה.
משום שמרבית פירות ההדר מיועדים ליצוא, המלצותינו מסתמכות 
על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות הקניינים. 
בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים בהתאם 

לרשום בתווית.

מגבלותמינון/ ריכוזתואריתיצרן/ משווקשם התכשירחומר פעיל / שם גנרי

Bromacil80 אורגן
האנטר

אגן
תפזול

אבקה רטיבה
אבקה רטיבה

 50-100
גרם/דונם

מחייב הצנעה 

Diuron
דיורקס 80
דוריאן 80
סאנדורון

אגן
אפעל
תרסיס

תרכיז רחיף
גרגרים מסיסים

תרכיז רחיף

משנה שלישית לנטיעה100-250 גרם/דונם

Oxyflurofen

גול
גליגן
גלאון
גליל

אוקסיגל

אגריכם
אגן

אפעל
כצ"ט
תפזול

לא בלבלוב;200-400 סמ"ק/דונםתרכיז מתחלב
במינונים נמוכים קוטל 

מגע בלבד

Oxadiazonרונסטאר
סטאר

גדות אגרו
תפזול

עד 600 סמ"ק/ד׳תרכיז מתחלב

Diflufenicanלגטו
פאלקון

אגן
תפזול

50 סמ"ק/דונםתרכיז רחיף

Propizamide200 גרם/דונםתרכיז רחיףאגןמגלן

Indaziflam500 משנה שלישית;15 גרם/דונםתרכיז רחיףלידוראליון
ראה מגבלות בתווית

מונעי הצצה

תכשירים משולבים

מגבלותמינון/ ריכוזתואריתיצרן/משווקשם התכשירחומר פעיל / שם גנרי
 Glyphosate +
Oxyflurofen

קוטל מגע בלבד; מגיל 200-300 סמ"ק/דונםתרכיז רחיףמכתשיםאוקסיפאסט
שנה

 Oxyflurofen
Propyzamide

אמיר
תבור

אגריכם
תפזול

לא בלבלוב250 גרם/דונםתרכיז רחיף

+ Glyphosate
+ Oxyflurofen

Diuron

משנה שלישית לנטיעה;400 סמ"ק/דונםתרכיז רחיףאגןגליידר
לא בלבלוב

 Glyphosate+
Carfentrazone-Ethyl

משנה שלישית לנטיעה;200-300 סמ"ק/דונםתרכיז רחיףלוקסמבורגגלייפורורה
לא באתרוגים
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