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 משולחנו של העורך
 

, ״דור ההמשך״ ניסיתי ליצור קשר עם  חיפשתי קשר לצעירים,  לעיתון   מיום כניסתי
, הם חשובים ניסיתי לרתום אותם לכתיבה ה״ווטסאפ״ שלהם , התחברתי לקבוצת 

  לקיומו של הענף ולשמירה על בכירותו בסקטור החקלאי .
  ! קשה היה תמיד

מים, פערי מחיר השערי מטבע ,  התעמרות ממשלות,  קשיי גידול,  מזג אויר אכזר ,
במירוץ שליחים זה עובר  תיווך , ועל כל אלו ״משבר השיווק המאורגן״ . ה״מקל״ 

 לדור השני והשלישי של פרדסנים , 
  רר. יאור שפ, 28 עמוד  הם טובים! הם מסורים ! והם רוצים ! 

  :  10,זדק קהלת וצ
אַמר "“ ִבים ֵמֵאֶלה', ִכי ֹלא ֵמָחְכָמה ָשַאְלָת ַעל ַאל תֹּ 'ֶמה ָהָיה ֶשַהָיִמים ָהִראשִֹּנים ָהיּו טוֹּ
    ”"ֶזה
 

..."לאחרונה הייתי עד להתכתשות כתובה בין שגרירנו בסין 
– מתן וילנאי, לבין עמרם אולמרט ששירת בסין טרום היחסים 
הדיפלומטיים, כציר יועץ למדע וחקלאות לפני יותר מעשור. 
מתן וילנאי העניק ראיון פרידה מתפקיד השגריר ובין היתר 
תיאר את הפעילות שעשתה השגרירות בקידום היצוא החקלאי 

הטרי לסין" 
על הפולמוס ביניהם טל עמית בתמונת מצב בעמוד 4.

עוד בגיליון:  המלצות לעונה,  "צרות" של אחרים, החקלאות 
בישראל, כך היה פעם, ניסוי השקיית הדרים לפי גודל, עו"ד 
גלנץ, יואב גזית וגלעד גפן מהמכון להדברה ומדריך מצטיין-

יאיר אורן.
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טל עמית

תחזית יצוא של מדינות
חצי כדור דרומי 

העונה שלנו הסתיימה ואילו עונת הפרי 
של מדינות חצי הכדור הדרומי התחילה 
בימים אלו. לקראת העונה פורסמה תחזית 

יצוא של מדינות הכדור הדרומי:

כללי:
יצוא ההדרים ממדינות חצי כדור דרומי 
יהיה גבוה ב 6% מהיצוא ב 2016 וגבוה 
ב 11% מממוצע חמש העונות האחרונות.
תפוזים – צפוי יצוא של 1.5 מיליון טון, 
למרות שצפויה הפחתה קטנה בתחזית 
עקב תופעה של נשירת פרי בזני הטבורי 

בדרום אפריקה.
קליפים – יצוא צפוי של 546 אלף טון, 

עליה של 4% לעומת אשתקד.
לימונים - יצוא צפוי של 620 אלף טון – 

עליה של 2% לעומת אשתקד.
240 אלף  יצוא צפוי של   – אשכוליות 
טון, עליה של 16% לעומת 2016 ודומה 

ליצוא ב 2015.

לפי מדינות:
אורוגוואי – היצוא יגדל ב 4% ויגיע ל 111 
אלף טון. תפוזים – 60 אלף, קליפים – 36 

אלף ולימונים 15 אלף טון.
פרו – גידול של 7% לעומת אשתקד, סה"כ 
136.5 אלף טון. היצוא בעיקר קליפים – 

120 אלף טון.
257.6 אלף טון  צ'ילה – תייצא השנה 
– גידול של 3.5% לעומת 2016. גידול 
משמעותי של 13% בקליפים – 109 אלף 
טון, ירידה של 5% בלימונים – 72 אלף 
טון, וללא שינוי בתפוזים – 75 אלף טון.
ירידה משמעותית  – צפויה  ארגנטינה 
ביצוא – 14% פחות מ 2016. סה"כ 338 
אלף טון. יצוא הלימונים צפוי להיות 260 
אלף טון – ירידה של 7%, תפוזים ירדו 

ב31% - ל 45 אלף טון ואילו קליפים ירדו 
ב 33% והיצוא צפוי להיות 33 אלף טון. 
אוסטרליה – יצוא צפוי של 219.5 אלף 

טון. ללא שינוי מ 2016.
דרום אפריקה – הדומיננטית ביותר בשוק 
ההדרים מחצי הכדור הדרומי, צפויה לייצא 
העונה 1.84 מיליון טון, גידול של 10% 

לעומת 2015.
גידול  יצוא.  טון  אלף   200  – קליפים 
 263 2016. לימון -  של 8.5% לעומת 
אלף טון יצוא – גידול של 16% לעומת 
2016. תפוזים – התחזית הופחתה ב 35 
אלף טון בשל נשירת פירות מאסיבית 
הצפוי  הגידול  ולכן  הטבוריים,  בזנים 
ביצוא צומצם ל 8.5% ועומד כרגע על 
1.11 מיליון טון. אשכוליות, שבהן דרום 
אפריקה דומיננטית מאוד בחצי הכדור 
(, תייצא השנה  הדרומי )98% מהיצוא 
234 אלף טון אשכוליות, לעומת 198 אלף 
2016, שאופיינה בבצורת  בלבד בשנת 
קשה באזורים החמים. יצוא האשכוליות 
שיגדל השנה ב 14% לעומת אשתקד, 

דומה ליצוא שהיה ב 2105.

אולמרט  לסין,  חקלאי  יצוא 
)עמרם(, מתן וילנאי

לאחרונה הייתי עד להתכתשות כתובה 
וילנאי, לבין  בין שגרירנו בסין – מתן 
עמרם אולמרט ששירת בסין טרום היחסים 
הדיפלומטיים, כציר יועץ למדע וחקלאות 

לפני יותר מעשור.
מתן וילנאי העניק ראיון פרידה מתפקיד 
וביו היתר תיאר את הפעילות  השגריר 
שעשתה השגרירות בקידום היצוא החקלאי 

הטרי לסין.
לתדהמתי, פורסמה כתבת תגובה, שבה 
תוקף אולמרט את גישת וילנאי ומייחס 

לרצון של ישראל לייצא תוצרת טרייה 
לסין כעלבון לסינים. מר אולמרט טוען 
שישראל צריכה למקד את פעילותה בסין 
ביצוא ידע ותשומות בלבד וחס וחלילה 

שלא נעליב ונרגיז הסינים.
אז גם לי יש מה לומר בנדון.

קטנה  יצואנית  היא  ישראל  1. מדינת 
לשוק הסיני. מדוע הסינים לא נעלבים 
מיצואניות אחרות ? אנשים המבינים 
קצת בסין מספרים כי הסינים, כצרכנים, 
מעדיפים תוצרת מיובאת, בשל בטיחות 

המזון.
2. אף אחד לא מכריח את הסינים לייבא 
תוצרת מישראל. עובדה שיש ביקושים 
והם עולים משנה לשנה. על כל בקשה 
ליצוא ישראלי יש בקשה נגדית ליבוא 
תוצרת סינית לישראל, כך שלא קופח 

אף אחד.
3. המוניטין של ישראל בחקלאות נשען 
על הביצועים של המגדלים. מכירת 
התשומות והידע נעשה בזכות החקלאים. 
רק  ? האם  נקדם את החקלאות  איך 

במכירת תשומות וידע? 
4.  שאלת השאלות היא למה לפסול, כאשר 
אפשר גם יצוא טרי וגם תשומות וידע. 

זה לא בא אחד על חשבון השני.
לסיכום, מנקודת המבט של ענף ההדרים 
) ואני מניח שגם ענפים נוספים יצטרפו ( 
סין היא יעד חשוב ולגיטימי ליצוא תוצרת 
ישראלית טרייה –נא לא לשכוח – סין היא 
מולדת ההדרים ויצרנית ההדרים הגדולה 

בעולם !!!
להודות לשגריר  ברצוני  זו  בהזדמנות 
וצוות השגרירות שעזרו מאוד  וילנאי 
לפתיחת השוק הסיני ליצוא תוצרת טרייה 

ולתיקון תקלות, תוך כדי תנועה.
 יישר כוח והמשך עשייה ברוכה.

תמונת מצב
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יצוא פרי הדר )טון( בעונת 2016/17             
מצטבר

שינוי ב-%  2014/15   2015/16  2016/2017זן
 16/17 / 15/16

3,3314,4503,911-25%שמוטי         
574033543%אפילים        
1,21085872541%טבורי         
100%           70קרה קרה       
5,3624,7285,26313%אשכ‹ רגילות   
4-43,21745,14244,100%סנרייז        
12,15411,39311,6547%סוויטי        
3-3839162%רדסון         
2,3282,7292,741-15%לימון צהוב    

762017%לימקואט       
28822353729%קומקואט       
153200713-24%ליים          
5401,100443-51%טופז/טנגור    
3,5285,4756,249-36%מינאולה       
5,1299,38212,489-45%סנטינה        
263644261-59%מורקוט        
112520391-78%מיכל          
2,3251,0631,054119%הדס           
1,0091,8411,313-45%אורה          
2270%                      מור           
104,11165,12167,33160%אורי          
61,127702-99%מירב          
6-%           1516תמי           
1,8441,0651,77873%אודם          
380%                      מירבית        
41729951939%פומלו לבן     
95679185321%פומלו אדום    

188,470158,252163,81919%סה״כ          

close to no sales of Argentina and overseas lemons- very slow market-retailers are still on spanish fruit
trendkg/pieceHighestLowestBox/kgOriginsizevarkgvar.
down1,44 € 27,00 €25,00 € BoxAR88-113eureka18,0Lemons
down1,44 € 27,00 €25,00 € BoxAR125-150eureka18,0Lemons
stable1,32 €9,50 €9,00 € BoxES32Verna7,0Lemons 1 Layer
stable1,32 €9,50 €9,00 € BoxES35Verna7,0Lemons 1 Layer
stable0,93 €14,50 €13,50 € BoxZA56Navel15,0Oranges 15 kg
stable0,93 €14,50 €13,50 € BoxZA64Navel15,0Oranges 15 kg
stable0,97 €15,00 €14,00 € BoxZA72Navel15,0Oranges 15 kg
stable0,97 €15,00 €14,00 € BoxZA88Navel15,0Oranges 15 kg
stable1,70 €17,50 €16,50 € BoxZA81-12010,0clemantine 10kg 
stable1,45 €15,00 €14,00 € BoxZA64-8110,0nova 10.kg 
limited1,17 €18,00 €17,00 €BoxZA/ZIM35Star Ruby15,0Grapefruit 15 kg OT
limited1,20 €18,50 €17,50 €BoxZA/ZIM40Star Ruby15,0Grapefruit 15 kg OT
limited1,20 €18,50 €17,50 €BoxZA/ZIM45Star Ruby15,0Grapefruit 15 kg OT

 מחירים בגרמניה סוף יוני
N e w s l e t t e r

GERMANY
Date 24/6/.2017

CITRUS PRICE 
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הדברה

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם )"המועצה"( הוסמכה ע"י שר 
החקלאות לביצוע תכנית ההדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 
בהדרים. הדברת הזבוב תתבצע ע"י המועצה באמצעות ריסוסי 

אוויר או קרקע בחומרים סקסס וסקסס סופר.
המועצה תחל בריסוס הזנים המוקדמים ב - 15.8.17 ובהדרגה 
יורחבו הריסוסים לזנים המאוחרים יותר. פרדסנים המעוניינים 
להתחיל ריסוס עצמאי לפני 15.8 )סצומה( מתבקשים ליצור 

קשר עם הרכזים האזוריים לצורך קבלת סקסס.
הריסוס המבוצע ע"י המועצה הוא רק מרכיב אחד ממכלול 
אמצעים הנדרש להשגת הדברה יעילה של הזבוב. יעילות ריסוסי 
המועצה בלבד, ללא ביצוע פעולות משלימות הנמצאות באחריות 

הפרדסנים עשויה להיות בלתי מספקת. 
המועצה אינה אחראית לנזקים שיגרמו בשל קיום תכנית זו, או 
עקב פגיעת זבוב הפירות הים-תיכוני ולא תפצה בגין נזקי זבוב 
הפירות הים-תיכוני שיתגלו בפרדסים למרות ביצוע פעולות 

ההדברה על ידה. 
הדברת זבוב יעילה וחסכונית תלויה בשיתוף פעולה בין הפרדסנים 

למועצה.

להלן מס' נושאים שבהם נדרשים הפרדסנים
לתרום למאמץ ההדברה:

להחזיק יד על הדופק, לאחר שבירת צבע הפרי לעבור בחלקה . 1
מידי שבוע ולבדוק אם יש חשד לנגיעות )פירות ששברו צבע 
לפני שאר העץ, פרי על הארץ(, במקרה של חשד על הפרדסן 

להודיע מיד לרכז ההדברה ונטר הזבוב האזורי. 
עצים מזן מקדים בתוך או ליד חלקה מאחרת )למשל 3 עצי . 2

מיכל בתוך חלקת אור(. הימצאות עצים מזן המושך זבוב 
בסמוך או בתוך חלקה שעדיין איננה בטיפול מהווה מקור 
לאילוח זבוב לכל החלקה. על מנת למנוע זאת רצוי לעקור 
את העצים הזרים, לקטוף את כל הפרי או להתחיל לטפל 
בהם עצמאית לפני תחילת הטיפול המערכתי של המועצה. 
בכל מקרה יש להודיע על כך לרכז ההדברה כדי שיתחשב 

בכך בטיפול.
הודעה לצוות ההדברה על נטיעה/שינוי זנים בחלקה. . 3
מתקני קטילה – פרדסנים שעברו באישור המועצה להדברת . 4

זבוב באמצעות מתקני קטילה חייבים, לאחר שבירת צבע 
זבוב מקצועי  נזקי  הפרי, בפיקוח פרי שבועי ע"י פקח 
ובמשלוח ממצאי הביקור למועצה אחרי כל ביקור. ביצוע 
פיקוח ושליחת הדוחות הוא תנאי להחזר היטל הדברה. 
טופס דיווח באתר המועצה בכתובת לעיל. שימו לב, בזנים 
המוקדמים יש לתלות את המתקנים כבר במהלך חודש יולי.

ביצוע קטיף מלא, . 5  – סניטציה וקטיף מלא של כל הפרי 
שבסיומו החלקה נקיה מפרי, מצמצם את הצורך בהדברה. 
פירות לא קטופים הנשארים אחרי סיום הקטיף הם מוקד אילוח 
לכל הפרדסים הסמוכים. קטיף מלא, שבסיומו החלקה נקיה 
מפרי, חייב להפוך לשגרת טיפול בפרדס כמו השקיה ודישון. 

הודעה על חלקה קטופה מיד עם סיום הקטיף, למניעת . 6
ריסוסים מיותרים. נתן לקבל אצל רכזי ההדברה מפה )קובץ/
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חלקות בהם הסתיים הקטיף. 
הודעות על ביצוע ריסוסים )SMS, תיבה קולית(. 7
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לפני ביצוע הריסוס האווירי, נא התקשר לרכז ההדברה 
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בטלמסר מס' 03-6066-142 מעודכנת מידי יום הודעה על 	 

הישובים בהם יתבצע ריסוס אווירי ביום למחרת ההודעה
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הדברת זבוב הפירות הים תיכוני עונת 17/18

גלעד גפן, מנהל הדברה

צוות הדברת הזבוב – אזורי אחריות וטלפונים

רכזים:
gilad@plants.org.il 0525216688 צפון – גלעד גפן

מגבול הצפון ועד בית הלוי
amirjaffa@gmail.com 0507422760 מרכז – אמיר ברי

בית הלוי עד נצר סירני-כפר חב"ד-כפר טרומן
ofer@plants.org.il 0506621002 דרום – עופר דאלי

נצר סירני-כפר חב"ד-כפר טרומן ודרומה
נטרים:

צפון מערב – גיל סיוון 0505277739
מערבית לכביש עפולה-נצרת, צפונית לבית הלוי, ניצני עוז 

צפון מזרח – רוברט רסקין 0522208934
מזרחית לכביש עפולה-נצרת, מחולה וצפונה

מרכז – אבי זיסו 0548776660
דרומית לבית הלוי וניצני עוז, צפונית לכביש 5

מרכז דרום - אבשלום מהדלה 0525281182
דרומית לכביש 5, צפונית לאשדוד-קריית מלאכי 

דרום - אלי שושן 0548178371
דרומית לאשדוד-קריית מלאכי

מנהל הדברה:
גלעד גפן 0525216688

עונה מוצלחת לכולם



7

צרות של אחרים
תרגום מעיתונות חו"ל

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

Asiafruit, Americafruit,

סוחרי רכב רוסיים 
"עוברים" לחקלאות

משבר קשה בסחר הרכב ברוסיה 
מאפשר לסוחרים להשקיע בחקלאות. 
בעוד כמה חברות כבר הוכרזו כפושטי  
רגל, הרי אחרות מצאו פתרון על ידי 

השקעה בסקטור החקלאי.

כתבנו בשפלה 

 מאת :
כתבנו 

 בשפלה 
 

תרגום 
עיתונות  חו"למ  
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Eurofruit , 
Freshfruit  portal ,    

FreshProduce   , Asiafruit, 
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  סוחרים להשקיע בחקלאות.מאפשר ל
כמה חברות כבר הוכרזו  בעוד

מצאו פתרון  ותאחרהרי רגל ,  כפושטי
 .על ידי השקעה בסקטור החקלאי

 
 ,מאוסטרליה לימוןעלייה במכירת 

 
 2012מיליון דולר בשנת  1ממחזור של 

. הביקוש 2016-מיליון דולר ב 8.5-ל
 68%)מאינדונזיה הגדול ביותר הגיע 

( 11%) סינגפורמכלל יצוא הלימון( 
 (. 6%) והפיליפינים

 
 
 
 
 
 
 
 

 סיציליה , פגיעה מטריסטזה 

 
חוסר פרי ועליה במחירים עקב הנזק 

שנגרם ע״י הטריטסה בנוסף לגשמים 
חוסר  ,וקור כבד לפני מספר שבועות
מוצרים הודאות לגבי כמות תפוזי דם ו

 .יםוהנלו
 
 ?( באבוקדוbulletצאה ״כדור״)מ

 
אישה בארצות הברית טוענת שמצאה 

כדור באבוקדו שקנתה ברשת המכולת 
חברתה פרסמה את  האורגנית.

וזכתה לאלפי תגובות. חלקן   תמונותה
הפליא   הגיבו בבדיחות הדעת ובהומור.

אמר ״מציאת כדור ש  עובד המעבדה
 במזון היא התרחשות נפוצה מאוד״

 
   תפוזי דם מקליפורניה

 ביקוש טוב , מחירים טובים וזנים 
 .העונה עד אוגוסט״מושכים״ את -ה
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סיציליה,  פגיעהמטריסטזה 
הנזק  עקב  במחירים  ועליה  פרי  חוסר 
בנוסף לגשמים  שנגרם ע״י הטריטסה 
וקור כבד לפני מספר שבועות, חוסר ודאות 
לגבי כמות תפוזי דם והמוצרים הנלווים.

 )bullet(מצאה ״כדור״
באבוקדו?

אישה בארצות הברית טוענת שמצאה 
כדור באבוקדו שקנתה ברשת המכולת 
האורגנית. חברתה פרסמה את התמונות  
הגיבו  חלקן  תגובות.  לאלפי  וזכתה 
בבדיחות הדעת ובהומור.  הפליא עובד 
המעבדה  שאמר ״מציאת כדור במזון היא 

התרחשות נפוצה מאוד״

תפוזי דם מקליפורניה  
ביקוש טוב,  מחירים טובים וזנים 

ה-״מושכים״ את העונה עד אוגוסט.

 ברוסיה הגרוע איכות

 
מארגנטינה כמות גדולה של לימון 

את השוק  המציפ ודרום אפריקה
מחסור גדול של לימונים לעומת  ,הרוסי

״הדרום אפריקאים  .בשנה שעברה
שולחים פרי בצורה מסודרת ובאיכות 

ת, אין הדבר כך עם טובה ועפ״י ההזמנו
האיכות גרועה מאוד  ,פרי ארגנטינאי

 ויש למיין את כל הפרי מחדש״ 
 

 גדל תפוחי אדמה על הירחתסין 
אחת המטרות של תוכנית החלל הסינית 
היא ליישב את הירח. וכדי להשיג זאת, 

הרי שיש לקבוע קודם אם ניתן לייצר 
 מזון על פני השטח .

 
 לימון , דרום אפריקה

 
 תחזית שוק: יותר לימונים מדר"אפ

 .2017מאשר מארגנטינה ב 
 
 
 
 
 
 
 
 

    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

. מבחרבשירות או בחנות, מוצרים ב
התחרות הגרמנית בתחום המזון 

 100עם הקמעונאי מתבצעת בשיתוף 
 100את אלף צרכנים אשר בחרו 

 . החנויות החנויות המובילות בגרמניה
יותר גם על ידי שופטים נבדקו מאוחר 

בעילום שם  אשר ביקרומקצועיים 
פי גורמים כגון   והעריכו אותם על
 .יצוב וניהול צוותערווחיות, מבחר, 

 
 30%ולנסיה איבדו  פרדסני 

מיליון  131- סךב  הפסדים מצטברים
. "מאכזב"יורו והגדרת  המצב כ

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

כדי להתמודד   בהמשך הפעילות בענף.
 המגדלים תכניתכזה, מבקשים   עם מצב

דורי, -ביןם  התחרותיות ושינוי ודי"לק
עמדת המגדלים והקמת מנגנונים חיזוק 

 להגנה על ההכנסות".
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איכות גרועה ברוסיה
כמות גדולה של לימון מארגנטינה ודרום 
אפריקה מציפה את השוק הרוסי, לעומת 
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 ברוסיה הגרוע איכות
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 לימון , דרום אפריקה

 
 תחזית שוק: יותר לימונים מדר"אפ

 .2017מאשר מארגנטינה ב 
 
 
 
 
 
 
 
 

    EDEKA "סופרמרקט השנה"
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"סופרמרקט השנה" 
   EDEKA

בקטגוריה של "הסופרמרקט הנבחר" לשנת 
2017-, נבחרה חנות בגודל בינוני בשטח 
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בתחום המזון הקמעונאי מתבצעת בשיתוף 
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אותם על  פי גורמים כגון רווחיות, מבחר, 

עיצוב וניהול צוות.

 בגרמניה  המותג הכי חזק
 

 
 

Aldi  הוא המותג החזק ביותר בגרמניה
 גם מתוך חמישה כוכבים. 4ומקבל 
Rewe     lidl ו-edeka  השיגו ארבעה

  כוכבים אבל קצת מאחורי אלדי.
 
 

 ונשיא ארגנטינה  מפאלימון , טר

 
על  עיקרייםהנושאים ההלימון היה אחד 

סדר היום, כאשר נשיא ארגנטינה, 
ם הנשיא ,נפגש ע Macriמאוריציו 

משרד  .מפ לשיחות בוושינגטוןאטר
וסר הכי החקלאות האמריקני הודיע 

 26- מהחרם על לימון ארגנטינאי החל 
 שנה זו.  במאי

 
 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%הקטלנית, שהשפיעה על 
הדר בקליפורניה וגבתה מיליארדים ה

  עד עתה.
 השוק המשותף דוחה בקרת מזיקים

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

הבקרה ההולנדית  ליבואנים הולנדים.
משום  ומקצועית  הייתה פחות מדויקת

בוצעה על ידי פקידים שהוקצו שלא 
למשרד החקלאות בהולנד, אלא על ידי 
עובדי זכיין פרטי . בריסל הודיעה כי היא 

הולנד במתכננת לבצע ביקורת חדשה 
די לשפר את "כ 2017/2018החל בעונת 

 בדיקות בשיטות מקצועיות".האחידות 
 

 הרוסי, ליים , בעיות איכות פגעו בשוק 
אך ממשיך להתפתח, הרוסי שוק הליים 

עם זאת ספקים רבים רואים את רוסיה 
פרי צהוב,   כשוק משני ולעתים שולחים

 .אשר אינו מוצא נתיבים בשוק הרגיל 
 

 ? מנדרינה ״עמידה״

 
מדעני אוניברסיטת פלורידה פיתחו 

בין קלמנטינה היבריד -מנדרינה 
עמידה  Sugar Belleבשם , למינאולה
כי גילו  חוקריםה לגרינינג.

המנדרינה ההיברידית של   מטבוליטיםה
ביעילות   את המחלה  מסוגלים להדוף

ממצא זה  יתר מאשר רוב סוגי ההדר.
מפיח תקווה במאבק של המדינה נגד 

  המחלה.
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המותג הכי חזק בגרמניה 
Aldi הוא המותג החזק ביותר בגרמניה 
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השוק המשותף דוחה 
בקרת מזיקים

השוק לא מאפשר pest control ע״י 
יבואנים באירופה אך מאפשר זאת 
ליבואנים הולנדים. הבקרה ההולנדית 
הייתה פחות מדויקת ומקצועית משום 
שלא בוצעה על ידי פקידים שהוקצו 
למשרד החקלאות בהולנד, אלא על 
ידי עובדי זכיין פרטי . בריסל הודיעה 
כי היא מתכננת לבצע ביקורת חדשה 
בהולנד החל בעונת 2017/2018 "כדי 
לשפר את אחידות הבדיקות בשיטות 

מקצועיות".

ליים,  בעיות איכות פגעו 
בשוק הרוסי,

שוק הליים הרוסי ממשיך להתפתח, 
אך עם זאת ספקים רבים רואים את 
רוסיה כשוק משני ולעתים שולחים  
פרי צהוב, אשר אינו מוצא נתיבים 

בשוק הרגיל .

מנדרינה ״עמידה״ ?
פיתחו  פלורידה  אוניברסיטת  מדעני 
קלמנטינה  בין  -היבריד  מנדרינה 
למינאולה, בשם Sugar Belle עמידה 
לגרינינג. החוקרים גילו כי המטבוליטים  
של המנדרינה ההיברידית מסוגלים להדוף  
את המחלה  ביעילות יתר מאשר רוב סוגי 
ההדר. ממצא זה מפיח תקווה במאבק של 

המדינה נגד המחלה. 

הספקים הכי גדולים
הספקים הגדולים של פרי וירק טרי לאיחוד 
האירופי בשנת 2016 היו דרום אפריקה, 
עם 1.63 מיליון אירו; מרוקו, עם 1.38 
מיליון יורו; קוסטה ריקה, עם 1.27 מיליון 
יורו ותורכיה, עם 1.11 מיליון יורו, אשר 
יחד היוו 35% מן הערך הכולל של היבוא 
ל-EU, שעמד בס"ה על 15.3 מיליון €. 

"תרומת" ההדרים 
בפלורידה ״יורדת״

התרומה הגדולה של תעשיית ההדרים 
בפלורידה לכלכלת המדינה ירדה ב-31% 
בארבע השנים האחרונות, כולל ירידה של 

% 9 בעונה האחרונה.
הירידה בסך  של 8.6 מיליארד דולר כוללת 
סכום של  6.2 מיליארד דולר מתעשיית 
המיצים, 2.1 מיליארד דולר מייצור חקלאי 
ו 308- מיליון דולר הקשורים לאריזת 

הדרים .

 הספקים הכי גדולים
של פרי וירק טרי  גדוליםהספקים ה

דרום היו  2016בשנת  לאיחוד האירופי
 מרוקו,מיליון אירו;  1.63עם  אפריקה,

, עם קוסטה ריקהמיליון יורו;  1.38עם 
 1.11, עם ותורכיהמיליון יורו  1.27

מן  35%מיליון יורו, אשר יחד היוו 
עמד ש, EU-להערך הכולל של היבוא 

  €.מיליון  15.3על בס"ה 
 
 
 ״יורדתההדרים בפלורידה ״ "תרומת"

 
התרומה הגדולה של תעשיית ההדרים 

-בפלורידה לכלכלת המדינה ירדה ב
בארבע השנים האחרונות ,כולל  31%

 בעונה האחרונה.  9 % ירידה של
מיליארד דולר  8.6של   הירידה בסך

מיליארד דולר  6.2  כוללת סכום של
מיליארד דולר  2.1מתעשיית המיצים, 

מיליון דולר  308-מייצור חקלאי ו 
 .הקשורים לאריזת הדרים 

 
 קליפורניה , ירידה

 
פחות  30%-כ ,ולנסיה שלירידה ביבול 

לעומת העונה  פחות 10-15%-ונייבל כ
  . הקודמת

 
 עם בננותרק  ימים 5שרדה 
נפגעה בתאונת דרכים אישה 

 5בוושינגטון ושרדה במכונית פגועה 
האישה  ימים תוך כדי אכילת בננות.
 יפה.ת מהוחשה לבית חולים ומשתק

 
 
 

 בצורת בדרום אפריקה

 
אסון  הוכרז כאזור דר"אפמערב 

הקשה  ,בעקבות הבצורת הנוכחית  טבע
 .אחרונות  שנים 100-ר בתביו

 
 
 
 
 
 
 

 Cambriaדונם  10000

 
דונם של הזן  10000 אישור לנטיעת

הדרום אפריקאי באגן הים התיכון. זן 
העדר  טבורי זה מצטיין בקילוף קל,

 .זרעים ,אחוז מיץ גבוה וטעם ייחודי
הזן ״מוגן״ ע״י האיחוד האירופאי מרוקו 
ודרום אפריקה והוא נמצא בהליכי 
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ג'נסיס  .הבלעדיות מוחזקות על ידי חב
בספרד, מרוקו, ישראל, טורקיה, יוון 

 וקפריסין, וכן באיטליה.
 

 Trinidad  &Tobago-גרינינג ב
גורם בפלורידה מוסר: לאחר גילוי 

בארבעים מדינות נמצאו כבר המחלה 
-גם ב   לאחרונה סימני מחלה

Trinidad  &Tobago  המחלה בעלת
 פוטנציאל להרוס  יצור ההדרים במקום.

 
  צמחים מסוגלים לשמוע !?

 
צלילים, כמו לצמחים יש יכולת לחוש 

או אפילו חרקים מים זורמים בצינור 
מזמזמים. רעש המים בצינור נקלט גם 

 ע״י מערכת השורשים.חוקרים
מאוניברסיטת מערב אוסטרליה ביצעו 

ניסויים המצביעים על האפשרות כי 
צמחים מסוימים עשויים למעשה לזהות 

ועמיתיה  בתמונההביולוגית גלי קול. 
 עבדו עם שתילי אפונה.

  אירופה  הגדול בנמלי,המבורג 

 
הצמיחה היחסית בנמל המבורג ברבעון 

היתה מעל הממוצע  2017הראשון של 
 רוטרדם, אנטוורפן וברמן.  נמלימ
 
 רי קפריסאי בשנחאיפ

 
מתמקד באורטניק   הקמפיין

ת במטרה להגיע לצרכן ובאשכולי
זנים ל חשוף אותוע"מ להסופי 

  הקפריסאים.
 

 תפוזים מספרד וארצות הברית לסין

 
ולנסיה ראשונה מספרד לסין הגיעה 
בתחילת יוני ,הפרי הראשון מאופיין 
בקליפה גסה אשר השפיעה על קצב 

זים פומכירות. בד בבד הגיעו גם תה
 .מאופיינים בטעם חמוץהמארה״ב 

פרי ה מצד בשוק קיים עדיין "לחץ"
מחירי תפוזים אמריקאיים )גודל  .מצריה

 קרטון ליואן  280-ל  270( נע בין 88
ק"ג( והביקוש קטן. מחירי הפרי  20)

  .יואן 140 -ל 130המצרי הם סביב 
 
 

 אורי לא חוקיספרד, 
ארגון האכיפה למניעת נטיעת אורי 

עצים  69400האחרונה  גילה בתקופה
זור ולנסיה , בא  70%,״בלתי חוקיים״

באנדלוסיה והיתרה בחואלווה,  20%
, אין ספק שפעולת ומורסיה  סיביליה

של  לא חוקיתהאכיפה מונעת נטיעה 
  אורי בספרד.

 
 Tescoעבור   לימונים גדולים
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בארבעים מדינות נמצאו כבר המחלה 
-גם ב   לאחרונה סימני מחלה

Trinidad  &Tobago  המחלה בעלת
 פוטנציאל להרוס  יצור ההדרים במקום.

 
  צמחים מסוגלים לשמוע !?

 
צלילים, כמו לצמחים יש יכולת לחוש 

או אפילו חרקים מים זורמים בצינור 
מזמזמים. רעש המים בצינור נקלט גם 

 ע״י מערכת השורשים.חוקרים
מאוניברסיטת מערב אוסטרליה ביצעו 

ניסויים המצביעים על האפשרות כי 
צמחים מסוימים עשויים למעשה לזהות 

ועמיתיה  בתמונההביולוגית גלי קול. 
 עבדו עם שתילי אפונה.

  אירופה  הגדול בנמלי,המבורג 

 
הצמיחה היחסית בנמל המבורג ברבעון 

היתה מעל הממוצע  2017הראשון של 
 רוטרדם, אנטוורפן וברמן.  נמלימ
 
 רי קפריסאי בשנחאיפ

 
מתמקד באורטניק   הקמפיין

ת במטרה להגיע לצרכן ובאשכולי
זנים ל חשוף אותוע"מ להסופי 

  הקפריסאים.
 

 תפוזים מספרד וארצות הברית לסין

 
ולנסיה ראשונה מספרד לסין הגיעה 
בתחילת יוני ,הפרי הראשון מאופיין 
בקליפה גסה אשר השפיעה על קצב 

זים פומכירות. בד בבד הגיעו גם תה
 .מאופיינים בטעם חמוץהמארה״ב 

פרי ה מצד בשוק קיים עדיין "לחץ"
מחירי תפוזים אמריקאיים )גודל  .מצריה

 קרטון ליואן  280-ל  270( נע בין 88
ק"ג( והביקוש קטן. מחירי הפרי  20)

  .יואן 140 -ל 130המצרי הם סביב 
 
 

 אורי לא חוקיספרד, 
ארגון האכיפה למניעת נטיעת אורי 

עצים  69400האחרונה  גילה בתקופה
זור ולנסיה , בא  70%,״בלתי חוקיים״

באנדלוסיה והיתרה בחואלווה,  20%
, אין ספק שפעולת ומורסיה  סיביליה

של  לא חוקיתהאכיפה מונעת נטיעה 
  אורי בספרד.
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גורם בפלורידה מוסר: לאחר גילוי 
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בשוק קיים עדיין "לחץ" מצד הפרי המצרי. 
מחירי תפוזים אמריקאיים )גודל 88( נע 
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)20 ק"ג( והביקוש קטן. מחירי הפרי המצרי 

הם סביב 130 ל- 140 יואן.  ספרד, אורי לא חוקי
ארגון האכיפה למניעת נטיעת אורי 
גילה בתקופה האחרונה 69400 עצים 
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סיביליה  ומורסיה, אין ספק שפעולת 
האכיפה מונעת נטיעה לא חוקית של 

אורי בספרד. 

 Kiwi רובוט לקטיף
המכונה משתמשת במצלמות שונות 
ובאלגוריתם למיפוי בשלושה ממדים,
הזרועות הרובוטיות מסוגלות לקטוף 
קיווי בעדינות רבה אף יותר מקוטפים 
בני אנוש. היזמים דיווחו כי הרובוט 
יהיה מוכן לשימוש בתוך שלוש שנים.
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 לקבלתגשמי חורף כבדים בספרד גרמו 

 Tescoלימון גדול במיוחד ,חברת 
 המותג הבריטית מכינה מלאי גדול של

Emperor lemon לשיווק בקיץ.  
 

  ספרד , הונאת פרדסנים
בנסיון להונות מגדלי  נעצר  45בן פושע 

   400.000€  מנדרינות בשווי כולל של
הנוכל הכין חוזי רכישה עבור קטיף 

לאחר מכן העביר את   הדרים אבל
 לחברה אחרת שבסיסה  המוצר שנקטף

על   דווחלמבלי בצרפת, משם הוא פעל 
 ספרד.ב ההכנסה 

 
  Kiwi רובוט לקטיף 

המכונה משתמשת במצלמות שונות 
 ,למיפוי בשלושה ממדיםובאלגוריתם 

הזרועות הרובוטיות מסוגלות לקטוף 
ים פבעדינות רבה אף יותר מקוט ויוקי

היזמים דיווחו כי הרובוט  בני אנוש.
 .ש  בתוך שלוש שניםומייהיה מוכן לש

 
 

 ורודבצבע לימון 

 
לימונים ורודים, במקור מקליפורניה, 
יתחילו להיכנס לשוק האירופי בעוד 

ורואים  מחדשים, כשנתיים. "אנחנו
שהשווקים פתוחים ורוצים לראות 

מסביר מנהל החווה  דברים חדשים",
הלימון מאופיין  הניסיונית בספרד.

בציפה ורודה וקליפה עם קווים ירוקים. 
מיועד לשירותי וגורמה  הואהמוצר 

הסעדה אקסקלוסיביים. טעמו כטעם 
מספר מדינות כגון שבדיה,  לימון רגיל.

ובריטניה כבר  תצרפ נורבגיה ,פינלנד
מחירם ר שא אלו, עניין בלימונים  גילו

  ג."לק 3.00-4.00€ -כ  בשוק
 

  בסין מייצרים תבניות פרצופים 

 
באגס ועד  "בודהה"מ ,פרצופים

בדלעת מעוצבים על גבי  "טראמפ"
 .ופירות ירקות

 
 
 

  הכי גדול ״גליל אקספורט״ 
הודיעו כי היא תהיה ראשי החברה 

 בהדר אורגניהמשווק הגדול ביותר 
אקספורט  בעונה הבאה. גלילמישראל 

  נחשבת ליצואן השני בגדלו בישראל.
 
 
 
 
 
 

 פרי אוסטרלי לדרום קוריאה
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 פרי אוסטרלי לדרום קוריאה

לימונים גדולים עבור 
Tesco

גשמי חורף כבדים בספרד גרמו לקבלת 
 Tesco חברת  במיוחד,  גדול  לימון 
הבריטית מכינה מלאי גדול של המותג 

Emperor lemon לשיווק בקיץ. 

ספרד,  הונאת פרדסנים 
בנסיון להונות  נעצר   45 בן  פושע 
מגדלי מנדרינות בשווי כולל של  

  400.000€
הנוכל הכין חוזי רכישה עבור קטיף 
העביר  מכן  לאחר  אבל   הדרים 
את המוצר שנקטף  לחברה אחרת 
שבסיסה בצרפת, משם הוא פעל מבלי 

לדווח  על ההכנסה בספרד.

לימון בצבע ורוד
במקור מקליפורניה,  ורודים,  לימונים 
בעוד  האירופי  לשוק  להיכנס  יתחילו 
מחדשים, ורואים  "אנחנו  כשנתיים. 
לראות  ורוצים  פתוחים  שהשווקים 
החווה  מנהל  מסביר  חדשים",  דברים 
מאופיין  הלימון  בספרד.  הניסיונית 
בציפה ורודה וקליפה עם קווים ירוקים. 
לשירותי  ומיועד  גורמה  הוא  המוצר 
כטעם  טעמו  אקסקלוסיביים.  הסעדה 
לימון רגיל. מספר מדינות כגון שבדיה, 
ובריטניה כבר  פינלנד צרפת  נורבגיה, 
גילו  עניין בלימונים אלו, אשר מחירם 

בשוק  כ- 3.00-4.00€ לק"ג. 

בסין מייצרים תבניות 
פרצופים  

פרצופים, מ"בודהה" באגס ועד "טראמפ" 
בדלעת מעוצבים על גבי ירקות ופירות.
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מחירם ר שא אלו, עניין בלימונים  גילו

  ג."לק 3.00-4.00€ -כ  בשוק
 

  בסין מייצרים תבניות פרצופים 

 
באגס ועד  "בודהה"מ ,פרצופים

בדלעת מעוצבים על גבי  "טראמפ"
 .ופירות ירקות

 
 
 

  הכי גדול ״גליל אקספורט״ 
הודיעו כי היא תהיה ראשי החברה 

 בהדר אורגניהמשווק הגדול ביותר 
אקספורט  בעונה הבאה. גלילמישראל 

  נחשבת ליצואן השני בגדלו בישראל.
 
 
 
 
 
 

 פרי אוסטרלי לדרום קוריאה
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בשבוע שעבר, בעקבות הגעתו של 

מפקח דרום קוריאני . אמנם שוק קשה 
אך מצפים  הצורך פרי גדול בלבד

  טון. 1000לייצוא של 
 RED    LIME באוסטרליה

 

זן בלתי ידוע אשר קיבל חשיפה רק 
בשנתיים האחרונות ומאז הביקוש הולך 

הפירות הם בעלי תכולה גבוהה  וגדל.
ורמה גבוהה של  Cשל ויטמין 

אנטוציאנין. העונה מתחילה במאי 
  ומסתיימת באוגוסט.

 
 בדיקת טריות בשדה,

אישרו כי חתיכת בד מצופה חוקרים 
 היכול  שפותח באוניברסיטת פלורידה
 לזהות את הרעננות של תפוזים.

החוקרים מצאו דרך מהירה ואמינה 
לבחון את רעננות הפרי על מדפי 

הסופרמרקט באמצעות שימוש ברצועת 
הבד יכול לספוג את התרכובות  .זובד 

הכימיות במיץ תפוזים שמראה את 
 של הפרי. -ת או הרעננו -הבשלות 

 
 
 
 
 
 
 
 

  הגרינינג התפשט לאלבמה
סקר יעשו רשויות אלבמה מסרו כי 

יבדוק אם המחלה, התפשטה על פני ש
"אם המחלה מוגבלת  החצר האחורית.

עדים צינקטו  לעצים ספורים בלבד,

  ."לחסלה 
 

 קוקאין במשלוח בננות

 
משרד הפנים באקוודור ציין כי 

קוקאין טונות של  2.5תפסה   המשטרה
מוסתרים בתיבות בננות המיועדים 

 . לאירופה
 

חום כבד בספרד, נזק להדרים

 
גלי החום הנוכחיים גורמים נזק כבד 
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  יבולי ההדרים לעונה הבאה.

 
 
 
 
 
 

RED LIME באוסטרליה
רק  חשיפה  קיבל  אשר  ידוע  בלתי  זן 
בשנתיים האחרונות ומאז הביקוש הולך 
וגדל. הפירות הם בעלי תכולה גבוהה של 
ויטמין C ורמה גבוהה של אנטוציאנין. 
העונה מתחילה במאי ומסתיימת באוגוסט. 

בדיקת טריות בשדה,
חוקרים אישרו כי חתיכת בד מצופה 
פלורידה   באוניברסיטת  שפותח 
של  הרעננות  את  לזהות  יכולה 
תפוזים. החוקרים מצאו דרך מהירה 
ואמינה לבחון את רעננות הפרי על 
מדפי הסופרמרקט באמצעות שימוש 
ברצועת בד זו. הבד יכול לספוג את 
התרכובות הכימיות במיץ תפוזים 
שמראה את הבשלות - או הרעננות 

- של הפרי.

קוקאין במשלוח בננות
משרד הפנים באקוודור ציין כי המשטרה  
2.5 טונות של קוקאין מוסתרים  תפסה 

בתיבות בננות המיועדים לאירופה .

חום כבד בספרד, נזק 
להדרים

גלי החום הנוכחיים גורמים נזק כבד בעל 
השפעה חמורה ובלתי חוזרת על יבולי 

ההדרים לעונה הבאה. 

אבוקדו עם סימול לייזר ל 
M&S

יוצא למכירה  אבוקדו עם סימול לייזר 
ב- M&S בניסיון לחסוך  פסולת נייר. 
הפרי  קליפת  ע״ג  חרוט  הסימול אשר 
יחסוך 10 טון של נייר וחמישה טון של 

. M&S  ל  לייזר  אבוקדו עם סימול דבק מדי שנה על פיM&S 

 
לייזר יוצא למכירה סימול אבוקדו עם 

פסולת נייר.   חסוךל בניסיון M&S -ב
הסימול אשר חרוט ע״ג קליפת הפרי 

טון של נייר וחמישה טון של  10יחסוך 
 . M&S  דבק מדי שנה על פי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ירידה בצריכת מיץ בספרד
בבקבוקים הצריכה של מיץ ארוז 

מסמנת מגמת ירידה באירופה אבל 
ירידה בתוך  15%במיוחד בספרד , 

חמש שנים. הנתונים נאספו עי איגוד 
(, AIJNמיצי הפירות האירופיים )

הצריכה הכוללת  2016המציין כי בשנת 
מיליון ליטר;  831של ספרד עמדה על 

פחות מאשר שנה קודם לכן רחוק מ  6%
 .2012מיליון דולר של  986

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shawn Harris   לא כבר  
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להשכרה
בית אריזה 
למיון הדרים

במושב תלמים
כולל∫

ממיינת של ”עשת איילון“¨ ≥ ערוצים
Æוחדרי קרור המתאימים גם להבחלה

 

לפרטים ולתיאום פגישה∫

∞µ¥≠∑∑≤∂∞∞∞ ˇ ∞µ¥≠∑∑≤∂∞∞µ ∫חיים
∞µ≤≠¥µ¥∏±µπ ∫תמר

בשנת 2016 לעומת 2015:
ערך התפוקה החקלאית הכוללת  עמד על כ-29.7 מיליארד   ·
ש"ח, עלייה של 2.2% בהשוואה ל-2015, שנה שבה חלה 

ירידה של 4.5% בערך התפוקה החקלאית.
ערך התפוקה הצמחית עלה ב-2.4%   ·

ערך התשומה החקלאית עמד על כ-19.0 מיליארד ש"ח,   ·
בדומה לשנת 2015 וזאת לעומת ירידה של 8.5% בהשוואה 

לשנת 2014.

 

 

 )במיליארדי ש"ח( 2016חשבון ענף החקלאות  - תרשים

 

 

בכמות  3.4%, זאת כתוצאה מעלייה של 2.2%-עלה ב ערך התפוקה הכולל 2016בשנת 

  .במחירי התפוקות 0.9%התפוקה החקלאית שקוזזה בירידה של 
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חקלאות בישראל
בשנת 2016/ הלמ"ס

תרשים - חשבון ענף החקלאות 2016
)במיליארדי ש"ח(

ערך היצוא החקלאי ב-2016 עמד על 4.4 מיליארד ש"ח,   ·
ירידה של 4.3% בהשוואה לשנת 2015 וזאת בהמשך לירידה 

של 10.2% ב-2014.
כמות התפוקה הצמחית עלתה קלות  ב-0.8% , כאשר בפירות,   ·
ללא פרי הדר חלה עלייה של 10.9% ואילו בשאר הענפים 

הצמחיים חלו ירידות בכמות התפוקה.

במחירי המים לחקלאות חלה עלייה של 8.4%, בהמשך לעלייה 
של 8.4% ב-2015 ושל 5.0% ב-2014.

בשנת 2016 ערך התפוקה הכולל עלה ב-2.2%, זאת כתוצאה 
מעלייה של 3.4% בכמות התפוקה החקלאית שקוזזה בירידה 

של 0.9% במחירי התפוקות. 
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נסויים בשטח

גודל  התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת 
פרי מתאים בעונת השיווק הרצויה. באמצעות מעקב 
אחר קוטר הפרי במהלך העונה ושליטה במנת המים 
הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את גודל הפרי הרצוי 
בזמן הקטיף. במקרה שהפרי )בממוצע לחלקה( קטן 
מהנדרש, יש להעלות את מנת ההשקיה מעל המנה 
המומלצת בטבלת מנות ההשקיה; ואילו במקרה שהפרי 
גדול מהנדרש בתקופה מסוימת - יש להפחיתה. טווח 
השינוי יהיה עד 20% מהמנה המומלצת. עד כה נערך 
מעקב אחר תשעה זנים, וקוטר הפרי שנמצא רצוי בהם 

לפי מועד הבדיקה והקטיף, מופיע להלן. 

ויסות גודל פרי באשכולית אדומה -
לקטיף בכיר 

קוטר פרי מבוקש: מ-90 מ"מ עד 110 מ"מ
מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 

ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.
קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד אוקטובר

חודש 
1 15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניהקטיף

באוגוסט
 15

באוגוסט

קטיף 
41-6156-7666-8673-9378-9882-102בכיר

15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש הקטיף

86-10689-10992-11295-115קטיף בכיר

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

השקיית הדרים
לפי גודל הפרי - 2017

ויסות גודל פרי באשכולית אדומה -
לקטיף אפיל בעמק החולה 

קוטר פרי מבוקש: מ-90 מ"מ עד 110 מ"מ
מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 

ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.
קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד מאי

חודש 
1 15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניהקטיף

באוגוסט
 15

באוגוסט

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

15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש הקטיף

69-9972-10275-10578-108פברואר-מרס

לאחר קטיף סלקטיבי

חודש 
15 1 בנובמברהקטיף

1 פברואר1 בינואר1 בדצמברבנובמבר

פברואר-
80-9582-9784-9986-10188-103מרס

1 באפריל1 במרסחודש הקטיף

107 90-105-92פברואר-מרס
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ויסות גודל פרי בפומלית ירוקה
קוטר פרי מבוקש: מ-98 מ"מ עד 120 מ"מ

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

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

15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף

44-6459-7969-8976-96ספטמבר

40-6055-7565-8572-92אוקטובר

15 בספטמבר1 בספטמבר15 באוגוסט1 באוגוסטחודש הקטיף

81-10185-10589-10992-112ספטמבר

77-9782-10186-10689-109אוקטובר

15 באוקטובר1 באוקטוברחודש הקטיף

----95-115ספטמבר

91-11195-115אוקטובר

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

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

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

15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף

49-7064-8574-9581-102ינואר

15 בספטמבר1 בספטמבר15 באוגוסט1 באוגוסטחודש הקטיף

86-10890-11294-11597-118ינואר

15 בנובמבר1 בנובמבר15 באוקטובר1 באוקטוברחודש הקטיף

100-121103-124105-126107-128ינואר

15 בינואר1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמברחודש הקטיף

108-129109-130110-131111-132ינואר

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

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

בעיה של אחוז סוכר נמוך בפרי.

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

חודש 
1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניהקטיף

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

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

1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמבר15 באוגוסטחודש הקטיף

121-153125-157128-160131-163ספטמבר

118-150122-154125-157128-160אוקטובר

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

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

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

חודש 
1 15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניהקטיף

באוגוסט
 15

באוגוסט

18-3823-4328-4833-5337-5741-61דצמבר

חודש 
הקטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
1 בנובמברבאוקטובר

45-6549-6952-7255-7558-78דצמבר

חודש
1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברהקטיף

61-8163-8365-8567-87דצמבר
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ויסות גודל פרי באורי
קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

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

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

חודש 
15 1 באוגוסט15 ביולי1 ביוליהקטיף

באוגוסט
 1

בספטמבר

14-3421-4127-4732-5237-57פברואר

חודש
הקטיף

15
בספטמבר

1
באוקטובר

15
באוקטובר

1
בנובמבר

41-6145-6549-6953-73פברואר

חודש 
הקטיף

 15
15 1 בדצמברבנובמבר

1 בפברואר1 בינוארבדצמבר

56-7657-7758-7859-7960-80פברואר

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

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

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

חודש 
הקטיף

1
ביוני

15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

21-5129-5936-6643-7348-7853-83נובמבר

חודש 
הקטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

1
בנובמבר

57-8761-9165-9569-9972-82נובמבר

לאחר קטיף סלקטיבי לאחר 15 לאוקטובר.

1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש הקטיף

74-8476-8678-8880-90ינואר

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

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

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

חודש 
הקטיף

1
ביוני

15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

16-3621-4126-4630-5034-5438-58נובמבר

חודש 
הקטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

1
בנובמבר

41-6144-6447-6750-7053-63נובמבר

לאחר קטיף סלקטיבי

1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש הקטיף

56-6658-6860-7061-71ינואר

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

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

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

1חודש הקטיף
ביולי

15
ביולי

1
באוגוסט

 15
באוגוסט

 1
בספטמבר

19-3924-4429-4933-5337-57מרס-אפריל

15 חודש הקטיף
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

1
בנובמבר

 15
בנובמבר

40-6043-6346-6649-6952-72מרס-אפריל

1חודש הקטיף
בדצמבר

1
בינואר

1
בפברואר

1
במרס

1
באפריל
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54-7456-7658-7859-7960-80מרס-אפריל

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

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

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

חודש
הקטיף

15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

סוף יולי, אזור 
34-5139-5644-6148-6551-68הכינרת ובית שאן

תחילת אוגוסט,
31-4836-5341-5845-6248-65עמק החולה

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

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

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

חודש
הקטיף

1
ביוני

 15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

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

חודש
הקטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

1
בנובמבר

62-8266-8669-8972-9274-94ינואר-פברואר

חודש
1 בפברואר1 בינואר1 בדצמבר15 בנובמברהקטיף

76-9678-9879-9980-100ינואר-פברואר
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הדברה

לאחרונה, במסגרת מסע פרסום שיווקי, מופץ בארץ מידע מוגזם 
 .Bactrocera zonata )Saunders( ולא מדויק על זבוב האפרסק
לפני שהחקלאים ייחפזו לנקוט צעדים מיותרים, להלן מה שידוע 

לנו על זבוב זה בארץ:
הזבוב חדר לישראל כנראה ממצרים והתמקם בתחום של גוש דן. 
משרד החקלאות הישראלי הודיע בשנת 2014 לארגון האירופי 
)EPPO( על הימצאות הזבוב ועל  הים-תיכוני להגנת הצומח 
)בעיקר  יבוא הפירות  ירדן את  זאת עצרה  ובעקבות  מיקומו 
מנגו( מישראל ונדרשו לנו כשתי עונות יבול להרגיע את משרד 

החקלאות הירדני ולחדש את הייצוא.
מבחינה ביולוגית ידוע שהזבוב הבוגר מסוגל לחיות זמן רב יחסית, 
למעלה משנה, כמעט כפול מזבוב הפירות הים תיכוני, וכי יש 
לו כושר תעופה מצוין שמאפשר לו לעוף כמה קילומטרים ביום.
מין זה הינו רב פונדקאים ו׳אוהב׳ אפרסק, שסק, פסיפלורה, 
אבוקדו, אנונה, רימון, שיזף הודי, חבוש, אגס, מנגו, גויאבה, 

הדרים ופירות נוספים, כמו גם כמה סוגי ירקות.
מושבת הסגר

במעבדת ההסגר של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, טופחה 
מושבה מקומית של זבוב האפרסק. המושבה הוקמה מזבובים 
שהגיחו מפירות נגועים, בעיקר מנגו וגויאבות שנאספו בחצרות 
בגוש דן, מה שאיפשר לצוות המחקר לחקור על הזבוב. למשל 
נמצא, שבתנאי מעבדה הזבוב רגיש לתכשיר סקסס )׳אגריכם׳(, 
פיתיון משולב עם קוטל החרקים ספינוזד, המשמש בפרדסים 
 .)Gazit and Akiva 2017( להדברת זבוב הפירות הים תיכוני
מכאן ההנחה שריסוס סקסס הוא הטיפול היעיל גם כנגד זבוב זה. 
בשל הדמיון באופי הנזק והקושי הרב להבחין בין הרימות של 
שני הזבובים, חובה לקחת פרי החשוד כנגוע בזבוב האפרסק 
ולהביאו להדגרה במעבדה עד להגחת הזבובים הבוגרים. בדיקה 

נזק שיוחס לזבוב  ורישום של  כזו העלתה לא אחת שדיווח 
האפרסק, נגרם למעשה מזבוב הפירות הים תיכוני. 

נאספו מפרדסים  יגיע להדרים  זבוב האפרסק  מחשש שמא 
מסחריים במרכז הארץ, לאחר הקטיף, עשרות מדגמים של 
פרי הדר נגוע בזבוב הפירות והובאו להדגרה במכון להדברה 
ביולוגית. בפירות אלה התפתחו למעלה מ-24,000 זבובים וכולם 

זוהו כזבוב הפירות הים תיכוני. 
אם כן, לפי שעה, זבוב האפרסק אינו מהווה איום לענף ההדרים. 

מערך הניטור
במסגרת מערך הניטור של השירותים להגנת הצומח ולביקורת 
מתבצע טיפול בכל אזור בו נלכדים זבובי אפרסק. אנשי השירותים 
פרשו רשת כלל ארצית של כ-3,000 מלכודות לניטור זבוב זה 
)ראה מפה(, בהן יש פיתיון שמושך את הזכר מטווח של מאות 
מטרים. נתוני הניטור נותנים תמונה חלקית הן משום שלא ניתן 
להקיש מלכידת הזכרים על המיקום בזמן ובמרחב של הנקבות 
מחוללות הנזק, הן בשל אורך חייו של הזבוב והן עקב יכולת 
התעופה המרשימה שלו וטווח המשיכה של הפיתיון. המלכודות 
לוכדות זכרים הרבה מעבר למקום ולזמן בו הם התפתחו בפרי. 
אולם עדין, רשת הניטור מאפשרת מיפוי עדכני של הזבוב ברחבי 
הארץ כמו גם תגובה ממוקדת בכל מקום בו נלכד זכר, גם אם 
לא מדובר בסכנה מיידית להתבססות אוכלוסיה ולגרימת נזק 
חקלאי. התגובה מתבצעת בשטח ברדיוס של מאות מטרים סביב 
נקודת הלכידה, כולל בשטח מיושב, וכוללת ריסוסי סקסס ופרישה 

ברחבי הארץ של אלפי מלכודות ללכידה המונית של זכרים.

מתקני קטילה
עד היום נבדקו מספר פיתיונות ומתקני קטילה לזבובי פירות 

זבוב האפרסק -
תמונת מצב יוני 2017

יואב גזית1, עמי הברמן2  ונדב עזרא2

1ראש צוות ההיגוי הבינמשרדי לנושא זבוב האפרסק, מנהל המכון להדברה 

ביולוגית ע"ש ישראל כהן, ענף ההדרים, מועצת הצמחים
2השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות

זבוב האפרסק )יואב גזית(
זבובי אפרסק בניסוי טוקסיקולוגי אוכלים טיפות של פיתיון צבוע כחול 

)צבע מאכל( עם קוטל החרקים טרייסר )ספינוזד(
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מפת רשת הניטור לזבוב האפרסק ברחבי הארץ של השירותים להגה"צ. כל 
נקודה היא מלכודת

אך טרם נמצא פיתיון יעיל לזבוב האפרסק. מעבר לכך, אין 
כיום אף מתקן משיכה וקטילה המאושר לטיפול בזבוב זה, ואין 
להתפתות לאף גורם המתיימר למכור טיפול כזה או אחר כנגדו 

על סמך לכידת זכרים אקראית.

 בעקבות הרשימה של שוקי קנוניץ על הזן אור  עת הדר –
גיליון 122 נראה חשוב להוסיף הדברים הבאים: שוקי העביר 
לי את רשימתו בטרם פרסום בתוספת הערה שהדברים כבר 
ולכן כתבתי  לשינויים משמעותיים  במערכת ואין מקום 
לו מיד את הדברים הבאים:  שוקי ,יפה כתבת וכללת ברשימה 
זו  מידע הורטיקולטורי רב  אבל מהצד ההיסטורי מעט פחות 

מושלם .
האורה הייתה אחת הטיפוסים שהובא אלי לריבוי ראשוני 
לצורך הפצה בין השתלנים בתקופה בה אלדו זהר פעל מטעם 
המועצה להמרצת ההפצה של  תוצרי הטיפוח של וולקני. 
קיבלנו מכל טיפוס חדש עיניים בודדות הרבינו אותם על 
שתילים ששימשו הן לבדיקת ניקון הרכב ממחלות והן להפצה 
לשתלנים ולאחר שווידאנו שהיו נקיים  מטריסטזה ופקלת 

חילקנו למשתלות כמה מקלות רכב בדוקים.
האור כזני ההשבחה האחרים היה נגוע בווירואידים. נושא 

שההשבחה לא הייתה זהירה עמו אז וגם היום . לימים הנגיעות 
הזו גרמה מן הסתם בבעיות של התאמת רכב נגוע של הזן 

הזה לכנות רגישות. 
רק בשלב מאוחר הוקצב סכום מסויים לניקוי כמה מהקווים 

וזה נעשה אצלי במעבדה בעזרת טכנאית סינית .
המוזר הוא שהזן הזה נולד בטעות והצליח בגדול ובעיקר 
יבולים על  בזכות התאמת הטכניקות הגידוליות לקבלת 

ידי מדריכי שהם 
 לדעתי המאמץ האינטלקטואלי בפרק ההורטיקולטורי של 
ידי מדריכי שהם ואנשי  התאמת האור לניבה שנעשה על 

החברות היה מרכיב מכריע בפיתוח הזן החשוב הזה.
וודאי לא ממש אוביקטיבי כיוון שהייתי  ואני  לכן לדעתי 
המעבדתית  בבדיקתו  דרכו  בראשית  אישית  מעורב 
והשתלנית- הזכויות והתגמולים על הזן קיפחו עד כה ראשית 

את המדריכים ותורמים אחרים לפיתוחו ולהצלחתו . 

תגובת משה בר יוסף )לא נגענו(
למאמר בגיליון 122

פרסום מטעה
לצערנו, לא פעם מקבל החקלאי מגורמי שיווק למיניהם מידע 
שגוי בכל הקשור לזבוב האפרסק, קצב התפשטותו בשטחים 
חקלאיים בארץ ורמת הנזק הגבוהה שלו, וכל זאת כדי להאדיר 
ולהעצים את היקף הנזק ולעודד שימוש במלכודות ניטור. יצוין 
כי חלק מהנזק המיוחס לזבוב האפרסק נגרם בכלל מזבוב הפירות 
הים תיכוני. פרסום מטעה שכזה נעשה תוך התעלמות מהנזק 
שעלול להיגרם לחקלאות הישראלית מעצם האפשרות השגויה 

שהזבוב פעיל בכל רחבי הארץ ואוכלוסייתו עולה.
הננו להבהיר בזאת שזבוב האפרסק מצוי כיום בישראל רק 
בגבולות גוש דן, לפי שעה אין הוא מהווה איום על ענף ההדרים 

והטיפול המומלץ כנגדו כיום הוא ריסוס התכשיר סקסס.
סקירה מקיפה על זבוב האפרסק מאת ד״ר יואב גזית, ניתן לקרוא 
במאמר "זבוב האפרסק בישראל - נכון להיום" המופיע באתר 
של מועצת הצמחים - ענף ההדרים - המכון להדברה ביולוגית.

בכל חשד לנגיעות בזבוב האפרסק ניתן לשלוח דוגמאות של 
פרי נגוע למעבדות השירותים להגנת הצומח ולביקורת להדגרה 
וזיהוי סופי. במקרה של זיהוי חיובי יגיעו אנשי הגה"צ לשטח 

ויבצעו את הטיפול הדרוש.
המערך לניטור וסקרים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת:

NadavE@moag. נדב עזרא ,Amih@moag.gov.il עמי הברמן
gov.il

לתאום שליחה של דוגמאות פרי: ד״ר יואב גזית, טל' -050
7257450; ד"ר ליאת גדרון, טל׳ 050-6241764
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    
 

 

 כך היה פעם
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

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

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 

 היי יריב 
אודה לך אם תצליח להגדיל 

 חצי עמוד לכל תמונה :ותהתמונ
 
 
 

 
, 1964דור שלישי לפרדסנות בפרדס חנה ,

  משפחת בר עוז )ברוזה(אוסף 

 
קטיף בפרדס סמילנסקי ברחובות בשנת    

בין הקוטפים חברי כפר בילו ישעיהו .  1925
  כפר בילו ארכיון - שר ויעקב מנילוב

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    
 

 

 כך היה פעם
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

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

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 

 היי יריב 
אודה לך אם תצליח להגדיל 

 חצי עמוד לכל תמונה :ותהתמונ
 
 
 

 
, 1964דור שלישי לפרדסנות בפרדס חנה ,

  משפחת בר עוז )ברוזה(אוסף 

 
קטיף בפרדס סמילנסקי ברחובות בשנת    

בין הקוטפים חברי כפר בילו ישעיהו .  1925
  כפר בילו ארכיון - שר ויעקב מנילוב

דור שלישי לפרדסנות בפרדס חנה, 1964, אוסף משפחת בר עוז )ברוזה( 

קטיף בפרדס סמילנסקי ברחובות בשנת 1925 . 
בין הקוטפים חברי כפר בילו ישעיהו שר ויעקב מנילוב - ארכיון כפר בילו

מאת כתבנו בשפלת החוף



19

עמדה

עובד שעבד קרוב לשנתיים אצל הנתבעת שהפעילה בית קפה 
במרכז ירושלים תבע בשורה של עניינים, גמול שעות נוספות, 
דמי הבראה, פידיון חופשה, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, פיצויי 
פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין.
במאמר זה נעסוק בעולה מאי הצגת רישום הנוכחות של העובד 

בעבודה.
לא היתה  מחלוקת על השכר החודשי שנקבע ועל העובדה 
בתלוש  ממוחשב.  נוכחות  רישום  ניהלה  שהנתבעת 
נוספות. בשעות  לעבודה  בהקשר  דבר  צויין  לא   השכר 
שעות עבודתו של התובע והאם כללו שעות נוספות היו במחלוקת. 
יּוסף, בהסכם העבודה שנחתם בין הצדדים בתחילת הקשר ביניהם 
נרשם כי התובע "יתחיל עבודתו בשעה 05:00 בבוקר ויסיים 
עבודתו עד השעה 17:00 אלא אם שחרר אותו מעבידו לפני כן".
בדיון טען התובע כי עבד כל יום כ-12 שעות. הנתבעת לעומת 
זאת טענה כי התובע עבד מהשעה 06:00 עד 15:00 ומעולם לא 

הועסק בשעות נוספות.
גילוי המסמכים לגלות את דוחות  דרישת התובע בעת שלב 
הנוכחות לא מולאה. הנתבעת תירצה זאת בכך שמכרה את 
 הזיכיון לפיו הפעילה את בית הקפה לצד ג' והנתונים אינם בידה. 
בית הדין לא קיבל טענה זאת לאור העובדה שבתביעה אחרת 
של עובדת כנגד הנתבעת, עובדת שהפסיקה עבודתה במועד 
הסמוך למועד סיום עבודת התובע בנתבעת ושם, כן הציגה 

הנתבעת דוחות נוכחות.

בית הדין הסיק  "שהנתבעת מנעה את הצגת רישומי הנוכחות 
של התובע, ומסקנה נוספת, מתבקשת, היא כי הרישומים היו 

תומכים בתביעת התובע". 
מכאן פנה בית הדין לחוק הגנת השכר:

סעיף 26 )ב(:
" )א( בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול 
שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות 
במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת 
ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך 
שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעסיק לא הציג רישומי 
 נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו; ...
)ב(  ... היתה התובענה לתשלום שכר עבודה בעד גמול שעות 
נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כאמור באותו סעיף 
קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות 
נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות 

חודשיות".
משהנתבעת לא הרימה את הנטל לסתור את גרסת התובעת קיבל 
בית הדין את גרסת התובע ופסק על פי החזקה שהחוק, כאמור 
לעיל, גמול עבור עבודה בהיקף של 60 שעות נוספות בחודש.
נתקבלה תביעתו של התובע ונפסק לזכותו סכום של 65,812 

₪ בגין רכיב תביעתו זה – גמול שעות נוספות.
נ' ר.ש.א.י. שירותי מזון  סע"ש 45350-04-13 נאסר שחאדה 

בע"מ ניתן ב-8.5.17.

 שמואל גלנץ, עו”ד

על דוחות נוכחות
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ספר חדש

ספר חדש - מזיקי הדרים
חדש! בחודש האחרון יצא לאור הספר "מזיקי ההדרים ואויביהם הטבעיים בישראל".

הספר הודפס בכריכה קשה ומהודרת. הושקע בו מיטב הידע והצילומים הקיימים היום בענף הפרדסנות.
שותפים לכתיבת הספר חוקרים, מדריכים, מומחים בתחום, פקחי מזיקים ועוד.

העורך הראשי: ד"ר רועי כספי.
הספר יצא לאור ביוזמת ענף ההדרים במועצת הצמחים ותחום ההדרים - אגף הפירות בשה"מ.

ניתן לרכוש את הספר ב-80 ₪ במחלקת הפרסומים בשה"מ, משרד החקלאות - בית דגן;
אסתי אדוניה: 03-9485342.

 

 מזיקי הדרים -ספר חדש 
 בחודש האחרון יצא לאור הספר "מזיקי ההדרים ואויביהם הטבעיים בישראל". חדש!

 ב הידע והצילומים הקיימים היום בענף הפרדסנות.טיהספר הודפס בכריכה קשה ומהודרת. הושקע בו מ

 שותפים לכתיבת הספר חוקרים, מדריכים, מומחים בתחום, פקחי מזיקים ועוד.

 העורך הראשי: ד"ר רועי כספי.

 אגף הפירות בשה"מ. -הספר יצא לאור ביוזמת ענף ההדרים במועצת הצמחים ותחום ההדרים 

 בית דגן; -, משרד החקלאות במחלקת הפרסומים בשה"מ ₪ 80-ב ספרהאת  שוניתן לרכ

 .03-9485342: אדוניה אסתי
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בפרדס
2 0 1 7 ט  ס ו ג ו א - י ל ו י ה  נ ו ע ל ת  ו צ ל מ ה

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

יורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה

במרבית הפרדסים הייתה הפריחה במהלך העונה ברמה טובה, 
זו מסתיימים הריסוסים  בינונית. בתקופה  הייתה  והחנטה 
הזנה.  ותכשירי  צמיחה  מווסתי  הפרי באמצעות  להגדלת 
בחודשים הקרובים חשוב להקפיד על פעולות לחיזוק הקליפה 
ולהפחתת קמטת והיסדקות פרי. יש להקפיד על הכוונת גודל 
הפרי באמצעות השקיה ודילול פרי ידני, לפי הצורך. בזן 'אורי' 
מתקבלת תמורה גבוהה מפרי בקוטר 75-60 מ"מ, ולכן יש 
לשאוף לפרי בגודל זה. במהלך הקיץ יש חשיבות רבה להשקיה 
מדויקת, למניעת נזקי המלחה, להזנה נכונה ולטיפולים להדברת 

מזיקים, כדי לקבל את התמורה המרבית מהפרי. 

1 
 

 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף הפירות, תחום הדרים
 2017 אוגוסט-יולי

  בפרדסבפרדס
 : הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים

דניאל קלוסקי, עינת גרזון  ,יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ'
  ניצן רוטמן;ו

 התחום שירות שד -יורם אייזנשטדט 
 

תה בינונית. בתקופה זו יהחנטה היורמה טובה, ב העונהבמהלך הפריחה  תהיהיבית הפרדסים במר
. בחודשים הקרובים חשוב מווסתי צמיחה ותכשירי הזנה באמצעותהגדלת הפרי ל הריסוסים מסתיימים

יש להקפיד על הכוונת גודל הפרי . קמטת והיסדקות פרי ולהפחתתלהקפיד על פעולות לחיזוק הקליפה 
 75-60קוטר מפרי ב מתקבלת תמורה גבוהה' 'אורי. בזן , לפי הצורךמצעות השקיה ודילול פרי ידניבא

חשיבות רבה להשקיה מדויקת, למניעת נזקי  הקיץ ישבמהלך  גודל זה.פרי בלכן יש לשאוף לומ"מ, 
  , כדי לקבל את התמורה המרבית מהפרי.המלחה, להזנה נכונה ולטיפולים להדברת מזיקים

 
 
 
 

 

 
רימה על הפרי - ים התיכוןהנגיעות בזבוב  
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 הדברת מזיקים

 כנימות קמחיות 
יש  ללכרך בשיאה. בדנמצאת פעילות ההדברה הביולוגית, הן של צרעות טפיליות והן של טורפים,  הבחודשים אל

 להתאזר בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

 

 כנימה אדומה
 רובהתופעה מלווה ל .הדור השני אוכלוסיית במהלך חודש אוגוסטהתרבות ולה לעל ,לו באביבבחלקות שלא טופ

יש להימנע ככל הניתן מלטפל בכנימה בתכשירי . בטפילות ובנוכחות צרעות טפיליות וטורפים ממשפחת החיפושיות

. מדבירים בלבד יעיל כנגד הדרגות הצעירותבתכשירי הדברה ביולוגי. הטיפול המאזן את ההדברה המפרים 

, בנפח תרסיס של 0.09%או במובנטו בריכוז של  0.1%טייגר, קוברה וטריגון בריכוז  - PYRIPROXYFENבתכשירי 

יישום מועד כך שיש להקפיד על  ליטר לפחות. 1000 שלבנפח גבוה  2%ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז  400-300

 . מהקטיף יום 90 יהיה PYRIPROXYFENתכשירי 

 

 אקרית החלודה

 
 אקרית החלודה

 
ימים. מרבית  10-7 נמשך אחד דורואוכלוסייה מתפתחת מהר, ה .תקופה זו מתאפיינת בפעילות ניכרת של המזיק

להחליף בין תכשירים בעלי מנגנון פעולה מושכל ובאופן בהם  השתמש, אולם יש לעתההתכשירים ניתנים ליישום 

 ע התפתחות תנגודת.ולמנכדי שונה 

 קבוצות התכשירים המומלצים:

 , ספידי, אינדיגוספירודיקלופן: אנווידור
 בתוספת שמן. אבאמקטין: ורטימק, אגרירון, רומקטין, אקרימקטין, ורטיגו, בקטין, ורקוטל, ביומקטין

 , בוטרקסטונטואוקסיד: אקרימייט, -פנבוטטין

 גפרית: גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרון, סופה, תיוביט

 ימים מקטיף.טווח יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית ולשמור על 

 .לריסוס תכשירי גופרית ונחושת בסמוךיש להימנע מריסוס שמן  :אזהרה

 

 אקרית אדומה מזרחית 
: שמן תכשיריםלרסס באחד מהנזק לעלווה ולפרי. במקרה של נגיעות מומלץ  הסבול ה להתפתחלולאקרית זו ע

  , אקרימייט, בוטרקס, טונטו, אנווידור, ספיידר.JMSאולטראפז, שמן קיצי 

. לעתים מספר הימים רב הוראות המפורטות מבתי האריזה ומהמשווקיםעל היש להקפיד  - ימי המתנה מקטיף

 מהרשום בתווית.

 נגיעות בזבוב הים התיכון - רימה על הפרי

הדברת מזיקים
כנימות קמחיות 

הן של צרעות  בחודשים אלה פעילות ההדברה הביולוגית, 
טפיליות והן של טורפים, נמצאת בשיאה. בדרך כלל יש להתאזר 
בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

כנימה אדומה
בחלקות שלא טופלו באביב, עלולה להתרבות במהלך חודש 

אוגוסט אוכלוסיית הדור השני. התופעה מלווה לרוב בטפילות 
ובנוכחות צרעות טפיליות וטורפים ממשפחת החיפושיות. יש 
להימנע ככל הניתן מלטפל בכנימה בתכשירי הדברה המפרים 
את המאזן הביולוגי. הטיפול בתכשירי הדברה יעיל כנגד הדרגות 
הצעירות בלבד. מדבירים בתכשירי PYRIPROXYFEN - טייגר, 
קוברה וטריגון בריכוז 0.1% או במובנטו בריכוז של 0.09%, 
בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז 
2% בנפח גבוה של 1000 ליטר לפחות. יש להקפיד על כך 
שמועד יישום תכשירי PYRIPROXYFEN יהיה 90 יום מהקטיף. 

אקרית החלודה

אקרית החלודה
תקופה זו מתאפיינת בפעילות ניכרת של המזיק. האוכלוסייה 
מתפתחת מהר, ודור אחד נמשך 10-7 ימים. מרבית התכשירים 
ניתנים ליישום עתה, אולם יש להשתמש בהם באופן מושכל 
ולהחליף בין תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה כדי למנוע 

התפתחות תנגודת.
קבוצות התכשירים המומלצים:

ספירודיקלופן: אנווידור, ספידי, אינדיגו
אבאמקטין: ורטימק, אגרירון, רומקטין, אקרימקטין, ורטיגו, 

בקטין, ורקוטל, ביומקטין בתוספת שמן.

אקרית החלודה
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פנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, טונטו, בוטרקס
סולפרון,  סולפולי,  סולפוזול,  גפריתר, מיקרוטיול,  גפרית: 

סופה, תיוביט
יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית ולשמור 

על טווח ימים מקטיף.
יש להימנע מריסוס שמן בסמוך לריסוס תכשירי  אזהרה: 

גופרית ונחושת.

אקרית אדומה מזרחית 
אקרית זו עלולה להתפתח ולהסב נזק לעלווה ולפרי. במקרה 
של נגיעות מומלץ לרסס באחד מהתכשירים: שמן אולטראפז, 
שמן קיצי JMS, אקרימייט, בוטרקס, טונטו, אנווידור, ספיידר. 
ימי המתנה מקטיף - יש להקפיד על ההוראות המפורטות מבתי 
האריזה ומהמשווקים. לעתים מספר הימים רב מהרשום בתווית.

בגליל המערבי  בפרדסים  בעיקר  הופיע   - תריפס הסחלב 
והמזרחי, ונראה גם באזור חוף הכרמל. מדבירים את התריפס 
בתכשיר ספרטה סופר בריכוז 0.08%. יש לנטר ולמצוא את 
התריפס בחיבור בין הפירות או בחיבור בין העלים לפרי. עד היום 
תריפס הסחלב תקף והסב נזק למשפחת האשכוליות ולפומלית.

הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים
ניוהול, ראשון, סטסומה  בזני הדרים מוקדמים, כמו אדמוני, 
וקלמנטינה, וכן בחלקות מבכירות יש להתחיל לרסס נגד זבוב 

הים התיכון לפני תחילת ריסוסי המועצה.
להדברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקסס: התכשיר מכיל פיתיון 
+ תכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב 100 סמ"ק סקסס ב-900 

סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם 1 ליטר לדונם. 
אופן היישום: ריסוסי כתם בקוטר של כ-1 מטר, כל עץ שני, 
בכל שורה שנייה. רצוי לרסס על העלווה בלבד ולהימנע מריסוס 
על הפרי. ניתן לרסס ריסוסי פס בכל שורה שנייה, על חציו 

העליון של העץ. 
נכנס לניבה בפעם  זן מוקדם, שהשנה  פרדסנים המגדלים 
הראשונה, מתבקשים ליידע בכך מיד את רכזי ההדברה של 
ענף ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות 

הריסוס.
אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית 
עם ד"ר יואב גזית מהמכון להדברה ביולוגית ולקבל את אישורו 
לכך. כיום מאושרים לשימוש חמישה מתקני לכידה: ביופיד, 
סראטרפ,NMF,  טופטראפ ולורטקט. בזנים המוקדמים יש לתלות 
את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים - עד אמצע 
זו דורשת ליווי של החלקות ופיקוח  ספטמבר. שיטת הדברה 
אינטנסיבי של הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות 

התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.

הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים התיכון בהדרים
בכל דונם יש לתלות לפחות 10 מתקני סראטרפ או NMF, או 
15 מתקני ביופיד, או 5 מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן יבש(, 
את המתקנים עם הנוזלים יש לתלות בחובו של העץ, במקום 
מוצל, בגובה של 1.8-1.5 מטרים בערך מפני הקרקע. מתקנים 
שייתלו בשמש יתייבשו מהר. החומר במתקנים אמור להספיק 
ל-5 חודשים לפחות, אך מניסיון העבר עולה כי בחלק מהמתקנים 

החומר מספיק ל-8 חודשים.
את המתקנים יש לתלות כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן.

כל המתקנים המלאים בחומר צריכים להיות מוצבים עד אמצע 
חודש ספטמבר; ובזן סטסומה - עד תחילת חודש אוגוסט.

בזנים הרגישים )קלמנטינה מיכל, טבורי ניוהול, טבורי "קרה 
ובזנים המקדימים יש לתלות את המתקנים  ופומלית(  קרה" 
עד אמצע חודש אוגוסט. בזנים הרגישים מומלץ לתלות 20% 
יותר מתקנים מהרשום להלן: סראטרפ ו-NMF - 12 מתקנים 
 6 לדונם; ביופיד - 18 מתקנים לדונם; טופטרפ ולורטקט - 

מתקנים לדונם.
בחלקות ליים ולימון אין צורך לתלות מתקנים. 

מגדלי ההדרים המדבירים בשיטת המתקנים יוכלו לקבל בחזרה 
את מלוא ההיטל עבור הדברת הזבוב, בהתאם לקבלת אישור 

מענף ההדרים במועצת הצמחים. 

תריפס הסחלב
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ונראה גם באזור חוף הכרמל. מדבירים את  ,הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי והמזרחי -חלב תריפס הס

יש לנטר ולמצוא את התריפס בחיבור בין הפירות או בחיבור בין  .0.08%בריכוז סופר  תכשיר ספרטההתריפס ב

 פומלית.לזק למשפחת האשכוליות וסב נעלים לפרי. עד היום תריפס הסחלב תקף והה

 
 ריפס הסחלבת

 

 
 נזק באשכולית אדומה מתריפס הסחלב

 

 התיכון בזנים מקדימים הדברת זבוב הים
בחלקות מבכירות יש להתחיל לרסס כן ו ,קלמנטינהואדמוני, ניוהול, ראשון, סטסומה , כמו בזני הדרים מוקדמים

 התיכון לפני תחילת ריסוסי המועצה. נגד זבוב הים

סמ"ק  100תיון + תכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב יסקסס: התכשיר מכיל פלהדברת הזבוב משתמשים בתכשיר 

 ליטר לדונם.  1סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם  900-סקסס ב

עלווה בלבד ולהימנע הרצוי לרסס על  .כל שורה שנייהב ,כל עץ שני ,מטר 1-אופן היישום: ריסוסי כתם בקוטר של כ

 העליון של העץ.  וכל שורה שנייה, על חציבס ריסוסי פניתן לרסס  .מריסוס על הפרי

רכזי ההדברה את כך מיד בדע ייהראשונה, מתבקשים ל בפעםנכנס לניבה השנה ש ,פרדסנים המגדלים זן מוקדם

 של ענף ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות הריסוס.

מהמכון להדברה ביולוגית ולקבל  אב גזיתר יו"דעם ראשית  זאתיש לתאם  ,מתקני לכידהאם מתכוונים להשתמש ב

בזנים , טופטראפ ולורטקט.  NMF,סראטרפ ,מתקני לכידה: ביופיד לשימוש חמישהמאושרים כיום . לכך את אישורו

עד אמצע ספטמבר. שיטת הדברה זו  -בשאר הזנים והמוקדמים יש לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, 
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יש לתגבר  ,מתגלה נגיעות התחלתיתאם בכל זאת  פרי אחת לשבוע.של האינטנסיבי  פיקוחוהחלקות של  יווילדורשת 

 בריסוסי סקסס בכתמים.את ההדברה 

 

 התיכון בהדרים הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים
מתקני טופטראפ ולורטקט  5, או מתקני ביופיד 15או  ,NMFאו  מתקני סראטרפ 10דונם יש לתלות לפחות כל ב

בערך  יםמטר 1.8-1.5בגובה של  ,במקום מוצל ,העץשל  ובחויש לתלות בעם הנוזלים  מתקניםאת הש(, )מתקן יב

לפחות, אך  חודשים 5-. החומר במתקנים אמור להספיק למהרתלו בשמש יתייבשו ימפני הקרקע. מתקנים שי

 .חודשים 8-ספיק למהחומר בחלק מהמתקנים  עולה כי מניסיון העבר

 כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן.ות את המתקנים יש לתל

 תמונות המתקנים
 

 
 מתקן ביופיד  מתקן סרטראפ

 

 

 NMF מתקן

 

  
 מתקן לורטקט מתקן טופטראפ

 

ד תחילת חודש ע - סטסומהבזן ו ;מלאים בחומר צריכים להיות מוצבים עד אמצע חודש ספטמברהכל המתקנים 

 אוגוסט.

מתקן NMFמתקן ביופידמתקן סרטראפ 

מתקן לורטקטמתקן טופטראפ

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

.http://www.itrolab.com

יש חברות יצוא המחמירות יותר בעניין התכשירים המותרים 
לשימוש, ולכן על הפרדסן לדאוג לקבלת רשימת החומרים 
המותרים לשימוש מהיצואן שעתיד לשווק את פריו בעונה 

הקרובה, ולנהוג אך ורק על פייה.

אזהרה משימוש בחומרים פגומים או בחומרים שלא אוחסנו 
כהלכה ופג תוקפם

השנה עשו חלק מהפרדסנים שימוש בשמן קיצי פגום ובלתי 
תקין שגרם להצהבה ולנשירת עלים בחלקות שבהן רוסס )להלן 

תמונת הנזק בעלווה(.
שמן קיצי צריך להיות נוזלי והומוגני. השמן הפגום לא היה נוזלי 
אלא סמיך מאוד ובעל גושים. פרדסנים הנתקלים בתכשיר שאינו 
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 תמונות המתקנים
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 אוגוסט.
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 אוגוסט.

4 
 

יש לתגבר  ,מתגלה נגיעות התחלתיתאם בכל זאת  פרי אחת לשבוע.של האינטנסיבי  פיקוחוהחלקות של  יווילדורשת 

 בריסוסי סקסס בכתמים.את ההדברה 
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תמונות המתקנים

נזק לעלווה לאחר ריסוס בשמן פגום
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המקדימים יש לתלות את בזנים ו (פומליתו "קרה קרה"והול, טבורי קלמנטינה מיכל, טבורי ני)בזנים הרגישים 

-ו טרפאסר להלן: יותר מתקנים מהרשום 20%בזנים הרגישים מומלץ לתלות  .המתקנים עד אמצע חודש אוגוסט

NMF - 12 מתקנים לדונם 6 -; טופטרפ ולורטקט מתקנים לדונם 18 - ביופיד ;מתקנים לדונם. 

  צורך לתלות מתקנים. בחלקות ליים ולימון אין

 תאםהבמגדלי ההדרים המדבירים בשיטת המתקנים יוכלו לקבל בחזרה את מלוא ההיטל עבור הדברת הזבוב, 

 . במועצת הצמחיםענף ההדרים מאישור לקבלת 

 
 נוספים . פרטים2017/18יתרולאב לעונת  חברת שהכינה הרשימה פי על ליצוא מאושרים זה בדפון המוזכרים התכשירים

 .http://www.itrolab.com :אתרב

 
 יש חברות יצוא המחמירות יותר בעניין התכשירים המותרים לשימוש, ולכן על הפרדסן לדאוג לקבלת רשימת

 .פייה על אך ורק הקרובה, ולנהוג פריו בעונה את מהיצואן שעתיד לשווק לשימוש המותרים החומרים

 
 וחסנו כהלכה ופג תוקפםאזהרה משימוש בחומרים פגומים או בחומרים שלא א

השנה עשו חלק מהפרדסנים שימוש בשמן קיצי פגום ובלתי תקין שגרם להצהבה ולנשירת עלים בחלקות שבהן 

 רוסס )להלן תמונת הנזק בעלווה(.

שמן קיצי צריך להיות נוזלי והומוגני. השמן הפגום לא היה נוזלי אלא סמיך מאוד ובעל גושים. פרדסנים הנתקלים 

ינו דומה בצבעו או במצב הצבירה שלו לתכשיר המוכר והידוע, ישיבו אותו לספקים או ליצרני בתכשיר שא

 התכשירים. השימוש בתכשירים אלו אסור מחשש לנזק ולפיטוטוקסיות.

 

 
 נזק לעלווה לאחר ריסוס בשמן פגום

דומה בצבעו או במצב הצבירה שלו לתכשיר המוכר והידוע, 
ישיבו אותו לספקים או ליצרני התכשירים. השימוש בתכשירים 

אלו אסור מחשש לנזק ולפיטוטוקסיות.
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השקיה

טבלאות מקדמי ההשקיה באזורי גידול שונים
)הנתונים בטבלאות 4-1 מתייחסים לפרדסים מבוגרים שגילם 

5 שנים ומעלה(

טבלה 1. תחנת תל מונד )תת-אזור בית דגן(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת 
פרי גדול

הזן אורי

0.650.600.55יולי

0.750.700.60אוגוסט

טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת 
פרי גדול

הזן אורי

0.700.600.55יולי

0.800.700.65אוגוסט

טבלה 3. ניר העמק )תת-אזור העמקים הצפוניים(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת 
פרי גדול

הזן אורי

0.650.600.50יולי

0.750.650.60אוגוסט

טבלה 4. גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת 
פרי גדול

הזן אורי

0.750.700.65יולי

0.850.800.70אוגוסט

הערות לטבלאות
טבלאות מקדמי ההשקיה המובאות לעיל מיועדות לעצים בוגרים 
ומבוססות על התאדות מחושבת לפי שיטת פנמן-מונטיס. 
יבול  הטבלאות מבוססות על פרדס נורמטיבי ובריא, הנושא 
ממוצע בינוני עד גבוה. בפרדס שצפוי בו יבול גבוה, יש להגדיל 
ואילו בפרדס המניב פחות  את מנת המים בכ-15%-20%; 
מהממוצע או סובל מעקות שונות, כמו מליחות, ניקוז בעייתי 
או מחלות, יש להפחית את מנת המים הכללית בכ-30%-40% 

מהמומלץ בטבלאות.
טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-האזורים, תחנות 
ניתן למצוא באתר שה"מ:   - וזני ההדרים השונים  התאדות 
http://www.shaham.moag.gov.il; תחת "תחום שירות שדה" 
< מידע מקצועי < מקדמי השקיה להתאדות מחושבת במטעים, 

בפרדס 2015. 
את נתוני ההתאדות המחושבת ניתן למצוא באתר "שימור קרקע, 
http://www.meteo.co.il/Default. :משרד החקלאות" בכתובת
he.il.htm. באתר מופיעים נתונים מתחנות משרד החקלאות 

ומתחנות השירות המטאורולוגי.
בשנים האחרונות הושקה אפליקציה חדשה הקרויה "אגרומטאו", 
שבה ניתן לקבל נתונים מטאורולוגיים מהתחנות הפזורות ברחבי 
הארץ, ועל פיהם ניתן להסיק את נתוני ההתאדות המחושבת. 
בעבר ניתנה אפליקציה זו להורדה רק במכשירים הסלולריים 
נתמכי גרסת אנדרואיד )מכשירי סמסונג ודומיהם(, אך כיום 
ניתן להוריד אפליקציה זו גם במכשירים מסוג iPhone, כאשר 

."AgriMeteo" :היא נכתבת בעברית: "אגרומטאו" או בלעז

ממשק השקיה ומליחות בפרדס
הקיץ כבר בעיצומו, ותנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל 
אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק ניכר ממנת 
יולי ואוגוסט )מעל 30% מסך  המים בפרדס ניתנת בחודשים 

הכמות השנתית(.
זו, עלולה  מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה 
הצימוח,  בפוטנציאל  פגיעה  היבטים:  בגידול משני  לפגוע 
ובהמשך – פגיעה בהתפתחות הפרי; ועלייה במליחות הקרקע, 
יורד כושר העץ לקלוט מים, עד שנפגע באופן  שבעקבותיה 
פיסיולוגי משמעותי בעקבות קליטת מלחים בלתי רצויים ואף 
רעילים, המורכבים מיוני כלוריד ונתרן. בנוסף לכך, הנתרן פוגע 

באופן הרסני במבנה הקרקע.

ההמלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה
כאשר עולה חשד להמלחת קרקעות בפרדס, כאשר משתנה איכות 
מי המקור, בעיקר לרעה, או לאחר חורף דל במשקעים ]כמו שקרה 
במרבית חלקות הפרדס בצפון הארץ בשנים 2016 ו-2017[ - 
מומלץ לבצע בדיקת קרקע לניטור מלחים, כדי להתמודד מוקדם 
באופן נכון ויעיל עם הבעיות הקשורות בכך. דיגום קרקע יש 
לבצע בשכבות 30-0 ס"מ ו- 60-30 ס"מ, ובמקרים בעייתיים 
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לוגיים רובה ניתן לקבל נתונים מטאוש ",אגרומטאו"האחרונות הושקה אפליקציה חדשה הקרויה  םבשני
אפליקציה זו ניתנה ת. בעבר את נתוני ההתאדות המחושב הסיקניתן לועל פיהם  ,מהתחנות הפזורות ברחבי הארץ

כיום ניתן להוריד אך סלולריים נתמכי גרסת אנדרואיד )מכשירי סמסונג ודומיהם(, הלהורדה רק במכשירים 
 ."AgriMeteo" :או בלעז "אגרומטאו" :כאשר היא נכתבת בעברית, iPhoneבמכשירים מסוג גם אפליקציה זו 

 
 ממשק השקיה ומליחות בפרדס

ותנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק  הקיץ כבר בעיצומו,
 מסך הכמות השנתית(. 30%ניכר ממנת המים בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 

, מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה לפגוע בגידול משני היבטים: פגיעה בפוטנציאל הצימוח
עד שנפגע  ,שבעקבותיה יורד כושר העץ לקלוט מים ,עלייה במליחות הקרקעובהתפתחות הפרי; פגיעה  –ובהמשך 

בנוסף המורכבים מיוני כלוריד ונתרן.  ,רצויים ואף רעילים תילבקליטת מלחים  ותעקבבפיסיולוגי משמעותי באופן 
 הנתרן פוגע באופן הרסני במבנה הקרקע.לכך, 

 
 
 ודרכי ההתמודדות עמהמלחה בפרדס הה

חורף דל שר משתנה איכות מי המקור, בעיקר לרעה, או לאחר אכ ,כאשר עולה חשד להמלחת קרקעות בפרדס
לבצע בדיקת קרקע לניטור מומלץ  - [2017-ו 2016מרבית חלקות הפרדס בצפון הארץ בשנים ]כמו שקרה בבמשקעים 

ס"מ  30-0קרקע יש לבצע בשכבות דיגום . בכךיות הקשורות נכון ויעיל עם הבעבאופן , כדי להתמודד מוקדם מלחים
של ומייצג  ייטבמן ו. לאפיס"מ 90-60 בעומק את השכבהגם במקרים בעייתיים במיוחד יש לדגום ו ,ס"מ 60-30 -ו

 ס"מ 20-15ס"מ או  10-5במרחק של משורת העצים ו ס"מ 50-40-נקודות במרחק של כ 20-15-יש לדגום מ ,הקרקע
ביותר  ליד הטפטפות הסמוכות ,זאת ;בהתאמה( ,ובמאונך לטפטפת )בקרקעות קלות או כבדות פטוףמשלוחת הט

 שלהלן. 2-ו 1איורים , כפי שמתואר בגזע העץלקו הנמתח עם 
 

      
 גום בקרקע כבדה י. ד2גום בקרקע קלה                             איור י. ד1איור         

רקע, רצוי להיוועץ במדריכי שירות שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה בהתאם לתוצאות בדיקות הק
 והדחת המלחים בחלקה.

כאשר בבדיקות קרקע בעיסה  הוא מסמן מגמה של תחילת המלחה ופגיעה פוטנציאלית בפרדסשלרוב ערך הסף 
אבי תמיסת קרקע, ערך בחלקות שבהן נעוצים מש דציסימנס/מטר. 2.5-רוויה רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ

 דציסימנס/למטר. 3.5-3.0-הסף לתחילת ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ
 ,המגוונות המים מאיכויות ;בין האזורים עים מהשונות הקרקעיתמושפפרדס בישראל הבחלקות  המליחותמקורות 

. לקבלת תהליך ההמלחהצים או מאטים את ימאהים בדלתנאי התאדות נמ כןו ים;מסופקים לפרדסאשר 
ניתן להיעזר בטבלה  -תחילת המלחה מצבים של אינדיקציה ראשונית לרמות שבהן ניתן לזהות מצבי המלחה או 

 שלהלן.
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במיוחד יש לדגום גם את השכבה בעומק 90-60 ס"מ. לאפיון 
מיטבי ומייצג של הקרקע, יש לדגום מ-20-15 נקודות במרחק 
של כ-50-40 ס"מ משורת העצים ובמרחק של 10-5 ס"מ או 
20-15 ס"מ משלוחת הטפטוף ובמאונך לטפטפת )בקרקעות 
קלות או כבדות, בהתאמה(; זאת, ליד הטפטפות הסמוכות ביותר 
לקו הנמתח עם גזע העץ, כפי שמתואר באיורים 1 ו-2 שלהלן.
להיוועץ במדריכי  רצוי  בדיקות הקרקע,  בהתאם לתוצאות 
שירות שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה והדחת 

המלחים בחלקה.
ופגיעה  ערך הסף שמסמן מגמה של תחילת המלחה  לרוב 
פוטנציאלית בפרדס הוא כאשר בבדיקות קרקע בעיסה רוויה 
רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ-2.5 דציסימנס/מטר. בחלקות 
שבהן נעוצים משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת ההמלחה 
יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ-3.5-3.0 דציסימנס/

למטר.
מקורות המליחות בחלקות הפרדס בישראל מושפעים מהשונות 
הקרקעית בין האזורים; מאיכויות המים המגוונות, אשר מסופקים 
לפרדסים; וכן מתנאי התאדות נבדלים המאיצים או מאטים את 
תהליך ההמלחה. לקבלת אינדיקציה ראשונית לרמות שבהן 
ניתן לזהות מצבי המלחה או מצבים של תחילת המלחה - ניתן 

להיעזר בטבלה שלהלן.

טבלה 5. טבלת עזר להגדרת ערכי סף למליחות )עומק 60-0 
ס"מ(

 EC מליחות מי ההשקיה
)דציסימנס/מטר(

 EC )מליחות הקרקע )ברוויה
)דציסימנס/מטר(

0.8-0.51.5-1.0

1.5-12.0-1.5

2.5-2.03.5-2.5

הטבלה מתארת מצב שבו כתוצאה מהשקיה בגירעון מתחילה 
המלחה הנמדדת ב-EC. ההמלחה היא נגזרת של איכות המים, 
ולכן אם איכות המים ירודה יותר מלכתחילה, אזי גם מדידת 
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לוגיים רובה ניתן לקבל נתונים מטאוש ",אגרומטאו"האחרונות הושקה אפליקציה חדשה הקרויה  םבשני
אפליקציה זו ניתנה ת. בעבר את נתוני ההתאדות המחושב הסיקניתן לועל פיהם  ,מהתחנות הפזורות ברחבי הארץ

כיום ניתן להוריד אך סלולריים נתמכי גרסת אנדרואיד )מכשירי סמסונג ודומיהם(, הלהורדה רק במכשירים 
 ."AgriMeteo" :או בלעז "אגרומטאו" :כאשר היא נכתבת בעברית, iPhoneבמכשירים מסוג גם אפליקציה זו 

 
 ממשק השקיה ומליחות בפרדס

ותנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק  הקיץ כבר בעיצומו,
 מסך הכמות השנתית(. 30%ניכר ממנת המים בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 

, מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה לפגוע בגידול משני היבטים: פגיעה בפוטנציאל הצימוח
עד שנפגע  ,שבעקבותיה יורד כושר העץ לקלוט מים ,עלייה במליחות הקרקעובהתפתחות הפרי; פגיעה  –ובהמשך 

בנוסף המורכבים מיוני כלוריד ונתרן.  ,רצויים ואף רעילים תילבקליטת מלחים  ותעקבבפיסיולוגי משמעותי באופן 
 הנתרן פוגע באופן הרסני במבנה הקרקע.לכך, 

 
 
 ודרכי ההתמודדות עמהמלחה בפרדס הה

חורף דל שר משתנה איכות מי המקור, בעיקר לרעה, או לאחר אכ ,כאשר עולה חשד להמלחת קרקעות בפרדס
לבצע בדיקת קרקע לניטור מומלץ  - [2017-ו 2016מרבית חלקות הפרדס בצפון הארץ בשנים ]כמו שקרה בבמשקעים 

ס"מ  30-0קרקע יש לבצע בשכבות דיגום . בכךיות הקשורות נכון ויעיל עם הבעבאופן , כדי להתמודד מוקדם מלחים
של ומייצג  ייטבמן ו. לאפיס"מ 90-60 בעומק את השכבהגם במקרים בעייתיים במיוחד יש לדגום ו ,ס"מ 60-30 -ו

 ס"מ 20-15ס"מ או  10-5במרחק של משורת העצים ו ס"מ 50-40-נקודות במרחק של כ 20-15-יש לדגום מ ,הקרקע
ביותר  ליד הטפטפות הסמוכות ,זאת ;בהתאמה( ,ובמאונך לטפטפת )בקרקעות קלות או כבדות פטוףמשלוחת הט

 שלהלן. 2-ו 1איורים , כפי שמתואר בגזע העץלקו הנמתח עם 
 

      
 גום בקרקע כבדה י. ד2גום בקרקע קלה                             איור י. ד1איור         

רקע, רצוי להיוועץ במדריכי שירות שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה בהתאם לתוצאות בדיקות הק
 והדחת המלחים בחלקה.

כאשר בבדיקות קרקע בעיסה  הוא מסמן מגמה של תחילת המלחה ופגיעה פוטנציאלית בפרדסשלרוב ערך הסף 
אבי תמיסת קרקע, ערך בחלקות שבהן נעוצים מש דציסימנס/מטר. 2.5-רוויה רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ

 דציסימנס/למטר. 3.5-3.0-הסף לתחילת ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ
 ,המגוונות המים מאיכויות ;בין האזורים עים מהשונות הקרקעיתמושפפרדס בישראל הבחלקות  המליחותמקורות 

. לקבלת תהליך ההמלחהצים או מאטים את ימאהים בדלתנאי התאדות נמ כןו ים;מסופקים לפרדסאשר 
ניתן להיעזר בטבלה  -תחילת המלחה מצבים של אינדיקציה ראשונית לרמות שבהן ניתן לזהות מצבי המלחה או 

 שלהלן.

   איור 2. דיגום בקרקע כבדה איור 1. דיגום בקרקע קלה  

המליחות בקרקע תהיה גבוהה יותר.
בטבלה מוצב הערך הצפוי מאיכויות מים שונות בקרקע, ולכן יש 
להתייחס לתחילת תהליך ההמלחה בחלקה כתלות באיכות מי 
ההשקיה. בחלקות שבהן מליחות מי ההשקיה היא 2.5 דציסמנס/

מטר ויותר, צפויה פחיתה משמעותית ביבול. 

ממשק שטיפת הקרקע 
בהמלחת קרקעות קלות ניתן לרוב לבצע הדחת מלחים על ידי 
העלאת מנת המים בשתיים או בשלוש השקיות עוקבות בשיעור 
של 50% ממנת המים הרגילה. בקרקעות קלות ניתן להסתפק 
בשתי מנות מים מתוגברות עוקבות, ואילו בקרקעות כבדות יש 

צורך לעתים בארבע השקיות ויותר.
ככלל, יעילות הדחת המלחים עולה, ככל שמנת המים בשטיפה 

עולה.
בקרקעות קלות או מנוקזות בדרך כלל לא מתעוררות בעיות 
בביצוע הדחת המלחים במנת מים גדולה. בקרקעות כבדות, 
ובמיוחד באלה שהניקוז בהן לקוי, יש לחלק את מנת השטיפה 
לכמה מנות. כלל אצבע הוא כי מנת המים הדרושה להפחתת 
המליחות בקרקעות כבדות גבוהה פי 2 ויותר מזו שבקרקעות 
קלות; לדוגמה: בקרקע כבדה מנת המים הדרושה להדחת המלחים 
היא 50-30 מ"ק/דונם, ואילו בקרקעות קלות כדי להשיג תוצאות 

דומות, ניתן להסתפק ב-20-15 מ"ק/דונם.
כאשר נתקלים בבעיית המלחה קשה בקרקעות כבדות, יש לייעל 
את שטיפת המלחים, ולשם כך נדרשת הפסקת ההשקיה למשך 
שבוע עד עשרה ימים. לעתים מתחילים להיווצר סידוקי קרקע, 
כך שלאחר ההפסקה ניתן להשקות במנת השקיה מסיבית אחת 

של 40-25 מ"ק/דונם, מבלי לגרום להצפת השטח.

דישון

מאזן הכלוריד במי ההשקיה, לעומת חלקו היחסי בדשנים 
אשלגניים

במרבית מקורות המים בישראל הרכב המלח נתרן כלורי )מלח 
בישול( הוא דומיננטי והצטברותם בתמיסת הקרקע הם קריטיים 
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להתפתחות התקינה של הפרדס.
בטבלאות 6 ו-7 שלהלן מופיע הסכום המצטבר של מאזן הכלוריד 
בחלקות המושקות ב-700 מ"מ )מ"ק/דונם(, לעומת התוספת 
השנתית של אשלגן כלורי בכמה רמות דישון שונות המובעות 

כיחידות אשלגן.

טבלה 6. כמות הכלוריד השנתית המוספת לקרקע ב-700 מ"מ 
השקיה, עם ריכוזי כלוריד שונים במי הרשת

ריכוז כלוריד במים
)מ”ג/ליטר(

ק”ג כלוריד
מוסף לדונם בשנה

5035 )איכות מים גבוהה(

150105 )איכות מים בינונית-גבוהה(

250 )איכות מים אופיינית לפרדסים 
175רבים(

245 350 )איכות מים ירודה(

טבלה 7. כמות הכלוריד השנתית המוספת לקרקע ב-4 רמות 
של דישון אשלגני עם אשלגן כלורי

דישון אשלגני
)ק”ג תחמוצת אשלגן(

ק”ג כלוריד
מוסף לדונם בשנה

107.7 )דישון נמוך(

2015.4 )דישון בינוני(

3023.1 )דישון גבוה(

30.8 40 )דישון גבוה מאוד(

משתי הטבלאות המופיעות לעיל עולה כי עיקר הכלוריד יתווסף 
מהמים עצמם, בהתאם לאיכותם; ואם הדישון האשלגני נפרש 
על פני עונת ההשקיה כולה, תרומתו להעלאת ריכוזי הכלוריד 

בקרקע תהיה שולית גם בדישון ברמות אשלגן גבוהות. 
כאשר איכות המים ירודה מאוד, ורמות הדישון האשלגני הנדרשות 
גבוהות מאוד, יש צורך לעתים לבחור דשן דל או ללא כלוריד. 
ביתר המקרים ייבחר הדשן האשלגני, דשן פשוט או דשן מורכב, 

אך ורק על פי המחיר.

עדכון בנושא דשנים
סגירת מכל האמוניה בחיפה פגע משמעותית )בינתיים רק באופן 
זמני( בייצור דשני חנקת האשלגן. נכון להיום, חלק ניכר מהדשנים 
המבוססים על חנקת אשלגן אינם בנמצא, וייתכן שתהיה לכך 
השפעה משמעותית על מחיריהם. משום שייצור האשלגן הכלורי 

לא נפגע, לא תורגש פגיעה משמעותית בדישון הפרדס.

תמחור דשנים ללא מחירון ומידע כללי על אוריאה
גבוהים ממחירי 	  הנוזליים  ככלל אצבע, מחירי הדשנים 

הדשנים המוצקים המקבילים להם בהרכבם. פערי המחיר 
שעשויים להגיע )נכון לשנת 2016( עד ל-30%.

מרבית המחירים של דשני החנקן )מחושב לפי יחידת חנקן(, 	 
המיועדים להדשיה, מדורגים כלהלן, מהיקר לזול: גופרת 
)בארץ לא משווק אמון  אמון < אמון חנקתי < אוריאה 
חנקתי מוצק אלא רק פורמולציה נוזלית שלו, ולכן הוא 

פחות רלוונטי להשוואה זו(.
מחירי הדשנים החנקניים הנוזליים )מחושב לפי יחידת חנקן( 	 

מדורגים לרוב כלהלן, מהיקר לזול: אמון חנקתי גופרתי נוזלי 
< אמון חנקתי נוזלי < אוריאה נוזלית < אוראן. האוראן זהו 
דשן המכיל אמון חנקתי ואוריאה ביחס של 1:1 או דומה לו. 
לכאורה, צפוי היה שהאוריאה הנוזלית תהיה הזולה ביותר, 
אך ריכוז החנקן באוראן מגיע ל-32%-35%, ובאוריאה 
הנוזלית ל- 21% בלבד, לכן האוראן לעתים נחשב דשן 

זול יותר ליחידת חנקן.
אשלגן כלורי הוא מוצר האשלגן הזול ביותר, ומחירו נמוך 	 

מהאשלגן החנקתי. במקרים רבים ניתן להשתמש באשלגן 
כלורי כמקור אשלגני בלעדי בגידולים בקרקע.

אוריאה נחשבת למקור החנקן הזול ביותר מבין הדשנים 	 
המותאמים להדשיה. האוריאה מכילה חנקן בצורת אמיד, 
שהוא מולקולה אורגנית ללא מטען חשמלי; והיא אינה 
נקלטת ישירות דרך השורשים כאמיד. במהלך דו-שלבי 
האוריאה הופכת לאמון ולחנקה באמצעות קבוצות חיידקים 
מתמחות. השורשים קולטים את החנקן רק בצורת אמון 
או חנקה. הפיכת אוריאה לאמון הוא תהליך מהיר למדי, 
האורך שעות אחדות עד כ-48 שעות, וכמעט שאינו תלוי 
בגורמים חיצוניים, כגון טמפרטורה, pH וכדומה. תהליך 
הפיכת האמון לחנקה ארוך יותר, נמשך ימים אחדים עד 
כשבועיים, ותלוי בטמפרטורה. הטמפרטורה האופטימלית 
היא 32-30 מעלות צלסיוס. בדישון בקרקע בשטח פתוח 
אין מניעה משימוש באוריאה או בדשנים מכילי אוריאה 
כמו אוראן )דשן המכיל אוריאה ואמון חנקתי(, ולכן מחיר 
הדשנים המכילים אוריאה צריך להילקח בחשבון כאחד 
השיקולים לשימוש בהם. בשתלנות פרדס במצעים מנותקים 
או בקרקעות חוליות יש להימנע משימוש בחנקן על בסיס 
אוריאה, משתי סיבות: 1. במצע מנותק אין לאוריאה די זמן 
לשהות בתמיסת המצע, ולכן חלק מיעילות קליטתה אובד; 
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2. רגישות השורשים בשתילים צעירים כתגובה לדישון 
באוריאה עלולה לסכן את השתילים.

דילול ידני בזנים קליפים
בעצים שבהם נותר פרי רב מדי לאחר הטיפולים במווסתי צמיחה, 
מומלץ לבצע דילול ידני מוקדם ככל האפשר, כדי שלא ייגרם 
נזק רב לעץ כתוצאה מעודף יבול וכדי למנוע סירוגיות. השאיפה 
היא לקבל כ-30,000 פירות לדונם: כ-300 פירות לעץ מבוגר 
ייעשה  4X5. הדילול  וכ-600 פירות בנטיעת   ;2X5 בנטיעת 
כך שהמרחק בין הפירות הנותרים יהיה לפחות 5 ס"מ בין פרי 
לפרי, או באמצעות חיתוך קצות ענפים הנושאים פרי רב מדי.

ריסוס במווסתי צמיחה 
ועל  ולטפל במווסתי הצמיחה המורשים בלבד  יש להקפיד 
פי הרשום בתווית. אין לשלב חומרי צמיחה בחומרים שאינם 
רשומים כמותרים לשילוב בתווית. כמו כן, יש לקחת בחשבון 
את יעד הפרי ואת דרישות הקניינים. חובה להקפיד בריסוס 
על כך שרמת השאריות של מווסתי הצמיחה בפרי לא יעלו על 

הרמה המותרת ביעדי השיווק השונים.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת בוולנסיה ובטבורי
חלקות נוטות  לקמטת רוססו בתכשירי NAA. עם זאת, בחלקות 
ולנסיה וטבורי הנוטות לקמטת קשה ומיועדות לקטיף מאוחר, 
מומלץ לרסס להפחתת קמטת באחת מנוסחאות הטיפול שלהלן: 
GA3 .1 בריכוז 20 ח"מ +UP-50 0.4% + משטח )טריטון 1956 

)BB5 0.05% אוB  0.025%
GA3 .2 בריכוז 20 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון 

)0.05% BB5 0.025% או B 1956
- במחצית  ובוולנסיה  יולי;  יבוצע הריסוס באמצע  בטבורי 

הראשונה של חודש אוגוסט.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת ועיכוב התמוטטות הפרי 

במינאולה
או להתבלות  נוטה לקמטת  בהן  מינאולה, שהפרי  בחלקות 
מוקדמת, למעט חלקות המיועדות לקטיף מוקדם, מומלץ לרסס 
במחצית הראשונה של חודש אוגוסט באחת משתי נוסחאות 

הריסוס שלהלן: 
GA3 בריכוז 10 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון 

)BB5 0.05% או B 0.025% 1956
BB5 0.15% בריכוז 10 ח"מ + משטח GA3

ריסוס באחת מהנוסחאות הנ"ל מפחית קמטת ושומר על מוצקות 
טובה של הפרי הנקטף בסוף עונת הקטיף הרגילה. אם מעוניינים 
בהארכת עונת הקטיף של המינאולה, כדאי לבצע ריסוס באותן 
כי הריסוס  לזכור  יש  ריסוס בחודש אוקטובר; אך  נוסחאות 

באוקטובר גורם לעתים לפחיתה ביבול בשנה העוקבת ואינו 
מאפשר קטיף של הפרי בעונה הרגילה בשל עיכוב בשינוי הצבע.

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית
לשמירת הצבע הירוק בפומלית יש לגזום את העץ כך שהפרי 
הפנימי יהיה מואר, ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במשך כל 
עונת ההשקיה. במקרה של מחסורי ברזל יש לטפל בכילאטי 
ברזל. מומלץ לרסס ב-GA3 בתוספת חומרים המשפרים את 
השפעתו הפיזיולוגית לפני שבירת הצבע )בין סוף יולי לתחילת 
ספטמבר, בהתאם לאזור ולכנה(. בדרך כלל מומלץ לחזור על 
יום מתום הריסוס הראשון. בחלקות פומלית  הריסוס 40-30 

הנוטות לשבירת צבע יש לבצע לעתים ריסוס שלישי.
נוסחאות הריסוס המומלצות:

L-77  0.04%בריכוז 5 ח"מ + משטח GA3 .1
GA3 בריכוז 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח   .2
)טריטון B 0.025% 1956 או BB5 0.05% או טיבולין 0.025%(

BB5 0.15% בריכוז 5 ח"מ + משטח GA3 .3
הערה: אם מרססים נגד מזיקים בשמן 1%-1.75%, מומלץ לשלבו 

ב-GA3 בריכוז 5 ח"מ. 
יש להשתמש רק בתכשירי ה-GA3 המורשים על פי הרשום 

בתווית.

מוטציות
בעונה זו אנו עוקבים אחר המוטציות בזנים המוקדמים: ניוהול, 
מיכל מוקדמת, אדמוני וראשון בעלי פרי גדול וסטסומה בצבע 
תרוג או בעל פרי מועט זרעים. בעניין זה ניתן לפנות ליעקב 
הרצנו, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז חדרה, טל': -04

6303411, נייד: 050-6241436.

טיפולים לקבלת לימון קיצי
הצמאה

עצים הנמצאים בעיצומה של ההצמאה רצוי לגזום לגובה של 
2.5 מ', לפתוח את מרכז העץ בקוטר של עד 2 מ', לפתוח דלת 
ברוחב של 90º ולהרים שמלה לגובה 50 ס"מ מהקרקע. כניסת 
אור לעץ תזרז התעוררות ניצנים שיהפכו לפרחים וישפרו חנטה. 
ויסייע  הגיזום ישפר את יישומם של חומרי ההזנה וההדברה 

ליצירת תנאים שיקשו על התפתחות הכנימות הקמחיות.

יצירת פרי קיץ ללא הצמאה: יש לבצע קיטומים עוקבים של 
הצימוח הצעיר כאשר הוא מגיע לאורך של 20-10 ס"מ. ענף 
צעיר שלא נקטם - יש להסירו בבסיסו למניעת הצטופפות הנוף 
וגדילת העץ מעבר לממדים הרצויים. יש להלבין ענפים חשופים 

לשמש כדי למנוע מכות שמש.
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דישון לימון: בשוק המקומי יש דרישה ללימון קיץ ששבר צבע 
לצהוב, לכן מומלץ להפסיק את הדישון החנקני ואת ריסוסי 
הדישון העלוותיים בחלקות עם פרי קיצי. השלמת מנת החנקן 

תינתן לאחר הקטיף. 

גיזום במהלך הקיץ והסתיו
בעצים שבהם בוצע חילון ודילות יש להסיר את כל הענפים 
שפרצו במרכז העץ על ענפי השלד עד גובה של 1.5-1 מ', כדי 
למנוע את סגירתם. חלקות שלא הולבנו ונפגעו ממכות שמש 

יש לחטא במרק בורדו 1%.

הדברת עשבים
הדברת מטפסים

חנק ואורגיה שלא טופלו נמצאים בחודשים אלה בשיא צמיחתם 
ומכסים את העצים. כשהאורגיה בשיא פריחתה, נראים עליה 
פרחים לבנים בעלי חמישה עלי כותרת, וזהו בדיוק המועד למניעת 
חנטת פירותיה והפצת הזרעים. את מרבית המטפסים לא ניתן 
להדביר באמצעות ריסוס בקוטלי עשבים אלא יש לפעול למניעת 
הפצת זרעיהם והתפשטותם בפרדס. להשגת מטרה זו מאתרים 
את הצמחים הבוגרים ועוקרים אותם מהשורש. נבטים חדשים 
שגובהם עד 30 ס"מ מדבירים באמצעות ריסוס בגלייפוסט 1.5% 
+ תכשיר D-2,4. טיפול זה מומלץ גם כנגד אספרגוס לפופית, 

דלעת הנחש, שעונית ובלוטנית אפריקאית.

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית 
הדברה בין השורות: אם העשבייה גבוהה, מומלץ לכסח. עם 
התחדשות הצימוח מרססים בגלייפוסט בריכוז 1%-2% + אלבר 
סופר או אמינופיליק 0.3% או אמינובר 0.25%. יישום המלצה 
זו יפעל ביעילות כאשר העשבייה כוללת הגה, חבלבל, לפופית, 
ינבוט, קייצת, יבלית, חלבלוב כעור, סולנום מכסיף, סולנום 
יש לנקוט  )עד שלוש שנים(  ועוד. בפרדסים צעירים  החדק 
משנה זהירות: לא לרסס ברוח ולהימנע מהרטבת הגזעים. אם 
משקים בטפטוף, יש לשמור על מרחב נקי מעשבייה ברוחב של 
50 ס"מ לפחות מהגזע; ואם משקים בממטירונים או במתזים, 

רוחב המרחב הנקי מעשבייה יהיה מטר אחד לפחות מהגזע. 

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית לאורך הטפטפות 
היא  בפרדסים שגילם מעל שלוש שנים, כאשר ההשקיה 

בטפטוף במים מושבים
הדרך הנוחה ביותר להדברת העשבייה לאורך הטפטפות היא 
)אורגן 80, הנטר( בכמות של  באמצעות התכשיר ברומאסיל 
100-50 ג'/ד'. במים מושבים ניתן לשלב עם ההשקיה, ורצוי 
ליישם בשליש האחרון של ההשקיה. ניתן לחזור על הטיפול לאחר 
כ-40 ימים. אם בוצע גיזום שמלה להרמת הענפים הסמוכים 
לקרקע, ניתן לרסס במוט משכיב בגלייפוסט 1% + אמינובר או 

אלבר סופר 0.3%. אין לרסס בדיזה זורקת, המרטיבה את העלווה 
הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף הנמוך ובשל הפיזור 

הבלתי אחיד של החומר. 

הדברת עשבים בפרדס צעיר
לאחר שהוצאו משימוש כמה קוטלי עשבים יעילים, יש לנקוט 
משנה זהירות ביישום התכשירים שנותרו, בהתאם להערות שלהלן:
תכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים, במיוחד במינון  א. 
גבוה או בריסוס במינון נמוך בקרקע רטובה, ולכן מומלץ 
לרסס יום לאחר ההשקיה. תכשירי גלייפוסט אינם מומלצים 

לריסוס פרדס בשנתו הראשונה.
אין להשקות לפחות יומיים מהריסוס בגלייפוסט. ב. 

ריסוס של כל אחד מהתכשירים לא ייעשה ברוח, ואף הקלה  ג. 
ביותר, ואין להרטיב את הגזעים.

בשימוש בתכשירי אוכסיפלורופן )גול ודומיו( לחץ אדים  ד. 
גבוה עלול להסב פגיעה בלבלוב הצעיר ונשירת עלים, ולכן 

הם אינם מומלצים לשימוש בקיץ. 
להדברת עשבייה קיימת ניתן לרסס בסטה 1.5%. רצוי לרסס  ה. 

על עשבייה נמוכה בגובה 10-5 ס"מ.
ולא  ניתן להסתפק בהרטבה,  גב  בריסוס כתמים במרסס  ו.  
יותר מכך, כדי להימנע מהגעה של עודף קוטלי העשבים 

אל הקרקע.

הדברת עשבייה בפרדס בשנתו השנייה
להדברת נבטים ניתן לרסס בגלייפוסט 1%-1.5%; וכן בגלייפוסט 

0.75%-1% + קוורץ 40 ג'/ד'.
עשבייה רב-שנתית ניתן להדביר באמצעות ריסוס בתכשירי 
D-2,4 )אמינובר, אלבר סופר, אמינופיליק ובר(, ויש להקפיד 

שלא לרסס ברוח.
אין לרסס את נוף העצים במרסס המשמש לריסוס עשבייה, 

גם אם המרסס נשטף היטב!

קייצת - מומלץ להדביר את הנבטים הצעירים בגלייפוסט 
.2,4-D בשילוב תכשירי

הקייצת המבוגרת אינה מודברת היטב. עשבייה גבוהה שחמקה 
מההדברה יש לכסח לפני יצירת הזרעים. 

מחלות 
פיטופטורה, פוזריום וריקבון לבן

שתילים צעירים - בעודפי מים נרקבים השורשים בשל הידבקות 
בפטריות הפיטופטורה, הפוזריום או הריקבון הלבן. השקיה 
במרווחים צפופים יוצרת תנאים נוחים להתפתחות המחלות, 

בדיוק כמו השקיה בעודף. לפיכך, יש להימנע מעודפי מים.
שתילים מבוגרים - למניעת מחלות אלה מומלץ להרחיק את 

הטפטפות כ-40 ס"מ מהגזע. 
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אלטרנריה
המחלה הסבה נזקים קשים בעונה האחרונה. אקלים נוח, לחות 
יוצרים תנאים  גבוהה יחסית, ערפילים וטמפרטורה מתאימה 
נוחים להדבקה. מומלץ לרסס למניעה או על פי ניטור, כאשר 

מזהים נגיעות חדשה על העלים והפירות. 
הזנים הרגישים ביותר למחלה הם מינואלה, נובה, מיכל, מירב 

ומורקוט.
עלעלת

בנטיעות צעירות ניתן לזהות עצים נגועים לפני הלבלוב הקיצי. 
מומלץ לעקור אותם ולשנטע בשתילים בריאים.

ניוהול מומלץ לעקור את העצים שנראים בהם סימנים  בזן 
הדומים לעלעלת, במיוחד אם הם כלורוטיים.

מאלסקו
השנה נתקלנו בחלקות לימון רבות הלוקות במחלת המאלסקו.
יש  נגועים בשלבי ההידבקות הראשונים,  כדי לאתר עצים 
גיזום של כל הענפים היבשים. המחלה פוגעת בעיקר  לבצע 
בלימונים, באתרוגים ובליים, אך עלולה לפגוע גם בקליפים 
שונים, באשכולית ובפומלית. התפשטות המחלה נעשית באמצעות 
נבגים המתפתחים על הענפים היבשים בעץ הנגוע. יש לשמור 
על סניטציה קפדנית ולמנוע את הימצאותם של ענפים יבשים 
ועצים נגועים בחלקה, ולכן חשוב לשרוף כל ענף או עץ נגועים. 
כמו כן, יש לבדוק כל עץ מתנוון וכל ענף יבש ולוודא שאינו 

נגוע במחלה.

החמה
הזן 'אורי' רגיש, כפי הנראה, למחלת ההחמה יותר מזנים אחרים. 
בשנים האחרונות יותר ויותר חלקות 'אורי' סובלות מנזקי ההחמה. 
הפטרייה נובטת על החנטים בתקופה זאת של השנה, אך הנזק 
בא לידי ביטוי לאחר ירידת הטמפרטורות וקבלת הצבע הכתום 
ולקראת הקטיף. הפרי נראה לפתע כנגוע באקרית חלודה ברמה 
גבוהה מאוד, אף שבחלק גדול מהמקרים לא נמצאה נגיעות 

באקרית החלודה, ובמקרה שכן נמצאה, היא רוססה והודברה.
נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ היבשים, 
שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה מסבה נזק לקליפת הפרי, 
בדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה. פרי הנגוע במחלה 

פסול לשיווק טרי.
כדי למנוע את הנזק יש לרסס בחלקות בעלות היסטוריה של 
החמה בתכשיר נחושת, כמו קוציד בריכוז 0.25%, מסוף חודש 

יוני עד תחילת יולי.
למניעת נזקים, יש להמתין חודש בין ריסוס בשמן לבין ריסוס 

בתכשיר נחושת.

כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד.
הוצל"א שה"מ * עריכה: עדי סלוניקו * גרפיקה: לובה קמנצקי
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יאיר  נולד ב-21.12.32 בכפר יונה לשרה וקרל, ציונים שעלו 
לארץ בשנת 1919. 

בוגר בית הספר החקלאי כדורי, שירת בצבא בנח"ל. התמחה 
בהרכבות והקים משתלה קטנה של הדרים ועצי פרי נוספים 
לתושבי הסביבה. עבד במהדרין פרדסיה כמרכיב  במשתלה 
וכאחראי על הטיפול בעיצוב השתילים בנטיעות הצעירות. 

נישא לציונה ז"ל, ולזוג שתי בנות.
ב-1961 החל לעבוד במשרד החקלאות כמדריך מחוזי להדרים 
ובהמשך התמנה לממ"ר להדברת עשבים  באזור עמק חפר 
ומחלות  בהדרים. בשנת 1989 התמנה למנהל לשכת ההדרכה 

במחוז חדרה וסגן מנהל מחוז לענייני הדרכה. 
בחן קוטלי עשבים רבים, הנמצאים כיום בשימוש בפרדסים, 
ידי  לאחר שנבדקו בקפדנות בניסויים מסודרים שבוצעו על 
יאיר, בשיתוף עם אנשי חברות השיווק ומדריכים, תוך התאמת 

החומרים השונים לעשבייה בעונות השונות.
 בין המחלות שחקר יאיר עם שותפים שונים: מניעת נזקים של 
החמה במיני פירות הדר שונים בשיתוף עם פרופ' פאפו ובהמשך 
עם ד"ר צבי סולל; עשרות ניסויים בוצעו לבדיקת יעילותם של 
חומרים שונים לריסוס לצורך מניעת ריקבון חום, כולל שיטה 
מיוחדת הבודקת את יעילות הניסויים השונים; בדיקת תכשירים 
כנגד ריקבון צוואר השורש, הפוגעת בתנאים מסוימים בעיקר 

 

 

  הענקת אות חקלאי מצטיין ליאיר אורן

 
 . 1919ציונים שעלו לארץ בשנת  ,בכפר יונה לשרה וקרל 21.12.32-נולד ב יאיר 

. התמחה בהרכבות והקים בוגר בית הספר החקלאי כדורי, שירת בצבא בנח"ל

פרדסיה עבד במהדרין  הסביבה. משתלה קטנה של הדרים ועצי פרי נוספים לתושבי

נישא  בעיצוב השתילים בנטיעות הצעירות.הטיפול אחראי על ככמרכיב  במשתלה ו

 ולזוג שתי בנות.ציונה ז"ל, ל

חפר  במשרד החקלאות כמדריך מחוזי להדרים באזור עמקהחל לעבוד  1961-ב

התמנה  1989. בשנת ממ"ר להדברת עשבים ומחלות  בהדריםל ובהמשך התמנה

 יני הדרכה. ימנהל לשכת ההדרכה במחוז חדרה וסגן מנהל מחוז לענל

לאחר שנבדקו  ,יםיום בשימוש בפרדסכהנמצאים  ,בחן קוטלי עשבים רבים

בקפדנות בניסויים מסודרים שבוצעו על ידי יאיר, בשיתוף עם אנשי חברות השיווק 

 ה בעונות השונות.יתוך התאמת החומרים השונים לעשבי ומדריכים,

במיני פירות מניעת נזקים של החמה : עם שותפים שונים שחקר יאיר מחלותן הבי 

 עשרות ניסויים ;בשיתוף עם פרופ' פאפו ובהמשך עם ד"ר צבי סולל הדר שונים

מניעת ריקבון חום, כולל צורך חומרים שונים לריסוס ל יעילותם של לבדיקתבוצעו 

קת תכשירים כנגד ריקבון יבד; ניסויים השוניםשיטה מיוחדת הבודקת את יעילות ה

מחלת את הפוגעת בתנאים מסוימים בעיקר בשתילים צעירים; חקר , צוואר השורש

באיתור עצים מאוד אם נגועים; לקח חלק פעיל הופצה מעצי נמצא כי האבנת, ש

הענקת אות חקלאי 
מצטיין ליאיר אורן 

בשתילים צעירים; חקר את מחלת האבנת, שנמצא כי הופצה 
מעצי אם נגועים; לקח חלק פעיל מאוד באיתור עצים שנפגעו 
במחלת הטריסטזה, יחד גם גד אשל ז"ל; הביא לבידוד גורם 
מחלת הפטרייה השחורה, שגרמה להתמוטטות ולתמותת עצים; 

בדיקת חומרים רבים ומועדי ריסוס במחלת האלטרנריה.  
בנוסף בחן שיטה למניעת נשירת פירות קליפים בעונת החורף.
בביקור אצל שני חוקרים בסיור בקליפורניה, הוצגו ליאיר זנים 
חדשים של הדרים, ובהמלצתו הובא זן הפומלית לארץ והיה 

להצלחה כלכלית.
עסק יחד עם משה סרפרז בפיתוח מספרי חיגור לעצי הדר, 

הגורמות לחתך עדין בקליפה.
כי הזרקת  ריפוי לעצי אור כלורוטיים, נמצא  בניסוי שבדק 
גופרת ברזל לגזעים גרמה להבראתם, תוך שיקומם וחזרתם 

לניבה מסחרית טובה.
זה שנים רבות שיאיר עוסק בחריצות ובהתמדה בניסויים רבים 
למציאת פתרונות למניעת מחלות בהדרים ולטיפול בהן, כולל 
תחומים שהם בנפשו של הענף, וזאת תוך שיתוף פעולה עם 
חוקרים, מדריכים ומגדלים. הישגים רבים רשומים על שמו, 

שתרומתם לענף לא תסולא בפז, 
ובזכות כל אלה נבחר לחקלאי מצטיין בענף ההדרים לשנת 
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