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מוצרי החלב מן הטובים בעולם, שומרים על גבולות 
הארץ והופכים את המרחבים הפתוחים לעמק ירוק"
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 ,מגדלים יקרים

בתי ספר  20-רצינו לעדכן אתכם על פרויקט חדש בשם "כוח הצבע" שאנחנו מתחילים בכ 
מרחובות עד נתניה.  במסגרת התוכנית יעברו התלמידים הפעלות, הדרכות  -ברחבי הארץ 

 ואינספור חוויות לימודיות,  במטרה אחת: לעודד אורח חיים בריא ואכילת ירקות ופירות.

מלא של מועצת הצמחים ובשיתוף חברת "קומיוניטי" המתמחה  לדרך במימון צאהפרויקט י
בחינוך סביבתי ובהעצמה קהילתית, שתסייע לנו להנחיל לתלמידים ערכים של תזונה בריאה 

 ולגרום להם להחליף את חטיף השוקולד בתפוח , קלמנטינה או פלפל . 

רות גם עם עבודת מדובר בתוכנית שתתפרס על פני שנת הלימודים כולה ותספק לילדים היכ
החקלאים ועם ההשקעה הגדולה שכרוכה בתהליך הגידול. "כוח הצבע" יזכה לסיקור 

הכיסוי השוטף במהלך השנה ולאורך תחנות מרכזיות  –בתקשורת בשני מישורים: הראשון 
פרסומים וידיעות שמטרתם לגרום לציבור  –בתהליך שיעברו התלמידים בבתי הספר. השני 

ועצת הצמחים" כגוף שעומד מאחורי המגדלים, וכפועל יוצא מכך, גם הרחב לזהות את "מ
 ם.כולנפי הצומח כגוף שאחראי לע

כחלק ממאמצינו להסביר לציבור הרחב את העבודה החשובה שלנו, משרד יחסי הציבור 
'רימון כהן שינקמן' ילווה אותנו לכל אורך הפרויקט ובמקביל יסייע לנו גם לחזק ולמתג את 

 ים ואתכם החקלאים. מועצת הצמח

תמונת מצב
טל עמית

מגדלים יקרים,
 רצינו לעדכן אתכם על פרויקט חדש 
בשם "כוח הצבע" שאנחנו מתחילים בכ-
20 בתי ספר ברחבי הארץ - מרחובות 
יעברו  התוכנית  במסגרת  נתניה.   עד 
התלמידים הפעלות, הדרכות ואינספור 
חוויות לימודיות,  במטרה אחת: לעודד 
אורח חיים בריא ואכילת ירקות ופירות.

מלא  במימון  לדרך  יצא  הפרויקט 
חברת  ובשיתוף  הצמחים  מועצת  של 
"קומיוניטי" המתמחה בחינוך סביבתי 
ובהעצמה קהילתית, שתסייע לנו להנחיל 
לתלמידים ערכים של תזונה בריאה ולגרום 
להם להחליף את חטיף השוקולד בתפוח, 

קלמנטינה או פלפל . 
מדובר בתוכנית שתתפרס על פני שנת 
הלימודים כולה ותספק לילדים היכרות גם 
עם עבודת החקלאים ועם ההשקעה הגדולה 
שכרוכה בתהליך הגידול. "כוח הצבע" 
יזכה לסיקור בתקשורת בשני מישורים: 
הראשון – הכיסוי השוטף במהלך השנה 
ולאורך תחנות מרכזיות בתהליך שיעברו 
התלמידים בבתי הספר. השני – פרסומים 
וידיעות שמטרתם לגרום לציבור הרחב 
לזהות את "מועצת הצמחים" כגוף שעומד 

מהשדה לכיתה:
התוכנית החדשה של מועצת הצמחים 

לעידוד צריכת ירקות ופירות בקרב 
ילדים יצאה לדרך

"שגרירים בגובה מטר וארבעים"

מאחורי המגדלים, וכפועל יוצא מכך, גם 
כגוף שאחראי לענפי הצומח כולם.

כחלק ממאמצינו להסביר לציבור הרחב 
את העבודה החשובה שלנו, משרד יחסי 
הציבור 'רימון כהן שינקמן' ילווה אותנו 
לכל אורך הפרויקט ובמקביל יסייע לנו גם 
לחזק ולמתג את מועצת הצמחים ואתכם 

החקלאים. 
התכנית תלווה מתחילתה ע"י מכון המחקר 
"גיאוקרטוגרפיה", במטרה למדוד את 
יעילות התכנית על הרגלי הצריכה של 

המשתתפים וסביבתם )המשפחה(.
אחת  על  לכם  לספר  ההזדמנות  גם  זו 

מפעילויות הדגל של הפרויקט - סיפורו 
בה  לכם לקחת  ולהציע   - של חקלאי 
חלק פעיל. אנחנו זקוקים למספר חברים 
שיגיעו לבתי הספר, יספרו לתלמידים על 
חייו של החקלאי ויספקו להם "הצצה אל 
מאחורי הקלעים" של עבודתנו. בהמשך 
החקלאים גם יוכלו לארח את התלמידים 
במשקים. מעוניינים להירתם לתוכנית 
ולהעניק לתלמידים הצצה מעמיקה אל 

עולמכם? נשמח שתעדכנו אותנו. 
אנו מקווים כי הפיילוט השנה יהיה מוצלח 
וכי בשנה הבאה נוכל להרחיב את התכנית 

והחשיפה ליותר בתי ספר ותלמידים.
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2847076306%           טבורי         
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עמדה

אנו מוכנים לדרוך על החקלאים רק בשם התחרותיות, לעקור מטע פורה, 
לייבא עגבניות מטורקיה כדי שהיבואנים ירוויחו מהר ולהצמיח עוד כמה 

טייקונים. אבל אי אפשר למדוד אותה רק במונחים של עלות -תועלת.

משה בן עטר

משה בן עטר; פובליציסט, איש חינוך, כיהן 
כמנהל כפר הנוער  יוהנה  ז'בוטינסקי, יו"ר 
הפורום לאחריות אזרחית, מנכ"ל המועצה 
הציונית בישראל לשעבר  ,מנהל המרכז 

הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, מתגורר 
 בירושלים 

איני מכיר מדינה שפויה שאינה מגינה על החקלאות שלה. 
ולא  נגד החקלאים  ציד מכשפות  בשנים האחרונות מתנהל 
נחסכה מילה שלא נאמרה בגנותם. האשמות כגון: הם שודדים 
את קרקעות המדינה, גונבי מים, מזהמים, מיליונרים מנותקים, 
חומדים ומה לא. אנחנו שוכחים שהם מספקים לנו את הסלט 
הטרי, את מוצרי החלב מן הטובים בעולם, שומרים על גבולות 
הארץ והופכים את המרחבים הפתוחים לעמק ירוק-לחמצן. הם 
הקשר הנפלא שלנו לאדמה, הם זורעים ונוטעים והופכים את 
האין ליש מאין. תהליכי העיור המואצים הולכים וסוגרים על 
ישראל ובהכרח מתחזקת חשיבות תחזוקת השטחים הפתוחים, 

היער הירוק והחקלאות. 
חקלאות אינה רק עניין של כלכלה, היא הרבה מעבר לכך. היא 
יסוד בביטחוננו הלאומי. קחו את יישובי עוטף עזה המשמשים 
חגורת ביטחון לישראל ועוד מאות ישובים מן הבקעה וההר 
מזרעית ודובב שבגבול הלבנון ועד עין יהב ורביבים שמתפקדים 
כמערך בטחוני של התיישבות השומרת על נוכחות ישראלית 
וביטחון,  שבלעדיה המרכז היה חשוף. חקלאות היא ציונות 
ריאות ירוקות  ומחסום להשתלטות בלתי חוקית על קרקעות 

המדינה -  היא סם חיינו. חקלאות אינה רק רווח והפסד ואי 
אפשר למדוד אותה רק במונחים של עלות - תועלת. חקלאות 
היא בנייה המסמלת את צמיחתה של ארץ ופריחתה של אומה, 
וכלכלת שוק  רווחים  ותרבותה שבעידן של מקסום  ערכיה 

תחרותית נעלמו מהשיח הציוני.

חקלאות היא ציונות וביטחון, ריאות ירוקות  
ומחסום להשתלטות בלתי חוקית על 

 קרקעות המדינה -  היא סם חיינו.

יש הרבה אינטרסים וכסף המשחקים בחקלאות עד כי נדמה, כי 
ערכה נעלם מעינינו ואנו מוכנים להטביע אותה אל מול רווחיות 
זמנית בשוק הגלובלי ולאפשר ליבואנים בעלי אינטרסים להרוס 
את נשמת אפה של הציונות - להיאחז בקרקע וליצור גאווה 
ישראלית. אנו מוכנים לדרוך על החקלאים רק בשם התחרותיות, 
לעקור מטע פורה, לייבא עגבניות מטורקיה כדי שהיבואנים 
ולהצמיח עוד כמה טייקונים שיספסרו  והרבה  ירוויחו מהר 
בערך החקלאי ויקבעו עבורנו מהו האידיאל החברתי – העושר. 
וירקות במחיר מוזל  כישראלי בורגני המבקש לרכוש פירות 
בסופר או בשוק אני יודע שמחירם הגבוה אינו נובע מחמדנות 
החקלאי, אלא מרשעותם של רשתות השיווק וגוזרי הקופונים, 
מחוללי פערי התיווך היושבים על צאוורנו באין מפריע. יבואנים 
שהתמקמו בעורקי המערכת הפוליטית, מבקשים בשם התחרות 
החופשית ליבא אוניות עמוסות בתוצרת חקלאית ולהרוס את 

היבול המקומי ואת הגזע שאנו נהנים מפרותיו. 

  חקלאות ישראלית אינה
רק עניין כלכלי

המשך בעמוד 30
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ועדת האיתור בחרה בפרופ' אלי פיינרמן, למנהל מכון וולקני . פיינרמן כיהן בשורה 
של  תפקידים בפקולטה לחקלאות במשך יותר מ–30 שנה, ובהן  דייקאן הפקולטה. 
המאבק על ראשות המכון הוא חלק ממאבק כולל של העובדים  נגד שר החקלאות 
אורי אריאל . כזכור עזב המנכ"ל הקודם פרופסור יורם קפולניק את תפקידו עקב 

חילוקי דיעות עם השר המתכנן להעביר את מתקני המכון וחוקריו צפונה. 

אפשר להגדיל תמונות 7מוד ע  

  עם סגירת הגיליון

 ראש חדש למכון וולקני

 

ה פיינרמן כיהן בשור ועדת האיתור בחרה בפרופ' אלי פיינרמן, למנהל מכון וולקני .
 .שנה, ובהן  דייקאן הפקולטה 30–תפקידים בפקולטה לחקלאות במשך יותר מ של 

המאבק על ראשות המכון הוא חלק ממאבק כולל של העובדים  נגד שר החקלאות אורי 
כזכור עזב המנכ"ל הקודם פרופסור יורם קפולניק את תפקידו עקב חילוקי  . אריאל

  דיעות עם השר המתכנן להעביר את מתקני המכון וחוקריו צפונה.

 הכדורסל לעזרת החקלאות

גליל המשחקת בפריפריה מתחברת כבר מספר שנים לחקלאי -קבוצת הכדורסל גילבוע
לקטיף מינאולה   אימון הצטרפו שחקני הקבוצה ונציגי האוהדיםההאיזור. כחלק מ

במשק  גרוסר בכפר יחזקאל. הקבוצה קיבלה הסבר על מצב החקלאות בארץ, ראתה 
תעו את המשק החקלאי ושחקני הקבוצה חוו את הקושי בקטיף. השחקנים הזרים הופ

לגלות את פערי התיווך  הגדולים בחקלאות ועלו למשחק  נגד מכבי תל אביב בחולצות 
 .עם הכיתוב "החקלאות תנצח" כשהם תומכים במאבק החקלאים

עודד גרוסר מצטט את המנון הקבוצה: "אני חקלאי בנשמה, שאני שר כל האולם פה 
..קיבוצניקים, . בדממה, אני אוהב לחלוב פרות אני הולך ליחידות המובחרות

 מושבניקים, אולטראס העמק פה כולם משתוללים. אדום עולה אדום עולה אדום עולה"

עם סגירת הגליון

ראש חדש
למכון וולקני

              
 

   

 
 
 

 

 

 

 

הכדורסל לעזרת החקלאות

קבוצת הכדורסל גילבוע-גליל המשחקת בפריפריה 
מתחברת כבר מספר שנים לחקלאי האיזור. כחלק 
מהאימון הצטרפו שחקני הקבוצה ונציגי האוהדים  
יחזקאל.  בכפר  גרוסר  מינאולה במשק   לקטיף 
הקבוצה קיבלה הסבר על מצב החקלאות בארץ, 
חוו  ראתה את המשק החקלאי ושחקני הקבוצה 
הופתעו  הזרים  השחקנים  בקטיף.  הקושי  את 
לגלות את פערי התיווך  הגדולים בחקלאות ועלו 
למשחק  נגד מכבי תל אביב בחולצות עם הכיתוב 
 "החקלאות תנצח" כשהם תומכים במאבק החקלאים.
עודד גרוסר מצטט את המנון הקבוצה: "אני חקלאי 
אני  בדממה,  פה  האולם  כל  בנשמה, שאני שר 
אוהב לחלוב פרות אני הולך ליחידות המובחרות 
...קיבוצניקים, מושבניקים, אולטראס העמק פה 
כולם משתוללים. אדום עולה אדום עולה אדום 

עולה"
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ניסויים בשטח

תקציר
5 שנים,  'אודם' על כנת טרויר  בת  בניסוי שבוצע בחלקת 
'זיתא'   המעובדת ע"י חברת "מהדרין-פריאור" בגוש פרדסי 
באזור חדרה, נבדקו  השפעות של  ריסוסים במווסתי צמיחה 
לדילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בזן 'אודם'.  ריסוסים באלפנול 
סופר ) 300 ח"מ NAA( + בונוס 4% על חנטים בקוטר 10 או 
12 מ"מ הפחיתו את מספר הפירות לעץ , הפחיתו את היבול 
והגדילו את ממדי הפרי הנותר. ריסוס בשילוב ה-NAA  עם 
בוסטר 3% השפיע באופן זהה לשילוב ה-NAA עם בונוס 4%. 
ריסוס בפריגן אקסטרה0.1% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 12 
מ"מ הפחית את מספר הפירות לעץ, הפחית את היבול והגדיל 
את ממדי הפרי. ההבדלים בין הביקורת לטיפולים הנ"ל מובהקים 

מבחינה סטטיסטית. 

הקליף 'אודם' הוא זן סירוגי:  בשנת השפע 
הוא נושא עודף פרי ופרי קטן מדי, ובשנה 

 העוקבת הוא נושא יבול דל

ריסוס במקסים )10 ח"מ ח"פ( + בונוס 4% על חנטים בקוטר 
18 מ"מ דילל פרי במידה מעטה, לא השפיע על היבול והגדיל 
את ממדי הפרי. הטיפול שנועד לדילול אגרסיבי, בו בוצעו 
שלשה ריסוסים עוקבים : פעמיים NAA  על חנטים בקוטר 10 
ו-12 מ"מ וריסוס שלישי במקסים על חנטים בקוטר 18 מ"מ 
גרמו לדילול רב מדי של פרי. הטיפולים השונים לא השפיעו 
על האיכות הפנימית של הפרי. חשיבות הדילול להפחתת 
הסירוגיות ואיזון ההנבה נדונה במאמר. הזן אודם אינו מופיע 
בהנחיות דילול/הגדלת פרי בתוויות של החומרים שנבדקו, לכן 

הנאמר לעיל אינו מהווה המלצה לשימוש מסחרי בתכשירים. 
המשך הניסויים בעונת 2016 יאפשרו את השלמת הידע ועיגון 

הטיפולים היעילים בתוויות התכשירים.

מבוא
על מנת להתגבר על בעיות עודף הפרי והסירוגיות , אנו עורכים 
בחלקות אודם באזורים שונים בארץ ניסויים בהם אנו מנסים 
ללמוד כיצד לדלל את הפרי ולהגדיל את ממדיו בשנת השפע 

ולהעלות את היבול בשנה העוקבת. 
בעבודה קודמת נמצא  שריסוסים באלפנול סופר על חנטים בקוטר 
11 מ"מ ו-13 מ"מ דיללו פרי בצורה טובה. ריסוס במקסים על 
חנטים בקוטר 13 מ"מ היה אגרסיבי ובריסוס במקסים של על 
חנטים בקוטר 23 מ"מ, בשני מינונים: 5 ו-10 ח"מ של חומר 

פעיל, התקבל דילול קל בלבד )1(.
 ,NAA -מטרות הניסוי הנוכחי היו לבדוק שוב השפעות ריסוסים ב
השפעת ריסוס בפריגן אקסטרה והשפעת ריסוס במקסים לדילול 
פרי. בדקנו כיצד משפיעים שלשה ריסוסים עוקבים )2 ריסוסים 
ב-NAA  ואחר כך מקסים ( כאשר נדרש דילול אגרסיבי. כמו 

כן, נבדק השילוב של NAA  עם תכשיר ההזנה בוסטר.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בחלקת אודם על כנת טרויר בת 5 שנים המעובדת 
ע"י חברת "מהדרין-פריאור" בגוש פרדסי 'זיתא' באזור חדרה. 
הניסוי בוצע בשיטת בלוקים באקראי ב-4-3 חזרות, 4 עצים 

בכל חזרה.

נבדקו התכשירים הבאים:
אלפנול סופר: תרכיז נוזלי )NAA )naphthaleneacetic acid, מכיל 

יעקב הרצנו- שה"מ
מאיר פיינצק, יעקב אגוזי, עודד גרוסר, עודד קשת, איציק שלזינגר, 

אבי טביב - חב' "מהדרין-פריאור"
רותם אפרת- חב' "תפזול"

אילן שניאור- חב' " דשנים וחומרים כימיים"
קובי ברגמן- בנימינה

יוסי גרינברג

ריסוסים במווסתי צמיחה לדילול 
חנטים, הגדלת ממדי הפרי ואיזון

ההנבה בקליף 'אודם'
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201 ג'/ליטר חומר פעיל. מיוצר ומשווק על ידי "תפזול בע"מ".
 trichloro-2-piridil oxyacetic-מקסים ט"מ: טבליות מסיסות של
TPA-3,5,6( acid 3,5,6(. מכילות 10% חומר פעיל. כל טבלית 
 ,"Dowelanco" התכשיר מיוצר ע"י .TPA-3,5,6  מכילה 1 ג' של

ומשווק ע"י " תפזול בע"מ".
 )2,4 – DP( dichloroprop-p   'פריגן אקסטרה ת"נ : מכיל 60 ג'/ל
בצורה של מלח אשלגני,  מיוצר ע"י   "A. H. Marks"  משווק 

ע"י "אגן בע"מ". 
בוסטר TE+FV+8-16-39 : מכיל 8% חנקן, 16% זרחן ו-40% 

TE + אשלגן + משטח פרטיוונט
)Trace Elements(. משווק ע"י "דשנים וחומרים כימיים בע"מ".

בונוס : תכשיר מוצק המכיל 13% חנקן, 2% זרחן ו-44% אשלגן+ 
משטח. מיוצר ומשווק ע"י "חיפה כימיקלים בע"מ".

נבדקו הטיפולים הבאים
ביקורת  .1

אלפנול סופר בריכוז 0.15% + בונוס 4% על חנטים בקוטר   .2
10 מ"מ ב-3.6.2015.

אלפנול סופר בריכוז 0.15% + בונוס 4% על חנטים בקוטר   .3
12 מ"מ ב-10.6.2015.

אלפנול סופר בריכוז 0.15% +בוסטר 3% על חנטים בקוטר   .4
12 מ"מ ב-10.6.2015.

פריגן אקסטרה בריכוז 0.1% + בונוס 4% על חנטים בקוטר   .5
12 מ"מ ב-10.6.2015.

18 מ"מ  10 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  בריכוז  מקסים   .6
ב-23.6.2015

3 ריסוסים עוקבים:  אלפנול- סופר בריכוז 0.15% +בונוס   .7
4% על חנטים בקוטר 10 מ"מ ו- 12 מ"מ ומקסים 10 ח"מ 

ח"פ על חנטים בקוטר 18 מ"מ.

הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של 6 ליטר לעץ.
הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב-8.1.2016. מכל חזרה 
נלקחו באקראי 100 פירות. הם נשקלו וקוטרם נמדד. חושבו: 
משקל הפרי הממוצע, מספר הפירות לעץ ומשקל הפרי בשתי 
קבוצות גודל: פרי גדול- בקוטר 65 מ"מ ומעלה ופרי קטן- 

בקוטר קטן מ-65 מ"מ. 
האיכות הפנימית של הפרי נבדקה על מדגם של 8 פירות בקוטר 
אחיד )60 מ"מ( מכל חזרה. נבדקו % המיץ, % כלל המוצקים 
המומסים  ו- % החומצה בשיטות המקובלות לבדיקת הבשלת 
פרי הדר. הבדיקות נעשו בבית האריזה של "מהדרין פריאור" 
Tukey- בנתניה. הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה במבחן

Kramer  ברמת מובהקות של 5%. 

תוצאות
העומס הרב של הפרי בעצי הביקורת מומחש בתמונה  – ממוצע 

של 1130 פירות לעץ. 

עומס רב של פרי בעצי הביקורת

השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ מובאות בטבלה 1. 
הריסוסים ב-NAA על חנטים בקוטר ממוצע של 10 מ"מ ו-12 
מ"מ דיללו חנטים והפחיתו את מספר הפירות לעץ ל-467 ו- 
710 פירות לעומת 1130 פירות לעץ בעצי הביקורת. בטיפול 
NAA  עם תכשיר ההזנה בוסטר התקבל דילול  בו שולב ה- 
פירות זהה לזה של השילוב עם תכשיר ההזנה בונוס. בריסוס 
בפריגן אקסטרה על חנטים בקוטר 12 מ"מ נקטפו 641 פירות 
לעץ. ההבדלים בין הביקורת לטיפולים הנ"ל מובהקים מבחינה 
סטטיסטית. בריסוס ב-10 ח"מ ח"פ של מקסים נקטפו 926 פירות 
  NAA לעץ. הטיפול בו בוצעו  שלשה ריסוסים עוקבים : פעמיים
על חנטים בקוטר 10 ו-12 מ"מ וריסוס שלישי במקסים על חנטים 
בקוטר 18 מ"מ גרם לדילול פרי רב ונקטפו בו 334 פירות בלבד.

הטיפולים שדיללו פרי הפחיתו את סה"כ היבול והעלו את כמות 
הפרי הגדול )טבלה 2(.

 הטיפולים השונים לא השפיעו על האיכות הפנימית של הפרי 
)טבלה 3(.

הטיפולים שדיללו פרי הפחיתו את סה"כ 
היבול והעלו את כמות הפרי הגדול, 

הטיפולים השונים לא השפיעו על האיכות 
 הפנימית של הפרי

דיון: ממצאי הניסוי הנוכחי חוזרים על הממצאים שקיבלנו 
בניסוי הקודם )1( ומראים שריסוס בתכשיר ה-NAA אלפנול 
סופר בריכוז 300 ח"מ ח"פ, הניתן על חנטים בקוטר 10 או 12 
מ"מ, יעיל לדילול חנטים באודם ) טבלה 1(. למרות ההגבלות 
בשימוש בתכשירי DP–2,4, החלטנו לבדוק בניסוי זה גם את 
השפעת הריסוס בפריגן אקסטרה על חנטים בקוטר 12 מ"מ ואף 
הוא נמצא יעיל לדילול חנטים. שילוב של בוסטר  נתן השפיע 
בצורה זהה לשילוב עם בונוס ) טבלה 2(. וטוב שיהיו חומרים 
חילופיים להשגת המטרה.  בניסוי הקודם )1( ריסוס במקסים 
על חנטים בקוטר 13 מ"מ גרם לדילול יתר ואלו בניסוי הנוכחי, 
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הריסוס על חנטים בקוטר של 18 מ"מ לא דילל מספיק ) טבלה 
1(. אנו מתכננים לבדוק מועדים וריכוזים נוספים של טיפולים 

במקסים.

הטיפול שנועד לדילול אגרסיבי, בו בוצעו שלשה ריסוסים 
עוקבים: פעמיים NAA  על חנטים בקוטר 10 ו-12 מ"מ וריסוס 
שלישי במקסים על חנטים בקוטר 18 מ"מ גרם לדילול פרי רב 
מדי )טבלה 1(, ובניגוד להמלצה המקובלת לדילול רב בזן מיכל, 

אין אנו ממליצים לבצע הנ"ל בזן אודם.
הטיפולים שגרמו לדילול פרי הפחיתו יבול והעלו את כמות 
הפרי הגדול) טבלה 2(. אך, חשוב לציין שוב, שהמטרה העיקרית 
בטיפולי הדילול היא להפחית את הסירוגיות ולאזן את ההנבה )2(.
הטיפולים המופיעים במאמר זה אינם מעוגנים בתווית התכשירים 
עבור הזן 'אודם' ואין הם מהווים המלצה לביצוע מסחרי. בעונה 
הקרובה נבצע ניסויים נוספים בזן זה על מנת לגבש את ההמלצות 

ולהוסיף את האודם לתוויות התכשירים.
טבלה 1. השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ

מספר פירות הטיפולמס'
לעץ

אחוז 
מביקורת

1130100    אביקורת1
אלפנול סופר 0.15% + בונוס 2

4% , חנטים 10 מ"מ
46741    גד

אלפנול סופר 0.15%  + בונוס 3
4% , חנטים 12 מ"מ

71063    בג

אלפנול סופר 0.15%  + בוסטר 4
3%, חנטים 12 מ"מ

71263    בג

פריגן אקסטרה 0.1% + בונוס 5
4% ,חנטים 12 מ"מ

64157    בג

מקסים 10 ח"מ ח"פ+ בונוס 4%, 6
חנטים 18 מ"מ

92682    אב

33430    ד3 טיפולים עוקבים: 2, 3 ו-76
מועדי הטיפולים: חנטים בקוטר ממוצע  10 מ"מ- 3.6.2015 ; 
12 מ"מ- 10.6.2015 ; 18 מ"מ- 23.6.2015 .ממוצעים בטורים 
המלווים באות זהה אינם נבדלים זה מזה מבחינה סטטיסטית 

.P=0.05

טבלה 2. השפעות הטיפולים על היבול וגודל הפרי
יבולהטיפולמס'

)ק"ג/עץ(
פרי גדול 

)מעל 65 מ"מ, 
ק"ג/עץ(

10217   אביקורת1
אלפנול סופר 0.15%  +2

בונוס 4% , חנטים 10 מ"מ
6749    בג

אלפנול סופר 0.15%  +3
בונוס 4% , חנטים 12 מ"מ

8744    אב

אלפנול סופר 0.15%  +4
בוסטר 3% , חנטים 12 מ"מ

8537    אב

פריגן אקסטרה 0.1% +5
בונוס 4% ,חנטים 12 מ"מ

8862    א

מקסים 10 ח"מ ח"פ+6
בונוס 4% , חנטים 18 מ"מ

9836    א

4733    ג3 טיפולים עוקבים: 2, 3 ו-76

מועדי הטיפולים: חנטים בקוטר ממוצע  10 מ"מ- 3.6.2015 ; 
12 מ"מ- 10.6.2015 ; 18 מ"מ- 23.6.2015 ממוצעים בטורים 
המלווים באות זהה אינם נבדלים זה מזה מבחינה סטטיסטית 

.P=0.05

טבלה 3. השפעות הטיפולים על האיכות הפנימית של הפרי

אחוז הטיפולמס'
מיץ

אחוז 
כלל 

מוצקים 
מומסים

אחוז 
חומצה

יחס 
הבשלה

46.314.20.6222.9ביקורת1

אלפנול סופר 0.15%  + 2
בונוס 4%, חנטים 10 מ"מ

47.513.70.5226.3

אלפנול סופר 0.15%  + 3
בונוס 4%, חנטים 12 מ"מ

45.113.50.5624.1

אלפנול סופר 0.15%  + 4
 12 חנטים   ,3% בוסטר 

מ"מ

49.314.10.6222.7

פריגן אקסטרה 0.1% + 5
בונוס 4%, חנטים 12 מ"מ

48.013.70.5524.9

ח"פ+ 6 ח"מ   10 מקסים 
בונוס 4%, חנטים 18 מ"מ

48.314.20.6621.5

7 ,2 3 טיפולים עוקבים: 
3 ו-6

46.212.60.5224.2

מועדי הטיפולים: חנטים בקוטר ממוצע  10 מ"מ- 3.6.2015; 
12 מ"מ- 10.6.2015; 18 מ"מ- 23.6.2015 

ההבדלים בין הממוצעים אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית 
.P=0.05

ספרות מצוטטת
1. גרינברג, י. , י. קפלן, א. תגרי, מ. פיינצק, י. אגוזי, ע. קשת, 
מ. פרבר וב. כהן. 2013. דילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בקליף 
'אודם' באמצעות ריסוס במווסתי הצמיחה אלפנול סופר ומקסים. 

עת הדר 98: 26-28.
2. גרינברג, י. , י. קפלן, א. תגרי, מ. פיינצק, י. אגוזי, ע. קשת, 
ע. גרוסר, א. טביב  מ. פרבר וב. כהן. 2014. איזון ההנבה בזן 
ההדרים 'אודם' באמצעות ריסוס במווסתי הצמיחה אלפנול סופר 

ומקסים. עת הדר 101 : 22–25.



עדיף להיות בטוחים. דשנים.
˙ÂÈÈÂˆÓ Ï˘ ‰˘ ÌÈÚ·˘

±π¥∂ ˙˘Ó

עלוומיד הוא דשן חנקני איכותי שפותח במיוחד 
במעבדות חברת דשנים, בריכוז נמוך של ביורט 

ובהתאמה לצרכים הייחודיים של החקלאים בישראל. 

עלוומיד מיועד לריסוס עלוותי ומשמש להתעוררות 
משופרת, לעידוד הלבלוב והפריחה בפרדסים 

ולחיזוק החנטים במטעי נשירים.

עלוומיד משווק בכל מחסני המכירה לתשומות 
חקלאיות וגם בהזמנה ישירה, לכל מקום בארץ. 

להתעורר אל האביב.
עלוומיד!

להזמנות: 1-800-77-88-77
האגרונומים שלנו כאן בשבילך.

להתייעצות והדרכה: 
טל. 04-8468178/9   פקס. 04-846829
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 שלוש עמוד
 

 
 העורך של ולחנומש

 מכשפות ציד מתנהל האחרונות בשנים שלה. החקלאות על מגנה שאינה שפויה מדינה מכיר איני"
 קרקעות את שודדים הם כגון: האשמות בגנותם. נאמרה שלא מילה נחסכה ולא החקלאים נגד

 מספקים שהם שוכחים אנחנו לא. ומה חומדים מנותקים, מיליונרים מזהמים, מים, גונבי המדינה,
 את והופכים הארץ גבולות על שומרים בעולם, הטובים מן החלב מוצרי את הטרי, הסלט את לנו

 "ירוק לעמק הפתוחים המרחבים
 . עטר בן משה , 6 בעמוד  המשך

 
 

 טיפולי, "גילבוע"מ העצוב פרידה הגיליון", סגירת "לפני , (שמוטי) "זנים" מדור :זה גיליוןב עוד
 לעונה. והוראות נוסטלגיה אחרים, של "צרות" , "לכיתה מהשדה" אודם, בזן דילול

 
 ארי.

 
 
 
 

 תוכן
  לכיתה מהשדה מצב, תמונת 4
  כלכלי עניין רק אינה ישראלית חקלאות 6
 אודם בזן דילול טיפולי 8

 אחרים של "צרות" 12
 גלנץ עו"ד עמדה, 17
 ,נוסטלגיה פעם" היה "כך 18
 שמוטי זנים, 19
 "גילבוע" אריזה מבית פרידה 22
 לעונה המלצות בפרדס, 23
 

״צרות״ של אחרים
תרגום מעיתונות חו"ל

 Fruitnet  , Freshplaza, F.H.magazine, Eurofruit
 , FreshProduce , Asiafruit  Freshfruit portal,

  Americafruit

קטיף מכני
ENERGID תפוז אחד 

ב-3-2 שניות  
Energid ממסצ'וסטס מציעה  חברת 
"עושה  רובוטיקה חדשה, המכונה 
רעש", לא נעימה  ולא סלקטיבית, 
קוטפת את כל הפירות, בלי אבחנה . 
מכונה אחת שוות ערך ל-150 עובדים 

ביום, עם טעות בשיעור 20%. 

קולומביה,
״התפוזים שלנו 

מצויינים״
עצירת הגשמים משפיעה על היבול 
וגודל הפרי. הפרי מיועד בעיקר לשוק 
קדימה  המקומי,״אנחנו מסתכלים 
בתקווה לייצא פרי לאירופה  מאחר 

ואיכות התזי”ם שלנו מצויינת".

 ספרד,
מצפים להמשך טוב 

בשוק
השבועות הראשונים היו סבירים 
במונחי כמות ומחיר. אך בהמשך 
״המחירים נפלו. הרבה פרי נקטף, 
ואנחנו מקוים כמו בעבר להמשך 

חיובי״.

 חשיש ומריחואנה
במשלוח תפוזים

משלוח של חשיש ומריחואנה מיועד לשוק  האנגלי נתפס ע"י רשויות הביטחון 
של ספרד בביקורת כבישים שגרתית. כל הפושעים נעצרו. המשלוח בוצע בשתי 

משאיות נפרדות מתוך שני בתי אריזה באזור סביליה.

חברת רכבות 
מחלקת פרי בחינם 
בליברפול מציעה  רכבות  חברת 
פרי חינם שיחולק לנוסעים תמורת 
כרטיס הנסיעה מידי יום שני. חלוקת 
הפרי נעשית במסגרת המבצע "חמש 

ביום" )פרי ב-5  צבעים(.

לימון
ארגנטינאי
לארה"ב 

יצוא  אישרו   USDA-רשויות ה
לימון מארגנטינה לארה”ב , דאגה  

בקרב פרדסנים בקליפורניה.

תפוזים, מקום
חמישי בעולם 

מהוים כ-10%  מהייצור העולמי, 
כ-6.5 מיליון טון.  רק בננה, תפוחי 
עץ, עגבניות ובצל עולים בכמות 
על ייצור תפוזים בעולם. היצואנים 
העיקריים הם ספרד, דרום אפריקה 

ומצרים. 

רובוט חדש
קוטל עשבים

מחקר חדש להקטנת כמות קוטלי 
על  מבוססת  השיטה  עשבים. 
טכניקות חדישות, לגילוי עשביה. 
משתמשים בכמות מינימלית של 

חומר הדברה. 
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 פקיסטן,
אספקת יתר  

מתלוננים  בפקיסטן  פרדסנים 
בהכנסה.   50% של  ירידה  על 
 KINNOW-הוא ה הזן  שנפגע 
"הפסדים בלתי נסבלים" טוענים 

.Punjabi -חקלאים מ

 ספרד,
נעצרו גנבי פרי  

גניבות  למיגור  חדשה  יחידה 
אבוקדו  גנבי  תפסה  חקלאיות 
בשווי €4000, הפרי נועד למכירה 

בשוק הפתוח.

 דאגה רבה 
בקליפורניה 

greening-מה
70% ירידה ביבול, הפסדים של 7.8 
ביליון דולר והפסד של 7000 מקומות 
להשקיע  למגדלים  גרמו  עבודה 
בתכנית שיקום 100 מיליון $ למניעת 

המחלה. 

בסוריה תומכים 
בהדרים 

בצעדים  נוקטת  בסוריה  הממשלה 
רציניים להגן על הפרדסנים ע"י מתן 
פטור במיסים בנמלי לטקיה וטרטוס. 

יקבע בתיאום ממשלתי   מחיר הפרי 
יבול  למגדלים.  סביר  רווח  ויבטיח 
הוא  הקרובה  לעונה  הצפוי  ההדרים 

כ-350.000-400.000 טון.

 ספרד, מתחרה 
לאשכוליות 
מפלורידה  

רובי-רד  סטאר-רובי,  של  היצע 
ואשכוליות לבנות. האיכות עדיין 
לא משתווה לפלורידה אבל הפרי 

מוצע בחצי מחיר. 
 

ספרד, משווקים אורי
ומשלמים   אורי  מגדלים  ״אנחנו 
תמלוגים,העתיד ורוד ונגיע ל50.000 
טון בתוך 4 שנים".  “אנחנו חייבים 
אשר  מישראל  וללמוד  להשקיע 
הראתה התקדמות כבירה בפיתוח 

זנים חדשים״.
 

 עליה של 10.5% 
ביבוא לימונים 
למדינות השוק 

האירופאי  
גדל  האחרונות  השנים  בשלוש 
ייבוא הלימונים לאיחוד האירופאי 
ב-10.5%. בשנת 2015 הגיע סך 
כל ייבוא הלימון לכלל הארצות 
ל-1.08 מיליון טון בשווי של 1.22 
מיליארד יורו. שווי היבוא לארצות 
השוק מסתכם ב-877.22 מיליון 
יורו. השוק הגדול ביותר הוא השוק 
הגרמני עם  ייבוא בסך 150.819 
טון, צרפת 131.588 טון, הולנד 
ובריטניה עם 96.000 טון כל אחת.  

שיטה חדשה לגילוי 
 GREENING

גילוי  השיטה החדשה מאפשרת 
המחלה לפני שרואים סימפטומים 
על העץ. על פי המחקר שנערך 
טיפול  באוניברסיטת פלורידה, 
מיוחד בעלים שנדגמו מאפשר 
גילוי מהיר של המחלה. פרדסנים 
וטקסס  קליפורניה  מפלורידה, 

מגלים עניין רב במחקר. 
 

סגן נשיא הפרלמנט 
האירופאי 

פרי  על  הביקורת  הגברת  בעד 
האחרון  מאי  בחודש  מיובא. 
נתקבלה החלטה להקל בביקורת 
על הדרים מארצות "שלישיות". 
נשיא הפרלמנט האירופאי  סגן 
יוצא   ,Valcárcel  Luis  Ramón
ומבקש להחזיר  זו  נגד החלטה 

הביקורת על הדרים לקדמותה.
 

פרו, 7.2% יותר 
מנדרינות  

היצור המקומי של מנדרינות בפרו 
ב-2016.  טון  ל383.000  יגיע 
העליה נובעת מהגידול בשטחים 
המניבים, בעיקר של הזנים מורקוט 

וקלמנטינות. 
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 ספרד, שווי תעשיית 
ההדרים

התעשייה לייצוא הביאה 200 מיליון יורו 
והשוק המקומי 50 מיליון, למרות ירידה 
בצריכת מיצי הדרים בשוק האירופאי מ- 
10.810 מיליון ליטר ב-2011 ל-9.630 

מיליון ליטר ב-2015.

לבנון, קרה פגעה 
בהדרי 2015 

הפרדסנים דורשים פיצוי ממשלתי  
גם  ופגע  מהקרה  שנגרם  לנזק 
ליצוא  הפרי  כמות  בתשתיות. 
ב-2011 כ-100.000 טון לעומת  

40.000 טון ב-2015.

ספרד, 
הלימונים עוברים  

טלטלה באירופה

אחרי עונה טובה המחירים השנה 
במניינים  מחסור  ויש  התייצבו 

המבוקשים. 
 

מצרים, הכרזה 
רשמית  ב-1 לדצמבר 
ההכרזה על פתיחת העונה ניתנת רק 
כשהפרי מגיע לצבע מלא, רוב הפרי
מנמל  יוצא  הגדולים   במניינים 
לסקנדינביה  ומיועד  אלכסנדריה 
פולין וצ’כיה והגיע לפני חג המולד. 
נשלח למזרח הרחוק,  הפרי הקטן 

הודו, אינדונזיה וסינגפור. 

ספרד, נמנעה שביתה 
הסכם פשרה הושג בין עובדי בתיא"ר, 
הנהלת הקואופרטיבים וראשי ארגון 
המגדלים. נקבעה העלאת שכר של 
1.8% ובונוס עד 30%  לעבודות לילה.  

סין, עונת הפומלו 
נסתיימה

ירידה של 25% ביבול  בשל מזג 
אויר, וירידה משמעותית בתמורות. 

קוקאין במשלוח 
מסורינאם 

במשלוח בננות לבלגיה נמצאה כמות 
של 148ק"ג קוקאין. החומר הוחבא 

במערכת הקירור של המכולות.

פלורידה, תחזית
יציבה להדרים

כ-72  יציב,  נשאר  הכמויות  צפי 
מיליון תיבות לעונת 2016-17 וירידה 

של כ-3% בכמות האשכוליות. 

זחל זבוב ים התיכון 
נמצא במשלוח

בימים אלו נמצא זחל זבוב במשלוח 
של קלמנטינות ממרוקו לארה״ב. 
יבוא   איסור  חל   מכך,  כתוצאה 
מהאזור הנגוע . רק פרי שעבר טיפול 
בקור ונבדק ע״י רשויות הביקורת 

יאושר לשיווק. 
 

תורכיה,
יבול טוב,

שוק קשה

 



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
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דרום אפריקה ,
עליה בייצוא

למרות ירידת יבול של 8% בעונת 
2016 יש עליה של 5.1% בייצוא 
לאירופה, הודו, אינדונזיה וסינגפור. 

 

שיטה חדשה
לגילוי גומה שחורה 

המחלה  את  לגלות  מאפשרת 
ראייה  ואמצעי  רובוט  באמצעות 

מתוחכמים.  
 

איטליה, תפוזי דם, 
מחירים טובים

טארוקו  מורו,  העיקריים  הזנים   
טוב  צבע  מקבלים  וסנגואינלה 
בגרמניה  טוב  במחיר  ונמכרים 

וסקנדינביה.
 

רשויות הביקורת 
הגרמנית במרוקו

 אנשי רשות הביקורת  של גרמניה  
מבקרים  במרוקו במטרה להגביר 
הפיקוח על גידול ,קטיף ,אריזה ומיון 

של הדרים.
 

ספרד, גשמים עזים
נזק  הסבו  והצפות  כבד  גשם 
להדרים. כמות נדירה - כ-400 ליטר 
למ"ר- של גשם מלווה  ברוחות 
עזות במהירות של 70 קמ”ש גרמו 
להצפות כבדות  ולהפסדים ניכרים 

למגדלי הדרים.
 

פלורידה,
מחיר גבוה 
לאשכולית 

מחירים גבוהים וכמויות פרי גדולות, 
 .32/36 מחסור במניינים גדולים, 
המחיר נע בין €21 לתיבה ל- €30. 
עם זאת נמסר "עלויות הייצור נסקו 

משמעותית".
 

סיציליה,
חוסר ביטחון לשוק 

ההדרים
לשוק  מיועד  מההדרים   90%
.מחלת  ו-10% לאירופה  המקומי 
הטריסטזה ותחרות קשה מגבילות 

גידול בכמויות. 

יבואנים גדולים 
באירופה 

 Deprez Hein ,Aartsen Jack היבואנים
 Mart Staay der Van .D ,Jooken Erve,
Valstar.  נפגשו ערב חג המולד לראיון 
מּוּכרים  כולם  משותף.  עיתונאי 
בישראל ועובדים עם כל היצואנים. 
לכל אחד ראייה שונה על העתיד והם 

"החליטו" לא להסכים.
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אז הנה למה? הסיפור להלן מסביר: 
חקלאי באחת ממושבות השומרון "זכה" לביקור שיגרתי של 
והאכיפה במשרד הכלכלה.   מפקחים מטעם מינהל ההסדרה 
במהלך הביקורת שארכה כשעתיים רואיין החקלאי וכמה מעובדיו 

הזרים – יוזכר, היה זה בעיצומו של יום עבודה. 
בעקבות הביקורת נדרש החקלאי להמציא מסמכים אותם קיבל 
נוצרה  ממנהל החשבונות המנהל עבורו את חשבונותיו, כך 
תעסוקה "פרודוקטיבית" לשורת גורמים. בהמשך זומן החקלאי 
לחקירה במשרד הכלכלה בחיפה. למרות שסבר שהתנהלותו 

תקינה נקלע החקלאי ל"משבר נפשי" – חרדות ולחץ. 
ימים ולילות הוטרדה מנוחתו "מה יהיה בחקירה?" האיש, חקלאי 
תם ותמים גייס עורך דין )הח"מ( כדי שילווה אותו לחקירה, לא 
עזרו הפצרותיו של עורך הדין שאין בכך צורך, החקלאי התעקש, 
עורך הדין התלווה לחקירה )מכך בין היתר הוא מתפרנס(, בסיום 
החקירה התרשמו עוה"ד והחקלאי ש"העניין מאחורינו" אלא 

שלא, עדיין לא מולאה סאת הדאגות והייסורים. 
יש המשך  כי  הודעה  קיבל חחקלאי  כעבור מספר שבועות 
ל"חקירה" ומפקחים מטעם משרד הכלכלה יבקרו אצלו שוב 
במקום העבודה. שוב לחץ וחרדות. מה עכשיו? שוב גייס החקלאי 

את עורך הדין שיהא נוכח בפגישה.
החקלאי הזמין את המפקחים ואת עורך הדין לביתו המעוצב 
בטוב טעם ושם באוירה טובה, 2 אורחים, מפקחת ראשית ומפקח 
)אחד שיודע ל...(  התרווחו אלו על כסאות פינת האוכל בבית 
החקלאי, הוצע להם קפה אספרסו משובח, ענבים לבנים ,ענבים 
אדומים, אפרסקים משלהי העונה ,מים קרים ובאוירה חברית 
התברר מה הסיבה שבעטייה הטריחו עצמם שני המפקחים מחיפה 

עד חוטם הכרמל.  
ומה היה בחקירה? התברר שלחוקרים – מפקחים - חסרו הסברים 

בשני עניינים:
 1. נתבקש הסבר לניכוי בסך 18 ₪ בגין דמי השתתפות העובד 
התאילנדי בביטוח הרפואי שהסדיר החקלאי לעובד שנבדק, כזכור 
מותר ניכוי בגובה שליש מהעלות. המפקחת – החוקרת שנוכחה 
כבר בביקור הראשון כי לעובדים יש ביטוח רפואי )סביר שחברת 
הביטוח לא ערכה הביטוח בהתנדבות( התברר שלמפקחת ידועה 
עלות הביטוח השנתית, כל המידע שהיה חשוף למפקחת לא העלה 
ספק כי הניכוי וגובהו נעשו כדין. לשאלת הח"מ מדוע אם כן יש 

צורך ב"חקירה" – "כדי שהתיק יהיה מלא ומסודר תעבירו לנו 
את הקבלה על תשלום הביטוח" החקלאי שלחץ הדם שלו צנח, 
נרגע והודיע מיידית. "מחר תשלח אליכם הקבלה". בו במקום 
פנה לאשתו – "נא פני להנהלת החשבונות שיאתרו את הקבלה 
ויעבירו אלי ואני אשלח בפקס למפקחת למשרדה". בואו נבין, 
העיקר שהתיק יהיה מסודר!  זה מה שחשוב! ברור נהיר וידוע 

שהניכוי כשר לחלוטין אבל התיק... 
2. הדבר השני לגביו נתבקשו מסמכים הוא עניין ההפרשות 
לפנסיה. סוגיה בעייתית שאף המפקחת היתה מודעת לה, אלא 
שהתברר שאין לאל ידה לעזור. הדבר ידוע גם לדרגות הבכירות 
ממנה.  אין זה המקום לפרט האבסורד שבעניין הפנסייה לעובד 
זר ואולם פטור בלא כלום אי אפשר. ובכן אין אפשרות לעמוד 
בדרישות החוק המחייבות הפרשה לפנסיה לקופה מוכרת ורק 
אליה. אין אפשרות, כי אין קופה כזאת, ובכל זאת מתעקשים 
המפקחים על הפרשה לטובת פנסיה ועל חשבון פיצויי פיטורין . 
מכל מקום, סוף סיפור, החקלאי הודיע שישלח בפקס אישור 
מרואה חשבון כי יש הפרשה חשבונאית לטובת פנסיה לעובדים 
הזרים ובא לציון גואל. אמרנו, "תעסוקה פרודוקטיבית" נכון, 
אשת החקלאי פנתה לרואה החשבון זה הפעיל בנוהל חרום את 
אחת ממנהלות החשבונות שבמשרדו זו איתרה את המסמכים 
העבירה לרואה החשבון, זה לאחר שבדק אותם ומצא כי אלו אכן 
המבוקשים העבירם לפקידה במשרדו, זו שיגרה בפקס לחקלאי 
וזה העבירם בפקס למשרדי האכיפה. הנה כי כן שני מסמכים 
 2 שממילא נשלחו בפקס נדרשו במסגרת פגישה אליה נסעו 
עובדי ממשלה בעיצומו של יום מרחק של 75 ק"מ הלוך חזור 
קיבלו הוצאות נסיעה, קיבלו אש"ל, נהנו באותה הזדמנות מטיול 
במדרחוב תיירותי, יום כיף, למה לא? והכל לפגישה, שעניינית 
ארכה 10 דקות אלא שהצריכה הפסקה במהלך יום העבודה של 
וניתנה  החקלאי, אשתו הוטרדה, הנהלת החשבונות הועסקה 
פרנסה לעורך דין )חשוב לא?(. הכל כזכור כדי שלמחרת היום 
לאחר שורה של אנשים שנענו לספק את הדרישה ישלח המבוקש 
בפקס, שהרי הפקס פועל רק לצד אחד, לא ניתן היה לדרוש את 
המסמכים בטלפון או במכתב או בפקס שיגיע מחיפה דרומה, 

צריך היה כאמור את כל המתואר למעלה.  

לשאלה שבכותרת: אז למה? לעיל התשובה! 

אז למה כשבישראל מספר ימי העבודה הוא הגבוה 
מבין מדינות ה-OECD ומספר ימי החופשה הוא 

הנמוך ביותר – הפיריון הוא בין הנמוכים?

שמואל גלנץ, עו"ד

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

כך היה פעם

הובלת פרי, אוסף מוטי  זילברברג, סתריה

 סכיני הרכבה, פרדס מעברות,
אוסף אסא שבתאי.

 המחזור הראשון  של אורזים ברחובות 1930,
אוסף יגאל קולודנר
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זנים

הקדמה
תפוז ה'שמוטי' )Shamouti או Jaffa Palestine(, השייך למין 
'תפוז מתוק' , מסמל אולי יותר מכל את תחילת ההתיישבות 
העברית והחקלאית בארץ ישראל, ואת הקמת ענף ההדרים. 
באמצע שנות ה-70 בשיא שגשוגו ותפארתו של ענף ההדרים 
הישראלי, השתרעו שטחי השמוטי  על כ-180,000 דונם. שטח 
שהוא כמעט כגודלו של כל שטח ההדרים הנטוע כיום  בישראל.  
לזן  תקופת הבשלה ממושכת מסוף ינואר ועד מאי, ומאפייני 
פרי טובים: חוסר גרעינים, קליפות קלה ונוחה , פלחים מוצקים, 
מופרדים בקלות, נלעסים בקלות בעלי טעם טוב )אחוז סוכר 
די גבוה, וחומצה בינונית(, ארומה מיוחדת ונעימה של הפרי, 
איסום  וכושר  טובים  חיי מדף   , נטולת קמטת  קליפה עבה 
ושינוע מצוין. למרות תכונות אלו ירדה רווחיותו של הזן עקב 
זולים  ירידה בביקוש. שווקי היצוא העדיפו תפוזים  אחרים 
)ולנסיה וטבוריים  יותר המיוצאים לאירופה ממדינות אחרות 
בעיקר ממצרים וממרוקו(. גם השוק המקומי הישראלי מעדיף 
ופחות  יותר מתוקים  כיום את הטבוריים על פני השמוטי - 
חמצמצים. היבולים הגבוהים והיציבים יחסית אשר זן זה יודע 
להניב )העלאת היבולים בזכות 'פרויקט שיקום שמוטי', ושיפור 
שיטות מימשק-השקיה, דישון והזנה וריסוסים במווסתי צמיחה(, 
לא סייעו בידי המגדלים, ושטחי שמוטי גדולים נעקרו. כיום 
נטוע ה'שמוטי' על שטח קטן של כ-12,500 דונם בלבד. ברובם 
חלקות צעירות שניטעו בשנים האחרונות בעיקר שמוטי 'ניר 

גלים' על כנת רנגפור - ליים.

)Shamouti( שמוטי

פרי שמוטי: 'ניר גלים'. הבשלה ינואר-מאי. מאורך, חסר זרעים, מתקלף בקלות

שמוטי: יבולים גבוהים בתנאי גידול טובים - מישור החוף בקרקעות חול חמרה. 

רקע
תפוז -  Citrus  sinensis הוא  אחד ממיני ההדר הנפוצים 
ביותר במסחר העולמי בפירות הדר. מקורו בסין .ככל הנראה 
מהכלאה טבעית בין פומלו למנדרינה. תפו"ז – ראשי תיבות של 
תפוח זהב. מקור השם בכתובים, משלי כ"ה פסוק י"א: 'תפוחי 
ידי  זהב במשכיות כסף'. תפוזים הובאו למזרח התיכון על 
סוחרים פורטוגליים ומכאן ניתן לו שמו בערבית: 'בורתוגאל' 

ששובש ל'בורתוגן'. 

שוקי קנוניץ

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

נמל  יפו –  )על שם עיר הנמל   Jaffa השמוטי - כונה בשם 
ייחודי ומוצלח כמעט רק בישראל,  זן   .) היצוא העיקרי דאז 
בעיקר במישור החוף.  נחשב בזמנו לזן החשוב ביותר בקבוצת 
התפוזים. נוצר מהיווצרות כימרה ) מוטציה חלקית לא יציבה( 
בפקע של תפוז 'בלדי' )Beledi( - תפוז מתוק מקומי. התגלה 
ככל הנראה באמצע המאה ה-19 )1844-1845( בפרדסו של  
ה'בלדי'  יפו.  אנטואן איוב –פרדסן ערבי נוצרי בסמוך לעיר 
)כנראה זריע של תפוז מתוק אחר( - מתאפיין בעלים צרים, צימוח 
מתון ופירות עגולים די קטנים, המכילים גרעינים. ה'שמוטי' 
-  עץ יותר נמרץ, עלים גדולים, ענפים ללא קוצים )תופעה די 
נדירה בקרב זני ההדרים(, בעל פירות מאורכים וגדולים חסרי 
גרעינים. השם 'שמוטי'- מקורו בשפה הערבית. ניתן לזן החדש  
עקב הדמיון בין צורת הפרי  לצורה המאורכת של מנורת השמן 

שהיתה נפוצה באותה התקופה.
במשך שנים רבות היה זן זה יעד מרכזי ועיקרי  למחקר ופיתוח 
וביצוע מספר רב של ניסויי שדה  על ידי כל הגורמים המקצועיים 

שעסקו במו"פ הדרים בישראל.
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אזורי גידול ומאפייני הזן
אזור הגידול האופטימלי לשמוטי )כמו כן  למנדרינה 'אורי' הוא 
מישור החוף. אזור המתאפיין באקלים ים תיכוני - סובטרופי 
ממוזג, טמפרטורות נוחות יחסית בכל ימות השנה, כמות משקעים 
בינונית )כ-500 מ"מ גשם בשנה( ומשטר גשמים עונתי יציב)חורף 
גשום וקיץ יבש(. גידול שמוטי בקרקעות החול וחול חמרה של 
מישור החוף, הניב ומניב את היבולים הגבוהים ביותר )7-5 טון 
לדונם בהתאם לחלקות(, ופרי באיכות גבוהה, קליפה חלקה וטעם 
מצוין . ברם, נטיעתו באזורים גיאוגרפיים אחרים בעולם  ובארץ 
)שפלה פנימית, עמקים פנימיים( הניבו תוצאות פחות טובות: 
הפירות קטנים יותר באיכות נמוכה יותר, והיבולים פחותים יותר.
השמוטי, רגיש מאד לטמפרטורות גבוהות, יובש ורוחות יבשות, 
בעיקר  בתקופת הפריחה והחנטה. רוחות יבשות )שרקייה(בסתיו 
גורמות לנשירה רבה של עלים ופירות, פגיעה ביבול ונזק כלכלי.

קווי שמוטי
במשך שנים רבות בהן היה השמוטי זן מוביל, בוצעה עבודת 
בירור אינטנסיבית בכוונה לאתר טיפוסי שמוטי נוספים. ברור 
ופיתוח קווים חדשים נעשה בשלוש דרכים: א.  איתור מוטציות 
בפרדסים מסחריים. ב. ביצוע הכלאות מכוונות והאבקה של 
פרחי שמוטי עם זנים אחרים. מהפירות שהבשילו הוצאו והונבטו 
הזרעים. הזריעים  גודלו והורכבו על כנות שונות )זרעי שמוטי 
הם ברובם רב עובריים ומכילים בעיקר עוברים נוצלריים(. ג. 

ניקוי זנים מצטיינים נגועים במחלות ויראליות.  
מתוך עשרות  קווי  שמוטי שהתאפיינו בתכונות מיוחדות, שמוטי 
'ניר גלים' נמצא כטוב והמתאים ביותר מכולם )בשקלול היבול, 
גודל ואיכות הפרי( ולכן הוא הקו הניטע כיום בחלקות מסחריות.
'ניר גלים' – בורר מעץ מצטיין בפרדס שמוטי  בניר גלים  ע"י 
יאיר אורן יבדל"א, פרופ' שמעון פאפו, ושמואל אשכנזי ז"ל. 

העץ נגוע בפקלת )בצורה קלה(, באקזוקוטריס ובניקרון העצה. 
)ייתכן כי מכאן פוריותו הגבוהה(, מרבית  למרות היותו נגוע 
ליים  רנגפור  ומניבים באופן מוצלח על כנת  גדלים  העצים 
)כנה הרגישה לניקרון העצה ולאקזוקורטיס(, ועל וולקהמריאנה 

)רגישה לניקרון העצה(.
וקליפה  )תפוז דמי( – מוטציה של שמוטי עם ציפה  'פישר' 

אדומים, התגלה במושב כפר אחים.
'שרה' – שמוטי עם נקודות אדומות. ע"ש שרה אהרונסון ז"ל.

'קינסטלר' – שמוטי בכיר, מבשיל בדצמבר. נמצא בפרדסו של 
קינסטלר ז"ל באזור רעננה.

'כנרתי' – שמוטי בכיר שהתגלה במושבה כנרת. פוריותו נמוכה.

'חזנוב' – שמוטי בכיר. מקדים את השמוטי הקלאסי בחודש ימים.
'נורדיה ג' – עץ מצטיין ביבוליו הגבוהים על כנת לימטה מתוקה 

בפרדס נורדיה. נגוע בניקרון העצה ואקזוקורטיס. 
'שער אפרים' – טיפוס קלונלי ותיק. עץ מצטיין ביבולים בפרדס 
שער אפרים. נגוע קשה בניקרון העצה. מכיל זרעים. שימש 

בזמנו כחומר ריבוי לנטיעה מסחרית בעיקר על כנת חושחש.

'עכו' – טיפוס קלונלי ותיק שהיה נטוע בחוות המטעים הישנה 
בעכו. הצטיין בפוריות גבוהה. נגוע בניקרון העצה. שימש בזמנו 

כחומר ריבוי לנטיעה מסחרית. מקורו לא ידוע.
לנדאו – שמוטי אפיל. 

'אפיל מוטשאן' – שמוטי אפיל שהתגלה )וקיים( בפרדס משפחת 
מוטשאן במושב עין ורד. מאחר בהבשלתו כחודש ימים לאחר 

שמוטי ניר גלים. הפרי מוצק מאד. 

קווים נוצלרים 
מקורם מנבטים שהונבטו וגודלו מזרעים של  שמוטי. זני שמוטי 
יבולים גבוהים, התאפיינו בפירות מאורכים  נוצלריים הניבו 

וגדולים, ובסירוגיות גבוהה. 
נוצלרי 'ורדה ג' – טיפוס בכיר של שמוטי שפותח מזריעים על 

ידי הפרדסן ע. גוטסמן ז"ל ברמות השבים.
נוצלרי 'עכו', נוצלרי 'רגיל'. )נמצאים כיום בבית הגרעין בגילת(.
נוצלרי 'דניס' -  הכלאה בין שמוטי לתפוז דניס דל חומצה. 

בוצע ע"י פרופ' נתן אופנהיימר ז"ל.
נוצלרי 'קלמנטינה' -  הכלאה בין שמוטי לקלמנטינה. בוצע ע"י 
פרופ' נתן אופנהיימר ז"ל. פורה מאד. הצטיין בניסוי לבחינת 

טיפוסי שמוטי בניר אליהו.

S.T.G ניקוי זנים קווי
מקורם בעצי שמוטי מצטיינים, נגועים בגורמי מחלות ויראליות 
לאחר  שעברו ניקוי בשיטת S.T.G בעיקר על ידי הוירולוג פרופ' 

משה בר-יוסף וציוותו.
S.T.G -126,118  -  מקורם מעצים מצטיינים ביבולם בפרדס 

שמוטי של משפחת מוטשאן במושב עין ורד.
S.T.G - 135,125,124, 137,136 -  מקורם מעצי שמוטי מצטיינים 

ביבול גבוה בפרדס המועצה האזורית 'עמק חפר'.
S.T.G -7  -  מקורו מעץ שמוטי מצטיין בפרדס הפתוח לחומר 

ריבוי בגילת )נמצא כיום בבית הגרעין בגילת(.
S.T.G-100 - עץ ננסי. מקורו מעץ שמוטי מצטיין בפרדס הפתוח 

לחומר ריבוי בגילת. בוצע עי פרופ' רואי שפיגל ז"ל. )נמצא 
כיום בבית הגרעין בגילת(

כנות
לימטה

,  חומר הריבוי היה   בתחילת הנטיעות של שמוטי בישראל 
נגוע במחלות ויראליות .  שתי הכנות הנפוצות ביותר היו הכנה 
הלימונית 'לימטה'- )lime  sweet Palestine( וכנת החושחש. 
לימטה- כנה מצוינת לשמוטי, מותאמת היטב לקרקעות חול וחול 
חמרה של מישור החוף. בנטיעות העבר, החלה לסבול במרבית 
החלקות עקב רגישותה הרבה לניקרון העצה. רגישות זו חייבה 

לעקוף את הכנה בשיטת הרכבות תמך עם חושחש.
רנגפור ליים

גלים'. מעניקה פוריות  'ניר  כנה מסחרית מועדפת לשמוטי 
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, קליפה חלקה, ועץ בגודל בינוני-קטן.  גבוהה, פרי די גדול 
עקב גודל עץ בינוני הנטיעה במרווחים לא גדולים )5-6 מטר 
בין השורות, 2-4 מטר בין העצים(. הכנה רגישה לניקרון העצה 
ואקזוקורטיס. ברם, למרות רגישות זו, צרוף שמוטי 'ניר גלים' 
עם 'רנגפור ליים' יוצר שילוב טוב שבו מרבית העצים מפותחים 
היטב, נראים בריאים ונושאים יבול גבוה. הכנה עמידה ליובש, 
וסבילה לטריסטזה. רגישה מאד לפטריית פיטופטורה הגורמת 
לריקבון צוואר שורש ולתמותת העץ.  הרגישות גבוהה יותר 
כאשר הכנה מורכבת בקווי שמוטי נוצלריים ו/או STG  ופחות 

עם רכב 'ניר גלים'. 
וולקהמרייאנה

כנה לימונית המעניקה צימוח נמרץ, יבול גבוה, כניסה מהירה 
לניבה, פרי גדול , וקליפה עבה הנוטה להיות מחוספסת וגסה 
בעיקר באזורי הנגב. גסות  הקליפה היא תכונה לא רצויה. טעם 
פרי בינוני, הולך ויורד ככל שההבשלה מתקדמת לסוף החורף.  
הטעם נחות באופן בולט בהשוואה לכנות חושחש, 812 וטרוייר. 
הציפה נוטה להתייבשות ולגרנולציה. וולקהמרייאנה רגישה 
מאד לניקרון העצה. חלק מעצי שמוטי על וולקה מפתחים טבעת  
בצורת רוכסן באזור ההרכבה. עצים אלו סובלים ונוטים להתנוון 
)אי התאם?( וולקהמרייאנה רגישה מאד למליחות,  ולפטריית 

פיטופטורה הגורמת לריקבון צוואר שורש ולתמותת העץ.

חושחש 
כנת החושחש, בהשוואה למרבית הכנות האחרות, מצטיינת 
לוירואידים.  גבוהה  ובעלת סבילות  בהענקת  טעם משובח 
מאידך הכנה  רגישה מאד לוירוס הטריסטזה, הגורם לניוון 
יותר מכנות  כנה המתאימה  היא  ולתמותה.  חושחש  עצים 
אחרות לנטיעה בקרקעות  בינוניות ,כבדות, וגירניות, להשקיה 
במי קולחים ו/או מים עם מליחות גובהה יחסית ולאיסום פרי 

על העץ לקטיף מאוחר.
טרוייר 

קליפורני של תלת עלה עם טבורי.  מיכלוא  כנת הטרוייר, 
מעניקה פירות די גדולים בטעם טוב ויבול בינוני עד גבוה )פחות 
בהשוואה לכנות הלימוניות(. הכנה משפיעה על הקדמה בהבשלה 
הפנימית ובשבירת הצבע. מאידך, בקרקעות חוליות התפתחות 
העצים על טרוייר איטית יותר, וגודלם הפיזי קטן יותר. סבילה 
לטריסטזה אך מפתחת עם שמוטי אי התאם הגורם לניוון העץ 
לאחר כ-10 עד 20  שנים. רגישה מאד לגיר, ובקרקעות כבדות 

במישור החוף ולמליחות.

C– 35
 כנה ציטרנג' )מיכלוא של תלת עלה ותפוז(. מקורה במכלוא 
'רובי' חצי דמי. בולטת   'תלת עלה' עם תפוז  קליפורני של 
בהשפעה חיובית  על היבול וגודל הפרי. רגישה מאד למלח 

)NaCl( ולקרקעות גרניות . 

מחלות עיקריות
אילוח בפטריית  הנגרם עקב  ענפים  ריקבון  ספוגי.  ריקבון 
ו/או שבר של ענפים  זה גורם להתייבשות  גנודרמה. ריקבון 
בעיקר כשהם נושאים פרי. עצי השמוטי רגישים מאד  לפטריית 
הגנודרמה החודרת לעץ בעיקר דרך פצעי גיזום פתוחים, ולא 
גם דרך סדקים בקליפת העץ. לחות מעודדת  מטופלים אך 
את הפטרייה. השקייה בהתזה/המטרה לעיתים קרובות יוצרת 
תנאים נוחים לפטרייה ומגבירה את הנגיעות. עיצוב נכון של 
ענפי העץ הצעיר בצורת גביע ומניעת היווצרות לחץ של ענף 
על ענף, חיטוי השלד עם תכשירי נחושת )גופרת נחושת 1% או 
נחושת הידרוכסיד 0.3%( ומריחת פצעי גיזום עם משחה שחורה 

'תפזיל', עשויים להפחית מאד נגע זה. 
טריסטזה

מחלת וירוס התוקפת בעיקר שמוטי מורכב על חושחש, ו/או 
לימטה עם תמך חושחש. המחלה גורמת לירידה ביבול וגודל 

הפרי במקרה הטוב, ולהתנוונות עצים  במקרה הפחות טוב.
ריקבון צוואר השורש.

נגרם על ידי פטריית הפיטופטורה התוקפת את צוואר השורש עד 
להמתתו של העץ.  כנת 'רנגפור ליים' רגישה מאד לפיטופטורה. 
המעבר להשקייה בטיפטוף, צימצום מרווחי ההשקייה ומיקום 
טובים  לחות  תנאי  יוצרים  השתיל  לגזע  בסמוך  הטפטפת 
להתפתחות הפטרייה. חיטוי אזור צוואר השורש במרק בורדו 

2% ואוורור האזור, עשויים בהחלט להקטין את ממדי הנגע.

ספרות מצוטטת
ארנר י., תגרי א. 2005, בחינת טיפוסי שמוטי חדשים. המחקר . 1

האזורי להדרים מחוז רעננה-חדרה. דו"ח לשנת 2005.
 בר יוסף משה, 1969. מחלות וירוס בהדרים. השדה נ': 2304-303. 
ושיחזור טיפוסי שמוטי . 3 1992, סלקציה  י., תגרי א.  ארנר 

מצטיינים. דו"ח לשנת 1992. מוגש לועדת מגדלים אזורית  
מחוז רעננה. 

ראובני ב., אשכנזי ש., ארנר י., שקד א., קפלן י., 1989, ניסוי . 4
כנות, מקורות רכב ונינוס שמוטי בתנאי שינטוע. עלון הנוטע 

.1175-1780 ,)10( 43
סדובסק א., גל ב., בר זכאי י. 1996, שמוטי בישראל עבר הווה . 5

עתיד. חוברת בהוצאת משרד החקלאוצת, שירות ההדרכה 
והמקצוע, המחלקה להדרים.

מונסליזה ש., תשל"ו, גידול הדרים. אינציקלופדיה לחקלאות, . 6
כרך 3 עמ 151-131. 

קנוניץ ש., ורדי ע., ברוש פ. 2001. רשימת זני הדרים בישראל. . 7
המחלקה להדרים, שה"מ, משרד החקלאות.

 מהסוף צ.ל. תוספת בצבע אדום 4שורה  3עמוד 
ע"י יאיר אורן יבדל"א, בורר מעץ מצטיין בפרדס שמוטי  בניר גלים  – 'ניר גלים'

 . פרופ' שמעון פאפו, ושמואל אשכנזי ז"ל
 
 
 

 שורה אחרונה תוספת באדום 4עמוד 
 

 S.T.Gקווי ניקוי זנים 
מקורם בעצי שמוטי מצטיינים, נגועים בגורמי מחלות ויראליות לאחר  שעברו ניקוי 

 יוסף וציוותו.-בעיקר על ידי הוירולוג פרופ' משה בר S.T.Gבשיטת 

 
 בהתחלה לפני וולקהמרייאנה להוסיף תמונה זו : 6עמוד 

 
 

 
 . 5X2שמוטי ניר גלים על כנת רנגפור ליים. מרווחים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 2X5 שמוטי ניר גלים על כנת רנגפור ליים. מרווחים



מדור

22

השיר הזה נכתב בשנת 1938 לקראת 
לקטיף  חרוד  עין  ילדי  של  גיוס 
אין  כבר  הגלבוע.  שליד  בפרדס 
גיוסים  פרדסים ליד הגלבוע, אין 
וגם אין בית אריזה ומי זוכר שקטפו 

אשכוליות במקטפה?  
שנת יצוא ההדרים תשע"ז נפתחה, 
ספטמבר חלף, גם אוקטובר-נובמבר 
ואפילו דצמבר חלף עבר לו. בית 
אריזה גלבוע שהיה תמיד פותח את 

העונה, קולו נדם.  
עצוב , עצוב לראות בית אריזה סגור.   
במשך השנים נפרדנו מחלקם הגדול 
של מייסדי ומשתמשי בית האריזה, 
בשמם ובשם אלו שהיו חלק ממנו 
עד לאחרונה אני רוצה ברשימה זו 
להיפרד מבית האריזה. מוסד שהיה 
שם דבר בענף ההדרים בארץ, מוסד 
לעובדים  לפרדסנים,  בית  שהיה 

ולאנשי המחקר וההדרכה.
זכיתי להיות מנהל ביה"אר בשנים  
1986-96, שנים של תמורות גדולות, 
תנובה אקספורט פשטה את הרגל, 
ושיווק פרי ההדר נפתח לתחרות, 
בשנים האלו למדתי להעריך מהו 

כוחו של בית האריזה.

פרידה
אמנון סתוי

פומלו ב"גילבוע"

להלן זרקור על חלק ממאפייני הייחוד
של בית אריזה הגלבוע כפי שאני הכרתי אותו

בתנאים 	  התברך  הגלבוע  אזור 
הטובים ביותר לגידול איכותי של זני 
ופומלית, איכות  האשכוליות, פומלו 
זו נשמרה והתחזקה ע"י מנהלי ועובדי 
בית האריזה שעשו הכל על מנת לשווק 
תוצרת מובחרת בפרי, צורת הקרטונים 

והמשטחים.
בגלבוע ראו תמיד את הפרדסנים כנכס 	 

ברמת  בעיקר  לכן השקיעו  העיקרי, 
הגיע  והיחס, כתוצאה מכך  השירות 

לבית האריזה פרי מכל רחבי הארץ.
מספרו של בית אריזה במועצה לשיווק 	 

פרי הדר היה 77, כשנפתח היצוא כל 
היצואנים הישראלים ביקשו שנצטרף 
לציין  ידעו  כולם  הקונים  אליהם, 
77  הביקוש  את האיכות של ביא"ר 
לאשכולית שלנו היה גדול .                                                                                                                       

צוות בית האריזה ידע למיין את הפרי 	 
באחוזי אריזה גבוהים ובמספר פסילות 
נמוך של הביקורת , פרמטרים שהשפיעו 
רבות על יעילות בית האריזה ואמינות 

כלפי המגדלים.

בבית אריזה הגלבוע המנהל היה גם 	 
איש השדה, היה קשר בלתי אמצעי עם 
המגדלים , אנשי ההדרכה והמחקר נענו 
בחפץ לב לעריכת ניסיונות. ניסויים  אין 

ספור כאלו נערכו אצלנו.     
צוות בית אריזה חרת על דגלו חדשנות, 	 

הניסיונות  הראשונים  נערכו  אצלנו 
וגם  באשכוליות  גם  פרי  לשטיפת 
היינו הראשונים להשתמש  בפומלו, 
במערכות אלו.                                                                                        

המעבר משינוע הפרי מהפרדס לבית 	 
אריזה ברמסע נוסה והחל בגלבוע.

 והיו עוד... במשך 12  שנים ברציפות 	 
צוות בית האריזה  התקיים באחריות 
יום עיון לזכרו של שלום קרליץ ז״ל 
שנפטר בהיותו מנהל בית האריזה. יום 
העיון היה מפגש מרגש של כל העוסקים 
: פרדסנים, מדריכים,  בגידול הדרים 
אנשי מחקר ואקדמיה, היו אלה מפגשים 
מרתקים שהפכו את כולם למשפחת 

הפרדס.

 ַּבַּמְקֵטָפה, ַּבַּמְקֵטָפה
 ִנְקֹטף, ִנְקטֹף ֶאְׁשּכֹוִלָּיה

 ָהֶאְׁשּכֹוִלית ַהְּצֻהָּבה
 ִהיא טֹוָבה ַאף ְטִעיָמה
 ִנְׁשַלח אֹוָתּה ָּבֳאִנָּיה

ֹיאְכלּו אֹוָתּה ְּבַאְנְּגִלָּיה!
 ֵהיָדד, ְיִחי ְּפִרי ֵעין ֲחרֹוד
ָהֶאְׁשּכֹוִלית טֹוָבה ְמאֹוד
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משרד החקלאות ופיתוח הכפרבפרדס
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

ינואר - פברואר 2017
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

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

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ

‰¯Î˘‰Ï

קטיף הזן 'אורי' החל  בחודש דצמבר, להזכירכם, הזן 'אורי' הוא 
הזן העיקרי בענף ההדרים ומהווה כשליש משטחי ההדרים בארץ. 
בעונה הקודמת הייתה עונת שפל בזן זה, ובשנה הנוכחית אנו 
מצפים ליבול גבוה וליצוא של כ-90,000 טון. לקבלת ההכנסה 

המרבית מהפרי, עלינו להקפיד לכוונו ליעדיו השונים: ליצוא, 
לתעשייה או לשוק המקומי, בהתאם למחירים הצפויים להתקבל 
ממשווקי הפרי השונים. במקביל לקטיף הפרי ולשיווקו, עלינו 
להכין את הפרדסים לעונה הבאה, ולכן מומלץ לפעול בהתאם 

להנחיות כלהלן.
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גיזום ודילול עצים בפרדס
מומלץ לגזום או לדלל בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן 
מועדות לפגיעת קרה ורוחות במהלך החורף. בחלקות המועדות 
לקרה ולרוחות חזקות - כדאי להמתין לסוף החורף. שיטות הגיזום 

והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור. 

זבוב הים התיכון

דילול עצים - בשנים האחרונות הוכח שבדילול מחצית מהעצים 
בחלקות שניטעו בצפיפות גבוהה ובמעבר לגיזום ידני לפתיחת 
מרכז העץ ולפתיחה בין העצים - ניתן להגדיל את היבול ואת 
גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה במהלך 4 שנים )שמינית 
מהעצים מדי שנה( חלקות בצפיפות של 100 עצים לדונם ויותר; 
או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( חלקות בצפיפות של 85-65 

עצים לדונם.
בעונה שלפני הדילול יבוצע גיזום מעברים רק בעצים המיועדים 
לדילול, והעצים הללו יוקטנו באופן ניכר. אין לדלל פרדסים 
ניווניות כמו ריקבון ספוגי, פקלת, מלסקו,  החולים במחלות 

טריסטזה ואי-התאם.
גיזום מכני, צמרת ושדרה - יש לבצע בהדרגה פתיחת שדרות 
והורדת גובה במהלך שנים אחדות ולא בפעם אחת )גיזום חריף 

גורם לפחיתה ביבול, המלווה בצימוח חזק(.
גיזום צמרת מכני עדין יבוצע באלכסון בזווית של 20°-30° 
מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר מגיזום 
ענפים עבים ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של כ-40-30 
ס"מ מבסיסם. כאשר גיזום מכני מבוצע מדי שנה, צמרת העץ 
מצטופפת ונאטמת לאור, ואז יש לגזום ענפים באופן ידני ומבוקר. 
סגירת  יבוצע באלכסון למניעת  ידני  או  גיזום שדרה מכני 

המעברים, לשמירת מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות ולהבטחת 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 מטרים בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. 
פתיחת השדרות תיעשה ע"י גיזום ענפים בולטים מקו החופה.
גיזום שמלה: שמלת עץ נמוכה מאוד בעצים מבוגרים יש לקצר 
לגובה של חצי מטר מהקרקע, כדי למנוע הדבקה של הפרי 
בריקבון חום ועלייה של מזיקים כמו כנימות, נמלים וחלזונות 
- מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכן כדי לאפשר פיזור טוב 
של המים בזמן ההשקיה. אם הקרקע מושקית במים מושבים, 
יש להקפיד הקפדה יתרה על מניעת המגע בינה לבין הפירות. 
הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים 

והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. 
פטריית   - לסין  לשיווק  המיועדות  בחלקות  גיזום שמלה 
הפיטופטורה סרינגי נחשבת בסין פטריית הסגר, ואסור בתכלית 
האיסור שיגיע לשם ולו פרי אחד המאולח בה. בהתרחש מקרה 
של אילוח בפטריית  הפיטופטורה סרינגי עלול להתבטל יצוא 
ההדרים כולו לסין. לפני כשלוש שנים נתגלתה הפטרייה במשלוח 
3 שנים. הסינים  זאת הופסק השיווק למשך  ובעקבות  לסין, 
דורשים כי שמלת העץ תהיה בגובה מינימלי של 40 ס"מ בעת 
הקטיף. דרישה זו מחייבת גיזום שמלה של 70-60 ס"מ לפני 
האביב, בהנחה שפירות העץ מנמיכים את ענפי העץ בשל כובד 

משקלו של הפרי במהלך העונה.
פתיחת חלון )חילון( - מוסיפה הארה בחובו של העץ ומפחיתה 
מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ משפרת את 
החנטה במרכזו ותורמת לתוספת יבול המוגן מפגעי מזג האוויר. 
תוספת האור מפחיתה התייבשות ענפונים פנימיים ומקטינה 
יבש למניעת שפשופים הגורמים לכתמי  בגיזום  את הצורך 
כסף בפרי הפנימי ובפרי הנופל פנימה עם העלייה במשקלו. 
יש למנוע פתיחה חזקה מדי של החלון כדי למנוע קרינה ומכות 

שמש בזרועות העץ.
)פרוסה( של  גזרה  פתיחת דלת - נעשית באמצעות הוצאת 
שישית עד רבע מהיקף העץ, מבסיס העץ עד לגובה של שני 
שלישים מהעץ, ומהיקפו עד לגזע. מרכז הדלת יופנה למרכז 
השורה. פתיחת הדלת תיעשה לכיוון צפון בשורות הנטועות 
ממזרח למערב, ובכיוון מזרח בנטיעת צפון-דרום. רצוי להימנע 
מפתיחת דלת לכיוון דרום ומערב מחשש לפגיעת מכות שמש 
וחום בגזע ובזרועות העץ. יש להלבין זרועות וענפים ראשיים 
שנחשפו לקרינת שמש כתוצאה מפתיחת הדלת כדי למנוע מכות 
שמש. פתיחת הדלת משפרת את יעילות הריסוסים ומאפשרת 

גישה קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף. 
יש להסיר בקביעות את כל הלבלובים המתפתחים על הזרועות 

ולסלק ענפים הצומחים לתוך הדלת כדי למנוע את סגירתה. 
גיזום מעברים - מומלץ לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 
1.0-0.5 מטר בין עץ לעץ מהקרקע עד לצמרות. במרווח נטיעה 
0.5 מטר;  גיזום מעבר של  2 מטרים בין העצים מומלץ  של 
במרווח נטיעה של 3 מטרים בין העצים מומלץ גיזום מעבר 
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של 0.75 מטר; ובמרווח נטיעה של 4 מטרים בין העצים מומלץ 
גיזום מעבר של 1 מטר. גיזום זה מונע את התייבשות האזור בין 

העצים ותורם להוספת שטח פנים בפרי גדול. 
גיזום ודילול ידני של ענפים בחופת העץ - יש לדלל רבע עד 
שליש מענפי העץ על ידי גיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים 
בענפים צעירים. גיזום זה משמש לעיצוב העץ לממדים הרצויים 
לאור; מפחית התייבשויות  ולפתיחת החופה  ורוחב(  )גובה 
פנימיות; מעודד צימוח צעיר; מפחית התפרצויות של כנימות 
קמחיות ומשפר את יישום התכשירים בריסוס. גיזום ידני זה 
מומלץ במיוחד בזנים שגודל הפרי בהם משמעותי מאוד, משום 
שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ופרי גדול יותר, לעומת 

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

הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.
מועד גיזום לימון וליים – המועד המומלץ הוא באביב, מחשש 
לפגיעה בעץ כתוצאה מאירועי קרה במהלך החורף, ולעידוד 
צימוח צעיר חורפי הרגיש למלסקו. הלימון והליים רגישים מאוד 
לקרה. חלקות שנגזמו בעבר בתחילת החורף נפגעו כתוצאה 

מקרה, לא פרחו ולא הניבו פרי בעונה העוקבת.
אורי, מור וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת 
ושדרה לאחר שנת שפע ולקראת שנת השפל. עיקר הפרי בשנת 
שפל אמור לחנוט על פריחה שתהיה בענפים שצמחו בחלקו 

העליון של העץ בשנה החולפת ובמעטפת העץ החיצונית.
יחסית בצמרת,  גיזום מוקפד  לקראת שנת שפע רצוי לבצע 
לווסת את  ובמעברים שבין העצים, במטרה  בשדרת העצים 

הסירוגיות בזנים הללו.
גיזום מיוחד לאודם - הזן אודם הוא זן פורה מאוד בדרך כלל, 
בעיקר לאחר שנת שפל. הגיזום באודם ייעשה בשונה משאר 
הזנים. בנוסף לדלת, יש לפתוח בעץ מפרצים ברוחב של 40-30 
ס"מ מתחתית העץ ועד הצמרת. המפרצים ייפתחו בצד העץ 
הנגדי לדלת ובצדי העץ בחלק הפונה לעצים השכנים. גיזום 

זה יחלק את העץ ל-4 חלקים מופרדים.
בנוסף, יש לדלל ענפים במעטפת העץ במקומות צפופי ענפונים 
ועלווה. מטרת הגיזום היא דילול במקור של חלק מהפריחה 
והקניית גישה טובה לריסוסי ההגדלה והדילול, ובמידת הצורך 

גם לדילול הידני.
וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה  זרועות  הלבנה - 

          עץ אודם לאחר הגיזום        עץ אודם לפני הגיזום                 

מגיזום חריף, יש להלבין מיד למניעת מכות שמש והתפתחות 
פטריית הסכיטלידום ליגניקולי - מחלת ההתמוטטות השחורה.

הדברת מזיקים
זבוב הים התיכון - הזבוב היה פעיל מאוד בחודשים אוקטובר-
נובמבר. נגיעות קלה או בינונית נראתה במרבית חלקות הזנים 
הרגישים: מיכל, קארה-קארה, מירב וניוהול. סקסס רוסס מהאוויר 
בהיקפים גדולים ובמועדים תכופים של אחת לשבוע. גם בשטחים 
שהותקנו בהם מלכודות לכידה, נדרשו ריסוסים נוספים בעקבות 

הפיקוח שבוצע שם. 
מזיק זה הוא מזיק הסגר במדינות רבות שאינן סובלות רימות 

זבוב או ביצים בפרי, ולכן אנו נדרשים לערנות רבה בנושא.
חלקות נגועות בפייחת - להסרת הפייחת מומלץ לרסס בשמן 
קיצי בריכוז 1%. לאחר הריסוס יש להמתין לפחות שבוע לפני 
הקטיף. הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה ע"י 

הגשם ובבית האריזה. 
תריפס הסחלב - מזיק שהופיע בשנים האחרונות בחלקות של 
אשכולית בגליל העליון, בגליל המערבי ואף באזור חוף כרמל. 
המזיק נמצא בעיקר בחיבור בין הפירות באשכולות ובנקודות 

המגע בין העלים לפרי. 
אקרית הפקע - פוגעת בפקעים, ומכאן שמה. לרוב רמת המזיק  
והנזק מתבטא בעיוות הפירות  נמוכה,  ישראל היא  בפרדסי 

נזק של תריפס הסחלב בפירות אשכולית אדומה
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ובעיוות העלים. בשנים האחרונות נראית פגיעה גם בפירות 
בוגרים בנקודות המגע שבין הפירות.

מעקב בררה - במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר 
בזמן  זאת  ולמיינם. אפשר לעשות  גורמי בררה של מזיקים 

ניתן, יש לבקש  הקטיף במכלי הקטיף או בבית האריזה. אם 
מבית האריזה לפרט את הסיבות לבררה. הדבר חשוב ביותר 

לגבי ממשק ההדברה בעונה הבאה.
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 

בעש התפוח המדומה.

נזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה

עש התפוח המדומה בפרי הדר

שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה
של עש התפוח המדומה

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

וזחלים. פרי נגוע  ויזואלי יעיל לאיתור ביצים  ניטור ופיקוח 
שובר צבע מוקדם יחסית לפירות האחרים, ומופעו דומה לפרי 
הנגוע בזבוב הים התיכון. יש לבדוק גם פרי שנשר על הקרקע. 
בחלקות הדרים הסמוכות לפונדקאים המועדפים על העש, כמו 

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

'ביו-יום'.
אמצעי ההדברה העומדים לפי שעה לרשות מגדלי ההדרים הם 
בלבול על ידי 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 סופר, המורשה בפרדס 
להדברת מזיקים אחרים, ידוע גם כקוטל עש התפוח המדומה. 
פרדסן, המבחין במזיק זה בחלקתו, יזמן 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 
http://www.itrolab.com/wp-content/ יתרולאב:  חברת  של 

uploads/2014/08/citrus-addition-final_5-2016-.pdf

השקיה ודישון 
מבוא

ביותר  2016 התאפיין כאחת מעונות הסתיו השחונות  סתיו 
מאז תחילת המדידות בראשית המאה הקודמת. בנוסף לעצירת 
הגשמים במהלך חודש נובמבר, נרשמו במקומות מסוימים במהלך 
שבוע-שבועיים בנובמבר נתוני התאדות של יותר מ-7 מ"מ 
ביום, לפי פנמן. זאת, כאשר הגורם העיקרי לעליית ההתאדות 
בשיטת פנמן, הוא עצמת הרוח הקיצונית שהשפיעה רבות על 
תצרוכת המים של הפרדסים שהיו עמוסי פרי ובשלב קריטי 

מאוד מבחינת הפרדסן.
בעבר, בשנים ממוצעות בצפון הארץ ובמרכזה ניתן היה להפסיק 
את ההשקיה במהלך חודש נובמבר, אך השנה מרבית הפרדסנים 
המשיכו להשקות בממוצע עוד כ-100 מ"מ. בחלקות המושקות 
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במי קולחין העשירים ביסודות הזנה )במיוחד אשלגן וזרחן( 
וכן בפרדסים שבהם המשיכו לדשן במהלך כל נובמבר 2016 
- ניתן בעונת ההשקיה של 2017 להפחית בממוצע 20%-10% 

מהדישון ביסודות אלה.

השקיה
בעונת החורף יש להשקות רק בעת עצירת גשמים ממושכת. 
לבדיקת מצב רטיבות הקרקע מומלץ להשתמש בטנסיומטרים או 
בקידוח באמצעות מקדח קרקע באזור בית השורשים. בנטיעות 
צעירות באדמות חוליות, ובעיקר באזורים החמים והשחונים, 
חשוב מאוד להקפיד על כך שמערכת השורשים לא תיבש. 
באזורים גשומים באדמות כבדות יש לדאוג למניעת עודפי 
מים סביב השתילים הצעירים, במיוחד כאשר הם אינם נטועים 

על גדודיות.

דישון אשלגני חורפי
פרדסנים המשלימים את מנת האשלגן באמצעות פיזור אשלגן 
כלורי בחורף, יפזרו את מנת הדשן לאורך שלוחת הטפטוף, 
כחצי מטר מכל צד של השלוחה. אין ליצור גושי דשן העלולים 
לגרום להמלחה. אם כמות המשקעים אינה מספקת, ניתן להפעיל 
באופן טכני את ההשקיה במהלך עונת החורף ובכך למוסס את 

הדשן המוצק.
תרומת הדישון באשלגן בחורף

1. אשלגן כלורי מכיל את היון כלוריד שאינו רצוי לצמח ומהווה 
גורם מכביד נוסף למליחות הקרקע. כאשר מדשנים בו בעונת 
הגשמים יישטף הכלוריד מהקרקע. עם זאת, האשלגן הוא קטיון 

הנספח לקרקע ואינו נשטף גם בעונת גשמים ברוכה.
2. בחלקות רבות המושקות במי קולחין, רמות הזרחן בעלים 
גבוהות ואין צורך בתוספת דשן זרחני במהלך עונת ההשקיה. 
לפיכך, אם ידושן הפרדס בחורף באשלגן כלורי – אזי בעונת 
ההשקיה יהיה צורך בדישון בחנקן בלבד, והדבר יחסוך את 

השימוש בדשנים מורכבים, שהם יקרים יותר. 

המלצות כלליות ליישום אשלגן בחורף, בהתאם לכמות הנדרשת 
ולסוג הקרקע

השלמתסוג הקרקע
30 יחידות

השלמת
20 יחידות

השלמת
10 יחידות

15 יחידות בחורף;חול חמרה
15 יחידות במהלך 

עונת ההשקיה

15 יחידות בחורף;
5 יחידות במהלך 

עונת ההשקיה

כל הדישון 
בחורף

קרקע כבדה 
ובינונית

20 יחידות בחורף;
10 יחידות במהלך 

עונת ההשקיה

כל הדישון 20 יחידות בחורף
בחורף

הגנה בפני קרה
והדבר מחייב  סיכון לאירועי קרה,  יש  סוף חודש מרס  עד 
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 את הנזק 
ככל האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים ולח - לעידוד 
קליטת החום ואגירתו בשעות היום ולפליטתו 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 עד לגובה של 50-40 
ס"מ מעל פני הקרקע בקרטון גלי. לקראת קרה קשה מפעילים 
המטרה או התזה שהותקנו מראש במקומות המועדים לנזק, 
ומפסיקים להרטיב רק לאחר שכל הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס.

הדברת מחלות
ריקבון חום

כדי למנוע הגעה של פרי נגוע לבית האריזה, חובה לרסס כחודש 
לפני הקטיף באחד התכשירים המומלצים להדברת הריקבון. יש 
לחזור על הריסוס כלהלן: אם ירדו ממטרים בכמות גדולה מ-300 
מ"מ - יינתן ריסוס במרק בורדו; אם כמות הגשם הייתה כ-200 
מ"מ, ירוססו תכשירי נחושת אחרים, במיוחד בקרקעות כבדות.

התכשירים המומלצים:
מרק בורדו 1% )להכנת 1% מרק בורדו ב-100 ליטר מים   .1
ממסים 1 ק"ג של גופרת נחושת אבקה טחונה דק ומוסיפים 
1 ק"ג סיד כבוי(. יש לוודא שרמת ה-pH תגיע ל-7 )ניתן 

לבדוק באמצעות נייר לקמוס(. 
אין לרסס מרק בורדו בהופעת לבלוב צעיר מחשש לצריבות.  
נחושתן: תכשיר נחושת גפרתית בתוארית נוזלית, ליישום   .2

בריכוז 0.3%.
תכשירי הידרוקסיד הנחושת: קוצייד 2000 בריכוז 0.25%   .3
או בלו-שילד, פונגרון וצ'מפיון בריכוז 0.3% או מרק בורדו 
אולטרה בריכוז 0.25%, פרסול מגורען בריכוז 0.18% או 

צ'אמפ פלו 0.3%-0.25%.
תכשירי אשלגן זרחיתי )קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז 0.25%.   .4

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

לאחר ריסוס בשמן אין לרסס בתכשירים שהוזכרו למשך חודש 
ימים.

מאלסקו
יש לעקור את העצים הנגועים במחלה ולגזום ענפים נגועים. יש 
לשרוף את הגזם. כדי למנוע הפצת נבגים של הפטרייה לעלי 
העץ, יש לרסס במרק בורדו בריכוז 1.0%-0.5% או בקוצייד 
2000 בריכוז 0.25%. הריסוס מומלץ באתרוג, בלימונים, בליים 
ובקליפים שונים הנמצאים באזורים נגועים. בחלקות הנגועות 
במחלה, יש לחזור על ריסוס הנחושת לאחר ירידת 150 מ"מ 
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גשם - כאשר הריסוס מבוצע בתכשירי נחושת הידרוקסיד; ולאחר 
ירידת 250 מ"מ - אם הריסוס מבוצע במרק בורדו. 

טיפול בנטיעות סוף הקיץ 
פרדסנים שטרם הוציאו את מקלות הבמבוק תומכי השתילים 
המגיעים מהמשתלה - מומלץ שישלפו אותם בשלמותם מהקרקע 
וירחיקו אותם מסביבת העץ. אם יש צורך בתמיכה, ניתן להשתמש 
בכל מקל תומך אחר שיוצב במרחק של 30-25 ס"מ מגזע העץ. 
אם התפתח ריקבון צוואר השורש, מומלץ לפתוח "גומות אוויר" 
ולמרוח את הגזע במרק בורדו בריכוז של 2%. אפשר לטפל גם 
בתכשירי נחושת מורשים אחרים, אך יעילותם פחותה מזו של 
המרק בורדו. חשוב שצוואר השורש של השתיל יהיה חשוף 
תמיד. אם התפתח ריקבון גם בשורשים עצמם, אזי יש לטפל 
ברידומיל גולד 480. אופן הטיפול הוא כלהלן: מכינים תמיסה 
)או  ומצניעים אותה מתחת לטפטפת  של 0.04% מהתכשיר 
לטפטפות( בכמות של 100 סמ"ק לעץ בן שנה אחת, ועד 500 
סמ"ק לעץ שגילו שלוש שנים. יש להצניע את החומר בהשקיה.

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה בעונה זו מומלץ לרסס תכשיר מונע הצצה 

בשילוב תכשיר קוטל עלווה.
)דיאורקס, דוריאן, דיוקרון,  תכשירי דיאורון  מונעי ההצצה: 
גליגן,  גול,  )אוקסיגל,  אוקסיפלורפן  תכשירי  סאנדורון(, 
גליל, גלאון(, תכשירי דיפלופניקן )פאלקון, לגטו(, והתכשיר 

INDAZIFLAM  )אליון(.
קוטלי העלווה: תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, 
גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי ברומסיל 
)הנטר, אורגן(, תכשירי D-2,4 )אלבר-סופר, אמינובר, אמינופיליק, 
סאנפאן-סופר( ותכשירי גליפוסינת אמוניום )בסטה, בומבה, 

פאסטר, בסט ביי(. 
טבלה עם פירוט כל התכשירים, מופיעה ב"עת הדר" גיליון  119.

את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה 
ינבוט, הגה, ארכובית,  הרב-שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, 
ירבוז עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: 
יודברו בריסוס  וכרוב החוף  צמחי חלמית, סרפד, מרקולית 
הכולל ברומאסיל )100 ג'/ד'(. עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 

במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה 5 ג'/ד'.
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 על פי 

הרשום בתווית.
מודגש בזאת כי אין לרסס בשום פנים ואופן על הפרי שמא 
יימצאו עליו שאריות הדברה שיפסלו אותו ליצוא, ובשל החשש 

מצריבות, מנשירה ומשבירת צבע.

המלצות לריסוס להדברת עשבייה
בגילים השונים

פרדסים שגילם שנה אחת
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל 
צד של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות למניעת סחף. יש 
נזקים מחומרי  גזעי השתילים כדי למנוע  להימנע מהרטבת 

הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות להגנתם.
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה, בומבה, פאסטר 
או בסט ביי בריכוז 2%-1%. למניעת הצצה מומלץ לשלב חומרים 

אלו באחד מהתכשירים שלהלן: 
ודומיו( במינון של 250-200  )גול  תכשיר אוקסיפלורופן   .1

ג'/ד' - מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.
אמיר או תבור 250 ג'/ד' )שילוב של אוקסיפלורופן  וקרב(   .2

- מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.

פרדסים צעירים שגילם 3-2 שנים
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל צד 
של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת 
גזעי השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים 

תתרום רבות להגנתם.

מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
אוקסיפלורופן במינון של 300-250 ג'/ד' + תכשיר גלייפוסט   .1

בריכוז של 1%.
ג'/ד' + גלייפוסט בריכוז  אמיר או תבור במינון של 250   .2

1%-0.5%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר  בשילוב  לדונם  סמ"ק   150 של  במינון  מגלן   .3
אוקסיפלורופן במינון של 300 סמ"ק לדונם + גלייפוסט 
בריכוז של 1%-0.5%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר דיפלופניקן )פאלקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד'   .4
+ מגלן במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז 
של 1.5%-1% )התכשיר מגלן ימנע בהמשך נביטת דגניים 

וכשות(. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
 + 15 סמ"ק/ד'  )אליון( במינון של  תכשיר אינדאזיפלאם   .5
תכשיר גלייפוסט בריכוז של 1% )משנה שלישית ומעלה 

בלבד(.

פרדסים מבוגרים )שגילם מעל 4 שנים(
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
גלייפוסט 1% + אורורה 5 ג'/ד' או אוקסיפלורפן 25 ג'/ד'. 
תכשירי אורורה ואוקסיפלורפן אינם מונעים הצצה בריכוז 

זה אלא פועלים לשיפור ההדברה של עשבייה קיימת.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או   .2

הנטר 100 ג'/ד'.
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אוקסיפלורופן 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט 1.5%-  .3
.1%

לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט   .4
.1%-1.5%

15 סמ"ק/ד' +  )אליון( במינון של  תכשיר אינדאזיפלאם   .5
תכשיר גלייפוסט בריכוז של 1.5%-1% )משנה שלישית 
ומעלה בלבד(. יש לרסס רק אם צפוי גשם של 20 מ"מ לפחות 

בתוך שבועיים.

חשוב: 
אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורופן )גול ודומיו( בעת פריצת  א. 

הלבלוב האביבי מחשש לצריבות.
רצוי לרסס בתכשיר אוקסיפלורופן רק כאשר צפוי גשם  ב. 
תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר לפני 

התנדפותו.

בכל שילוב של קוטלי עשבים יש עשבייה חמקנית )עמידה  ג. 
לשילוב(. מומלץ לעקור עשבייה זו לפני פריחתה כדי למנוע 

את התבססותה.

הערות:
הזון ממשפחת הדגניים עמיד לתכשירי גלייפוסט ולתכשירי 
אוקסיפלורופן, ולכן בחלקות המאולחות בעשב זה יש להשתמש 

בתכשירי ברומאסיל.
הקייצת נובטת בסתיו ונשארת נמוכה כל החורף, אך בהיותה 
 .2,4-D-גבוהה מ-10 ס״מ היא עמידה לברומסיל, לגלייפוסט ול
משום כך, בעודה נמוכה מומלץ להדבירה בגלייפוסט 1.5% + 
תכשירי D-2,4 בריכוז 0.3%. לרוב הנביטה אינה אחידה, וייתכן 

שצריך יהיה לחזור על הטיפול. 

נא לזכור ולשריין את מועד האירוע,

בתאריך 14/2/2017 , יום ג' ,

יתקיים יום העיון השנתי של ענף ההדרים ,

לזכרם של שמואל אשכנזי וד"ר עליזה ורדי ז"ל .

יום העיון יתקיים באולם  ע"ש כהן במנהל המחקר החקלאי.
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אפשר ללמוד ממדינות רבות בעולם כיצד הן מגינות על החקלאות. 
שוויץ למשל, מפצה את החקלאים המִגנים על המדרונות מסחיפה 

המייפה את הארץ ומושכת תיירים מכל העולם. 
גם החקלאות הישראלית זוכה לשבחים בעולם ואולם זה לא 
הועיל לה והיא נרדפת בביתה שלה.תחרות היא דבר בריא, אבל 
אל תמכרו לנו שהחקלאים הם המקור ליוקר המחייה. אנו הרי 
מכירים את הטריק - לאחר שתקרוס החקלאות ויבטלו מכסים, 
ידאגו היבואנים ליצור קרטל שימנע הורדת מחירים והמבנה 
הריכוזי של המשק יאפשר זאת. הבנקים עשו זאת וגם היבואנים 
יכולים. לפני שאתם מייבאים תעשו סדר בבית. טפלו בגוזרי 
הקופונים, המבנה הריכוזי של המשק, פערי מחירי המים בין 
האזורים השונים, רשתות השיווק וכל הגורמים שהשפילו את 

החקלאי ואילצו אותו למכור את תוצרתו במחירים מגוחכים 
כשהם חוגגים בדרך אל הבנק.

 החקלאים פועלים מתוך כאב אמיתי. 
בואו נזקוף את קומתם ונהיה גאים 

בתרומתם,  בואו נצדיע  להם. 

אני מוכן לשלם מעט יותר כדי שימשיכו לגדל עגבניות בערבה 
ולשתול זיתים בגליל. היבוא החופשי הוא דבר מועיל, אולם 
לא במחיר פגיעה אנושה ברווחיות החקלאי שתגרור לנטישת 
החקלאים שהפכו לזן נכחד. החקלאים פועלים מתוך כאב אמיתי.      
בואו נזקוף את קומתם ונהיה גאים בתרומתם, בואו נצדיע להם.

המשך מעמוד 6

מחירי פרי הדר לחג המולד כפי שנתקבלו מלקוח גרמני
Partner Information, .. is for Grower-Partners , friends and internal use.
 does not go to customers ! We ask you not to copy or ... forward the report!
 ...is without engagement in any regard or guaranty: Information’s,  and calculations have to be checked…  

המוצר אריזה זן מניין ארץ ק"ג מינימום מקסימום לק"ג מגמה 

lemons 15 פרימפיורי 80 ES 15.00 14,00 € €   15,00  € 0,97 down
lemons 15 פרימפיורי 90 ES 15.00 14,00 € €   15,00  € 0,97 down
lemons 15 פרימפיורי 100 ES 15.00 14,00 € €   15,00  € 0,97 down
lemons שכבה1 פרימפיורי 39 ES 7.00  6,75 €  7,00 €  € 0,98 down
Oranges 15 נבלינה 48-60 ES 15.00 9,00 € 10,00 €  € 0,63 down
Oranges 15 נבלינה 70 ES 15.00 8,00 € 11,00 €  € 0,63 down
Oranges 15 נבלינה 78 ES 15.00 8,00 € 11,00 €  € 0,63 down
Oranges 15 נבלינה 90 ES 15.00 8,00 € 10,00 €  € 0,60 down

Clementines 10 קלמנטינה 75 ES 10.00 7,00 € 8,50 €  € 0,78 down
Clementines 10 קלמנטינה 90 ES 10.00 7,00 € 8,50 €  € 0,78 down
Clementines 10 קלמנטינה 100 ES 10.00 7,00 € 8,50 €  € 0,78 down
Clementines 10 קלמנטינה 132 ES 10.00 7,00 € 8,50 €  € 0,78 down
Clementines 10 קלמנטינה  div ES 10.00 7,00 € 8,50 €  € 0,78 down

grapefruit OT סנרייז 35 IL 14.00 13,50 € 14,50 € 1,00 € limited
grapefruit OT סנרייז 40 IL 14.00 13,50 € 14,50 € 1,00 € limited
grapefruit OT סנרייז 45 IL 14.00 13,00 € 14,00 €  € 0,96 limited
grapefruit OT סנרייז 50 IL 14.00 12,00 € 13,00 €  € 0,89 limited
grapefruit OT סנרייז 55 IL 14.00 11,00 € 12,00 €  € 0,82 limited
grapefruit OT לבנות 35 IL 14.00 14,00 € 15,00 € 1,04 € limited
grapefruit OT לבנות 40 IL 14.00 14,00 € 15,00 € 1,04 € limited
grapefruit OT לבנות 45 IL 14.00 14,00 € 15,00 € 1,04 € limited



˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó

ÌÈÙÈÁ¯ ÌÈ¯È‚¯‚
 ˙ÈÏ¯ÈÓ ˙È¯ÙÂ‚ ¯È˘Î˙

 ˙ÂÈ¯ËÙ ÏËÂ˜ ¨WDG ˙È¯‡Â˙·
Ì¯Î· ÔÂÁÓÈ˜ ˙¯·„‰Ï

 ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡Â
ÌÈ¯„‰·         

 ˙ÂÈ¯˜‡ ÏËÂ˜
ÌÈ˜¯ÁÂ

 „ÚÂÈÓ ¨ÔÈË˜Ó·‡ ÏÈÎÓ‰
 ÌÈ¯‰Ó ¨˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï

ÌÈ˘Ú ÈÏÁÊÂ ÒÙÈ¯˙
 ÊÙ‡¯ËÏÂ‡ ÔÓ˘ ÌÚ ·ÂÏÈ˘·
‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡ „‚Î Ì‚ ÏÈÚÈ

 ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
 ˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â

È¯Ù ÈˆÚ·
 Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È

 ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ
‰˙Ó‰ ÈÓÈ

  ˙Â‚¯„‰ ÏÎ· ˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï
˙ÂÎ¯ ˙ÈÓÈÎ ˇ ˙Â‚ÂÓÓ ˙ÂÓÈÎ
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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
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שפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגל
קנייני פרי הדר לתעשייה  במחירי מפעל

∞µ∞≠µ≤±π≤¥∏ ∫נייד ¨∞¥≠∂≥∂µπ¥µ Æטל ¨≥∏πµµ כפר הרא¢ה

אנחנו נרתמים לטובת הפרדסנים°

קנייני פרי הדר לתעשייה  

אנחנו נרתמים לטובת הפרדסנים°אנחנו נרתמים לטובת הפרדסנים°

¥±
שנים

לפרדסנים° כקניינים אנו הנאמנים שלכם

אנו מעוניינים 
לתעשייהפרי הדר לרכוש 

ותיענו °פנו אלינו 
הנאמנות 

משתלמת !

מגדלי הדרים,


