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עונת היצוא 16/17 עומדת בפני סיומה. 
עונה  אחד מציוני הדרך הבולטים של 
זו הוא היבול הגבוה שהניב הזן "אורי" 
)כ– 150 אלף טון( , ובעקבותיו יצוא שיא 
של כ – 100,000 טון )98,540 טון – לא 
סופי(. מדובר על "קפיצת מדרגה" רצינית 
של מעל ל 50% מעונות השיא הקודמות .
בדקנו לאן יוצא הזן לעומת עונות קודמות, 
שיווקיות  מגמות  לראות  ניתן  והאם 
חדשות, לנוכח קפיצת המדרגה שנעשתה .

טל עמית

 
 

 תמונת מצב של זני הפטנט הישראליים בדרום אפריקה

דרום אפריקה וישראל מקיימות יחסי עבודה טובים בנושא זנים חדשים . הסכמי זנים נעשו עם 
ותחת הסכמים אלו נמסרו מספר זנים פטנטיים ישראליים ,  1996הדרום אפריקאים כבר ב 

 לגידול בדרום אפריקה , ומספר זנים ) בעיקר תזי"ם ( , עשו עליה בכיוון ההפוך .

לנו בדרום אפריקה . הנתונים נמסרו באדיבות הזכיין בדרום אפריקה להלן תמונת מצב לזנים ש
 חב' ציטרוגולד . –

 שתילי הדרים מזני הפטנט הישראליים . 1,233,239נטעו בדרום אפריקה  31/12/2016נכון ל 

 דונם . 15,100 –שטח ששתילים אלו מכסים 

 פירוט לפי זנים :

 דונם   100   –עצים  9,680  -וינולה 

,  איטליה
4,154 ,4%

,  גרמניה
5,120 ,5%

,  הולנד
6,978 ,7%

,  אנגליה
3,435 ,4%

,  צרפת
39,200 ,40%

,  פינלנד
2,011 ,2%

,  שבדיה
1,570 ,2%

,  סלובניה
8,620 ,9%

,  יפן
1,400 ,1%

,  סין
2,214 ,2%

,  ב"ארה
6,842 ,7%

, קנדה
6,590 ,7%

,  'רוסיה ואוק
7,329 ,7%

,  אחרים
3,077 ,3%

יצוא "אורי"
בעונת 2016/17

התפלגות יצוא "אורי" לפי יעדים בעונת 2016/17
)הכמויות בטונות והאחוז הוא מכלל יצוא הזן(

לאותו  היצוא   % נשמר  היעדים  ברוב 
 , כלומר   , קודמות  עונות  לעומת  יעד 
יעדים עלתה  הכמות המיוצאת לאותם 
. כך המצב  ביצוא  לגידול  ביחס שווה 
בצרפת , גרמניה, הולנד , בריטניה, רוסיה 
ואוקראינה. במדינות סקנדינביה מסתמנת 
ירידה בחלק היחסי שעמד על 8% מהיצוא 
בעונות קודמות )כ 5,500 טון( לרמה של 

4% העונה )כ 3,500- טון(.
באיטליה , וסלובניה ) שהיא נמל כניסה 

תמונת מצב

ולא יעד סופי ( חל גידול של 1% ו – 3% 
בהתאמה וגידול של כ 8,000 טון בכמות 
היצוא לעומת שנה שעברה ) רק 4,500 

טון לעומת 12,500 העונה (. 
בארה"ב וקנדה חל גידול של 1,400 טון 
לעומת אשתקד , אך ירידה בחלק היחסי 
, ל 14%  הכללי מ 18% בשנה שעברה 
. כל הירידה מתייחסת לארה"ב  השנה 
ולא לקנדה , שם היה אף גידול לעומת 

העונה הקודמת .
במזרח הרחוק חלה עליה דרמטית בכמויות 
היצוא , אם כי עדיין לא מדובר בכמויות 
יוצאו העונה  המשווקות לאירופה:לסין 
, לעומת 150 בשנה  2,215 טון "אורי" 
שעברה וליפן יוצאו 1,400 טון , לעומת 

כ 500 בשנה שעברה. 
בהקשר זה , יש לציין את שני סקרי השוק 
– עם  שעשתה המועצה בשווקים אלו 
ממצאים מעניינים מאוד )בכתבה נפרדת (.

תמונת מצב של זני הפטנט 
הישראליים בדרום אפריקה

יחסי  וישראל מקיימות  דרום אפריקה 
עבודה טובים בנושא זנים חדשים. הסכמי 
זנים נעשו עם הדרום אפריקאים כבר ב 
1996 ותחת הסכמים אלו נמסרו מספר 
זנים פטנטיים ישראליים , לגידול בדרום 
אפריקה , ומספר זנים ) בעיקר תזי"ם ( , 

עשו עליה בכיוון ההפוך .

בדרום  לזנים שלנו  להלן תמונת מצב 
אפריקה . הנתונים נמסרו באדיבות הזכיין 

בדרום אפריקה – חב' ציטרוגולד .
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נכון ל 31/12/2016 נטעו בדרום אפריקה 
1,233,239 שתילי הדרים מזני הפטנט 

הישראליים .
 15,100 שטח ששתילים אלו מכסים – 

דונם .

פירוט לפי זנים :
וינולה - 9,680 עצים –  100 דונם 
הדס  - 14,210 עצים -  180 דונם

מור - 418,230 עצים – 5,460 דונם 
אורי - 791,720 עצים – 9,350 דונם 

נטיעות לפי שנים )בדונמים(

מוראורישנת נטיעה  / זן

200018740

2001670185

200211190

200325964

20042510

2005--

2006-107

2007--

200879741

200994173

2010113579

2011639579

20121,705938

20132,280640

2014860559

2015860279

20161,413520

ההזמנות שתילים ל 2017 :
מור – 12,000 שתילים – כ - 150 דונם .
אורי – 229,738 שתילים – כ – 2,800 דונם

שבוע 18   זן

שינוי ב-%מצטבר

 / 15/16

 16/17
2016/17 2015/16   2014/15  

3,3314,4503,911-25%           שמוטי         

514033528%           אפילים        

1,21085872541%           טבורי         

100%           70           קרה קרה       

785,3454,6875,25214%אשכ’ רגילות   

37941,59344,72943,760-7%סנרייז        

12,11511,37111,6547%           סוויטי        

3839162-3%           רדסון         

642,2402,3822,691-6%לימון צהוב    

762017%           לימקואט       

26122353717%           קומקואט       

153200713-24%           ליים          

1414371,100443-60%טופז/טנגור    

3,5285,4756,249-36%           מינאולה       

5,0969,38212,489-46%           סנטינה        

88236644225-63%מורקוט        

112520391-78%           מיכל          

4242,0521,0431,05497%הדס           

1339771,8411,313-47%אורה          

1770%                                 מור           

79399,45365,12167,33153%אורי          

61,127702-99%           מירב          

6%-           1516           תמי           

1,8441,0651,77873%           אודם          

380%                                 מירבית        

41728651946%           פומלו לבן     

95679185321%           פומלו אדום    

2,100181,543157,396163,33215%סה”כ          

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 18
המסתיים ב-06/05/2017 
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העונה שנגמרה משאירה הרבה שאלות לגבי עתיד הענף ולגבי 
הרכב הזנים העתידיים בפרדסים. 

ההשפעה גדולה ביותר הייתה מהפסקת היצוא לרוסיה, שגרם 
להצפת השוק המקומי בפרי שלא יוצא כמו מירב, מורקוט, טופז, 
אודם, אורה ואורי קלאס 2. בנוסף היתה שנת יבול גבוה באורי 

שסיפק הרבה פרי לשוק המקומי. 
השוק המקומי התמוטט מעודף פרי ובנוסף שוק עזה נפתח מאוחר 
השנה והתוצאה שנגרמה , שפעם ראשונה נשאר פרי על העצים. 
המחיר בשוק הסיטונאי היה נמוך מאוד, סוחרים מהארץ והגדה 
לא קנו פרי בבתי אריזה הקטנים, אלא ישירות מהשוק הסיטונאי 

המוצף. 
לגבי השוק המקומי למדתי שפרי ארוז יפה ובהקפדה נמכר 
ראשון ובמחיר יותר טוב, וכן שצריכת ההדרים היא קשיחה , 

כך שבמחיר נמוך לא מוכרים יותר ! . 
הפרדסנים יצטרכו לקבל החלטות לגבי הרכב הזנים בפרדס , קשה 
לעקור פרדס מניב, ויש גם מהפכים כמו "הסאן רייז" שנעקרו 
כ-15,000 דונם פרדסים, לפתע יש ביקוש גבוה בעקבות היצוא 
לסין יפן וקוריאה, וירידת כמויות השיווק מארה"ב, באירופה. 

המחיר מצוין, ומי שעקר את הסאן רייז מצטער .
האם לחכות למהפך ברוסיה ?? . ברוסיה רובל נמוך, השוק קרוב 

לטורקיה ומקבלים הרבה פרי ממרוקו. 
הדילמה גדולה!! 

יצוא האורי 
יוצאו כ-103,000 טון אורי לעומת 65,000 טון בשנה  השנה 

שעברה. 
בסוף ינואר יצאו הספרדים מהשוק באירופה עקב ניזקי טבע 
והשוק היה פנוי לכמויות הגדולות שנשלחו מהארץ  קשים, 
והמחירים טובים משנה שעברה , ירידת ערך היורו היא הפגיעה 

הקשה ביותר בפדיון החקלאי. 
הפרי הגדול והקטן, נשלח לארה"ב וקנדה והבינוני לצרפת ושאר 
אירופה, השנה נשלח פרי ליפן וסין. ביפן ובסין המחיר מצוין 

הם דורשים איכות גבוהה. 
 השנה היו הרבה נזקי איכות באורי בכל השווקים .

האיום על עתיד האורי בעיקר במזרח הוא עש התפוח המדומה, 

אם ימצא פרי נגוע ביפן וסין, השוק ייסגר מידית, דבר שמחייב 
את הענף בטיפול מרוכז ומעקב לאיתור חלקות נגועות והקפדה 

מרבית בבתי אריזה.
בעקבות שערי היורו הנמוכים , למרות המחירים הטובים באירופה, 
יעקרו פרדסי האורי שהיבול שלהם נמוך, צריך לזכור שאם לא 
היו נזקי טבע בספרד, ביבולים הגבוהים שהיו השנה, היתה ירידת 

מחירים, האם יהיו נזקי טבע בספרד בשנה הבאה? 
הדילמה של מגדלי האורי – מצד אחד שווקי אירופה עם הרבה 
ואפורר והתחלת שיווק הזן טנגו  ומרוקאי, אורי  פרי ספרדי 
)האפורר בלי גרעינים(. ומצד שני – פתיחת השוק ליפן וסין עם 
מחירים גבוהים במיוחד שפועלת לטובת המשך גידול האורי. 

סאן רייז 
יוצאו השנה 41,000 טון, המחירים בסין , יפן וקוראה מצוינים. 
, ספרד וארה"ב,  באירופה בעקבות ירידת הכמויות מטורקיה 

המחיר מצוין. 
יש כבר התעניינות בשתלי סאן רייז. 

פועלי קטיף
היבול הגבוהה של האורי גרם לחוסר פועלי קטיף, מצב שגרם 

לעיקוב הקטיף , עקב התחרות בין הפרדסנים על הפועלים. 

הגבלות בשימוש בחומרי הדברה 
השנה יצאו מהשימוש – דורסן, אקרימט וקונפידור, המצטרפים 

להרבה חומרי הדברה שיש איסור בשימוש. 
לחומרים  אלטרנטיביים  פתרונות  מחפשים  שה"מ  מדריכי 

האסורים. 

"איך להפסיד" 1.5 מלש"ח על קניית חומרי 
הדברה. 

עפ"י תחשיבי משרד החקלאות, עלות חומרי ההדברה למניעת 
עשביה ומזיקים ללא עבודה היא כ- 250 ₪ לדונם. 

בישראל 190,000 דונם הדרים נטועים, כך שההוצאה לפרדסנות 
כ-50 מלש"ח בשנה. 

דבר הארגון לפרדסן
חי בנימיני

"שיהיו לך חיים מענייניים" – 
)קללה סינית(
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קניית חומרי הדברה 
מתוך הנחה שמתוך 190,000 דונם פרדסים יש כ-100,000 דונם 
של פרדסנים גדולים , והם בעקבות הגודל יודעים לקבל הנחות 

מספקי חומרי הדברה. 
, משלמים  והבינוניים  90,000 דונם של הפרדסנים הקטנים 

מחיר גבוהה יותר. 

קניית חומרי הדברה בהנחה של ארגון מגדלי 
הדרים 

סיפור אישי – המוכר של חומרי הדברה שהיו דרושים לי, אמר 
לי שהמחיר שאני משלם הוא הנמוך ביותר, אבל השביע אותי 

לא לגלות לאף אחד. 
לאחר בירור אצל בית אריזה, הקונה כמויות גדולות, הסתבר 
לי שאני משלם יותר ב-20% עד 51% על אותם חומרי הדברה. 
פניתי למספר חברות שיווק עם הצעה לתת לחברי ארגון המגדלים 
עפ"י רשימה, הנחה מיוחד בתנאי שנרכז את הקניות באחת 

החברות. 
ואנו מפרסמים מחירון  רק המשביר לחקלאי הסכים לעסקה 

מומלץ על חומרים עפ"י עונות השנה לחברי הארגון. 
, המשמעות 1.5  מתוך הנחה שאנו מקבלים כ 7-10% הנחה 

מלש"ח לפרדסנים הבינוניים והקטנים. 
החברות המתחרות כדי לא לאבד לקוחות מציעות את אותו 

המחיר שאנו מפרסמים בעיתון. 

איפה הם היו קודם ??!! 

במידה והמשביר יראה שהעסקה לא גורמת לגידול במכירות, 
יחזרו  ואז המחירים של כל חומרי ההדברה  העסקה תבוטל 

למצב הקודם . 
אני פונה לכל הפרדסנים, קנו במשביר , חיסכון של 1.5 מלש"ח 
הוא סכום מכובד , גם אם קשה לכם לעזוב ספק נאמן, קנו לפחות 
ממחצית כמות הדרושה במשביר שעושה משלוחים לפרדסנים. 

רשימת סניפי המשביר לחקלאי שיש להם את 
רשימת חברי הארגון .

מס’ פקסמס’ טלפוןשם הסניף
אבני איתן

 
076-8014851
076-8014853

04-6762105
 

בית-שאן
 

076-8014875
076-8014876

04-6588380
 

בית עוזיאל
 

076-8014867
08-9961433

08-8507101
 

08-996181108-9961811גילת
גליל מערבי 

 
076-8014845
076-8014847

04-9552124
 

076-8014780076-8014783הדסים 
04-693711104-6937111יסוד המעלה
08-860038808-8600512כפר-אחים
076-801482804-6180204בנימינה

עמק-הירדן
 

076-8014880
076-8014883

04-6751322
 

08-998297008-9982973עמיעוז
08-655459408-6554594עין תמר

076-801486004-6402963עמק יזרעאל 
076-801489908-9463888פקע
08-658211408-6582114פארן
076-801487008-6581401צופר

076-801488504-6817174קרית-שמונה
076-801485804-6937838ראש-פינה

076-801483802-9941190תומר
076-801479008-8600626מבועים

לידיעת  הפרדסנים, מאת: ד"ר מאיה שניט-אורלנד
הנדון:

היתר השקיה במי קולחים
שלום רב,

עקב פניות של חקלאים למשרד בעת האחרונה אנו מבקשים 
להבהיר את נושא היתר ההשקיה במי קולחים:כל חקלאי שמשקה 
במי קולחים, חייב שיהיה לו היתר השקיה בקולחים. יש לחדש 

את היתר ההשקיה מדי שנה. 
חקלאי שאין לו היתר ממשרד הבריאות להשקיה בקולחים - 

יפעל לפי ההנחיות שלהלן: 

פנייה לאגודת המים או לספק הקולחים כדי לברר אם הוצא 
עבורו היתר השקיה בקולחים.במקרה שאגודת המים לא הוציאה 

עבור החקלאי היתר השקיה בקולחים:
יש לפנות ללשכת משרד הבריאות המחוזית או הנפתית הקרובה 
למקום מגוריכם ולהגיש בקשה לקבלת היתר השקיה בקולחים.
ניתן להיעזר בפקח של רט"ג )רשות הטבע והגנים( האזורי במילוי 

הטפסים לפי סוגי הגידולים ומערכת ההשקיה. 
ממ"ר מליחות וקולחים     
שירות שדה, שה"מ     

משרד החקלאות ופיתוח הכפר



 

להדברה
 יעילה

 בפרדס

 

רישוי להדברת אקרית חלודה בפרד�

מורשה גמ להדברת כנימה אדומה

www.lidorr.com
03-7606226
03-7606222
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בניסוי שנערך בחלקת אורי על כנת חושחש בת 8 שנים בפרדס 
 2,4-D-גבעות החורש" נבדקה השפעת ריסוס בתכשיר ה"
פסטפרוט  בשילוב עם ג'יברלין בעיכוב נשירה של פירות אורי 
 2,4-D-ושמירה על חיוניות הפרי לקטיף מאוחר. תכשיר ה
פסטפרוט נמצא יעיל לחיזוק הקשר בין הפרי לבין העוקץ 
 2,4-D +והפחית נשירת פרי. כל נוסחות הריסוס ב- ג'יברלין
בניסוי עכבו את שינוי צבע הפרי עד סוף חודש  שנבדקו 
ג'יברלין  פברואר. הריסוסים בריכוזים של 10  ו- 20 ח"מ 
בחודש נובמבר לא היו יעילים לשמירה על מוצקות הפרי. 
שני ריסוסים עוקבים ב- 20 ח"מ ג'יברלין  בנובמבר ובינואר 
יותר של הפרי אך גרמו לכתמים  שמרו על מוצקות טובה 
ירוקים באחוז קטן של הפירות. כתמים אלה נעלמו במהלך 
העונה.  נחוצים ניסויים נוספים על מנת לפתח נוסחת טיפול 

יעילה לשמירת פירות ה'אורי' לקטיף מאוחר.
 

מבוא
D-2,4 עם ג'יברלין על מנת לעכב את  ריסוסים בשילוב של 
נשירת הפרי ולשמור על חיוניותו הוכחו כיעילים בזני ההדרים 
'מינאולה' )גרינברג וחוב', 1988, 1991, 1992 ,1993( ,'אלנדייל'  
 ,  ) (, 'אשכוליות' )גרינברג וחוב', 1982  ) ברוש וחוב', 1992 
'טמפל' )גרינברג וחוב', 1994 ( 'קלמנטינה' ו'מיכל' )מונסליזה 
וחוב', 1982 ( ומומלצים בארץ ליישום מסחרי  )גרינברג , 2000 (.
בניסויים קודמים בזן אורי , בהם רוסס ג'יברלין בחודש נובמבר, 
לשמירת חיוניות הפרי לקטיף מאוחר התקבלו תוצאות בלתי 
עקביות.  בחלק מהניסויים הטיפול שמר על מוצקות טובה יותר 
של הפרי ובניסויים אחרים הריסוסים לא השפיעו על המוצקות. 
בכל הניסויים הנ"ל הריסוסים עכבו את שינוי צבע הפרי ) הנ"ל 
פורסם בדוחות פנימיים ע"י רון פורת ממנהל המחקר החקלאי 
נבדקו השפעות של  גרינברג משה"מ(. בניסוי הנוכחי  ויוסי 

D-2,4 על מנת לשמור  מינונים ומועדי יישום של ג'יברלין+ 
על חיוניות  הפרי ולעכב את נשירתו כך שאפשר יהיה לקטוף 

אותו במועד מאוחר.
נוכח הפסקת היבוא של תכשיר ה-D-2,4 ציטרוספיקס והפסקת 
והשיווק של ההדרנול, בדקנו בעבודה הנוכחית את  הייצור 
השפעת הריסוס בתכשיר ה-D-2,4 פסטפרוט ואת האפשרות 

לשלב אותו עם ג'יברלין. 

שיטות וחומרים
הניסוי בוצע בעצי אורי על כנת חושחש בני 8 שנים  בפרדס 
גבעות החורש  בשיטת בלוקים באקראי ב- 4 חזרות, עץ אחד 
בכל חזרה. הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של 

כ-7 ליטר לעץ.

בוצעו הטיפולים הבאים:
ביקורת. 1
ריסוס ב- GA3 בריכוז 10 ח"מ + 0.01% חומצה זרחתית+ . 2

0.025% טיבולין ב-26.11.2015
ריסוס ב- GA3 בריכוז 20 ח"מ + 0.01% חומצה זרחתית+ . 3

0.025% טיבולין ב-26.11.2015
ריסוס ב- GA3 בריכוז 10 ח"מ + 0.01% חומצה זרחתית+ . 4

0.025% טיבולין ב-12.1.2016
ריסוס ב- GA3 בריכוז 20 ח"מ + 0.01% חומצה זרחתית+ . 5

0.025% טיבולין ב-12.1.2016
שני ריסוסים עוקבים ב- GA3 בריכוז 10  ח"מ + 0.01% . 6

חומצה זרחתית+ 0.025% טיבולין ב-26.11.2015  וב-
12.1.2016

שני ריסוסים עוקבים ב- GA3 בריכוז 20  ח"מ + 0.01% . 7
חומצה זרחתית+ 0.025%  טיבולין  : ב-26.11.2015  וב-

ניסוי להארכת עונת הקטיף בקליף 'אורי' 
באמצעות ריסוס בג'יברלין בשילוב עם 

תכשיר ה- D-2,4 פסטפרוט

אלון צור, חמי לינדנבאום, ניזאר עבד אלהאדי-
חב' "גדות אגרו בע"מ"

מתן קנטור, גרי הילר- גבעות החורש
קובי ברגמן- בנימינה יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ

ניסויים בשטח
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אלון צור, חמי לינדנבאום, ניזאר עבד אלהאדי-
חב' "גדות אגרו בע"מ"

מתן קנטור, גרי הילר- גבעות החורש
12.1.2016קובי ברגמן- בנימינה

ריסוס ב-GA3 בריכוז 10  ח"מ + D -2,4 בריכוז 18 ח"מ . 8
+ 0.01% חומצה זרחתית+ 0.025%  טיבולין ב-9.12.2015

9 . 2,4- D + בריכוז 10  ח"מ GA3 -שני ריסוסים עוקבים ב
בריכוז 18  ח"מ + 0.01% חומצה זרחתית+ 0.025% טיבולין: 

ב-9.12.2015 וב-12.1.2016

התכשירים שנבדקו בניסוי:
ל  י מכ  2 , 4 -D פסטפרוט ת"נ 100 ג'/ל'– תרכיז נוזלי של  
100ג'/ל' חומר פעיל מיוצר ע"י FMC ספרד ומשווק ע"י "גדות 

אגרו בע"מ". 
ג'יברלית  נוזלי של חומצה  ג'/ל' - תרכיז  ג'יברלון ת"נ 40 
GA3( Gibberellic acid(. מכיל 40 ג'/ל' חומר פעיל. מיוצר ע"י 

" Fine Agrocemicals", ומשווק ע"י "גדות אגרו בע"מ". 
 alkyl polyethoxy ethanol fatty acids טיבולין - תרכיז נוזלי של
isopropanol. מכיל 900 ג'/ל' חומרים פעילים. מיוצר ומשווק 

ע"י "גדות אגרו בע"מ".
חומצה זרחתית - תכשיר נוזלי בריכוז 85%. מורכב מ-0:61:0. 

מיוצר ומשווק ע"י "חיפה כימיקלים בע"מ".

בדיקות
הבדיקות נעשו בארבעה מועדים כפי שמתואר בפרק התוצאות. 
בכל בדיקה נלקחו מכל חזרה 8 פירות בגודל אחיד מהיקף העץ 

ובהם נמדדו הפרמטרים הבאים:
צבע הפרי- נעשתה הערכה חזותית של צבע הפרי על פי הדירוג 
הבא: 1=כתום; 2= כתום בהיר; 3= כתום בהיר- צהבהב ; 4= 

צהבהב-ירקרק.
מוצקות הפרי

הפרמטרים המשמשים לבדיקת מוצקות הפרי נבדקו במכשיר 
המצולם בתמונה  1. 

נמדדו:
רכות הפרי- שקיעת קוטר הפרי )ב-מ"מ( כאשר הוא נלחץ 

במשך 20 שניות במשקל של  3 ק"ג.
עיוות הפרי: השקיעה הנותרת ) במ"מ( לאחר התאוששות של 

20 שניות ללא הפעלת לחץ.
חוזק הקשר בין הפרי לעוקצו- הבדיקה נעשתה ע"י מד כוח 

chatillon  ) תמונה 1(.
עוקץ הפרי נתפס חזק על ידי 2 לחצנים. הפרי חובק בטבעת 
ונמשך למטה. נבדק האם הפרי מתנתק באזור הניתוק במצעית 

או שהוא נקרע בקליפה. 
נרשמו: מספר הפירות הניתקים באזור המצעית ומספר הפירות  
הנקרעים בקליפה. קריעת הפרי בקליפה מראה על קשר חזק 

בין הפרי לעוקצו.
ככל שאחוז הפירות הניתקים באזור המצעית קטן יותר, הטיפול 

להפחתת נשירה יעיל יותר.
כוח הניתוק- בפירות שנותקו באזור המצעית נרשם הכוח )בק"ג( 

הדרוש לניתוק הפרי מעוקצו.
ככל שכוח הניתוק רב יותר-הטיפול להפחתת נשירה יעיל יותר.
ניתוחים סטטיסטיים: ההבדלים הסטטיסטיים  בין הטיפולים 

נבחנו בתוכנת Jmp  במבחן Student ברמת מובהקות של 5%.

תמונה 1:
מימין – מכשר לבדיקת מוצקות הפרי, משמאל – מכשיר לבדיקת כוח הניתוק

תוצאות
נבדקה  הפרי  ומוצקות  הצבע  על  הטיפולים  כל  השפעת 
ב-23.2.2016 וב-17.3.2016. תוצאות הבדיקה בפברואר מובאות 
בטבלה 1. כל הטיפולים עכבו את שינוי הצבע. השפעת הטיפולים 
בהם ניתנו שני ריסוסים הייתה רבה מזו של הטיפולים שרוססו 
D-2,4 עם הג'יברלין בריסוס דצמבר תרם  פעם אחת. שילוב 
גם כן לעיכוב בשינוי הצבע. לא נמצאו הבדלים משמעותיים 
במוצקות הפרי בין הריסוסים הבודדים במינונים של 10 ו-20  
ח"מ ג'יברלין לבין פירות עצי הביקורת. שני ריסוסים עוקבים 
ב-20 ח"מ ג'יברלין שמרו על מוצקות טובה יותר של הפרי )טבלה 
1(. בטיפול זה הובחנו באחוז קטן של הפירות כתמים ירוקים 
שנעלמו מאוחר יותר. בבדיקה בחודש מרץ לא הובחנו הבדלים 
במוצקות הפרי בין הטיפולים השונים. גוון הפירות מהטיפולים 

שרוססו פעמיים בג'יברלין היה חיוור יותר.
בבדיקות בשני מועדים אלה כמעט כל הפירות נקרעו באזור 
הקליפה ולא ניתן היה לבדוק את המדדים המשמשים לבדיקת  
הפירות  של שלשה  הפרי.  נשירת  על  הטיפולים  השפעות 
מהטיפולים הושארו על העצים לבדיקת הנ"ל עד חודש מאי 
2. בבדיקה בחודש אפריל 50%  וההשפעות מובאות בטבלה 
מפירות עצי הביקורת ניתקו באזור המצעית לעומת 19% מהפירות 
שרוססו ב- D-2,4 + ג'יברלין בדצמבר. בחודש מאי כל הפירות 
מעצי הביקורת ניתקו באזור המצעית לעומת 56%  מהפירות 
) טבלה 2(. הבדלים  D-2,4 + ג'יברלין בדצמבר  שרוססו ב- 
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אלה מובהקים מבחינה סטטיסטית. גם כוח הניתוק של הפירות 
מהעצים שרוססו ב- D-2,4 + ג'יברלין בדצמבר היה רב יותר 
בשני מועדי הבדיקה אך ההבדלים אינם מובהקים מבחינה 

סטטיסטית ) טבלה 2(.

. הבדיקה בוצעה  1.  השפעות הטיפולים על הצבע ומוצקות הפרי  טבלה 
ב- 23.2.2016

צבע הפריהטיפול

מוצקות הפרי

רכות
) מ"מ(

עיוות
 ) מ"מ(

11.76.12.3. ביקורת

GA3 .22.25.62.0 10 ח"מ, נובמבר

GA3 .32.05.72.3 20 ח"מ, נובמבר

GA3 .42.25.92.4 10 ח"מ, ינואר

GA3 .52.26.72.9 20 ח"מ, ינואר

GA3 .62.86.73.0 10 ח"מ, נוב'+ינואר

GA3 .72.95.4*1.7 20 ח"מ, נוב'+ינואר

GA3 .8 10 ח"מ +
D2.76.72.9- 2,4 18 ח"מ, דצמבר

GA3 .9 10 ח"מ +
D2.65.82.1- 2,4 18 ח"מ, דצמבר+ ינואר

;   ריסוס דצמבר בוצע  ריסוס נובמבר בוצע ב- 26.11.2015 
ב- 9.12.2015 ; ריסוס ינואר בוצע ב-  12.1.2016

*מדדי מוצקות הפרי בטיפול 7 נבדלים מבחינה סטטיסטית 
P= 0.05 מהטיפולים האחרים

טבלה 2. השפעת הטיפולים על המדדים המשמשים לבדיקת  נשירת הפרי 
בעצים שהושארו לקטיף מאוחר.

הטיפול

בדיקת מאיבדיקת אפריל

אחוז 
הפירות 
שניתקו 
באזור 
המצעית

כוח ניתוק
) ק"ג(

אחוז 
הפירות 
שניתקו 
באזור 
המצעית

כוח ניתוק
) ק"ג(

1.8  א'100 א'5.1  א'50  א'ביקורת

1.7  א'94  א'4.2  א'50  א'GA3 10 ח"מ,  נובמבר

 D 2,4- + ח"מ GA3  10
2.5  א'56  ב'5.4  א'19 ב'18 ח"מ , דצמבר

;   ריסוס דצמבר בוצע  ריסוס נובמבר בוצע ב- 26.11.2015 
ב- 9.12.2015 

זה מזה  זהה אינם נבדלים  ממוצעים בטורים המלווים באות 
.P=0.05 מבחינה סטטיסטית

דיון ומסקנות
בניסויים קודמים בהם רוסס ג'יברלין  + D-2,4 להארכת עונת 
הקטיף בזן אורי התקבלו תוצאות בלתי עקביות.  בחלק מהניסויים 
הטיפול שמר על מוצקות טובה יותר של הפרי ובניסויים אחרים 
הריסוסים לא השפיעו על המוצקות. בכל המקרים הריסוסים 
עכבו את שינוי צבע הפרי ) הנ"ל פורסם בדוחות פנימיים ע"י 

רון פורת ממנהל המחקר החקלאי ויוסי גרינברג משה"מ(.
בניסוי הנוכחי ריסוסים בודדים ב-10 ו-20  ח"מ ג'יברלין עכבו 
את שינוי הצבע אך לא היו יעילים לשמירת המוצקות ) טבלה 
1(. שני ריסוסים עוקבים ב- 20 ח"מ ג'יברלין שמרו על מוצקות 
טובה יותר של הפרי עד סוף חודש פברואר אך כתמים ירוקים 
יותר בעונה  שהובחנו על חלק קטן מהפירות ונעלמו מאוחר 

תמונה 2: צבע הפרי ב- 26.2.2016 . מימין-פירות מעצי ביקורת; משמאל – 
פירות מטיפול 6

תמונה 3. כתמים ירוקים קלים באחוז קטן מהפירות שרוססו בשני ריסוסים 
GA3 עוקבים ב- 18 ח"מ
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מחייבים בדיקה נוספת של טיפול זה.
פירות ה'אורי' לא נשרו בחלקת הניסוי במהלך תקופת הקטיף 

של הזן ועל מנת לבדוק את השפעת תכשיר
 ה-D- 2,4 פסטפרוט, השארנו את הפירות של שלשה מהטיפולים 
עד חודש מאי. בבדיקה בחודש מאי כל הפירות מעצי הביקורת 
 2,4-D -ניתקו באזור המצעית לעומת 56%  מהפירות שרוססו ב
+ ג'יברלין בדצמבר. מדד זה מראה  על יעילות התכשיר להפחתת 
 2,4-D נשירה טרם קטיף ומתאים לידע על יעילותם של תכשירי
להפחתת נשירה טרם קטיף בזני הדרים שונים ) גרינברג, 2000(.
נוכח תוצאות הניסויים שנערכו עד כה בזן אורי  ותוצאות הניסוי 
הנוכחי, טרם הגענו לנוסחת הטיפול המיטבית שתאפשר את 
הארכת עונת הקטיף בזן אורי. בקליפים אחרים כמו 'קלמנטינה' 
ו'מיכל' )מונסליזה וחוב', 1982(, המרוססים בג'יברלין להארכת 
עונת הקטיף, קוטפים את הפרי שרוסס זמן  קצר יותר לאחר 
הריסוס מהזמנים שנבדקו בזן אורי. בכוונתנו לבדוק כיצד ישפיעו 
ריסוסים מאוחרים יותר )ינואר, פברואר( על חיוניות הפרי בזן  זה. 
 2,4- D-בנושא עיכוב נשירת הפרי, ניסוי זה הראה שתכשיר ה 
פסטפרוט עיכב נשירה ) טבלה 2(. בעונה הבאה הנ"ל ייבדק שוב 

בחלקות אורי המועדות לנשירת פרי טרם קטיף.
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רן גן-אל מקיבוץ שדה אליהו מונה למנהל 
בפתרונות  המתמחה  ּביו-ּבי  של  השיווק 
גן-אל,   ובנוי.  הדברה טבעיים בחקלאות 
ומנהל  מנכ"ל  האחרונות  בשנים  שימש 
השיווק בחברת פלסים. חברת ּביו-ּבי היא 
מהחברות המובילות בעולם בתחום ההדברה 
וייצור אויבים  הביולוגית ועוסקת בפיתוח 

זבובים  מזיקים,  טבעיים להתמודדות עם 
עקרים למאבק בזבוב הים התיכון, פתרונות 
טבעיים לחדקונית הדקל וכן בגידול דבורים 
להאבקה. במסגרת תפקידו ינהל רן גן-אל 
בחו"ל  ּביו-ּבי  של  השיווק  פעילות  את 
ויעסוק בחדירה לשווקים חדשים ובהרחבת 
סל המוצרים והפתרונות הטבעיים למזיקים. 

עם סגירת הגיליון 

Bio Bee  רן גן-אל מונה למנהל השיווק של 
 Bee Bio  מונה למנהל השיווק של אל -רן גן

 
המתמחה בפתרונות י ּב-יומונה למנהל השיווק של ּבמקיבוץ שדה אליהו אל -רן גן

 מנהל השיווקושימש בשנים האחרונות מנכ"ל  אל, -הדברה טבעיים בחקלאות ובנוי. גן
היא מהחברות המובילות בעולם בתחום ההדברה י ּב-יוּבברת ח .חברת פלסיםב

הביולוגית ועוסקת בפיתוח וייצור אויבים טבעיים להתמודדות עם מזיקים, זבובים 
עקרים למאבק בזבוב הים התיכון, פתרונות טבעיים לחדקונית הדקל וכן בגידול 

בחו"ל י ּב-יוּבאל את פעילות השיווק של -במסגרת תפקידו ינהל רן גן דבורים להאבקה.
הרחבת סל המוצרים והפתרונות הטבעיים בויעסוק בחדירה לשווקים חדשים ו

 למזיקים. 
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צרות של אחרים
תרגום מעיתונות חו"ל

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

Americafruit,

 
 "צרות" של אחרים

תרגום 
:עיתונות  חו"למ  

Fruitnet   
Freshplaza ,  F.H.magazine, 

Eurofruit , 
Freshfruit  portal ,    

FreshProduce   , Asiafruit, 
Americafruit, 

 
 השוק הגלובלי למנדרינות

 
המנדרינה הפופולרית ביותר לייצוא 

היא ה״אורי״, פוטנציאל  מישראל
 ,יותר אף מספרד ותורכיההשיווק גדול 

טון 135.000כיום הוא   הייצור המשוער
 טון. 200.000-יש צפי ל 2020אך בשנת 

ו השנה החמישית ברציפות ז מרוקו,
למרות תנאי  ספרד,שיש ירידה ביבול. 

מזג אויר קשים הייצוא החל מוקדם 
 בעיצומו.ונמשך 

 
 Sanzoקלמנטינה  חדשה  

 מאיטליה, בעלת קלמנטינה 
אורגנולפטיות ת תכונו

ה קלמנטינ מורפולוגיות כמוו
, אחוז חומצה גבוה, רגילה 

 ום. חבריקבון  תנדבק האינ

  
  

 
 2016 -ל הגדולות  הקמעונאיות 

 ,ב"וולמרט ארה 1מספר 
 ,ב"ארה  קוסטקו  2מספר 
 ,ב"קרוגר ארה 3מספר 
 , גרמניה(LIDL)שוורץ  4מספר 
 , קארפור צרפת 7מספר 
 ,גרמניה אלדי 8ר מספ

  טסקו בריטניה 10מספר 
 

 ? PLU מדבקת מה זה 

 
 

המדבקה 
לא ועובדי הרשת מיועדת ל
מציין את מחיר המספר  ללקוחות.

זן, גודל ,ארץ מוצא  ,המוצר
 ועוד. 

 
או  רי בספרד, 

  מיוחד ל"עת  הדר"
ייצור דיון בטכנית ראשונה ל אסדנ

 150בהשתתפות  בספרד, Orriמנדרינה 
אגודת מגדלי "יש בספרד  פרדסנים.

 נה, אשר אירג ORCהנקראת:  "אורי
 "ה׳אורי׳ בסיסמה:  א את הסדנ

  "המנדרינה הטובה ביותר   היא
להציג את הכלים  אהי   אסדנהמטרת 

הדרושים כדי לעמוד בציפיות השוק 
איכות ב "פרימיום"ולקבל מוצר 

 Orri"ספרד יכולה לייצר . מעולה
 .באותה איכות כמו ישראל"

שתי המדינות   ספרד ופורטוגל הן
באגן הים התיכון, בנוסף   היחידות

לישראל , אשר יש להן אישור לייצר 
בספרד הוא עדיין   . "ייצור הזןי אור
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Sanzo קלמנטינה חדשה
תכונות  בעלת  מאיטליה,  קלמנטינה 
כמו  ומורפולוגיות  אורגנולפטיות 
גבוה,  חומצה  רגילה, אחוז  קלמנטינה 

אינה נדבקת בריקבון חום. 

הקמעונאיות הגדולות
ל- 2016

מספר 1 וולמרט ארה"ב,
מספר 2 קוסטקו ארה"ב,

מספר 3 קרוגר ארה"ב,
מספר 4 שוורץ )LIDL(גרמניה ,

מספר 7 קארפור צרפת ,
מספר 8 אלדי גרמניה,

מספר 10 טסקו בריטניה. 

?PLU  מה זה מדבקת
ולא  הרשת  לעובדי  מיועדת  המדבקה 
ללקוחות. המספר מציין את מחיר המוצר, 

זן, גודל ,ארץ מוצא ועוד. 

מכונות סחיטה מסיציליה 
פרי סחוט מתפוזים טריים מאוד פופולרי 
בסופרמרקטים וב"מולים" גדולים בגלל 
חיוניות  את  מאבד  המפוסטר  שהמיץ 
הויטמינים שלו. המכונות בטכניקה חדישה 
מתוצרת סיציליה נמצאות בשימוש בכ-

60 מדינות.

חדש יחסית, ולכן חשוב מאוד למגדלים 
ללמוד כיצד ניתן לנצל את האיכויות 

 התמקדה הסדנא  ולבדל את הזן״.
ר בטכניקות לייעול הייצור ע״י חיגו

 וטיפול בהורמונים צמחיים. 

  
ם יע״י שני מומחים ספרדי הנוהלהסדנא 

למרות . אורישו ניסיון רב בגידול כשר
מדגישים כי, "אין כל  ,העניין הרב 

כוונה להגדיל את מכסת העצים 
מיליון  1.3-כ ע"י ישראל , המורשה 

  עצים"
 

 מכונות סחיטה מסיציליה  

 
פופולרי מאוד טריים  זיםפופרי סחוט מת

בגלל  גדולים  סופרמרקטים וב"מולים"ב
שהמיץ המפוסטר מאבד את חיוניות 

מכונות בטכניקה ה .שלו הויטמינים
חדישה מתוצרת סיציליה נמצאות 

 מדינות. 60-כבשימוש ב
 

 טורקיה/ישראל 
שיחות בילטרליות בנושא ה"ָחָסמים"  
בפירות  וירקות במטרה לעודד את הסחר 

 נאמד ,נוכחיה המסחרנפח  בין המדינות.
 מיליארד דולר . 4-5ב 
 

   שוק חמקמק להדרים אורגניים
להדרים באירופה הגם שיש ביקוש  

אורגניים מסיבות בריאותיות, 
פרדסים.  עוקריםחקלאים בירדן 

"קשה ,עד בלתי אפשרי למצוא 
לקוחות להדרים אורגניים, לכן 
 אנחנו עוקרים" אומר חקלאי מירדן. 

 
 WALMARTעוד חנויות של 

 
חנויות  50חברת הענק מתכננת עוד 

cash-and-carry שנים. 4-בהודו ב 
 

 ביא"ר הכי גדול

 
בית אריזה הכי גדול בדרום אפריקה 

 .טון 85.000בנפח של 
 

 רוסיה במקום השלישי 
 ניתכיבוא 2015-רוסיה הוכרזה ב

זים השלישית בגודלה אחרי הולנד פוהת
 ףאל 446.4של שיא וגרמניה עם כמות 

 טון. 
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אורגאוי, יותר פרי
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ב-2016 הגיע ל271.000 טון.
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המשתלה הגדולה בעולם )60 דונם ו-40 
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לארה”ב. 

  Aldiחברות הענק הגרמניות 
 מצפות לחמישית lidl -ו

    מהשוק  העולמי
תי עפ״י תחזיות שוק נראה כי ש

לנתח  2020יגיעו בשנת  החברות
של חמישית מהשוק. ״מחירים 
זולים הם בהחלט חשובים אבל 
אנחנו מקפידים על : פרי טרי, יפה 

 ואיכותי״ 
 

 אורגאוי, יותר פרי
זים, לימון, פותהבכמויות  8%עליה של 

 2016-ת , היבול במנדרינה ואשכולי
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-ו  דונם 60המשתלה הגדולה בעולם ) 
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  ב."לימון לארה

 
 

 עסקת ענק בספנות 
 
  

 
 
 

 Maerskחברת הספנות המובילה 
. הסכם Hamburg Südרכשה את  

קניה ומכירה נחתם בין החברות  ויצא 
 הקרובים. ימיםלפועל ב

 
 
 

 ״מרגלים״חיישני טמפרטורה כ
מסע ארוך מהמטע עד למדף הפרי עובר 
ע״מ לבדוק  ,הקמעונאי

במכולה פתרה חברת  רטורההטמפ  את
EMPA  את הבעיה באמצעות

בתוך  ״מרגל״ הנמצא  טרמומטר
  . ״כאילו״ פרי

 
 

 אפשר לגדל תפוחי אדמה על המאדים

 
תפוח האדמה נראה כמבטיח ביותר על 
המאדים ועשוי לשמש כמקור מזון עיקרי 

  .הפלנטהעל 
 

  brexit -עליית מחירים אחרי ה
 מחיריאנאליסטים באירופה מעריכים ש

לקפוץ  יםפירות וירקות מיובאים עלול
 Brexit.לאחר  8%-ב
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עסקת ענק בספנות 
חברת הספנות המובילה Maersk רכשה את 
Hamburg Süd. הסכם קניה ומכירה נחתם 
בין החברות ויצא לפועל בימים הקרובים.

תפוז ישראלי , לראשונה 
לשנזן בסין

תפוזים  עם  רכבת  הגיעה  באפריל 
טריים מישראל לראשונה לנמל שנזן. 
הכמות 22.5 טון בשווי של 27000 

 $ USA

יפן, "גילו" תפוזי דם. 
בפרדס של תפוזי דם , עשרות מטרים 
מעל פני הים, נמצאו פירות, בקוטר  7 
ס"מ, גדל  על עצים של כ- 2 מטר גובה 
מהזן  tarocco .שם הפרי נגזר מצבע 

הציפה , שהוא אדום כהה כמו דם.

ALDI ,חנות מספר 1 בעולם
נבחרה שוב כמספר אחד בעולם בשוק 
.זוהי המסקנה שאליה הגיעה  המזון 
חברת מחקר מסחרית. אלדי נמצאת 
בארה״ב מאז 1976 ומתכננת להתרחב 

ל- 2000 חנויות עד סוף 2018.

  כתב העיתון בשפלה 
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חיישני טמפרטורה 
כ״מרגלים״

הפרי עובר מסע ארוך מהמטע עד למדף 
הקמעונאי, ע״מ לבדוק את  הטמפרטורה 
במכולה פתרה חברת EMPA את הבעיה 
הנמצא  ״מרגל״  באמצעות טרמומטר  

בתוך ״כאילו״ פרי . 

אפשר לגדל תפוחי אדמה 
על המאדים

תפוח האדמה נראה כמבטיח ביותר על 
המאדים ועשוי לשמש כמקור מזון עיקרי 

על הפלנטה. 

עליית מחירים
 brexit -אחרי ה

מעריכים  באירופה  אנאליסטים 
מיובאים  וירקות  פירות  שמחירי 
.Brexit עלולים לקפוץ ב-8% לאחר

 
  לימון במקום מלח. 

 
 ,מאוסטרליה לימוןעלייה במכירת 

מיליון דולר בשנת  1ממחזור של 
. 2016-מיליון דולר ב  8.5-ל    2012

הביקוש הגדול ביותר הגיע מאינדונזיה 
מכלל יצוא הלימון( סינגפור  68%)
(. הלימון עשוי 6%( והפיליפינים )11%)

לשפר את הטעם ולמזער את כמות 
 המלח ב מנות  דיאטטיות . 

 
   תפוזי דם מקליפורניה

מחירים טובים וזנים ביקוש טוב , 
נוספים ״ מושכים ״ את העונה עד 

 .אוגוסט

 
, טבורילזן בסוף הקיץ מתוכנן  קטיף

ולנסיה מאפריל עד אוגוסט. לאחר ו
הטנגו, מורקוט ומנדרינות    מכן

 .מוזהבות״"
  בבננות  קוקאין

 
קוקאין בגרמניה תפסה   המשטרה
 31.5 של  בשוויק"ג ו 384במשקל 

החומר היה במשלוח בננות  מיליון אירו.
  מאקוודור.

 
  לימון בספרד , היבול הוכפל

 
מגיע  Primofioriקמפיין הלימון של 

 לסיומו, ובקרוב יחלו בזן וורנה.
"אנו מצפים לקבל מכירות ראשונות של 

, כי אז איכות הפרי תחילת מאירנה בוו
השנה נקטוף כמות ... תהיה אופטימלית

.בשנה וורנה ..זן השל כמעט פי שניים מ
מהייצור  40%-שעברה איבדנו יותר מ 

עקב פריחה גרועה וסיום מקדם של 
השנה ,אנו מקווים לסיים עד ..הקמפיין.

 ״ סוף יוני
 

 טנגו מדרום אפריקה

 
התעכב במארס   קטיף הלימון החל , אך

תנאי הבצורת השתפרו  בגלל הגשמים.
בתחילת העונה.  "טוב םגש"עם 

המגדלים מצפים לשנה "נורמלית" לגבי 
  אספקת מים.

 
 נזקי השטפונות אל ניניו בפרו

מיליון    645-הנזק לחקלאות מסתכם ב
 $us , רוב הנזק נגרם לחקלאים כאשר

  ויצרני פרי קטנים.
 
 
 

קוקאין  בבננות 
המשטרה  בגרמניה תפסה קוקאין במשקל 
384 ק"ג ובשווי של 31.5 מיליון אירו. 

החומר היה במשלוח בננות מאקוודור. 

נזקי השטפונות 
אל ניניו בפרו

ב-645    מסתכם  לחקלאות  הנזק 
מיליון $USA, כאשר רוב הנזק נגרם 

לחקלאים ויצרני פרי קטנים. 

  ליים מקסיקו , יותר 

  
הוא במגמת עלייה",   הייצוא ממקסיקו"

ומתקני האריזה עקב מיקום הפרדסים 
יש פוטנציאל להגדלה משמעותית של 

כמויות הייצוא לצפון אמריקה, אירופה, 
מהזנים המקומיים ) עם בעיקר   אסיה

 .גרעינים( ומהזן הפרסי ) חסר גרעינים(
 

 לימון מוקדם בצ׳ילה

 
מוטציה טבעית של הזן יוריקה, נושאת 
פרי מוקדם ומצליחה למנוע נזקי כפור 

  פוטנציאליים.
 

 אפ , מחירי לימון במזרח התיכון?"דר

 
פרדסנים בדרום אפריקה מודעים לכך 

ליון קרטונים של שיהיו יותר ממי
מהם יגיעו  50%-לימונים השנה, ו

הסוחרים חוששים שלא  למזרח התיכון.
 premiumיוכלו למכור לימוני 

המכירות  קודמות.השנים ה  במחירי
בשוקי המזרח התיכון הם איטיים מאוד 

  .בינואר, פברואר ומארס

 חברה הולנדית , תז״ים ממצרים

 
באמצעות הדרים ממצרים מצליחה 

חברה הולנדית לספק תפוזים לאורך כל 
אחרי המוצר המצרי מגיעים  השנה.
. ממרוקו, דרום אפריקה וספרד   תפוזים

בחברה מרוצים מאוד מרמת הבריקס 
  הגבוהה בפרי המצרי.

 
  ממצרים משתפרתתפוזים הסין , איכות 

 
אחרי שהמצרים ראו את הפוטנציאל 

שוק הסיני הם דאגו לשיפור ב טמוןה
בגידול ובאיכות  ,טכניקות הטיפוח

הקטיף . עד כה, רוב התפוזים 
המיוצאים לסין עמדו בקריטריונים 

 המקומיים לפירות מיובאים .
 ,מכולות 60עד  50נפח היבוא יגיע ל 

ממצרים היו יציבים  הולנסיה מחירי
עם  השבועות הראשונים 10במשך 

 .  מגמת עליה
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סין, איכות התפוזים ממצרים 
משתפרת 

אחרי שהמצרים ראו את הפוטנציאל הטמון בשוק 
הסיני הם דאגו לשיפור טכניקות הטיפוח, הגידול 
ואיכות הקטיף. עד כה, רוב התפוזים המיוצאים לסין 

עמדו בקריטריונים המקומיים לפירות מיובאים.
נפח היבוא יגיע ל 50 עד 60 מכולות, מחירי הולנסיה 
ממצרים היו יציבים במשך 10 השבועות הראשונים 

עם מגמת עליה . 

ספרד, אריזה חדשה 
ללקוחות  ולהגיע  רקבון  למנוע  ע״מ 
לימון באריזה חדשה.  מוכרים  חדשים 
זוג(  בודד)או  פרי  זו של  אריזה  שיטת 
מתקבלת בהתלהבות בארצות הנורדיות 

בעלות נוספת של 15%.

  אריזה חדשה ספרד,
ע״מ למנוע רקבון ולהגיע ללקוחות 

חדשים מוכרים לימון באריזה חדשה. 
שיטת אריזה זו של פרי בודד)או זוג( 

מתקבלת בהתלהבות בארצות הנורדיות 
 .15%בעלות נוספת של 

 
  

 מפרו איחור באספקת סצומה
איחור בקבלת צבע לא מאפשר יצוא 

העיכוב בצבע הוא תוצאה של   במועד.
 החוףלאורך   טמפרטורות גבוהות

והפרשי טמפרטורות בין יום 
  .Okitsuהייצוא החל עם הזן  ללילה.

 400 -תחזיות היצוא בפועל תגענה ל
לעומת השנה  30%מכולות, עלייה של 

״בעוד שבריטניה וקנדה הן  שעברה.
השווקים העיקריים אנחנו תמיד 

-הזדמנויות חדשות כאשר ה  מחפשים
מיועדת לאמריקה הלטינית,   סצומה

 ... רוסיה וארצות הברית״

 
     
 
 
 

 במרילנד תרדבחבילת חי  עקרב

 
 ...בתוך התיק זוחל "ראיתי משהו 

שזה   ״ואז שמתי לב הגברת... אמרה
 עקרב".

 
    EDEKA "סופרמרקט השנה"

 
הנבחר" סופרמרקט "הבקטגוריה של 

בינוני בגודל חנות נבחרה , 2017-לשנת 
הצוות בחנות .מ״ר  2000בשטח מעל 

מחויב לקהל הלקוחות על ידי חידוש 
ל רעיונות ,בפריסה של ש  מתמיד

טווח המוצרים. בשירות או בהחנות, 
למצוא מקפיא פירות, בר   בחנות אפשר

 גם בר שירותוסלטים, מחלקת גבינות 
עצמי שבו הלקוחות יכולים ליהנות 

התחרות הגרמנית  מארוחה מוכנה.
בתחום המזון הקמעונאי מתבצעת 

אלף צרכנים אשר  100עם בשיתוף 
החנויות המובילות  100את בחרו 

יותר נבדקו מאוחר  . החנויות בגרמניה
בעילום  גם על ידי שופטים אשר ביקרו

פי גורמים כגון   שם והעריכו אותם על
יצוב וניהול צוות, עות, מבחר, רווחי

 כמו גם אווירה וכשרון.

 הסינים מעדיפים פרי טרי

 
מהצרכנים הסינים אוכלים פירות   63%

כמו חטיפים . "הנחיות   וירקות טריים
התזונה הסיניות  מציעות את הצריכה 
היומית הנמוכה יותר של מלח וסוכר, 

מה שהופך את הצרכנים ליותר זהירים" 
היה נושא חם בתעשיית "מס סוכר״  

צרכנים כיום  המזון והמשקאות העולמי.
 לבטיחות תזונתית .  מודעים יותר

 
 ( ירידה USDAפלורידה , ) תחזית 

 
-ייצור תפוזי פלורידה יציב ומסתכם ב 

תיבות בעוד באשכולית   מיליון 67
 8.1תיבות כדי  800.000של   ירידה
 כ."תיבות בסה  מיליון

 
 30%איבדו פרדסני ולנסיה 

מיליון  131- סךב  הפסדים מצטברים
המצב כמאכזב .  רת יורו והגד

הוא המשבר הפרדסנים מדגישים ש
 דעמוק, שכן הצעירים אינם רואים עתי

ההפסד הוא  בהמשך הפעילות בענף.
יבול  ירידתתוצאה של שתי עובדות: 

ואסונות   מיליארד ק״ג 1.2של בשיעור 
 טבע רצופים אשר הביאו לירידות

כדי  מחירים חדות עבור המגדלים.
כזה, מבקשים   להתמודד עם מצב

ם  התחרותיות ודי"לק המגדלים תכנית
דורי, חיזוק עמדת המגדלים -ביןושינוי 

 והקמת מנגנונים להגנה על ההכנסות ".
 

 דרום אפריקה
מיליון תיבות  122-צפי לעונה זו כ

מיליון מדרא״פ  119-לייצוא מתוכן כ
-וכ מיליון מזימבבואה  3 -כ ועוד

תיבות מסואזילנד. עליה של  800.000
אשכוליות ה בקליפים. 16%

ק "ריק"...כי ספרד לשו  מגיעות
את העונה ועונת  ותוטורקיה מסיימ

  .פלורידה מסתיימת מוקדם מהרגיל

 
 

  זיםפורוסיה, מס על יבוא ת
על יבוא  5%רוסיה מציעה מס של 

על פי העיתון הרוסי  תפוזים.
Izvetsiya ,המדינות :רוסיה, בלארוס ,

קזחסטן, קירגיזסטן וארמניה, מתכננות 
על יבוא   5-13 % להטיל מס של

  .מוצרים חקלאיים
 

  דרא״פ פונה לפוטין
איגוד מגדלי פרי הדר מדרא״פ פרסם 
הודעה בכתב לנשיא רוסיה, ולדימיר 

מערכת הפוטין, על מנת לבחון את 
אשר  יליצוא פראדמינסטרטיבית ה

  2015יושמה באיחוד האירופאי מ 
 
 
 
 
 

הסינים מעדיפים פרי טרי
63%  מהצרכנים הסינים אוכלים פירות 
"הנחיות  וירקות טריים  כמו חטיפים. 
הצריכה  הסיניות מציעות את  התזונה 
וסוכר,  יותר של מלח  היומית הנמוכה 
מה שהופך את הצרכנים ליותר זהירים. 
"מס סוכר״ היה נושא חם בתעשיית המזון 
והמשקאות העולמי. צרכנים כיום מודעים 

יותר  לבטיחות תזונתית .

ספינת ענק לראשונה 
להמבורג

 TEU  20000 בנפח  מכולות  ספינת 
לראשונה בנמל המבורג. 

״ענקית  הים״  באורך של 400 מטר ורוחב 
של  59 מטר,  נחשבת לאחת מספינות 

המכולה הגדולות בעולם. 

  הודו, הכפילה ייצור הליים בתוך שנה
הודו היא אחת היצרניות הגדולות 

בעולם של ליים. "הפרי פופולרי יותר 
מאשר לימונים בתרבות שלנו", נפח 

הוכפל השנה בשל תנאי  ייצור הליים
עפ״י  מזג אוויר טובים והרחבת השטח.

מחירי שוק מקומי ניתן לקבל טון ליים 
    $ USA 860   עד 850  במחיר

 
 ספינת ענק לראשונה להמבורג

 
 TEU 20000ספינת מכולות בנפח 

  לראשונה בנמל המבורג.
מטר  400באורך של   הים״  ״ענקית

נחשבת לאחת   מטר, 59  ורוחב של
 מספינות המכולה הגדולות בעולם. 

 
 פער איכותי למצרים , סין.

 
 -השוק הסיני מתייחס לתפוזים כ

commodity  ומקבל רק איכות
  פרמיום בשוק.

"הפעם שלחנו כמות קטנה כדי לבדוק 
את השוק", אומר גורם מצרי . "אבל 
אנחנו מקווים לפתח את השוק הזה 
בשנים הקרובות, ואנחנו בוחנים את 

 האפשרויות ...".

 ליים , בעיות איכות פגעו בשוק הרוסי,

 
ממשיך להתפתח, עם הרוסי שוק הליים 

עם זאת  פרי ברוב הסופרמרקטים.
ספקים רבים רואים את רוסיה כשוק 

פרי צהוב, אשר   שני ולעתים שולחיםמ  
 .אינו מוצא נתיבים בשוק הרגיל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

שרי החוץ של מרוקו 
וספרד מרוצים 

בהופעה משותפת לפני התקשורת, 
סיפוק מהסכם  הביעו שני השרים 
הסחר החקלאי עם השוק המשותף .
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עקרב חי בחבילת תרד 
במרילנד

"ראיתי משהו זוחל בתוך התיק 
... אמרה הגברת... ״ואז שמתי 

לב  שזה עקרב".
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 לבטיחות תזונתית .  מודעים יותר

 
 ( ירידה USDAפלורידה , ) תחזית 

 
-ייצור תפוזי פלורידה יציב ומסתכם ב 

תיבות בעוד באשכולית   מיליון 67
 8.1תיבות כדי  800.000של   ירידה
 כ."תיבות בסה  מיליון

 
 30%איבדו פרדסני ולנסיה 

מיליון  131- סךב  הפסדים מצטברים
המצב כמאכזב .  רת יורו והגד

הוא המשבר הפרדסנים מדגישים ש
 דעמוק, שכן הצעירים אינם רואים עתי

ההפסד הוא  בהמשך הפעילות בענף.
יבול  ירידתתוצאה של שתי עובדות: 

ואסונות   מיליארד ק״ג 1.2של בשיעור 
 טבע רצופים אשר הביאו לירידות

כדי  מחירים חדות עבור המגדלים.
כזה, מבקשים   להתמודד עם מצב

ם  התחרותיות ודי"לק המגדלים תכנית
דורי, חיזוק עמדת המגדלים -ביןושינוי 

 והקמת מנגנונים להגנה על ההכנסות ".
 

 דרום אפריקה
מיליון תיבות  122-צפי לעונה זו כ

מיליון מדרא״פ  119-לייצוא מתוכן כ
-וכ מיליון מזימבבואה  3 -כ ועוד

תיבות מסואזילנד. עליה של  800.000
אשכוליות ה בקליפים. 16%

ק "ריק"...כי ספרד לשו  מגיעות
את העונה ועונת  ותוטורקיה מסיימ

  .פלורידה מסתיימת מוקדם מהרגיל

 
 

  זיםפורוסיה, מס על יבוא ת
על יבוא  5%רוסיה מציעה מס של 

על פי העיתון הרוסי  תפוזים.
Izvetsiya ,המדינות :רוסיה, בלארוס ,

קזחסטן, קירגיזסטן וארמניה, מתכננות 
על יבוא   5-13 % להטיל מס של

  .מוצרים חקלאיים
 

  דרא״פ פונה לפוטין
איגוד מגדלי פרי הדר מדרא״פ פרסם 
הודעה בכתב לנשיא רוסיה, ולדימיר 

מערכת הפוטין, על מנת לבחון את 
אשר  יליצוא פראדמינסטרטיבית ה

  2015יושמה באיחוד האירופאי מ 
 
 
 
 
 

 )USDA פלורידה, )תחזית 
ירידה

ייצור תפוזי פלורידה יציב ומסתכם ב-67 
מיליון  תיבות בעוד באשכולית ירידה  של 
800.000 תיבות כדי 8.1 מיליון  תיבות 

בסה"כ.

דרום אפריקה
תיבות  מיליון  כ-122  זו  לעונה  צפי 
לייצוא מתוכן כ-119 מיליון מדרא״פ 
ועוד כ-3 מיליון מזימבבואה וכ-800.000 
 16% של  עליה  מסואזילנד.  תיבות 
לשוק  מגיעות   בקליפים. האשכוליות 
"ריק"...כי ספרד וטורקיה מסיימות את 
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רוסיה, מס על יבוא תפוזים 
רוסיה מציעה מס של 5% על יבוא 
 ,Izvetsiya תפוזים. על פי העיתון הרוסי
המדינות :רוסיה, בלארוס, קזחסטן, 
קירגיזסטן וארמניה, מתכננות להטיל 
יבוא מוצרים  5-13 על  מס של % 

חקלאיים.

  אורוגואי , ״שחקן קטן״.

 
"אורוגוואי שחקן קטן יחסית בשוק 

ההדרים העולמי, אך בעל חשיבות רבה 
 לשוק בשבוע שעבר הגיע באירופה"

הסצומה הראשון ,צפי להמשך 
 עד אמצע אוקטובר.  השיווק

 
 ALDIבעולם,  1חנות מספר 

נבחרה שוב כמספר אחד בעולם בשוק 
זוהי המסקנה שאליה הגיעה .המזון 

חברת מחקר מסחרית. אלדי נמצאת 
ומתכננת להתרחב  1976בארה״ב מאז 

 .2018חנויות עד סוף  2000 -ל
 

  בית קירור הכי גדול
 200,000בית קירור עם קיבולת של 

 20משטחים יפתח בספרד בהשקעה של 
פרויקט גדול יותר מחלק כמיליון יורו 

לבניית מתקנים חדשים בפארק תעשייה 
 80-עם השקעה בהיקף של יותר מ 

הקמת המתקנים החלה  מיליון יורו.
והמפעל צפוי  2015בסוף 

  בחודש יולי ש. ז.  להיפתח
 

 רשם צמיחה הטורקימיצוא הדרים 
 14%-גדל ב   יצוא פרי הדר מטורקיה

. יצוא 2017למארס  2016בין ספטמבר 
 2016-2017טורקיה בעונת מההדרים 

טון, ואילו בעונה  577,979הסתכם ב 
 .טון בלבד 378,636-הקודמת ב

 
 
 
 

 תפוז ישראלי , לראשונה לשנזן בסין
באפריל הגיעה רכבת עם תפוזים טריים 

. הכמות לראשונה לנמל שנזן ישראלמ
  $ USA 27000טון בשווי של  22.5

 
 2017-יותר מנדרינות בצ׳ילה ב

יבול שיא של הדרים צפוי בצ'ילה 
 סיום מוקדם של בעונה זו כאשר

 
  

סלל את הדרך גם   פרי מקליפורניה
השינוי המשמעותי  .למחירים טובים 
 25%צפי לעליה  של ,הוא במנדרינית 

מהפרי משווק בשוק  90%כאשר 
  האמריקאי.

 
  לימון באירופה, צפי לשוק ״קשה״

 
עלייה חדה בייצור לימון ספרדי מתנגש 

מארגנטינה ודרום  געת פריעם ה
 היאהתחזית האחרונה מספרד  אפריקה.
 55עלייה של , 2017טון בשנת  300,000

טון בעונה  193,680  אחוזים לעומת
 .   שעברה

 
 
 

אורוגואי , ״שחקן קטן״. 
בשוק  יחסית  קטן  שחקן  "אורוגוואי 
ההדרים העולמי, אך בעל חשיבות רבה 
לשוק  הגיע  שעבר  בשבוע  באירופה. 
הסצומה הראשון, צפי להמשך השיווק  

עד אמצע אוקטובר.

מטורקיה  הדרים  יצוא 
רשם צמיחה

יצוא פרי הדר מטורקיה  גדל ב -14% 
בין ספטמבר 2016 למארס 2017. יצוא 
ההדרים מטורקיה בעונת 2016-2017 
הסתכם ב 577,979 טון, ואילו בעונה 

הקודמת ב-378,636 טון בלבד.

  אורוגואי , ״שחקן קטן״.
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בצ׳ילה  מנדרינות  יותר 
ב-2017

יבול שיא של הדרים צפוי בצ'ילה בעונה 
זו כאשר סיום מוקדם של פרי מקליפורניה  
סלל את הדרך גם למחירים טובים .השינוי 
המשמעותי הוא במנדרינית ,צפי לעליה 
של 25% כאשר 90% מהפרי משווק בשוק 

האמריקאי. 

אפריקה. יש פוטנציאל
פוטנציאל  יש  אפריקה  ליבשת 
ל״האכיל את עצמה״ ויש עודפי מזון 
לייצוא לחלקים אחרים של העולם. 
למרות זאת היבשת מייבאת מדי שנה 
ומוצרים חקלאיים בשווי של  מזון 
35 מיליארד דולר, והתחזית ליבוא 
בשנת  דולר  מיליארד  בסך- 110 

 .2025

הקלות ביבוא לפרי נגוע ב- 
canker

על  יקל  ע״י השוק המשותף  זה  שינוי 
כניסת פרי הדר  לשוק האירופי ויחסוך 
מיליוני דולרים בעלויות הייצור למגדלים 

האמריקאים. 

  canker-הקלות ביבוא לפרי נגוע ב

 
שינוי זה ע״י השוק המשותף יקל על 

 לשוק האירופי ויחסוך  כניסת פרי הדר
מיליוני דולרים בעלויות הייצור 

  למגדלים האמריקאים.
 

 אלדי בסין

 
הרשת הקמעונאית הרווחית ביותר 

בגרמניה, פתחה חנות מקוונת בסין. 
שוק המסחר האלקטרוני של סין 

הגדול ביותר בעולם, והתכנית   הוא
-להכפיל את נתח השוק הארצי ל   היא

   .2020עד  6.6%
  

   לתפוזים.ספרד, מחיר גבוה 
קמפיין ההדרים נמצא בשלב מתקדם 

מאוד , עם מעט מאוד מנדרינות. בפעם 
הראשונה מזה זמן רב, המגדלים 

עבור תפוזים .   מקבלים מחיר הוגן
תפוזים  "גהמחיר בשוק, של ק

 .יורו 1.20עומד על   איכותיים
 
 
 
 
 
 
 

 ל״גניבת״ אורי  ספרד, חשד

 
ועל פבספרד  מיוחד משמר אזרחי

מרץ בהגנה ובבקרה על באופן נ
על יותר   לאחר שכבר דווח ."אורי"  הזן
בלתי חוקיים; כלומר,   פרדסים 50-מ 

 עצים ללא אישור. 50,000-יותר מ 
הבקרה על ידי הרשויות נעשית בשל 

חומר  שלהעובדה כי נטיעה או שכפול 
צמחי של אורי, יכול להתבצע רק 

ת באישור וברישיון של מי שיש לו זכויו
בלעדיות על ה״אורי״, כל פעילות כזו 

שלא אושרה קודם לכן היא בלתי 
מהחברה המפקחת נמסר כי היא  חוקית.

תמשיך בביצוע משימות האכיפה 
הרלוונטיות להגנה ולבקרה נאותים על 

בלתי חוקיים יינקטו   הזן ,״ נגד פרדסים
  צעדים משפטיים״.

 
 בהודו סכם פרדסנים ה

על מנת להתמודד עם הבעיות 
מגדלי התפוזים, נציגיהם  של  הנמשכות

דורשים מהמדינה לשנות מדיניות 
להאחדת  תמיכה ממשלתיתולקבל 

  העיבוד והשיווק של הדרים.
בעקבות גלי חום   הבקשה באה

מתמשכים שהשפיעו מאוד על היבול. 
החום יוצא דופן הביא לנשירת פרי 

ביותר ב מארס היה החם   גבוהה. חודש
, כאשר  השנים האחרונות 13-

מעלות  43.3 -הטמפרטורה הגיעה ל
 צלזיוס.

 
 
 

הסכם פרדסנים בהודו
על מנת להתמודד עם הבעיות הנמשכות  של מגדלי התפוזים, נציגיהם דורשים 
מהמדינה לשנות מדיניות ולקבל תמיכה ממשלתית להאחדת העיבוד והשיווק 
של הדרים. הבקשה באה  בעקבות גלי חום מתמשכים שהשפיעו מאוד על היבול. 
החום יוצא דופן הביא לנשירת פרי גבוהה. חודש  מארס היה החם ביותר ב 13- 

השנים האחרונות , כאשר הטמפרטורה הגיעה ל- 43.3 מעלות צלזיוס.
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 בדרך לארה״ב  פרי מצ׳ילה
לארה״ב, צפי לגידול של החל הייצוא 

  בייצוא , בעיקר מנדרינות. 3%

 
 

 לימון , טרמפ ונשיא ארגנטינה

 
על  עיקרייםהלימון היה אחד הנושאים ה

סדר היום, כאשר נשיא ארגנטינה, 
,נפגש עם הנשיא  Macriמאוריציו 

 טרמפ לשיחות בוושינגטון .
כי משרד החקלאות האמריקני הודיע 

-ארגנטינאי החל ב יוסר החרם על לימון 
 שנה זו.  במאי 26

 
  מקסיקו,מעדיפים לשלוח ליים לארה״ב

 
 ההפופולריות של הליים ממקסיקו, גדל

לוגיסטיקה בגלל   בארצות הברית.
המקסיקנים מעדיפים לייצא את 

לארה"ב, שכן קל יותר להגיע   פריה
זה פחות יקר מאשר  ,לכל היעדים 

לשווק במקומות אחרים. יש ביקוש 
 .לליים במהלך כל השנה 

 
 
 

 סחר העולמיב  "הכי חזק"רי וירק פ

 
ביורו, היצוא של   לפי הערך הגלום

מהר יותר   פירות וירקות טריים גדל
מכלל היצוא העולמי. בשנה האחרונה, 

עבר   היצוא העולמי של פירות וירקות
מיליארד דולר, רק  100את הגבול של 

כל ביחס לסך היצוא של  %0.7 
טריליון  15סחורות בעולם, שהוא ה
 מיליארד דולר(. 15,000)
 

 אוסטרליה ,מאוחר אבל כמות ממוצעת
מגדלי פרי הדר בדרום אוסטרליה 

מצפים לכמות סבירה , למרות התחלה 
 מאוחרת.

 
לגשם   במערב אוסטרליה, יש הערכה

מתחת לממוצע במשך חודשי החורף, 
סבירות לטמפרטורות גבוהות יותר ו

 2-3על עיכוב של   יש דיווח .מהממוצע
צפי לעלייה  שבועות בשבירת צבע.
  Navelinasבכמות של אשכוליות, 

במהלך השבועות   Imperials-ו
 הקרובים.

 
 
 
 

פרי וירק "הכי חזק"  בסחר 
העולמי

לפי הערך הגלום  ביורו, היצוא של פירות 
וירקות טריים גדל  מהר יותר מכלל היצוא 
העולמי. בשנה האחרונה, היצוא העולמי 
וירקות  עבר את הגבול של  של פירות 
100 מיליארד דולר, רק % 0.7 ביחס לסך 
היצוא של כל הסחורות בעולם, שהוא 15 

טריליון )15,000 מיליארד דולר(.

כך מדווחים בחו״ל על 
הדרי ישראל

שטח ההדרים של ישראל ב  2016/17 
הקטר   590 הקטר,   18,910 היה 
פחות מאשר ב- 2015/16. השטח 
הפרודוקטיבי היה 16,410 הקטר , עם 
2,500 הקטר  פרדסים צעירים אשר 

עדיין לא הגיעו לניבה . 

 
 

 כך מדווחים בחו״ל על הדרי ישראל
 2016/17  שטח ההדרים של ישראל ב

הקטר פחות  590הקטר ,  18,910היה 
. השטח 2015/16  -מאשר ב

הקטר , עם  16,410הפרודוקטיבי היה 
פרדסים צעירים אשר   הקטר 2,500

  . עדיין לא הגיעו לניבה
 

 greeningכסף נוסף למלחמה ב 

 
מיליון דולר ממשרד  6מענק נוסף של 

החקלאות האמריקני להמשך המחקר 
חוקרי אוניברסיטת קנזס ימשיכו 

  להוביל את המאמצים להילחם במחלה
מפרי  80%על  הקטלנית, שהשפיעה

הדר בקליפורניה וגבתה מיליארדים עד 
  עתה.

  שלוש מספררוסיה עדיין 

 
למרות החרם על יבוא פירות וירקות 

טריים ממדינות האיחוד האירופי 
ותורכיה, רוסיה נשארה עדיין היבואנית 

השלישית בגודלה בעולם של תוצרת 
ערך היבוא גדל  טרייה בשנה האחרונה.

-ל  2013רובל בשנת מיליארד  260-מ 
 .2016-מיליארד ב  320

 
 

  בבננות. ארסי  בריטניה , עכביש

 
את העכביש בבריטניה מצאה אישה 

-הארסי ביותר בעולם בחבילת בננות מ
Asda . הגברת קילפה את הפרי בבית

נכישתו   אשר -כאשר היצור המסוכן 
מיהר  אדם מבוגר בתוך שעות  הורגת
  . החוצה מהפרי  לצאת

 
  תפוזי דם. "גילו"יפן, 

בפרדס של תפוזי דם , עשרות מטרים 
 7  מעל פני הים, נמצאו פירות, בקוטר

בה ומטר ג 2 -על עצים של כ  ס"מ, גדל
.שם הפרי נגזר מצבע  tarocco  מהזן

 הציפה , שהוא אדום כהה כמו דם.
 

 היצע הלימון קטן בגלל גשם

 
אספקת לימון מוגבלת עקב גשמים עזים 

גרם להקדמת  םמזג אויר ח בקליפורניה.
קטיף הלימון ומאידך , הגשמים סייעו 

וכל זה גרם למחסור  מניין גדול יותר ,ל
 בפרי קטן ועליית מחירים.

 
 

בריטניה , עכביש ארסי 
בבננות. 

אישה בבריטניה מצאה את העכביש הארסי 
. Asda-בננות מ בעולם בחבילת  ביותר 

הגברת קילפה את הפרי בבית כאשר היצור 
המסוכן - אשר  נכישתו הורגת  אדם מבוגר 
בתוך שעות מיהר לצאת  החוצה מהפרי . 

 יש פוטנציאלאפריקה. 
ליבשת אפריקה יש פוטנציאל ל״האכיל 

א ואת עצמה״ ויש עודפי מזון לייצ
לחלקים אחרים של העולם. למרות זאת 

ייבאת מדי שנה מזון ומוצרים היבשת מ
מיליארד דולר,  35חקלאיים בשווי של 
מיליארד  110- והתחזית ליבוא בסך

  .2025דולר בשנת 
 

 ביקוש לנייבל

 
ככל שעונת ההדרים של ארה"ב 

מתכננים   מתקרבת לסיומה, האוסטרלים
מסע פרסום לשווקים באסיה, שם יש 
ביקוש חזק לתפוזי טבורי. העונה 

טבורי כאשר היצוא   עם  מתחילה
יתמקד בעיקר בשווקי אסיה כולל סין 

יש יצוא מאוסטרליה גם לשוק  ויפן.
 האמריקני, כולל טבורי וקארה קארה.

 
 השוק המשותף דוחה בקרת מזיקים

ע״י  pest controlהשוק לא מאפשר 
יבואנים באירופה אך מאפשר זאת 

הבקרה ההולנדית  ליבואנים הולנדים.
משום  ומקצועית  מדויקתהייתה פחות 

בוצעה על ידי פקידים שהוקצו שלא 
למשרד החקלאות בהולנד, אלא על ידי 

בריסל הודיעה כי היא  עובדי זכיין פרטי .
מתכננת לבצע ביקורת חדשה של הולנד 

"כדי לשפר את  2017/2018החל בעונת 
האחידות של בדיקות אלה ולקדם 

 שימוש בשיטות מקצועיות ".
 

  מרוקו וספרד מרוצים שרי החוץ של
בהופעה משותפת לפני התקשורת, 

סיפוק מהסכם הסחר שני השרים הביעו 
 החקלאי עם השוק המשותף .

 
 סין, אישור להדרים מאיטליה

 
המשרד לפיקוח בינלאומי בסין אישר 

יבוא הדרים מאיטליה ומילוי כל סעיפי 
י האיטלקים. כל "ה״פרוטוקול״ ע

,מחסנים ובתי הפרדסים , בתי אריזה 
 קירור אושרו לייצוא לסין.

 
 מיליון $ 84פרדסני פלורידה מקבלים 

 
סיוע   מקבלים  מגדלי הדרים ב פלורידה

מיליון דולר בקרנות ממשלתיות  84של 
מחקר ופיתוח לעבור תוכניות חיוניות 

 ולסיוע לפרדסנים.
 

 ,יותר הדרים הכדור הדרומי חצי
ייצוא הדרים מחצי הכדור הדרומי 

לעומת השנה   %6 -צפויים לעלות ב
יותר מאשר נפח    %11  -בשעברה. או 

הייצוא הממוצע של חצי הכדור הדרומי 
 במשך חמש השנים האחרונות.

 
 

סין, אישור להדרים 
מאיטליה

בסין אישר  בינלאומי  המשרד לפיקוח 
יבוא הדרים מאיטליה ומילוי כל סעיפי 
כל  האיטלקים.  ע"י  ה״פרוטוקול״ 
ובתי  ,מחסנים  אריזה  בתי   , הפרדסים 

קירור אושרו לייצוא לסין.

 יש פוטנציאלאפריקה. 
ליבשת אפריקה יש פוטנציאל ל״האכיל 

א ואת עצמה״ ויש עודפי מזון לייצ
לחלקים אחרים של העולם. למרות זאת 

ייבאת מדי שנה מזון ומוצרים היבשת מ
מיליארד דולר,  35חקלאיים בשווי של 
מיליארד  110- והתחזית ליבוא בסך

  .2025דולר בשנת 
 

 ביקוש לנייבל

 
ככל שעונת ההדרים של ארה"ב 

מתכננים   מתקרבת לסיומה, האוסטרלים
מסע פרסום לשווקים באסיה, שם יש 
ביקוש חזק לתפוזי טבורי. העונה 

טבורי כאשר היצוא   עם  מתחילה
יתמקד בעיקר בשווקי אסיה כולל סין 

יש יצוא מאוסטרליה גם לשוק  ויפן.
 האמריקני, כולל טבורי וקארה קארה.

 
 השוק המשותף דוחה בקרת מזיקים

ע״י  pest controlהשוק לא מאפשר 
יבואנים באירופה אך מאפשר זאת 

הבקרה ההולנדית  ליבואנים הולנדים.
משום  ומקצועית  מדויקתהייתה פחות 

בוצעה על ידי פקידים שהוקצו שלא 
למשרד החקלאות בהולנד, אלא על ידי 

בריסל הודיעה כי היא  עובדי זכיין פרטי .
מתכננת לבצע ביקורת חדשה של הולנד 

"כדי לשפר את  2017/2018החל בעונת 
האחידות של בדיקות אלה ולקדם 

 שימוש בשיטות מקצועיות ".
 

  מרוקו וספרד מרוצים שרי החוץ של
בהופעה משותפת לפני התקשורת, 

סיפוק מהסכם הסחר שני השרים הביעו 
 החקלאי עם השוק המשותף .

 
 סין, אישור להדרים מאיטליה

 
המשרד לפיקוח בינלאומי בסין אישר 

יבוא הדרים מאיטליה ומילוי כל סעיפי 
י האיטלקים. כל "ה״פרוטוקול״ ע

,מחסנים ובתי הפרדסים , בתי אריזה 
 קירור אושרו לייצוא לסין.

 
 מיליון $ 84פרדסני פלורידה מקבלים 

 
סיוע   מקבלים  מגדלי הדרים ב פלורידה

מיליון דולר בקרנות ממשלתיות  84של 
מחקר ופיתוח לעבור תוכניות חיוניות 

 ולסיוע לפרדסנים.
 

 ,יותר הדרים הכדור הדרומי חצי
ייצוא הדרים מחצי הכדור הדרומי 

לעומת השנה   %6 -צפויים לעלות ב
יותר מאשר נפח    %11  -בשעברה. או 

הייצוא הממוצע של חצי הכדור הדרומי 
 במשך חמש השנים האחרונות.

 
 

פרדסני פלורידה
מקבלים 84 מיליון $

מגדלי הדרים ב פלורידה  מקבלים  סיוע 
של 84 מיליון דולר בקרנות ממשלתיות 
ופיתוח  עבור תוכניות חיוניות למחקר 

ולסיוע לפרדסנים.

חצי הכדור הדרומי ,יותר 
הדרים

ייצוא הדרים מחצי הכדור הדרומי 
צפויים לעלות ב-% 6 לעומת השנה 
שעברה. או ב- % 11   יותר מאשר 
נפח הייצוא הממוצע של חצי הכדור 
הדרומי במשך חמש השנים האחרונות.

  canker-הקלות ביבוא לפרי נגוע ב

 
שינוי זה ע״י השוק המשותף יקל על 

 לשוק האירופי ויחסוך  כניסת פרי הדר
מיליוני דולרים בעלויות הייצור 

  למגדלים האמריקאים.
 

 אלדי בסין

 
הרשת הקמעונאית הרווחית ביותר 

בגרמניה, פתחה חנות מקוונת בסין. 
שוק המסחר האלקטרוני של סין 

הגדול ביותר בעולם, והתכנית   הוא
-להכפיל את נתח השוק הארצי ל   היא

   .2020עד  6.6%
  

   לתפוזים.ספרד, מחיר גבוה 
קמפיין ההדרים נמצא בשלב מתקדם 

מאוד , עם מעט מאוד מנדרינות. בפעם 
הראשונה מזה זמן רב, המגדלים 

עבור תפוזים .   מקבלים מחיר הוגן
תפוזים  "גהמחיר בשוק, של ק

 .יורו 1.20עומד על   איכותיים
 
 
 
 
 
 
 

 ל״גניבת״ אורי  ספרד, חשד

 
ועל פבספרד  מיוחד משמר אזרחי

מרץ בהגנה ובבקרה על באופן נ
על יותר   לאחר שכבר דווח ."אורי"  הזן
בלתי חוקיים; כלומר,   פרדסים 50-מ 

 עצים ללא אישור. 50,000-יותר מ 
הבקרה על ידי הרשויות נעשית בשל 

חומר  שלהעובדה כי נטיעה או שכפול 
צמחי של אורי, יכול להתבצע רק 

ת באישור וברישיון של מי שיש לו זכויו
בלעדיות על ה״אורי״, כל פעילות כזו 

שלא אושרה קודם לכן היא בלתי 
מהחברה המפקחת נמסר כי היא  חוקית.

תמשיך בביצוע משימות האכיפה 
הרלוונטיות להגנה ולבקרה נאותים על 

בלתי חוקיים יינקטו   הזן ,״ נגד פרדסים
  צעדים משפטיים״.

 
 בהודו סכם פרדסנים ה

על מנת להתמודד עם הבעיות 
מגדלי התפוזים, נציגיהם  של  הנמשכות

דורשים מהמדינה לשנות מדיניות 
להאחדת  תמיכה ממשלתיתולקבל 

  העיבוד והשיווק של הדרים.
בעקבות גלי חום   הבקשה באה

מתמשכים שהשפיעו מאוד על היבול. 
החום יוצא דופן הביא לנשירת פרי 

ביותר ב מארס היה החם   גבוהה. חודש
, כאשר  השנים האחרונות 13-

מעלות  43.3 -הטמפרטורה הגיעה ל
 צלזיוס.

 
 
 

אלדי בסין
ביותר  הרווחית  הקמעונאית  הרשת 
בגרמניה, פתחה חנות מקוונת בסין. שוק 
המסחר האלקטרוני של סין הוא  הגדול 
ביותר בעולם, והתכנית היא  להכפיל את 

נתח השוק הארצי ל -6.6% עד 2020.  

  canker-הקלות ביבוא לפרי נגוע ב

 
שינוי זה ע״י השוק המשותף יקל על 

 לשוק האירופי ויחסוך  כניסת פרי הדר
מיליוני דולרים בעלויות הייצור 

  למגדלים האמריקאים.
 

 אלדי בסין

 
הרשת הקמעונאית הרווחית ביותר 

בגרמניה, פתחה חנות מקוונת בסין. 
שוק המסחר האלקטרוני של סין 

הגדול ביותר בעולם, והתכנית   הוא
-להכפיל את נתח השוק הארצי ל   היא

   .2020עד  6.6%
  

   לתפוזים.ספרד, מחיר גבוה 
קמפיין ההדרים נמצא בשלב מתקדם 

מאוד , עם מעט מאוד מנדרינות. בפעם 
הראשונה מזה זמן רב, המגדלים 

עבור תפוזים .   מקבלים מחיר הוגן
תפוזים  "גהמחיר בשוק, של ק

 .יורו 1.20עומד על   איכותיים
 
 
 
 
 
 
 

 ל״גניבת״ אורי  ספרד, חשד

 
ועל פבספרד  מיוחד משמר אזרחי

מרץ בהגנה ובבקרה על באופן נ
על יותר   לאחר שכבר דווח ."אורי"  הזן
בלתי חוקיים; כלומר,   פרדסים 50-מ 

 עצים ללא אישור. 50,000-יותר מ 
הבקרה על ידי הרשויות נעשית בשל 

חומר  שלהעובדה כי נטיעה או שכפול 
צמחי של אורי, יכול להתבצע רק 

ת באישור וברישיון של מי שיש לו זכויו
בלעדיות על ה״אורי״, כל פעילות כזו 

שלא אושרה קודם לכן היא בלתי 
מהחברה המפקחת נמסר כי היא  חוקית.

תמשיך בביצוע משימות האכיפה 
הרלוונטיות להגנה ולבקרה נאותים על 

בלתי חוקיים יינקטו   הזן ,״ נגד פרדסים
  צעדים משפטיים״.

 
 בהודו סכם פרדסנים ה

על מנת להתמודד עם הבעיות 
מגדלי התפוזים, נציגיהם  של  הנמשכות

דורשים מהמדינה לשנות מדיניות 
להאחדת  תמיכה ממשלתיתולקבל 

  העיבוד והשיווק של הדרים.
בעקבות גלי חום   הבקשה באה

מתמשכים שהשפיעו מאוד על היבול. 
החום יוצא דופן הביא לנשירת פרי 

ביותר ב מארס היה החם   גבוהה. חודש
, כאשר  השנים האחרונות 13-

מעלות  43.3 -הטמפרטורה הגיעה ל
 צלזיוס.

 
 
 

ספרד, חשד  ל״גניבת״ אורי
משמר אזרחי מיוחד בספרד פועל באופן 
הזן  "אורי".  ובבקרה על  נמרץ בהגנה 
לאחר שכבר דווח  על יותר מ 50- פרדסים  
בלתי חוקיים; כלומר, יותר מ 50,000- 
עצים ללא אישור. הבקרה על ידי הרשויות 
נעשית בשל העובדה כי נטיעה או שכפול 
של חומר צמחי של אורי, יכול להתבצע רק 
באישור וברישיון של מי שיש לו זכויות 
בלעדיות על ה״אורי״, כל פעילות כזו 
שלא אושרה קודם לכן היא בלתי חוקית. 
מהחברה המפקחת נמסר כי היא תמשיך 
בביצוע משימות האכיפה הרלוונטיות 
נגד  ,״  נאותים על הזן  ולבקרה  להגנה 
יינקטו צעדים  חוקיים  בלתי  פרדסים  

משפטיים״. 

פער איכותי למצרים , סין.
כ-  לתפוזים  מתייחס  הסיני  השוק 
איכות פרמיום  רק  ומקבל   commodity
בשוק. "הפעם שלחנו כמות קטנה כדי 
 . גורם מצרי  לבדוק את השוק", אומר 
מקווים לפתח את השוק  אנחנו  "אבל 
הזה בשנים הקרובות, ואנחנו בוחנים את 

האפשרויות ...".

  הודו, הכפילה ייצור הליים בתוך שנה
הודו היא אחת היצרניות הגדולות 

בעולם של ליים. "הפרי פופולרי יותר 
מאשר לימונים בתרבות שלנו", נפח 

הוכפל השנה בשל תנאי  ייצור הליים
עפ״י  מזג אוויר טובים והרחבת השטח.

מחירי שוק מקומי ניתן לקבל טון ליים 
    $ USA 860   עד 850  במחיר

 
 ספינת ענק לראשונה להמבורג

 
 TEU 20000ספינת מכולות בנפח 

  לראשונה בנמל המבורג.
מטר  400באורך של   הים״  ״ענקית

נחשבת לאחת   מטר, 59  ורוחב של
 מספינות המכולה הגדולות בעולם. 

 
 פער איכותי למצרים , סין.

 
 -השוק הסיני מתייחס לתפוזים כ

commodity  ומקבל רק איכות
  פרמיום בשוק.

"הפעם שלחנו כמות קטנה כדי לבדוק 
את השוק", אומר גורם מצרי . "אבל 
אנחנו מקווים לפתח את השוק הזה 
בשנים הקרובות, ואנחנו בוחנים את 

 האפשרויות ...".

 ליים , בעיות איכות פגעו בשוק הרוסי,

 
ממשיך להתפתח, עם הרוסי שוק הליים 

עם זאת  פרי ברוב הסופרמרקטים.
ספקים רבים רואים את רוסיה כשוק 

פרי צהוב, אשר   שני ולעתים שולחיםמ  
 .אינו מוצא נתיבים בשוק הרגיל 
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

  
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 רפול מפרק את המועצה 

 

 
    
 
 
 

 כך היה פעם
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

פרוטוקולים, קטעי  )פרדס, בית אריזה,
עיתונות, תמונות וכד״( מתבקש לשלוח 

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 

 
לפני העליה על  1932 -טיעת פרדסי כפר בילו בנ

 מארכיון כפר בילו -הקרקע 
 

 

  
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 רפול מפרק את המועצה 

 

 
    
 
 
 

 כך היה פעם
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

פרוטוקולים, קטעי  )פרדס, בית אריזה,
עיתונות, תמונות וכד״( מתבקש לשלוח 

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 

 
לפני העליה על  1932 -טיעת פרדסי כפר בילו בנ

 מארכיון כפר בילו -הקרקע 
 

 

  
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 רפול מפרק את המועצה 

 

 
    
 
 
 

 כך היה פעם
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

פרוטוקולים, קטעי  )פרדס, בית אריזה,
עיתונות, תמונות וכד״( מתבקש לשלוח 

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 

 
לפני העליה על  1932 -טיעת פרדסי כפר בילו בנ

 מארכיון כפר בילו -הקרקע 
 

 

רפול מפרק את המועצה 

נטיעת פרדסי כפר בילו ב- 1932 לפני העליה על הקרקע -
מארכיון כפר בילו

הזוג דוד וציפורה פיסצקי בפרדסי 
רחובות -1928 מארכיון כפר בילו                                                                                                                                      
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trendkg/pieceHighestLowestBox/kgOriginsizevarkgvar.
stable1,30 € 20,00 €19,00 € BoxES80Verna15,0Lemons
stable1,37 €21,00 €20,00 € BoxES90Verna15,0Lemons
stable1,57 €24,00 €23,00 € BoxES100Verna15,0Lemons
stable1,32 €9,50 €9,00 € BoxES32Verna7,0Lemons 1 Layer
stable1,32 €9,50 €9,00 € BoxES35Verna7,0Lemons 1 Layer
stable1,61 €11,50 €11,00 € BoxES39Verna7,0Lemons 1 Layer
new0,97 €15,00 €14,00 € BoxZA56Navel15,0Oranges 15 kg
new0,97 €15,00 €14,00 € BoxZA64Navel15,0Oranges 15 kg
new0,97 €15,00 €14,00 € BoxZA72Navel15,0Oranges 15 kg
stable0,57 €8,75 €8,25 € BoxEG72Valencia15,0Oranges 15 kg
stable0,55 €8,50 €8,00 € BoxEG80Valencia15,0Oranges 15 kg
stable0,55 €8,50 €8,00 € BoxEG88Valencia15,0Oranges 15 kg
stable0,48 €7,50 €7,00 € BoxEG100Valencia15,0Oranges 15 kg
stable0,62 €9,50 €9,00 € BoxMA70Valencia15,0Oranges 15 kg
stable0,60 €9,50 €8,50 € BoxMA80Valencia15,0Oranges 15 kg
stable0,58 €9,00 €8,50 € BoxMA90Valencia15,0Oranges 15 kg
stable0,55 €8,50 €8,00 € BoxMA100Valencia15,0Oranges 15 kg
stable1,48 €15,00 €14,50 €BoxZA81-120Clementines10,0Clementines 10kg
stable1,25 €13,00 €12,00 €BoxZA81-120Satsumas10,0Clementines 10kg
limited1,33 €20,50 €19,50 €BoxZA/ZIM35Star Ruby15,0Grapefruit 15 kg OT
limited1,33 €20,50 €19,50 €BoxZA/ZIM40Star Ruby15,0Grapefruit 15 kg OT
limited1,33 €20,50 €19,50 €BoxZA/ZIM45Star Ruby15,0Grapefruit 15 kg OT

מחירי פרי הדר לאמצע מאי כפי שנתקבלו מלקוח באירופה

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

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ

‰¯Î˘‰Ï
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  כתבנו בשפלת החוף/  קריאה המלצת

  פרופ' אמוץ דפני ייעוץ מדעי: מאיר שלו מחבר:השם  גינת בר ספר:השם 

 2017תשע"ז / מרץ  :שנת הוצאה לאור 247מספר עמודים: רפאלה שיר איור:

 

...רומן אהבה - "חדש"ז׳אנר במאיר שלו 
זהו סיפור אהבה יוצא דופן בין המחבר לבין הצומח בגנו  

: 
 

 ,צמחי בר
פרחים, פקעות, זרעים , שיחים , עצים ורמשים , את כל אלו, אוהב הסופר 

אהבת נפש. הוא מתמסר לג
 ינת הבר שלו

עד כדי איבוד החושים והזמן עומד מלכת.
 

חבהמ
ר מעיד על עצמו שאינו בוטנאי אבל 

.ספריםבכל ארון "מקצועי"  חובהזהו ספר 

הביקורת על הספר הגיעה לעמודי החדשות  

ע"י שרת התרבות מירי רגב  אשר כינתה 

 .אשכנזיות דמויותרק  כוללות שיצירותיו העובדה אתציינה ו את המחבר "חצוף"

 
 

 על עץ הלימון:המחבר תב ווכך כ

..."
תריסר שנים חלפו ואחרי ִזקנה יפה התחיל הלימון לדעוך.

ב הרבה מעליו נשרו, ר   

ענפיו יבשו, פריחתו נעשתה דלה ונוגה וחנטה
 ולשווא.-ֵפרות מעט...שבתי וגזמתי 

 
 

 
 צילם: עמירם לוי שקד .דבורה ופרח לימון

 
באו , ניסרו ענף, בחנו את הליבה היבשה, ערכו  והלימון גסס...-דישנתי והשקיתי

בסופו של דבר הם המליצו  קונסיליום חרישי ליד הפציינט: התלחשו, שאלו אותי...
והמומחים צדקו, צריך לכרות אותו ולטעת  שאכרות אותו ואשתול לימון חדש...

במקומו לימון חדש...לטקס הנטיעה הזמנתי את הנכדה הבכורה שלי...ילד צריך 
ואני נעצתי את  תו ולִצדו וֵידע לטעת עצים בעצמו...די שִיגדל אִ להשתתף בנטיעת עץ ּכ

סינו את מילאנו אותו מים ...ואחר כך כי ...ור ריתי את הּבקלשון החפירה בקרקע...ּכ
גרפנו וכיסינו את גוש השרשים  קרקעיתו בקומפוסט...ומעליו שכבה דקה של אדמה...

תמה הנטיעה . יש לי לימון חדש בגינה. הלימון  באדמה, הידקנו קצת...השקינו שוב...
 ..."רותגדל עוד וייתן פֵ הצעיר נקלט יפה ,התרגל לשכנים ולגינה ובקרוב יִ 

 

 
 

 

מאיר שלו
בז׳אנר 

"חדש"-
רומן אהבה...

זהו סיפור אהבה יוצא דופן בין המחבר לבין הצומח בגנו: 
צמחי בר, פרחים, פקעות, זרעים , שיחים , עצים ורמשים, 
את כל אלו, אוהב הסופר אהבת נפש. הוא מתמסר לגינת 
הבר שלו עד כדי איבוד החושים והזמן עומד מלכת. 
המחבר מעיד על עצמו שאינו בוטנאי אבל זהו ספר 

חובה "מקצועי" בכל ארון ספרים.
הביקורת על הספר הגיעה לעמודי החדשות ע"י שרת 
התרבות מירי רגב  אשר כינתה את המחבר "חצוף" וציינה 
את העובדה שיצירותיו כוללות רק דמויות אשכנזיות. 

וכך כותב המחבר על עץ הלימון:
..."תריסר שנים חלפו ואחרי ִזקנה יפה התחיל הלימון 
ֹרב ענפיו יבשו, פריחתו  לדעוך. הרבה מעליו נשרו, 
נעשתה דלה ונוגה וחנטה ֵפרות מעט...שבתי וגזמתי-

ולשווא.
ניסרו ענף,   , והשקיתי-והלימון גסס... באו  דישנתי 
בחנו את הליבה היבשה, ערכו קונסיליום חרישי ליד 
הפציינט: התלחשו, שאלו אותי... בסופו של דבר הם 
המליצו שאכרות אותו ואשתול לימון חדש... והמומחים 
צדקו, צריך לכרות אותו ולטעת במקומו לימון חדש...
לטקס הנטיעה הזמנתי את הנכדה הבכורה שלי...ילד 
צריך להשתתף בנטיעת עץ ּכדי שִיגדל ִאתו ולִצדו וֵידע 
לטעת עצים בעצמו... ואני נעצתי את קלשון החפירה 
בקרקע...ּכריתי את הּבור ... מילאנו אותו מים ...ואחר 
כך כיסינו את קרקעיתו בקומפוסט...ומעליו שכבה דקה 
של אדמה... גרפנו וכיסינו את גוש השרשים באדמה, 
הידקנו קצת...השקינו שוב... תמה הנטיעה . יש לי לימון 
חדש בגינה. הלימון הצעיר נקלט יפה ,התרגל לשכנים 

ולגינה ובקרוב ִיגדל עוד וייתן ֵפרות"...

  כתבנו בשפלת החוף 

דבורה ופרח לימון. צילם: עמירם לוי שקד

שם הספר: גינת בר
שם המחבר: מאיר שלו

ייעוץ מדעי: פרופ' אמוץ דפני 
איור: רפאלה שיר

מספר עמודים: 247
שנת הוצאה לאור: תשע"ז / מרץ 2017

המלצת קריאה
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הפריחה והחנטה בזן אורי התקיימו העונה ברמה סבירה, לאחר 
שנת שפע במרבית אזורי הארץ. לאחר כמה שנים של ירידה 
במחיר עבור זן האשכולית האדומה, חלה התייצבות ואף עלייה 
בתמורה לפרי בשער הפרדס, הודות לשווקים החדשים שנפתחו 
בפנינו בסין ובדרום קוריאה. יתר על כן, במחצית השנייה של 
העונה הוצעו במערב אירופה מחירים גבוהים עבור האשכולית 
האדומה בשל מחסור באשכוליות מכל הארצות המייצאות, 
ובעיקר מתורכיה. היקף היצוא של הזן אורי הגיע לשיא: קרוב 
ל-100,000 טון. הזן אורי ממשיך להיות אטרקטיבי יחסית 
לקליפים מתחרים מספרד וממרוקו, אך הפדיון בשער הפרדס 
קטן משמעותית מזה שהיה בעונות הקודמות, בגלל התחזקות 
השקל וירידה חדה בשער היורו. החל מחודש פברואר חלה 
עלייה במחיר ה"אורי" בשל ירידה משמעותית בכמות משלוחי 
הקליפים מספרד שנבעה ממזג אוויר חריג. חשוב להדגיש כי 
בזן אורי ניכר פער משמעותי בין פרי הראוי ליצוא "בקלאס 1" 
לבין פרי המיועד ליצוא "בקלאס 2" ולשוק המקומי. עודפים 
גדולים בשוק המקומי הורידו את מחיר האורי אף מתחת ל- 1 
₪ לק"ג בשער הפרדס. הפרי הנמכר לתעשייה אינו מותיר רווח 
למגדל, ולכן ההשקעה בקבלת פרי איכותי היא אמנם גבוהה, 
אך בלתי נמנעת. בשנתיים האחרונות הורגשה ביתר שאת 
החשיבות של כיסוי ברשתות הגנה פרדסים המועדים לפגעי מזג 
אוויר, ובעיקר לפגעי ברד. מטרת המגדלים היא להשיג תמורה 
מרבית לתוצרת, ולכן יש לבצע את הפעולות הנדרשות בפרדס 

בעתן ובמלואן. יש להתעדכן אצל היצואנים בדבר גודל הפרי 
הנדרש ליצוא בזנים השונים, בעיקר באשכולית האדומה ובזן 
אורי, ובהתאם לזאת לבצע את הפעולות הנחוצות, הן בהגדלת 

הפרי והן בהכוונת הגודל באמצעות השקיה ודילול ידני.

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

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

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

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

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

הקפדה יתרה על גיזום השמלה.

חיגור מאוחר להעלאת היבול בזן אורי
החל מתחילת חודש מאי ועד תחילת חודש יוני מומלץ לבדוק אחת 
לשבוע בחלקות אורי את עוצמת החנטה. בתקופה זו מתרחשת 
נשירת החנטים הטבעית, המתגברת לעתים בעקבות אירועי חום 
כבד וחמסין. כאשר מבחינים בחנטה בינונית ומעטה, מומלץ 
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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף הפירות, תחום הדרים

 בפרדסבפרדס
  20172017יוני יוני --המלצות לעונה מאיהמלצות לעונה מאי

 ,הרצנו יעקב ,קנוניץ שוקי, גרינברג יוסי: ההדרים מדריכי י"ע נכתב
 רוטמן וניצן, דניאל קלוסקי, עינת גרזון שמואלי שלום

 
ברמה סבירה, לאחר שנת שפע במרבית אזורי הארץ. התקיימו העונה הפריחה והחנטה בזן אורי 

לאחר כמה שנים של ירידה במחיר עבור זן האשכולית האדומה, חלה התייצבות ואף עלייה בתמורה 
יתר על כן,  .בסין ובדרום קוריאהשנפתחו בפנינו לשווקים החדשים הודות  ,לפרי בשער הפרדס

בשל  רים גבוהים עבור האשכולית האדומההוצעו במערב אירופה מחייה של העונה יבמחצית השנ
בעיקר מתורכיה. היקף היצוא של הזן אורי הגיע ו, המייצאות ותהארצאשכוליות מכל במחסור 

טון. הזן אורי ממשיך להיות אטרקטיבי יחסית לקליפים מתחרים מספרד  100,000-קרוב ל :לשיא
ות הקודמות, בגלל התחזקות וממרוקו, אך הפדיון בשער הפרדס קטן משמעותית מזה שהיה בעונ

ירידה בשל  י"אור"ה במחיר היהשקל וירידה חדה בשער היורו. החל מחודש פברואר חלה עלי
. חשוב להדגיש כי בזן אורי חריג מזג אווירשנבעה ממשלוחי הקליפים מספרד כמות משמעותית ב

" ולשוק 2"בקלאס " לבין פרי המיועד ליצוא 1ניכר פער משמעותי בין פרי הראוי ליצוא "בקלאס 
לק"ג בשער ₪  1 -מתחת ל ףא יהמקומי. עודפים גדולים בשוק המקומי הורידו את מחיר האור

לכן ההשקעה בקבלת פרי איכותי היא ולמגדל,  רווחהפרדס. הפרי הנמכר לתעשייה אינו מותיר 
אמנם גבוהה, אך בלתי נמנעת. בשנתיים האחרונות הורגשה ביתר שאת החשיבות של כיסוי 

היא להשיג  רשתות הגנה פרדסים המועדים לפגעי מזג אוויר, ובעיקר לפגעי ברד. מטרת המגדליםב
, ולכן יש לבצע את הפעולות הנדרשות בפרדס בעתן ובמלואן. יש להתעדכן ת לתוצרתמרבי תמורה

אצל היצואנים בדבר גודל הפרי הנדרש ליצוא בזנים השונים, בעיקר באשכולית האדומה ובזן אורי, 
התאם לזאת לבצע את הפעולות הנחוצות, הן בהגדלת הפרי והן בהכוונת הגודל באמצעות השקיה וב

 ודילול ידני.

 
 אקרית החלודה

בפרדס
2 0 1 7 י  נ ו י - י א מ ה  נ ו ע ל ת  ו צ ל מ ה

 נכתב ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ, יעקב הרצנו,
שלום שמואלי, דניאל קלוסקי, עינת גרזון וניצן רוטמן

אקרית החלודה
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לבצע חיגור של כ-75% מזרועות העץ, בנוסף לחיגור שבוצע 
זו עשויה להקטין את המשך נשירת החנטים  באביב. פעולה 

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

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

שבהם הוא נדרש, בהתאם למספר החנטים.

מזיקי הדרים
כנימה אדומה

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

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

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

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

.CHLORPYRIFOS או PYRIPROXYFEN בתכשיר

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

גבוה של 1000 ליטר לדונם לפחות.

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

שטיפול מוקדם מדי עלול לפגוע בדבורים.
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 קמחית כדורית
יש להגמיע בתכשירי בחלקות שהיו נגועות בקמחית כדורית בשנה שעברה ושהוסב להן נזק כלכלי, 

IMIDACLOPRID:  סמ"ק לדונם בכל טפטפות החלקה. מועד ההגמעה:  750קונפידור או קודקוד
בסוף הפריחה. טיפול מאוחר יותר בקונפידור פחות יעיל; בעוד שטיפול מוקדם מדי עלול לפגוע 

 בדבורים.
 

 
 קמחית כדורית

 
נגיעות בקמחית ההדר, גם  ,ת הכדוריתבנוסף לקמחי ,עשוי למנוע טיפול הגמעת האימידקלופריד

 ובדונגית הפלורידית.בכנימת מוץ בכנימה האדומה, 
 

 קמחית ההדר
יש להגמיע את התכשיר סייפן  ,בשנה האחרונהשל הקמחית ה רמה גבוהה נתגלתבהן שבחלקות 

המורשה להדברת התכשיר היחיד מקבוצת האימידקלופריד הו . זIMIDACLOPRID-מקבוצת ה
 .קמחית ההדר

 

 
 עמירם לוי שקד( :)צילום קמחית ההדר
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 ר רועי כספי("ד :כנימה אדומה )צילום

 
 כנימת מוץ

כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית של הדרגות הצעירות על הפרי. את הכנימה יש להדביר 
 .CHLORPYRIFOSאו  PYRIPROXYFEN בתכשירריסוס ההדברה תיעשה באמצעות 

 

 
 ר רועי כספי("ד :כנימות מוץ )צילום

 
 

 כנימה פלורידית
. יוניחודש יה של חודש מאי עד אמצע יהשנ ומחציתהחל מגיחת הזחלנים מתרחשת בדרך כלל 

לפני שהדרגות המוקדמות ביותר עוברות  ,הזחלנים יעילה כאשר הריסוס מבוצע עלדברה הה
טייגר, קוברה או  :PYRIPROXYFENההדברה כנגד הכנימה הם תכשירי כשירי ת .לדרגת זחל שלוש

בנפח גבוה של  2%, או שמן קיצי בריכוז ליטר לדונם 400-300בנפח תרסיס של  0.1%טריגון בריכוז 
 .לפחותלדונם ליטר  1000
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 ר רועי כספי("ד :כנימה אדומה )צילום

 
 כנימת מוץ

כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית של הדרגות הצעירות על הפרי. את הכנימה יש להדביר 
 .CHLORPYRIFOSאו  PYRIPROXYFEN בתכשירריסוס ההדברה תיעשה באמצעות 

 

 
 ר רועי כספי("ד :כנימות מוץ )צילום

 
 

 כנימה פלורידית
. יוניחודש יה של חודש מאי עד אמצע יהשנ ומחציתהחל מגיחת הזחלנים מתרחשת בדרך כלל 

לפני שהדרגות המוקדמות ביותר עוברות  ,הזחלנים יעילה כאשר הריסוס מבוצע עלדברה הה
טייגר, קוברה או  :PYRIPROXYFENההדברה כנגד הכנימה הם תכשירי כשירי ת .לדרגת זחל שלוש

בנפח גבוה של  2%, או שמן קיצי בריכוז ליטר לדונם 400-300בנפח תרסיס של  0.1%טריגון בריכוז 
 .לפחותלדונם ליטר  1000

 

כנימה אדומה )צילום: ד"ר רועי כספי(

כנימות מוץ )צילום: ד"ר רועי כספי(

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

מוץ ובדונגית הפלורידית.

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

קמחית ההדר.

קמחית כדורית
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קמחית חבויה
מומלץ לטפל בתכשירי CHLORPYRIFOS: דורסן, דורסבן או 

דוראון בריכוז 0.3%, או במוספילן בריכוז 0.075%.

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

אקרימייט, בוטרקס או טורק )טונטו( בריכוז 0.1%.
בשנים האחרונות אושרו לשימוש להדברת האקרית המזרחית 

.JMS -השמנים אולטראפז ו

תריפס הסחלב
מוכר בעיקר בפרדסי הגליל המערבי והמזרחי, אך הופיע גם 
באזור חוף כרמל. הטיפול במזיק זה ייעשה בתכשיר ספרטה 
סופר בריכוז 0.08%. יש לבדוק ולאתר את התריפס בחיבור 
שבין הפירות או בין העלים לפרי. עד עתה ניכר נזקו של תריפס 

הסחלב בפירות האשכולית והפומלית.
השימוש בתכשיר ספרטה טרם אושר לשימוש בפרי המשווק 

לסין ולדרום קוריאה.
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 קמחית חבויה
או במוספילן  ,0.3%דורסן, דורסבן או דוראון בריכוז  :CHLORPYRIFOS בתכשירי לטפלמומלץ 
 .0.075%בריכוז 

 
 קמחית חבויה

 
 אקרית החלודה

יש לטפל בתכשירי אבמקטין  ,עם הופעת האקריות הראשונות על גבי החנטים ,בתקופה הקרובה
ל התפרקות תכשירי שב עם רדת החשכהצע ובהריסוס י .0.5%+ שמן קיצי  0.05%בריכוז של 
. נמוכה ביותראוכלוסייה רמת ב ברהשמש. יש לבצע את הטיפול הראשון כ יקרנעל ידי האבמקטין 

נוספים רבים טיפולים  יידרשובחלקו ורק יעיל יהיה  ,גבוהותהאקרית רמות שיינתן כאשר ריסוס 
 נה.במהלך העו

ה שוב, יש לטפל בתכשירים מקבוצות מתרבת אקרית החלודה יאם אוכלוסי ,בהמשך העונה
 ;0.03%בריכוז  , או ספידיאנווידור: SPIRODICLOFENתכשיר : אחרות

 ;0.1%: אקרימייט, בוטרקס או טורק )טונטו( בריכוז FENBUTATIN OXIDEתכשירי 
  .0.75%בריכוז רובם  ,תכשירי גפרית

גם לרוב לו מדבירים הלתכשירים התווית. רשום ביש לנהוג על פי הירים אלה בשימוש בתכש
 .אקרית מזרחית

 
 אקרית מזרחית

 .0.02%עם הופעת האקריות הראשונות על גבי העלים יש לרסס בתכשיר אנווידור בריכוז 
 

 
 אקרית מזרחית
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 קמחית חבויה
או במוספילן  ,0.3%דורסן, דורסבן או דוראון בריכוז  :CHLORPYRIFOS בתכשירי לטפלמומלץ 
 .0.075%בריכוז 

 
 קמחית חבויה

 
 אקרית החלודה

יש לטפל בתכשירי אבמקטין  ,עם הופעת האקריות הראשונות על גבי החנטים ,בתקופה הקרובה
ל התפרקות תכשירי שב עם רדת החשכהצע ובהריסוס י .0.5%+ שמן קיצי  0.05%בריכוז של 
. נמוכה ביותראוכלוסייה רמת ב ברהשמש. יש לבצע את הטיפול הראשון כ יקרנעל ידי האבמקטין 

נוספים רבים טיפולים  יידרשובחלקו ורק יעיל יהיה  ,גבוהותהאקרית רמות שיינתן כאשר ריסוס 
 נה.במהלך העו

ה שוב, יש לטפל בתכשירים מקבוצות מתרבת אקרית החלודה יאם אוכלוסי ,בהמשך העונה
 ;0.03%בריכוז  , או ספידיאנווידור: SPIRODICLOFENתכשיר : אחרות

 ;0.1%: אקרימייט, בוטרקס או טורק )טונטו( בריכוז FENBUTATIN OXIDEתכשירי 
  .0.75%בריכוז רובם  ,תכשירי גפרית

גם לרוב לו מדבירים הלתכשירים התווית. רשום ביש לנהוג על פי הירים אלה בשימוש בתכש
 .אקרית מזרחית

 
 אקרית מזרחית

 .0.02%עם הופעת האקריות הראשונות על גבי העלים יש לרסס בתכשיר אנווידור בריכוז 
 

 
 אקרית מזרחית

קמחית ההדר )צילום: עמירם לוי שקד(
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 קמחית כדורית
יש להגמיע בתכשירי בחלקות שהיו נגועות בקמחית כדורית בשנה שעברה ושהוסב להן נזק כלכלי, 

IMIDACLOPRID:  סמ"ק לדונם בכל טפטפות החלקה. מועד ההגמעה:  750קונפידור או קודקוד
בסוף הפריחה. טיפול מאוחר יותר בקונפידור פחות יעיל; בעוד שטיפול מוקדם מדי עלול לפגוע 

 בדבורים.
 

 
 קמחית כדורית

 
נגיעות בקמחית ההדר, גם  ,ת הכדוריתבנוסף לקמחי ,עשוי למנוע טיפול הגמעת האימידקלופריד

 ובדונגית הפלורידית.בכנימת מוץ בכנימה האדומה, 
 

 קמחית ההדר
יש להגמיע את התכשיר סייפן  ,בשנה האחרונהשל הקמחית ה רמה גבוהה נתגלתבהן שבחלקות 

המורשה להדברת התכשיר היחיד מקבוצת האימידקלופריד הו . זIMIDACLOPRID-מקבוצת ה
 .קמחית ההדר

 

 
 עמירם לוי שקד( :)צילום קמחית ההדר

קמחית חבויה

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

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

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

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

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

אקרית מזרחית
עם הופעת האקריות הראשונות על גבי העלים יש לרסס בתכשיר 

אנווידור בריכוז 0.02%.

אקרית מזרחית

תריפס הסחלב  )צילום: ד"ר רועי כספי(

נזק של תריפס הסחלב בפירות האשכולית  )צילום: ניצן רוטמן(
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 -קבוצת המיש להשתמש בתכשירים  ,ה בהמשך העונהמתרבית האקרית המזרחית יאם אוכלוס
FENBUTATIN OXIDE:  0.1%אקרימייט, בוטרקס או טורק )טונטו( בריכוז. 

 .JMS -הדברת האקרית המזרחית השמנים אולטראפז ול ו לשימוששרובשנים האחרונות א
 

 תריפס הסחלב
הטיפול במזיק זה  , אך הופיע גם באזור חוף כרמל.גליל המערבי והמזרחיהפרדסי בבעיקר מוכר 

בין הפירות שאת התריפס בחיבור  תרולא בדוקיש ל. 0.08%ספרטה סופר בריכוז  תכשירייעשה ב
 פומלית.האשכולית ובפירות ההסחלב עד עתה ניכר נזקו של תריפס עלים לפרי. האו בין 

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

 
 ר רועי כספי("ד :תריפס הסחלב  )צילום

 

 
 ניצן רוטמן( :)צילום  תריפס הסחלב בפירות האשכוליתשל נזק 

 

 

66  
 

 -קבוצת המיש להשתמש בתכשירים  ,ה בהמשך העונהמתרבית האקרית המזרחית יאם אוכלוס
FENBUTATIN OXIDE:  0.1%אקרימייט, בוטרקס או טורק )טונטו( בריכוז. 

 .JMS -הדברת האקרית המזרחית השמנים אולטראפז ול ו לשימוששרובשנים האחרונות א
 

 תריפס הסחלב
הטיפול במזיק זה  , אך הופיע גם באזור חוף כרמל.גליל המערבי והמזרחיהפרדסי בבעיקר מוכר 

בין הפירות שאת התריפס בחיבור  תרולא בדוקיש ל. 0.08%ספרטה סופר בריכוז  תכשירייעשה ב
 פומלית.האשכולית ובפירות ההסחלב עד עתה ניכר נזקו של תריפס עלים לפרי. האו בין 

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

 
 ר רועי כספי("ד :תריפס הסחלב  )צילום

 

 
 ניצן רוטמן( :)צילום  תריפס הסחלב בפירות האשכוליתשל נזק 
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עש מנהרות ההדר
בעצים צעירים ובעצי החלפת זן רצוי להגן על הלבלוב מפני 
מזיק זה, התוקף ופוגע בלבלוב הצעיר בלבד. יש לטפל בתחילת 
גל הלבלוב, מיד כאשר רואים את הנגיעות בעש. אין צורך לטפל 

כאשר אין לבלוב צעיר. 

ריסוס חיפוי

הערותמשך ההגנהתכשיר וריכוז

מוספילן או מפיסטו 
או מוסקיטון בריכוז 

 0.025%
עד 20 יום

מומלץ טיפול יחיד 
בעונה. מדביר גם 

כנימות עלה.

תכשירי אבאמקטין 
 + 0.05% 

שמן קיצי 0.5%
עד 14 יום

מדביר גם את אקרית 
החלודה. אינו מדביר 

כנימות עלה.

:IMIDACLOPRID טיפול קרקע בתכשירי
יש למהול במים ולהשקות באזור ההרטבה ובית השורשים כלהלן:

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

משך ההגנה: 8-4 שבועות.

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

בעצים צעירים ובעצי החלפת זן על רקמה משועמת בלבד.
אין לטפל ברוכבים ירוקים של עצי החלפת זן שאינם משועמים.

אין לטפל בשתילים צעירים בשנת הנטיעה הראשונה.
בעץ הצעיר יתבצע היישום על הגזע מתחת להסתעפות הענפים 

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

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

קוטר הגזע 
)מ"מ(

מינון תכשיר 
הערותמשך ההגנהלעץ )סמ"ק(

20-100.3-0.1

8-4 שבועות

גמר פעילות 
התכשיר 
יתאפיין 

בנוכחות זחלים 
צעירים פעילים 

בקצה הצימוח

45-211.0-0.4

65-462.0-1.1

התכשירים המוזכרים בדפון זה מאושרים ליצוא על פי הרשימה 
שהכינה חברת יתרולאב לעונת 2017/18.

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

שישווק את פריו בעונה הקרובה, ולנהוג אך ורק על פיה.

חדש! בקרוב יצא לאור ספר מקיף ומעמיק בנושא מזיקי ההדרים.

הדברת מחלות
אלטרנריה

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

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

הריסוסים המומלצת.
להלן דוגמה למעקובת ריסוסים בחלקות נגועות במרווח של 

שבועיים בין ריסוס לריסוס:
ייעשה בתחילת הפריחה בעמיסטר, במירדור,  ריסוס ראשון 

בעמיעוז 0.075%, בסיגנום 0.05% או בליס 0.04%.
ריסוס שני - בהרקולס 0.4% באמצע חודש אפריל, בתחילת 

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

בתחילת מאי. 
ריסוס רביעי - בהרקולס 0.4% באמצע מאי. 

ריסוס חמישי - בחוסן או בקוז'אק 0.15% בתחילת יוני. 
ריסוס שישי - בקנון 0.25% או בהרקולס 0.4% באמצע יוני.

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

ולא מופיעה נגיעות חדשה.
סדר  להלן.  מוצגת  אלטרנריה  להדברת  התכשירים  טבלת 
התכשירים המופיעים בעמודה הראשונה בטבלה נקבע בהתאם 

נימפות צעירות של תריפס הסחלב
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 נימפות צעירות של תריפס הסחלב

 
 עש מנהרות ההדר

התוקף ופוגע בלבלוב הצעיר  ,מזיק זהפני בעצים צעירים ובעצי החלפת זן רצוי להגן על הלבלוב מ
ן צורך לטפל כאשר אין בלבד. יש לטפל בתחילת גל הלבלוב, מיד כאשר רואים את הנגיעות בעש. אי

 לבלוב צעיר. 
 ריסוס חיפוי

 הערות משך ההגנה תכשיר וריכוז
 או מוסקיטון מוספילן או מפיסטו

 .מומלץ טיפול יחיד בעונה יום 20עד   0.025%בריכוז 
 .מדביר גם כנימות עלה

 +  0.05%תכשירי אבאמקטין 
מדביר גם את אקרית החלודה.  יום 14עד  0.5%שמן קיצי 

 .מדביר כנימות עלה אינו
 

 :IMIDACLOPRIDטיפול קרקע בתכשירי 
 יש למהול במים ולהשקות באזור ההרטבה ובית השורשים כלהלן:

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

 .שבועות 8-4משך ההגנה: 
 

 טיפול גזע במוספילן
ם בעצים צעירים ובעצי החלפת זן על ציכחול( מומל טיפולי גזע בהברשה במוספילן )תרכיז נוזלי

 רקמה משועמת בלבד.
 אין לטפל ברוכבים ירוקים של עצי החלפת זן שאינם משועמים.

 בשנת הנטיעה הראשונה. בשתילים צעיריםאין לטפל 
 בעץ הצעיר יתבצע היישום על הגזע מתחת להסתעפות הענפים הראשיים.

 .העץ קוטרלמתאים הבמינון ובאופן נפרד בעצי החלפת זן יש לטפל בכל רוכב 
 קטיף.פני היום ל 120ם בפרדס נושא פרי עד וניתן ליישהתכשיר 
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ולכן את החומרים  למספר הימים המותר לריסוס מהקטיף, 
שבתחילת העמודה יש לרסס באביב המוקדם, ולהתקדם בריסוסים 
עם ההתקדמות בימים מהקטיף, כלומר יש לתכנן את מעקובת 
הריסוסים כך שירוססו קודם התכשירים שדרוש להם טווח זמן 
גדול יותר מהקטיף, ולהתקדם עם תכשירים שטווח הזמן המותר 

לריסוסם מהקטיף הוא קצר יותר.
יש לשים לב לחומר הפעיל בכל אחד מהתכשירים. תחלופה 
בין תכשירים - משמעה תחלופה בין החומר הפעיל; אין לרסס 

אותו חומר פעיל יותר מפעם בעונה.

מאלסקו
בעונה הנוכחית אנו נתקלים בהתפרצות מחלת המאלסקו בחלקות 

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

וטמפרטורה נמוכה.
נכון לעכשיו, מאלסקו היא מחלה חשוכת מרפא והדרך היחידה 
להילחם בה היא באמצעות סניטציה. הסניטציה חשובה במיוחד 
למניעת התפשטות המחלה: עקירת עצים נגועים כבר מנגיעות 
בינונית, גיזום ענפים נגועים מיד עם התגלות סימני המחלה 
ושרפת הגזם. בזנים הרגישים יש לבצע ניטור לאיתור ענפים 

נגועים מדי 3 שבועות.

טבלת תכשירים להדברת חלפת )אלטרנריה(

ימים  לקטיףריכוז/ מינוןחומר פעיליצרן / משווקתואריתשם התכשיר
IPRODIONE0.1%150 500 גרם/ליטרמרחב אגרוא"ררובראל

IPRODIONE0.1%150 500 גרם/ליטרכצ"טת"ררודיון
לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטרמכתשיםת"רמירדור

לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטרמכתשיםת"רעמיסטאר
לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטרתרסיסת"רעמיעוז

לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטררימית"ררוקסטאר
FLUTRIAFOL0.15%120 125 גרם/ליטרמכתשיםת"רחוסן

FLUTRIAFOL0.15%120 125 גרם/ליטראפעלת"רקוז'אק
FLUTRIAFOL0.15%120 125 גרם/ליטרתפזולת"ראיתן

+  PYRACLOSTROBIN 6.7%אגןג"רסיגנום
BOSCALID  26.7%0.05%40

+  PYRACLOSTROBIN 12.8%כצ"טג"רבליס
BOSCALID  25.2%0.04%40

+ MANCOZEB 62.25מרחב אגרוג"רקליפמן
FAMOXADONE 6.25%0.1530

PROPINEB 70%0.25%28לידורא"ראנטראקול
METIRAM 70%0.25%10אגןג"רפולירם

COPPER OXYCHLORIDE 53.8%0.25%7מרחב אגרוג"רקוציד 2000
COPPER OXYCHLORIDE 77%0.25%ֵ7אפעלג"רפרסול

לוכסמבורגת"רהרקולס
POTASSIUM PHOSPHATE
 COPPER + 500 גרם/ליטר

OXYCHLORIDE  350 גרם/ליטר
0.4%7

POTASSIUM PHOSPHATEלוכסמבורגת"נקנון  50
7800.25%2 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEגן מורת"רקורדון
7800.25%2 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEדח"כת"רקיפ
7800.25%2 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEכצ"טת"נפוספירון
5000.25%2 גרם/ליטר
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המלצות:
ריסוס שני בקוציד 0.3% בחלקות נגועות ובחלקות הסמוכות  א. 

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

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

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

שכתמי האקרית אינם ניתנים להסרה.
בעצי אורי, אורה, מיכל ונובה בעלי נוף צפוף קיימים תנאים 
נוחים להתפתחות הפטרייה )בשל הלחות הרבה( ולהתפתחות 
האקרית )בשל חדירה לקויה של הריסוסים לתוך הנוף(. למניעת 
המחלה חובה לרסס כל חלקה שנתקפה בה בעבר, ומומלץ לרסס 
את חלקות הזן אורי בשבוע האחרון של יוני באחד מתכשירי 
הנחושת המורשים לשימוש בפרדס. כדי למנוע את התופעה, 
מומלץ לבצע גיזום דלת וחלון במרכז העץ וניטור לגילוי מוקדם 

של אקרית החלודה.

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

הנגועים במחלה.
מחלת הגרינינג

בארצות רבות בעולם, כמו ארצות הברית, פלורידה וברזיל, פשטה 
מחלת הגרינינג, המסבה נזקים קשים לעצי ההדר עד כדי סכנה 
קיומית לתעשיית ההדרים. סימני המחלה דומים מאוד למחלת 
העלעלת. בארץ לא נמצאו עד כה עצים נגועים במחלה, אך יש 
לשמור על ערנות רבה ולהשמיד לאלתר עצים שיתגלו כנגועים 
במחלה, אם חלילה תופיע. וקטור המחלה הוא פסילת ההדרים; 
רצוי להכירה ולדווח על הופעתה. אנא, גלו ערנות וידעו את 

המדריך בדבר כל עץ חשוד בפרדס.
תמותת עצים

לעתים אנו עדים לתמותת עצי הדר המושקים בטפטוף בטפטפות 
הקרובות לגזעים, כשההשקיה נעשית באינטרוולים קצרים. מצב 
זה מאפשר היווצרות תנאים טובים מאוד להתפתחות של ארבע 
מחלות קרקע: פיטופטורה )ריקבון שורשונים וצוואר השורש(, 
פוזריום )ריקבון שורשונים ושורשים עבים(, דמטופורה )ריקבון 

קשה של שורשים( וריקבון ספוגי מגדמים שנשארו בשנטוע. 
פטריות אלה זקוקות ללחות רבה, לטמפרטורה גבוהה וכמובן 
יש  נזקים מהפטריות הללו  לנבגים או לתפטיר. כדי למנוע 

להרחיק את הטפטפת מהגזע ולא לצופף השקיות.

ריקבון ספוגי
לאחרונה נראית בעצי אור, שנגזמים בצורה בלתי נכונה, חדירה 
של ריקבון ספוגי דרך פצעי גיזום בהסתעפות הראשונה של עצים 
צעירים. חשוב למרוח את הפצעים במשחה שחורה המכילה 
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 פסילת ההדרים

 
 תמותת עצים

ההשקיה כש ,יםלגזע ותקרובהת וטפטפבאנו עדים לתמותת עצי הדר המושקים בטפטוף  לעתים
תנאים טובים מאוד להתפתחות של ארבע היווצרות  מאפשרלים קצרים. מצב זה וונעשית באינטר

פיטופטורה )ריקבון שורשונים וצוואר השורש(, פוזריום )ריקבון שורשונים מחלות קרקע: 
ושורשים עבים(, דמטופורה )ריקבון קשה של שורשים( וריקבון ספוגי מגדמים שנשארו בשנטוע. 

ה, לטמפרטורה גבוהה וכמובן לנבגים או לתפטיר. כדי למנוע רבפטריות אלה זקוקות ללחות 
 חיק את הטפטפת מהגזע ולא לצופף השקיות.נזקים מהפטריות הללו יש להר

 
 ריקבון ספוגי

חדירה של ריקבון ספוגי דרך פצעי גיזום  ,נכונה תילבשנגזמים בצורה  ,בעצי אורנראית לאחרונה 
מכילה ה חשוב למרוח את הפצעים במשחה שחורה .בהסתעפות הראשונה של עצים צעירים

לרסס כמו כן, יש  .אלוס להגלדת הפצעיםתרכובות פנוליות המעודדות חלוקת תאים ויצירת ק
מטר מהקרקע. בנוסף, יש לגזום בצורה  1 של עד גובה המופיעיםבתכשירים נחושתיים פצעים 

 הגלדה מלאה של הפציעה. שם ל זיזיםהשארת ללא ונכונה 
 

  הדברת עשביםהדברת עשבים
לך תעשבים רק בקוטלי מגע. במרווח בין השורות שאינו מורטב הת הדברת נעשיבחודשי הקיץ 

ההשקיה גם צמיחת מעודדת אחת לכמה חודשים. בפס העצים  ומומלץ לכסחה ,העשבייהותדעך 
 :רוף הקלאסי להדברת עשבייה קיימת הואיהצ ואותם יש להדביר במהלך חודשי הקיץ. ,עשבים

. 0.3%-0.5%)אלבר סופר ודומיו(  D-2,4+ תכשיר  1%-2%תכשיר גלייפוסט )ראונדאפ ודומיו( 
 העשבים הקיימים בפרדס, דגניים ורחבי עלים. יתרבמר או ידכא את רוף זה ידבייצ

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

פסילת ההדרים

תרכובות פנוליות המעודדות חלוקת תאים ויצירת קאלוס להגלדת 
הפצעים. כמו כן, יש לרסס בתכשירים נחושתיים פצעים המופיעים 
עד גובה של 1 מטר מהקרקע. בנוסף, יש לגזום בצורה נכונה 

וללא השארת זיזים לשם הגלדה מלאה של הפציעה. 

הדברת עשבים

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

דגניים ורחבי עלים.
בתכשירי  הקיץ  במהלך  להשתמש  אין  כי  ונדגיש  נחזור 
אוקסיפלורופן )גול ודומיו( מחשש לפגיעה קשה בעלווה הצעירה.
בנוסף לצירוף שהוזכר, ניתן להשתמש בקוטלי עשבים צורבניים, 
כמו תכשירי פאראקוואט ודיקוואט )דו-קטלון ודומיו( או תכשירי 
אמוניום גלופוסינאט )בסטה ודומיה(. תכשירים אלו ידבירו היטב 
עשבייה חד-שנתית ויצרבו וידכאו עשבייה רב-שנתית. בנוסף 
לכך, ניתן לטפל בתכשירי ברומסיל )אורגאן ודומיו(, המופעלים 
ניתנים לריסוס רק בחלקות המושקות  ולכן  באמצעות מים, 
בהמטרה במינון של 100 גרם לדונם )לא בסטאר רובי ובפומלו(.
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 ד״ר יוסי גרינברג-
גמלאי שה"מ

להלן ההמלצות המעודכנות לטיפול במווסתי צמיחה בהדרים 
לאביב 2017. הטיפולים מיועדים לדילול חנטים, להגדלת ממדי 
הפרי, להעלאת היבול, לוויסות ההנבה, להפחתת קמטת ולהפחתת 
היסדקות הפרי. יש להתאים את מווסתי הצמיחה, את מינונם, 
את מועדי היישום ואת כמות הטיפולים למטרה הנדרשת בכל 
זן ובכל חלקה, כפי שמפורט בטבלה 3. יש לבחור את התכשיר 
בהתאם להשפעות השונות של מווסת הצמיחה. כך לדוגמה, 
אם חלקת ה'נובה', שתוכנן לרססה להגדלת פרי, נוטה לסבול 
מקמטת, בוחרים מבין התכשירים להגדלת פרי את התכשיר 

המפחית גם קמטת.
ברשימת הטיפולים המומלצים לאותו זן מופיעים לעתים כמה 
תכשירים. יש לבחור בטיפול ובתכשיר המתאים להשגת ההשפעה 

המבוקשת.

לשיפור יעילות הטיפול מומלץ לשלב בדרך כלל את מווסתי 
הצמיחה בתכשירי ההזנה חנקת אשלגן או בונוס, בהתאם לרשום 

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

נפח התרסיס בפרדס מבוגר הוא 400-300 ליטר לדונם. 
התוספת העיקרית להמלצות שניתנו השנה לעומת אלה שניתנו 
אשתקד, היא רישוי תכשיר ה- TPA-3,5,6 מקסים לשימוש בזן 
'אורי' לדילול חנטים ולהגדלת ממדי הפרי. טיפול בתכשיר זה 
מאפשר להאריך את עונת הריסוס לדילול חנטים בזן 'אורי' עד 
למועד שבו קוטרם הממוצע של החנטים מגיע ל-20 מ"מ. כמו 
כן, ניתן להשתמש בתכשיר מקסים כאשר משווקים את הפרי 

 .2,4-DP לארצות שאינן מוכנות לקבל פרי שרוסס בתכשירי
פי הרשום בתוויות  מווסתי צמיחה על  יש לטפל בחומרים 
התכשירים ולפי הנכונות של ארצות היעד לקנות פרי שרוסס 

בתכשירים השונים.

בשנה האחרונה מדינות רבות יותר אינן מוכנות לקבל פרי שרוסס 
בתכשירי DP-2,4 )מגדילון סופר, פריגן אקסטרה(, לכן אין לרסס 
בתכשירי DP-2,4 בכל הזנים בחלקות שפריין מיועד לשיווק 
בגרמניה, שוויץ, הולנד, ארה"ב, קנדה, סין, יפן וקוריאה. אין 
לרסס בתכשירי TPA-3,5,6 )מקסים, טופס( בכל הזנים בחלקות 

שפריין מיועד לשיווק בארה"ב וקנדה.
התכשיר D-2,4 ציטרוס פיקס, שנעשה בו שימוש בעבר בארץ, 
מיובא לארץ שוב וניתן לטפל בו כפי שרשום בטבלה 3 ובהתאם 
לתווית, אך אין לרסס בו חלקות שפריין מיועד לשיווק בסין 

ואוסטרליה.
וטיפולים מורשים על  בדפון הנוכחי מופיעים רק תכשירים 
פי התוויות. אנו מפתחים טיפולים נוספים, שטרם עברו את 
תהליך הרישוי המקובל, וכדי לבדקם בהיקף ניסיוני יש להיוועץ 

במדריכים.

המלצות לטיפול במווסתי 
צמיחה בהדרים

מאי – יולי  2017

ניסוי ב'אורי': העץ מימין רוסס ב'פריגן' לדילול ולהגדלת פרי;
העץ משמאל הוא עץ גבול לא מטופל
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 העץ מימין רוסס ב'פריגן' לדילול ולהגדלת פרי; ניסוי ב'אורי':

 העץ משמאל הוא עץ גבול לא מטופל
תכשירי ההזנה באת מווסתי הצמיחה  ללכרך בדר יעילות הטיפול מומלץ לשלב ופילש

 בתווית.  רשוםבהתאם לחנקת אשלגן או בונוס, 
כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, מומלץ להפחית בריסוסים העוקבים 

 .3%-את ריכוז חנקת האשלגן או הבונוס ל
 ליטר לדונם.  400-300 הוא נפח התרסיס בפרדס מבוגר

 היא רישוי ,אשתקדאלה שניתנו השנה לעומת שניתנו המלצות להתוספת העיקרית 
 .ממדי הפרי ולהגדלתחנטים  לולילד לשימוש בזן 'אורי' מקסים TPA-3,5,6 -תכשיר ה

למועד עד בזן 'אורי' טיפול בתכשיר זה מאפשר להאריך את עונת הריסוס לדילול חנטים 
תכשיר בתמש להש ניתן ,כמו כן .מ"מ 20-ל שבו קוטרם הממוצע של החנטים מגיע

שאינן מוכנות לקבל פרי שרוסס בתכשירי לארצות כאשר משווקים את הפרי מקסים 
DP-2,4 . 

נות של וכנולפי הבתוויות התכשירים  על פי הרשוםבחומרים מווסתי צמיחה  יש לטפל
 ארצות היעד לקנות פרי שרוסס בתכשירים השונים.

  DP-2,4 פרי שרוסס בתכשיריאינן מוכנות לקבל רבות יותר בשנה האחרונה מדינות 
בחלקות בכל הזנים  DP-2,4אין לרסס בתכשירי לכן  ,)מגדילון סופר, פריגן אקסטרה(
אין  ., קנדה, סין, יפן וקוריאהארה"בהולנד, , שוויץ, שפריין מיועד לשיווק בגרמניה

בפרדס
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היסדקות פרי ב'נובה'

 
4 

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

 התכשיר המסחרי 
חומר הריכוז  החומר הפעיל הפעילוריכוז החומר 

 פעילה
 כמות תכשיר 

 ל' מים 100-ל
 סמ"ק 75 ח"מ NAA 300 ג'/ל' 400אלפטין ת"נ 

 סמ"ק 150 ח"מ NAA 300 ג'/ל' 201אלפנול סופר ת"נ 
 סמ"ק 150 ח"מ NAA 300 ג'/ל' 200אלפארון ת"נ 

 סמ"ק 4.0 ח"מ D2,4 18- ג'/ל' 445 פיקס ת"מ ציטרוס

 סמ"ק 30 ח"מ TPA3,5,6 10- ג'/ל' 33טופס ת"נ 

 סמ"ק 100 ח"מ DP2,4 25- ג'/ל' 25מגדילון סופר ת"נ 

 טבלית 1 ח"מ TPA3,5,6 10- 10%מקסים ט"מ 

 סמ"ק 100 ח"מ DP 60-2,4 ג'/ל' 60פריגן אקסטרה ת"נ 

 
ל' משטחים וחומרים אחרים  100. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של 2טבלה 

 המשתלבים עם מווסתי הצמיחה )דוגמאות לריכוזים נפוצים(
 ל' מים 100-כמות תכשיר ל ריכוז התכשיר התכשיר
 סמ"ק B 1956 0.025% 25טריטון 
 סמ"ק 25 0.025% טיבולין

BB5 0.05% 50 סמ"ק 
 ק"ג 4 4% חנקת אשלגן

 ק"ג 4 4% בונוס
 סמ"ק 100 0.1% חומצה זרחתית

 

 
 'נובה'היסדקות פרי ב

  

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

 התכשיר המסחרי 
וריכוז החומר הפעיל

החומר
הפעיל

ריכוז החומר 
הפעיל

 כמות תכשיר 
ל-100 ל’ מים

75 סמ"ק300 ח"מNAAאלפטין ת"נ 400 ג’/ל’

150 סמ"ק300 ח"מNAAאלפנול סופר ת"נ 201 ג’/ל’

150 סמ"ק300 ח"מNAAאלפארון ת"נ 200 ג’/ל’

4.0 סמ"ק18 ח"מD-2,4ציטרוס פיקס ת"מ 445 ג’/ל’

30 סמ"ק10 ח"מTPA-3,5,6טופס ת"נ 33 ג’/ל’

100 סמ"ק25 ח"מDP-2,4מגדילון סופר ת"נ 25 ג’/ל’

1 טבלית10 ח"מTPA-3,5,6מקסים ט"מ 10%

100 סמ"ק60 ח"מDP-2,4פריגן אקסטרה ת"נ 60 ג’/ל’

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

כמות תכשיר ל-100 ריכוז התכשירהתכשיר
ל’ מים

B 1956 25 סמ"ק0.025%טריטון

25 סמ"ק0.025%טיבולין

BB50.05%50 סמ"ק

4 ק"ג4%חנקת אשלגן

4 ק"ג4%בונוס

100 סמ"ק0.1%חומצה זרחתית

טבלה 3. רשימת מווסתי הצמיחה, מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים

מטרת הטיפולהזן
מועד הריסוס

)ע"פ קוטר חנטים 
ממוצע במ”מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח”מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 
הצמיחה  )3-1(

תכשירים והערות 
)א׳-ו׳(

מיכל

א׳NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלת פרי

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(  12-15הגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(  10-20דילול והגדלה

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(21-25דילול והגדלה

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

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(21-25הגדלת פרי והפחתת היסדקות

קווי מור,
למעט מור 2

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(  12-15הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה, דילול והפחתת היסדקות

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

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה ודילול 

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(  12-15הגדלת פריראשון

ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(  10-20דילול והגדלת פריאורה
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הזן

מטרת הטיפול
מועד הריסוס )ע”פ 
קוטר חנטים ממוצע 

במ”מ(

מווסת הצמיחה 
וריכוזו )ח”מ של 

חומר פעיל(

תוספות למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(

תכשירים והערות 
)א׳-ו׳(

נובה

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

ה׳, ו׳, פריגן DP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי
אקסטרה

א׳NAA1+2 )300-350(15-18דילול, הגדלה, הפחתת קמטת והפחתת היסדקות
א׳NAA1+2 )300-350(28-32הפחתת קמטת והפחתת היסדקות

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(21-25דילול, הגדלה, הפחתת קמטת והפחתת היסדקות
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הפחתת קמטת והפחתת היסדקות

מינאולה

א׳NAA1+2 )200-300(12-15דילול חנטים והגדלת פרי
ד׳TPA2-3,5,6 )10(18-20דילול והגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן DP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי
אקסטרה

אורי

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

ה׳, ו׳, פריגן DP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי
אקסטרה

ד׳, מקסיםTPA2-3,5,6 )5-10(17-20דילול והגדלת פרי

שמוטי

ב׳, ציטרוס פיקסD1+2-2,4 )18(20-25הגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן DP1+2+3-2,4 )60(15-20הגדלת פרי
אקסטרה

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

מודעת דורסן לעיתון עלון הנוטע, חצי עמוד, גובה 12 ס"מ, רוחב: 18 ס"מ, קוד - 367, 03.07.16

תכשיר מקבוצת הזרחנים האורגנים, 
המותרים לשימוש במטעים

דורסן אבקה 5%דורסן אבקה 5%

התכשיר פועל כרעל מגע ובעל פעילות מהירה. 	●

התכשיר מיועד להדברת קפנודיס ונמלים,  		●

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

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

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

ביצוע: שמוליק גרוסביצוע: יהונתן יזהר

אפרסמון - חוסן
)110 יום מיישום(

אפרסמון - חוסן  
)30 יום מיישום(

 פרדס - בית שערים 
)45 יום מיישום(

ית
מח

קי
ה 

ימ
כנ

 ב
ות

יע
 נג

חוז
דורסן אבקה 100 גרם/עץ א

סטנדרט 100 גרם/עץ
היקש
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תוספות למווסת הצמיחה
יש להוסיף אחד מהמשטחים: טריטון B 1956 בריכוז 0.025%;   .1
5BB בריכוז 0.05%; טיבולין בריכוז 0.025%. יש להשתמש 

במשטח המורשה על פי התווית.
בונוס בריכוז 4%-5%, בהתאם לרשום  חנקת אשלגן או   .2
בתווית. כאשר משלבים את מווסת הצמיחה עם בונוס, אין 

להוסיף משטח.
0.075%-0.1%, בהתאם לרשום  בריכוז  זרחתית  חומצה   .3
אין להוסיף חומצה  בונוס,  בתווית. כאשר משלבים עם 

זרחתית.

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

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

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

גדולים יותר מהרשום בטבלה - על פי הניסיון האזורי.
D-2,4 ציטרוס פיקס מכיל 445 גרם/ל' חומר  תכשיר ה-  ב. 
פעיל. אין לרסס בציטרוס פיקס בחלקות שפריין מיועד 

לשיווק בסין ובאוסטרליה.
תכשיר ה-DP-2,4: מגדילון סופר מכיל 25 גרם/ל' חומר  ג. 

פעיל.
תכשירי ה- TPA-3,5,6: התכשיר מקסים מורכב מטבליות  ד. 
המכילות 10% חומר פעיל, והתכשיר טופס מכיל 33 גרם/ל' 
חומר פעיל. יש לרסס בתכשיר המורשה לשימוש על פי 
התווית. אין לרסס כלל בתכשירי TPA-3,5,6 )מקסים, טופס( 

בחלקות שפריין מיועד לשיווק בארה"ב וקנדה. 
תכשיר ה- DP-2,4 פריגן אקסטרה - מכיל 60 גרם/ל' חומר  ה. 
פעיל. כאשר מרססים פריגן אקסטרה על חנטים קטנים בטווח 

ההמלצה, הריסוס גורם בדרך כלל לדילול חנטים.
כדי שלא לחרוג מרמת השאריות המותרת, יש לרסס בתכשירי  ו. 
DP-2,4 )מגדילון סופר, פריגן אקסטרה( באשכוליות רק עד 
סוף חודש מאי, ובקליפים ובתפוזים - רק עד 25 ביוני. אין 
לרסס כלל בתכשירי DP-2,4 בחלקות שפריין מיועד לשיווק 
בגרמניה, שוויץ, הולנד , קנדה, ארה"ב, סין, יפן וקוריאה. 

טבורי
ו׳, מגדילון DP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

א׳NAA1+2 )200-300(15-18דילול, הגדלה והפחתת קמטת
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

ולנסיה

א’NAA1+2 )200-300(15-18דילול, הגדלה והפחתת קמטת

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

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

ד’TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

ב’, ציטרוס פיקסD1+2-2,4 )18(20-25הגדלת פרי

אשכוליות 
)לבנות, 
אדומות, 
ורודות(

א’NAA1+2 )300(15-20דילול והגדלת פרי

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

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

ד’TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

פומלית

א’NAA1+2 )300(15-22דילול והגדלת פרי

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

ד’TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פרי

ד’TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פריפומלו גליית

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

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



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
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