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

ובהתאמה לצרכים הייחודיים של החקלאים בישראל. 

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

ולחיזוק החנטים במטעי נשירים.

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

להתעורר אל האביב.
עלוומיד!

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

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

S
P

E
C

TO
G

R
A

P
H

אוריאה  

דלת-ביורט

כוז נמוך
ברי

מ-0.3%



tal@plants.org.il מנהל ענף ההדרים: טל עמית

olgoren@bezeqint.net עורך: ארי גורן
חברי המערכת רוני נקר, ניצן רוטמן, שוקי קנוניץ, ד"ר ערן רווה, חי בנימיני

כתובת המערכת רח' העצמאות 40, ת.ד 235, יהוד 5600 ⋅ טל': 03-9595666, פקס: 03-9502211

ahuvatz@bezeqint.net 03-5730866 :מחלקת מודעות פרסום: שיאים - טל': 03-7516615, נייד: 052-2723062 פקס
הפקה והדפסה: דפוס האוזר בע"מ, גבעתיים  טל': 03-5711908

 
 

 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
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תוכןמשולחנו של העורך

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין המובאים מטעמם.
התוכן ומערכת הכללים של השפה, כמו גם הניסוח והמהות

הן באחריות הכותב בלבד.
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עקב סיבות אדמיניסטרטיביות לא הופיע גיליון זה במועד, 
אתכם הסליחה!  עם פתרון הבעיה יופיע העיתון במתכונתו 

הרגילה כל חודש וחצי. מסתבר שגם השמועות על סגירת 
ענף ההדרים במועצה היו מוקדמות מדי ולא נכונות.

בגיליון הפעם: תמונת מצב, דיוקן, דבר הארגון, המלצות 
לעונה,"כך היה פעם", צרות של אחרים, מחקר השקיה בזן 
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"לא משנה באיזה צד של הוויכוח אתה נמצא, תמיד תמצא 
לצידך אנשים שהיית רוצה שיהיו בצד השני" - יאשה - חפץ.

פתיחת עונה טובה
עונת 17/18 נפתחה בצורה טובה מאוד, עם ביקושים יפים מאוד 

לזנים הצהובים אשכוליות לבנות, אדומות ופומלית.
השוק האירופי היה צמא לפרי בשל סיום מוקדם של התוצרת 
ובשל הגעות מאוחרות של פרי מקסיקני  הדרום אפריקנית 
בשל ההוריקנים. הביקושים והמחירים באירופה היו טובים מאי 
פעם. גם הביקושים במזרח הרחוק היו טובים ,אך ההערכות של 

היצואנים היו מוגזמות .
כל זה, בצירוף כמויות גדולות של פרי טורקי שהחלו לזרום 
לשווקים באמצע נובמבר – גרמו ל"פקק" רציני, להאטה במכירות 

ולמחירים "נורמליים".
יש להניח כי עם קצת יותר תכנון, הן באירופה והן במזרח הרחוק, 
אפשר היה להתגבר על ההתנהלות השיווקית הקלוקלת, שפוגעת 
קשות בכיסם של המגדלים . דוגמא – עונה שעברה יוצאו לסין, 

בכל העונה, 800 טון פומלית, במחירים טובים מאוד.
 , הסיני  על השוק  פומליות  זו החלה בהסתערות של  עונה 
שהסתיימה בכמויות גדולות פי 4 מהעונה שעברה, בלי תכנון, 
בלי תאום – דבר שגרם אפילו לשוק הסיני העצום לקרוס ולגרום 
להרבה אי נחת אצל היבואנים הסינים ) מזכיר מאוד את מקרה 

1996 ביפן !!(.
יש לציין כי גם במחירי האשכוליות לתעשייה חלה התאוששות 
משמעותית ונוצרה תחרות בריאה שמשפרת את מצבו של המגדל.
לעומת הייצוא השוק המקומי נמצא תחת לחץ מתמיד של עודפי 
תוצרת )במיוחד של זנים שאינם מיוצאים לחו"ל(, וכאשר עוברים 

את החגים המצב הולך ומחמיר.
עם המעבר לחציון השני של העונה )ינואר – אפריל(, יש לקוות 
ונחזור להיות שמחים כמו בחודשים  שהמצב ישתפר לטובה 

הראשונים של עונה זו.

במועצה
א. למרות הטלטלה שעוברת על ענף הפירות, ענף ההדרים 
ממשיך את פעילותו כרגיל. הפעילויות שלנו והתמהיל שלהן 

שונה מיתר הענפים במועצה, ואני מקווה שהמגדלים רואים 
ברכה בפעילותינו. 

ב. אי אפשר שלא להזכיר את ההערכות המיוחדת לקראת עונה 
זו. כל נושא היצוא  היה תלוי על בלימה וללא התגייסות אחראית 
של משרד החקלאות, שה"מ, הגנת  הצומח, היצואנים ובתי 
האריזה – ספק אם היינו עוברים בשלום את השבוע  הראשון 

של חודש ינואר 2018.
ג. פעילות בבתי הספר – הפיילוט, ב – 20 בתי ספר, שהוצע 

בשנה שעברה, ביוזמת  מועצת הצמחים היה הצלחה גדולה. 
השנה הפעילות התרחבה ל – 150 בתי ספר, כולל במגזר החרדי 

ובמגזר הערבי.
הפרויקט נועד לחנך הילדים לצריכת פירות וירקות ואת חשיבותם 

של המוצרים הללו לבריאות. 
ד. הדברה – החורף השחון שנמנע מלהגיע עד סוף דצמבר 
גרם לנו לבצע מספר סבבי הדברה מעל לממוצע הרב שנתי. 
יש לקוות שהמצב ישתפר בחצי העונה השנייה, שכן מדובר 

בעלויות גבוהות מאוד.
ה. במהלך דצמבר 2017 שילמנו למגדלים 1.74 מיליון ₪ שנגבו 
בעודף עבור הדברה בשנת 2012. כספים אלא הושבו בצורה 
 2012 פרופורציונית לכל המגדלים ששילמו היטלים בשנת 
ועמדו בקריטריונים לקבלת החזר. הסיבה לעיכוב הרב נבעה 
מכך שמשרד החקלאות סירב להעביר את יתרת כספי התמיכה 

שהתחייב להם בשנת 2012. 

בו בצורה פרופורציונית לכל שהו
 2012למו היטלים בשנת יהמגדלים שש

יטריונים לקבלת החזר. ועמדו בקר
הסיבה לעיכוב הרב נבעה מכך שמשרד 

החקלאות סירב להעביר את יתרת 
כספי התמיכה שהתחייב להם בשנת 

2012 . 
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רישום  לנהל  החובה  על  דעתם  נותנים  לא  רבים  חקלאים 
נוכחות עובדיהם באופן מוסדר ומדויק בהתאם לדרישות החוק. 
יש לציין את שעת תחילת  ידני  הינו  יוזכר, כאשר הרישום 
העבודה וסיומה וכן יש לציין שעות עבודה רגילות ונוספות, 
כך בחוק שעות עבודה ומנוחה)1(: "מעסיק חייב לנהל פנקס 
 בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות... 
שבועית  מנוחה  שעות  עבודה,  שעות  לעניין   )1 (
העבודה  שעות  בפנקס  הרישום  יערך  נוספות  ושעות 
בפועל;  עבודה  שעות  רישום  ויכלול  שוטף   באופן 
)1( באמצעים  )2( לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה 
יום  ייחתם הרישום מדי  מכנים, דיגיטליים או אלקטרונים 
בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מינה לכך...".
 לגבי עובד זר יש לנהל את הרישום בעברית ובשפת העובד 

ולמסור לעובד עותק מהרשום.
המחוקק בתיקון 24 לחוק הגנת השכר העמיד לטובת העובד 
מעסיקים  בה  התופעה  עם  להתמודדות  משפטיים  כלים 
אינם עורכים כנדרש רישום של שעות העבודה ובחוק הגנת 
בעד  עבודה  לתשלום שכר  התובענה  היתה   ..." השכר)2(: 
גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק... רק 
בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות 
 שבועיות או שאינו עולה על 60 שעות נוספות חודשיות". 
אמנם כן, במקום בו אין רישום מסודר של שעות העבודה - 
לעובד יתרון בעת הדיון בבית הדין לעבודה ואולם... במקום בו 
בית הדין לא נותן אמון בגרסת העובד תדחה תביעתו. כך ארע)3( 
במקרה בו עובד שהיה אחראי שמירה בחברה ותבע ממעסיקתו 
גמול עבור שעות נוספות אותם טען שביצע. במקרה שנדון בבית 
הדין האזורי קבע בית הדין כי אין לתת אמון בטענות התובע 
בדבר עבודה בשעות נוספות ונפסק לו פיצוי ב"דרך האומדנא". 
המעסיקה ערערה לבית הדין הארצי)4( זה פסק "ההתייחסות 
למחדלי המעסיק אינה יכולה להיות בדרך של פסיקת גמול 
שעות נוספות על דרך האומדנא". בית הדין הארצי קבע שהגם 
שהעובד סמך את טענותיו על החוק הקובע חיוב המעסיק ברישום 

נוכחות מוסדר משנקבע עובדתית כי "אין
נוספות...  אמון בגרסת העובד בדבר עצם עבודתו בשעות 
ההתייחסות למחדלי המעסיק אינה יכולה להיות בדרך של 
פסיקת גמול שעות נוספות על דרך אומדנא ודין ערעור החברה 
להתקבל" ערעור החברה כנגד חיובה בתשלום פיצוי שעות 

נוספות התקבל והחיוב בוטל.
במקום אחר קבע בית הדין הארצי)5( : "כאשר בית הדין קובע 

ממצא בדבר העדר עבודה בשעות נוספות. במקרה כזה לא 
חלה החזקה, שכן יסודותיה – הנגזרים מסיווג גמול השעות 
הנוספות כתוספת המותנת בתנאי – לא הוכחו וכפות המאזניים 
אף לא נותרו מעויינות ביחס אליהן. מבלי להתיימר למצות, 
יכולים להיכלל מקרים בהם מאזן  זה  כי בגדר מצב  נעיר 
ההסתברויות נוטה לצד גרסת המעסיק בין מחמת ראיות שהניח 
ובין מחמת שגרסת העובד בדבר עבודה בשעות נוספות נמצאה 
...על מנת  בלתי מהימנה, כך שבית הדין אינו סומך עליה. 
שתידחה התביעה לפי תיקון 24 לגמול עבור עבודה בשעות 
נוספות, נדרש כי המעסיק ישכנע את בית הדין כי יש לדחות 
את התביעה מתי ואיך יקרא הדבר, אין לקבוע נוסחות וכל 
 מקרה יוכרע עובדתית לפי חכמתו של בית הדין היושב בדין".
בית הדין סיכם: "בהיעדר גירסה עובדתית מהימנה ממנה ניתן 
ללמוד כי התובע הועסק שעות נוספות אין אנו מקבלים את 

תביעתו ברכיב זה".
לרישום נוכחות בעובדים יומיים, כמקובל בחקלאות, חשיבות 
גם לעניין נוכחות העובדים בימים הסמוכים לימי חג. עובד יומי 
שלא עבד בימים הסמוכים לחג אינו זכאי לתשלום חג. )ע"פ צו 

ההרחבה בחקלאות עובד זכאי לעשרה ימי חג בשנה(.

מסקנות:
מלכתחילה יש לנהל רישום מפורט של שעות העבודה, יש 	 

להחתים את העובד מידי יום על רישום זה כך גם יחתום 
המעסיק או מי מטעמו. בעובדים זרים יש לנהל את הרישום 

ע"ג טופס הרשום בעברית ובשפת העובד.
כאשר לא מתנהל הרישום בהתאם ללשון החוק מכל סיבה 	 

שהיא )כמו במקרה בו העובד מסרב למלא הדו"ח( מומלץ 
בכל זאת לנהל בזמן אמת רישום מפורט ומדוייק. בֹבא יום 
דין יתכן שרישום שכזה יאיין תביעת עובד לגמול שעות 
יתן בית הדין אמון בגרסת  יהיה במקום בו  נוספות, כך 
המעביד הנתמכת ברישומיו ולא יפסוק על פי סעיף "החזקה" 

שבחוק.
האמור לעיל אינו בבחינת יעוץ משפטי.

)1( חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, סעיף 25.
)2( חוק הגנת הגנת השכר התשי"ח-1958, סעיף 26 ב)ג(.

)3( ס"ע 35205-10-10 סרגיי סמירנוב נ' טרי סטון בע"מ ואח'.
נ' סרגיי סמירנוב ס' 13  )4( 29808-03-15 טרי סטון בע"מ 

לפסה"ד ניתן ב-17.10.17.
)5( ע"ע 47715-09-14 עוזי ריעני – אליאסי שיווק בע"מ.

עו"ד ש. גלנץ

באין רישום נוכחות...
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

הקוטפות 1960, פרדס יד-מרדכי, ארכיון הקיבוץ.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    
 

 

 כך היה פעם
השתדל ל)

 עמוד אחד(
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

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

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 

מרדכי,  -הקוטפות, פרדס יד
 ארכיון הקיבוץ .

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרדסי כפר בילו 1937,
צולם מהבריכה לכיוון מזרח. 

ארכיון כפר בילו.  
 

,צולם  1937פרדסי כפר בילו 
  מהבריכה לכיוון מזרח.

 ארכיון כפר בילו.
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 2015-2008זיתא  -י'אור'השקיה בזן  סיכום מחקר

 (eran@agri.gov.ilערן רוה )

 אריה - וולקנימכון פונט.  ית, וקוקשת , עודדיעקב , אגוזיפיינצ'ק מאיר -מהדרין פרי אור :שותפים
, שוקי קנוניץויעקב הרצנו  -שה"ם הילמן. וציפי חזעאל-אבו סאלם נויהאוס, אפרת אהרון, , משהנדלר

 יורם שטיגליץ. -גניגרדגן,  עמי חריטן, עמי גיבס, גיא רשף, מלי -נטפים

  -רקע כללי
נושא ההשקיה מעסיק אותנו בפרדס מזה שנים רבות. השקיה בעודף או בחוסר עלולה לפגוע בעצים, 

השקיה קביעת ההמלצות היו העצים בעקה.  התלוי בעוצמה ובמשך הזמן ב להתאוששותומשך הזמן 
 מהסתכלות של אנשי ההדרכה בשטחועוד. , מצב העצים, נתוני האקליםוג הקרקע, ת מסומשופע

השקיה ומובילות ל 'אור'מתאימות לזן אינן הדרים בהמשמשות תחושה כי המלצות ההשקיה עלתה ה
טיפולי השקיה שונים במשך שמונה  השנחשפו לשהעצים  , ערכנו ניסוי בוזאתעל מנת לבחון . עודפת

שנים )שלושה טיפולים בהם מנת ההשקיה היתה שונה, שני טיפולים נוספים בהם תדירות ההשקיה 
בטיפולים  חיפוי פלסטיק(.משולב עם בהשקיה בתדירות גבוהה היתה שונה, וטיפול נוסף ששילב 
 -ו 100%, 80%ות זו לזו )שלוש מנות ההשקיה שהיו יחסי נבדקו שבחנו את מנת ההשקיה הרצויה

על פי השתנות מדד ההולכה החשמלית של  הנקבע 100% -בטיפול ה ההשקיהכאשר  ,(120%
 רטיבותכל פעם שערכי הגזע )מדד שהשינויים בו נמצא בהתאמה לשינויים החלים ברטיבות הגזע(. 

ו המתקבלים אלל הערכיםלעצים מנת השקיה כזו שתחזיר את  נה, ניתירדו 100% -בטיפול ה הגזע
מלבד  ההשקיה היתה דו שבועיתבטיפולים בהם בחנו את השפעת מנת המים, רוויה. של מצב ב

מנת המים שיושמה לא היתה מספקת להחזרת העצים לרוויה ונדרשה מנת  הםאירועים חריגים ב
אותה מנת מים  ניתנה לעציםהשפעת תדירות ההשקיה  בטיפולים בהם בחנו את. השקיה נוספת

-2 שלאו על בסיס השקיה  ,על בסיס השקיה יומיתשום היה יאך הי 100% -לעצים בטיפול השניתנה 
נבחן עם וללא חיפוי הקרקע פולסים ביום(  2-3) האחרוןהטיפול  .)בהתאם לעונה( פולסים ביום 3

, כאשר בשנתיים האחרונות הוסר )חיפוי שיושם רק בששת השנים הראשונות של המחקר בפלסטיק
קוב  663של דו שבועית להשקיה נחשפו מימון והעצים מטיפול זה מגבלות חיפוי הפלסטיק מטעמי 

  . (לדונם לשנה, על פי המקובל החלקות של מהדרין

 -בניסוי םתנאיה אפיון
קרקע  ;יןט 15% -חרסית, ו 25%חול,  60%) סיאן חרסיתי חוליהינה חלקת הניסוי בזיתא הקרקע ב

מ"מ/מטר עומק  100 של תאחיזת מים, וס"מ 50-75בעומק  48%ל 40%עולה מ SPעמוקה עם 
ד"ס  1.55 -של כערכי הולכה חשמלית מי ההשקיה בחלקה הגיעו ממאגר זיתא שאופיין ב .(קרקע

לליטר. לפי מנת המים  3NOמ"ג  49 -לליטר, וכ 4NHמ"ג  3.49 -מ"ג כלור לליטר, כ 257 -למטר, כ
יעילות קליטה, מי ההשקיה  100%קוב לדונם לשנה( ובהנחה של  450ממוצעת שיושמה בחלקה )ה

ק"ג זרחן  0.27ק"ג חנקן צרוף לדונם,  4.05את רמות הדשן הבאות: במהלך עונת ההשקיה סיפקו 
היה דישון הו, תחילה עם ההשקיה הראשונההעונת הדישון ק"ג של אשלגן צרוף לדונם.  6.75 -צרוף, ו

תוך )ניתנו על פי המלצות שה"מ מנות הדשן  בל מנת דשן זהה.יי כך שכל טיפול השקיה שונה קמנת
כמות  .בהתאם לתוצאות בדיקות עלים ו במשך השניםתוקנו (מי הקולחין ם שלתרומתהתחשבות ב

מ"מ לעונה כאשר  576ת על דמדידות תחנת עין החורש( עומהמשקעים הממוצעת באזור )על פי 
ערכי  .(, בהתאמה2009 -ו 2010)נתוני מ"מ  683ל מ"מ  368הערכים נעו בין במהלך המחקר 

מ"מ ביום(  8מ"מ בשנה )ערך יומי מקסימאלי של  1640ההתאדות מגיגית הממוצעים באזור עמדו על 
 .בהתאמה( 2011 -ו 2010מ"מ )נתוני  1552 -מ"מ ל 1739כאשר במהלך המחקר הערכים נעו בין 

 
 

רקע כללי- 
נושא ההשקיה מעסיק אותנו בפרדס מזה שנים רבות. השקיה 
בעודף או בחוסר עלולה לפגוע בעצים, ומשך הזמן להתאוששות 
תלוי בעוצמה ובמשך הזמן בה היו העצים בעקה. קביעת ההמלצות 
השקיה משופעות מסוג הקרקע, נתוני האקלים, מצב העצים, 
ועוד. מהסתכלות של אנשי ההדרכה בשטח עלתה התחושה כי 
המלצות ההשקיה המשמשות בהדרים אינן מתאימות לזן ‘אור’ 
ומובילות להשקיה עודפת. על מנת לבחון זאת, ערכנו ניסוי בו 
העצים נחשפו לששה טיפולי השקיה שונים במשך שמונה שנים 
)שלושה טיפולים בהם מנת ההשקיה היתה שונה, שני טיפולים 
נוספים בהם תדירות ההשקיה היתה שונה, וטיפול נוסף ששילב 
השקיה בתדירות גבוהה במשולב עם חיפוי פלסטיק(. בטיפולים 
שבחנו את מנת ההשקיה הרצויה נבדקו שלוש מנות ההשקיה 
שהיו יחסיות זו לזו )80%, 100% ו- 120%(, כאשר ההשקיה 
בטיפול ה- 100% נקבעה על פי השתנות מדד ההולכה החשמלית 
של הגזע )מדד שהשינויים בו נמצא בהתאמה לשינויים החלים 
ברטיבות הגזע(. כל פעם שערכי רטיבות הגזע בטיפול ה- 100% 
ירדו, ניתנה לעצים מנת השקיה כזו שתחזיר את הערכים לאלו 
המתקבלים במצב של רוויה. בטיפולים בהם בחנו את השפעת 
מנת המים, ההשקיה היתה דו שבועית מלבד אירועים חריגים 
בהם מנת המים שיושמה לא היתה מספקת להחזרת העצים לרוויה 
ונדרשה מנת השקיה נוספת. בטיפולים בהם בחנו את השפעת 
תדירות ההשקיה ניתנה לעצים אותה מנת מים שניתנה לעצים 
בטיפול ה- 100% אך היישום היה על בסיס השקיה יומית, או 
על בסיס השקיה של 2-3 פולסים ביום )בהתאם לעונה(. הטיפול 
האחרון )2-3 פולסים ביום( נבחן עם וללא חיפוי הקרקע בפלסטיק 
)חיפוי שיושם רק בששת השנים הראשונות של המחקר, כאשר 
בשנתיים האחרונות הוסר חיפוי הפלסטיק מטעמי מגבלות מימון 
והעצים מטיפול זה נחשפו להשקיה דו שבועית של 663 קוב 

לדונם לשנה, על פי המקובל החלקות של מהדרין(. 

אפיון התנאים בניסוי-
הקרקע בחלקת הניסוי בזיתא הינה סיאן חרסיתי חולי )60% חול, 
25% חרסית, ו- 15% טין; קרקע עמוקה עם SP עולה מ40% 
ל48% בעומק 50-75 ס”מ, ותאחיזת מים של 100 מ”מ/מטר 
עומק קרקע(. מי ההשקיה בחלקה הגיעו ממאגר זיתא שאופיין 
בערכי הולכה חשמלית של כ- 1.55 ד”ס למטר, כ- 257 מ”ג 
כלור לליטר, כ- 3.49 מ”ג NH4 לליטר, וכ- 49 מ”ג NO3 לליטר. 
לפי מנת המים הממוצעת שיושמה בחלקה )450 קוב לדונם 
לשנה( ובהנחה של 100% יעילות קליטה, מי ההשקיה סיפקו 
במהלך עונת ההשקיה את רמות הדשן הבאות: 4.05 ק”ג חנקן 
צרוף לדונם, 0.27 ק”ג זרחן צרוף, ו- 6.75 ק”ג של אשלגן צרוף 
לדונם. עונת הדישון התחילה עם ההשקיה הראשונה, והדישון 
היה מנתי כך שכל טיפול השקיה שונה קיבל מנת דשן זהה. מנות 
הדשן ניתנו על פי המלצות שה”מ )תוך התחשבות בתרומתם 
של מי הקולחין( ותוקנו במשך השנים בהתאם לתוצאות בדיקות 
עלים. כמות המשקעים הממוצעת באזור )על פי מדידות תחנת 
עין החורש( עומדת על 576 מ”מ לעונה כאשר במהלך המחקר 
הערכים נעו בין 368 מ”מ ל 683 מ”מ )נתוני 2010 ו- 2009, 
בהתאמה(. ערכי ההתאדות מגיגית הממוצעים באזור עמדו על 
1640 מ”מ בשנה )ערך יומי מקסימאלי של 8 מ”מ ביום( כאשר 
במהלך המחקר הערכים נעו בין 1739 מ”מ ל- 1552 מ”מ )נתוני 

2010 ו- 2011 בהתאמה(.

מבנה הטיפולים-
החלקה הינה חלקת אור על חושחש מנטיעת 2005 )נטיעה על 
גדודיות במרווחי נטיעה של 6X3 מטר, השקייה עם שתי שלוחות 
טפטוף עם טפטפות בספיקה 1.6 ל’/ש כל 0.5 מ’(. מאחר ובשטח 
נצפה כי חלק גדול ממי ההשקיה זורם כנגר עילי מראש הגדודית 
אל עבר מרכז השורות, קווי הטפטוף הונחו בתעלות רדודות 

סיכום מחקר השקיה בזן 
‘אורי’- זיתא 2008-2015

 ערן רוה 
eran@agri.gov.il

שותפים: מהדרין פרי אור- מאיר פיינצ’ק, אגוזי יעקב, עודד 
קשת, וקותי פונט. מכון וולקני - אריה נדלר, משה אהרון, אפרת 

נויהאוס, סאלם אבו-חזעאל וציפי הילמן. שה”ם- יעקב הרצנו 
ושוקי קנוניץ, נטפים- עמי חריטן, עמי גיבס, גיא רשף, מלי דגן, 

גניגר- יורם שטיגליץ.

מידע מהשטח
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)עומק של 10-15 ס”מ( שנחפרו ידנית לאורך ראש הגדודית, דבר 
שמנע את זליגת הנגר מהגדודיות. העמדת הניסוי נעשתה בקיץ 
2008 )תיאור הטיפולים מובא בטבלה מס’ 1(. החלקה בנויה על 
בסיס בלוקים באקראי עם 5 חזרות לטיפול )שטח החלקה הכולל 
עמד על כ- 16 דונם עם 2.7 דונם לטיפול(. כל חזרה נבנתה 
משלוש שורות מקבילות של 8 עצים )העצים בשורה האמצעית 
שמשו כעצי מדידה ואלו שבשוליים שמשו כעצי גבול(. בכל אחד 
מהטיפולים מוקמו שתי תחנות למעקב אחר השתנות רטיבות 
הקרקע )טנסיומטרים משדרים של נטפים שמדדו באופן רציף 
את השתנות מתח המים בקרקע במרחק של 20 ס”מ מהטפטפת 
בעומקים של 25, 50 ו- 75 ס”מ מפני השטח(. במקביל, בעצים 
הסמוכים לתחנות ניטור הקרקע, נמדדו נתוני ההולכה החשמלית 
של הגזע )שתי תחנות לטיפול(. מדד ההולכה החשמלית של 
הגזע שימש לקבלת ההחלטות בנושא ההשקיה. כל פעם שנמדד 
)נתון המשקף כי  כי ערכי ההולכה החשמלית של הגזע ירדו 
הגזעים התייבשו(, נתנה לעצים השקיה. מנת ההשקיה היתה 
כזו שאפשרה החזרת ערכי ההולכה החשמלית של הגזע לרמתם 
טרם החלו להתייבש. במידה והמנה לא היתה מספקת, אז ניתנה 
מנת השקיה נוספת. גודל המנה השתנה בהתאם לכמות שהיתה 
דרושה להחזרת רמת רטיבות הגזע למצבה טרם ההתייבשות, 

מה שכמובן הושפע מעונת השנה. 

טבלה 1. הטיפולים שיושמו בחלקת המחקר

גודלמרווח השקיהמנת מיםטיפול
טיפול )ד'(

ממשק
השקיה

רגיל3.52.70 ימים1100%

רגיל3.52.70 ימים280%

רגיל3.52.70 ימים3120%

רפה2.70יומי4100%

רפה מאוד2-32.80 ביום5100%

רפה מאוד+ 2-32.54 ביום6100%
חיפוי

בדיקות-
במהלך המחקר, אחת לחודשיים שלוש נפגשה קבוצת המחקר 
בשטח )תמונה 1( וזאת על מנת לדון ולעקוב אחר מצב העצים 
בניסוי. לאורך השנים נערך מעקב יומי אחר השתנות מצב המים 
בקרקע ובעץ, מעקב דו שבועי אחר התפתחות הפרי, ובחינת רמת 
היבולים ואיכותם )התפלגות גודל, ואפיון הכימי מבחינת רמת 
חומצה, רמת סוכר, יחס הבשלה, ואחוז מיץ(. במהלך נובמבר 
נבדק ריכוז יסודות ההזנה בעלים לצורך קביעת מדיניות הדישון. 
ובחינת   ,IR בחלק מהשנים נעשתה חשיפת שורשים, צילום 

פוטנציאל מים של הגזע כמדדים תומכים.

 -מבנה הטיפולים
 X 3 6מרווחי נטיעה של נטיעה על גדודיות ב) 2005הינה חלקת אור על חושחש מנטיעת החלקה 

מאחר ובשטח . (מ' 0.5כל ל'/ש  1.6פיקה בסת וטפטפעם  שתי שלוחות טפטוף עםהשקייה מטר, 
זורם כנגר עילי מראש הגדודית אל עבר מרכז השורות, קווי הטפטוף נצפה כי חלק גדול ממי ההשקיה 

 דבר שמנע אתהגדודית, ראש לאורך  ידניתס"מ( שנחפרו  10-15בתעלות רדודות )עומק של  הונחו
. (1)תיאור הטיפולים מובא בטבלה מס'  2008העמדת הניסוי נעשתה בקיץ זליגת הנגר מהגדודיות. 

 16 -)שטח החלקה הכולל עמד על כ חזרות לטיפול 5עם  בנויה על בסיס בלוקים באקראיהחלקה 
עצים )העצים בשורה  8. כל חזרה נבנתה משלוש שורות מקבילות של דונם לטיפול( 2.7דונם עם 

כעצי גבול(. בכל אחד מהטיפולים מוקמו שתי  שמשו ולייםששבהאמצעית שמשו כעצי מדידה ואלו 
באופן רציף שמדדו של נטפים טנסיומטרים משדרים ) קרקעהרטיבות השתנות תחנות למעקב אחר 

ס"מ  75 -ו 50, 25ס"מ מהטפטפת בעומקים של  20מתח המים בקרקע במרחק של  השתנותאת 
ההולכה החשמלית של נתוני במקביל, בעצים הסמוכים לתחנות ניטור הקרקע, נמדדו . מפני השטח(

מדד ההולכה החשמלית של הגזע שימש לקבלת ההחלטות בנושא )שתי תחנות לטיפול(. הגזע 
משקף כי הגזעים ה נתון) ירדו הגזע י ההולכה החשמלית שלההשקיה. כל פעם שנמדד כי ערכ

השקיה. מנת ההשקיה היתה כזו שאפשרה החזרת ערכי ההולכה החשמלית לעצים , נתנה (התייבשו
של הגזע לרמתם טרם החלו להתייבש. במידה והמנה לא היתה מספקת, אז ניתנה מנת השקיה 

ה להחזרת רמת רטיבות הגזע למצבה טרם נוספת. גודל המנה השתנה בהתאם לכמות שהיתה דרוש
 ההתייבשות, מה שכמובן הושפע מעונת השנה. 

 . הטיפולים שיושמו בחלקת המחקר1טבלה 

 ממשק השקיה  גודל טיפול )ד'( מרווח השקיה מנת מים טיפול
 רגיל  2.70  ימים 3.5  100% 1
 רגיל  2.70  ימים 3.5  80% 2
 רגיל  2.70  ימים 3.5  120% 3
 רפה  2.70   יומי  100% 4
 רפה מאוד  2.80  ביום 2-3  100% 5
 רפה מאוד+ חיפוי  2.54  ביום 2-3  100% 6
 

 -בדיקות
לדון ( וזאת על מנת 1במהלך המחקר, אחת לחודשיים שלוש נפגשה קבוצת המחקר בשטח )תמונה 

קרקע בנערך מעקב יומי אחר השתנות מצב המים  השניםלאורך לעקוב אחר מצב העצים בניסוי. ו
)התפלגות גודל, ואפיון  רמת היבולים ואיכותםובחינת התפתחות הפרי, אחר דו שבועי מעקב  ,עץבו

ריכוז יסודות במהלך נובמבר נבדק  .מבחינת רמת חומצה, רמת סוכר, יחס הבשלה, ואחוז מיץ( הכימי
, IRחשיפת שורשים, צילום  נעשתהבחלק מהשנים  .לצורך קביעת מדיניות הדישון ההזנה בעלים

 .כמדדים תומכים של הגזע בחינת פוטנציאל מיםו

)באדום דובי רבר ולאחריו, עם כיוון השעון, גיא רשף,  צוותהשל  מפגש ודיון בשטח המחקר. 1תמונה 
קב הרצנו, וערן עמי חריטן, מלי דגן, עמי גיבס, עודד קשת, יורם שטיגליץ, קותי פונט, אגוזי יעקב, יע

 .רוה. צילום: אריה נדלר(

 

 

 

 

 

 

תמונה 1. מפגש ודיון בשטח המחקר של הצוות )באדום דובי רבר ולאחריו, 
עם כיוון השעון, גיא רשף, עמי חריטן, מלי דגן, עמי גיבס, עודד קשת, יורם 
שטיגליץ, קותי פונט, אגוזי יעקב, יעקב הרצנו, וערן רוה. צילום: אריה נדלר(.

תוצאות-
השקיה:

נגזרו מדרישת העצים ורמת   מנות ההשקיה שיושמו בשטח 
המשקעים של אותה השנה, ונעו בין 356 ל- 577 מ”מ לשנה. 
בממוצע מנת המים השנתית שקיבלו העצים שנחשפו ל 100% 
מנת השקיה היה כ 450 קוב לדונם לשנה )טבלה 2(. מנה זו קטנה 
בכשלושים אחוז מהמנה המומלצת להדרים באזור. דוגמא לשנת 
השקיה אופיינית וחישוב נתוני מקדמי ההשקיה של אותה שנה 
מופיעים בטבלה 3. שימוש במנת מים שכזו בלא להפחית את 
מנות הדשן המיושמות בפרדס הובילה די מהר להמלחת דשן 
בפרדס מה שחייב מתן שטיפת קרקע. בהמשך המחקר הופחתו 

מנות הדשן, דבר שמנע את תופעת המלחת הדשן.

דוגמא למנות המים שיושמה בטיפולים השונים,   .2 טבלה 
וכמות הגשם השנתית באותה שנה. באדום וכחול מודגשים ערכי 
קיצון עקב רמות משקעים שהיו גבוהות או נמוכות מהממוצע 

באותה שנה.
 201520132012201120102009ממוצע 

טיפוליםמ”ממ”ממ”ממ”ממ”ממ”ממ”מאחוזים
1004403854373924645773561
813573083553113984653062
1185194615464655746743943

 4103844373674424963344
 4023654103624445013275
 4255144103614405053216
         

 660660660660660660660
לוח 

מהדרין 
אור

 590638638638576368682
משקעים 

עין 
החורש
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טבלה 3: דוגמא לפיזור ההשקיה וחישוב מקדמי ההשקיה כפי 
שיושמו בשטח במהלך 2011 שנת שפע שאופיינה ברמת יבול 
גבוהה של 5-6 טון לדונם )כמויות המים מתייחסות לטיפול ה 

.)100%

חודש אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר

התאדות מגיגית )מ”מ ליום( 4 6 7 7 7 6 5 2

2 מספר השקיות לחודש  6 7 8 10 9 8 1

השקיה חודשית )מ”מ( 19.3 46.8 76.1 76.8 96 76.5 68 3.1

השקיה יומית )מ”מ( 0.6 1.6 2.5 2.6 3.2 2.6 2.3 0.1

)Kc( מקדם השקיה מחושב 0.15 0.27 0.36 0.37 0.46 0.43 0.46 0.05

יבולים:
היבולים בחלקה )גרף 1( אופיינו בסירוגיות )יבול גבוהה ב 2012, 
2014, ו-2016, ויבול נמוך יותר בשאר השנים(. ממוצע היבול 
הרב שנתי בחלקה )טבלה 4( עמד סביב ה 3.9 טון )וזאת מבלי 
שהעצים כוסו ברשתות ברד(. בחלק מהשנים החלקה סבלה 
מאובדן יבול עקב פגעי מזג אוויר, ויתכן כי שימוש ברשתות 

ברד היה מעלה את נתוני היבול בחלקה. 

טבלה 4: השפעת הטיפולים על רמת היבולים בחלקה במהלך 
שנות המחקר וממוצע היבולים הרב שנתי. הניתוח הסטטיסטי 
ליבול הרב שנתי נעשה לערכי היבול המנורמלים )חשוב הערכים 
המנורמלים נעשה ביחס לערך היבול המקסימאלי שנמדדו בכל 

שנה ושנה(

ממוצע רב שנתי*20092010201120122013201420152016טיפול

13.23.14.56.12.44.53.13.93.9 ab

22.834.65.22.54.22.53.5 3.5 b

33.63.246.42.94.72.63.53.9 ab

42.93.34.36.32.45.234.5 4.0 a

52.92.94.35.82.24.82.33.9 3.6 b

63.13.34.56.434.83.43.8 4.0 a

גרף 1: השפעת הטיפולים על רמת היבולים בחלקה
במהלך השנים 2009 - 2016. 

 :יבולים
, ויבול נמוך יותר 2016-, ו2014, 2012בסירוגיות )יבול גבוהה ב  ואופיינ( 1)גרף היבולים בחלקה 

)וזאת מבלי טון  3.9עמד סביב ה ( 4)טבלה היבול הרב שנתי בחלקה  בשאר השנים(. ממוצע
החלקה סבלה מאובדן יבול עקב פגעי מזג אוויר, ויתכן  שהעצים כוסו ברשתות ברד(. בחלק מהשנים

  כי שימוש ברשתות ברד היה מעלה את נתוני היבול בחלקה.

 . 2016 - 2009השפעת הטיפולים על רמת היבולים בחלקה במהלך השנים  :1גרף 

 

שפעת הטיפולים על רמת היבולים בחלקה במהלך שנות המחקר וממוצע היבולים הרב ה: 4טבלה 
חשוב הערכים הניתוח הסטטיסטי ליבול הרב שנתי נעשה לערכי היבול המנורמלים )שנתי. 

 בכל שנה ושנה(שנמדדו המקסימאלי היבול ביחס לערך  המנורמלים נעשה

 רב ממוצע 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 טיפול
 *שנתי

1 3.2 3.1 4.5 6.1 2.4 4.5 3.1 3.9 3.9 ab 

2 2.8 3 4.6 5.2 2.5 4.2 2.5 3.5 3.5 b  

3 3.6 3.2 4 6.4 2.9 4.7 2.6 3.5 3.9 ab 

4 2.9 3.3 4.3 6.3 2.4 5.2 3 4.5 4.0 a  

5 2.9 2.9 4.3 5.8 2.2 4.8 2.3 3.9 3.6 b  

6 3.1 3.3 4.5 6.4 3 4.8 3.4 3.8 4.0 a  
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התפתחות הפרי וגודל הפרי:
בכל אחת משנות המחקר סומנו 100 פירות לטיפול )20 מכל 
חזרה( ונעשה מעקב אחר גדילת הפירות לאורך הקיץ ועד הקטיף. 
באופן כללי, לאורך השנים נצפה כי עצים שקיבלו פחות מים 
)דוגמת טיפול 80%( אופיינו בקצב התפתחות פרי נמוך יותר, 
ולהיפך. למרות האמור לעיל, הפירות מכל טיפולי ההשקיה הגיעו 
ליום הקטיף כאשר ממוצע קוטר הפירות ששימשו למעקב היה 
בתוך התחום שהוגדר כתקין בהמלצות שה”מ )57-80 מ”מ(. 
למרות האמור לעיל היה ברור שתבנית אופן התפתחות הפרי 
בחלקת המחקר היה שונה מהתבנית המוצגת בהמלצות שה”מ 
)קו שחור מנוקד עליון ותחתון; גרף 2(. בעוד שבהמלצות שה”מ 
ניתן לראות כי החל מה- 15 לחודש נובמבר חלה ירידה בקצב 
התפתחות הפירות, בחלקת הניסוי שלנו, שלב הגידול הראשוני 
היה איטי יותר )שיפוע נמוך יותר מזה של הקו המנוקד( אך נמשך 

כחודש נוסף )עד ה 15 לדצמבר(, ורק אז נבלם. 

גרף 2: דוגמא מייצגת של קצב התפתחות הפרי בטיפולים השונים 
כפי שנמדד בשנת היבול 2014-2015 )בשנה זו החיפוי בטיפול 
6 הוסר והעצים מטיפול זה נחשפו להשקיה על פי פרוטוקול 
והעליון  ההשקיה המקובל במהדרין(. הקו המנוקד התחתון 

 התפתחות הפרי וגודל הפרי:

ונעשה מעקב אחר גדילת  מכל חזרה( 20) פירות לטיפול 100בכל אחת משנות המחקר סומנו 
דוגמת הפירות לאורך הקיץ ועד הקטיף. באופן כללי, לאורך השנים נצפה כי עצים שקיבלו פחות מים )

נמוך יותר, ולהיפך. למרות האמור לעיל, הפירות מכל פרי  קצב התפתחותב( אופיינו 80%טיפול 
היה בתוך התחום  במעקששימשו לקוטר הפירות ממוצע טיפולי ההשקיה הגיעו ליום הקטיף כאשר 

מ"מ(. למרות האמור לעיל היה ברור שתבנית אופן  57-80)שה"מ המלצות בכתקין שהוגדר 
קו שחור מנוקד ) בהמלצות שה"מהיה שונה מהתבנית המוצגת  ת המחקרהתפתחות הפרי בחלק

לחודש נובמבר חלה  15 -. בעוד שבהמלצות שה"מ ניתן לראות כי החל מה(2גרף  ;עליון ותחתון
שלב הגידול הראשוני היה איטי יותר )שיפוע ירידה בקצב התפתחות הפירות, בחלקת הניסוי שלנו, 

 . נבלםורק אז  (,צמברלד 15עד ה ) כחודש נוסף משךנמוך יותר מזה של הקו המנוקד( אך נ

-2014דוגמא מייצגת של קצב התפתחות הפרי בטיפולים השונים כפי שנמדד בשנת היבול : 2גרף 
נחשפו להשקיה על פי פרוטוקול ההשקיה מטיפול זה הוסר והעצים  6)בשנה זו החיפוי בטיפול  2015

לקוטר פרי מינימלי  המקובל במהדרין(. הקו המנוקד התחתון והעליון מייצגים את הטווח המומלץ
 ומקסימלי לאורך העונה.

 

 

ניתן לראות (. 5פירות מכל חזרה לבחינת קוטר פרי בקטיף )טבלה  100ו נדגמביום הקטיף 
מ"מ עם יתרון לטיפול שקיבל מנת מים  63-66שבממוצע הרב שנתי קוטר הפרי בחלקה עמד על 

 מ"מ(. 66.4ל עמד עממוצע הרב שנתי הקוטר בו המוגברת )

 

 

 

 

 

מייצגים את הטווח המומלץ לקוטר פרי מינימלי ומקסימלי 
לאורך העונה.

ביום הקטיף נדגמו 100 פירות מכל חזרה לבחינת קוטר פרי 
בקטיף )טבלה 5(. ניתן לראות שבממוצע הרב שנתי קוטר הפרי 
בחלקה עמד על 63-66 מ”מ עם יתרון לטיפול שקיבל מנת מים 

מוגברת )בו הקוטר הרב שנתי הממוצע עמד על 66.4 מ”מ(.

טבלה 5: קוטר פרי )במ”מ( במהלך השנים והממוצע רב שנתי )מבוסס על 100 פירות לטיפול לחזרה לשנה(. הניתוח הסטטיסטי 
לממוצע הרב שנתי נעשה לערכים המנורמלים ליבול המקסימאלי של כל שנה ושנה.

ממוצע
מ”מ

 2016 מ”מ
 

2015 מ”מ
טיפול2010 מ”מ2011 מ”מ2012 מ”מ 2013 מ”מ2014 מ”מ 

AB 64.861.465.260.764.365.166.570.11

B 64.059.663.262.963.561.86472.92

A 66.462.766.666.266.463.86772.13

B 63.856.562.662.867.762.464.270.54

AB 64.859.863.16368.563.364.671.25

AB 65.362.464.465.262.464.167.171.76

איכות הפרי: בכל הקשור למשתני איכות הפרי ההבדלים בין הטיפולים היו נמוכים והמגמות לא היו קבועות. בטבלה 6 שבהמשך 
מוצגים נתוני איכות הפרי כפי שנמדדו ביבול של שנת 2012-2013. בשנה זו ניתן לראות כי אחוז החומצה של העצים שקיבלו 
מנת מים מופחתת היה גבוהה מזה שנמדד בעצים עם מנת השקיה מוגברת, מה שהוביל ליחס הבשלה נמוך יותר מכלל הטיפולים.
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גליידר מכיל  3 חומרים פעילים:
גלייפוסט (ראונדאפ/גלייפוגן), 

דיורון (דיאורקס) ואוקסיפלורפן (גליגן).

קוטל עשבים משולב 
למטעים ופרדס 

להדברת עשבים קיימים 
ולמניעת הצצה 

בתקופת החורף

האיכות מתחילה מהשורש



טבלה 6: נתוני איכות הפרי בקטיף 2012-2013. הנתונים הינם 
ממוצע של 20 פירות מכל חזרה.

אחוז חומצה יחס הבשלהשם טיפול
)%(

רמת סוכר 
)%(

אחוז מיץ 
)%(

1. מנה משקית
)100%(AB 16.9B 0.7A 13AB 54

2. מנה מופחתת
)80%(B 14.2A 1.0A 15AB 54

3. מנה מוגברת
)120%(A 18.5 AB 0.8A 15A 55

4. מנה משקית
B 14.7A 1.0A 15B 50מתח רפה

5. מנה משקית
AB 16.6AB 0.9A 14AB 51מתח רפה מאוד

6. מנה משקית
מתח רפה מאוד 

+חיפוי
AB 15.8AB 0.9A 15AB 52

היסדקות ונשירת פרי כתלות במנת השקיה: מן הספרות ידוע 
כי קיים קשר בין מנת ההשקיה והרגישות להיסדקות ונשירת 
1(. עצים הנחשפים למנת מים מופחתת פחות  )תמונה  פרי 
רגישים להיסדקות ונשירת חנטים במהלך הקיץ ולהפך. במהלך 
כל אחת משנות המחקר נעשה מעקב אחר השתנות קוטר הפרי 
בטיפולים השונים. המעקב אחר אחוז הנשירה של פירות אלו 
)8 עונות עם 600 פירות לעונה( אפשר לנו ללמוד על הקשר בין 
מנת השקיה ונשירת פירות כתוצאה מהיסדקות. בעוד שבשנת 
2010 היה קשר ישיר בין מנת ההשקיה ואחוז הנשירה )ככול 
שמנת המים עלתה כך גם חלה עליה באחוז הפירות שנסדקו 
ונשרו( ביתר השנים לא היה הדבר כך, ולא נמצא כל קשר בין 
מנת ההשקיה ואחוז הנשירה. דוגמא לכך מובאת בגרף 3. ניתן 
לראות כי כמות הפירות שנשרו היתה נמוכה יותר בטיפול בו 
מנת המים היתה גבוהה )עצים מטיפול 120% ועצים שהושקו 
על פי המלצות מהדרין(. הדבר מצביע על מורכבות נושא תהליך 
ההיסדקות בהדרים. כשניסינו לאפיין את אותם פירות שנסדקו 
ונפלו, נמצא כי הפירות שנסדקו ונפלו היו אלו שב 15 ליולי 
התאפיינו בקוטר נמוך יותר )קוטר ממוצע של 19.7±0.2 מ”מ 

בפירות שנשרו לעומת ±0.3 21.0 מ”מ בפירות ששרדו(.

גרף 3: מעקב אחר נשירת פירות במהלך התפתחות הפרי. תהליך 
הנשירה שמקורו מהיסדקות פרי החל לאחר ה 15 לחודש ספטמבר 

ונמשך עד הקטיף.)נתוני -2014 2015(.

חשיפת שורשים: נתוני חישוף השורשים )בניצב ולאורך השורה 
עד לעומק של 120 ס”מ( הראה כי בכל הטיפולים מרבית השורשים 
ממוקמים ב- 40 ס”מ העליונים של הקרקע ללא הבדל נראה 
לעין בין הטיפולים )תמונה 2(. הקרקע בטיפולי 100% ו- 120% 
היתה רטובה לכל העומק ואילו בטיפול 80%, החל מעומק 80 
ס”מ היא היתה יבשה. טיפול חיפוי הפלסטיק התאפיין במערכת 
שורשים ענפה גם בחמישה הסנטימטר העליונים מאחר ושמר 
על הלחות גם בפני הקרקע. בנוסף למסת השורשים העיקרית, 
נמצא כי בכל הטיפולים היו שורשים עבים )2-3 מ”מ( הפרושים 
רדיאלית אל מעבר לאזור ההרטבה של הטפטפת ונראה שהם 
אלו המספקים לעץ מים בעונת החורף מהאזור שבין השורות. 

מעקב אחר פוטנציאל המים של העץ בעזרת תא לחץ:
מן הספרות ידוע כי המדד הכי מדויק לקביעת מצב המים של 
העץ מתקבל ממדידת פוטנציאל המים בעזרת תא לחץ. במהלך 
שנת 2010 שילבנו מעקב אחר פוטנציאל המים של העצים )גרף 
4(. מהנתונים שנאספו עולה כי קריאות תא הלחץ היו גבוהות 
יותר בעצים שנחשפו למנת המים מופחתת, וכי הערכים השתנו 
על פני השנה על פי העונה )ערכים נמוכים בסתיו ובאביב וערכים 
גבוהים באמצע הקיץ(. מגמות אלו מקובלות בספרות ומאפיינות 

 

מן הספרות ידוע כי קיים קשר בין מנת ההשקיה  :מנת השקיהכתלות בנשירת פרי ו היסדקות
. עצים הנחשפים למנת מים מופחתת פחות רגישים (1)תמונה  פרינשירת היסדקות ווהרגישות ל

נשירת חנטים במהלך הקיץ ולהפך. במהלך כל אחת משנות המחקר נעשה מעקב אחר היסדקות ול
 600עונות עם  8המעקב אחר אחוז הנשירה של פירות אלו )קוטר הפרי בטיפולים השונים. השתנות 

בעוד  מנת השקיה ונשירת פירות כתוצאה מהיסדקות. ( אפשר לנו ללמוד על הקשר ביןפירות לעונה
חלה ה כך גם ת)ככול שמנת המים על הנשירהבין מנת ההשקיה ואחוז  ישיר היה קשר 2010שבשנת 

כל קשר בין מנת נמצא לא לא היה הדבר כך, והשנים  יתרנשרו( בו פירות שנסדקואחוז הבה יעל
ה תהפירות שנשרו הי כמותניתן לראות כי  .3דוגמא לכך מובאת בגרף  .השירהנההשקיה ואחוז 

עצים שהושקו על פי המלצות ו 120%)עצים מטיפול  גבוההבטיפול בו מנת המים היתה  יותר כהנמו
הדבר מצביע על מורכבות נושא תהליך ההיסדקות בהדרים. כשניסינו לאפיין את אותם  (.מהדרין

 נו בקוטר נמוך יותריליולי התאפי 15היו אלו שב פירות שנסדקו ונפלו, נמצא כי הפירות שנסדקו ונפלו 
 מ"מ בפירות ששרדו(. 21.0 ±0.3מ"מ בפירות שנשרו לעומת  19.7±0.2קוטר ממוצע של )

 

 

תופעת היסדקות פרי ונשירת פירות בחלקת הניסוי  : 1תמונה 
 .חלקהבכתוצאה מאירועי אקלים  בזיתא

 

 

יחס  שם טיפול
 הבשלה

אחוז חומצה 
)%( 

רמת 
סוכר 

)%( 

אחוז מיץ 
)%( 

 מנה משקית. 1

(100%) 

16.9 
AB 

0.7 B 13 A 54 AB 

 מנה מופחתת. 2

(80%) 

14.2  B 1.0        
A 

15 A 54  AB 

 מנה מוגברת. 3

(120%) 

18.5  A 0.8  AB  15  A     
55         

A 

 מנה משקית. 4

 מתח רפה

14.7  B 1.0   A 15  A 50   B 

 מנה משקית. 5

 מתח רפה מאוד

16.6  
AB 

0.9    AB 14   A 51  AB 

 מנה משקית. 6

 מתח רפה מאוד +חיפוי

15.8  
AB 

0.9    AB 15  A 52       
AB 

1: תופעת היסדקות פרי ונשירת  תמונה 
כתוצאה  בזיתא  הניסוי  בחלקת  פירות 

מאירועי אקלים בחלקה.

 

 

 

 

מעקב אחר נשירת פירות במהלך התפתחות הפרי. תהליך הנשירה  :3גרף 
לחודש ספטמבר ונמשך עד  15פרי החל לאחר ה  תשמקורו מהיסדקו

 (.2015 -2014הקטיף.)נתוני 

 

הראה כי ס"מ(  120)בניצב ולאורך השורה עד לעומק של נתוני חישוף השורשים  :חשיפת שורשים
ס"מ העליונים של הקרקע ללא הבדל נראה לעין בין  40 -ב בכל הטיפולים מרבית השורשים ממוקמים

טיפול ואילו ב לכל העומק הרטובהיתה  120% -ו 100%טיפולי הקרקע ב. (2)תמונה  הטיפולים
ה. טיפול חיפוי הפלסטיק התאפיין במערכת שורשים יבש ס"מ היא היתה 80חל מעומק ה, 80%

בנוסף למסת  בפני הקרקע.גם לחות השמר על וענפה גם בחמישה הסנטימטר העליונים מאחר 
הפרושים רדיאלית אל  (מ"מ 2-3)שורשים עבים  היובכל הטיפולים השורשים העיקרית, נמצא כי 

מהאזור  חורףעונת הונראה שהם אלו המספקים לעץ מים ב מעבר לאזור ההרטבה של הטפטפת
 . שבין השורות

תמונה 2: חישוף מערכת 
השורשים בזיתא. ניתן 

לראות כי מרבית השורשים 
מתמקדים בארבעים 

הסנטימטרים העליונים 
של הקרקע, ואת השורשים 
העבים הפרושים רדיאלית 
אל מעבר לאזור ההרטבה 

של הטפטפת 

אות כי מרבית השורשים מתמקדים בארבעים חישוף מערכת השורשים בזיתא. ניתן לר :2תמונה 
העליונים של הקרקע, ואת השורשים העבים הפרושים רדיאלית אל מעבר לאזור  םהסנטימטרי

  טפתהטפההרטבה  של 

 

 מעקב אחר פוטנציאל המים של העץ בעזרת תא לחץ:

פוטנציאל המים מתקבל ממדידת מן הספרות ידוע כי המדד הכי מדויק לקביעת מצב המים של העץ 
(. 4שילבנו מעקב אחר פוטנציאל המים של העצים )גרף  2010. במהלך שנת בעזרת תא לחץ

מהנתונים שנאספו עולה כי קריאות תא הלחץ היו גבוהות יותר בעצים שנחשפו למנת המים 
מופחתת, וכי הערכים השתנו על פני השנה על פי העונה )ערכים נמוכים בסתיו ובאביב וערכים 

השתנות משמעות  .ומאפיינות את כלל העצים מקובלות בספרותאלו מגמות . ים באמצע הקיץ(גבוה
אליו יש לשאוף הערכים לאורך העונה היא כי אין ערך בודד אליו יש לשאוף, ובכל עונה הערך המיטבי 

 20-22על  ויהיה שונה. בעצים שנחשפו למנת המים הגבוהה ערכי תא הלחץ בחודשי הקיץ עמד
טון לדונם מה שמצביע על היותו של זן זה עמיד יחסית  3.9ינו ביבול של יות. עצים אלו אופאטמוספר

אטמוספרות ואילו  16עד  11סביב  נעים המקובלים באשכולית למשל הערכים המיטביים ליובש.
מאחר ולתנאי הגידול השפעה על הערכים אטמוספרות.  8עד  7סביב נעים באבוקדו הערכים 

יהיה שונה מזה שיאופיין אי משור החוף נתכי הערך המיטבי אליו צריך להכווין בהנמדדים, ברור 
 לתנאי הנגב.

 . עונת השנה\כתלות באקליםבטיפולים השונים ערכי תא לחץ השתנות . 4גרף 
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סיכום
יבול ומנת השקיה: 

בדיונים אותם ערכנו במהלך השנים עלתה תהיה האם הערכים 
הנמוכים של מנות ההשקיה אותם ישמנו בשטח הם תוצר של 
זרימת מים תת קרקעית כזו או אחרת שלא היינו מודעים אליה. 
מסתבר שכבר קרו מקרים שכאלו והדבר אכן אפשרי )שוקי 
קנוניץ(. על מנת לשלול אפשרות זו ערכנו בשנת 2016 בדיקה 
בשטח. על בסיס תוצאות קידוחי קרקע שעשינו בין שורות 
העצים, בהם ירדנו לעומק של עד 150 ס”מ, בחלקת המחקר 
שלנו אין כל זכר למקור מים חיצוני )טבלה 7( והקרקע שיבשה. 

לפיכך, ניתן לאמור כי בתנאי הגידול של זיתא )התאדות של 
1640 מ”מ, ורמת משקעים של 600 מ”מ( ניתן לשמר יבול של 
3.9 טון לדונם )קוטר פרי של 64.8 מ”מ( על בסיס השקיה שנתית 
של 440 מ”מ. מנת השקיה שכזו שומרת על צימוח מרוסן מה 
שמפחית בצורה ניכרת את הצורך בגיזומים. שימוש במנת מים 
מופחתת מחייב גם הפחתה במנות הדשן המיושמות בשטח עקב 
הסכנה שבהמלחת הקרקע עם עודפי דשן. הערך של 440 מ”מ 
נשמע פשוט ליישום אך למעשה הוא מגלם בתוכו חלוקה נכונה 
של מנות המים לאורך העונה. הדבר ניתן להיעשות רק בחלקות 

את כלל העצים. משמעות השתנות הערכים לאורך העונה היא 
כי אין ערך בודד אליו יש לשאוף, ובכל עונה הערך המיטבי 
אליו יש לשאוף יהיה שונה. בעצים שנחשפו למנת המים הגבוהה 
ערכי תא הלחץ בחודשי הקיץ עמדו על 20-22 אטמוספרות. 
עצים אלו אופיינו ביבול של 3.9 טון לדונם מה שמצביע על 
היותו של זן זה עמיד יחסית ליובש. באשכולית למשל הערכים 
המיטביים המקובלים נעים סביב 11 עד 16 אטמוספרות ואילו 
באבוקדו הערכים נעים סביב 7 עד 8 אטמוספרות. מאחר ולתנאי 
הגידול השפעה על הערכים הנמדדים, ברור כי הערך המיטבי 
אליו צריך להכווין בתנאי משור החוף יהיה שונה מזה שיאופיין 

לתנאי הנגב.

כתלות  בטיפולים השונים  לחץ  ערכי תא  השתנות   .4 גרף 
באקלים\עונת השנה. 

אות כי מרבית השורשים מתמקדים בארבעים חישוף מערכת השורשים בזיתא. ניתן לר :2תמונה 
העליונים של הקרקע, ואת השורשים העבים הפרושים רדיאלית אל מעבר לאזור  םהסנטימטרי

  טפתהטפההרטבה  של 

 

 מעקב אחר פוטנציאל המים של העץ בעזרת תא לחץ:

פוטנציאל המים מתקבל ממדידת מן הספרות ידוע כי המדד הכי מדויק לקביעת מצב המים של העץ 
(. 4שילבנו מעקב אחר פוטנציאל המים של העצים )גרף  2010. במהלך שנת בעזרת תא לחץ

מהנתונים שנאספו עולה כי קריאות תא הלחץ היו גבוהות יותר בעצים שנחשפו למנת המים 
מופחתת, וכי הערכים השתנו על פני השנה על פי העונה )ערכים נמוכים בסתיו ובאביב וערכים 

השתנות משמעות  .ומאפיינות את כלל העצים מקובלות בספרותאלו מגמות . ים באמצע הקיץ(גבוה
אליו יש לשאוף הערכים לאורך העונה היא כי אין ערך בודד אליו יש לשאוף, ובכל עונה הערך המיטבי 

 20-22על  ויהיה שונה. בעצים שנחשפו למנת המים הגבוהה ערכי תא הלחץ בחודשי הקיץ עמד
טון לדונם מה שמצביע על היותו של זן זה עמיד יחסית  3.9ינו ביבול של יות. עצים אלו אופאטמוספר

אטמוספרות ואילו  16עד  11סביב  נעים המקובלים באשכולית למשל הערכים המיטביים ליובש.
מאחר ולתנאי הגידול השפעה על הערכים אטמוספרות.  8עד  7סביב נעים באבוקדו הערכים 

יהיה שונה מזה שיאופיין אי משור החוף נתכי הערך המיטבי אליו צריך להכווין בהנמדדים, ברור 
 לתנאי הנגב.

 . עונת השנה\כתלות באקליםבטיפולים השונים ערכי תא לחץ השתנות . 4גרף 
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בהן ישנו מעקב יומי ורציף אחר מצב המים בעצים. בלא מעקב 
שכזה ניתן מהר מאוד להכניס את העצים לעקה חזקה שתפגע 
ביבולים. כמו כן הערך אינו קבוע ומשתנה בין השנים בהתאם 
לתנאי האקלים של אותה עונה, ומצב העצים. נכון להיום קשה 
וזולים אשר  למצוא בשוק כלי מדידה שיהיו מספיק אמינים 
יאפשרו מעקב רציף ומדויק אחר מצב המים של העצים במטע. 
משמעות הדבר, שבפועל נמשיך בשטח להשקות על בסיס מקדמי 
השקיה. יחד עם זאת ברור שביחס לזני ההדרים האחרים ניתן 

לצמצם את מנת המים המשמשת לגידול האור.

7: רטיבות הקרקע בין השורות )אחוז משקלי( כתלות  טבלה 
בעומק הדיגום. המדידה נערכה באוקטובר 2016 לפני תחילת 
עונת הגשמים. הקרקע בחלקה הינה מסוג סיאן חרסיתי חולי. 

אותיות שונות מייצגות שוני מובהק בין הערכים.

רטיבות )% משקלי( עומק דיגום )ס”מ(

d 4.3 0-30

c 12.2 30-60

ab 14.4 60-90

a 15.2 90-120

bc 13.4 120-150

תודות: תודות למגדלים ולמועצת הצמחים שמימנו את המחקר. 
לחברות השותפות מהדרין שנשאה בכל הקשור להחזקה השוטפת 
של החלקה, לנטפים שהקימה את מערך ההשקיה והטנסיומטרים 

המשדרים, ולגניגר שנשאה בעלויות הקמת ופרישת החיפוי. 
 

נתונים שמעבר: 
מדידות פוטנציאל המים: נתוני תא לחץ לאורך השנה בטיפולים 
השונים מצביע על כך שאם ירצו להשתמש במדד זה לקביעת 
ערכי השקיה בעצים, אז הדבר יחייב כיול. הכיול יצטרך להיות 
לאזורי האקלים השונים ולעונות השנה השונות. ישנם גידולים 
בארץ בהם משתמשים במדד תא הלחץ להכוונת ההשקיה. 
תדירות המדידה בחלקות אלו עומד על אחת לשבועיים והמדידה 
נעשית על ידי איש שרות שעובר בין המגדלים השונים ולא על 
החזקה של ציוד מדידה ברמת החקלאי הבודד. במידה ובעתיד 
יהיה ניתן לבצע מדידה זו באופן אוטומטי, יהיה לדבר יתרון רב. 
היסדקות: מניתוח תופעת ההיסדקות בחלקה עולה כי השלב 
הקובע להיות הפרי רגיש או עמיד להיסדקות נקבע בשלב הראשון 
של התפתחות הפרי, שלב חלוקת התאים. הפירות שהיו גדולים 
יותר בשלב זה ייסדקו פחות במהלך ספטמבר-אוקטובר. נראה 
כי יש למקד את הניסיון להפחתת היסדקות בשלבים הראשונים 

להתפתחות הפרי.
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תרגום מעיתונות חו"ל
Fruitnet Freshplaza ,F.H.magazine,

Eurofruit , Freshfruitportal ,FreshProduce, 
Asiafruit, Americafruit,

צרות של אחרים
מאת כתבנו בשפלה החוף 

הסיכון  מורידים  הדרים 
לדימנסיה

מחקר ביפן חקר את הקשר בין אכילת 
פירות הדר לבין התפתחות דימנסיה בשלב 
כי צריכת  מאוחר בחיים, המחקר מצא 
הדרים קשורה עם שכיחות נמוכה יותר 
של המחלה. הסקר המקורי כלל קבוצה 
של גברים ונשים מעל גיל 65 המתגוררים 
ביפן. המעקב נמשך 5-7 שנים,  והחוקרים 
13,373 אנשים  השתמשו בתגובות של 

לצורך המחקר.

לימון ספרדי ל 17/18 ללא 
שינוי.   

תחזית ייצור לימונים לעונת 2017/2018 
מספרד ללא שינוי. כאשר האומדן הראשוני 

הוא 1.080.000 טון.
נה  לעו ן  י הקמפי כי  נמסר  עוד 
הקודמתשהסתיים בסוף אוגוסט הגיע ל- 
1.090.000 טון לעומת הממוצע של עשר 

השנים האחרונות -899,505טון. 

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:

Fruitnet   
Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
Eurofruit , 

Freshfruit  portal ,    
FreshProduce   , Asiafruit, 

Americafruit, 
 

מאת כתבנו 
 בשפלת החוף.

 
  מבננות בבירות חג מולדעץ 

 
 

 בריטניה  LIDL -פרס ל
הפרס ניתן בעבור עידוד ילדים לאכול 

ולשנות את הרגלי  מוצרי מזון בריאים
התזונה שלהם במטרה להשפיע על 

 הוריהם לקנות מוצרי פרי וירק טריים.  
 

 חממה בונים  והולנד סין

 
 . דונם 22של  בהיקף בבייג׳ינג החממות

 
 
 
 

  לימון למקסיקו,ארגנטינה 
של   הפיקוח  שויותרעסקה בין נחתמה 

ארגנטינה ומקסיקו לאפשר יצוא לימון 
  .למקסיקו

 
 הסיכון לדימנסיה מורידיםהדרים 

כילת מחקר ביפן חקר את הקשר בין א
יה סמניפירות הדר לבין התפתחות ד

מצא כי המחקר בשלב מאוחר בחיים, 
ורה עם שכיחות צריכת הדרים קש

המקורי  סקרה .המחלהנמוכה יותר של 
כלל קבוצה של גברים ונשים מעל גיל 

 5-7המתגוררים ביפן. המעקב נמשך  65
שנים , והחוקרים השתמשו בתגובות 

 אנשים לצורך המחקר. 13,373של 
 
 נגנבו בהודו ןטו 25000 

טון בצל נגנבה  25000כמות של 
 מדינה גדולה במרכז הודו.ב
 

    ללא שינוי. 17/18לימון ספרדי ל 
ייצור לימונים לעונת תחזית 

מספרד ללא שינוי. כאשר  2017/2018
 .טון 1.080.000האומדן הראשוני הוא 

 הקודמת עוד נמסר כי הקמפיין לעונה 
  -גיע להסתיים בסוף אוגוסט הש

צע של טון לעומת הממו 1.090.000
  .טון -899,505 עשר השנים האחרונות

 
 מחסור באתרוגים

יהודים רבים ברחבי העולם משתמשים 
באתרוגים שמגדלים באזור קלבריה 

באיטליה. חורף קר בחודש ינואר הרס 
  "״היה קשהיבול האתרוגים , מ 80%

  .לקיים את מצוות החג
 
 
 
 
 

עץ חג מולד מבננות בבירות 
ה-greening מתפשט 

מזרחה 
בסקר שנערך בקליפורניה נמצא עץ 
אשכוליות נגוע במחלה בריברסייד.
ם ש ב ם  ג ה  ע ו ד י ה ה  ל ח מ ה
וגילוי  HLB מתפשטת ע״י חיידק, 
המחלה על עץ אחד פירושו שכל עצי 
ההדר באזור נמצאים בסיכון. המחלה 
זוהתה ביותר מ-70 עצים ברחבי לוס 
אנג׳לס ואורנג׳ קאונטי מאז 2012, 
אך זו פעם ראשונה שהמחלה מתגלה 
גם באזור ריברסייד. המחלה פגעה 
קשות בתעשיית ההדרים בפלורידה 
יבול של כ-30% משנת  והשחיתה 

1998 עד 2017

  בצ'ילה Drosophilaמנוונת של  ףכנ

 
לראשונה  מצאו מספר חודשים נלפני 

דגימות של כנף   בצ'ילהבתוך מלכודות 
 .Drosophila-מנוונת של 

 
  מתפשט מזרחה greening-ה

בסקר שנערך בקליפורניה נמצא עץ 
 בריברסייד.במחלה אשכוליות נגוע 

 הידועה גם בשם  המחלה
HLB    מתפשטת ע״י חיידק, וגילוי

המחלה על עץ אחד פירושו שכל עצי 
המחלה    ההדר באזור נמצאים בסיכון.

 סעצים ברחבי לו 70-ביותר מזוהתה 
, אך זו 2012אנג׳לס ואורנג׳ קאונטי מאז 

פעם ראשונה שהמחלה מתגלה גם באזור 
המחלה פגעה קשות  ריברסייד.

בתעשיית ההדרים בפלורידה והשחיתה 
 2017עד  1998משנת  30%-יבול של כ

 
 ישפיע על השוק Brexit-ה

 
על פי הערכות שונות שוק הפרי והירק 

ויכול להוביל   Brexit -עלול לסבול מה
בהתחשב ברגישות השוק ים ללחץ מחיר

כ יש חשש "במגזר התוצרת הטרייה. כמו
כאשר לסחר בין בריטניה לאפריקה 
  מדינות באפריקה עלולות להפסיד

עזיבת בריטניה את בלשווקים אחרים 
 . הגוש האירופאי

 ,מצרים2017/18 צפי חיובי 

 
אחוזים בהדרי מצרים  5עליה צפויה של 

כתוצאה ממזג אויר אופטימלי וגידול 
 1.6-ליון טון ל ימ 1.52בשטחים. מ 

עליה משמעותית בביקוש  העונה.
בשוק המקומי ובשווקי הייצוא   לתפוזים

עקב תמיכת הממשלה ופיחות המטבע 
  המקומי. 

 
 עתיד ורוד בירדן

 
 . הנורבגיונסיך הכתר הירדני המלך בתמונה:

עם פתיחת התחנה של פרויקט ״יער 
מהפכה  ננתמתכסהרה״ בעקבה, ירדן 

טקס   בשימוש בקרקע הצחיחה שלה.
בנוכחות המלך   חנוכת התחנה  היתה

 Haakonעבדאללה השני והנסיך 
 להלן חלק מפרקי התכנית: מנורווגיה.

 בשנה  טון של ירקות 130עד  -
 ליטר מים מתוקים ביום 10,000 -
-ייצור חשמל סולארי מלוחות פוטו -

 וולטאים
 לוחממות על שטח גד 2 -
 בריכות מלח לייצור מלח -
 

 
 

צפי חיובי2017/18,מצרים
עליה צפויה של 5 אחוזים בהדרי מצרים 
וגידול  אופטימלי  אויר  ממזג  כתוצאה 
 -1.6 ל  טון  מיליון   1.52 מ  בשטחים. 
העונה. עליה משמעותית בביקוש לתפוזים  
בשוק המקומי ובשווקי הייצוא עקב תמיכת 

הממשלה ופיחות המטבע המקומי.  

 Maersk Line פרס הובלה במכולות,

 
 -ב"מוביל השנה "החברה נבחרה כ

המנצח הוכרז בה בתום תחרות  2017
 Maersk -בסינגפור. השופטים בחרו ב

על התקדמותה המתמשכת ברשת, 
ובמימון   בפתרונות דיגיטליים מובילים

מתמשכת ה"זוהי הכרה בתמיכה  סחר.ה
שראינו מהלקוחות ומהעמיתים שלנו 
במהלך תקופה מאתגרת עבור מארסק 

ליין", אמר מנכ"ל דרום מזרח אסיה של 
מארסק . "זה גם נהדר לתת את הפרס 
בחזרה לעובדים שלנו שבאמת מגיע 

 ."להם
 

  הספרדים ״עוברים״ לאסיה

 
יותר   יצואני הדרים מספרד עוברים
התחרות   ויותר לשווקים באסיה עקב

  באירופה ובארה״ב.  הגוברת ממרוקו 
בניגוד למרוקו ולמתחרים אחרים כמו 

מקסיקו, צ'ילה ופרו, ארה"ב מטילה 
תעריף על יבוא הדרים מספרד, במחיר 

מה שהופך את  ,יורו לק"ג  0.019של 
 ספרד לתחרותית פחות מיריבותיה.

על פי דיווח ממשרד הכלכלה והמסחר 
של ספרד בוושינגטון, חלקה של ספרד 

בשוק ההדרים בארה"ב הולך ופוחת, 
 בהשוואה  2016-ב  29.65%ועומד על 

 .14/  2013-ב  34.6%-ל 
 

 ת מכירה חדשה באלברט היין שיט

 
סיוני ינזו המופעלת באופן טכניקה 

בהולנד מבוססת על כרטיס לקוח או 
אפליקציה באייפון המאפשרת קניה 

  בחנות ללא התערבות הקופה.
סיון נערך לתקופה של חצי שנה יהנ

 2018בהצלחה מרובה וכבר ביוני 
  .סיוןילנחנויות של הרשת עוד יתווספו 

 
 בישראל אגרונומים פלסטינים

קבוצת אגרונומים פלשתינאים השלימה 
לשפר  מטרה, בבטיפוח אבוקדוהכשרה 

 את יבול האבוקדו בשטחים פלסטיניים.
המשתתפים סיירו במטעי האבוקדו 

 ונפגשו עם מגדלים ישראלים.

 
 

  האיחוד האירופינורבגיה ו
גיה סיימו משא בהאיחוד האירופי ונור

  לשיפור הסחר של מוצרים חקלאיים.  ומתן
להסכם  גיעוה הםעל פי הודעה לעיתונות, 

אשר יאפשר סחר דו צדדי במוצרים חקלאיים, 
לחזק את   מאפשר ליצואני האיחודההסכם 

 למוצרים חקלאיים.מעמדם בשוק הייצוא 
 
 
 
 

במכולות,  הובלה  פרס 
Maersk Line
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ומהעמיתים שלנו במהלך תקופה מאתגרת 
עבור מארסק ליין", אמר מנכ"ל דרום 
מזרח אסיה של מארסק. "זה גם נהדר 
לתת את הפרס בחזרה לעובדים שלנו 

שבאמת מגיע להם."

שיטת מכירה חדשה 
באלברט היין 

טכניקה זו המופעלת באופן ניסיוני בהולנד 
מבוססת על כרטיס לקוח או אפליקציה 
ללא  בחנות  קניה  המאפשרת  באייפון 

התערבות הקופה. 
שנה  חצי  של  לתקופה  נערך  הניסיון 
בהצלחה מרובה וכבר ביוני 2018 יתווספו 

עוד חנויות של הרשת לניסיון. 
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מתמשכת ה"זוהי הכרה בתמיכה  סחר.ה
שראינו מהלקוחות ומהעמיתים שלנו 
במהלך תקופה מאתגרת עבור מארסק 

ליין", אמר מנכ"ל דרום מזרח אסיה של 
מארסק . "זה גם נהדר לתת את הפרס 
בחזרה לעובדים שלנו שבאמת מגיע 

 ."להם
 

  הספרדים ״עוברים״ לאסיה

 
יותר   יצואני הדרים מספרד עוברים
התחרות   ויותר לשווקים באסיה עקב

  באירופה ובארה״ב.  הגוברת ממרוקו 
בניגוד למרוקו ולמתחרים אחרים כמו 

מקסיקו, צ'ילה ופרו, ארה"ב מטילה 
תעריף על יבוא הדרים מספרד, במחיר 

מה שהופך את  ,יורו לק"ג  0.019של 
 ספרד לתחרותית פחות מיריבותיה.

על פי דיווח ממשרד הכלכלה והמסחר 
של ספרד בוושינגטון, חלקה של ספרד 

בשוק ההדרים בארה"ב הולך ופוחת, 
 בהשוואה  2016-ב  29.65%ועומד על 

 .14/  2013-ב  34.6%-ל 
 

 ת מכירה חדשה באלברט היין שיט

 
סיוני ינזו המופעלת באופן טכניקה 

בהולנד מבוססת על כרטיס לקוח או 
אפליקציה באייפון המאפשרת קניה 

  בחנות ללא התערבות הקופה.
סיון נערך לתקופה של חצי שנה יהנ

 2018בהצלחה מרובה וכבר ביוני 
  .סיוןילנחנויות של הרשת עוד יתווספו 

 
 בישראל אגרונומים פלסטינים

קבוצת אגרונומים פלשתינאים השלימה 
לשפר  מטרה, בבטיפוח אבוקדוהכשרה 

 את יבול האבוקדו בשטחים פלסטיניים.
המשתתפים סיירו במטעי האבוקדו 

 ונפגשו עם מגדלים ישראלים.

 
 

  האיחוד האירופינורבגיה ו
גיה סיימו משא בהאיחוד האירופי ונור

  לשיפור הסחר של מוצרים חקלאיים.  ומתן
להסכם  גיעוה הםעל פי הודעה לעיתונות, 

אשר יאפשר סחר דו צדדי במוצרים חקלאיים, 
לחזק את   מאפשר ליצואני האיחודההסכם 

 למוצרים חקלאיים.מעמדם בשוק הייצוא 
 
 
 
 

נורבגיה והאיחוד האירופי 
האיחוד האירופי ונורבגיה סיימו משא ומתן  לשיפור הסחר של מוצרים חקלאיים. 
על פי הודעה לעיתונות, הם הגיעו להסכם אשר יאפשר סחר דו צדדי במוצרים 
חקלאיים, הסכם המאפשר ליצואני האיחוד  לחזק את מעמדם בשוק הייצוא 

למוצרים חקלאיים.
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מחסור באתרוגים
יהודים רבים ברחבי העולם משתמשים 
באתרוגים שמגדלים באזור קלבריה 
ינואר  חורף קר בחודש  באיטליה. 
הרס 80% מיבול האתרוגים,  ״היה 

קשה"לקיים את מצוות החג.

טנגרינה מסין  לראשונה 
במוסקבה 

משלוח ראשון ברכבת של טנגרינות מסין, 
נמכר   200.000$ בשווי  טון   -205 כ 

במוסקבה.

  לראשונה במוסקבה  טנגרינה מסין
 ,משלוח ראשון ברכבת של טנגרינות מסין 

 .נמכר במוסקבה 200.000$טון בשווי  205-כ 

 
 

 יבול נמוך בפלורידה

 
פלורידה ממשיך לרדת ביבול התפוזים 

כתוצאה מהוריקן אירמה. התחזית האחרונה 
עם   - 2017-18בעונת   8%  צופה ירידה של

 33%-האומדן החדש, היבולים יהיו נמוכים ב 
ומספר התיבות הנמוך  -מהעונה הקודמת 
    1944-45 ביותר מאז עונת 

 
 תפוזיםלהזדמנות  הובלה,מחירי  ספרד,

 
התפוזים מתפתח במהירות לאור  קמפיין

הכמות הנמוכה והבשלה טובה של הפרי. 
למרות שהמכירות החלו לאט, השוק צפוי 

 navel-וה navel-להשתפר עם הגעתו של ה
late    בעוד כמויות הקלמנטינות

בהדרגה .לדברי גורמים בספרד ,   יורדות
"החלק השני של העונה הוא בדרך כלל טוב 

ת והן מבחינת הביקוש יותר הן מבחינת איכו
  והמחירים.

 
 

 
 

   EConTray- אריזות קרטון חדשות
 

 
שני עיצובים חדשים של אריזות קרטון גלי, 
אחד לפרי הדר המפחית פגיעה בפרי במשך 

והשני שמפחית את המשקל והנפח .   ההובלה
 זכו בפרסי עיצוב יוקרתיים בבריסל.  שניהם

העולם הרעיון של פרי המועבר מצד אחד של 
המונע נזק  לצד השני ע״ג ״שטיח קסמים״

למוצר תוך הימנעות מכל סוג של השפעה 
תיבת הדרים  .מזיקה על הסביבה נראה מופרך

V50  צעד גדול קדימה . עשויה להביא את זה 
 

  הדולר. דאגה מ״ירידת״  צ׳ילה,

 
 ,פזו  607 -ל דולר אמריקאי שווה

לרדת מאז הדולר החל  שפל של שנתיים.
בדצמבר למרות  17- ילה ב’הבחירות בצ

   . אוירה כלכלית חיובית
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנע דריסת ילדפרי ראדאר במשאית 

ראדאר במשאית פרי מנע 
דריסת ילד

יוצא מאוטובוס בית-ספר ופגיעתו  ילד 
הבלמים  מערכת  נמנעת.  משאית  ע”י 
האוטומטית של המשאית מופעלת ומצילה 
את הילד ממוות. המשאיות להובלת פרי 
וירק בנורבגיה מצוידות במכ"ם המזהה 
הולכי רגל ומפעיל באופן אוטומטי את 

מערכת הבלמים במקרה חירום.  

 
ספר ופגיעתו -אוטובוס ביתיוצא מילד 

י משאית נמנעת. מערכת הבלמים ”ע
האוטומטית של המשאית מופעלת 

המשאיות  .ומצילה את הילד ממוות
להובלת פרי וירק בנורבגיה מצוידות 

במכ"ם המזהה הולכי רגל ומפעיל 
באופן אוטומטי את מערכת הבלמים 

  במקרה חירום. 
  

 אניה חדשה להובלת מיץ תפוזים

 
 Seatradeחברת הספנות ההולנדית 

חונכת אניה להובלת מיץ תפוזים קפוא. 
ודית נבנתה בסין ומחליפה עיהאניה הי

על   ישנה להובלת מיץ בתפזורת אניה
  הקו בין קוסטה ריקה לפלורידה.

 
  מכירות בקנדה קידוםספרד, 

 38.4%-היצוא הספרדי לקנדה גדל ב 
-, והגיע ל 2017בין ינואר לספטמבר 

מיליון  151.6)מיליון דולר קנדי  19.4
דולר(, בין השאר הודות לפופולריות 

 הגוברת של איכות הפרי בשוק זה.
הן  2017התוצאות שהושגו בשנת 

מאלו שהושגו בכל   והות, וגבטובות

״היתרון לדברי יבואן מקומי  .2013שנת 
של קניית פירות מספרד הוא המוניטין 

ידוע שבספרד יש פירות באיכות הרב ; 
 גבוהה ואספקה מסודרת בכל הזנים״.

 
  לא נפגעו  קרה בקליפורניה ,ההדרים 

 
מגדלי הדרים בעמק המרכזי של 

קליפורניה לא חוו את הטמפרטורות 
לפני חג המולד. שירות   הנמוכות, שהיו

מזג האויר הלאומי הזהיר כי 
הטמפרטורות עלולות לרדת ולגרום נזק 
בחלקים הדרומיים של עמק סן חואקין, 
עם זאת, הטמפרטורות בסופו של דבר 

.  מעלות צלסיוס 3 -לא ירדו מתחת ל
זמן רב,   האוויר הקר לא נמשך מזג

 את החששות של המגדלים.והפחית 
 

 איכות טובה ,סין 

 
יש שיפור הנייבל למרות ירידה בכמות 

, הפרי מתוק ובמחירמשמעותי באיכות 

מכירות  קידום  ספרד, 
בקנדה 

היצוא הספרדי לקנדה גדל ב 38.4%- 
והגיע   ,2017 ינואר לספטמבר  בין 
ל 19.4- מיליון דולר קנדי   )151.6 
ת  ו הוד השאר  בין  דולר(,  מיליון 
לפופולריות הגוברת של איכות הפרי 

בשוק זה.
2017 הן  התוצאות שהושגו בשנת 
שהושגו  מאלו  וגבוהות   טובות, 
בכל שנת 2013. לדברי יבואן מקומי 
פירות מספרד  קניית  ״היתרון של 
הוא המוניטין הרב ; ידוע שבספרד 
ואספקה  גבוהה  יש פירות באיכות 

מסודרת בכל הזנים״.

קרה בקליפורניה, ההדרים  
לא נפגעו 

מגדלי הדרים בעמק המרכזי של קליפורניה 
לא חוו את הטמפרטורות הנמוכות, שהיו  
לפני חג המולד. שירות מזג האויר הלאומי 
כי הטמפרטורות עלולות לרדת  הזהיר 
ולגרום נזק בחלקים הדרומיים של עמק 
סן חואקין, עם זאת, הטמפרטורות בסופו 
3 מעלות  ירדו מתחת ל-  של דבר לא 
צלסיוס.מזג האוויר הקר לא נמשך  זמן 
רב, והפחית את החששות של המגדלים.

 
ספר ופגיעתו -אוטובוס ביתיוצא מילד 

י משאית נמנעת. מערכת הבלמים ”ע
האוטומטית של המשאית מופעלת 

המשאיות  .ומצילה את הילד ממוות
להובלת פרי וירק בנורבגיה מצוידות 

במכ"ם המזהה הולכי רגל ומפעיל 
באופן אוטומטי את מערכת הבלמים 

  במקרה חירום. 
  

 אניה חדשה להובלת מיץ תפוזים

 
 Seatradeחברת הספנות ההולנדית 

חונכת אניה להובלת מיץ תפוזים קפוא. 
ודית נבנתה בסין ומחליפה עיהאניה הי

על   ישנה להובלת מיץ בתפזורת אניה
  הקו בין קוסטה ריקה לפלורידה.

 
  מכירות בקנדה קידוםספרד, 

 38.4%-היצוא הספרדי לקנדה גדל ב 
-, והגיע ל 2017בין ינואר לספטמבר 

מיליון  151.6)מיליון דולר קנדי  19.4
דולר(, בין השאר הודות לפופולריות 

 הגוברת של איכות הפרי בשוק זה.
הן  2017התוצאות שהושגו בשנת 

מאלו שהושגו בכל   והות, וגבטובות

״היתרון לדברי יבואן מקומי  .2013שנת 
של קניית פירות מספרד הוא המוניטין 

ידוע שבספרד יש פירות באיכות הרב ; 
 גבוהה ואספקה מסודרת בכל הזנים״.

 
  לא נפגעו  קרה בקליפורניה ,ההדרים 

 
מגדלי הדרים בעמק המרכזי של 

קליפורניה לא חוו את הטמפרטורות 
לפני חג המולד. שירות   הנמוכות, שהיו

מזג האויר הלאומי הזהיר כי 
הטמפרטורות עלולות לרדת ולגרום נזק 
בחלקים הדרומיים של עמק סן חואקין, 
עם זאת, הטמפרטורות בסופו של דבר 

.  מעלות צלסיוס 3 -לא ירדו מתחת ל
זמן רב,   האוויר הקר לא נמשך מזג

 את החששות של המגדלים.והפחית 
 

 איכות טובה ,סין 

 
יש שיפור הנייבל למרות ירידה בכמות 

, הפרי מתוק ובמחירמשמעותי באיכות 

גרמניה,  72% אוכלים פרי 
רבע מהגרמנים קונים חטיפים/כריכים 
לפחות פעם בשבוע, 74%מבקרים 

במסעדה לפחות פעם בחודש.
תשעה מתוך עשרה גרמנים מתייחסים 
כמו  הספר  בבית  התזונתי  לחינוך 

למתמטיקה, גרמנית ואנגלית.  
"החינוך התזונתי צריך להיות מושרש 
היטב בתכנית הלימודים - רצוי כנושא 
נפרד", נאמר ע"י עורכי דו"ח התזונה.

רוב  מיטביים,ועסיסי עקב תנאי מזג אויר 
הפרי גדל על גבעות בטמפרטורה 

בין יום  "אופטימלית והפרשי טמפ
גם תנאי הגידול שופרו עקב  ולילה.

שימוש נכון בדשנים והזנה נכונה של 
  העץ.

 
 צפה"פרי על "הר, ולנסיה

  
עקב תנאי  נזק לענף ההדרים בולנסיה

מזג אויר. נשירת פרי מסיבית בעקבות 
משבי רוח עזים שהגיעו למהירות של 

הותירו פרדסים רבים כאשר קמ״ש.  100
מכוסה בפירות שנפלו. פרדסן   הקרקע

"החלק העליון של העץ הוא  מקומי :
...יש ביותר  מאחר והוא גם החשוף פגיע

מהפרי על  50%לי מטעי מנדרינה  עם 
חירי השוק אשר היו גבוהים הקרקע״...מ

ק״ג משנה קודמת עשויים סנט ל 5-10 -ב
  חוסר פרי. קבלעלות ע

 
  הגבוה רטורהמרוקו, טמפ

 
ממרוקו  מנדרינותכמות הייצוא של 

עקב   2018  עלולה לרדת במהלך
  אוגוסט -טמפרטורות גבוהות ביולי 

בהשוואה  20%צפויה ירידה של . 2017

 -הייצוא ירד ללשנה שעברה כאשר 
השוק הרוסי והאירופאי . טון 420.000

טון  373.000 -כ  ״לוקחים״ בד״כאשר 
  המובילים.עשויים גם בשנה זו להיות 

 
 , מחיר טובישראל, פרי אקזוטי

 

 
 

החורף הגיע סוף סוף לישראל ומטעי 
  ת.טובוהאקזוטיים מצפים לתשואות 

והביקוש  מסתיימתקומקוואט ה״עונת 
 יורד , אבל המוצר עדיין זמין "

 
  אוכלים  פרי  72%גרמניה , 

 רבע מהגרמנים קונים חטיפים/כריכים
מבקרים   74% לפחות פעם בשבוע,

 במסעדה לפחות פעם בחודש.
תשעה מתוך עשרה גרמנים מתייחסים 

לחינוך התזונתי בבית הספר כמו 
   נגלית.אלמתמטיקה, גרמנית ו

צריך להיות מושרש  "החינוך התזונתי
רצוי כנושא  -היטב בתכנית הלימודים 

 ח התזונה."דו עורכיי "נפרד", נאמר ע
 
 
 

 איטליה , תפוזי דם

ולנסיה, פרי על "הרצפה"
 נזק לענף ההדרים בולנסיה עקב תנאי 
מזג אויר. נשירת פרי מסיבית בעקבות 
רוח עזים שהגיעו למהירות של  משבי 
100 קמ״ש. הותירו פרדסים רבים כאשר 
הקרקע  מכוסה בפירות שנפלו. פרדסן 
מקומי : "החלק העליון של העץ הוא פגיע 
מאחר והוא גם החשוף ביותר...יש לי מטעי 
מנדרינהעם 50% מהפרי על הקרקע״...
מחירי השוק אשר היו גבוהים ב- 5-10 
סנט לק״ג משנה קודמת עשויים לעלות 

עקב חוסר פרי. 

 

 
הפרי הסיציליאני יוצא דופן בארומה 

לפרי  מיץ.באחוז הבטקסטורה ו
מאפיינים בריאותיים ייחודיים כמו 

 מתפוז רגיל ( 40%-)גבוה ב Cויטמין 
 .גבוהה ניןאנתוציאתכולת ו
 

 11קומה אוכל בננה בעטלף 

 
 בבית התעלומה של היעלמות פירות 

  סינגפור נפתרה. פרטי ב
 

  סערה בנמל רוטרדם 

 
 

פריקת בשל סערה חזקה לא היתה 
״כולם חיכו בחוסר סבלנות אוניות פרי .

בשערים, כי כל העולם מחכה לפרי. עם 
הטבע .  לא ניתן לשלוט באיתני  זאת,

 מצב כזה קורה אחת לשנה לכל היותר.
וזה קרה בשבוע הראשון השנה ", מסכם 

העבודה החלה  רוטרדם.במסוף המנהל 
  שוב ביום רביעי לאחר החג.

 
  עלים.-ספרד, ביקוש טוב למנדרינה 

 
עלים.  -עליה דרסטית במחירי מנדרינות 

יורו למגש    10-12-ל המחירים הגיעו 
גם  "נוב/טובריורו באוק 7-8לעומת 

מחירי המנדרינית הרגילות שומרים על 
יורו  9.50-10.00-יציבות ונמכרים ב

  ממרוקו.הקשה למרות התחרות 
 

 

 

 
הפרי הסיציליאני יוצא דופן בארומה 

לפרי  מיץ.באחוז הבטקסטורה ו
מאפיינים בריאותיים ייחודיים כמו 

 מתפוז רגיל ( 40%-)גבוה ב Cויטמין 
 .גבוהה ניןאנתוציאתכולת ו
 

 11קומה אוכל בננה בעטלף 

 
 בבית התעלומה של היעלמות פירות 

  סינגפור נפתרה. פרטי ב
 

  סערה בנמל רוטרדם 

 
 

פריקת בשל סערה חזקה לא היתה 
״כולם חיכו בחוסר סבלנות אוניות פרי .

בשערים, כי כל העולם מחכה לפרי. עם 
הטבע .  לא ניתן לשלוט באיתני  זאת,

 מצב כזה קורה אחת לשנה לכל היותר.
וזה קרה בשבוע הראשון השנה ", מסכם 

העבודה החלה  רוטרדם.במסוף המנהל 
  שוב ביום רביעי לאחר החג.

 
  עלים.-ספרד, ביקוש טוב למנדרינה 

 
עלים.  -עליה דרסטית במחירי מנדרינות 

יורו למגש    10-12-ל המחירים הגיעו 
גם  "נוב/טובריורו באוק 7-8לעומת 

מחירי המנדרינית הרגילות שומרים על 
יורו  9.50-10.00-יציבות ונמכרים ב

  ממרוקו.הקשה למרות התחרות 
 

 

איטליה,  תפוזי דם
בארומה  דופן  יוצא  הסיציליאני  הפרי 
בטקסטורה ובאחוז המיץ. לפרי מאפיינים 
בריאותיים ייחודיים כמו ויטמין C )גבוה 
ב-40% מתפוז רגיל( ותכולת אנתוציאנין 

גבוהה.

עטלף אוכל בננה בקומה 11
התעלומה של היעלמות פירות בבית 

פרטי בסינגפור נפתרה.  
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מרוקו, טמפרטורה גבוהה 
הייצוא של מנדרינות ממרוקו  כמות 
עקב    2018 במהלך   לרדת  עלולה 
ביולי -אוגוסט  גבוהות  טמפרטורות 
2017 .צפויה ירידה של 20% בהשוואה 
ירד ל-  לשנה שעברה כאשר הייצוא 
420.000 טון .השוק הרוסי והאירופאי 
אשר ״לוקחים״ בד״כ  כ- 373.000 טון 
עשויים גם בשנה זו להיות המובילים. 

רוב  מיטביים,ועסיסי עקב תנאי מזג אויר 
הפרי גדל על גבעות בטמפרטורה 

בין יום  "אופטימלית והפרשי טמפ
גם תנאי הגידול שופרו עקב  ולילה.

שימוש נכון בדשנים והזנה נכונה של 
  העץ.

 
 צפה"פרי על "הר, ולנסיה

  
עקב תנאי  נזק לענף ההדרים בולנסיה

מזג אויר. נשירת פרי מסיבית בעקבות 
משבי רוח עזים שהגיעו למהירות של 

הותירו פרדסים רבים כאשר קמ״ש.  100
מכוסה בפירות שנפלו. פרדסן   הקרקע

"החלק העליון של העץ הוא  מקומי :
...יש ביותר  מאחר והוא גם החשוף פגיע

מהפרי על  50%לי מטעי מנדרינה  עם 
חירי השוק אשר היו גבוהים הקרקע״...מ

ק״ג משנה קודמת עשויים סנט ל 5-10 -ב
  חוסר פרי. קבלעלות ע

 
  הגבוה רטורהמרוקו, טמפ

 
ממרוקו  מנדרינותכמות הייצוא של 

עקב   2018  עלולה לרדת במהלך
  אוגוסט -טמפרטורות גבוהות ביולי 

בהשוואה  20%צפויה ירידה של . 2017

 -הייצוא ירד ללשנה שעברה כאשר 
השוק הרוסי והאירופאי . טון 420.000

טון  373.000 -כ  ״לוקחים״ בד״כאשר 
  המובילים.עשויים גם בשנה זו להיות 

 
 , מחיר טובישראל, פרי אקזוטי

 

 
 

החורף הגיע סוף סוף לישראל ומטעי 
  ת.טובוהאקזוטיים מצפים לתשואות 

והביקוש  מסתיימתקומקוואט ה״עונת 
 יורד , אבל המוצר עדיין זמין "

 
  אוכלים  פרי  72%גרמניה , 

 רבע מהגרמנים קונים חטיפים/כריכים
מבקרים   74% לפחות פעם בשבוע,

 במסעדה לפחות פעם בחודש.
תשעה מתוך עשרה גרמנים מתייחסים 

לחינוך התזונתי בבית הספר כמו 
   נגלית.אלמתמטיקה, גרמנית ו

צריך להיות מושרש  "החינוך התזונתי
רצוי כנושא  -היטב בתכנית הלימודים 

 ח התזונה."דו עורכיי "נפרד", נאמר ע
 
 
 

 איטליה , תפוזי דם

ספרד, ביקוש טוב
למנדרינה -עלים. 

 - מנדרינות  במחירי  דרסטית  עליה 
יורו  הגיעול-10-12  המחירים  עלים. 
למגש לעומת 7-8 יורו באוקטובר/נוב" 
גם מחירי המנדרינית הרגילות שומרים 
על יציבות ונמכרים ב-9.50-10.00 יורו 

למרות התחרות הקשה ממרוקו. 

 

 
הפרי הסיציליאני יוצא דופן בארומה 

לפרי  מיץ.באחוז הבטקסטורה ו
מאפיינים בריאותיים ייחודיים כמו 

 מתפוז רגיל ( 40%-)גבוה ב Cויטמין 
 .גבוהה ניןאנתוציאתכולת ו
 

 11קומה אוכל בננה בעטלף 

 
 בבית התעלומה של היעלמות פירות 

  סינגפור נפתרה. פרטי ב
 

  סערה בנמל רוטרדם 

 
 

פריקת בשל סערה חזקה לא היתה 
״כולם חיכו בחוסר סבלנות אוניות פרי .

בשערים, כי כל העולם מחכה לפרי. עם 
הטבע .  לא ניתן לשלוט באיתני  זאת,

 מצב כזה קורה אחת לשנה לכל היותר.
וזה קרה בשבוע הראשון השנה ", מסכם 

העבודה החלה  רוטרדם.במסוף המנהל 
  שוב ביום רביעי לאחר החג.

 
  עלים.-ספרד, ביקוש טוב למנדרינה 

 
עלים.  -עליה דרסטית במחירי מנדרינות 

יורו למגש    10-12-ל המחירים הגיעו 
גם  "נוב/טובריורו באוק 7-8לעומת 

מחירי המנדרינית הרגילות שומרים על 
יורו  9.50-10.00-יציבות ונמכרים ב

  ממרוקו.הקשה למרות התחרות 
 

 

סערה בנמל רוטרדם  
בשל סערה חזקה לא היתה פריקת אוניות 
פרי.״כולם חיכו בחוסר סבלנות בשערים, 
כי כל העולם מחכה לפרי. עם זאת,  לא 
ניתן לשלוט באיתני הטבע. מצב כזה קורה 
אחת לשנה לכל היותר. וזה קרה בשבוע 
מנהל המסוף  ", מסכם  הראשון השנה 
ברוטרדם. העבודה החלה שוב ביום רביעי 

לאחר החג. 

 

 
הפרי הסיציליאני יוצא דופן בארומה 

לפרי  מיץ.באחוז הבטקסטורה ו
מאפיינים בריאותיים ייחודיים כמו 

 מתפוז רגיל ( 40%-)גבוה ב Cויטמין 
 .גבוהה ניןאנתוציאתכולת ו
 

 11קומה אוכל בננה בעטלף 

 
 בבית התעלומה של היעלמות פירות 

  סינגפור נפתרה. פרטי ב
 

  סערה בנמל רוטרדם 

 
 

פריקת בשל סערה חזקה לא היתה 
״כולם חיכו בחוסר סבלנות אוניות פרי .

בשערים, כי כל העולם מחכה לפרי. עם 
הטבע .  לא ניתן לשלוט באיתני  זאת,

 מצב כזה קורה אחת לשנה לכל היותר.
וזה קרה בשבוע הראשון השנה ", מסכם 

העבודה החלה  רוטרדם.במסוף המנהל 
  שוב ביום רביעי לאחר החג.

 
  עלים.-ספרד, ביקוש טוב למנדרינה 

 
עלים.  -עליה דרסטית במחירי מנדרינות 

יורו למגש    10-12-ל המחירים הגיעו 
גם  "נוב/טובריורו באוק 7-8לעומת 

מחירי המנדרינית הרגילות שומרים על 
יורו  9.50-10.00-יציבות ונמכרים ב

  ממרוקו.הקשה למרות התחרות 
 

 

אגרונומים פלסטינים 
בישראל

קבוצת אגרונומים פלשתינאים השלימה 
הכשרה בטיפוח אבוקדו, במטרה לשפר 
את יבול האבוקדו בשטחים פלסטיניים. 
המשתתפים סיירו במטעי האבוקדו ונפגשו 

עם מגדלים ישראלים.

 Maersk Line פרס הובלה במכולות,

 
 -ב"מוביל השנה "החברה נבחרה כ

המנצח הוכרז בה בתום תחרות  2017
 Maersk -בסינגפור. השופטים בחרו ב

על התקדמותה המתמשכת ברשת, 
ובמימון   בפתרונות דיגיטליים מובילים

מתמשכת ה"זוהי הכרה בתמיכה  סחר.ה
שראינו מהלקוחות ומהעמיתים שלנו 
במהלך תקופה מאתגרת עבור מארסק 

ליין", אמר מנכ"ל דרום מזרח אסיה של 
מארסק . "זה גם נהדר לתת את הפרס 
בחזרה לעובדים שלנו שבאמת מגיע 

 ."להם
 

  הספרדים ״עוברים״ לאסיה

 
יותר   יצואני הדרים מספרד עוברים
התחרות   ויותר לשווקים באסיה עקב

  באירופה ובארה״ב.  הגוברת ממרוקו 
בניגוד למרוקו ולמתחרים אחרים כמו 

מקסיקו, צ'ילה ופרו, ארה"ב מטילה 
תעריף על יבוא הדרים מספרד, במחיר 

מה שהופך את  ,יורו לק"ג  0.019של 
 ספרד לתחרותית פחות מיריבותיה.

על פי דיווח ממשרד הכלכלה והמסחר 
של ספרד בוושינגטון, חלקה של ספרד 

בשוק ההדרים בארה"ב הולך ופוחת, 
 בהשוואה  2016-ב  29.65%ועומד על 

 .14/  2013-ב  34.6%-ל 
 

 ת מכירה חדשה באלברט היין שיט

 
סיוני ינזו המופעלת באופן טכניקה 

בהולנד מבוססת על כרטיס לקוח או 
אפליקציה באייפון המאפשרת קניה 

  בחנות ללא התערבות הקופה.
סיון נערך לתקופה של חצי שנה יהנ

 2018בהצלחה מרובה וכבר ביוני 
  .סיוןילנחנויות של הרשת עוד יתווספו 

 
 בישראל אגרונומים פלסטינים

קבוצת אגרונומים פלשתינאים השלימה 
לשפר  מטרה, בבטיפוח אבוקדוהכשרה 

 את יבול האבוקדו בשטחים פלסטיניים.
המשתתפים סיירו במטעי האבוקדו 

 ונפגשו עם מגדלים ישראלים.

 
 

  האיחוד האירופינורבגיה ו
גיה סיימו משא בהאיחוד האירופי ונור

  לשיפור הסחר של מוצרים חקלאיים.  ומתן
להסכם  גיעוה הםעל פי הודעה לעיתונות, 

אשר יאפשר סחר דו צדדי במוצרים חקלאיים, 
לחזק את   מאפשר ליצואני האיחודההסכם 

 למוצרים חקלאיים.מעמדם בשוק הייצוא 
 
 
 
 

סין והולנד בונים חממה 
החממות בבייג׳ינג בהיקף של 22 דונם.

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:

Fruitnet   
Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
Eurofruit , 

Freshfruit  portal ,    
FreshProduce   , Asiafruit, 

Americafruit, 
 

מאת כתבנו 
 בשפלת החוף.

 
  מבננות בבירות חג מולדעץ 

 
 

 בריטניה  LIDL -פרס ל
הפרס ניתן בעבור עידוד ילדים לאכול 

ולשנות את הרגלי  מוצרי מזון בריאים
התזונה שלהם במטרה להשפיע על 

 הוריהם לקנות מוצרי פרי וירק טריים.  
 

 חממה בונים  והולנד סין

 
 . דונם 22של  בהיקף בבייג׳ינג החממות

 
 
 
 

  לימון למקסיקו,ארגנטינה 
של   הפיקוח  שויותרעסקה בין נחתמה 

ארגנטינה ומקסיקו לאפשר יצוא לימון 
  .למקסיקו

 
 הסיכון לדימנסיה מורידיםהדרים 

כילת מחקר ביפן חקר את הקשר בין א
יה סמניפירות הדר לבין התפתחות ד

מצא כי המחקר בשלב מאוחר בחיים, 
ורה עם שכיחות צריכת הדרים קש

המקורי  סקרה .המחלהנמוכה יותר של 
כלל קבוצה של גברים ונשים מעל גיל 

 5-7המתגוררים ביפן. המעקב נמשך  65
שנים , והחוקרים השתמשו בתגובות 

 אנשים לצורך המחקר. 13,373של 
 
 נגנבו בהודו ןטו 25000 

טון בצל נגנבה  25000כמות של 
 מדינה גדולה במרכז הודו.ב
 

    ללא שינוי. 17/18לימון ספרדי ל 
ייצור לימונים לעונת תחזית 

מספרד ללא שינוי. כאשר  2017/2018
 .טון 1.080.000האומדן הראשוני הוא 

 הקודמת עוד נמסר כי הקמפיין לעונה 
  -גיע להסתיים בסוף אוגוסט הש

צע של טון לעומת הממו 1.090.000
  .טון -899,505 עשר השנים האחרונות

 
 מחסור באתרוגים

יהודים רבים ברחבי העולם משתמשים 
באתרוגים שמגדלים באזור קלבריה 

באיטליה. חורף קר בחודש ינואר הרס 
  "״היה קשהיבול האתרוגים , מ 80%

  .לקיים את מצוות החג
 
 
 
 
 

ספרד, הזדמנות לתפוזים
קמפיין התפוזים מתפתח במהירות לאור 
הכמות הנמוכה והבשלה טובה של הפרי. 
למרות שהמכירות החלו לאט, השוק צפוי 
 navel-וה navel-להשתפר עם הגעתו של ה
late   בעוד כמויות הקלמנטינות יורדות  
בהדרגה.לדברי גורמים בספרד,  "החלק 
השני של העונה הוא בדרך כלל טוב יותר 
הן מבחינת איכות והן מבחינת הביקוש 

והמחירים. 

  לראשונה במוסקבה  טנגרינה מסין
 ,משלוח ראשון ברכבת של טנגרינות מסין 

 .נמכר במוסקבה 200.000$טון בשווי  205-כ 

 
 

 יבול נמוך בפלורידה

 
פלורידה ממשיך לרדת ביבול התפוזים 

כתוצאה מהוריקן אירמה. התחזית האחרונה 
עם   - 2017-18בעונת   8%  צופה ירידה של

 33%-האומדן החדש, היבולים יהיו נמוכים ב 
ומספר התיבות הנמוך  -מהעונה הקודמת 
    1944-45 ביותר מאז עונת 

 
 תפוזיםלהזדמנות  הובלה,מחירי  ספרד,

 
התפוזים מתפתח במהירות לאור  קמפיין

הכמות הנמוכה והבשלה טובה של הפרי. 
למרות שהמכירות החלו לאט, השוק צפוי 

 navel-וה navel-להשתפר עם הגעתו של ה
late    בעוד כמויות הקלמנטינות

בהדרגה .לדברי גורמים בספרד ,   יורדות
"החלק השני של העונה הוא בדרך כלל טוב 

ת והן מבחינת הביקוש יותר הן מבחינת איכו
  והמחירים.

 
 

 
 

   EConTray- אריזות קרטון חדשות
 

 
שני עיצובים חדשים של אריזות קרטון גלי, 
אחד לפרי הדר המפחית פגיעה בפרי במשך 

והשני שמפחית את המשקל והנפח .   ההובלה
 זכו בפרסי עיצוב יוקרתיים בבריסל.  שניהם

העולם הרעיון של פרי המועבר מצד אחד של 
המונע נזק  לצד השני ע״ג ״שטיח קסמים״

למוצר תוך הימנעות מכל סוג של השפעה 
תיבת הדרים  .מזיקה על הסביבה נראה מופרך

V50  צעד גדול קדימה . עשויה להביא את זה 
 

  הדולר. דאגה מ״ירידת״  צ׳ילה,

 
 ,פזו  607 -ל דולר אמריקאי שווה

לרדת מאז הדולר החל  שפל של שנתיים.
בדצמבר למרות  17- ילה ב’הבחירות בצ

   . אוירה כלכלית חיובית
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנע דריסת ילדפרי ראדאר במשאית 

 
ספר ופגיעתו -אוטובוס ביתיוצא מילד 

י משאית נמנעת. מערכת הבלמים ”ע
האוטומטית של המשאית מופעלת 

המשאיות  .ומצילה את הילד ממוות
להובלת פרי וירק בנורבגיה מצוידות 

במכ"ם המזהה הולכי רגל ומפעיל 
באופן אוטומטי את מערכת הבלמים 

  במקרה חירום. 
  

 אניה חדשה להובלת מיץ תפוזים

 
 Seatradeחברת הספנות ההולנדית 

חונכת אניה להובלת מיץ תפוזים קפוא. 
ודית נבנתה בסין ומחליפה עיהאניה הי

על   ישנה להובלת מיץ בתפזורת אניה
  הקו בין קוסטה ריקה לפלורידה.

 
  מכירות בקנדה קידוםספרד, 

 38.4%-היצוא הספרדי לקנדה גדל ב 
-, והגיע ל 2017בין ינואר לספטמבר 

מיליון  151.6)מיליון דולר קנדי  19.4
דולר(, בין השאר הודות לפופולריות 

 הגוברת של איכות הפרי בשוק זה.
הן  2017התוצאות שהושגו בשנת 

מאלו שהושגו בכל   והות, וגבטובות

״היתרון לדברי יבואן מקומי  .2013שנת 
של קניית פירות מספרד הוא המוניטין 

ידוע שבספרד יש פירות באיכות הרב ; 
 גבוהה ואספקה מסודרת בכל הזנים״.

 
  לא נפגעו  קרה בקליפורניה ,ההדרים 

 
מגדלי הדרים בעמק המרכזי של 

קליפורניה לא חוו את הטמפרטורות 
לפני חג המולד. שירות   הנמוכות, שהיו

מזג האויר הלאומי הזהיר כי 
הטמפרטורות עלולות לרדת ולגרום נזק 
בחלקים הדרומיים של עמק סן חואקין, 
עם זאת, הטמפרטורות בסופו של דבר 

.  מעלות צלסיוס 3 -לא ירדו מתחת ל
זמן רב,   האוויר הקר לא נמשך מזג

 את החששות של המגדלים.והפחית 
 

 איכות טובה ,סין 

 
יש שיפור הנייבל למרות ירידה בכמות 

, הפרי מתוק ובמחירמשמעותי באיכות 

אניה חדשה להובלת מיץ 
תפוזים

חברת הספנות ההולנדית Seatrade חונכת 
אניה להובלת מיץ תפוזים קפוא. האניה 
הייעודית נבנתה בסין ומחליפה אניה ישנה 
להובלת מיץ בתפזורת  על הקו בין קוסטה 

ריקה לפלורידה. 

  לראשונה במוסקבה  טנגרינה מסין
 ,משלוח ראשון ברכבת של טנגרינות מסין 

 .נמכר במוסקבה 200.000$טון בשווי  205-כ 

 
 

 יבול נמוך בפלורידה

 
פלורידה ממשיך לרדת ביבול התפוזים 

כתוצאה מהוריקן אירמה. התחזית האחרונה 
עם   - 2017-18בעונת   8%  צופה ירידה של

 33%-האומדן החדש, היבולים יהיו נמוכים ב 
ומספר התיבות הנמוך  -מהעונה הקודמת 
    1944-45 ביותר מאז עונת 

 
 תפוזיםלהזדמנות  הובלה,מחירי  ספרד,

 
התפוזים מתפתח במהירות לאור  קמפיין

הכמות הנמוכה והבשלה טובה של הפרי. 
למרות שהמכירות החלו לאט, השוק צפוי 

 navel-וה navel-להשתפר עם הגעתו של ה
late    בעוד כמויות הקלמנטינות

בהדרגה .לדברי גורמים בספרד ,   יורדות
"החלק השני של העונה הוא בדרך כלל טוב 

ת והן מבחינת הביקוש יותר הן מבחינת איכו
  והמחירים.

 
 

 
 

   EConTray- אריזות קרטון חדשות
 

 
שני עיצובים חדשים של אריזות קרטון גלי, 
אחד לפרי הדר המפחית פגיעה בפרי במשך 

והשני שמפחית את המשקל והנפח .   ההובלה
 זכו בפרסי עיצוב יוקרתיים בבריסל.  שניהם

העולם הרעיון של פרי המועבר מצד אחד של 
המונע נזק  לצד השני ע״ג ״שטיח קסמים״

למוצר תוך הימנעות מכל סוג של השפעה 
תיבת הדרים  .מזיקה על הסביבה נראה מופרך

V50  צעד גדול קדימה . עשויה להביא את זה 
 

  הדולר. דאגה מ״ירידת״  צ׳ילה,

 
 ,פזו  607 -ל דולר אמריקאי שווה

לרדת מאז הדולר החל  שפל של שנתיים.
בדצמבר למרות  17- ילה ב’הבחירות בצ

   . אוירה כלכלית חיובית
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנע דריסת ילדפרי ראדאר במשאית 

צ׳ילה, דאגה 
מ״ירידת״הדולר. 

דולר אמריקאי שווה ל- 607 פזו, 
שפל של שנתיים. הדולר החל לרדת מאז 
הבחירות בצ’ילה ב 17- בדצמבר למרות 

אוירה כלכלית חיובית .  

ארגנטינה, לימון למקסיקו 
נחתמה עסקה בין רשויות  הפיקוח  של 
ארגנטינה ומקסיקו לאפשר יצוא לימון 

למקסיקו. 

25000 טון נגנבו בהודו
כמות של 25000 טון בצל נגנבה במדינה 

גדולה במרכז הודו.
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א. איש השנה בענף ההדרים- ניצן רוטמן 
ניצן ממ"ר הדרים בשה"מ- "תופעת טבע חריגה" "ידו בכל" . 1

- בהדרכה, בוועדות מקצועיות, במחקר, בניהול, ידע על 
בתי האריזה ביצוא ושוק המקומי. - אין נושא בענף שאין 

לניצן נגיעה בו. 
לזכותו הרמת הפרויקט של עש התפוח המדומה, כזכור . 2

עפ"י דרישות השוק המשותף, יפן, סין, וקוריאה. יש טיפול 
מערכתי במזיק, בפרדס, בבית האריזה ובפיקוח פיטטו-
סנטרי של הגנת הצומח על 2% מהפרי הארוז. בזמן קצר 
נכתבו פרוטוקולים לשרשרת הטיפול, הודרכו החקלאים, 

בתי אריזה ואנשי הגנת הצומח. 
שותפים לניצן בפרויקט שוקי קנוניץ, רן בן דוד, שלומית . 3

ציוני, אביב גורן, ויואל דריישפון שעבדו בצוות אחד לקידום 
הפרויקט בזמן שיא. 

כל . 4 ומקדם את  וקצת מחונן, משפיע  "מקצוען אמיתי", 
פעילות הענף בארץ.

ניצן- אל תתעייף ותמשיך לשאת בעול לטובת כולנו. . 5

ב. פיקוח על היצוא, בדיקת 2% של כל הפרי המיוצא 
הפרוטוקול דורש בדיקת שני אחוז מהפרי ופיקוח על פעילות . 1

החקלאים בפרדס.
המשמעות – צורך ב-35 פקחים עונתיים נוספים להגנת . 2

הצומח.
האוצר- מסרב לתת למשרד החקלאות תקנים עונתיים. . 3
עובדים . 4 עובדי משרד החקלאות- מסרב להעסקת  וועד 

ממיקור חוץ. 
מנכ"ל משרד החקלאות מחוסר ברירה, מפעיל את עובדי . 5

השה"מ והגנת הצומח בפיקוח בבתי אריזה.
ברצוני להודות למנכ"ל המשרד, לעובדי שה"מ והגנת הצומח . 6

שתורמים להצלת עונת היצוא שלפנינו. 

ג. רן בן דוד מהגנת הצומח. 
רן במשך שנים "יקיר הענף", שתרם רבות לפעילות היצוא . 1

של מדינת ישראל.

רן- איש נעים הליכות, סבלני, מקצוען ברמה בין לאומית, . 2
פרש מהשירות הציבורי בינואר השנה.

רן – תחסר לנו מאוד, נשמח להתייעץ איתך בעתיד. . 3

מחירון קטיף הדרים 2018 
למיכלי דולב, לחלקות בינוניות וגדולות 

יותר  יהיו  זכור- גם אם תעלה את מחיר הקטיף לא  חקלאי 
פועלים !! 

מחיר לקבלן הזןמחיר לקבלןהזן 

90מינאולה 110אודם 

135נובה 40אשכוליות 

40סנרייז 70טבורי 

35פומלה95לימון 

75שמוטי95מורקוט 

90ולנסיה130מיכל 

145אורי 100מירב

מחירון חומרי הדברה לחברי ארגון המגדלים 

מחיר החומר
בשקלים 

מחיר החומראריזה 
בשקלים

אריזה 

לליטר2650איילוןליטר39 דיורקס 

ליטר35אוקסי גל ליטר36סנדורון

ליטר44פאסטרליטר34רקס

ליטר9.5טייפוןליטר38אלבר סופר 

לקילו53קוצידלקילו50אמינו-בר

ליטר31מסטר-קופליטר40אמינו-פליק

D-קילו 51מרק-בורדוליטר35אמינו

פרדסנים, קנו גם במשביר לחקלאי, כדי לשמור על המחירים שלנו. 

החיים" ....... "תקופה" --- 
לא קלה !

חי בנימיני

דבר האירגון
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מורשה בהדרים 
להדברת עש 

התפוח המדומה!

מורשה ברימון, 
עגבניה, אבוקדו, 

תמר, גפן, אפרסמון 
ועצי אורן

מורשה גם 
בחקלאות אורגנית

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

ביוטי פלוס

www.bioyome.com
ביו-יום בע"מ

קוטל מזיקים להדברת עשים

בתוארית 
נוזלית נוחה 

לשימוש!

“תפסנו” את בן עמי בבית ,הוא מעביר את 
הפנסיה בכיף וגאה בעיקר על ההדברה 
המשולבת של הכנימה האדומה והשחורה. 

בן עמי הגיע   לצריף 
של המכון ב-1958 
)מיזוג אויר היה ע״י 
בלוק קרח( עדיין לא 
זו היתה  “דוקטור”. 
של  קשה  תקופה 
הכנימה  התגברות 

השחורה כתוצאה מהפרת השיווי משקל 
הביולוגי עקב הריסוס נגד הזבוב. 

הוא מספר:״יצאנו לחפש בעולם טפיל 
אמיתי נגד הכנימה השחורה בסין ובהונג 

קונג, ואח״כ חיפשנו כנימות שחורות בארץ 
כדי לבדוק אם מטופלות ע״י האפיטיס 
משלוחים   50 הגיעו   הולוקסונטוס... 
של האפיטיס הזה ותוך 
הכנימה.  נעלמה  עונה 
בארץ  התחלנו לגדל 
אפיטיס וחיפשנו פתרון 
ביולוגי לזבוב ... במקום 
לרסס את הזבוב טבלנו את 
כל הפרי בטנק חיטוי עם 
מתילן די ברומיד...חלק מהפרי נצרב..."

בן עמי עשה את הדוקטורט בארה״ב אחרי 
שהות בוינה במסגרת הסוכנות הבינלאומית 
לאנרגיה אטומית וחזר למכון כסגנו של 

מנהל המכון. 
היה לו ״ֵשם טוב״ בארה״ב כאנטימולוג, 
וקיבל הזמנה להשתתף בפרויקט בינלאומי 
בפיזור זכרים עקרים נגד זבוב באמריקה 
הלטינית. ״זבוב עקר- עם קבלת גלמים 
חושפים אותם לקרינה רדיו אקטיבית. 
בשלב הגולם   מעקרים את השחלות של 
הנקבות והן מטילות  ביצים עקרות. והוא 
נזכר בנוסטלגיה: ”הליקופטר היה נוחת 
במכון לוקח זבובים ומפזר בכל הפרדסים”.  
 בן עמי היה גם בשליחות  בקוסטה ריקה 
מטעם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה 
אטומית. ועשה סקר ב1967 בפרדסי עזה. 

הוא מרגיש שהציל את הפרדסים בגליל 
העליון ובית שאן. 

“לעשות  המצרים  ע״י  הוזמן  ב-1992 
סדר” בהדברה, ובמשך 20 שנה היה היועץ 
האנטמולוגי הבכיר של Mafa במצרים.  

 
 
 במסגרת בוינה שהות אחרי בארה״ב הדוקטורט את עשה עמי בן

 מנהל של כסגנו למכון וחזר אטומית לאנרגיה הבינלאומית הסוכנות
  .המכון

 להשתתף הזמנה וקיבל ,כאנטימולוג בארה״ב טוב״ םש״ לו היה
. הלטינית באמריקה זבוב נגד עקרים זכרים בפיזור בינלאומי בפרויקט

. אקטיבית רדיו לקרינה אותם חושפים גלמים קבלת עם -עקר ״זבוב
 ביצים  מטילות והן הנקבות של השחלות את מעקרים   הגולם בשלב

 לוקח במכון נוחת היה הליקופטר"נזכר בנוסטלגיה :והוא . עקרות
   ."הפרדסים בכל ומפזר זבובים

 הבינלאומית הסוכנות מטעם ריקה בקוסטה  היה גם בשליחותבן עמי  
  .עזה בפרדסי 1967ב סקר ועשה. אטומית לאנרגיה

 
  .שאן ובית העליון בגליל הפרדסים את שהציל מרגיש הוא

 שנה 20 ובמשך, בהדברה "סדר לעשות" המצרים ע״י הוזמן 1992-ב
   במצרים. Mafa שלהבכיר  האנטמולוגי היועץ היה

 
 

 .פלג עמי בן ד״ר

 
 בעיקר וגאה בכיף הפנסיה את מעביר ,הוא את בן עמי בבית "תפסנו"

האדומה והשחורה. בן עמי  הכנימה של המשולבת ההדברה על
 עדיין( קרח בלוק ע״יהיה  אויר מיזוג) 1958-ב לצריף של המכון   הגיע

 השחורה הכנימה התגברות של קשה תקופה היתה זו. "דוקטור" לא
  .הזבוב נגד הריסוס עקב ביולוגיה משקל שיוויה מהפרת כתוצאה

 הכנימה נגד אמיתי טפיל בעולם לחפש ״יצאנו:מספרהוא 
בארץ  שחורות כנימות חיפשנו ואח״כ, קונג ובהונג בסין השחורה

 50  הגיעו ...הולוקסונטוס אפיטיסה ע״י מטופלות אם לבדוק כדי
 לגדל התחלנו. הכנימה נעלמה עונה ותוך זהה אפיטיסה של משלוחים

 הזבוב את לרסס במקום ... לזבוב ביולוגי פתרון וחיפשנו אפיטיס בארץ
 מהפרי חלק...ברומיד די מתילן עם חיטוי בטנק הפרי כל את ונטבל

 ..".נצרב
 כל את ניקו שנתיים תוךו עקרים זכרים בגידול בארץ להתעניין התחילו

 .שחורה מכנימה הפרדסים

דיוקן

בן עמי פלג
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מבוא
בשנים האחרונות עם כניסתם של מרססים חדשים לעבודה 
וחילוקי דעות לגבי נפחי הריסוס  בפרדס קיימת אי בהירות 
ומהירות הנסיעה של המרססים השונים. במקביל חלה עליה 
, בעיקר כנגד מזיקים בכלל  גדולה בכמות הריסוסים בפרדס 

ואקרית החלודה בפרט.
ומהירות הנסיעה  נפחי הריסוס  ננסה לבחון את  זו  בתצפית 
והשפעתם על יעילות הריסוס , במקביל למציאת היחס הנכון 

בין ריסוס יעיל ועלות כלכלית נמוכה.
התצפית נערכה בשני שלבים: השלב הראשון נערך בסוף חודש 
מאי )שלב חנטת הפרי( והשלב השני נעשה בתאריך 26.10.2016. 
ההבדל בין שני השלבים הוא במבנה העץ. בעוד בשלב הראשון 
העצים היו לאחר קטיף וגיזום ובתחילת חנטה בשלב השני היו 
,בגודל כמעט מלא ,דבר שגרם לעצים  העצים עמוסים בפרי 

להיות סגורים יותר ולפיכך , בעיות בחדירת חומר הריסוס.

שיטות וחומרים
לצורך התצפית נבחרה חלקת אור מנטיעת 2007 על כנת חושחש 
זיתא של חברת מהדרין .מרווחי הנטיעה 6 מטר בין  בפרדס 
השורות ושלושה מטר בין העצים.החלקה חולקה למקטעים של 
3 שורות כאשר בין כל מקטע הושארה שורות רווח. בכל מקטע 
סומנו שני עצים בשורה האמצעית ועליהם הודבקו  15 ניירות 

מחליפי צבע  במים מפוזרים בכל חלקי העץ לפי הציור הבא:

תצפית השוואת יעילות 
מרססים בפרדס

בתצפית השתתפו 6 מרססים שונים הפועלים בשתי שיטות שונות :
, מלמטה ומלמעלה. זרם  פיזור ע"י לחץ אויר משני כיוונים 
האויר מיושר ומהיר )מעל 75 מטר לשניה(, בקיר אויר דק על 

מנת למנוע חסימה ע"י העלוה וכמו כן טיפות אחידות.
בשיטה זו עובדים המרססים הבאים:

 

 השוואת יעילות מרססים בפרדסתצפית 

 מבוא

בשנים האחרונות עם כניסתם של מרססים חדשים לעבודה בפרדס קיימת אי בהירות 
וחילוקי דעות לגבי נפחי הריסוס ומהירות הנסיעה של המרססים השונים. במקביל 

חלה עליה גדולה בכמות הריסוסים בפרדס , בעיקר כנגד מזיקים בכלל ואקרית 
 פרט.החלודה ב

נפחי הריסוס ומהירות הנסיעה והשפעתם על יעילות  צפית זו ננסה לבחון אתבת
 הריסוס , במקביל למציאת היחס הנכון בין ריסוס יעיל ועלות כלכלית נמוכה.

שון נערך בסוף חודש מאי )שלב חנטת אהתצפית נערכה בשני שלבים: השלב הר
בין שני השלבים הוא  ההבדל . 26.10.2016הפרי( והשלב השני נעשה בתאריך 

במבנה העץ. בעוד בשלב הראשון העצים היו לאחר קטיף וגיזום ובתחילת חנטה 
דבר שגרם לעצים להיות ,,בגודל כמעט מלא בשלב השני היו העצים עמוסים בפרי 

 בעיות בחדירת חומר הריסוס. ,יכך פסגורים יותר ול

 שיטות וחומרים

בפרדס זיתא של ת חושחש על כנ 2007התצפית נבחרה חלקת אור מנטיעת  לצורך
מטר בין השורות ושלושה מטר בין  6.מרווחי הנטיעה חברת מהדרין 

שורות כאשר בין כל מקטע הושארה שורות  3.החלקה חולקה למקטעים של העצים
ניירות  15בקו  רווח. בכל מקטע סומנו שני עצים בשורה האמצעית ועליהם הוד

 קי העץ לפי הציור הבא:מחליפי צבע  במים מפוזרים בכל חל

 

 הפועלים בשתי שיטות שונות : מרססים שונים 6תצפית השתתפו ב

פיזור ע"י לחץ אויר משני כיוונים , מלמטה ומלמעלה. זרם האויר מיושר  .1
ע"י  מטר לשניה(, בקיר אויר דק על מנת למנוע חסימה 75ומהיר )מעל 

 העלוה וכמו כן טיפות אחידות.

 :המרססים הבאיםם בשיטה זו עובדי

 

 

 

    MARTINIANIi מרסס –רם מיכון 

 

 

 BOA –איתי מיכון לחקלאי  

 הפועלים בשתי שיטות שונות : מרססים שונים 6תצפית השתתפו ב

פיזור ע"י לחץ אויר משני כיוונים , מלמטה ומלמעלה. זרם האויר מיושר  .1
ע"י  מטר לשניה(, בקיר אויר דק על מנת למנוע חסימה 75ומהיר )מעל 

 העלוה וכמו כן טיפות אחידות.

 :המרססים הבאיםם בשיטה זו עובדי

 

 

 

    MARTINIANIi מרסס –רם מיכון 

 

 

 BOA –איתי מיכון לחקלאי  

MARTINIANIi רם מיכון – מרסס

BOA – איתי מיכון לחקלאי 

מידע מהשטח
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הסבר לגבי איכות הריסוס מובא  בציור מספר 1
ציור מספר 1

רססי רז בחרו שלא השני השתתפו בתצפית רק שישה מרססים מ כאמור בשלב
. בכל מרסס מובאות  2של השלב השני מובאות בציור מספר  להגיע.התוצאות

 התוצאות של שני עצים. 

 1הריסוס מובא  בציור מספר הסבר לגבי איכות 

 1ציור מספר 

 תרסיס טוב          עודף תרסיס   מחסור בתרסיס  

 

  2יור מספר צ

                                  ()רם מיכון  1מרסס מספר 

 

 )מרססי דגניה( 2מרסס מספר 

 

מחסור בתרסיס          תרסיס טוב              עודף תרסיס

 כל יצרן מרססים בחר את המהירות ונפח הריסוס המיטביים 
לדעתו לצורך קבלת יעילות טובה בריסוס. בכל טרקטור היה בקר 
אנושי מטעם צוות התצפית שבדק את מהירות הנסיעה האמיתית 
וכמו כן נבדקה בסוף הריסוס נפח התרסיס שהוצא בפועל) טבלה 

מספר 1 מציינת את נפח התרסיס והמהירות בפועל(
הריסוס נעשה בשעת בוקר ללא רוח כאשר סדר הריסוס ובחירת 
השורות לריסוס  נעשתה ע"י הגרלה. לאחר ביצוע הריסוס 
נאספו הניירות מחליפי הצבע והודבקו על גליון נייר לפי סדר 

פיזורם על העץ. 

תוצאות
בריסוס בשלב האביבי התקבלו תוצאות טובות מאוד וכל חלקי 
העץ הורטבו בצורה טובה. חלק מהמרססים אף ריססו בכמות 
עודפת עד נגירה דבר שנראה היטב על הניירות מחליפי הצבע. 
למעשה לא ניתן היה לקבוע לגבי איכות הריסוס אולם ניתן היה 

לומר איזה מרסס היה הכי יעיל כלכלית.
בריסוס השני בחודש אוקטובר  קיבלו הרססים הנחיה לשפר את 
היעילות הכלכלית של הריסוס כלומר להגביר מהירות ולהפחית 

את נפחי התרסיס . נתוני הריסוס מופיעים בטבלה מספר .1

טבלה מס 1 :נתוני הריסוס של המרססים השונים בתצפית

מספר
מהירות יצרן

נסיעה
מס 
עצים

כמות 
דונמים 

ליטר 
לדונם

2.8391.4115.7רם מיכון1
2.7240.86311.62מרססי דגניה2
2.3411.47221.08איתי מיכון לחקלאי3
3240.86172.09מרססי חרמון4
2.2200.71266.2מרסס מפוח רגיל5
4240.86248.83משק עפרוני6

כאמור בשלב השני השתתפו בתצפית רק שישה מרססים מרססי 
רז בחרו שלא להגיע.התוצאות של השלב השני מובאות בציור 

מספר 2 . בכל מרסס מובאות התוצאות של שני עצים. 

 

 -  FRIULI                          רססי חרמוןמ

 פיזור ע"י דיזות. .2

 

 בכל מוצא. fishtailמוצאי אויר בשיטת  CIMAמרסס דגניה 

                       

 

מרסס בעל שני סטים של מפוח המוציא כמות  air-o-fan  AOFמרסס עפרוני 
 אויר 

 ומאוזנת בין הצדדים כפולה

                 . 

 

 

 

 -  FRIULI                          רססי חרמוןמ

 פיזור ע"י דיזות. .2

 

 בכל מוצא. fishtailמוצאי אויר בשיטת  CIMAמרסס דגניה 

                       

 

מרסס בעל שני סטים של מפוח המוציא כמות  air-o-fan  AOFמרסס עפרוני 
 אויר 

 ומאוזנת בין הצדדים כפולה

                 . 

 

 

 

 -  FRIULI                          רססי חרמוןמ

 פיזור ע"י דיזות. .2

 

 בכל מוצא. fishtailמוצאי אויר בשיטת  CIMAמרסס דגניה 

                       

 

מרסס בעל שני סטים של מפוח המוציא כמות  air-o-fan  AOFמרסס עפרוני 
 אויר 

 ומאוזנת בין הצדדים כפולה

                 . 

 

 

  FRIULI - מרססי חרמון

מרסס דגניה CIMA מוצאי אויר בשיטת fishtail בכל מוצא.

2. פיזור ע"י דיזות. 

מרסס משק עפרוני air-o-fan  AOF מרסס בעל שני סטים של מפוח המוציא 
כמות אויר כפולה ומאוזנת בין הצדדים.         

מפוח דגניה רגיל ששימש אותנו כביקורת

                     

 

 מפוח דגניה רגיל ששימש אותנו כביקורת

ים בחר את המהירות ונפח הריסוס המיטבים לדעתו לצורך קבלת כל יצרן מרסס 
בכל טרקטור היה בקר שבדק את מהירות הנסיעה האמיתית יעילות טובה בריסוס. 

מציינת  1 וכמו כן נבדקה בסוף הריסוס נפח התרסיס שהוצא בפועל) טבלה מספר
 את נפח התרסיס והמהירות בפועל(

ר סדר הריסוס ובחירת השורות לריסוס  הריסוס נעשה בשעת בוקר ללא רוח כאש
נעשתה ע"י הגרלה. לאחר ביצוע הריסוס נאספו הניירות מחליפי הצבע והודבקו על 

 סדר פיזורם על העץ. גליון נייר לפי 

 תוצאות 

בריסוס בשלב האביבי התקבלו תוצאות טובות מאוד וכל חלקי העץ הורטבו בצורה 
ה היטב על טובה. חלק מהמרססים אף ריססו בכמות עודפת עד נגירה דבר שנרא

למעשה לא ניתן היה לקבוע לגבי איכות הריסוס אולם ניתן הניירות מחליפי הצבע. 
 היה לומר איזה מרסס היה הכי יעיל כלכלית.

לשפר את היעילות הכלכלית קיבלו הרססים הנחיה  השני בחודש אוקטובר  בריסוס
של הריסוס כלומר להגביר מהירות ולהפחית את נפחי התרסיס . נתוני הריסוס 

 1מופיעים בטבלה מספר .

 :נתוני הריסוס של המרססים השונים בתצפית 1טבלה מס 

 מספר
מהירות  יצרן

 נסיעה
מס 

 עצים
כמות 

 דונמים 
ליטר 

 דונםל
 115.7 1.4 39 2.8 רם מיכון 1
 311.62 0.86 24 2.7 מרססי דגניה 2

3 
איתי מיכון 

 221.08 1.47 41 2.3 לחקלאי
 172.09 0.86 24 3 מרססי חרמון 4
 266.2 0.71 20 2.2 מרסס מפוח רגיל 5
 248.83 0.86 24 4 משקי עפרוני 6
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רססי רז בחרו שלא השני השתתפו בתצפית רק שישה מרססים מ כאמור בשלב
. בכל מרסס מובאות  2של השלב השני מובאות בציור מספר  להגיע.התוצאות

 התוצאות של שני עצים. 

 1הריסוס מובא  בציור מספר הסבר לגבי איכות 

 1ציור מספר 

 תרסיס טוב          עודף תרסיס   מחסור בתרסיס  

 

  2יור מספר צ

                                  ()רם מיכון  1מרסס מספר 

 

 )מרססי דגניה( 2מרסס מספר 

 

רססי רז בחרו שלא השני השתתפו בתצפית רק שישה מרססים מ כאמור בשלב
. בכל מרסס מובאות  2של השלב השני מובאות בציור מספר  להגיע.התוצאות

 התוצאות של שני עצים. 

 1הריסוס מובא  בציור מספר הסבר לגבי איכות 

 1ציור מספר 

 תרסיס טוב          עודף תרסיס   מחסור בתרסיס  

 

  2יור מספר צ

                                  ()רם מיכון  1מרסס מספר 

 

 )מרססי דגניה( 2מרסס מספר 

 

 איתי מיכון חקלאי() 3מרסס מספר 

 

 )מרססי חרמון(4מרסס מספר 

 

 )מפוח רגיל( 5מרסס מספר 

 

 

 

 

 

 איתי מיכון חקלאי() 3מרסס מספר 

 

 )מרססי חרמון(4מרסס מספר 

 

 )מפוח רגיל( 5מרסס מספר 

 

 

 

 

 

 איתי מיכון חקלאי() 3מרסס מספר 

 

 )מרססי חרמון(4מרסס מספר 

 

 )מפוח רגיל( 5מרסס מספר 

 

 

 

 

 

 )עפרוני( 6מרסס מספר 

 

 דיון

טר החשוב, אין ספק שאיכות הריסוס ואיכות פיזור התרסיס על העצים היא הפרמ
אולם יש משמעות כלכלית גדולה מאוד הן למהירות הנסיעה)חסכון בדלק ובשעות 

 עבודה( והן לנפח התרסיס)עלות חומרי ההדברה(.

מניתוח התוצאות של התצפית אנו למדים שאיכות הריסוס היתה טובה בכל 
 המרססים אולם קיים הבדל ניכר בעלויות בין המרססים השונים.

וריסוס מים. סביר להניח שמידת ת נעשתה על ניירות מחליפי צבע יש לציין שהתצפי
 הפיזור תשתנה כאשר יתווספו תכשירים)הדברה ,דשן או חומר צמיחה (למרסס. 

ליטר לדונם ובמהירות  300ניתן לראות שרוב המרססים ריססו בנפח תרסיס מתחת ל 
מוקדם עדיין קמ"ש שאילו הן ההמלצות המקובלות לריסוס. יחד עם זאת  1.8מעל 

 לשנות את המלצות ונדרשות עוד בדיקות בנושא.

 יש לציין שתצפית זו היא ראשונית ויש לבצע תצפית עם תכשיר ומבחן ביולוגי. 

 שה"מ –השתתפו בניסוי: הרצנו יעקב , בוריס בורדמן , עינת גרזון ,רוני אמיר 

 מאיר פיינצק ,עודד גרוסר ואנשי מהדרין.

 מגדלי הדרים. אירגון –דניאל קלוסקי 

 

מרסס מספר 1 )רם מיכון (                                 

מרסס מספר 2 ) מרססי דגניה (                                 

מחסור בתרסיס          תרסיס טוב              עודף תרסיס

דיון
ואיכות פיזור התרסיס על העצים  אין ספק שאיכות הריסוס 
היא הפרמטר החשוב, אולם יש משמעות כלכלית גדולה מאוד 
הן למהירות הנסיעה)חסכון בדלק ובשעות עבודה( והן לנפח 

התרסיס)עלות חומרי ההדברה(.
מניתוח התוצאות של התצפית אנו למדים שאיכות הריסוס 
היתה טובה בכל המרססים אולם קיים הבדל ניכר בעלויות בין 

המרססים השונים.
ניירות מחליפי צבע וריסוס  יש לציין שהתצפית נעשתה על 
יתווספו  כאשר  תשתנה  הפיזור  שמידת  להניח  סביר  מים. 

תכשירים)הדברה ,דשן או חומר צמיחה (למרסס. 

ניתן לראות שרוב המרססים ריססו בנפח תרסיס מתחת ל 300 
ליטר לדונם ובמהירות מעל 1.8 קמ"ש שאילו הן ההמלצות 
המקובלות לריסוס. יחד עם זאת מוקדם עדיין לשנות את המלצות 

ונדרשות עוד בדיקות בנושא.
יש לציין שתצפית זו היא ראשונית ויש לבצע תצפית עם תכשיר 

ומבחן ביולוגי. 
השתתפו בניסוי: הרצנו יעקב , בוריס בורדמן , עינת גרזון ,רוני 

אמיר – שה"מ
מאיר פיינצק ,עודד גרוסר ואנשי מהדרין.

דניאל קלוסקי – אירגון מגדלי הדרים.

מרסס מספר 6 )משק עפרוני( מרסס מספר 3 )איתי מיכון חקלאי(

מרסס מספר 4 )מרססי חרמון(

מרסס מספר 5 )מפוח רגיל(

ציור מספר 2 
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החל מתאריך אחד בינואר 2018 אנו מחויבים לפעול על פי הגישה 
המערכתית שנכפתה עלינו על ידי האיחוד האירופי בנושא עש 
התפוח המדומה. הפעילות המיוחדת מתבצעת הן בפרדס והן 
בבתי האריזה, במטרה לספק למדינות האיחוד האירופי ולשאר 

העולם פרי הדר נקי לחלוטין מדרגותיו השונות של המזיק.
עד למועד כתיבת דפון זה חודשי הסתיו והחורף שחונים ביותר, 
ובמרבית פרדסי ישראל ממשיכים בהשקיית החלקות, למרות 
המחסור החריף במים בארץ. אנו מקווים להגעת החורף במהרה 

ולגשמים מרובים בחודשים הקרבים.
זו השנה השנייה שבה עונת האשכוליות התחילה במחירים טובים 
במערב אירופה בשל מחסור עולמי באשכוליות לסוגיהן. השנה 
המחירים דומים, ואפילו טובים יותר, במונחים של יורו למחירים 
הזכורה לטוב. בהמשך, בחודשים  בעונת2004-2005  שהיו 
נובמבר-דצמבר, ירדו המחירים בעקבות כניסתן של אשכוליות 
מטורקיה ומספרד, אולם המחירים עדיין היו גבוהים ב-30% 
מהממוצע הרב-שנתי. מאידך, נשלחות אשכוליות לשווקים 
חדשים ומוצלחים במזרח הרחוק, והתמורה עבורן טובה מאוד. 
גם המחירים לאשכוליות לתעשייה זינקו ועלו ביותר מ-100%, 

יחסית לשנים האחרונות. 
קטיף הזן 'אורי' החל כבר בחודש דצמבר. להזכירכם, הזן 'אורי' 
הוא הזן העיקרי בענף ההדרים ומהווה כשליש משטחי ההדרים 
בארץ. בעונה הקודמת הייתה עונת שפע בזן זה והיצוא הסתכם 
בכ- 104,000 טון, אך המחירים היו נמוכים יחסית לשנים שקדמו. 
בשנה הנוכחית אנו מצפים ליבול בינוני וליצוא של כ-75,000 טון. 
לקבלת ההכנסה המרבית מהפרי, עלינו להקפיד לכוונו ליעדיו 
השונים: ליצוא, לתעשייה או לשוק המקומי, בהתאם למחירים 
הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי השונים. במקביל לקטיף הפרי 
ולשיווקו, עלינו להכין את הפרדסים לעונה הקרבה, ולכן מומלץ 

לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בדפון זה.

גיזום ודילול עצים בפרדס
מומלץ לגזום או לדלל עצים בחלקות שבהן הסתיים הקטיף 
ושאינן מועדות לפגיעת קרה ורוחות במהלך החורף. בחלקות 

בפרדס
2 0 1 8 ר  א ו ר ב פ - ר א ו נ י ם  י ש ד ו ח ל ס  ד ר פ ל ת  ו י ח נ ה

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

יורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה; אופיר אטינגר - תחום הגנת הצומח

בדילול ארבע-שנתי יש לדלל בשנה הראשונה כל עץ רביעי 
בכל השורות הזוגיות; בשנה השנייה יש לדלל כל עץ רביעי 
בשורות האי-זוגיות; בשנה השלישית יש לדלל את העץ האמצעי 
בשלשות העצים בכל השורות הזוגיות; בשנה הרביעית יש לדלל 

את העץ המרכזי בשלשות העצים בכל השורות האי-זוגיות.

אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות, כמו ריקבון ספוגי, 
פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי-התאם.

 

 

 20120188פברואר פברואר --ינוארינוארחודשים חודשים פרדס לפרדס להנחיות להנחיות ל
 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 

  ;ניצן רוטמןודניאל קלוסקי,  ,עינת גרזון ,שוקי קנוניץ', שלום שמואלי, יעקב הרצנו, יוסי גרינברג
 תחום הגנת הצומח - ; אופיר אטינגרתחום שירות שדה -יורם אייזנשטדט 

נו מחויבים לפעול על פי הגישה המערכתית שנכפתה עלינו על ידי האיחוד א 2018תאריך אחד בינואר החל מ
במטרה לספק  ,בבתי האריזה הןבפרדס ומתבצעת הן האירופי בנושא עש התפוח המדומה. הפעילות המיוחדת 

 מזיק.הלמדינות האיחוד האירופי ולשאר העולם פרי הדר נקי לחלוטין מדרגותיו השונות של 
פרדסי ישראל ממשיכים בהשקיית  יתרבבמו ,חודשי הסתיו והחורף שחונים ביותרזה  עד למועד כתיבת דפון

ולגשמים מרובים בחודשים להגעת החורף במהרה  יםוקואנו מ ארץ.בהחלקות, למרות המחסור החריף במים 
 .קרביםה

עונת האשכוליות התחילה במחירים טובים במערב אירופה בשל מחסור עולמי בה יה שישנהשנה הזו 
-2004במונחים של יורו למחירים שהיו בעונת ,ואפילו טובים יותר ,אשכוליות לסוגיהן. השנה המחירים דומיםב

דצמבר, ירדו המחירים בעקבות כניסתן של אשכוליות -כורה לטוב.  בהמשך, בחודשים נובמברהז 2005
דך, נשלחות אשכוליות שנתי. מאי-הרבהממוצע מ 30%-בגבוהים עדיין היו המחירים  םלומטורקיה ומספרד, א
ה ימאוד. גם המחירים לאשכוליות לתעשי העבורן טובוהתמורה ים במזרח הרחוק, מוצלחלשווקים חדשים ו

 יחסית לשנים האחרונות.  ,100%-קו ועלו ביותר מזינ
קטיף הזן 'אורי' החל כבר בחודש דצמבר. להזכירכם, הזן 'אורי' הוא הזן העיקרי בענף ההדרים ומהווה כשליש 

מחירים ה ךטון, א 104,000 -הסתכם בכיצוא והמשטחי ההדרים בארץ. בעונה הקודמת הייתה עונת שפע בזן זה 
טון. לקבלת  75,000-נמוכים יחסית לשנים שקדמו. בשנה הנוכחית אנו מצפים ליבול בינוני וליצוא של כהיו 

עשייה או לשוק המקומי, בהתאם ההכנסה המרבית מהפרי, עלינו להקפיד לכוונו ליעדיו השונים: ליצוא, לת
למחירים הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי השונים. במקביל לקטיף הפרי ולשיווקו, עלינו להכין את הפרדסים 

 המופיעות בדפון זה., ולכן מומלץ לפעול בהתאם להנחיות קרבהלעונה ה
 גיזום ודילול עצים בפרדס

טיף ושאינן מועדות לפגיעת קרה ורוחות במהלך החורף. בחלקות שבהן הסתיים הקעצים מומלץ לגזום או לדלל 
כדאי להמתין לסוף החורף. שיטות הגיזום והדילול תלויות בזן,  -בחלקות המועדות לקרה ולרוחות חזקות 

 במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור. 
על ידי ם ידני ובמעבר לגיזו ,דילול מחצית מהעצים בחלקות שניטעו בצפיפות גבוההבאמצעות  –דילול עצים 

שנים )שמינית  4פתיחה בין העצים ניתן להגדיל את היבול ואת גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה במהלך 
מהעצים( חלקות  1/12שנים ) 6עצים לדונם ויותר; או במהלך  100-70מהעצים מדי שנה( חלקות בצפיפות של 

. בוצע גיזום מעברים רק בעצים המיועדים לדילולעצים לדונם. בעונה שלפני הדילול י 70-50בצפיפות של 
יה יש לדלל כל עץ יבשנה השנ ;שנתי יש לדלל בשנה הראשונה כל עץ רביעי בכל השורות הזוגיות-ארבעבדילול 

 ;יש לדלל את העץ האמצעי בשלשות העצים בכל השורות הזוגיות תבשנה השלישי ;זוגיות-רביעי בשורות האי
 זוגיות.-העץ המרכזי בשלשות העצים בכל השורות האי בשנה הרביעית יש לדלל את

 
 תרשים סדר דילול העצים

המועדות לקרה ולרוחות חזקות - כדאי להמתין לסוף החורף. 
והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת  שיטות הגיזום 

הקטיף ובאזור. 
דילול עצים – באמצעות דילול מחצית מהעצים בחלקות שניטעו 
בצפיפות גבוהה, במעבר לגיזום ידני ועל ידי פתיחה בין העצים 
ניתן להגדיל את היבול ואת גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל 
בהדרגה במהלך 4 שנים )שמינית מהעצים מדי שנה( חלקות 
בצפיפות של 100-70 עצים לדונם ויותר; או במהלך 6 שנים 
)1/12 מהעצים( חלקות בצפיפות של 70-50 עצים לדונם. בעונה 
שלפני הדילול יבוצע גיזום מעברים רק בעצים המיועדים לדילול. 

תרשים סדר דילול העצים
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רצוי להמית את הגדם; ואם מופיעה פטריית הגנודרמה - לטפל 
בתכשיר נחושת.

גיזום מכני, צמרת ושדרה - יש לבצע בהדרגה פתיחת שדרות 
והנמכת גובה במהלך שנים אחדות, ולא בפעם אחת )גיזום חריף 

גורם לפחיתה ביבול המלווה בצימוח חזק(.
גיזום צמרת מכני עדין יבוצע באלכסון בזווית של 20°-30° 
מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר מגיזום 
ענפים עבים ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של כ-40-30 
ס"מ מבסיסם. כאשר מבוצע מדי שנה גיזום מכני, צמרת העץ 
מצטופפת ונאטמת לאור, ואז יש לגזום ענפים באופן ידני ומבוקר. 
סגירת  יבוצע באלכסון למניעת  ידני  או  גיזום שדרה מכני 
המעברים, לשמירת מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות ולהבטחת משטר אור תקין ותנועה חופשית של כלים 
מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 ל-2.0 מטרים בסמוך 
לקרקע; ובין 2.5 ל-3.5 מטרים בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. 
פתיחת השדרות תיעשה באמצעות גיזום ענפים בולטים מקו 

החופה.
גיזום שמלה: שמלת עץ נמוכה מאוד בעצים מבוגרים יש לקצר 
לגובה של חצי מטר מהקרקע, כדי להגן על הפרי מהידבקות 
בריקבון חום ולמנוע עלייה של מזיקים כמו כנימות, נמלים 

וחלזונות, מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכן כדי לאפשר 
פיזור טוב של המים בזמן ההשקיה. אם הקרקע מושקית במים 
מושבים, יש להקפיד הקפדה יתרה על מניעת המגע בינה לבין 
הפירות. הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי 

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

כובד משקלו של הפרי במהלך העונה.
פתיחת חלון )חילון( מוסיפה הארה בחובו של העץ ומפחיתה 
מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ משפרת את 
החנטה במרכזו ותורמת לתוספת יבול המוגן מפגעי מזג האוויר. 
תוספת האור מפחיתה התייבשות ענפונים פנימיים ומקטינה 
יבש למניעת שפשופים הגורמים לכתמי  בגיזום  את הצורך 

עת הדר - מודעת חצי עמוד 18 ס"מ רוחב / 13 ס"מ - קוד 482 טרמינום ינואר 2018 
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טרמינוםטרמינום
טרמינום הנו דבק המבוסס על מים ואינו מכיל קוטלי חרקים. 

מריחת טרמינום על גזע העץ חוסמת מעבר נמלים וקמחיות מהקרקע 
אל ענפי העץ והפירות. כתוצאה מסילוק הנמלים, פוחתת דרמטית 
אוכלוסיית הכנימות הקמחיות ומתאפשרת פעילות יעילה יותר של 

אויבים טבעיים.

טרמינום נשאר דביק למשך חודשים רבים.

לטרמינום עמידות טובה בגשם ובהשקיה עילית – חוזר להיות דביק 
לאחר התנדפות המים.

טרמינום נמצא בטוח לשימוש בהדרים, רימונים, אפרסמונים, גפנים, 
מנגו ומיני עצים נוספים.

למניעת טיפוס נמלים על גזע העץ
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כסף בפרי הפנימי ובפרי הנופל פנימה עם העלייה במשקלו. 
יש למנוע פתיחה חזקה מדי של החלון כדי למנוע קרינה ומכות 

שמש בזרועות העץ.
פתיחת דלת נעשית באמצעות הוצאת גזרה )פרוסה( של שישית 
עד רבע מהיקף העץ, מבסיס העץ עד לגובה של שני שלישים 
מהעץ, ומהיקפו עד לגזע. מרכז הדלת יופנה למרכז השורה. 
פתיחת הדלת תיעשה לכיוון צפון בשורות הנטועות ממזרח 
למערב, ובכיוון מזרח בנטיעת צפון-דרום. רצוי להימנע מפתיחת 
דלת לכיוון דרום ולכיוון מערב מחשש לפגיעת מכות שמש וחום 
בגזע ובזרועות העץ. יש להלבין זרועות וענפים ראשיים שנחשפו 
לקרינת שמש כתוצאה מפתיחת הדלת כדי למנוע מכות שמש. 
פתיחת הדלת משפרת את יעילות הריסוסים ומאפשרת גישה 
קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף. יש להסיר בקביעות את 
כל הלבלובים המתפתחים על הזרועות ולסלק ענפים הצומחים 

לתוך הדלת כדי למנוע את סגירתה. 

פומלית וליים - בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי ירוק, 
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 מחלת ההתמוטטות השחורה. -ית הסכיטלידום ליגניקולי והתפתחות פטרי
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 עץ אודם לאחר הגיזום   עץ אודם לפני הגיזום 

 הדברת מזיקים
נובמבר. נגיעות קלה או בינונית נראתה במרבית -טוברהזבוב היה פעיל מאוד בחודשים אוק -זבוב הים התיכון 

קרה, מירב וניוהול. סקסס רוסס מהאוויר בהיקפים גדולים ובמועדים -חלקות הזנים הרגישים: מיכל, קרה
תכופים של אחת לשבוע. גם בשטחים שהותקנו בהם מלכודות לכידה, נדרשו ריסוסים נוספים בעקבות הפיקוח 

 שבוצע שם. 
מזיק הסגר במדינות רבות שאינן סובלות רימות זבוב או ביצים בפרי, ולכן אנו נדרשים לערנות רבה מזיק זה הוא 

 בנושא.
. לאחר הריסוס יש להמתין 1%להסרת הפייחת מומלץ לרסס בשמן קיצי בריכוז  -נגועות בפייחת החלקות 

 הגשם ובבית האריזה. י ל ידלפחות שבוע לפני הקטיף. הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה ע

 

 

 )כולל תמונות( 22עמוד  124ראה "עת הדר"  –תריפס הסחלב 
 

רמת המזיק בפרדסי ישראל היא נמוכה, והנזק מתבטא בעיוות  פוגעת בפקעים, ומכאן שמה. לרוב -אקרית הפקע 
 ירות.הפירות ובעיוות העלים. בשנים האחרונות נראית פגיעה גם בפירות בוגרים בנקודות המגע שבין הפ

   
 עמירם לוי שקד( :םונזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה )ציל

 

      
 עינת גרזון( ום:נזק של אקרית הפקע בעלי לימון )ציל    

במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר גורמי בררה של מזיקים ולמיינם. אפשר לעשות זאת  -מעקב בררה 
יזה. אם ניתן, יש לבקש מבית האריזה לפרט את הסיבות לבררה. הדבר בזמן הקטיף במכלי הקטיף או בבית האר

 חשוב ביותר לגבי ממשק ההדברה בעונה הבאה.
  (כולל תמונות) 25עמוד  125 "עת הדר"ראה  עש התפוח המדומה )עת"מ(

 :טיפול בעש התפוח המדומה בפרדסבנושא הקישור לדפון להלן 
http://shaham.moag.gov.il/professionalinformation/documents/false_codling_moth_a

ugust_2017.pdf 
 :השירות להגנת הצומחבאמצעות נשלח ש ,קישור לפרוטוקול עש התפוח המדומה לטיפול בפרדס

http://shaham.moag.gov.il/professionalinformation/documents/nohal.pdf 
 :יומן חלקה וטופס אישור קטיף

http://shaham.moag.gov.il/ProfessionalInformation/Pages/Protocol_working_in_plots.
aspx 

 :קישור לפרוטוקול עש תפוח מדומה בבתי האריזה
http://shaham.moag.gov.il/professionalinformation/documents/protokok_false_codlin

g_moth.pdf 
 הערה חשובה

 היצוא מחברות יש לקבל ,ליצוא המיועדת חקלאית בתוצרת לשימוש המותרים את רשימת תכשירי ההדברה
לבין  היצואנים בין רשימות הדברהה מתכשירי השונות. לעתים נראה שוני בריכוזים ובימים מקטיף בחלק

 .של בית האריזה ושל המשווק שיארזו את הפרי מקרה, יש לבצע את ההוראה בתווית. בכל הרשום
 :יתרולאב חברת של בקישור מופיעה ליצוא המותרים חומרים של כללית רשימה

.pdf-content/uploads/2014/08/7.12.2017-http://www.itrolab.com/wp 
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עץ אודם לאחר הגיזוםעץ אודם לפני הגיזום 

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

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

יותר, לעומת ענפים מבוגרים.
זן זה ממחלת  סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע 
ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף, ורצוי 
לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש. 
ענפים שנחשפו לשמש יש להלבין בתכשירי הלבנה. יש לבצע 
את הגיזום בחורף מיד לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת 

מכני החל מחודש מרס.
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.pdf-content/uploads/2014/08/7.12.2017-http://www.itrolab.com/wp 

נזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה )צילום: עמירם לוי שקד(
נזק של אקרית הפקע בעלי לימון )צילום: עינת גרזון(
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האיכות מתחילה מהשורש

חדש!

היחידים עם שחרור אחיד 
לאורך כל תקופת התלייה- 

"עש תפוח מדומה"

.�עכשיו ג� בהדרי
לפרטים נוספים צור קשר 

עם האגרונום באזורך.

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

גם לדילול הידני.
וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה  זרועות   - הלבנה 
מגיזום חריף, יש להלבין מיד למניעת מכות שמש והתפתחות 
פטריית הסכיטלידום ליגניקולי - מחלת ההתמוטטות השחורה.
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 2% ולכסותם במשחת 

עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום.
הדברת מזיקים

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

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

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

הגשם ובבית האריזה. 
תריפס הסחלב – ראה "עת הדר" 124 עמוד 22 )כולל תמונות(

אקרית הפקע - פוגעת בפקעים, ומכאן שמה. לרוב רמת המזיק 
והנזק מתבטא בעיוות הפירות  נמוכה,  ישראל היא  בפרדסי 
ובעיוות העלים. בשנים האחרונות נראית פגיעה גם בפירות 

בוגרים בנקודות המגע שבין הפירות.
 

מעקב בררה - במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר 
זאת בזמן  ולמיינם. אפשר לעשות  גורמי בררה של מזיקים 
ניתן, יש לבקש  הקטיף במכלי הקטיף או בבית האריזה. אם 
מבית האריזה לפרט את הסיבות לבררה. הדבר חשוב ביותר 

לגבי ממשק ההדברה בעונה הבאה.
 25 125 עמוד  )עת"מ( ראה "עת הדר"  עש התפוח המדומה 

)כולל תמונות( 
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להלן הקישור לדפון בנושא טיפול בעש התפוח המדומה בפרדס:
http://shaham.moag.gov.il/professionalinformation/
documents/false_codling_moth_august_2017.pdf

קישור לפרוטוקול עש התפוח המדומה לטיפול בפרדס, שנשלח 
באמצעות השירות להגנת הצומח:

http://shaham.moag.gov.il/professionalinformation/
documents/nohal.pdf

יומן חלקה וטופס אישור קטיף:
http://shaham.moag.gov.il/ProfessionalInformation/

Pages/Protocol_working_in_plots.aspx
קישור לפרוטוקול עש תפוח מדומה בבתי האריזה:

http://shaham.moag.gov.il/professionalinformation/
documents/protokok_false_codling_moth.pdf

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

את ההוראה של בית האריזה ושל המשווק שיארזו את הפרי.
רשימה כללית של חומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור 

של חברת יתרולאב:
h t t p : / / w w w . i t r o l a b . c o m / w p - c o n t e n t /

uploads/2014/08/7.12.2017-.pdf

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

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

הדשן המוצק.
הסטטיסטיקה של השנים האחרונות מצביעה על התקצרות עונת 
הגשמים, כך שלעתים עונת החורף מסתיימת באמצע חודש 
פברואר, ולכן יש לבצע פיזור של דשן אשלגן כלורי מוצק עד 
ינואר, לכל המאוחר, כדי שלא להזדקק להשקיה טכנית  סוף 

במטרה להחדיר את הדשן לקרקע )במקום הגשם(.

תרומת הדישון באשלגן בחורף

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

בלבד, גם בעונת גשמים ברוכה.
בחלקות רבות המושקות במי קולחין, רמות הזרחן בעלים . 2

גבוהות ואין צורך בתוספת דשן זרחני במהלך עונת ההשקיה. 
לפיכך, אם ידושן הפרדס בחורף באשלגן כלורי, בעונת 
ההשקיה יהיה צורך בדישון בחנקן בלבד, והדבר יחסוך את 

השימוש בדשנים מורכבים, שהם יקרים יותר. 

המלצות כלליות ליישום אשלגן בחורף, בהתאם לכמות הנדרשת 
ולסוג הקרקע

השלמת 20 השלמת 30 יחידותסוג הקרקע
השלמת 10 יחידותיחידות

חול חמרה
15 יחידות בחורף;

15 יחידות במהלך 
עונת ההשקיה

15 יחידות 
בחורף;

5 יחידות 
במהלך עונת 

ההשקיה

כל הדישון בחורף

קרקע כבדה 
ובינונית

20 יחידות בחורף;
10 יחידות במהלך 

עונת ההשקיה

כל הדישון 
כל הדישון בחורףבחורף

הגנה בפני קרה
עד סוף חודש מרס יש סיכוי לאירועי קרה, והדבר מחייב היערכות 
מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים ביותר לקרה הם אתרוג, 
ליים, לימון ופומלו, ובמיוחד אלה המורכבים על כנות לימוניות. 
בחלקות המועדות לקרה בשל מיקומן הטופוגרפי, ניתן להיעזר 
וזולים יחסית כדי לצמצם את הנזק ככל  באמצעים פשוטים 
האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים ולח - לעידוד קליטת 
החום ואגירתו בשעות היום ולפליטתו החוזרת בשעות הלילה. 
לחות הקרקע מבטיחה מוליכות טובה של חום בקליטה ובפליטה. 
אם חלף זמן רב מהגשם האחרון ופני הקרקע יבשים - יש להשקות 
השקיה קלה. דילול ענפים בחלקם התחתון של משברי הרוח 
משפר את ניקוז האוויר הקר. למניעת נזק בלתי הפיך בעצים 
צעירים, עוטפים את הגזעים עד לגובה של 50-40 ס"מ מעל 
פני הקרקע בקרטון גלי. לקראת קרה קשה מפעילים המטרה 
או התזה שהותקנו מראש במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים 

להרטיב רק לאחר שכל הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס.

הדברת מחלות
ריקבון חום

כדי למנוע הגעה של פרי נגוע לבית האריזה, חובה לרסס כחודש 
לפני הקטיף באחד התכשירים המומלצים להדברת הריקבון. 
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יש לחזור על הריסוס כלהלן: אם ירדו ממטרים בכמות גדולה 
מ-300 מ"מ - יינתן ריסוס במרק בורדו; אם כמות הגשם הייתה 
כ-200 מ"מ, ירוססו תכשירי נחושת אחרים, במיוחד בקרקעות 
כבדות. מרססים את המטר התחתון של העץ. נפח תרסיס- 150 

ליטר לדונם.
התכשירים המומלצים:

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

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

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

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

 .0.25%
קיפ בריכוז 0.5%-0.25%.   .5

הרקולס )קנונחושת( בריכוז 0.4%.  .6
לאחר ריסוס בשמן אין לרסס בתכשירים שהוזכרו למשך חודש ימים.

ריסוס מרק בורדו למניעת פיטופטורה סרינגי 
בפרי המשווק לסין

בחלקות שפריין מיועד ליצוא לסין, נדרשת הקפדה יתרה על ריסוס 
תכשירי הנחושת לפי ההנחיות שלהלן:

ב-1 בנובמבר או שבועיים לפני הקטיף )המועד המוקדם 	 
יותר( רוססה שמלת העץ והקרקע שמתחת לעצים במרק 

בורדו ) על פי ההנחיות בדפון נובמבר דצמבר 2017(.
יש לבצע ריסוס שני לאחר ירידת גשם של 300 מ"מ ממועד 	 

הריסוס הראשון. יש לרסס שנית בשבוע הראשון של חודש 
ינואר, גם אם לא ירדו 300 מ"מ בפרק הזמן שחלף מהריסוס 

הראשון.
יש לבצע ריסוס שלישי לאחר שירדו 300 מ"מ מהריסוס 	 

השני. אם מזהים במועד זה לבלוב צעיר אביבי, אין לרסס 
במרק בורדו, הגורם לצריבות בלבלוב הצעיר, אלא באחד 
החומרים הנחושתיים האחרים המורשים לשימוש. יש לבצע 
ריסוס שלישי בשבוע האחרון של פברואר, גם אם לא ירדו 

באזור הפרדס 300 מ"מ גשם מעת ביצוע הריסוס השני.
מאלסקו ראה עת הדר 125 עמוד 30

טיפול בנטיעות סוף הקיץ 
פרדסנים שטרם הוציאו את מקלות הבמבוק תומכי השתילים 
המגיעים מהמשתלה - מומלץ שישלפו אותם בשלמותם מהקרקע 
וירחיקו אותם מסביבת העץ. אם יש צורך בתמיכה, ניתן להשתמש 
בכל מקל תומך אחר שיוצב במרחק של 30-25 ס"מ מגזע העץ. 
אם התפתח ריקבון צוואר השורש, מומלץ לפתוח "גומות אוויר" 
ולמרוח את הגזע במרק בורדו בריכוז של 2%. אפשר לטפל גם 
בתכשירי נחושת מורשים אחרים, אך יעילותם פחותה מזו של 
המרק בורדו. חשוב שצוואר השורש של השתיל יהיה חשוף 
תמיד. אם התפתח ריקבון גם בשורשים עצמם, אזי יש לטפל 
ברידומיל גולד 480. אופן הטיפול הוא כלהלן: מכינים תמיסה 
)או  ומצניעים אותה מתחת לטפטפת  של 0.04% מהתכשיר 
לטפטפות( בכמות של 100 סמ"ק לעץ בן שנה אחת, ועד 500 
סמ"ק לעץ שגילו שלוש שנים. יש להצניע את החומר בהשקיה.
הדברת עשבייה ראה "עת הדר" 125 עמוד 28 וגיליון מספר-

124 עמוד 28
המלצות לריסוס להדברת עשבייה בגילים השונים, ראה שם.

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

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

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

את התבססותה.

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

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

שצריך יהיה לחזור על הטיפול. 
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שבוע  1   זן

מצטבר

2017/2018  2016/17   2015/16  
שינוי ב-%

 17/18 / 16/17
720434177-40%טבורי         
100%-           68                      קרה קרה       
2653,0392,9342,4824%אשכ' רגילות   
1,09521,25122,43123,646-5%סנרייז        
15913,98111,55210,06821%סוויטי        
53383939%           רדסון         
81861,189436-84%לימון צהוב    
476-43%           לימקואט       
22872722096%קומקואט       
117153200-24%           ליים          
1704,1913,3284,72926%מינאולה       
3303,3814,6048,836-27%סנטינה        
112520-100%                      מיכל          
4485-100%                      אורה          
1,8663,9886,4893,662-39%אורי          
232311,0262200%מירב          
160%           32           תמי           
7090-100%                      אודם          
0%                      6           קליפים שונים  
169013632-34%פומלו לבן     
768959764-20%           פומלו אדום    
3,94151,60154,72856,923-6%סה"כ          

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע  1
המסתיים ב- 06/01/2018

יום העיון לזכרם של שמואל 
אשכנזי ועליזה ורדי יתקים במשרד 

החקלאות בבית דגן ביום שני כ״ז 
בשבט תשע״ח 12.2.18

שריינו בבקשה את התאריך, תוכנית 
מפורטת תפורסם בהמשך

צילם עמירם לוי שקד
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לכבוד מגדלי ההדרים בנגב
ברצוננו להודיע שהחל מחודש זה יתחיל להדריך אתכם בפרדסים המדריך יחזקאל הראש.

יחזקאל הוא מדריך וחוקר בצוות מדריכי ההדרים של שה״מ וממומן ע״י ענף ההדרים במועצה הצמחית.
זכאים להדרכה של יחזקאל, פרדסנים המשלמים היטלים לענף ההדרים.

הנייד של יחזקאל 058-6786609
yechezkel84@gmail.com  כתובת מייל

מאחלים ליחזקאל הראש הצלחה רבה בתפקידו

 פתיחת מערכת מיפוי הדרים וניטור זבוב לכלל הפרדסנים

 מנהל הדברת זבוב ,: גלעד גפןמאת

מערכת מיפוי חלקות ההדרים וניטור זבוב זמינה לצפייה לכלל הפרדסנים. על מנת 
להיכנס למערכת יש היכנס לאתר מועצת הצמחים < ענף ההדרים < המכון להדברה 

  . יש לעקוב אחר הוראות השימוש.מערכת מיפוי הדרים וניטור זבובביולוגית < 

 

מערכת מיפוי חלקות ההדרים וניטור זבוב זמינה לצפייה לכלל 
הפרדסנים. על מנת להיכנס למערכת יש היכנס לאתר מועצת 
הצמחים < ענף ההדרים < המכון להדברה ביולוגית < מערכת 

מיפוי הדרים וניטור זבוב. יש לעקוב אחר הוראות השימוש. 

פתיחת מערכת מיפוי הדרים 
וניטור זבוב לכלל הפרדסנים

גלעד גפן, מנהל הדברת זבוב

רן בן דוד, סגן מנהל השירותים להגה“צ ולביקורת במשרד החקלאות 
פורש טרם זמנו אחרי 34 שנים בשירות המדינה . רן היה אחראי לשינויים הדרסטיים בשירות 
הביקורת ,כמו המעבר ממבקרי ה"מחצלת" לשירות ביקורת מודרני אשר התאים עצמו לדרישות 
השוק. כמו"כ ייצג את ישראל בפורומים בינ“ל ברחבי אירופה והיה אחראי בין היתר לחידוש 
UNECE.לאחרונה אף זכה שירות הביקורת הישראלי בהנהגתו של רן  התקנים ב—OECD וב- 

לדו״ח מחמיא ביותר בארגון ה-OECD לאחר ביקור משלחת הארגון בארץ .
רן בן דוד ימשיך לתרום למערכות הייצוא מהידע והניסיון הרב שרכש בשנים אלו.

 עם סגירת הגיליון,עם סגירת הגליון
 צ ולביקורת במשרד החקלאות  “רן בן דוד, סגן מנהל השירותים  להגה

 
. רן היה אחראי לשינויים בשירות המדינה  שנים 34אחרי זמנו  טרם פורש

הדרסטיים בשירות הביקורת ,כמו המעבר ממבקרי ה"מחצלת" לשירות ביקורת 
ל “ייצג את ישראל בפורומים בינ כמו"כ מודרני אשר התאים עצמו לדרישות השוק.

 -וב  OECD—לחידוש התקנים באחראי בין היתר  ה ברחבי אירופה והי
UNECE.אחרונה אף זכה שירות הביקורת הישראלי בהנהגתו של רן לדו״ח ל

 לאחר ביקור משלחת הארגון בארץ . OECD-מחמיא ביותר בארגון ה

 .אלוסיון הרב שרכש בשנים ימהידע והנלמערכות הייצוא רן בן דוד ימשיך לתרום 
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˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó

ÌÈÙÈÁ¯ ÌÈ¯È‚¯‚
 ˙ÈÏ¯ÈÓ ˙È¯ÙÂ‚ ¯È˘Î˙

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

 ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡Â
ÌÈ¯„‰·         

 ˙ÂÈ¯˜‡ ÏËÂ˜
ÌÈ˜¯ÁÂ

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

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

 ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
 ˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â

È¯Ù ÈˆÚ·
 Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È

 ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ
‰˙Ó‰ ÈÓÈ

  ˙Â‚¯„‰ ÏÎ· ˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï
˙ÂÎ¯ ˙ÈÓÈÎ ˇ ˙Â‚ÂÓÓ ˙ÂÓÈÎ

˘„Á

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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